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Antônio Can

em FortalezaMaior traficante do

Moscou—JReutgrs

vende alho a

R$ 0,99 o quilo
Uma baixa generalizada de pre-

ços derrubou a inflação de feverei-
ro em São Paulo para 0,4%, o
menor indice registrado nos últi-
mos 23 anos. segundo a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
da Universidade de São Paulo (Fi-
pe). É nesse quadro que as Casas
Sendas fazem promoção, só hoje,
em sua rede de supermercados no
Rio, vendendo por RS 0,99 o quilo
do alho, que normalmente custa
R$ 3,90. Paralelamente, os Índices
de inadimplência tiveram cresci-
mento recorde na capital paulista,
com aumento de 69,3% no núme-
ro de falências. (Páginas 13 c 14)

TEMPO
No Rio e em Niterói, céu
nublado, com períodos de
claro e possibilidade de
pancadas de chuva e tro-
voadas. Temperatura está-
vel Ontem. mAxima de 32.2°
•m Bangu e mínima de 18.2" , ., , , ammno Alto da Boa Vista. Mar
calmo e visibilidade de boa a moderada. Fotos
do satélite e mapas do tempo, página 20.

COTAÇÕES
SALAmO MÍNIMO (março) RS 100.00; DÓ-
UR Comercial (compra) RS 0.9830: Comer-
ciai (venda) RS 0.9831; Paralelo (compra) RS
0.97S: Paralelo (venda) RS 0.985: Turismo
(compra) RS 0,9860; Turismo (venda) RS
0.9865, TN: do dia 06 02 a 06.03 — 0.9227%;
TW: do dia 04 03 a 04 04 — 2.3969%; UTOI
(março) Para IPTU residencial — RS 0.8287;
Para IPTU residencial, comercial e terrlto-
rial, ISS e Alvará — RS 0.8287

Ano CV — N° 333
Assinatura JB (novas) Rio 589-5000
Oura atadonadaOes (DOGl .® (021)0800-238787
AKfldmwnto ao assinante (021)589-5000
Classificados 0800-23-5000
Outras praças (DDG) (021) 800-4613

Boston Seguro

de Automóveis
Vistoria a domicílio e

carro grátis por até 15 dias.

O seu seguro

tem isso?
C»trantKlo pela AlCi-lntiramcncana.

(S2Í) 224-6152

8ANCQ DE BOSTON
Atendimento de I * classe

A polícia carioca prendeu ontem num hotel à beira-mar, em
Fortaleza,-o traficante mais procurado do Rio, Emaldo Pinto de
Medeiros, o C/ê, que controla o tráfico de drogas no Complexo do
Alemão e no Morro do Adeus, em Ramos. Uê foi preso quando
tomava o café da manhã, em companhia da namorada. Também
na manha de ontem, foi encontrado morto numa cela da Divisão de
Recursos Especiais, na Barra, o traficante Jorge Luís dos Santos,
chefe do tráfico no Complexo de Acari, preso na véspera em

Yeltsin

apronta

de novo
O presidente Boris
Yeltsin mostrou ontem
que está muito mais
disposto para
concorrer novamente à
presidência da Rússia,
em junho, do que
gostariam seus
adversários. Durante
uma prcmiaçâo dos
trabalhadores das
indústrias de luz e
alimentação do pais,
Yeltsin aproveitou
para segurar um
pouquinho mais a
blusa de Ludmila
Zhokhova ao prender
em seu peito uma
condecoração. E ainda
olhou satisfeito para as
cãmeras. Gracinhas
como essa são marca
registrada do
presidente — cm 1995
ele fez uma secretária
pular da cadeira ao
cutucar suas costas. O
fato entrou para o
extenso anedotário de
Yeltsin.

Salvador. Latido preliminar do Instituto de Crifainalistica
Êboli indica que Jorge teria se suicidado, por enforcamento. As
duas prisões foram resultado do "trabalho sério" da policia, disse
o secretário de Segurança Pública, Nilton Cerqueira. (Págs. 17 e 18)

? No Rio, o presidente Fernando Henrique Cardoso advertiu
ontem as Forças Armadas de que o narcotráfico e o contrabando de
armas já representam uma ameaça à soberania nacional. (Página 3)

VERÍSSIMO

A prisão de corruptos e
corruptores obrigaria as
empreiteiras a construir

boas penitenciárias.
Página S

VIAGEM

No mundo

com Mila
A atriz Mila Moreira é viciada cm
viagens. Já conhece o mundo
inteiro e sempre descobre
novidades interessantes nos
lugares que visita. Nas páginas I.
4 e 5. conheça o roteiro de Mila e
aproveite as dicas da atriz. Na
página 6, veja tudo o que c preciso
fazer para que as férias não se
transformem num desastre.

Valerie de

volta a 69
Um dos temas do filme O que é isso,
companheiro?, o seqüestro do
embaixador Elbrick c lembrado por
sua filha, Valerie. (Págs. 1 e 2)

ARTURXEXEO
"Os Mamonas
eram melhores

do que
pensavam."

Página 8

Americanos

vencem leilão

de ferrovia

Um consórcio de empresas ame-
ricanas arrematou ontem os 1.621
quilômetros de trilhos da Rede
Ferroviária Federal entre Bauru
(SP) e Corumbá (MS) pagando RS
62.3 milhões (3.59% a mais que o
preço mínimo previsto). É a pri-
meira vez que o capital estrangeiro
vence um leilão no Programa Na-
cional de Desestatização. Os minis-
tros do Planejamento. José Serra, e
dos Transportes. Odacir Klein,
acompanharam a venda. (Pág. 15)

Aluguel do 
jato

dos Mamonas

vira mistério

Pelo menos um mistério ainda envolve o aci-
dente que matou os Mamonas Assassinas, na
noite de sábado: quem fretou o jatinho Lear Jet.

prefixo PT-LSD? Em São Paulo. o_ empresário
do grupo. Rick Bonadio. diz que não tem nada
com isso. Em Brasília, a empresa Art Artway,

que produziu o último show da banda, garante
que nunca ouviu falar da Madri Táxi Aéreo.
Ontem, aniversário de Dinho. milhares de Ias
foram homenageá-lo no cemitério. (Páginas 4 e 5)

Vicentinho

rompe acordo

com governo 
com vantagem

Brasil decide

Pré-Olímpico

O presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT). Vicen-
te Paulo da Silva, o Vicentinho.
rompeu ontem o acordo com o
governo para aprovação da refor-
ma da Previdência Social. Vicenti-
nho alegou que os pontos defendi-
dos pela CUT não entraram no
relatório do deputado Euler Ribei-
ro e ameaçou deixar as negociações
das reformas administrativa e tri-
butária. "Houve traição à negocia-
ção". afirmou Vicentinho. (Página 2)

Com a vantagem do empate por
ter melhor saldo de gols na fase
final da competição, a Seleção
Brasileira decide esta noite (22h,
com transmissão pela TV) o título
do torneio Pré-Olímpico de Fute-
boi contra a Argentina, em Mar
dei Plata. Com a classificação pa-
ra Atlanta assegurada, o técnico
Zagalo encara a partida de hoje
como um amistoso, mas faz ques-
tão da vitória para conquistar mais
um primeiro lugar. (Página 22)

Loyola diz 
que 

BC ajudou Nacional

%/ JL O presidente do Banco Cen-
Brasília — Plda Sampalo/Ag>ncla Estado

O presidente do Banco Cen-
trai (BC), Gustavo Loyola, re-
velou ontem, durante seu de-
poimento ao Senado, que o
Banco Nacional, vendido ao
Unibanco, recebeu vantagens
adicionais do BC, como recur-
sos do Programa de Reestrutu-
ração do Sistema Financeiro a
juros subsidiados. O Nacional
também foi dispensado, por
tempo indeterminado, de apli-
car parte de seus recursos no
financiamento da construção
civil, como são obrigados os de-
mais bancos. No Planalto, o

governo e seus líderes festeja-
ram o desempenho de Loyola, e
o presidente Fernando Henri-

que Cardoso afirmou que ele
será mantido no cargo. "Me

apontem um problema concre-
to. Isso tudo só apareceu por-
que o BC está atuando", dis-
se o presidente a parlamenta-
res tucanos. (Páginas 11 e 12)

ACM esmurra

Ney Suassuna

O senador Antônio Carlos
Magalhães (PFL-BA), 68 anos,
esmurrou seu colega Ney Suas-
suna (PMDB-PB), 54, acusan-
do-o de proteger o presidente do
Banco Central durante o depoi-
mento no Senado. ACM cha-
mou Suassuna de "safado"

e "ladrão". "Ladrão é você"
costas (D), chegou a derrubar os óculos de Ney Suassuna, sentado, que não conseguiu revidar respondeu Suassuna. (Página 1 lj
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Previdencia e ataca 
governo

¦ CUT amea$a sair tambem das negociapoes das reformas administrativa c tributary

jorgemar felix a parte desses pontos polemi-
BRASILIA - Com auques ao

goverao e aos depuudos, o presi- « 
™a negoaapo pan. mgles w
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lhadores (CUT), Vicente . ,
Silva, rompeu ontem o acordo feito f Vicentinho disse que desde a di-
com o govtroo para aprovaoSo da vulga^ao relatono pensou em
reform* da Previdencia e amea^a
niio partkipar de negocia^oes sobre aguardar ate
as reformas Administrativa "Logo no dia que relatorio saiu
butiri*. Vicentinho aiegou que melado, pensamos em romper, mas
pontos reivindicados pela CUT optamos por esperar ate
principalmente o flm da aposenta- disse. Ao ser lembrado rela-
doria privilegiada de parlamentares torio contempla a maioria dos pon-
— foram deixados de fora do rela- tos reivindicados pela CUT, Vicen-
torio do deputado Euier Ribeiro anilise. Segundo o
(PMDB-AM), que seri votado hoje sindicalista, h& pontos que foram
pelo pien&rio. contemplados, outros contempla-

Um dos dirigentes da CUT in- dos parcialmente outros que sim-
formou que o comando da central plesmente foram desrespeitados pe-
estava irritado com o processo de relator — entre eles, a politica
negociaQio. Enquanto o presidente para recuperatfo do poder aquisiti-
Fernando Henrique Cardoso ga- vo das atuais aposentadorias
rantiaasreivindicaodesdaCUT.os reda^o do artigo que trata da
lideres no Congresso falhavam na comprova^ao do tempo de contri-
tentativa de incluir esses pontos no buisao.
relatorio. "Eles falavam sempre Vicentinho aiegou ainda que o
queestava tudo acertado, mas nun- g0verno nao conseguiu incluir no |Hp'
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seriedade do governo, que estA fa- aposentadoria do actor publico. (
zendo corpo mole, numa enrolagao 0 presidente da CUT criticou os '
s6, e nao honra o acordo", disse. parlamentares que defendem a ma-
sindicalista alertou, por6m, que nutenc&o do IPC e recusam a aten-
ainda tem espetanjas de qne o pre- der as reivindica?des da CUT.
sidenle Fernando Henrique Cardo- «Nao lcm jepulado inocenle. rao
so consiga convencer a base parla- ' . ... .
mentar do governo a modificar ff™1 acabar com 
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ts de seus represontantes. para coococrer•
Conselho Municipal de EducafSo, criado •

pela Lei n» 859, de 5 de |unoo oe isue. regulamentado pelo Deere to Municipal n® v
14.522. de 11 de janeiro de 1996.0 Poder Executivo Municipal pubfcea no Diario J
Oficial do Muntcipio. em 5 de marpo do corrente ano, ato disportdo sobre procedi-
men to £ primeira elei?do do crtado Conselho e sobre a habilita?3o dos represen- •;
tantes da sociedade civil.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
t «V

Fica convocada a sociedade crvtt, através de seus representantes, para concorrer •_
às eleições com vistas à composição do Conselho Municipal de Educação, criado •;
pela Lei n° 859, de 5 de junho de 1986, regulamentado pelo Decreto Municipal n« *
14.522. de 11 de janeiro de 1996.0 Poder Executivo Municipal publica no Diário *
Oficial do Município, em 5 de março do corrente ano, ato dispondo sobre procedi- <
monto à primeira eleição do citado Conselho e sobre a habilitação dos represen- •
tantes da sociedade civil.
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COISAS DA POLÍTICA

¦ DORA KRAMER

Bahia reacende

briga com o BC

depoimento do presidente do Banco Central, Gusta-
Vy vo Loyola, acalmou os ânimos gerais com relação à
convocação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar as reláções do BC com o sistema financeiro.
Minguaram os motivos da CPI, uma vez que Loyola
mostrou a disposição do banco de abrir os dados, nio
deixar nada sem resposta. Fez frases de efeito — "Este

governo não faz pacto com os bancos"—, evidentemente
sob a orientação dos políticos governistas, e, apesar da
ausência de grandiloqüência no estilo, foi preciso no con-
teúdo.

Mas as circunstâncias do depoimento de ontem termi-
naram por evidenciar que o Palácio do Planalto está longe
de ver superados seus problemas com a Bahia. A bancadà
de Antônio Carlos Magalhães, que vinha se mantendo
discreta, até para não prejudicar as negociações de venda
do Banco Econômico para o Excel — conduzidas pelo
Banco Central —, ontem sob o comando do chefe colocou
de novo o bloco na rua e deu sinais claros de que a
intenção é mesmo botar pra ferver.

Não foi nem preciso esperar o estouro da briga entre
ACM e Ney Suassuna para que o espectador sentado no
plenário do Senado chegasse à conclusão de que aquilo ali
bem não acabaria. Primeiro, Suassuna chegou na condi-
ção de aliado do governo com um Pato Donald estampado
na gravata. Dizia para quem quisesse ouvir que aquele ali,
o pato, representava o contribuinte. Bem, se aquele era o
aliado, dos adversários não se podia esperar o benefício da
clemência.

Logo de inicio, Suassuna passou a palavra a Loyola
para a exposição inicial e desejou-lhe "sucesso". Do canto
direito do plenário, ACM bateu na bancada à sua frente e
deu o tom do que viria a partir daí: "É um absurdo, nào é
função da mesa desejar sucesso!" Uma hora e meia depois,
abriu-se o espaço para perguntas e o baiano Benito Gama
atacou logo um pedido de explicações sobre o tratamento
diferenciado ao Econômico e ao Nacional.

Pronto. Estavam definidos os campos, claríssima a
disposição baiana à guerra e fornecida a explicação a
respeito dos avisos de ACM que dizia que na terça-feira
(ontem) romperia o silêncio a que se impôs desde que
estourou o caso das fraudes no Nacional. Daí pjira a troca
de desaforos entre o senador e Suassuna, houvis apenas o
desenrolar da confusão anunciada.

Ou seja, Antônio Carlos continua irritadíssimo com a
falta de solução para o Econômico e considera absoluta-
mente inadmissível que — para mudar do Nacional para o
Banespa — Mário Covas tenha conseguido dar uma res-
posta a São Paulo e ele nào tenha nada a dizer ainda à
Bahia sobre a reabertura das agências do Econômico.

Um líder de grande destaque na Câmara pretende con-
versar ainda hoje — ou no máximo amanhã — com o

presidente Fernando Henrique a respeito do assunto. Ou
encontra-se logo uma solução para o Econômico ou o BC
voltará a ser alvo de artilharia pesada.

Há até quem antecipe considerável redução na disposi-
ção do presidente da Câmara, Luís Eduardo Magalhães,
em ajudar o Executivo. Que ele não vai atrapalhar as
reformas, já garantiu que não. Mas quem deixa de ajudar
necessariamente não pode ser acusado de atrapalhar.

Em outro escalão, já se armazena munição contra o BC.
Benito Gama, por exemplo, é relator da comissão que
examina a alteração do artigo 192 da Constituição — que
regula o sistema financeiro — e saiu do depoimento
defendendo um novo aperto no BC. Qual seja, a retirada
do poder de fiscalização do Banco Central e a criação de
uma comissão no Congresso que, de três em três meses,
preste contas ao Legislativo a respeito da condução da
política monetária.

Benito não defende a CPI — ao contrário —, mas consi-
dera com todas as letras, pontos e virgulas "exaurido o
poder de fiscalização do Banco Central sobre o sistema
financeiro". E mais: já pretende que o BC forneça explica*
ções para o fato de alegar o sigilo bancário ao não transmitir
informações ao Congresso e nào ter, segundo ele, a mesma
reserva "quando se trata de passar à imprensa dados que os
interessam".

Conclui dizendo que é preciso 
"dar uma boa olhada

nisso". O clima de ontem deixou claro que por 
"olhada"

entenda-se que vem bombardeio pesado por ai.

Moradas do poder

Ontem á tarde já estavam O PFL apóia a escolha e
definidas as presidências de decidiu que sua primeira pe-
duas das mais importantes dida será pela presidência da
comissões permanentes do Comissão de Comunicação,
Congresso, onde verdadei- Ciência e Tecnologia. Tudo
ramente reside o poder no indica que ficará nas mãos
Parlamento. A Comissão de do deputado Ney Lopes.
Constituição e Justiça, que Num pais em processo de
define o que tramita ou nào mudanças no setor, o con-
no Legislativo, vai para trole dessa comissão repre-
PMDB. O acerto, no entan- senta muito poder. Com ela
to, inclui a entrega do cargo nas mãos o PFL pretende
ao deputado Aloysio Nunes enviar um recado ao minis-
Ferreira, barrado pela presi- tro da área de que terá par-
dência do partido quando ceria no processo e que nào
Fernando Henrique quis no- é o dono exclusivo das mu-
meá-lo articulador político, danças.

Yicentinho rompe acordo da

Previdência e ataca 
governo

CUT ameaça sair também das negociações das reformas administrativa c tributária!

JORGEMAR FELIX
Brasília — Com ataques ao

governo e aos deputados, o presi-
dente da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), Vicente Paulo da
Silva, rompeu ontem o acordo feito
com o governo para aprovação da
reforma da Previdência e ameaça
não participar de negociações sobre
as reformas Administrativa e Tri-
butária. Vicentinho alegou que os
pontos reivindicados pela CUT —
principalmente o fim da aposenta-
doria privilegiada de parlamentares
— foram deixados de fora do rela-
tório do deputado Euler Ribeiro
(PMDB-AM), que será votado hoje
pelo plenário.

Um dos dirigentes da CUT in-
formou que o comando da central
estava irritado com o processo de
negociação. Enquanto o presidente
Fernando Henrique Cardoso ga-
rantia as reivindicações da CUT, os
lideres no Congresso falhavam na
tentativa de incluir esses pontos no
relatório. "Eles falavam sempre
que estava tudo acertado, mas nun-
ca tinha texto", reclamou o sindica-
lista.

EnrolaçSo — "Houve traição
á negociação", afirmou Vicentinho.
"Cobramos credibilidade, verdade,
seriedade do governo, que está fa-
zendo corpo mole, numa enrolação
só, e não honra o acordo", disse. O
sindicalista alertou, porém, que
ainda tem esperanças de que o pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so consiga convencer a base parla-
mentar do governo a modificar
pontos da emenda durante o proL
cesso de votação do relatório —
isso seria possível por meio de vota-

ções à parte desses pontos polèmi-
cos. "O 

governo tem que provar se
fez uma negociação para inglês ver,
fez teatro ou foi para valer", afir-
mou.

Vicentinho disse que desde a di-
vulgação do relatório pensou em
romper o acordo, mas decidiu
aguardar até o último momento.
"Logo no dia que o relatório saiu
melado, pensamos em romper, mas
optamos por esperar até o fim",
disse. Ao ser lembrado que o rela-
tório contempla a maioria dos pon-
tos reivindicados pela CUT, Vicen-
tinho fez outra análise. Segundo o
sindicalista, há pontos que foram
contemplados, outros contempla-
dos parcialmente e outros que sim-
plesmente foram desrespeitados pe-
lo relator — entre eles, a política
para recuperação do poder aquisiti-
vo das atuais aposentadorias e a
redação do artigo que trata da
comprovação do tempo de contri-
buiçâo.

Vicentinho alegou ainda que o
governo nào conseguiu incluir no
texto da emenda a garantia de que
os recursos da Previdência nào se-
riam destinados a outros gastos,
nem aprofundar o debate sobre a
aposentadoria do setor público.

O presidente da CUT criticou os
parlamentares que defendem a ma-
nutenção do IPC e recusam a aten-
der as reivindicações da CUT.
"Não tem deputado inocente, nào
querem acabar com os privilégios
deles, mas querem alterar as leis
para os outros", atacou. "É 

pura
matreirice de deputado."

Votação não será adiada

BRASÍLIA — A decisão do presi-
dente da -CUT, Vicente Paulo da
Silva, de romper o acordo da refor-
ma da Previdência, não deverá
adiar a votação da emenda, que
começa hoje na Câmara. Mesmo
surpresos, os lideres dos partidos
que apoiam o governo acham que o
rompimento não ameaça a primeira
votação do parecer do deputado
Euler Ribeiro (PMDB-AM).

Ainda assim, o líder do governo
na Câmara, Luiz Carlos Santos
(PMDB-SP), tentava ontem à noite
um contato com Vicentinho. Afi-
nal, o governo não quer que o im-
passe na Previdência contamine as
negociações para a reforma admi-
nistrativa.• Na previsão dos governistas, o
parecer será aprovado com cerca de
350 votos. O processo, entretanto,
deve levar umas duas semanas, por
causa dos mais de 300 destaques
propondo alterações no texto.

A noticia de que a CUT se pre-
parava para romper o acordo che-
gou ao Congresso no inicio da tar-
de. "Nào é possível", repetia o líder
do PFL na Câmara, Inocêncio Oli-
veira (PFL-PE). O presidente da
casa. Luis Eduardo Magalhães
(PFL-BA), não perdeu tempo e ini-
ciou os contatos com os lideres dos
partidos aliados e da oposição. No
final, concluiu que a decisão da
CUT não prejudicaria a votação.

Numa conversa por telefone
com Luiz Carlos Santos, o ministro
do Trabalho, Paulo Paiva, expres-
sava a mesma opinião: "Ele (Vicen-
tinho) deixou claro que nào rom-
peu com o governo, foi só com o
parecer do Euler", dizia Paiva. E
até os petistas criticaram o presi-
dente da CUT: "Ele 

poderia ter
esperado por uma resposta dos li-
deres do governo, sobre o parecer,
antes de falar em rompimento", co-
mentou José Genoino (PT-SP).

Vicentinho: "Governo está fazendo corpo mole, monu enrolação st>".

Privilégio vai continuar

BRASÍLIA — Os deputados e
senadores continuarão tendo di-
reito à aposentadoria privilegia-
da, mesmo depois da extinção do
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas (IPC). Ontem, os líderes
dos partidos que apoiam o gover-
no decidiram que será preparado
um projeto de lei (para apreciação
após a votação da Previdê encia)
permitindo que os parlamentares
contabilizem o tempo de mandato
com o tempo de contribuição pa-
ra o INSS, para cálculo da apo-
sentadoria.

A fórmula híbrida garantirá
aos parlamentares aposentadoria
superior ao teto de 10 salários
mínimos fixados para todos os
trabalhadores. Para isso, porém,
será exigido que as contribuições
somem 35 anos e idade mínima de
55 anos.

Pela proposta que está sendo
estudada, no lugar do IPC surgirá

um fundo de pensão dos congrev
sistas — a ser formado pelos des-
contos nos salários dos parlamen-
tares e por contribuições da Cã-
mara e do Senado. Ainda nào está
definida a proporção das contn-
buições do Legislativo, mas a teu-
dência é de um por um — para
cada real descontado dos parki-
mentares a Câmara ou o Senado
contribuem com um.

Cada ano de contribuição da-
ria direito a 1/35 (RS 228,54) do
valor máximo da atual aposenta-
doria especial. Quando a aposert-
tadoria for solicitada, os valores
de cada ano de mandato serão
somados ao teto salarial da Prevj-
dência. Um deputado que exerceu
12 anos de mandato terá direito'a
uma aposentadoria de RS 3.742
(RS 2.742 correspondentes às
contribuições com o fundo de
pensão e RS 1.000 equivalentes às
contribuições com o INSS).

EUROfA É SONHO - 8 púfses. 17 dijs de viagem
O romantismo e o glamour europeu... uma excursão em que a beleza da paisagem
se harmoniza perfeitamente com o progresso e o bem estar das cidades visitadas...
MJtÀO • C£N£Vt • lAUSASNC •MONTREUX • »NTIRIAK£N • IL<E«*A • AWQU • MUNJQOC • ROUN8USGO
HEIDUBESG • KtNO • LUXEMBURGO • AMSIERDÀO • BRUCIS • BRUXELAS • • IONDRÍ5

EUROf A PANORÂMICA - 3 países. 15 dias de viagem
A rota dos peregrinos - a Península Ibínca menos conhecida, mas nào menos bela. o
romantismo bucólico dos Castelos do Lcure. a austeridade da Bretanha e ...Pans.
USBOA • FÁTIMA > aXM8«A • TOSTO • VIGO • SANTIAGO K COMPOSTEIA . LA COSUNA • SALAMA.VCA
ÀVH.A • MADSIO . ZARAGOZA • IOLROSS • BOSDEMJX • TOURS • IE MANS • RENNES • PARIS

EUROPA ROMÂNTICA - 8 países. 20 dias de viagem
A engenharia audaciosa no mar holandês, o passado recente da identidade alemã, o
romantismo barroco da velha Europa, montanhas e lagos alpinos e ...Pariv
AMSTEROÃO • 8REWÍN • HAMBURGO -BERLIM • PRAGA • 8RNO • BRAT1SLAVA • VIENA ¦ Bt OAPf ST • CRAZ
SALZ8LRG • MUNIQUE • ZURIQUE • tUQRNA • INTEÍLAUEN • «ONTREUX • LAUSANNE • GlNEVf • PARiS

Rio decide amanhã

A EXPERIÊNCIA DE 156 ANOS
VALE SUA VIAGEM

Rio <k lifítirtj-México. 21 ? 4® andor • TeJ 217-1840
Visconde de Pirafã. >47 - íet 511-1840

SioPjiòo -)oaqu«m Flonano. "2-C| 135A-W 822-1840

Começa a ser votado amanhã,
na Assembléia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro, o projeto
que acaba com a aposentadoria
especial, aos oito anos, para seus
deputados. A Assembléia decidiu
ontem, por unanimidade (42 de-
putados presentes), que vai deci-
dir em caráter de urgência.

Após reunião com a bancada,
o lider do PSDB, deputado Paulo
Melo. manifestou o apoio de seu
partido — que detém a maioria —
à proposta de extinção da aposen-

tadoria especial. Paulo Melo cias-
sificou o privilégio dos deputadas
como "uma afronta aos trabalhq-
dores" e lembrou que a votação é
oportuna, no momento em que o
Coneresso Nacional discute a t&i?
forma da Previdência. í

O deputado Carlos Mine (P^
lembrou que havia apresentado t>|
mesmo projeto há um ano, e d$*
clarou que 

"o importante è o Rtò
sair na frente, como o primeiro
estado a extinguir a mamata". ;

I
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aos traficantes

i doutrina militar aos novos tempos para enfrentar o trafico de armas e drogas
^

Rem humorado o nresidente — uue ^^HWSRkw**" ¦ *-^*' * >,,*-**! v: .* 3&3&&9H v^^^MnBPfipwHMniwHpSmnRiHBfMNRRwSwHHHnHPwRRBBM^^
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" ' F . . Fernando Henrique disse aos guardas-marmha que mvejava a viagem de mstrufdo que eles fordo, no navio escola, durante seis meses, visitando 18 portos ao rcdor do mundoIcostuma ser cnticado por viajar muito ¦
terminou o discurso dizendo para os guar- vista ao JORNAL DO BRASIL, no final T> * J -das-mannha que Unha mveja pda viagem bOVCIIlO 1ft do ano passado, o brigadeiro Sobreira JTTCSlCIClltC
que eles come^anam ontem. Ocp°l!> de alertou sobre a existencia de v&rios radares
quatro anos de curso na Escola Naval, os instalados nas fronteiras amazonicas pelos 1
172 militares brasileiros e 12 convidados fllflflfl ODCFSLCHO governos colombiano e peruano, em con- Ilfl IftSlTfl
estrangeiros vao passar seis meses em via- venio com o governo dos Estados Unidos, .1
gem de instrugao. Quando voltarem ao * a com alcance total sobre a Amazonia brasi- O* t* 

"1
Brasil, depois de passarem por 18 portos f|fl AfllflZOlllH leira- Com ^ nesse monitoramento, se- pftl J Of*flestrangeiros, os guardas-marinha sao pro- gundo informagoes dos servigos de inteli-
movidos a segundo-tenente. leandro fortes gencia militares, o DEA, orgao de repres-

Antes de chegar ao Navio Escola, BRASILIA — 0 governo federal ja esta ao narcotrafico do governo americano,
presidente foi conhecer o Espago QuLturul finalizando os estudos sobre a megaopera- tcm realizado a<;6es ilegais de busca e cap-
da Marinha, no Centro do Rio, que foi ?ao de combatc ao narcotrafico que, ate de traficantes dentro do territorio bra-
inaugurado no dia 20 de Janeiro. Acompa- final do ano, as Fon;as Armadas e a Poli- sileiro denuncia tambem feita pelo JB,
nhado do governador Marcello Alencar cia Federal vao executar em conjunto na no ano passado. _

'dos ministros da Marinha, Mauro Cesar Amazonia, na fronteira com o Peru e . Kadares movcis — Um oficial de
Pereira, e do Exercito, Zenildo Lucena, Colombia. Na avaliaQao feita pelo gover- mformagoes explicou que, com o atraso na

presidente apreciou o acervo durante 30 no< as a?oes de combate ao narcotrafico implantagao do Sistema de Vigilancia da
minutos. tern sido mUito centradas, equivocadamen- Amazonia (Sivam), o governo brasileiro
• „ _ te, na saida da droga para outros paises. nao tem conditjoes de neutralizar a a^ao do

U bspavo Cultural da Marinha luncio- partir de agora, a acao policial vai ser para DEA, nem coibir a presen^a dos narcotra-
na nas antigas Docas da Alfandega. A peva impedir a entrada no pais. ficantes na regiao. Para ele, as fronteiras
mais charmosa do acervo e a galeota D. r. ¦ 

^ 0 a^Q foj discutido amazonicas formam um vkuo de seguran-
Joao VI, construida na Bahia, era 1808, no Ministerio da Aeronauti- transformou a regiao em rota para
trazida para o Rio de Janeiro no ano se- e ^ m ministros milita. o trafico de drogas. 0 Bras.1 tem atual-
gumte, para ser utilizada pcla familia real, M ,¦ d ministros da lustica e dis menle cluatro radares moveis na regiao,
que se transferira de Lisboa para a capital Relacoes Exteriores e o secretario de As- cac*a um 00111 a'cancc medio de 200 quilo-
do Brasil. Dotada de um camarim, onde suntos Estrategicos (SAE). A operasao mctros. tr& no Amazonas Tabatinga,
ficavam as personalidades, a galeota era ainda n5o tem nome mas. segundo um &,° Ga£nel da Cachocira e Manaus-. e
movida por 15 remadores. oficial do alto comando das Forgas Arma- "m em Boavista. capital de Roraima. 

^
Ao lado da embarcatfo, o presidente das. a ideia e unificar os setores de inteli- °AT°ma"do Militar da Amazonia

Fernando Henrique fez brincadeiras com gencia militares e policiais e, a piirtir das SobI,e a ope,!ia"

os rep6rteres. "Depois vamos todo mundo infonnagoes obtidas deslocar radares mo- A
nesse barauinho comieo Dara andar Dor veis e avioes de vigilancia para a area de na?ao CIV1?' troPas do Exercito, Man-uesse oarquinno tomigo para anaar por fr0nteira na Amazonia De acordo com um nha e Aeronautica participaram de um
ai . afirmou. Segundo o diretor do Servivo iromeira na Amazonia, ut acoruo com um simulado 

de euerra na r^iio
Hp nnriimenttran M i M-irinh i M«* Insto relatono da Policia Federal, esta regiao faz 'rundmenio simuiaao ae guerra na regiao
de Djxumentagao da Marinha. Max Justo da 

rQta do narcotrdfico para 0 Cari. do mumcipio de Tefe (AM) - a chamada
Guedes que explicou o acervo para be e os Estados Unidos. Operafao Paraoaca — no coragao da selva
presidente — Fernando Henrique adorou decisao de fazer est i oneracin fni amazonica. As taticas usadas no treina-
tambera os estanhos holandeses e as loupas tomada ap6s as declaragoes do brigadeiro ment0< incluindo a utiliza?ao de veiculos e
portuguesas do seculo 17. Ele disse que j0S(j Alfredo Sobreira de Sampaio, coman- embarca?des civis requisitadas pelos mili-
merecia ser criada uma funda^ao para cui- dante do VI1 Comando Aereo Reeional tares, deverao se reDetir nas acoes conjun-
dar desse espa?o", contou Max Guedes. (Comar), sediado em Manaus. Err
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que eles farão, no navio escola, durante seis meses, visitando 18 portos ao redor do mundoque invejava a viagem de insti

Duplo benefício

¦ Fazenda não aceita

pagar nova pensão à

herdeira de Tiradentes

0RASÍLIA 
— Reconhecida ofi-

cialmente pelo governo no ini-
cio deste ano como descendente de
quinta geração do alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes,
Lúcia de Oliveira Menezes corre o
risco de perder a pensão especial de
RS 200. Os técnicos do Ministério da
Fazenda não querem pagar o benefí-
cio, alegando que a tetraneta de Ti-
radentes já recebe outra pensão.

Lúcia Menezes enfrenta, agora, o
dilema de ter que optar entre o bene-
ficio previdenciário deixado pelo pai
e a pensão especial conquistada gra-
ças ao tetravô. Com 51 anos. Lúcia
Menezes ou passa a receber os RS

200 ou continua recebendo RS 460
de pensão do pai. ex-funcionário do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER).

Certa de que não está pedindo
nada além do que tem direito, Lúcia
Menezes recorreu à Presidência da
República. Protocolou um oficio no
Palácio do Planalto pedindo ao pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso
atenção especial para seu caso. Se-
gundo Lúcia, a única alternativa se-
ria a alteração numa lei que proíbe o
pagamento das duas pensões.

"Depois de lutar oito anos para
ter o parentesco reconhecido, volto a
brigar pelos meus direitos. Não sou
marajá, nem me enquadro entre
aqueles que desviam dinheiro da Pre-
vidência". argumenta a tetraneta de
Tiradentes.

QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1996 JORNAL DO BRASIL
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Combate aos traficantes

Presidente pede que Forças Armadas ajustem doutrina militar aos novos tempos para enfrentar o tráfico de armas e drogas

RENATO CORDEIRO
O presidente Fernando Henrique Car-

doso advertiu ontem as Forças Armadas
>de que o narcotráfico internacional e o
contrabando de armas já representam uma

'.ameaça concreta à soberania nacional. A'*bordo do Navio Escola Brasil, onde despe-
•diu-se dos 172 novos guardas-marinha, na
:$aía de Guanabara, o presidente destacou'que a nova ordem internacional e o bom
^relacionamento do Brasil com os paises
ivizinhos atenuam a possibilidade de ocor-
•Terem conflitos externos. Para Fernando
^Henrique, no entanto, não se pode ter a
mesma tranqüilidade em relação aos atos

Ilícitos transnacionais.

;! 
"Eles não só desafiam nossa sobrerania

;nas fronteiras, no espaço aéreo e nos rios
;da Bacia Amazônica, como também tém
•influência marcante no risco de esgarça-
'inento do tecido social brasileiro", decla-
rou o presidente, dando o recado aos ofi-
ciais das Forças Armadas de que eles de-
•vem adaptar suas doutrinas às novas for-
;mas de enfrentamento que são exigidas.

Fernando Henrique elogiou as Forças
Armadas dizendo que há, por parte dos
seus oficiais, o senso de responsabilidade e
consciência de serem os responsáveis, pe-
rante à nação, pela segurança e a garantia
da democracia. "Uma das formas de de-
monstrar isso é a subordinação espontâ-
nea, antes de constitucionalmente obriga-
tória, ao presidente da República, ou seja,
ao poder civil. Nisso as Forças Armadas
estão sendo exemplares", completou.

Bem humorado, o presidente — que
costuma ser criticado por viajar muito —
terminou o discurso dizendo para os guar-
das-marinha que tinha inveja pela viagem
que eles começariam ontem. Depois de
quatro anos de curso na Escola Naval, os
172 militares brasileiros e 12 convidados
estrangeiros vão passar seis meses em via-
gem de instrução. Quando voltarem ao
Brasil, depois de passarem por 18 portos
estrangeiros, os guardas-marinha são pro-
movidos a segundo-tenente.

Antes de chegar ao Navio Èscola, o
presidente foi conhecer o Espaço Cultural-da Marinha, no Centro do Rio, que foi
inaugurado no dia 20 de janeiro. Acompa-
nhado do governador Marcello Alencar e

'dos ministros da Marinha, Mauro César
Pereira, e do Exército, Zenildo Lucena, o
presidente apreciou o acervo durante 30
minutos.

O Espaço Cultural da Marinha funcio-
na nas antigas Docas da Alfândega. A peça

•mais charmosa do acervo é a galeota D.
João VI, construída na Bahia, era 1808, e
trazida para o Rio de Janeiro no ano se-
guinte, para ser utilizada pela família real,

•que se transferira de Lisboa para a capital
do Brasil. Dotada de um camarim, onde
ficavam as personalidades, a galeota era
movida por 15 remadores.

Ao lado da embarcação, o presidente
Fernando Henrique fez brincadeiras com
ós repórteres. "Depois vamos todo mundo
nesse barquinho comigo para andar por
aí", afirmou. Segundo o diretor do Serviço
de Documentação da Marinha. Max Justo
Guedes — que explicou o acervo para o
presidente — Fernando Henrique adorou
também os estanhos holandeses e as louças
portuguesas do século 17. "Ele disse que
merecia ser criada uma fundação para cui-
dar desse espaço", contou Max Guedes.

 §!£§§$£ • ¦- 
Fernando Henrique disse aos guardas-mari

Governo 
já

arma operação

na Amazônia

LEANDRO FORTES
BRASÍLIA — O governo federal já está

finalizando os estudos sobre a megaopera-
çào de combate ao narcotráfico que, até o
final do ano, as Forças Armadas e a Poli-
cia Federal vão executar em conjunto na
Amazônia, na fronteira com o Peru e a
Colômbia. Na avaliação feita pelo gover-
no, as ações de combate ao narcotráfico
têm sido muito centradas, equivocadamen-
te, na saida da droga para outros países. A
partir de agora, a ação policial vai ser para
impedir a entrada no país.

Há três semanas, o assunto foi discutido
num encontro no Ministério da Aeronáuti-
ai que reuniu os quatro ministros milita-
res, além dos ministros da Justiça e das
Relações Exteriores e o secretário de As-
suntos Estratégicos (SAE). A operação
ainda não tem nome mas. segundo um
oficial do alto comando das Forças Arma-
das, a idéia é unificar os setores de inteli-
gència militares e policiais e, a partir das
informações obtidas, deslocar radares mó-
veis e aviões de vigilância para a área de
fronteira na Amazônia. De acordo com um
relatório da Policia Federal, esta região faz
parte da rota do narcotráfico para o Cari-
be e os Estados Unidos.

A decisão de fazer esta operação foi
tomada após as declarações do brigadeiro
José Alfredo Sobreira de Sampaio, coman-
dante do Vil Comando Aéreo Regional
(Cornar), sediado em Manaus. Em entre--

vista ao JORNAL DO BRASIL, no final
do ano passado, o brigadeiro Sobreira
alertou sobre a existência de vários radares
instalados nas fronteiras amazônicas pelos
governos colombiano e peruano, em con-
vênio com o governo dos Estados Unidos,
com alcance total sobre a Amazônia brasi-
leira. Com base nesse monitoramento, se-
gundo informações dos serviços de inteli-
gência militares, o DEA, órgão de repres-
são ao narcotráfico do governo americano,
tem realizado ações ilegais de busca e cap-
tura de traficantes dentro do território bra-
sileiro — denúncia também feita pelo JB,
no ano passado.

Radares móveis — Um oficial de
informações explicou que, com o atraso na
implantação do Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam), o governo brasileiro
não tem condições de neutralizar a ação do
DEA, nem coibir a presença dos narcotra-
ficantes na região. Para ele, as fronteiras
amazônicas formam um vácuo de seguran-
ça que transformou a região em rota para
o tráfico de drogas. O Brasil tem atual-
mente quatro radares móveis na região,
cada um com alcance médio de 200 quilô-
metros: três no Amazonas — Tabatinga,
São Gabriel da Cachoeira e Manaus —. e
um em Boavista, capital de Roraima.

O Comando Militar da Amazônia
(CMA) já está informado sobre a opera-
çào. Em novembro passado, sob a coorde-
nação do CMA, tropas do Exército, Mari-
nha e Aeronáutica participaram de um
treinamento simulado de guerra na região
do município de Tefé (AM) — a chamada
Operação Paraoaca — no coração da selva
amazônica. As táticas usadas no treina-
mento, incluindo a utilização de veículos e
embarcações civis requisitadas pelos mili-
tares, deverão se repetir nas ações conjun-
tas contra o narcotráfico. >

nos e convidados da universidade, Fernanj
do Henrique anunciará duas novidades. A
primeira será a criação de uma cátedra eni
Stanford, batizada de Joaquim Nabucoj
para estudos brasileiros. Atualmente, o as*
sunto é tratado no Centro de Estudos Lati-
no-Americanos. Uma doação brasileira
anônima permitirá que um professor brasi-
leiro seja convidado anualmente para daç
aulas sobre o Brasil. A segunda será um
seminário que discutirá o primeiro ano dó
governo Fernando Henrique.

Os economistas Albert Fichlow, da
Universidade de Berkeley, e Albert
Hirschman, da Universidade de Prince-;
ton, são os dois convidados mais conhe-:
cidos do seminário. Ambos tiveram ou
ainda têm grande influência junto aos
ministros Pedro Malan, da Fazenda, e
José Serra, do Planejamento, de quem
são amigos e ex-professores.

Empresários — Na manhã de segun-
da-feira, antes de ir a Stanford, Fernando
Henrique tomará o café da manhã com
presidentes de empresas da costa oeste;
americana. Quem está organizando o en-
contro é o Bank of America — um dos
grandes grupos financeiros do pais.

No domingo, a agenda prevê apenas um
encontro do presidente com os 15 brasilei-
ros que compõem um conselho de cidadãos
que acaba de ser criado pelo Consulado
Geral do Brasil em São Francisco, para um
melhor entrosamento com a comunidade
local. É o segundo do gênero (já existe em
Tóquio), atendendo a uma orientação do
presidente que quer reforçar o atendimento
aos 3 milhões de brasileiros no exterior. Na
segunda-feira, depois da visita à Universr-
dade de Stanford, Fernando Henrique em-
barcará para o Japão, onde ficará até o dia
16, quando inicia a viagem de volta ao

Brasil.

fará 
palestra

em Stanford

RITA TAVARES
SÃO FRANCISCO, EUA — O presidente

Fernando Henrique Cardoso vai aprovei-
tar sua viagem de trabalho ao Japão para
passar um fim de semana em São Francis-
co, nos Estados Unidos, onde terá uma
agenda do jeito que gosta: cheia de ativida-
des com intelectuais. Entre a noite de sába-
do e o fim da manhã de segunda-feira
serão, pelo menos, dois jantares com aca-
dêmicos, uma conferência, a abertura de
um seminário e de uma cátedra para estu-
dos brasileiros. Além dessas atividades,
Fernando Henrique tomará café da manhã
com um grupo de empresários da costa
oeste dos Estados Unidos.

Na agenda oficial da visita há pouca
coisa prevista, já que os encontros com
intelectuais são considerados atividade
particular do presidente da República. Ex-
pesquisador visitante da prestigiada Uni-
versidade de Stanford por duas ocasiões na
década de 70, Fernando Henrique terá
oportunidade de reencontrar antigos ami-
gos do mundo acadêmico americano. Mui-
tos deles estarão presentes à conferência
que o presidente brasileiro dará no auditó-
rio Dinkelspel, em Stanford, na segunda-
feira. Fernando Henrique será o orador da
Robert Wessen Lecture, uma palestra
anual que já foi proferida pelos presidentes
Mikhail Gorbatchov (ex-União Soviética)
e Frederik de Klerk (África do Sul).

Ao dar sua aula para professores, alu-

Arnlkto!

Deputado cria emenda

para 
derrubar reeleição

:9eiêm : mandato de 5 anos para toilos

ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA — Os adversários da reelei-

çào do presidente Fernando Henrique Car-
doso têm uma nova arma para inviabilizar
sua aprovação no Congresso. O deputado
Raul Belém (PFL-MG), um dos principais
aliados do ex-presidente Itamar Franco,
apresenta hoje proposta de emenda consti-
tucional ampliando os mandatos de presi-
dente, governadores, prefeitos, deputados
federais e estaduais para cinco anos e os
dos senadores para dez anos.

"Sou contra a reeleição", disse Belém,
ontem, após comunicar ao lider do PFL,
Inocêncio Oliveira (PE), que havia obtido
as 172 assinaturas necessárias para apre-
sentar sua proposta. A ampliação dos
mandatos, entretanto, não se aplica a ne-
nhum dos detentores de cargos no Executi-
vo ou no Legislativo que estejam no exerci-
cio. "Não se muda a regra com o jogo em
andamento. Isso seria casuísmo. As mu-
danças valem para os eleitos este ano no

caso dos cargos municipais e em 1998 para
cargos estaduais e federais", disse.

O presidente Fernando Henrique Car-
doso também decidiu não levar o caso
adiante depois de analisar o comportamen-
to de seus principais aliados: "Não vou me
meter neste assunto e esta é uma discussão
na qual não posso entrar".

O PSDB ficou sozinho tentando apro-
var a reeleição este ano, enquanto PPB.
PFL e PMDB passaram a jogar o assunto
para 1997. Os três maiores partidos na
Câmara dos Deputados querem ganhar
tempo para avaliar suas possibilidades de
candidatura própria e o desempenho do
governo Fernando Henrique, antes de se
engajarem no projeto da reeleição.

O PFL é o único dos aliados que não
tem um candidato à sucessão. O PMDB
trabalha com três alternativas: o presidente
do Senado. José Sarney (AP), o ex-presi-
dente Itamar Franco e o governador An to-
nio Britto. O prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf. é o nome do PPB.

E
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mm* n^° vou a0 MMitepoporque la so tem o corpo. 0 espirito de Dinlio estci com a gente"

Andr* Ollvalra Brlto, o Rata do, amlgo do vocalists

especial de sua irma mais nova, ^por centenas de
Grace. Aos 17 anos, Grace esta gravida ha fas— Ivanilde Ramos Ribeiro,
cinco meses de uma menina. Alecsandra lillii de 48 anos, tia de Dinho, foi pres-

ir disse Ralado. "Eu nao ao cemiterio I _jg C?nient°,U . .
corpo. O espirito de 

^ ^

• Sucesso — Mais tarde, o pai de Di- 

' 
rlSn 1B| freu operagao

nho, Hildebrando Alves, ainda muito emo- *w* ^ >?fsP*' coluna. Em 1986 a familia da mae

Assatsinas n3o era ma'ifapenas Mufilhoe A menina Julianada Silva Pereira- <*12mos>chorouerezouno l"mul°doseu Uiol°- Dinho, que ontem teria completado 25 anos parentisaTo°de D?nho, mfcde
sim uma pessoa publica. 

"Mas mesmo as- Ivanilde e Celia, morreu em julho,

P. 
mudou dc compo""en" 

Gravadora lamenta tragedia %£&£$££. %£
Segundo Hildebrando, Dinho sempre A gravadora EMI-Odeon, apos uma te o tragico desaparecimento dos Mamo- mento do grupo, pois nao dispomos de jy u^tTo^de IMnhoS

Ihe dizia que o sucesso so subia a cabe<;a de reuniao de sua diretoria, realizada ontem, nas Assassinas e demais vitimas do aci- material adequado para futuras reprodu- Elsias, cunhado de Ivanilde quetrouxa. "Dinho me dizia que eu o havia diyulgou uma nota a imprensa — assina- denteaereo. . (joes. morreu em agosto num acidente
. criado inteligente e que nada o mudaria. da por Josef Govaerts (presidente da Durante quase um ano mantivemos uma Agradecemos as mensagens de solidarie- de carr0 unica coisa que pedi

Com o fracasso do meu comercio, ele pas- companhia) — lamentando o acidente ae- relajao pessoal' e profissional das mais pra- dade e condolencias recebidas de todos os „ Deus na passagem do ano foi
sou a ser o pai e eu o filho. Nessa inversao re0 e a morte dos cinco inte8rantes dos zerosas com Dinho, Samuel, Sergio, Bento recantos do pais e do exterior. que cm 96 nada acontecesse com a
brincavamos muito Ele nos dava um car- Mamonas Assassinas. A empresa e res- e Julio. O talento e a alegria desses jovens Consideramos que o momento e de si- nossa familia". rccordou Ivanil-
t'in Hp rrMitn mm (awrmns mmnrat f ponsavel pelo lancamento do unico CD artistas contagiaram os nossos espiritos e lencio e respeito, razao pela qual os direto- de.^ 

rv i • h ' •* do grupo. Na nota, a diregao da EMI nos deram o privilegio de levar esse senti- res e funcionarios do Grupo EMI, ainda em Crian^as — Desde as 7h,
pero que Deus llumine todos os artistas afirma que nao tem pretensao de langar mento a todo povo brasileiro, estado de perplexidade, decidiram nao fazer quando os portoes do cemiterio
para que troquem de piloto quando senti- qualquer novo produto da banda. A se- Diante de algumas especuiaQoes surgi- qualquer declara<;ao de natureza individual Parque Jardim das Primaveras fo-
rem que esttio nas maos de alguem inexpe- :guir, a Integra do comunicado: das, sentimo-nos no dever de informar que. acerca do ocorrido. ram abertos para o publico, cen-
riente", desabafou. j 

"O 
grupo EMI lamenta profundamen- nao promoveremos qualquer novo langa-. Josef Govaerts, presidente." tenas de pessoas foram visitar os

tumulos dos integrantes do Ma-
monas, que se destacam dos de-

I ; , mais pela montanha de tlores de-
jp^ll 

HOTCl E >XvA AXEMAN A
positada pclos amigos, parentes e

IINalPWiwi/ SANTA NO menagem escrevendo bilhetinhos

1 ipf ) )/'/t IAAJ / i / sSivtSb UATFI DDT1W1TC 111 ciais demais Para continuar neste
- ' I 

MS-- W J \ /< /ll/ 
m 

Y 
llUILL XrKllrllliJ a ¦ mundo em que reina a violencia.

^-jjjf 
Venha desfrutar as delicias de um hotel voltado ° P°vo. que so sabe

para seu

Viva com muita recreagao, passeios ao sitio, city des", diz o bilhete assinado por
^iMi*1)A ^3afK^jjf-41 Jtours Jacqueline. Os alunos da escola

Maria Angelica Soave, de Guaru-
Confira!!! Afinal no Hotel Primus a 5a estrela lhos, tambem escreveram uma
voce... para seus idolos: "Quero

' que saibam que nos estamos em
Continua na prtxima 2* feira a s6rie Debates Civis. Toll Free: (035) 800-5006 luto pois voces significavam a ale-
Uma realizagdo do Jomal do Brasil e do Cfrculo (035) 332-3232 g"a- Voc^s marcaram a nossa ge-
Psicanalftico do Rio de Janeiro que est£ dando a voce ra<;ao. Onde voces estiverem, e
a oportunidade de questionar os temas mais nos sabemos que e no ceu, estare- .
agudos do nosso dia-a-dia. Na prdxima 2' feira o tema JMJ p\ com 

voces",
a ser discutido sert "DROGAS". Voc§ vai ter acesso ao [j \
pensamento de personalidades participando de um PUBLICIDADE LEGAL L™J ImiCD ic Mil uncc ?ldebate aberto e contribuindo com sua opiniao. EBB minist6riodascomunicacoes EHZl IQUER 15 MILHOcS ?|
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EDITAL: Disponivel para leitura e intormagao sobre obtengao, a partir desta data, na Rua . ] Renault 19 por 23 dias.
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Correa Vasques, 69,2® andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ. . 7 noites de hotel na
^ ^ E»tc« ivisot toram publicadot na tntegn no D.O.U. de tioja. Fiimna

Debatedores: Fernando Gabeira - Deputado Federal buropa.
- - r • 1 roteiro individual

Joao Batista Femira • Psicanalista M , 
computadorizado.

Domingos Bernardo G. da Silva Si ¦ Vice-Presidente Wgmm 09k r ^111 I Companhia • 1 atlas rodoviario Michelin.
doCONFEN. ^ ^11 Vale do Rio Doce
Gilberto Velho - Antropologo ,

Mediador: Suzana Katz |HH 
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Eu não vou ao cemitério porque lá só tem o corpo. O espírito de Ditiho está com a gente

André Oliveira Brito, o Ralado, amigo do vocalista

Homena a Dinho

Helvio Romero
¦ Sobrinha terá mesmo

nome do líder do grupo
JMamonas Assassinas
•'.V-,

; i: SÂO PAULO — Dinho, o vocalista do
Mamonas Assassinas, que ontem comple-

. taria 25 anos, recebeu uma homenagem
muito especial de sua irmã mais nova,
Grace. Aos 17 anos, Grace está grávida há

; cinco meses de uma menina. Alecsandra"será seu nome, em memória do tio Dinho,
cujo nome verdadeiro era Alecsander. "Eu
vou ser o padrinho da menina", contou o
amigo do vocalista e produtor artístico do
grupo Mamonas Assassinas, André Olivèi-
ra Brito, 23 anos, conhecido como Ralado,

.. que vive na casa dos pais de Dinho, Hilde-
brando e Célia, junto com os irmãos do

; ;vocalista, Grace e Marcos, de 23 anos.
: ¦ Os pais de Dinho passaram a tarde na

«asa de parentes. 
"Eles 

querem ficar reco-
ihidos, meditando, nesse dia tão triste",
disse Ralado. "Eu não vou ao cemitério
porque lá só tem o corpo. O espírito de
Dinho está com a gente", explicou o ami-

I go, que ontem foi levar o carro de Dinho,
um Mitsubishi VR4, para lavar. André
guarda com todo o carinho, na garagem da

;^casa, outro carro muito especial: a Brasília
^mareia usada no clipe da música Pelados' em Santos.

Sucesso — Mais tarde, o pai de Di-
nho, Hildebrando Alves, ainda muito emo-
cionado, disse que o líder dos Mamonas
Assassinas não era mais apenas seu filho e
sim uma pessoa pública. 

"Mas mesmo as-
sim, ele jamais mudou de comportamen-
to", lembrou.

Segundo Hildebrando, Dinho sempre
lhe dizia que o sucesso só subia à cabeça de
trouxa. "Dinho me dizia que eu o havia
criado inteligente e que nada o mudaria.
Com o fracasso do meu comércio, ele pas-
sou a ser o pai e eu o filho. Nessa inversão,
brincávamos muito. Ele nos dava um car-
tão de crédito para fazermos compras. Es-
pero que Deus ilumine todos os artistas
para que troquem de piloto quando senti-
rem que estão nas mãos de alguém inexpe-
riente", desabafou.

A maldição

SÃO PAULO — No cemitério
Parque Jardim das Primaveras —
visitado ontem por centenas de
fãs —, Ivanilde Ramos Ribeiro,
de 48 anos, tia de Dinho, foi pres-
tar sua homenagem ao sobrinho.
Ela perdeu dois sobrinhos no de-
sastre aéreo. Além de Dinho, filho
da irmã Célia, morreu também
Isaac, filho de outra irmã, Enér-
cia. Sentada num banco de cimen-
to diante do túmulo, Ivanilde ape-
nas observava os fãs, na maioria
crianças, rezando, chorando e até
cantando parabéns a Dinho. "Se
eu pudesse, apagava todos os
anos que terminam em seis na
minha vida", comentou.

Em 1966, ela, as duas irmãs,
quatro irmãos, e os pais chegaram
a Guarulhos praticamente só com
a roupa do corpo. "Éramos muito
pobres. Passamos fome mesmo",
lembra. Em 1976, Ivanilde perdeu
uma filha num parto prematuro.
A outra filha, Ivaldinéia, hoje
com 23 anos, no mesmo ano so-
freu uma delicada operação na
coluna. Em 1986 a família da mãe
de Dinho chorou a morte de três
parentes. A avó de Dinho, mãe de
Ivanilde c Célia, morreu em julho,
de derrame cerebral. O avô de
Dinho faleceu três meses depois,
de câncer no estômago. Depois
foi a vez de um tio de Dinho,
Elsias, cunhado de Ivanilde, que
morreu em agosto num acidente
de carro. "A única coisa que pedi
a Deus na passagem do ano foi
que em 96 nada acontecesse com a
nossa família", recordou Ivanil-

A menina Juliana da Silva Pereira, de 12 anos, chorou e rezou no túmulo do seu ídolo, Dinho, que ontem teria completado 25 anos

Gravadora lamenta tragédia

A gravadora EMI-Odeon, após uma te o trágico desaparecimento dos Mamo- mento do grupo, pois não dispomos de
reunião de sua diretoria, realizada ontem, nas Assassinas e demais vítimas do aci- material adequado para futuras reprodu-
divulgou uma nota à imprensa — assina- dente aéreo. ções.
da por Josef Govaerts (presidente da Durante quase um ano mantivemos uma Agradecemos as mensagens de solidarie-
companhia) — lamentando o acidente aé- relação pessoal' e profissional das mais pra- dade e condolências recebidas de todos os
reo e a morte dos cinco integrantes dos zerosas com Dinho, Samuel, Sérgio, Bento recantos do país e do exterior.
Mamonas Assassinas. A empresa é res- e Júlio. O talento e a alegria desses jovens Consideramos que o momento é de si-
ponsável pelo lançamento do único CD artistas contagiaram os nossos espíritos lêncio e respeito, razão pela qual os direto-
do grupo. Na nota, a direção da EMI nos deram o privilégio de levar esse senti- res e funcionários do Grupo EMI, ainda em
afirma que não tem pretensão de lançar mento a todo povo brasileiro, estado de perplexidade, decidiram não fazer
qualquer novo produto da banda. A se- Diante de algumas especulações surgi- qualquer declaração de natureza individual
guir, a íntegra do comunicado: das, sentimo-nos no dever de informar que. acerca do ocorrido,

i 
"O 

grupo EMI lamenta profundamen- não promoveremos qualquer novo lança-, Josef Govaerts, presidente."

Crianças — Desde às 7h,
quando os portões do cemitério
Parque Jardim das Primaveras fo-
ram abertos para o público, cen-
tenas de pessoas foram visitar os
túmulos dos integrantes do Ma-
monas, que se destacam dos de-
mais pela montanha de flores de-
positada pelos amigos, parentes e
fãs, dentre eles muitas crianças.
Algumas delas prestavam sua ho-
menagem escrevendo bilhetinhos
de despedida. "Vocês eram espe-
ciais demais para continuar neste
mundo em que reina a violência.
Quando aparece alguém para fa-
zer sorrir o povo, que só sabe
chorar, é chamado de indecente.
Vão com Deus. Encontrem a paz
porque vocês merecem. Amamos
todos vocês e agradecemos a ale-
gria que nos deram. Beijo. Saúda-
des", diz o bilhete assinado por
Jacqueline. Os alunos da escola
Maria Angélica Soave, de Guaru-
lhos, também escreveram uma
cartinha para seus ídolos: "Quero

que saibam que nós estamos cm
luto pois vocês significavam a ale-
gria. Vocês marcaram a nossa ge-
ração. Onde vocês estiverem, è
nós sabemos que é no céu, estarc-
mos com vocês".

VENHA, VEJA
E VIVA A SEMANA

SANTA NO

I:
ÜÉ "1

Venha desfrutar as delicias de um hotel voltado
para seu lazer...

Veja os pacotes especiais de 3, 4 e 5 diárias...

Viva com muita recreação, passeios ao sitio, city
tours

Confira!!! Afinal no Hotel Primus a 5a estrela é
você...

Continua na próxima 2a feira a série Debates Civis.
Uma realização do Jornal do Brasil e do Círculo
Psicanalítico do Rio de Janeiro que está dando a você
a oportunidade de questionar os temas mais
agudos do nosso dia-a-dia. Na próxima 2a feira o tema
a ser discutido será "DROGAS". Você vai ter acesso ao
pensamento de personalidades participando de um
debate aberto e contribuindo com sua opinião.
Debates Civis. Com tantas questões importantes você
não pode deixar de participar.

PUBLICIDADE LEGAL
QUER 15 MILHÕES ?¦ ''ri Tf MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |£1LÜÍ£J

AVISO DE LICITAÇÃO • T.P. 009-ATR/96
OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) veículos tipo "VAN". MODALIDADE: Tomada de Pre-
ços. EDITAL: Disponível para leitura e obtenção por R$1,15 (hum real e quinze centavos), a
partir desta data, na Rua Dois de Maio, 437, BI. "C" - 7? andar - Engenho Novo, das 10:00 às
14:30 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO - T.R N* DST-001-004/96
OBJETO: Instalação, retirada, remanejamento de Telefones de Utilidade Pública TUP's, res-
tauraçâo (pintura) do pilar de sustentação de TUP's . MODALIDADE: Tomada de Preços.
EDITAL: Disponível para leitura e obtenção por R$5,00 (cinco reais), a partir desta data, na
Av. Presidente Vargas, 2.560,10® andar, sala 1.016-C, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ.

AVISO DE UCITAÇAO • CONC. LIC-011/CL-ETB/95
OBJETO: Expansão e modernização da rede pública de telecomunicações, em localidades
situadas na região da Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. MODALIDADE: Concorrência.
EDITAL Disponível para leitura e inlormaçâo sobre obtenção, a partir desta data. na Rua
Corrêa Vasques, 69,2* andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ.
Estes avisos loram publicados n» íntegra no D.O.U. de hoje.

http://www.novan<t.com.bf/mvirtu«*/nméxteo.htm
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INCLUINDO:
Bilhete aéreo Rio/Paris/Rio

em classe econômica.
1 Renault 19 por 23 dias.
7 noites de hotel na
Europa.
1 roteiro individual
computadorizado.
1 atlas rodoviário Michelin.
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Debatedores: Fernando Gabeira • Deputado Federal
João Batista Ferreira • Psicanalista
Domingos Bernardo G. da Silva Sá - Vice-Presidente
doCONFEN.
Gilberto Velho • Antropólogo

Mediador: Suzana Katz

Companhia
Vale do Rio Doce

¦dlitafiMiB MINISTÉRIO de minas e energia
SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA

Concorrência CSL-SUEST 019/96
Prestação de serviços para troca de chapa e aumento de borda em 100 (cem)
vagões GDE, de propriedade da CVRD, a serem executados na Oficina da
Contratada. (Mais informações no DOU de 06/03/96).
Concorrência CSL-SUEST 020/96
Prestação de serviços para recuperaçõa de estrutura metálica, pintura de
locomotivas e componentes diversos, a serem executados na Oficina de
Locomotivas, Superintendência da Estrada, situada em Tubarão, município de
Vitória, Estado do Espirito Santo. (Mais informações no DOU de 06/03/96).

Entrada franca. Os interessados deverão
chegar com meia hora de

antecedência para retirar os convites.

ProancfoalIáipmtBiràTvoife 2 pasugekts
TeL: (021) 240-9360
Av. Aknbante Banoso. 63<^^^y8E2718
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Wahtomar Cunta, da Art Artway, produtora do aHow da Brasilia

Quem 

fretou o aviao da morte?

¦ Nem ¦¦¦¦¦¦^¦^¦¦¦¦¦¦H|||^HH|^H|HB|

de assumem a

marili ribeiro do desembarque dos Mamonas
sAQPAUL-e— Queir. fretou pm Br""" /'^gbiainosque 

~

que matou os

que o grupo chegana
de Sao Paulo, nem a empresa Art mas eles so chegaram
Artway, de Brasilia, responsavel poisdas 18h ,disseoorgamzador ; s | .,l

pelo ultimo show, assumem a res- do show. 0 produtor brasihense
' 

ponsabilidade. Bonadio diz que revelou que a Artway ja havia i, 
t^HMMHP

$ nao tem nada com isso: "Em con- sido consultada sobre a produ^ao
f tratos do genero, a responsabili- do novo show da bands, em |HB|H|^

1 dade pelo transporte dos artistas Gptama, qusndo os Mamonas j4

| sempre e da empresa que compra tivessem gravado seu segundo dis-
o show." Em Brasilia, entretanto, co- ...
a empresa Artway tambem negou Em entrevista ao joraal Hoje

.X que tenha qualquer partici- em dia, de Belo Horizonte,

de prefixo PT-LSD. Waldemar o West-" 
Cunha, um dos organizadores Wind — que vinha sendo utiliza-
show, disse que os Mamonas con- do pelos Mamonas —, disse que a
trataram a Artway apenas para troca de avides foi feita por deci-
produgao local. sao dos produtores do conjunto,

0 contrato incluia servigo de talvez porque o Learjet tenha sai-
M divulgapao, locapao de aparelha- do mais barato. 0 comandante' 

gem de som, iluminagao e reserva contou ter informado a Dinho ''''4^Mfl^^lHlS£K^^HV^B6^23!l60*
de hotel. "Eles e que fretaram que os produtores haviam dispen-

v aviao", afirmou Waldemar Cu- sa(j0 ^.[-vigos. A noticia, se-
nha, referindo-se a produgao dos 

gUn(i0 e|e, decepcionou o grupo.

I' Madri Taxi Aereo...", acrescen- (*) Colaboraram Francisco Letb, '""*'

tinha 
pouca 

exp^^^|

R1BEIRAO 11A r (VariantA que reavaha^o do

Em entrevista ao JORNAL DO

Luiz Germano Mar- U4U" ques da proce-
dimentos realizados pelo piloto

Junior, requisi- mandava o que trazia os nenhum erro grosseiro piloto",
grantes do grupo Mamonas Assas- acrescentando

empresa que o Learjet de para Sao Paulo, esquerda^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
em que morreram os cs\aw habilitado para fazer este — em vez de fazer a cui i 

nel Marques da Cunha,

dente no tamento de Civil

Segundo Jorge

lotar e capacitado
Learjet. apesar de para o que

voar com 

PEST KILL

do desembarque dos Mamonas
pm Rraciija ügé jãuijnigs'miê"

MARILI RIBEIRO
SÃOPAULS-

mais estranho é que ninguém assume ter contratado o aviãoi custou a meu

Quem 
fretou o avião da morte?

Nem o empresário, nem a produtora
de Brasília assumem a responsabilidade

s.

jatinho que matou os músicos do
Mamonas Assassinas? Nem o em-
presário da banda, Rick Bonadio,
de São Paulo, nem a empresa Art
Artway, de Brasília, responsável
pelo último show, assumem a res-
ponsabilidade. Bonadio diz que
não tem nada com isso: "Em con-
tratos do gênero, a responsabili-
dade pelo transporte dos artistas
sempre é da empresa que compra
o show." Em Brasilia, entretanto,
a empresa Artway também negou
que tenha tido qualquer partici-
pação no fretamento do jatinho,
de prefixo PT-LSD. Waldemar
Cunha, um dos organizadores do
show, disse que os Mamonas con-
trataram a Artway apenas para a
produção local.

O contrato incluia serviço de
divulgação, locação de aparelha-
gem de som, iluminação e reserva
de hotel. "Eles é que fretaram o
avião", afirmou Waldemar Cu-
nha, referindo-se à produção dos
Mamonas. "Nem conheço essa
Madri Táxi Aéreo...", acrescen-
tou. Cunha contou ainda que a
Artway sequer sabia a hora exata

parte da equipe chegaria de jati-
nho e parte, de avião de carreira.
Pensávamos que o grupo chegaria
às 17h, mas eles só chegaram de-
pois das 18h", disse o organizador
do show. O produtor brasiliense
revelou que a Artway já havia
sido consultada sobre a produção
do novo show da banda, em
Goiânia, quando os Mamonas já
tivessem gravado seu segundo dis-
co.

Em entrevista ao jornal Hoje
em dia, de Belo Horizonte, o co-
mandante José de Faria Pereira
Sobrinho, que pilotava o West-
Wind — que vinha sendo utiliza-
do pelos Mamonas —, disse que a
troca de aviões foi feita por deci-
são dos produtores do conjunto,
talvez porque o Learjet tenha sai-
do mais barato. O comandante
contou ter informado a Dinho
que os produtores haviam dispen-
sado seus serviços. A noticia, se-
gundo ele, decepcionou o grupo.

(*) Colaboraram Francisco Leali,
de Brasília, e Rosdena Nicolau, de
Belo Horizonte

tragédia

LÁSZLO VAROA
RIBEIRÃO PRETO, SP — Uma

das hipóteses que o Departamen-
to de Aviação Civil (DAC) está ,
investigando para a causa do aci-
dente com os Mamonas Assassi-
nas é a falta de experiência do
piloto Jorge Luiz Germano Mar-
tins. Ocapitão-aviadordo Serviço
Regional de Aviação Civil , Lu-
ciano Nascimento Júnior, requisi-
tou ontem da Madri Táxi Aéreo,
empresa que alugou o Learjet 25
em que morreram os Mamonas,
os papéis referentes ao registro da
companhia e a documentação do
piloto Jorge Luiz e do co-piloto
Alberto Takeda, mortos no aci-
dente no dia 2 de março. "Apa-

rentemente os documentos estão
em ordem", afirmou Nascimento
Júnior.

Existe, no entanto, um sinal de
que Jorge Luiz poderia não ter a
experiência suficiente para pilotar
um Leaijet, apesar de ter recebido
check (autorização) do DAC pira
voar com o avião. "Na maioria
dos aeroportos do Brasil, quando
o avião está em procedimento de
pouso e precisa refazer a opera-
ção, o piloto faz este procedimen-
to pela esquerda. Mas, o aeropor-
to de Cumbica é uma exceção e
Jorge Luiz guinou para a esquer-
da quando deveria ter virado para
a direita", disse Nascimento Jú-
nior. Segundo ele, a torre de co-
mando alertou o piloto a respeito
do procedimento errado.

Agravante — Para o pro-
prietário de uma empresa de avia-
ção de Ribeirão Preto ouvido pelo
JORNAL DO BRASIL, existe
outro agravante sobre a causa do
acidente. "O co-piloto Takeda ti-
nha autorização do DAC para
realizar apenas operações de trei-
namento com o Leaijet. E as nor-
mas do Departamento são muito
claras: em vôos comerciais, o co-
mandante (piloto) e o co-piloto
precisam ter autorização de via-
gens com passageiros", afirmou o
empresário.

As circunstâncias que envol-
vem o aluguel do Leaijet pelos
Mamonas ainda são bastante ne-
bulosas. Segundo o administrador
do aeroporto de Ribeirão Preto.
Álvaro Caixeta, a Madri Táxi Aè-
reo, de propriedade de Antonio
Galvão, tinha apenas cinco aero-
naves com registro de permanèn-
cia para a cidade: o PT-WAB,
PT-DÍC, PT-KBV. PT-BPY e PT-
LZJ. O Leaijet PYT—LSD, em
que morreram os Mamonas, não
consta na lista. O Leaijet pode ter
sido arrendado da Madri Táxi
Aéreo. Das cinco aeronaves, com
registro e permanência em Ribei-
rão Preto apenas uma está em
nome da Madri. Outros três
aviões estão registrados em nome
de Antonio Galvão. proprietário
da Madri.

DAC garante

que piloto

era habilitado

SÃO PAULO — "O 
piloto Jorge

Luiz Germano Martins, que co-
mandava o avião que trazia os inte-
grantes do grupo Mamonas Assas-
sinas de Brasilia para São Paulo,
estava habilitado para fazer este ti-
po de vôo." A afirmação é do coro-
nel Aloisio Marques da Cunha,
chefe da Divisão de Investigação e
Prevenção de Acidentes do Depar-
tamento de Aeronáutica Civil
(DAC) e presidente da comissão
que investiga a tragédia do Learjet
25, ocorrida na noite de sábado.
Segundo o coronel Cunha, Jorge
Martins estava habilitado para pi-
lotar o equipamento e capacitado
para o vôo que realizava. Ele disse

Trecho do

acidente era

interditado

SÃO PAULO — O tenente-coro-
nel Juan Vergara, chefe do Serviço
Regional de Aviação Civil de São
Paulo (Serac-4), afirmou ontem que
o trecho de serra em que o Lear Jet
que levava os Mamonas Assasinas
se chocou é interditado para vôos,
mas não soube dizer porque a torre
de comando de Cumbica deixou
que o avião tomasse aquele rumo.

Vergara esclareceu porque o ja-
tinho, depois de arremeter, foi obri-
gado a ceder lugar para outros
aviões pousarem. 

"Havia três jatos

ainda que a última reavaliação do
piloto — que é feita anualmente —
estava dentro do prazo normal de
validade.

Em entrevista ao JORNAL DO
BRASIL, o coronel Aloiso Mar-
ques da Cunha disse que os proce-
dimentos realizados pelo piloto fo-
ram corretos. "Até agora, não vejo
nenhum erro grosseiro do piloto",
afirmou, acrescentando que, apesar
de ter arremetido para a esquerda
— em vez de fazer a curva para a
direita, como seria o normal na
ocasião —, o piloto não errou. "Em

condições visuais, isso é viável", ex-
plicou.

Pedra — De acordo com o
presidente da comissão do DAC, se
o piloto tivesse feito a curva um
pouco mais cedo, ele talvez não
tivesse batido. "Exatamente onde
ele fez a curva, havia uma pedra
sobre o morro da Serra da Canta-

prontos para descer em Cumbica,
um da Varig, um da Vasp e um da
Rio-Sul. Pelas normas internado-
nais de aviação, eles tinham a pre-
ferência para descer e o Lear Jet,
depois de desistir do pouso, tinha
mesmo de ceder a vez", afirmou.

O chefe do Serviço Regional de
Aviação Civil também garantiu que
o piloto e o co-piloto do Lear Jet
que matou os Mamonas Assassinas
estavam habilitados a comandar o
avião. "As investigações vão dizer
quem estava no comando do avião
no momento do acidente, se o pilo-
to ou o co-piloto. Mas tanto um
quanto o outro podiam estar lá,
pois tinham experiência para isso",
disse. Vergara também negou que a
Madri Taxi Aéreo fosse uma em-
presa de fachada. "A empresa está
registrada no 2o Cartório de Notas

reira, a uma altura de 4.400 pés",
revela. O coronel Cunha confirma
que o Learjet que trazia os Mamo-
nas desenvolvia uma velocidade
maior do que o normal c uma alti-
tude também acima do padrão para
o procedimento de pouso, além de
estar desviado da trajetória correta.
Mas ele ressalta que o piloto estava
consciente da situação: preferiu não
realizar o pouso e arremeteu.

"Isso acontece. Nem todos os
pilotos fazem a aproximação den-
tro dos padrões considerados nor-
mais", reafirmou, lembrando que
em aviação uma das normas de se-
gurança determina que, em caso de
dúvida, o piloto deve arremeter.
"Outros pilotos tão ou mais expe-
rientes do que ele são passíveis de
cometerem esse tipo de erro", ga-
rantiu, lembrando, no entanto, que
teria sido mais prudente 

'fazer a
curva pelo lado adequado.

de Ribeirão Preto e estava autori-
zada a operar quatro aviões", afir-
mou. Além do Lear Jet que caiu, a
Madri dispõe também de um jati-
nho Citation e dois turbo-hélices,
um Cessna e um Mitsubishi. O fato
de a Madri Taxi Aéreo cobrar mui-
to barato por seus serviços não
constitui nenhuma irregularidade,
segundo Vergara. "Cada empresa
cobra quanto quiser. Nós não in-
terferimos nisso. O importante é
que eles cumpriam todas as normas
e por isso podiam voar", disse.

Um representante da Madri Ta-
xi Aéreo telefonou, no final da tar-
de de ontem, para o Serac-4. "Esta-

mos desde segunda-feira tentando
falar com o dono da empresa.
Mande ele entrar em contato co-
nosco", respondeu Vergara.

Pest Kill é o sistema perfeito para sua dedetizaçâo. Acaba definitivamente
com aquela bagunça na sua casa na hora de dedetizar. E mais:

não suja, não mancha e não tem cheiro.

Contra todo» o» tipo» do in»oto».
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"A 
produção dos Mamonas é que fretou o avião. Nem conheço essa Madri Táxi Aéreo"

WaMamar Cunha, da Art Artway, produtora do aHow do Brasília

; Vôo saiu

pela 
metade

do preçoJ,( 
> SANDRA BALBI

SÃO PAULO — O fretamento
do Lear Jet da Madri Táxi Aéreo
custou 50% mais barato que o
preço cobrado pelas empresas de

<> primeira linha. A Complemento
Táxi Aéreo, de São Paulo, foi
consultada no início da turnê pe-

' los empresários dos Mamonas.
-• Embora não seja das mais caras,

foi descartada. "Eles considera-
ram o nosso preço por quilômetro
muito alto e optaram por outra
companhia", disse Arlur Ribeiro,
proprietário da empresa.

Enquanto a Complemento co-
•' bra por um vôo São Paulo-Brasí-' lia-São Paulo R$ 4.600, em um

' Learjet 35 — mais moderno do
que o que caiu com a banda —, a" Madri cobrava RS 3.200. A Ta-
mig, de Belo Horizonte, cobra por

• um fretamento para Brasília RS
7.711 no avião Westwind. Esta
aeronave foi a mesma que, na se-

- mana passada, levou os Mamonas
do Rio Grande do Sul para Pira-
cicaba e de lá para São Paulo,
onde foi dispensada na véspera do
embarque para Brasília.

Prática — A tentativa de
economizar com o transporte dos
músicos fica clara com a transfe-
rência dos técnicos, que voavam
no Lear Jet da Madri no trajeto
Píracicaba-São Paulo, para vôos
de carreira. "A opção por vôos
mais baratos é comum, principal-
mente entre os empresários do

;. show business", afirmou o pro-
< prietário de uma das principais
v empresas de aviação regional.

O setor de aviação foi invadido
nos últimos anos por dezenas de
empresas de táxi aéreo de facha-
da. "É comum um empresário

comprar um jatinho para uso pró-
prio e abrir uma empresa de táxi
aéreo, para baratear o custo de
manutenção e obter isenção de
imposto de importação da aero-
nave", disse um executivo. Este
tipo de prática proliferou com a
expansão da frota de jatinhos. O
Brasil tem a segunda maior frota
destes aviões do mundo. Estima-
se que existam 400 jatinhos no
pais.

Segundo o executivo, só para
manter o avião no chão seu pro-
prietário gasta cerca de RS 25 mil
por mês. Para amortizar este eus-
to, muitos bancos, empresas e
proprietários particulares de jatos
alugam seus aviões. Há empresas
especializadas na corretagem de
vôos, que oferecem aeronaves de
primeira linha a preços inferiores
aos do mercado. A HTR, por
exemplo, dispõe de aviões Cita-
tion 2, com capacidade para oito
pessoas, cujo fretamento sai por
RS 5.210, na rota São Paulo-Bra-
silia-Sào Paulo.

Diferença — O mesmo traje-
to, se for feito pela TAM, em um
avião idêntico, sairá por RS
10.010. Por que tanta diferença de
preço? 

"A TAM investe por ano
USS 450 mil em seguros e USS
300 mil em treinamento de pilo-
tos", afirmou um executivo da
empresa. "A segurança e conforto
do passageiro têm um preço",
acrescentou. Segundo um executi-
vo da Líder Táxi Aéreo, as empre-
sas que contratam vôos não estão
dispostas a arcar com esses eus-
tos. . . . ."O Departamento de Aviaçao
Civil (DAC) não tem pessoal sufi-
ciente para fiscalizar todas as em-
presas", disse o comandante José
da Silva Ataide Seabra, presidente
do Sindicato Nacional dos Aero-
nautas. Hoje há 900 companhias
de táxi aéreo registradas no pais,
mas só 120 em operação regu-
lar."Nào há controle sobre o trei-
namento dos pilotos dessas em-
presas", advertiu.

; Nos últimos

dez anos,

8 acidentes

SÃO PAULO — Dos 15 aciden-
tes ocorridos com aviões Leaijet
nos últimos dez anos, oito aconte-
ceram com o modelo 25, igual ao
que causou a morte dos Mamonas
Assassinas, o Learjet 25. Em
1992, um Leaijet 25 caiu, matan-
do seis pessoas. Nos últimos dez
anos, 38 pessoas morreram viti-
mas de acidentes com aviões
Leaijet.

No Aeroporto Internacional
de Cumbica, em Guarulhos (SP),
o último acidente registrado pelo
DAC foi em fevereiro do ano pas-
sado. quando um Boeing 737 da

Vasp teve ruptura das tubulações
do sistema hidráulico e ao aterris-
sar ultrapassou a cabeceira da pis-
ta. Um dos passageiros quebrou o
braço ao ser retirado pelo sistema
especial de evacuação. Em outu-
bro de 1994, um avião cargueiro
da empresa boliviana Tampa per-
deu o sistema hidráulico em pleno
vôo e ao aterrissar em Cumbica
pegou fogo em algumas peças mas
não houve vitimas.

Em março de 1989 outro car-
gueiro Boeing, este da Transbra-
sil. caiu em cima de uma favela
nas proximidades do aeroporto,
matando a tripulação e morado-
res da favela. Um mês antes, um
Boeing da Vasp quando taxeava
após o pouso bateu em uma avião
da Transbrasil estacionado, dei-
xando seis pessoas feridas.

Piloto tinha 
pouca 

experiência

m

U
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Vao dar os toques finais no
ijeto de desenvolvimento eco-
nico para 0 Nordcstc que serA
esentado amanha a Fcrnan-

l de-
3 an-
iucm
leitu-

pre- ~

fUFONII

rsrixifitts:
partkipa hojo. cm Bcio Horizontc, R«vtsias
do 25° Encontro Empresaria! de Mi- ctwsificados
nas Gcrais, presidido pdo cx-minis- Anuncios p<x Tefctone
tro da Fazemla Paulo Haddad. ^.P.HnS!iS.f.HnS^.?5

O Sindfcato to Trabakadoos 4o norin*rAn
SenHo Pablica Mtral, ao Rio, m- SW.c.y.«.S*o
„ . '.... Assinatufas novas Grande Rioaaiaahi para orgaauar aaia I Awnaiuras dema* Cidades
gme dc admttada ptwfata para os Aiendimento ao Assiname
dias 13 e 14. Reivindka rcposifio I Aiend>mento is Bancas
salarial dc 46,19%. Exemplares Airasados

FH lan«,-a. amanha. a nova politi¬
cs nacional dc turismo. tendo por I
base um projeto dc lei do deputado I
Rubem Medina. "Queremos criar in- I
centivos fiscais para investimentos I
ncsse setor. Esses inwstimenios po- I
derao scr abatidos dos impostos dos I
investidores". explica Medina. I

O Centro de ArticuUtfto dc Pop*- I
la^ws Marginall/adts promove sex- I
ta-feira. as 18h. na Clrnara, o debate
Trifieo de Malheres i Crime. O B«-
sil e 0 segaado pais da America Lati- I
aa em ouaero dc mulheres tniflcadas.

Agora so rcsia torcer para que I
traficante Ut nao sc enforque. I
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O que é o JB Onlln*
É uma edição eletrônica do
JOHNAL DO BRASIL, disponi-
vel para usuários de compu-
tador. Consiste em uma versão
sucinta do jornal impresso, com
textos e fotos, além de informa-
ções que complementam repor-
tagens publicadas.
Como ter aoosso ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet é ote-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel. O en-

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
«www.ituiM.br/~jb/indax.htnil
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, atrayés do seguinte e-mail:
Jb@i
Como
tos do Jornal no JB Onlino
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-
mações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).

©JORNAL DO BRASIL S. A 1996
Os textos, fotog^fsas e oerrvMS crtacòes <nte*ectua»s puW-cados rveste e*emoíar aào poden se* uM.zados
reOfOduíKÍos a&oof ^ados ou estocados em sistema ó» banco de dados ou processo s*™*^ em ouakjoer tonna ou
r-vo — mecão»ca efetnbcxco. m«crof>*nagem fofocoo»a gravação etc «em autorização escrtta dos titulares dos
Ore-tos autora*s
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A s primeiras avaliações, feitas no começo da noite de
z\ontem, quando o presidente do Banco Central, Gustavo
Loyola, ainda não tinha encerrado sua exposição no Senado,
eram de que seu depoimento não deixou alça para a oposição
segurar..

Loyola, como já se esperava, não foi um brilhante exposi-
tor. Foi fleumático e seguro. Para um técnico que ficou sob a
exposição direta dos refletores e na mira das oposições, saiu-se
muito bem, segundo alguns líderes governistas.

Embora a sombra de uma CPI do sistema financeiro não
tenha sido afastada, a oposição não pode contabilizar mais
votos a partir do depoimento de Gustavo Loyola. Ponto para o

presidente do Banco Central.
Além disso, os homens do governo no Congresso chama-

vam a atenção para outro fato que indicava a boa performance
de Loyola: a reação das duas correntes de oposição. Ou, na
expressão satisfeita de um parlamentar governista, 

"o desespe-
ro da esquerda radical e da direita corporativa".

Ele se referia ao comportamento do deputado Milton
Temer, do PT, e do senador Antônio Carlos Magalhães, do
PFL. O primeiro agrediu verbalmente o presidente do BC. O
segundo agrediu fisicamente o senador Ney Suassuna, presi-
dente da comissão especial onde Loyola depunha.

Temer desculpou-se minutos depois. ACM, bem mais lar-
de, ainda dava mostras de querer brigar mais.

?
dor Odacir Soares negou o pedi-
do por entender que 

"os doentes
mentais são filiados ao PT".
Faixa de Gaza

O conflito do Oriente Mc-
dio pipocou, ontem, no plenário
da Camara dc Vereadores do
Rio.

O estopim foi o requerimen-
to do vereador Gerson Bergher
sustando a concessão da Meda-
lha Pedro Ernesto à brasileira
Lâmia Maruf, presa em Israel e
condenada á prisão perpétua por
ações terroristas.

No calor dos debates, o ve-
rcador Pedro Porfirio acusou seu
colega Milton Nahon de ser sio-
nista e levou um tapa como revi-
de.
Fora de hora

Resposta curta e grossa dc
um condecorado membro da re-
pública de Juiz de Fora sobre a
filiação de Itamar Franco no
PMDB:

— Filiar-se agora para quê?
Itamar não é candidato a prefei-
to.
Pelo telefone

Diálogo telefônico travado,
na segunda-feira, entre o gover-
nador Marcello Alencar e o dele-
gado Hélio Luz, que comunicava
a prisão do seqüestrador Jorge

Ver para crer
O deputado Fernando Ga-

beira falava ontem com a mu-
lher, Yamê Reis, ao celular, no
momento da briga entre os sena-
dores Antônio Carlos Maga-
lhães e Ney Suassuna no Sena-
do.

Espera um pouco que
começou uma pancadaria aqui
do lado.

Onde é que você foi se
meter? — perguntou, curiosa.

Gabcira custou a convencer
Yamê dc que estava mesmo no
Congresso.
Dá um tempo

Entre um sopapo e outro,
ontem no Senado, o deputado
Miro Teixeira solicitava a quem
batia e a quem apanhava:

Calma, senhores. Assi-
nem aqui o pedido da CPI dos
bancos.
Canção do exílio

Exilado em Boston, nos Es-
tados Unidos, o sociólogo Caio
Ferraz, fundador da Casa da
Paz, virou noticia do jornal Bos-
lon Globe.

Uma repórter foi ao consu-
lado brasileiro saber a posição
do governo fcderul sobre o as-
sunto e, segundo contou a Fer-
raz, ficou surpresa com a respos-
ta do ministro-chefe Abelardo
Arantes.

Nunca ouvi falar dele c,
se tem problemas com a policia,
deve ser por envolvimento com o
tráfico dc drogas — especulou o
diplomata.
CPI dos bancos

A oposição reúne-se ama-
nhã, na Câmara dos Deputados.

Vai acertar os detalhes da
, campanha CPI já!, pela forma-

ção de uma CPI dos bancos.
Uma das ações será a de

incentivar a população a escre-
ver atrás de caaa cheque o slo-
gan CPI já!.
Opção turística

Marcelo dc Siaueira, presi-
dente da Riotur, voltou acelera-
do dc Milão, na Itália.

Fez contatos com operado-
res internacionais para fixar ain-
da mais o Rio de Janeiro como
opção do turismo internacional.

A meta de Siqueira c am-
pliarde 42% para 4/% a partici-
paçào da cidade como primeira
alternativa dos turistas que vèm
ao Brasil.
Dedução

O Senado negou a cessão do
auditório Petrônio Portella para
o deputado Paulo Delgado reali-
zar um seminário soore trata-
mento alternativo para doenças
mentais.

Como os estatutos só proi-
bem reuniões de natureza politi-
ca. Delgado concluiu que o sena-

Luís, na Bahia.
— Ótimo. Mas eu quero

mesmo é o Uè — provocou
Marcello.

Hélio Luz prometeu e deu
notícias menos de 24 horas de-
pois.
Sem banho

Os deputados petistas José
Fritsch, Domingos Dutra, Padre
Roque, Adão Petro e Alcides
Modesto começam, hoje, uma
vigília em protesto pela prisão da
líder dos sem-terra, Diolinda Al-
ves de Souza.

Avisam que não vão sair do

Êlenário 
da Câmara e

liolinda não for solta.
E ameaçam: nem para to-

mar banho.
Sacode a poeira

Recuperado da briga com
ACM, o senador Ney Suassuna
receberá a bancada nordestina
no Senado para um jantar, hoje,
cm sua casa em Brasília.

Vão dar os toques finais no
projeto de desenvolvimento eco-
nômico para o Nordeste que será
apresentado amanhã a Fernan-
do Henrique.
Luta interna

Estão programados 14 de-
bates internos no PT do Rio an-
tes que o partido defina quem
será o seu candidato à prefeitu-
ra.

Um partido assim não pre-
cisa de adversários.

LANCE-LIVRE
I • O presidente do Sapraao Trftaail

Federal, Sepúlveda Pertenci, iaaagu-
ra hoje o primeiro Juizado Especial de

I Brasília. A cerimòda tem m aakor
| especial para PtrUace: ele coapkta
I 35 anos de Brasiiia.

O PFL do Rio marcou para sàba-
I do, no Grêmio Recreativo de Pacicn-
I cia. sua pré-convenção municipal.

Alem dc discutir a sucessão do pre-
I feito Ccsar Muia, vão ser eleitos os
T 4$ membros do diretório municipal.

Recém-reformada, a Cinemateca
do MAM exibe, amanhã, o filme
Football fever, do diretor israelense

T Yalon Garewitz, que mostra a vibra-
{ ção da torcida brasileira durante a

Copa do Mundo de 94.
I • A reitoria da Ucrj acaba de criar
I uma Asscssoria Especial de Assistcn-
j cia ao Estudante, encarregada de

alender aos problemas acadêmicos.
I • A Empresa Municipal de Obras

Públicas está tentando, Hà seis meses,
doar duas toneladas de vidro quebra-
do, recolhidas de prédios públicos re-
formados. Nenhuma empresa de reci-
dageai aceitou o material

O presidente da Associação Co-
mcrcial do Rio. Humberto Mota,
participa hoje. cm Belo Horizonte,
do 25° Encontro Empresarial de Mi-
nas Gerais, presidido peto cvminis-
tro da Fazenda Paulo Haddad.

O Sindicato dos Trabafcadores do
Serviço Público Federal, ao Rio, rei-
ne-sc aaaahi para orgaaixar ema
greve dc advertência prevista para os
dias 13 e 14. Reivindica reposiçio
salarial de 46,19%.

FH lança, amanhã, a nova politi-
ca nacional dc turismo, tendo por
base um projeto dc lei do deputado
Rubem Medina. "Queremos criar in-
oenlivos fiscais para investimentos
nesse setor. Esses investimentos po-
derão ser abatidos dos impostos dos
investidores", explica Medina.

O Centro de Articulaçio de Popa-
lações Marginalizadas promove sev
ta-feira. às 18h, na Câmara, o debate
Tráfico de Mulheres é Crime. O Bra-
sil é o segaado pais da América Lati-
na em número de mulheres trancadas.

Agora só resta torcer para que o
traficante Uê não se enforque.
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inicia cacada aos terroris

^^ltebronXI»ICMrd*nia — AFP

a a populagao palestina,

governados pela As
prenderam —

do Hamas e de outros
(guerra a Frente

Popular para da
(FPLP). Os palestinos come^aram a esto- ^tfM*l*f*0car alimentos, temendo que o fechamento >*j V»vr
dos territories se prolongue. A expectativa ' % c, ¦ ,. ccvt cg
e que Israel comece a atacar alvos do md

I Hamas na Cisjordania e na de Gaza correspond^™
I se Yasser Arafat, presidente da Autoridade |§ ^I
I Palestina, nao agir rapidamente contra os 4,

| 
extremistas ao acordo de i

Ontem Arafat determinou aos
I das duas regioes que se em If

estado de emergencia. A medida mostra
lider palestino preocupado com

uma possivel incursao militar de Em || ^, HH
o assessor de

israelenses de Arafat, Ahmed Ti- fe |i Sji
afirmou que caso de uma '*; *
de contra Gaza os •';

I Tensio — A

repente me conta de '

haver paz, os arabes nao tudo
que nos os

disse Dudi Kami, o motorista dcsiludido. ?';; S jk
I Muitos se referiram a Guerra do Golfo, J|(fli^^^Bj||^ 

' 
jfl

misseis Scud langados pelo IT* -11 ' 
M^ESttjfi^Bf^F

pior que a Guerra do Golfo. Aquilo era i * ''-'JklfllHE£Z!9Ki
guerra. Agora temos a paz e estamos mor- '^<i^S^BBRSP®B
rendo como ovelhas", disse Aharon Arzi. '/•: \.^fl|Bf I^B|||fil
Uma outra israelense, Batya Levy, de 38 jJ/mT V^QK ^Jfgj^^^H

I o de desespero \ ; i Jfcomum a populacao: 
"Quando o sangue | j||aL i f

de criangas esta derramado no chao, nao se jO|^^\l J | |

I O presidente dos Estados Unidos, // | 1 | ftjfl^^H||
I Clinton, fez um radio ^^HBHrfi LI**1

israelenses, ontem, prometendo *"*JsStaw||^^H-*.•¦¦

I e apelando a Arafat interromper
de terror". Clinton |aM",l>'l>aiiaM^^^HH|^^^^^r^^

a Israel equipamentos para detectar bom- ^Q||g|ggMEH| ^«3iS^^MHffi|MH ^1bas e uma equipe de especialistas em segu- IHHRE^^S^r VWJBbImZS~S~S9L—JH
ranga para dar apoio ao pais. Mulheres palestinos esvaziam sua casa, que sera interditada pelo Exercito israelenseMulheres palestinas esvaziam sua casa, que será interditada pelo Exército israelense

Israel inicia caçada aos terroristas

m Exército israelense isola a população palestina,

prende 120 e esvazia casas de extremistas suicidas

Habron. Clalordânia — AFP

JERUSALÉM — Israel intensificou on-
tem o combate ao Movimento de Resistên-
cia Islâmica Hamas, lacrando as casas de
supostos terroristas suicidas e aumentando
a repressão na Faixa de Gaza e na Cisjor-
dânia, territórios governados pelos palesti-
nos. As medidas foram ordenadas pelo
primeiro-ministro Shimon Peres depois do
atentado de segunda-feira em Tel Aviv, o
quarto realizado pelo grupo fundamenta-
lista em apenas nove dias.

j O governo de Peres está condicionando
>a retirada de suas tropas de Hebron, na
íCisjordânia, à reforma da Carta palestina
sde 1964, que prega a destruição de Israel.
^ Esta é a primeira vez em que Peres estabe-
$ lece esta condição. A destruição do Estado
>judeu era uma meta da Organização para a
£ Libertação da Palestina (OLP) antes do
^acordo de paz, mas permanece na Consti-
ytuição. Hebron é a última cidade da Cisjor-
£dânia ainda ocupada por Israel — sua
< devolução aos palestinos está prevista para
£28 de março.
í O clima em Israel ontem era de luto,
I raiva e consternação. Enquanto enterra-
j.vam os mortos da última explosão — 13
^•adultos e crianças — os israelenses se ques-
Jtionavam sobre a validade do acordo de

paz com os palestinos. Centenas de pessoas
j foram ao local do atentado, no centro

comercial de Tel Aviv, prestar uma home-' nagem às vitimas, mortas durante o feria-
do de Purim, a festa mais alegre do calen-

| dário judaico, quando se comemora o fim
do genocidio dos judeus na antiga Pérsia.

) Várias rezavam em silêncio; outras, indig-
nadas, gritavam por vingança.

; Vingança — A vingança de Israel
1 começou ontem mesmo, de madrugada.
¦ Soldados israelenses investiram contra a' casa em Nablus, na Cisjordânia, do terro-
; rísta Ahia Ayash, o Engenheiro, assassina-
: do em janeiro supostamente pelo Shin Bet,

o serviço secreto israelense. As portas e
!; janelas da casa foram vedadas com chapas
> de aço e o pai e dois irmãos do terrorista
3 foram presos. Outras seis casas de parentes
£ de terroristas suicidas foram lacradas. To-

das serão demolidas mais tarde..

^ Israel também aumentou o cerco nas
: áreas palestinas. Quase 500 soldados impe-
v diram os árabes de entrar em Israel e, pela
; primeira vez, de circular entre os enclaves

governados pela Autoridade Palestina. As
forças israelenses prenderam 102 militantes
do Hamas e de outros grupos extremistas:
a Jihad (guerra santa) islâmica e a Frente
Popular para a Libertação da Palestina
(FPLP). Os palestinos começaram a esto-
car alimentos, temendo que o fechamento
dos territórios se prolongue. A expectativa
é que Israel comece a atacar alvos do
Hamas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza
se Yasser Arafat, presidente da Autoridade
Palestina, não agir rapidamente contra os
extremistas contrários ao acordo de paz.

Ontem Arafat determinou aos hospitais
das duas regiões que se mantenham em
estado de emergência. A medida mostra
que o líder palestino está preocupado com
uma possível incursão militar de Israel. Em
entrevista á rádio palestina, o assessor de
assuntos israelenses de Arafat, Ahmed Ti-
bi, afirmou que no caso de uma ação mili-
tar de Israel contra Gaza e Cisjordânia os
acordos de paz de Oslo, assinados em
1993, serão revogados.

Tensão — A tensão é grande tanto
entre os palestinos como entre os israelen-
ses. Ontem um repórter da agência Reuter
flagrou um motorista de caminhão israe-
lense retirando do veiculo o adesivo com a
palavra paz. 

"De repente me dei conta de
que o meu pai estava certo: nunca vai
haver paz, os árabes não a querem, tudo
que querem é nos ver, os judeus, mortos",
disse Dudi Kami, o motorista desiludido.

Muitos se referiram à Guerra do Golfo,
em 1991, quando Israel foi alvo de vários
mísseis Scud lançados pelo Iraque. "Isto é
pior que a Guerra do Golfo. Aquilo era a
guerra. Agora temos a paz e estamos mor-
rendo como ovelhas", disse Aharon Arzi.
Uma outra israelense, Batya Levy, de 38
anos, resumiu o sentimento de desespero
comum à população: 

"Quando o sangue
de crianças está derramado no chão, não se
trata de paz, mas de demência."

O presidente dos Estados Unidos, Bill
Clinton, fez um pronunciamento à rádio e
à televisão israelenses, ontem, prometendo
ajudar a combater a onda de terrorismo no
pais e apelando a Arafat para interromper
a "campanha de terror". Clinton vai enviar
a Israel equipamentos para detectar bom-
bas e uma equipe de especialistas em segu-
rança para dar apoio ao pais.

Irã e Síria sob suspeita
JERUSALÉM, ISRAEL — O primeiro-mi-

nistro israelense, Shimon Peres, pediu on-
tem aos Estados Unidos que deixem claro
à Siria que Israel já teve ataques terroristas
demais. Os israelenses acreditam que os
governos da Siria, Irã e Líbia apoiam os
grupos fundamentalistas que pregam a
destruição do Estado judeu. Na segunda-
feira, Peres chamou de volta a delegação
que negociava a paz com Síria em Mary-
land, nos EUA. Os americanos queriam

ue Israel devolvesse aos sírios as colinas
le Golã, ocupadas na Guerra dos Seis

Dias, em 1967, junto com Gaza e a Cisjor-
dânia.

Peres rejeitou um cessar-fogo oferecido
ontem pelo Hamas, o grupo que se respon-
sabilizou pelos quatro atentados que, em
nove dias, mataram 58 pessoas em Israel.
As brigadas Izz el-Deen al-Quassan, braço
militar do Hamas, haviam sugerido uma
trégua até julho. 

"Não há nada de novo.
Sempre que estão sobre pressão eles vêm

! com esse tipo de proposta", disse o porta-
voz do governo israelense. Uri Dromi.

Ontem, Peres voou para a fronteira com
o Líbano, onde outro grupo fundamenta-1 lista, o Hisbolá, matou na segunda-feira

; quatro soldados israelenses. "Sentimos 
que

há uma intensificação dos atos de terror do
Hisbolá aqui, no norte do pais, e do Ha-
mas e do Jihad (Guerra Santa) dentro de
Israel", disse Peres. "Acho 

que eles ficaram
com medo que a paz pudesse prevalecer",
acrescentou.

Especialistas ouvidos pelo jornal Was-
hington Post acreditam que o Hamas vive
uma divisão em suas fileiras entre os que
pregam o diálogo com o presidente da
Autoridade Nacional Palestina, Yasser
Arafat, e os que optaram pela linha dura."Acho 

que definitivamente há divisões en-
tre os lideres das facções militares, as lide-
ranças locais e as que estão no exílio. Isso
dificulta uma solução", disse o professor
palestino Ziad Abu Amr.

Segundo uma fonte palestina na Faixa
de Gaza, há hoje pelo menos dois braços
militares do Hamas: as brigadas Izzidin
Quassan e os Pupilos de Ayash, referindo-
se a Ahia Ayash, o Engenheiro, especialista
em explosivos morto em janeiro pelo servi-
ço secreto de Israel. O assassinato de
Ayash teria sido o estopim para a radicali-
zação de uma parcela dos integrantes do
Hamas, cuja liderança em Gaza havia co-
meçado a negociar um acordo com Ara-
fat.

Inimigo tem sete vidas

JERUSALÉM, ISRAEL — Os israelenses
se chocam contra um muro de dificuldades
na guerra total que declararam ao movi-
mento fundamentalista Hamas, afirmam
os especialistas. Entre os obstáculos, a im-
possibilidade de cercar o inimigo e os ris-
cos de represálias. "Atingir o Hamas é uma
coisa, destrui-lo é outra", estima o orienta-
lista israelense Menahem Klein, da Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém.

Um alto funcionário israelense, que não
quis se identificar, declarou que Israel não
é um Hércules capaz de cortar, de um só
golpe, as sete cabeças da Hidra mitológica."O Hamas é uma serpente de várias cabe-
ças e é extremamente difícil saber qual
delas atacar. Pode nos atingir em qualquer
lado, em qualquer momento", reconheceu
o funcionário.

Surgido em 1987. durante a intifada —
a rebelião popular palestina nos territórios
ocupados —, o Hamas é uma organização
altamente compartimentada. Segundo os
especialistas, é impossível relacionar seu
sistema escolar, suas instituições de carida-
de. seus serviços médicos e suas mesquitas
com sua estrutura militar clandestina, que

mobiliza apenas 10% dos integrantes do
grupo, aqueles realmente dispostos a se
matar na luta contra o Estado judeu."Por todas estas razões, não há nenhu-
ma solução global contra o terrorismo fun-
damentalista. Não há fórmula mágica nem
solução imediata e absoluta", considera o
professor Klein. "A solução não é entrar
com os tanques de combate na faixa de
Gaza", avalia Anat Kurz, pesquisadora do
Centro de Estudos Estratégicos da Univer-
sidade de Tel Aviv. "Não se pode erradicar
o terrorismo, apenas reduzir seus efeitos",
diz. Segundo Klein, "atacar o Hamas sem
tomar, ao mesmo tempo, decisões políticas
para continuar o processo de paz poderia
provocar ainda mais atentados".

Igal Karmon, consultor de luta contra o
terrorismo do antigo governo de direita,
estima que uma luta de grandes propor-
ções contra o Hamas resultaria, inevitável-
mente, em um confronto com a policia
palestina. 

"Os 
policiais de Yasser Arafat

são o principal obstáculo que nos impede
de operar contra o Hamas, mas enfrenta-
los seria a fórmula segura de um desastre
total", afirma.

Persuasão e

diplomacia

perderam vez

NICHOLAS DOUGHTY
Reuter
T ONDRES — Os Estados Unidos e
\-j seus aliados europeus receiam que
a paz no Oriente Médio esteja fugindo
ao controle, mas sabem que pouco po-
dem fazer, além de apelos à calma e
condenação dos atentados. Apesar das
palavras duras, diplomatas acham que
essas potências sabem que sua infiuèn-
cia é cada vez mais limitada.

"Estamos determinados a impedir
que as forças do terrorismo triunfem",
disse o presidente Bill Clinton. Os EUA,
que ajudaram a montar o processo de
paz, têm empregado muita energia na
tentativa de manter em andamento as
negociações. A União Européia tem si-

do o mais generoso doador de fundos
para a nova Autoridade Nacional Pa-
lestina (ANP). Agora, com 57 pessoas
mortas cm atentados em apenas uma
semana. Israel pediu a seus aliados todo
apoio possível, o que pode incluir cortes
no financiamento da ANP. Mas nas
capitais ocidentais teme-se que as coisas
já tenham ido longe demais.

"O 
problema agora é que estamos

num ciclo de vingança e numa grande
onda de ressentimento popular — exa-
tamente o que o Hamas queria", diz um
diplomata europeu. Tanto para a Euro-
pa quanto para Washington, o fracasso
no Oriente Médio significaria instabili-
dade e tensão continuadas numa região
estrategicamente importante, que inclui
o Iraque, o Irã e o Golfo Pérsico. Em-
bora Israel tenha concluído acordos de
paz com a Jordânia e os palestinos, os
atentados afetaram as já difíceis conver-
sações entre Israel e Siria e atrasaram os
ajustes com os palestinos sobre detalhes
da execução do acordo.

wmmmmffiMMwmmmwmmmmmSSBi
Em entrevista ao JORNAL DO BRA-

SIL. o embaixador de Israel em Brasília,
Yaacov Keinan, reiterou que seu pais só
voltará a negociar com os palestinos de-
pois que puser fim à onda terrorista.

Alada existe sabaçio pira o processo de
paz com os pakstiaos?Essa é uma pergunta difícil. Seria o caso
de perguntar se uma situação em que deze-
nas de pessoas são mortas ou feridas pode
ser chamada de paz. O processo de paz
precisa ser apoiado pela opinião pública e,
se a segurança das pessoas não é garantida
pela paz. não há esse apoio.
—O que o senhor acha que a Autoridade
Nacional Palestina deve fazer para comba-
ter os extremistas?

Existe uma infraestrutura política e mi-
litar terrorista do outro lado da linha que
separa os territórios. Se Arafat e os palesti-
nos deixam os extremistas livres, vão aca-
bar com sua própria autoridade, a única
com quem somos capazes de fazer uma paz
positiva.O senhor acredita que é possível acabar
com o terrorismo?

A luta contra o terrorismo não tem fim.
Não é só uma operação militar. É uma

operação de informação. Nós vamos sepa-
rar os territórios palestinos de Israel. Di-
zem que assim afetaremos a economia pa-
lestina, mas essa economia não deve de-
pender de 50 mil palestinos que fazem
trabalho marginal em Israel.

Há gente em Israel que acredita que essa
separaçio pode apressar a criaçio de um
Estado palestino.—O status final desses territórios deverá
ser negociado conosco. E se for criada uma
entidade hostil a nós não vamos ficar isola-
dos e sem reação.

As operações israelenses dentro de terri-
tórios sob administraçio palestina não po-
dem aumentar o apoio aos extremistas?

Eu volto aos fatos. Eles entram e matam
gente no ônibus, na rua. Uma sociedade
tem a responsabilidade de assegurar a se-
gurança de seus cidadãos. Todo o resto
vem depois. É claro que as bombas vão
atrasar o processo de paz. segundo as eta-
pas desejadas. Quando os palestinos con-
trolarem essas pessoas, voltaremos a nego-
ciar. Vamos lutar com todas as forças para
manter uma situação que permita o desen-
volvimento da paz.

Senado dos

EUA aperta

cerco a Cuba

FLAVIA SEK.LES
Correspondente

WASHINGTON — Dez dias depois de
Cuba ter derrubado dois aviões civis, ma-
tando quatro exilados cubanos, o Senado
americano aprovou ontem a lei Helms-
Burton, tomando mais rígidas as sanções
econômicas unilaterais contra o governo
de Fidel Castro. Aprovada por 74 votos a
22, a lei determina que o presidente dos
EUA tome medidas para ampliar o em-
bargo contra Cuba, para que as repúbli-
cas da antiga União Soviética suspendam
toda assistência ao pais se pretenderem
receber assistência dos EUA, e transfor-
ma o embargo em lei: o presidente ameri-
cano não poderá reduzi-io sem aprovação
do Congresso.

Além disso, a lei procura limitar o
investimento estrangeiro emJTuba, ao
permitir que exilados cubanos^ue vivem
nos EUA processem empresas internado-
nais em tribunais americanos se, em seus
empreendimentos em Cuba, essas empre-
sas usarem propriedades suas confiscadas
pelo governo de Fidel Castro nos últimos
37 anos. Vários países protestaram con-
tra a medida, especialmente o Canadá."A lei cria um precedente perigoso ao
impor normas comerciais a outros pai-
ses", disse o Ministro do Comércio do
Canadá, Arthur Eggleton.

A ironia é que esta lei jamais teria sido
aprovada se Cuba não tivesse derrubado
os dois aviões do grupo Irmãos para o
Resgate. "Ninguém fez mais pela aprova-
ção dessa lei que o próprio Fidel Castro",
disse a senadora Nancy Kassenbaum. Os
poucos que se opuseram à aprovação da
lei alegam que as mãos do presidente, no
que diz respeito a Cuba, estão definitva-
mente amarradas. O texto vai agora para
a Câmara, onde deverá ser rapidamente
aprovado, e em seguida para a Casa
Branca, para receber a assinatura de
Clinton.

'Labour' 
quer

debater Coroa
Dois terços dos deputados trabalhistas no
Parlamento britânico são partidários de um
debate aberto sobre a monarquia hereditária,
segundo pesquisa feita com mais de 100 depu-
tados desse partido. O levantamento feito pda
agencia Press Association destaca que aqueles
que são contrários a um possível debate sobre
o tema acreditam que isso causaria problemas
internos, além de prejudicar sua imagem frente
aos eleitores. Os resultados mostram que 65
entrevistados são a favor do debate. 35 são
contra e 20 se recusam a responder questões
sobre a monarquia.

Avalancha causa 14 :

mortes na Colômbia
Pelo menos 14 pessoas morreram ontem em
conseqüência de um deslizamento de terra
ocorrido nas imediações da cidade
colombiana de Armênia, há dias castigada
por fortes chuvas. Segundo a Cruz Vermelha,
que vem utilizando cães farejadores para
localizar possíveis sobreviventes, dez das
vítimas são crianças. Dezenas de pessoas
foram retiradas da massa de lama e pedras
que cobriu suas casas, no sopé da montanha.
Armênia fica a 160 quilômetros de Bogotá, na
província de Quindio, zona central do pais.

PSOE declara-se
disposto a ficar
Embora derrotado nas eleições de domingo, o
Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE)"está outra vez disposto a governar, se as
circunstâncias políticas assim o exigirem",
declarou ontem o secretário de organização e
segundo homem do partido, Cipria Ciscar.
Sua afirmação foi feita a propósito de o
Partido Popular (PP), vencedor, não ter
conseguido maioria absoluta no Parlamento.

Mexicano paga fiança
e fica preso em casa
Em prisão domiciliar a partir de hoje. o
ex-subprocurador-geral mexicano Mario Ruiz
Massieu deve depositar como fiança os USS 9
milhões que tem num banco de Houston,
Texas, além de usar uma pulseira eletrônica
para ter os movimentos controlados. Massieu.
acusado no México de atrapalhar a
investigação do assassinato de seu irmão, que
foi secretário geral do governista Partido
Republicano Institucional, foi detido nos
EUA em março de 1995 e escapou a quatro
pedidos de extradição feitos pelo governo do
Máxico.
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-/- </o<V$ vl \O(^fKI0U(KJPO /T) ela primeira vez na historia do Brasil, um presiden- desqualificada e na utilizagao predatoria de materia*- y\ Om \T / •-
X"^ te da Republica anuncia como meta prioritaria de primas abundantes.
seu governo um ensino de qualidade para as criangas £ preciso valorizar o professor (dai o Fundo Para .v.- hV I^n , -W •»"»
desle pais. Pela primeira vez em muito tempo, um Valoriza?ao do Magisterio), garantir junto aosgovernos •' 4 :-
ministro da Educagao, Paulo Renato de Souza, concen- estaduais que os recursos federais cheguem efetivamente t, .1 ,'">1
tra seusesforgos na questao do ensino basico. A reuniao as 200 mil escolas da rede estadual, melborar a qualida- v 
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de Fernando Henrique Cardoso, em Belo Horizonte, de do material didatico, utilizar a televisao na capacita- > \>\2&P jVcom 21 governadores, para dar prioridade ao ensino ?aodosdocenteseestabelecerumsistemadecontrolede \ ~N • /M^T7r7\
fundamental e ampliar o acesso a escolaridade, e marco qualidade para osestabelecimentosdeensino superior. ' ~ /^S 1' JJ IY //- \
decisivo na reforma da educa^ao. A institukjao de um sistema de avaliacao dos esta- JacL/. •?|"

O presidente, no entanto, sabe que tudo nao pode becimentos de nivel superior - que encontra inexplica- /S7 PfiilSlS f il 1
ficar na dependencia do Estado. E preciso que a socieda- vel resistencia no Congresso — e inovacao revoluciona- | flj
de se envolva na revoluQao educacional. Fernando Hen- "a Para o resgate da qualidade das universidades ¦* \
rique convocou o empresariado nacional a qualificar brasileiras. E sabido que muitas universidades estatais . |
mao-dc-obra e adequa-la as necessidades de uma econo- transformaram-se em feudos burocraticos e ineflcientes, 1
mia globalizada enquanto boa parte delas encena o perverso "pacto da flFWW A

mediocridade", em que professores fingem ensinar e os yEf W^JL HV
0 Programa Educa?ao para a Qualidade do Traba- a|un0s fazem de conta que aprendem. V

Iho pretende, no prazo de tres anos, dar ao trabalhador ^ gfjta corporatjvista, a rea«ao cartorial, o receio
cducaQao basica ate a quarta scrie primaria. E um da competisao explicam as reaves negativas no Con-
projeto de longo alcancc que rccicla e reemprega atraves gresso Nacional a um controle da qualidade que permi-da qualificagao profissional: faz parte do principio dc tjrja ^ sociedade conhecer os estabelecimentos de ensino 
que o maior patrimonio dc qualquer empresa c a inteh- dotados dos melhores professores e avaliar a qualidade A ODIMI AO I B
gcncia. Ao mesmo tempo altera-sc o ensino tecmco, dos cursos, tornando publica essa aferi^ao, pelo estabe- hB
desvinculando-o do ensino m6dio, dividindo-o em mo- lecimento de um ranking no ensino superior. Cartas para ~~dulos, mmistrando-o dc forma paralcla ao curnculo do a forma modema de obter bons rcsuhados e garantirsegundo grau, maneira de diversifica-lo. liberdade ds organizaQoes e controlar a posteriori os resulta- f 
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0 Brasil esta jogando seu futuro no desaflo da dos alcancados. 0 controle a priori — o controle dos
processos e metodos — e burocratico, autoritario e inefi-
ciente. 0 Brasil precisa de um sistema de ensino dinamico, 0 JB de 28.2 publii
democratico e competitivo. De nada adianta a reforma da Neto sob o titulo •'Tern

ConstituKjao e das leis, se nao se reformam as mentalidades. questiona: 
"Se voce o

pobre, mas bem servidt
sera que ele quer muda

a Dn «*4-i A Gostaria dc saber (
^ A Cll imd transporte c com infra

deputado nao sabe ex
«ao com a malha ferroviaria boliviana e com o Paraguai, Rio de Janeiro. Provav
partir do ramal que sc estende ate Ponta Pora, na fronteira passagem, durante a a
entre os dois paises, deve facilitar a integragao ferroviaria porte, cada uma dentro
do Mercosul, que prove a adesao da Bolivia e do Chile. ganham premios como
grupo americano que arrcmatou a ferrovia ja anunciou do pelo prefeito do ps
possibilidade de concrctizar o velho sonho continental de Quanto aos servigos j
iigagao por trcm entre o Atlantico (Porto de Santos) e respeito a cducapao e <
Pacifico, atraves do Chile. A internacionajizagao da eco- apenas refletem o desp
nomia brasileira e a realidade do Mercosul tambem exi- 'ora de pcriodo eleitorf
gem transportes mais baratos e eficientes. Janeiro.

Embora a privatizagao da Rede tenha demorado a
dar a partida, ela se realiza simultaneamente a privatiza- ^ ^ en,ini surP
gao das principais rodovias do pais. Estradas se deterio- do ouvir ha anos. Part
raram por cxcesso de trafego e dc cargas, e falta de "Temos que acabar co
manutengao. A modernizagao das ferrovias abre pers- aiflda hojc' existam inci

pectivas para o trem substituir, com economia de custos, Zll?5° 'avc_'as- Sa®

parte do transporte pesado por caminhao. A Presidente plenas de casuismos el
Dutra movimenta 43 milhoes de toneladas por ano, mais novos bairros populan
da metade de toda a carga transportada pela Rede. | Ica<'ao,c 

s:il!^C-

\

oO eèfào ,

p(&-TKl6UIK)DO 
)

\VORRAVA!, y

Cartas para esta seção: Av. Brasil. 500, 6o andar. CEP 20949-900. Rio de Janeiro, RJ FAX-021-500-3349
E-mail Internet: jb(u ax.apc.org

Favelas

O JB de 28/2 publicou artigo assinado pelo sr. Procópio Lima
Neto sob o titulo "Temos que acabar com as favelas", (...) em que
questiona: 

"Se você oferecer uma casinha para ele, em bairro
pobre, mas bem servido de transporte, com escola e posto médico,
será que ele quer mudar? Não, a maioria não quer."

Gostaria de saber onde fica este bairro pobre bem serv ido de
transporte e com infra-estrutura urbana satisfatória. Pelo jeito o
deputado não sabe exatamente como são os bairros pobres do
Rio de Janeiro. Provavelmente, só teve oportunidade de vê-los de
passagem, durante a camp anha eleitoral. As empresas de trans-
porte, cada uma dentro de seu feudo, fazem o que querem, e ainda
ganham prêmios como o recente aumento das passagens, permiti-
do pelo prefeito do partido do deputado Procópio Jjma Neto.
Quanto aos serviços prestados pelo poder público no que diz
respeito à educação c saúde, podemos dispensar os comentários,
apenas refletem o desprezo que esses senhores dedicam ao povo.
fora de período eleitoral, è claro. (...) Luiz Elias Sanches — Rio de
Janeiro.

?
Até que enfim surgiu alguém para falar o que estamos queren-

do ouvir há anos. Parabéns ao deputado Lima Neto, pelo artigo"Temos 
que acabar com as favelas". (...) Acho inacreditável que

ainda hoje existam inconcebíveis e absurdos projetos d c"urbani-
zaçào" de favelas. São propostas carentes dc fundamento. (...) f
plenas de casuismos cleitoreiros. (...) Sou a favor da criação de
novos bairros populares com infra-estrutura urbana de transpor-
tes. educação e saúde, nos moldes concebidos durante o governo
Carlos Lacerda, o último a ter coragem e vontade de remover essa
doença urbana carioca. (...) César Pinheiro Marccllo — Rio de
Janeiro.

Mamonas

Mamonas Assassinas começa-
ram muito bem. Conquistaram todo
mundo. Deixaram todo mundo vi-
drado neles. Dizem eles que não fi-
zeram essa alegria por dinheiro.

Dinho era o mais bonito, pelo
menos eu acho.

Mamonas Assassinas, chorei,
chorei, mas, o que adianta? Eu não
sei rezar, e todo mundo fala que
chorar não adianta, tem que rezar.

Mamonas Assassinas, iam viajar
para Portugal. Seria a primeira via-
gem for a do pais. Foi ai que os
Mamonas Assassinas cairam de
avião... Não mencionei a tal palavra.
Pois. para mim. eles sempre viverão,
sempre. Enquanto eu tiver foto de-
les. ou CD. eles vão existir para
mim. Não entendo como. por que,
foi tão dc repente. Não dá para acre-
ditar. Isabela Valério Horta de Si-
queira Pecora (11 anos) — Rio de
Janeiro.

?
Será que nós. brasileiros, nunca

poderemos curtir por um longo tem-
po nossas grandes alegrias? (...)

O domingo ficou chato, ficou
escuro, ficou triste. Sempre em suas
manhãs tiram dos nossos corações
pessoas que nos conquistaram, nào
por suas atitudes e, sim, pela pleni-
tude de sua bondade, de se fazer
fraterno, alguém que. não dc muito
perto, virou irmão. (...) Adeus. Ma-
monas Assassinas! Alex Sandro de
Souza — Rio de Janeiro.

?
(...) No domingo, em pleno cli-

ma de comoção nacional, soube que
o programa do SBT liderado pelo
apresentador sem um pingo de sensi-
bilidade Gugu Liberato. fez o que na
opinião da emissora deve ter sido
uma homenagem. Além de repetir
exaustivamente cenas do grupo. Gu-
gu insistia em esgotar os detalhes da
cena da tragédia, chegando ao cú-
mulo de comentar o estado dos cor-
pos mutilados. Será que o eximio
apresentador tem noção de que a
maioria do público dos Mamonas
era formado de crianças e pré-ado-
lescentes? (...) Já não bastava o cho-

Enfermeiros
Triste ser enfermeiro, trabalhar

sem condições, dormir mal e ser mal
remunerado. Pior é ver que essa so-
fridíi categoria não tem uma lei
lhe garanta uma jornada de
de 30 horas semanais em atividade
ininterrupta, conforme determina a
Constituição. Inconcebível é ouvir
do Ministério do Trabalho que nào
precisamos» dc descanso, porque já
nos habituamos a dormir noite sim.
noite não. (...) Rejane de Almeida —
Rio de Janeiro.

?
Venho manifestar minha incre-

dulidade no veto do presidente da
República ao projeto de 30 horas
semanais para a categoria dc Enfcr-
magem. (...) FHC vetou o projeto,
após ter sido aprovado por unanimi-
dade pelsos senadores, sob a alega- 'J«

ção de que esses profissionais já es- ta'
tão habituados com escalas de -í'1
serviço que os leva a dormir noite ijb
sim, noite nào. (...) leda da Costa fj$l
Barbosa — Rio de Janeiro.

que da perda destes meninos alegres
de Guarulhos, que eram um pouco
irmãos c filhos de todos nós, mole-
ques sinceros que cantavam o debo-
chc para tornar o pais mais irreve-
rente? (...) Sanv Lopes de Oliveira —
Rio de Janeiro.

?
Li no JB que os Mamonas As-

sassinas, quando viajavam, gosta-
vam muito dc fazer brincadeiras ma-
lucas dentro do aviào. Pediam que o
piloto desse vôos rasantes e fizesse
piruetas no ar. "Eles gostavam real-
mente de emoções fortes", disse um
piloto. Quem sabe eles distraíram o
piloto com suas brincadeiras, e
aconteceu a tragédia? Que Deus os
receba sorrindo, pois eles eram mui-
to simpáticos. Jacy Rangel — Nite-
rói (RJ).

?
(...) Poucas horas após o trágico

acidente, algumas pessoas já troca-
vam telefonemas e marcavam rcu-
niões de emergência para. no menor
espaço de tempo possível, deliberar
como tirar o melhor proveito do
ocorrido.

Por mais chocante que possa pa-
recer. o produto morreu. Nào foi
vendido, negociado, transferido de
proprietário, remodelado, nada.
Simplesmente morreu. E o grande
impulsionador da estratégia de mar-
keting que deverá orientar as ações
que "estiquem" o mais possível o
filão desaparecido já foi implantado.
E a imensa comoção popular que
tomou conta de todos, em especial,
de crianças e adolescentes. (...) A
velocidade obriga que os abutres do
oportunismo pensem rápido. O que
vender como noticia? Cadernos es-
peciais. posters encartados em jor-
nais, edições extras, etc. (...) Por
quanto tempo os investimentos fei-
tos poderão ser sustentados? Quem
sabe. fazer uma fundação para ad-
ministrar a marca Mamonas? (...)

E. em algum lugar, com os ros-
tos sorridentes de quase meninos, os
Mamonas talvez já estejam analisan-
do tudo isto com a irreverência e o
bom humor que marcaram sua pas-
sagem entre nós. Sérgio Guéron —
Rio de Janeiro.

Estou sem telefone desde o dia
15/2. Já liguei seis vezes para o 103-
552: nas duas primeiras, fui informa-
do de que o defeito nào era na linha
e que, cm 48 horas, alguém iria fazer
uma visita (paga) para checar a fia-
ção (...) no apartamento. Mobilizei
uma pessoa para esperar o técnico e.
nas duas vezes, ninguém apareceu.
Na terceira e na quarta vezes, infor-
maram que o defeito era mesmo ex-
terno e que cm 48 horas (3a vez) e.
depois, cm 24 horas (4a vez), o pro-
blerna seria solucionado. Nada. No
quinto telefonema, prometeram uma
solução em 24 horas c. na sexta vez,
disseram que alguém tinha ido á
minha casa no domingo. 3/3, às 15h,
verificado o problema e uma tal do-
na Wanda tinha dado o ok. Detalhe:
nào conheço nenhuma Wanda c nào
havia ninguém em casa. (...) Ney
Reis Bustamante Filho — Rio dc Ja-
nciro.

?
(...) Em 15/2 pedi transferência

de telefone de Ipanema para a Gá-
vca. o número continuando o mes-
mo. Primeira surpresa, o custo deste
serviço é maior do que um salário
minimo. Deveria ser bom. mas nào
é. O telefone levou seis dias para ser
transferido c nào funcionou mais do
que algumas horas. Reclamei e espe-
rei quatro dias até que o atendimen-
to anunciado como imediato fosse
feito. No local, o funcionário religou
o número em poucos minutos. Irri-
tada com a companhia, desta vez
não o gratifiquei. Horas depois rece-
bi um estranho telefonema: diziam
que se houvesse defeito, conserta-
riam "rapidamente". No dia seguin-
te o telefone não funcionava mais.
Era dia 28 2 e teve início a verdadei-
ra prisão domiciliar a que até o mo-
mento estou submetida. Há sete dias
o fatídico 103 responde que a repa-
ração já foi providenciada e que
aguardem no local pelo técnico que
está a caminho. No fim de semana
ironizaram: "Não se preocupe, tra-
falhamos aos sábados e temos plan-
tão aos domingos". Mais fácil espe-
rar por Godot. (...) Perco
compromissos, a paciência e o bom
humor. (...) Beatriz Resende — Rio
de Janeiro.

As canas serão selecionadas para puDiicacâo
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome compieto e ieytvei e enoere-
ço que permita confirmação prévia
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Antes e Depois

crime organizado e a policia simplesmente rejei-
\J tam mudanças, por uma questão de conveniência
pessoal. O escândalo do bicheiro da cúpula da contra-
venção (Waldemir Garcia, Miro) que assinou contrato
de aluguel de imóvel quando já estava preso e condena-
do, c a morte do traficante Jorge Luis dos Santos, preso
na Bahia e encontrado morto (talvez suicidado) numa
cela no Rio, provam isto. Trata-se de inversão de valores
que ataca o sistema policial e ameaça contaminar o
sistema judiciário, nào fosse o marco histórico da sen-
tença da juiza Dcnise Frossard que mandou a cúpula
dos bicheiros para a cadeia em 1993.

A sentença da juiza separa de fato a luta da socic-
dade contra o crime organizado em duas fases: antes e
depois. Mas os bicheiros se instalaram comodamente em
suas celas, de onde continuaram a dirigir os negócios
como se nào fossem prisioneiros. Foram pilhados mais
de uma vez em festanças, montados em privilégios que
praticamente anulam a sentença. Banqueiro do bicho
preso tem cela com ar condicionado, fax e telefone
celular. Com o telefone e o fax mantêm contato com o
mundo c as quadrilhas, o que contraria frontalmente o
espirito da condenação, que é segregar o meliante.

Logo depois da prisão da cúpula do bicho, há três
anos, um de seus lugares-tenentes comentou que os
negócios da contravenção continuavam como antes. O
único prejuízo — sc é que se pode chamar isto de
prejuizo — era a despesa com advogados... Nas ruas, os
apontadores exercem sua atividade como se nada tivesse
acontecido, respeitando as mesmas regras internas do
crime organizado.

O cscancaramento do crime organizado, com a
conivência de policiais cujos salários são engordados

com propinas, indica que a corrupção nào tem limite.
Vitória policial, com aprisionamento de bandidos notó-
rios, não raro se transforma em lamentável queima de
arquivo. E nem sempre o cidadão tem certeza de que a
Justiça como um todo se comportará com a mesma
firmeza da juíza Denise Frossard, enfrentando a margi-
nalidade no tom exato.

Observe-se o mal-estar provocado com o próximo
julgamento do recurso da cúpula do bicho. Um dos
ministros do STF é casado com advogada de um dos
bicheiros que poderia ser beneficiado com sentença fa-
vorável. Nenhuma suspeita paira sobre o ministro, evi-
dentemente. Ele próprio em caso de constrangimento se
consideraria impedido. Mas o fato mostra como as
ligações de parentesco podem ser contagiadas pela ex-
pansào do crime organizado e quão profunda é a refor-
ma de costumes exigida neste momento em que a violên-
cia extravasou do submundo e se espraiou pelas ruas.
bairros, delegacias, pela sociedade adentro.

A verdade é que os oito bicheiros condenados por
formação de quadrilha continuam a dirigir normalmente
seus negócios e suas quadrilhas dc dentro das celas, que
esperam abandonar antes do tempo. A policia, por seu
turno, reluta em se reformar. O sistema penitenciário
está podre. Eventuais quedas nos índices de violência
não significam que a violência entrou em recesso, mas
sim que a gangorra do bicho, do tráfico, dos assaltos,
dos seqüestras, dos roubos de carro, baixou de um lado
para eventualmente subir do outro, enquanto os cida-
dàos assistem estarrecidos ao espetáculo das execuções
dentro das cadeias e do comportamento folgado dos
bicheiros, como se a cadeia fosse o prolongamento de
uma certa vida em sociedade, sem tirar uma virgula.

Afronta
Sendo o Instituto de Previdén-

cia dos Congressistas um privilégio
terminal, o PMDB comanda o
aperfeiçoamento da fórmula para
empurrar a maior quantidade pos-
sivel de gente no trem da alegria. A
decisão fica adiada para a próxima
semana, entre a primeira e a segun-
da votação da Previdência. Foi
mais fácil do que parecia: as princi-
pais correntes políticas concor-
dam. fagueiras, em garantir aos
atuais deputados e senadores a
aposentadoria especial, ao fim do

atual mandato, desde que tenham
oito anos de mandato e 50 de ida-
de. A moralização tinha limitado
os benefícios aos que tivessem òs
pré-requisitos agora. Era prova de
consideração. Três aiios são mais
de um terço de oito. É afronta.

Roubo
Auditoria do MEC encontrou

no Estado do Rio fraudes em qua-
se metade de um lote de 181 escolas
de Io e 2o graus (48%). Em 14
escolas inexistentes havia 3.429 a-
lunos-fantasmas. pelos quais rece-

biam mais de meio milhão de reais.
Bolsa de estudo para fantasma é
outra corrupção institucionaliza-
da. Mais 73 escolas tinham cota de
10% de práticas sobrenaturais e
imorais. Custo, um milhão e meio
de reais. Foram todas descreden-
ciadas: por dois anos não recebe-
rão ajuda governamental, sem pre-
juízo dos inquéritos abertos pela
Policia Federal, que vai sair á cata
de coniventes. Outras 527 escolas
vão passar por auditorias. Mas
fantasma contábil também deve ir
para a cadeia. É roubo.

T) ela primeira vez na história do Brasil, um presiden-
r te da República anuncia como meta prioritária de
seu governo um ensino de qualidade para as crianças
deste pais. Pela primeira vez em muito tempo, um
ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, concen-
tra seus esforços na questão do ensino básico. A reunião
de Fernando Henrique Cardoso, cm Belo Horizonte,
com 21 governadores, para dar prioridade ao ensino
fundamental e ampliar o acesso á escolaridade, é marco
decisivo na reforma da educação.

O presidente, no entanto, sabe que tudo não pode
ficar na dependência do Estado. É preciso que a socieda-
de se envolva na revolução educacional. Fernando Hen-
rique convocou o empresariado nacional a qualificar
mão-de-obra e adequá-la ás necessidades de uma econo-
mia globalizada.

O Programa Educação para a Qualidade do Traba-
lho pretende, no prazo de três anos, dar ao trabalhador
educação básica ate a quarta série primária. É um
projeto dc longo alcance que recicla e reemprega através
da qualificação profissional: faz parte do principio dc
que o maior patrimônio dc qualquer empresa é a inteli-
gência. Ao mesmo tempo altera-sc o ensino técnico,
desvinculando-o do ensino médio, dividindo-o em mó-
dulos, ministrando-o dc forma paralela ao currículo do
segundo grau, maneira de diversificá-lo.

O Brasil está jogando seu futuro no desafio da
revolução educacional. A educação neste fim dc milênio
informatizado é condição necessária para o desenvolvi-
mento econômico c social. Não há mais, a longo prazo,
vantagem comparativa no uso dc mão-de-obra barata e

A venda, em disputado leilão, da malha Oeste da
/a. Rede Ferroviária Federal SA, que liga Bauru (SP)
a Corumbá (MS), c um marco no programa brasileiro de
desestatização. Quebrou-se o tabu político de que o
capital privado nào sc interessa por investir em ferro-
vias. A presença dc forte grupo estrangeiro é prova
inequívoca de confiança no pais. E, por fim, o custo
Brasil começa a receber estocada frontal.

Um dos grandes desafios do processo de abertura
comercial e dc modernização da economia brasileira
rumo á estabilização é a criação de condições dc compc-
titividade no ambiente de franca concorrência, inerente
á economia de mercado. Isso requer esforços c sacrifi-
cios para reduzir custos, atualização tecnológica c ga-
nhos de produtividade.

O baixo grau dc eficiência do sistema ferroviário
(ramais e material rodante obsoletos, mal interligados a
portos custosos e ineficientes) era um dos principais
gargalos a asfixiar a capacidade de competição do pais.
A venda da primeira das seis grandes malhas da Rede
marca o começo de nova era: a privatização da infra-es-
trutura nacional, que precisa ter seu cronograma cum-
prido até o fim.

A região cortada pela malha ferroviária apresenta
extraordinário crescimento da agro-indústria. A interliga-

ção com a malha ferroviária boliviana e com o Paraguai, a
partir do ramal que sc estende até Ponta Porá, na fronteira
entre os dois países, deve facilitar a integração ferroviária
do Mercosul, que prevê a adesão da Bolívia e do Chile. O
grupo americano que arrematou a ferrovia já anunciou a
possibilidade de concretizar o velho sonho continental de
ligação por trem entre o Atlântico (Porto de Santos) e o
Pacifico, através do Chile. A internacionalização da eco-
nomia brasileira e a realidade do Mercosul também exi-
gem transportes mais baratos e eficientes.

Embora a privatização da Rede tenha demorado a
dar a partida, ela sc realiza simultaneamente á privatiza-
ção das principais rodovias do pais. Estradas se deterio-
raram por excesso de tráfego c dc cargas, e falta dc
manutenção. A modernização das ferrovias abre pers-
pectivas para o trem substituir, com economia de custos,
parte do transporte pesado por caminhão. A Presidente
Dutra movimenta 43 milhões de toneladas por ano, mais
da metade dc toda a carga transportada pela Rede.

A recuperação da malha ferroviária nacional pro-
vocará desemprego numa área estatal inchada pelo em-
preguismo. Mas a redução dos custos ferroviários, rodo-
viários e portuários tem notável efeito multiplicador
sobre a economia: novos empregos serão criados na
agricultura, na indústria e nos serviços de apoio á
produção, com ganho geral.

desqualificada e na utilização predatória de matérias-
primas abundantes.

É preciso valorizar o professor (dai o Fundo Para
Valorização do Magistério), garantir junto aos governos
estaduais que os recursos federais cheguem efetivamente
ás 200 mil escolas da rede estadual, melhorar a qualida-
de do material didático, utilizar a televisão na capacita-
ção dos docentes e estabelecer um sistema de controle de
qualidade para os estabelecimentos de ensino superior.

A instituição de um sistema de avaliação dos esta-
becimentos de nível superior — que encontra inexplicá-
vcl resistência no Congresso — é inovação revolucioná-
ria para o resgate da qualidade das universidades
brasileiras. É sabido que muitas universidades estatais
transformaram-se em feudos burocráticos e ineficientes,
enquanto boa parte delas encena o perverso 

"pacto da
mediocridade", em que professores fingem ensinar e os
alunos fazem de conta que aprendem.

A grita corporativista, a reação cartorial, o receio
da competição explicam as reações negativas no Con-
gresso Nacional a um controle da qualidade que permi-
tiria á sociedade conhecer os estabelecimentos de ensino
dotados dos melhores professores e avaliar a qualidade
dos cursos, tornando pública essa aferição, pelo estabe-
lecimento de um ranking no ensino superior.

A forma moderna de obter bons resultados é garantir
liberdade às organizações e controlar a posteriori os resulta-
dos alcançados. O controle a priori — o controle dos
processos e métodos — é burocrático, autoritário e mefi-
ciente. O Brasil precisa de um sistema de ensino dinâmico,
democrático e competitivo. De nada adianta a reforma da
Constituição e das leis, sc não se reformam as mentalidades.

nr
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alem do general Golbery do

seja diretamcntc, scja atraves dc lagoas dc milhoes —, a que sc. precisaria acrcsccr liojc fa/ falta. qtiando sc verifica que a
decantaf|o. dc tratamcnto primario, sc- eventuais expansoes da rede de fomcci- simples fiscalizagao do luncionamento de
cundario e tcrciario dos esgotos. A dis- niento de agua limpa, sera cerlamente tossas septicas e cstacoes dc tratamenio
cussao esta temiinada. Ja sc conhece atracnte para a iniciativa privada, que de esgolos nao c feila adequadamentc por
solucao que. ao mcsmo tempo, c tecnica- podera ou nao utilizar creditos que tres orgaos publicos cstaduais por absolu-
mente adequada e politicamente sustenta- Banco Mundial. o Banco Interamericano ta ausencia de capacidade operacional c
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"Alcatraz 

Village"

ão sei de quem é, mas acho que deve ser o refrão
do momento: "Liberdade 

para os sem-terra e
cadeia para os sem-vergonha."

? ??

Ontem escrevi que se poderia prever uma sensível

melhora no nosso sistema carcerário com uma qualifica-
ção progressiva da sua população. Com a prisão —

mesmo em caráter experimental — de alguns executivos

da área financeira, estes certamente contribuiriam com

suas críticas e sugestões para aprimorar o sistema.

Não seria demais prever, para um futuro próximo, um
método de graduação de cadeias de acordo com o que
oferecem em matéria de conforto, higiene etc. Prisões
com piscina, sauna e salas de conferência teriam a
cotação de cinco estrelas. Todas teriam suítes para
executivos e, algumas, suítes presidenciais. O condenado

poderia escolher sua penitenciária, depois de consultar

prospectos, CD-Roms etc. Isto não só asseguraria o
funcionamento do sistema em bases saudavelmente em-

presariais como incentivaria confissões voluntárias, sem

a necessidade de inconfidências do segundo escalão ou

denúncias na imprensa.

Com a prisão de corruptos e corruptores, as emprei-
teiras teriam interesse redobrado em construir boas pe-
nitenciárias. Para garantir sua participação num merca-
do novo e lucrativo e porque, a qualquer hora. as

penitenciárias poderiam receber seus próprios executi-
vos, que teriam alojamento com acabamento especial.
Nas licitações para construir cadeias, as propostas das
empreiteiras já incluiriam, junto com o superfaturamen-
to, as preferências dos seus diretores para o café da
manhã: frutas, chá ou café e os ovos de que jeito.

Haveria, claro, o risco de as construções de luxo

excluírem as construções populares, como já aconte-

ce no mercado de imóveis para morar, e de os crimi-

nosos comuns ficarem sem cadeia. Mas neoliberalis-

mo é isso. E, dentro dos muros das suas penitencia-
rias (com nomes em inglês como "New Sing Sing

Gardens" ou "Alcatraz Village"), a elite brasileira

viveria seu sonho de segurança total: guardas 24

horas por dia e o convívio exclusivo dos seus pares.

Editais na rua
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Presidente falador

VILLAS-BÔAS CORRÊA *
, K; -V ~y''t; '

T! á se pode anunciar, sem ris-
J! co de erro, que o presidente
Fejnando Henrique Cardoso,
depois de alguns experimentos e
retificações, inaugurou um novo
estilo que incorpora cacoetes de
antecessores, mas acrescenta a
noia própria, o molho que o
distingue e singulariza.

Os sinais do novo modelo são
recentes e significativos. No pe-
riofdo dos ensaios, misturou o
teippero inovador com ingre-
dióntes tradicionais.

Nos últimos dias, de algumas
semanas para cá, convencido do
êxito da fórmula, passou a exer-
citá-la com desembaraço e fre-
qii^ncia. E desde anteontem, em
Be|o Horizonte, no discurso de
lançamento do ambicioso Ano
darEducação, perante platéia se-
letá, enfeitada por 21 governa-
dores, cinco ministros, mais o
buquê de autoridades federais,
estaduais e municipais e cerca de
mil representantes do setor edu-
caCional, o presidente não dei-
xoii dúvidas quanto aos reto-
ques da postura que assinala o
segundo ano do mandato.

Vale a pena reler os dois tre-
chos mais ex-
p ríe s s i v o s e
ioftes do im-
prOviso, desta-
cados pela im-
prensa. Aten-
tem que se tra-
ta;de solene
laríçamento do
projeto que
procura resga-
tar.comprómis-
soíde campa-
nhta para a
erradicação do
analfabetismo
no prazo de 10
anos e preten-
de priorizar o
ensino funda-
mental, pre-
vendo ainda
mudanças no
ensino técnico.

Pois no contexto de fala gra-
ve c seca, Fernando Henrique
soltou a língua e distribuiu reca-
dos e carapuças políticas, em
dura linguagem de oratória par-
lamentar.

A propósito das distorções
herdadas pelo governo não pou-
pou adjetivos nem procurou
dissimular a indignada reação:"Q 

governo está mostrando,
trazendo á luz. dizendo: olha,
aqui está podre, mas eu não
entrou nesta podridão, eu vou
corrigi-la".

No mesmo embalo, vai mais
futldo cm tom de veemente de-
sabafo: "Eu disse que não teria
temor cm colocar a mão em ves-
peiros. Algumas abelhas me pi-
catn, às vezes marimbondos.
Más nó sabíamos que seria as-
sim. Muitas vezes o interesse
particular grita na porta, mas
tenho que pensar é na maioria
do'Brasil".

Se é verdade que cada presi-
dente tem o seu jeito de exercer
o mandato, ajustado ao tempe-
ramento e às circunstâncias, os
antigos costumes reverentes ao
protocolo, sensíveis à conten-
ção, estão mudando em cresceu-
te velocidade.

A transferência da capital as-
sinala a virada. Entende-se. A
celebrada irreverência carioca
não invadia a reserva do fecha-
dolesplço oficial.

No relacionamento com a
imprensa, nos contatos com a
população, na linguagem, em
tudo ou quase tudo. a transfor-
maçào foi da água do Guandu
para o rebuliço da Praça dos
Três Poderes. O governo era
müito mais protegido e distante
no| Palácio do Catete do que
entre os vidros e as colunas do
Palácio do Planalto.

Raras, raríssimas vezes, em
ocasiões especiais e apenas para
os'.jornalistas da intimidade e
confiança, o presidente da Re-
pública saia do casulo. Os re-
pórteres credenciados no Palá-
cio cumprimentavam o
presidente, cerimoniosamente.
na! clássica visita â Sala de lm-
prensa em véspera de Natal e na
paisagem do ano. Lá uma vez
najvida. a excepcionalidade da
entrevista coletiva. Fúnebre e si-
suda como velório.

Brasília derrubou barreiras
entre o Poder e a imprensa. E a
sociedade em geral.

O ajustamento do estilo pre-
sidencial aos novos tempos e
costumes vem sendo pautado,
como e natural e inevitável, pela ' Reporte' ocmtco dc JORNAL DO BRASIL

maneira de ser de cada um.
Pouco se pode falar de Jânio

Quadros que não chegou a es-
quentar a cadeira nos seis meses
de seu pitoresco governo. Até a
derrubada, Jango Goulart man-
teve o tipo de relacionamento
seletivo. Governo em crise per-
manente encrespa-se em descon-
fianças e enxerga inimigos na
sombra. Jango abria-se com os
cupinchas.

Nos 21 anos da Redentora,
com pequenas variantes, preva-
leceu o regime de quartel. O pre-
sidente Castelo Branco cultivou
o saudável hábito de convidar
repórteres para conversas ceri-
moniosas, mas abertas às per-
guntas e críticas. Até a sua vir-
tual deposição, quando engoliu
o Al-2 e fechou-se em copas.

O presidente Costa e Silva
concedeu algumas entrevistas
coletivas e recebey repórteres
em espaçadas oportunidades. O
distanciamento ampliou-se no
governo do presidente Ernesto
Geisel. Poucos os distingüidos
com convites para conversas
com o presidente. A brecha, que
se alargaria nas futricas da fase
tumultuada da sucessão, não ia
além do general Golbery do

Couto e Silva, fonte confiável e
de alto gabarito.

Coube ao inesquecível João
Figueiredo a derrubada da cerca
e a inauguração da infórmalida-
de abagunçada das declarações
curtas e grossas, rompantes de-
saforados, lançados em língua-
gem desabrida e colhidas por
repórteres esbaforidos. de mi-
crofone em riste. e que dispara-
vam atrás do presidente nas
oportunidades que brotavam do
inesperado da sessão de ginásti-
ca, dá corrida matinal, dos des-
locamentos, ao entrar ou descer
do carro.

A experiência política acon-
selhou o presidente José Sarney
a cotar excessos e manter a
abertura. A imprensa fica de-
vendo ao atual presidente do
Senado, José Sarney. a fase
dourada da facilidade dos con-
tatos pessoais e da cordialidade
aberta do diálogo.

Fernando Cotlor restabele-
ceu o estilo Figueiredo com os
retoques do marketing. Mensa-
gens nas camisetas, frases de
efeito despejadas nas correrias
do exibicionismo esportivo. E
longas conversas com grupos de
convidados.

Mineiro e desconfiado, o pre-
sidente Itamar Franco começou
praticando a informalidade de
pequenas entrevistas diárias, à
chegada do Palácio: em pé. to-
pete ao vento, cercado dc repór-
teres e microfones. Bombardea-
do por perguntas, escorregou
em declarações inconvenientes.
Advertido, conteve-se e Itcou no
meio-termo.

Pois Fernando Henrique cu-
nhou marca própria. Usa e abu-
sa de todos os truques para cul-
tivar a comunicação. E
descobriu o veio rico de ocupar
as tribunas disponíveis para en-
caixar nos discursos de soleni-
dades oficiais os recados politi-
cos. com endereços
transparentes. Sustenta polêmi-
cas á distância, preserv ando-se
do bate-boca.

Presidente não fala á toa.
Na exuberância oratória são
claros os sinais de impaciência
com o encolhimento silencioso
de ministros, assessores, lide-
res. E. no contrapé da vaidosa
convicção de dotes de comuni-
cador. a exacerbada centraliza-
ção do governo.

Governo que é o presidente.
Presidente em campanha.

MÁRCIO f ORTES *

A recente catástrofe meteorológica
XV sobre o Rio de Janeiro afetou par-
ticularmcntc alguns bairros, entre eles, a
Barra da Tijuca. Ocorre-me, assim, a
questão das águas pluviais e o efetivo
saneamento da Baixada de Jacarepaguá.
de que a barra faz parte. Saneamento,
como sabemos, é a tarefa de entregar
água limpa para o uso humano, indus-
trial ou comercial e retirar conveniente-
mente tratados os esgotos, ou seja, a
água apôs utilizada. Cercada por maci-
ços montanhosos, a Barra da Tijuca tem
seus cursos d'água e sistema lacustre.
constituído por quatro lagoas, comuni-
eando-se diretamente com o oceano. E.
portanto, um caso de abrangência limita1
da. mas complexo porque, nessa região,
convivem indústrias de baixo teor po-
luente, de alto teor poluente e até de
perigoso teor poluente, como no caso das
indústrias farmacêuticas. Há também
uma concentração urbana que cresce ex-
plosivamenle. vertical, horizontal e sofis-
ticadamente, incluindo serviços públicos,
como grandes instalações comerciais —
shopping ivntcrs — e hospitais que. por si
só. exigem saneamento especializado.

Há décadas discute-se o sistema de
saneamento da Barra da Tijuca. Também
há tempos muito se faz. particularmente
na microfiscalização de indústrias cm Ja-
carepaguá. Implantaram-se estações de
tratamento de esgoto em grandes condo-
minios. Em geral, as residências isoladas
são dotadas de fossas sépticas. E o que se
discutiu sempre foi a validade de um
emissário submarino, a ser implantado no
prolongamento da Avenida Ayrton Sen-
na, ligando-o ao sistema de esgotos local,
seja diretamente, seja através de lagoas dc
decantação, de tratamento primário, se-
cundário e tcrciário dos esgotos. A dis-
cussão está terminada. Já se conhece a
solução que. ao mesmo tempo, è técnica-
mente adequada e politicamente sustenta-

da, tanto pelas entidades profissionais
quanto pelas lideranças comunitárias e a
população, em geral. Trata-se de estações
de decantação e estações de tratamento
primário e secundário, a que diluiriam os
«gotos industriais e humanos que. depois
de primariamente tratados, seriam envia-
dos via emissário ao alto-mar que, natu-
ralmente. faria seu tratamento secundário
e terciário. O projeto está pronto e até já
se compraram material de construção e
tubulações de concreto.

O momento, entretanto, não permite
que o poder público invista nesse projeto
com a tranqüilidade com que, há anos, a
Cedae e outros organismos conseguiram
cumprir suas obrigações. Esta empresa
pública hoje não consegue obter recursos
de orçamento ou de empréstimo capazes
de fazê-la conti- -
nuar avançando
na expansão dc
seu sistema. A
Cedae mal con-
segue dar conta
da manutenção
dos investimen-
tos já feitos no
passado. E uma
recente tragédia 
meteorológica.
como a dc fevereiro, exige que a empresa
utilize recursos de investimento para a
reconstrução de parte de seu patrimônio
destruído e a recomposição de sistemas
que estão com funcionamento caótico, ás
vezes, predatório.

A solução está á vista. A Baixada dc
Jacarepaguá è um caso que cai como uma
luva para a primeira experiência de con-
cessão de saneamento, a ser exercida no
Brasil. O projeto — dc cerca de RS 250
milhões —. a que se precisaria acrescer
eventuais expansões da rede dc forneci-
mento de água limpa, será certamente
atraente para a iniciativa privada, que
poderá ou não utilizar créditos que o
Banco Mundial, o Banco Interamericano

Solução à vista. A Baixada

de Jacarepaguá cai como

uma luva para a primeira
experiência de concessão de

saneamento do país

do Desenvolvimento e o BNDES colo-
cam á disposição dos empresários que se
habilitem a ser concessionários de sen i-
ços públicos. Num setor — o saneamento
— em que tanto o fornecimento de água
quanto a retirada de esgoto, seu trata-
mento e sua emissão, são perfeitamente
viáveis e lucrativos, á medida que as tari-
fas sejam cobradas com eficiência e as
falhas do sistema corrigidas sistematica-
mente. Não e necessário aumentar as tari-
fas hoje cobradas pela água c pelo esgoto.
Essas tarifas — e afirmo com a convicção
dc quem estudou a questão — darão
excelente rentabilidade àqueles que se dis-
puserem a investir nesse sistema. O even-
tual concessionário do setor privado das
águas e esgotos da Barra da Tijuca com-
prará água aduzida pelo sistema Cedae.

Certamente, pa-
garà por essa
aduçào um valor
internacional-
mente conhecido
e. expandindo o
sistema, fome-
cendo água lim-
pa e cobrando as
contas conve-
nientemente. terá
condições de

cumprir suas obrigações dc concessioná-
rio. que não se limitarão ao fornecimento,
mas também á manutenção completa do
sistema de esgotos que vá sendo implan-
tado e ampliado.

O poder público cumprirá a sua parte
de regulador e fiscalizador dessas subcon-
cessões. F. nisso não incluo apenas a Ce-
dae porque o sistema lacustre c o sistema
de meio ambiente envolvidos podem tam-
bem beneficiar-se da maior eficiência, que
hoje faz falta, quando se verifica que a
simples fiscalização do funcionamento de
fossas sépticas e estações dc tratamento
de esgotos não c feita adequadamente por
três órgãos públicos estaduais por absolu-
ta ausência de capacidade operacional c

agilidade na obtenção de recursos. A Ser-
Ia, a perna e a Cedae não são capazes de
verificar que residências, tendo fossas sép*
ticas, não as têm convenientemente lim-
pas, forçando os esgotos a serem lançados ¦
m naiura, nos cursos d'água c lagoas da
Barra. Os mesmos organismos não conse-
guem ser eficientes para impedir a ocor-
renda de acidentes com poluentes quimi-
cos ou farmacológicos nos cursos d'água
da região. Além disso, o entròsamcnto
das autoridades estaduais com as tnunici-
pais, que têm responsabilidade por certos
cursos d'água, encostas, ocupação desor- ..
denuda da terra e, sobretudo, redes dc
águas pluviais, poderia ser melhor se as
autoridades estaduais rito fossem, ao
mesmo tempo, responsáveis pelo investi-
mento e suprimento de serviços públicos.

Fica a Barra da Tijuca como um
exemplo. No momento em que as autori-
dades se dispuserem a cumprir suas obri-
gações. regulando as ativ idades de tercei-
ros, de seus concessionários,
particularmente, do setor privado, c se
entenderem entre si, nas variadas esferas
de governo, tudo deixará de ser problc-
ma. E o poder público poderá dedicar-se
ás áreas particularmente graves, aquelas
que não podem ter retribuição pecuniária
pelo seu fornecimento, basicamente, edu-
cação, saúde e segurança.

O Estado do Rio dc Janeiro, em no-
vembro passado, ao aprovar a lei de
desestatizaçáo. permitiu que a Cedae
subconcedesse parte dc sim atuação. Esta
lei estadual, combinada com a lei de
concessões federal, dá todos os instru-
mentos e não há razão para perda de
tempo para colocar na rua os editais dc
licitação que atraiam os empresários in-
teressados em se associar ao esforço do
Estado do Rio de se modernizar, de pres-
tar melhores serviços públicos e — por
que não? — lucrar com isso. sem expio-
rar a população.

* Deputado federal (PSDB-RJ)

para o Brasil.
Mas naquela
Quarta-Feira
de Cinzas,
que parecia
tranqüila,
uma bala ca-
libre 38 a 
atingiu, pon-
do fim a todos os nossos sonhos
conjuntos.

Cynthia Grutter Lisboa foi as-
sassinada. segundo testemunhas,
por dois homens ao chegar de car-

No fim daquele dia,

que parecia tranqüilo, uma

bala calibre 38 a atingiu,

pondo fim a todos os nossos

sonhos conjuntos

ro em sua ca-
sa no Recreio
dos Bandei-
rantes. Ela
saira do meu
apartamento,
na Barra. e.
segundo indi-
cam as cir-

cunstâncias do crime, teria sido
abordada no momento em que se
preparava para entrar na garagem
de sua casa. Depois do tiro. tentan-
do fugir dos bandidos. Cynthia

ainda dirigiu por quase um quartei-
rão, perdendo os sentidos mais
adiante, ainda no volante. Seu pai e .
sua irmã, alertados por um grito
que soou familiar, a socorreram,
mas, ao chegarem ao Hospital Rio-
mar, informaram os médicos, nada
mais podia ser feito.

Você, que disparou aquela ar-
ma, interrompeu sem nenhuma
necessidade a jornada de Cynthia,
que tentava fazer sua parte por
um Brasil melhor. Seus parentes,
amigos e eu sofremos muito essa
perda e ficamos aqui. condenados
a viver apenas com as alegrias e
felicidades que ela plantava a ca-
da momento.

Hoje. refeito ao menos do ba-
que daquele dia. gostaria de pedir
a todos que conheceram Cynthia
ou se sensibilizaram com sua
morte, e principalmente a você,
que nos causa essa imensa dor.
uma pausa eterna com essa des-
necessária violência com que ela
foi abordada.

Ao nosso Governador Mareei-
lo Alencar, só me resta fazer mais
um entre tantos apelos para que a
questão da segurança pública me-
reça uma atenção especial, na cer-
teza de que o Brasil perde um
exemplo de cidadã.

* Empresário

MAURO SÍ.RGIO MACHADO DK
OLIVEIRA •

A última Quarta-Feira de
i\ Cinzas, dia 21 de fevereiro,
corria tranqüila. Praia, almoço
em família e a certeza de um fim
de tarde junto á minha noiva —
com quem vivi durante quatro
anos numa das cidades mais peri-
gosas do mundo, Nova Iorque. A
Mocidade Independente de Padre
Miguel conquistara mais um títu-
lo. o sol se punha no litoral da
Barra da Tijuca e todos nós pre-
parávamos o espirito para mais
uma feliz vitória da jovem seleção
do Zagalo sobre o Paraguai — o
que se confirmou. Entre os gritos
de "É campeã!!!" e "Gol!!!", eu e
Cynthia passamos aquele dia na-
morando de maneira muito sau-
dosa. pois ela acabara de voltar
de férias com sua família, de uma
viagem pela Europa, um de seus
antigos sonhos.

Vinte e quatro anos, linda, es-
clarecida e determinada em todas
as suas decisões e projetos — es-
tudante de Belas-Artes. gostava
de dizer que um dia ainda seria
carnavalesca de escola de samba
—. Cynthia aprendeu, nos mo-
mentos que passamos nos Esta-
dos Unidos, a importância e a
necessidade de ser patriota, de es-
tudar e trabalhar no Brasil... e
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Otimista, Dole fala a operários numa fábrica, acompanhado do ex-concorrente Phil Gramm (D)edo
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EUA 
proíbem

importação

de calmante

WASHINGTON — A importação do
tranqüilizante Rohypnol foi proibida on-
tem nos Estados Unidos. Considerado 10
vezes mais potente que o Valium, o
Rohypnol vinha sendo usado cada vez."
mais pelos jovens americanos, sobretudo
na Flórida e no Texas, como uma alter-
nativa para o álcool e a maconha. "O

Rohypnol é uma ameaça emergente",'
disse o secretário do Tesouro americano'
Robert Rubin. "Não 

podemos mais per-J
mitir que essa droga entre no pais." \

Autoridades na Flórida estão investia
gando casos em que o Rohypnol foi usa*;
do para dopar mulheres e, em seguida-1
violentá-las. Seu efeito pode durar cerca't
de oito horas. Fabricado pela empresa,
suiça HofTman-Laroche, o remédio é co-
mercializado no Brasil. c

JORNAL DO BRASIL

Tráfico de

mulheres se

intensifica

PARIS — A exploração sexual de mu-
lheres tem sido feita por redes cada vez
mais desenvolvidas, que transformaram
essa atividade numa autêntica indústria
de proxenetismo em nível mundial, afir-
maramos participantes de um encontro
internacional organizado pela Unesco e
concluído na noite de segunda-feira em
Paris. Segundo eles, a prostituição repre-
senta o terceiro comércio mundial, só
superado pela venda de drogas e pelo
tráfico de armas.

O encontro esteve voltado para o estu-
do das diferentes formas de violência
contra mulheres, incluídas as de caráter
doméstico, as violações, as discriminina-
ções, a exploração sexual e outras.

Um trabalhe apresentado pela ameri-
cana Janice Raymond, professora da
Universidade de Massachusetts, indicou
que o enorme aumento de todas as for-
mas de prostituição e de tráfico de mulhe-
res e crianças com fins sexuais está se
estendendo para os países que passaram a
adotar a economia de mercado, como
Vietnã, Tailândia ou Cuba.

Interesses — Por sua vez, a diretora
do Departamento de Mulheres do muni-
cipio de Madri, Asunción Miura, infor-
mou que a Espanha recebe cada vez
maior número de mulheres da América
Latina, da Nigéria, da Guiné, de Cabo
Verde e dos antigos países comunistas,
que chegam ao país para se prostituir."Sabemos 

que muitas delas viajam en-
ganadas, mas a maioria, embora assine
contratos nos quais consta a profissão de
bailarina, sabe perfeitamente do que se
trata", acrescentou. Segundo Ivanka
Corti, presidente do comitê da ONU para
a eliminação das violências contra mulhe-
res, a maior ameaça, atualmente, decorre
dòs interesses econômicos envolvidos: os
sex-clubes e as redes de prostituição e de
turismo sexual fazem prosperar centenas
de hotéis, agências de viagens e publicida-
de em revistas pornográficas em diversos
países.

Crianças — Em Genebra, um rela-
tório da Comissão de Direitos Humanos
das Nações Unidas deu conta de que um
milhão de crianças asiáticas se prostituem"em condições não diferentes da escravi-
dão". Situação semelhante, embora em
menor número, ocorre nos Estados Uni-
dos, "onde 300 mil crianças se prostituem
nas ruas, sobretudo nos bairros onde
existe tráfico de drogas".

Outro ponto destacado foi o do turis-
mo sexual pedófilo existente principal-
mente na Alemanha, onde as viagens or-
ganizadas para o Sri Lanka, já denuncia-
das como aberrantes, não são suficiente-
mente reprimidas. As leis locais castigam
severamente essa prática, mas não são
aplicadas, informou Ofélia Calcetas San-
tos, das Filipinas.

No Camboja, segundo estimativa do
Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef), 35% das pessoas que se
prostituem são meninas de 12 a 17 anos.

Suécia vai ;;

testar vacina 
|

contra Aids j

ESTOCOLMO — Cientistas suecos vão
começar a testar, em um mês, uma nova
vacina genética contra o vírus da Aids era,
humanos. Acredita-se que a vacina possai
fortalecer o sistema imunológico dos so-|.
ropositivos (pessoas infectadas com o>
HIV).

Segundo Britta Wahren, prêmio No-
bel de Medicina e professora do Instituto-'
ICarolinska, os testes serão feitos em nove '-

soropositivos. As experiências em ani-
mais mostraram que o sistema imunoló-
gico reagiu positivamente a vacinas gené-.
ticas similares. ^

A vacina genética, que não tem um
nome especifico nem é patrocinada por
nenhum laboratório farmacêutico, é feita-,
a partir de genes isolados do HIV. "E o
chamado DNA nu, que è diretamente ,
injetado no músculo, onde se desloca pa-i
ra o núcleo da célula para começar a:
produzir proteína", disse Wahren. O pro-
cesso estimula o sistema imunológico a'
iniciar uma batalha contra o vírus.

Outras vacinas funcionam pelo mesmo1
principio, como as vacinas contra gripe;
Wahren disse que os resultados dos testes
na Suécia permitirão saber se é possível
fortalecer o sistema imunológico de soro-'
positivos. 

"Teremos os resultados em al-',
guns meses", afirmou.

Os pacientes que receberão as injeções
são soropositivos que ainda não manifes- ,
taram a doença, e suas infecçòcs estão em
fase inicial, o que os fará mais suscetíveis
ao tratamento. O Instituto Karolinska;
está cooperando com o Instituto Sueco '

para Controle de Doenças Infecciosas e-
com o Hospital Soder, em Estocolmo;
para essa pesquisa.
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¦ Réu nos EUA alega

cidadania brasileira

para escapar da morte

MÁRIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

X M IAMI — Osvaldo Almeida Jr. vai
1VI. esperar um mês para saber se
morrerá na cadeira elétrica ou se vai pas-
sar o resto da vida numa prisão da Flóri-
da. Filho de um português e uma brasilei-
ra, mas cidadão americano, Osvaldo foi
considerado culpado pelo assassinato, a
tiros, de duas prostitutas e um barman.

crimes cometidos em duas ocasiões dis-
tintas em 1993. Osvaldo confessou os
assassinatos. Sua palavra foi o elemento
mais forte que a promotoria usou para
convencer o júri de sua culpa, mas ele
alega cidadania brasileira para ser extra-
ditado e escapar à condenação.

Osvaldo nasceu em Boston, Massa-
chusetts, e dos cinco aos 12 anos de idade
morou no Brasil com o pai, Osvaldo Al-
meida. Sua mãe, Sabine Garadoa, é bra-
sileira, mas ele nunca pediu a dupla cida-
dania. Mesmo que a tivesse — status que
nem o Brasil nem os EUA reconhecem —
não poderia usar este argumento para ser
poupado da morte ou, eventualmente ex-

traditado. "O caso dele não se enquadra
no tratado de extradição Brasil-EUA
porque ele cometeu crime de sangue e
também pelo fato de nunca ter pedido
cidadania brasileira", explica o cônsul-
adjunto do Brasil em Miami, Igor Kip-
man.

O próprio advogado de Osvaldo, Hi-
lard Moldof, um dos defensores públicos
do município de Broward, perto de Mia-
mi, considera seu cliente americano e só
pretende usar o lado brasileiro para ale-
gar 

"insanidade", já que a família do réu
afirma que ele sofreu abuso sexual de um
parente quando era garoto.

principal rival de Dole. Fortalecido por
sua vitória na Carolina do Sul sábado
passado — depois de ter passado apuros
no inicio da campanha, quando perdeu
New Hampshire para Buchanan, Arizona e
Delaware para Forbes —, Dole sentia-se
ontem no direito de fazer piadas sobre suas
chances contra Clinton: "Ele é mais alto
que eu mas meu colesterol e pressão san-
güínea são mais baixos", disse.

Com 42 delegados em jogo (996 são
necessários para a indicação), a Geórgia é
o estado mais importante dentre os que
votaram ontem. D>ole liderava nas últimas
pesquisas publicadas, mas Buchanan, que
considera uma vitória no estado vital para
sua candidatura, não se deu por vencido.
No Colorado, com 27 delegados, Dole li-
dera, e a verdadeira batalha era pelo se-
gundo lugar, entre Buchanan e o milioná-
rio Forbes. Em Connecticut, com 27 dele-

gados, ganhou o tempo ruim: o candidato
com a melhor organização — e os eleitores
mais dedicados — se beneficiaria. No Mai-
ne (15 delegados), o senador Richard Lu-
gar — um republicano moderado que até
agora não ganhou nada, nem mesmo aten-
ção da imprensa — pretendia provar que
existe, mas a mensagem populista de Bu-
chanan tinha as melhores chances.

Maryland tem 32 delegados, mas ape-
nas Dole e Buchanan compareceram para
fazer campanha. Massachusetts tem 37 de-
legados, e o vencedor — Dole, provável-
mente — ganha todos. Rhode Island (16
delegados) pode indicar quem tem as me-
lhores chances em Nova Iorque, que votà
na quinta, e Vermont (12 delegados) foi
ignorada por todos os candidatos, com a
exceção de Lugar. O estado de Washington
elegerá 18 delegados e Minnesota — onde
Buchanan tem boas chances — 33.

¦ Dia de primárias em

10 estados pode definir

a corrida republicana

FLAVIA SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — Com as pesquisas de
opinião indicando vitória para o senador
Bob Dole em quase todos os 10 estados
americanos que votaram ontem — oito em
eleições primárias e dois em convenções
partidárias —, a primeira terça-feira de
fevereiro assumiu proporções históricas, de
dia definitivo no processo de seleção do
candidato do Partido Republicano que de-
safiará Bill Clinton em novembro.

Além de Dole, os outros três pré-candi-
datos republicanos ainda viáveis — Pat
Buchanan, Steve Forbes e Lamar Alexan-
der — esperavam cada um pelo menos um
primeiro lugar para se posicionar como o
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Otimista, Dole fala a operários numa fábrica, acompanhado do ex-concorrente Phil Gratnm (D) e do:senador Paül Coverdell (E)
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¦ Réu nos EUA alega

cidadania brasileira

para escapar da morte

MÁRIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

IV/f IAMI — Osvaldo Almeida Jr. vai
lVA esperar um mês para saber se
morrerá na cadeira elétrica ou se vai pas-
sar o resto da vida numa prisão da Flóri-
da. Filho de um português e uma brasilei-
ra, mas cidadão americano, Osvaldo foi
considerado culpado pelo assassinato, a
tiros, de duas prostitutas e um barman,

crimes cometidos em duas ocasiões dis-
tintas em 1993. Osvaldo confessou os
assassinatos. Sua palavra foi o elemento
mais forte que a promotoria usou para
convencer o júri de sua culpa, mas ele
alega cidadania brasileira para ser extra-
ditado e escapar à condenação.

Osvaldo nasceu em Boston, Massa-
chusetts, e dos cinco aos 12 anos de idade
morou no Brasil com o pai, Osvaldo Al-
meida. Sua mãe, Sabine Garadoa, é bra-
sileira, mas ele nunca pediu a dupla cida-
dania. Mesmo que a tivesse — status que
nem o Brasil nem os EUA reconhecem —
não poderia usar este argumento para ser
poupado da morte ou, eventualmente ex-

traditado. "O caso dele não se enquadra
no tratado de extradição Brasil-EUA
porque ele cometeu crime de sangue e
também pelo fato de nunca ter pedido
cidadania brasileira", explica o cônsul-
adjunto do Brasil em Miami, Igor Kip-
man.

O próprio advogado de Osvaldo, Hi-
lard Moldof, um dos defensores públicos
do município de Broward, perto de Mia-
mi, considera seu cliente americano e só
pretende usar o lado brasileiro para ale-
gar 

"insanidade", 
já que a familia do réu

afirma que ele sofreu abuso sexual de um
parente quando era garoto.
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Tráfico de

mulheres se

intensifica

PARIS — A exploração sexual de mu-
Iheres tem sido feita por redes cada vez
mais desenvolvidas, que transformaram
essa atividade numa autêntica indústria
de proxenetismo era nível mundial, afir-
maramos participantes de ura encontro
internacional organizado pela Unesco e
concluído na noite de segunda-feira em
Paris. Segundo eles, a prostituição repre-
senta o terceiro comércio mundial, só
superado pela venda de drogas e pelo
tráfico de armas.

O encontro esteve voltado para o estu-
do das diferentes formas de violência
contra mulheres, incluídas as de caráter
doméstico, as violações, as discriminina-
çòes, a exploração sexual e outras.

Um trabalhe apresentado pela ameri-
cana Janice Raymond, professora da
Universidade de Massachusetts, indicou
que o enorme aumento de todas as for-
mas de prostituição e de tráfico de mulhe-
res e crianças com fins sexuais está se
estendendo para os paises que passaram a
adotar a economia de mercado, como
Vietnã, Tailândia ou Cuba.

Interesses — Por sua vez, a diretora
do Departamento de Mulheres do muni-
cipio de Madri, Asunción Miura, infor-
mou que a Espanha recebe cada vez
maior número de mulheres da América
Latina, da Nigéria, da Guiné, de Cabo
Verde e dos antigos países comunistas,
que chegam ao pais para se prostituir."Sabemos 

que muitas delas viajam en-
ganadas, mas a maioria, embora assine
contratos nos quais consta a profissão de
bailarina, sabe perfeitamente do que se
trata", acrescentou. Segundo Ivanka
Corti, presidente do comitê da ONU para
a eliminação das violências contra mulhe-
res, a maior ameaça, atualmente, decorre
dos interesses econômicos envolvidos: os
sex-clubes e as redes de prostituição e de
turismo sexual fazem prosperar centenas
de hotéis, agências de viagens e publicida-
de em revistas pornográficas em diversos
paises.

Crianças — Em Genebra, um rela-
tório da Comissão de Direitos Humanos
das Nações Unidas deu conta de que um
milhão de crianças asiáticas se prostituem"em condições não diferentes da escravi-
dão". Situação semelhante, embora em
menor número, ocorre nos Estados Uni-
dos, "onde 300 mil crianças se prostituem
nas ruas, sobretudo nos bairros onde
existe tráfico de drogas".

Outro ponto destacado foi o do turis-
mo sexual pedófilo existente principal-
mente na Alemanha, onde as viagens or-
ganizadas para o Sri Lanka, já denuncia-
das como aberrantes, não são suficiente-
mente reprimidas. As leis locais castigam
severamente essa prática, mas não são
aplicadas, informou Ofélia Calcetas San-
tos, das Filipinas.

No Camboja, segundo estimativa do
Fundo das Nações Unidas para a Infan-
cia (Unicef), 35% das pessoas que se
prostituem são meninas de 12 a 17 anos.

EUA 
proíbem

importação

de calmante

WASHINGTON — A importação do
tranqüilizante Rohypnol foi proibida on-
tem nos Estados Unidos. Considerado 10
vezes mais potente que o Valium, o
Rohypnol vinha sendo usado cada vez
mais pelos jovens americanos, sobretudo
na Flórida e no Texas, como uma alter-
nativa para o álcool e a maconha. "O

Rohypnol é uma ameaça emergente",
disse o secretário do Tesouro americano
Robert Rubin. "Não 

podemos mais per-
mitir que essa droga entre no pais."

Autoridades na Flórida estão investi-
gando casos em que o Rohypnol foi usa-
do para dopar mulheres e, em seguida,
violentá-las. Seu efeito pode durar ceita
de oito horas. Fabricado pela empresa
suiça Hoffman-Laroche, o remédio é co-
mercializado no Brasil.

Suécia vai

testar vacina

contra Âids 
f

ESTOCOLMO — Cientistas suecos vão
começar a testar, em um mês, uma noya
vacina genética contra o vírus da Aids em
humanos. Acredita-se que a vacina po^sa
fortalecer o sistema imunológico dos so-
ropositivos (pessoas infectadas cora o
H1V).

Segundo Britta Wahren, prêmio No-
bel de Medicina e professora do Instituto
Karolinska, os testes serão feitos em nove
soropositivos. As experiências em ani-
mais mostraram que o sistema imunolõ-
gico reagiu positivamente a vacinas gene-
ticas similares. q

A vacina genética, que não tem um
nome especifico nem é patrocinada por
nenhum laboratório farmacêutico, è feita
a partir de genes isolados do H1V. "fro

chamado DNA nu, que é diretamente
injetado no músculo, onde se desloca pu-
ra o núcleo da célula para começar a
produzir proteína", disse Wahren. O pro-
cesso estimula o sistema imunológico a
iniciar uma batalha contra o virus.

Outras vacinas funcionam pelo mesnío
principio, como as vacinas contra gripe.
Wahren disse que os resultados dos testes
na Suécia permitirão saber se é possível
fortalecer o sistema imunológico de sorp-
positivos. 

"Teremos os resultados em àl-
guns meses", afirmou.

Os pacientes que receberão as injeções
são soropositivos que ainda não manifes-
taram a doença, e suas infecções estão em
fase inicial, o que os fará mais suscetíveis
ao tratamento. O Instituto Karolinska
está cooperando com o Instituto Sueco
para Controle de Doenças Infecciosas e
com o Hospital Soder. em Estocolmo,
para essa pesquisa.

¦ Candidato favorito da cúpula partidária, senador vence em oito estados

I LAV1A SEKLHS
Correspondente

WASHINGTON — O senador Bob Dole
foi o grande vencedor da chamada "terça-

feira júnior" — dia em que os republicanos
realizaram eleições primárias em oito esta-
dos, no processo de seleção do candidato
que desafiará o presidente democrata Bill
Clinton na eleição presidencial de novem-
bro. Dole, cuja favoritismo no partido vi-
nha sendo ameaçado pelo comentarista
Pat Buchanan e pelo milionário Steve For-
bes, ganhou as primárias nos estados de
Rhode Island, Vermont, Connecticut,
Massachusetts, Maine, Maryland, Colora-
do e o grande prêmio da noite, o estado de
Geórgia.

Dos principais concorrentes á indicação
republicana, o senador Richard Lugar foi

o primeiro a reconhecer sua derrota ontem,
marcando para hoje uma entrevista na
qual anunciará que desiste da disputa. O
ex-governador do Tennessee Lamar Ale-
xander pretende esperar a semana que vem
antes de decidir se permanecerá ou não na
campanha. Steve Forbes continua apos-
tando numa improvável vitória no estado
de Nova Iorque, quinta-feira.

O ultraconservador Pat Buchanan, ex-
comentarista da CNN, conseguiu manter
ontem sua posição de principal rival de
Bob Dole, graças ao segundo lugar em
Geórgia. Na maioria dos estados que vota-
ram, Buchanan conseguiu cerca de um ter-
ço dos votos, atribuídos aos militantes da
direita cristã, que o vêem como um aliado
na guerra contra o aborto, e aos republica-
nos menos afortunados, inseguros sobre as
perspectivas econômicas dos EUA na era

do comércio global e atraídos pelas pro-
messas protecionistas do comentarista.

Buchanan assustou o esiablislmient do
Partido Republicano mas não consegue
expandir sua base. Seu maior obstáculo é
unia maioria de republicanos que acredita,
segundo pesquisas, que seu extremismo é
grande demais para conquistar o grande
prêmio, a Casa Branca. Mas sem o apoio
do bloco comandado por Buchanan, qual-
quer candidato republicano vê suas chan-
ces contra Clinton comprometidas. O pró-
ximo desafio da liderança republicana será
convencer Buchanan a não tentar uma
candidatura independente. A convenção
republicana será realizada em agosto e,
para vencê-la, um pré-candidato deve levar
pelo menos 996 delegados. Com as vitórias
de ontem, Dole fica com 200 delegados e
Forbes, o segundo colocado, com 60.

Dole vira o 
jogo

republicano
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& FINANÇAS

BC favoreceu Nacional

Gustavo Loyola depõe no Senado e confirma ajuda ao banco dos Magalhães Pinto e confessa falhas da fiscalização

MARIA LUIZA ABBOTT E
SJLV1A MUGNATO

BRASÍLIA
-t- O Banco
Nacional re-
c.ebeu vanta-
gens adicio-
nais do Ban-
co Centra'
para ser vendido ao Unibanco, só
reveladas ontem, durante o depoi-
mento do presidente do BC, Ousta-
vp Loyola, ao Senado. Loyola con-
tou que, por tempo indeterminado,
tf Nacional vendido ao Unibanco
está dispensado de aplicar parte de
seus recursos no financiamento da
construção civil, ao contrário dos
outros bancos. Além disso, em de-
zembro o banco recebeu recursos
do Programa de Estímulo à Rees-
truturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional
(Proer) a taxas de juros inferiores
ao custo de captação do BC.

Em seu depoimento, Loyola de-
Tendeu todos os atos do governo na
crise dos bancos, como na dispensa
de linhas de crédito para habitação,
'isso 

pode ter significado prejuízo
para construção civil, mas o fecha-
mento do banco seria muito pior",
justificou Loyola. "E no caso do
Econômico, haverá um acordo se-
melhante", antecipou.

Na primeira etapa de sua exposi-
ção, Loyola apresentou uma com-
paraçào entre o custo de captação
dos recursos pelo BC e as taxas
cobradas do Nacional nas cinco
operações do Proer desde novem-
bro de 1995. Em dezembro, para
captar dinheiro no mercado, o BC
pagava TR mais juros de 12,31 %
ao ano; mas emprestou ao Nacio-
nal, em 7 e 22 de dezembro, com
encargos de TR mais 11,42% ao
ano. "Isso aconteceu só num mês,
pois na média, as taxas do PROER
ficarão acima do custo de capta-
ção", asseguraram os técnicos do
BC.

O depoimento dc Loyola deixou
muitas perguntas sem resposta.
Nessa categoria está a acusação de"gestão temerária" do presidente
do BC, feita pela deputada Concei-
çao Tavares (PT-RJ). Ela argumen-
tou que as garantias de RS 7,07
bilhões oferecidas pelo Nacional
para liberação de RS 5,89 bilhões dc

recursos do Proer não existem. "A

parcela de RS 5 bilhões é composta
dos créditos fantasmas da fraude e
os outros R$ 2 bilhões são as moe-
das podres", disse a deputada. "Es-

ses RS 7,07 bilhões são o prejuízo
que vamos ter, pois nunca serão
pagos, ou a família Magalhães Pin-
to tem patrimônio nesse valor?",
questionou a deputada.

Conceição Tavares acusou Lo-
yola de ter usado todas as reservas
bancárias do BC para socorrer um
único banco. Segundo ela, dos RS
46 bilhões de recursos do compul-
sório que constituiriam os fundos
do PROER, apenas a parcela já
repassada ao Nacional está disponi-
vel, de acordo com o balanço do
próprio BC. "O restante são depó-
sitos e saldo médio do Tesouro Na-
cional, recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento parte
de depósitos de poupança, enfim,
tudo o que não poderá ser usado
para outros bancos", acusou a eco-
nomista. Loyola pediu ao diretor de
Politica Econômica, Francisco Lo-
pes, que respondesse á deputada,
mas ele se limitou a repetir que o
disponível eram mesmo os R$ 46,2
bilhões.

Apesar das acusações, a aula re-
cebida por Loyola pelos líderes do
governo, em reunião no Ministério
da Fazenda na noite de segunda-fei-
raf funcionou mais do que os pró-
prios governistas esperavam. O pre-
sidente do BC foi firme no discurso,
deu lições sobre o sistema fínancei-
ro nacional e a importância do so-
corro aos bancos para salvar a eco-
nomia. Ele defendeu o BC das acu-
sações de que não cumpre seu papel
de fiscalizar os bancos e recheou
sua palestra com frases de efeito.
"O Real tirou USS 9 bilhões do
sistema financeiro e isso deixa claro
que este governo não tem pacto
com banqueiro", afirmou.

Depois da exposição inicial, que
durou uma hora e meia, Loyola
passou a responder as perguntas
dos parlamentares inscritos. Seu de-
poimento foi suspenso ás I6h30 pa-
ra que os senadores pudessem votar
a lei de patentes e retomado ás I8h,
sem prazo para terminar.

HHHCIPA18P0HT08

BC falhou — Em seu depoimen-
to, o presidente do BC, Gustavo Lo-
yola, reconheceu as falhas da fiscali-
zaçào, que não detectara problemas
nõs dez anos dc fraude do Banco
Nacional. Ele justificou essa falha pe-
la falta de fiscais, pois o BC não fazia
concurso para admissão de funciona-
rios há dez anos.
Frauda — Em julho do ano pas-
sado, segundo Loyola, o BC ficou
sabendo que havia uma carteira de
créditos com problemas no Nacional.
Apesar disso, só dois meses depois,
numa reunião com o presidente do
banco, Marcos Magalhães Pinto; e o
contador-chefe, Clarimundo Sant'An-
na, no dia 5 dc outubro, o BC tomou
conhecimento de que a situação era
gravíssima.
Único bonaflelado — A
venda de parte do Banco Nacional ao
Lfnibanco foi o único negócio, até
hoje, beneficiado pelo Programa de
Estimulo à Reestruturação e ao For-
taleeimento do Sistema Financeiro
Nucional (Proer), disse o presidente
do BC. Loyola informou que já foram
liberados RS 5.8 bilhões para o Na-
cional.
PunlçAo no Nacional —
"Em sete a dez dias, o BC enviará
as primeiras denúncias ao Ministério
Público contra os responsáveis por
irregularidades no Nacional".
Novo Proar — O Conselho
Monetário Nacional (CMN) criará
uma nova linha de crédito para as
instituições financeiras. O financia-
mento terá prazo de cinco anos e eus-
to acima do ovcmight.
Projuizo billondbrlo — O
sistema financeiro nacional teve um
prejuízo de USS 9 bilhões com a que-
da da inflação provocada pelo Plano
Real. segundo Loyola. Essa perda jus-
tificaria a criação do Proer. que so-

correria as instituições em dificulda-
des. evitando a crise generalizada que
ocorreria com uma eventual perda de
confiança no sistema bancário.
Saúda bancária — "Aca-
bamos com todos os tumores que ha-
via no sistema financeiro. O sistema
está saudável".
CPI dos bancos — "O BC
não teme nenhuma CPI. O BC é
humano e falivel".
FH a a frauda — Pelo menos
três parlamentares perguntaram a Lo-
yola cm que momento o presidente
Fernando Henrique teria ficado sa-
bendo das fraudes no Nacional, mas
nenhum obteve resposta. "O presi-
dente não teve conhecimento da frau-
de", chegou a dizer Loyola. Na sema-
na passada, o presidente do BC
chegou a gravar entrevista na televi-
são, afirmando que Fernando Henri-
que fora informado cm outubro. De-
pois negou e ontem, desconversou.
Prassa — O governo está interes-
sado em acelerar a regulamentação do
artigo 192 da Constituição, que trata
do sistema financeiro nacional, segun-
do informou o presidente do BC. on-
tem. Ele explicou que se buscará uma
forma de acelerar os processos em
crimes financeiros.
¦conAmlco — "Não houve dis-
criminação no caso do Econômico
em relação ao Nacional. Foram ques-
tões diferentes em momentos diferen-
tes", tentou justificar Loyola diante
da acusação dos parlamentares baia-
nos de que o BC favorecera o Nacio-
nal. Segundo Loyola, no caso do Eco-
nõmico. os controladores não
queriam vender o banco.
Bancos estaduais — "Só
daremos recursos do Proer a ban-
cos estaduais que estiverem em pro-
cesso de privatização".

Na página 12, a reação do Palácio do Planalto
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Pouco antes de agredir Ney Suassuna (sentado, ao centro), Antônio Carlos Magalhães (em pé) reclama da interrupção do depoimento

Sessão de socos e 
palavrões

¦ ACM agride

Ney Suassuna

no Senado

T> RASÍLIA — O senador
D Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA) esmurrou o presidente
da comissão especial que analisa
a medida provisória do progra-
ma de ajuda aos bancos (Proer),
senador Ney Suassuna (PMDB-
PB), ontem dc manhã, após o
depoimento do presidente do
Banco Central (BC), Gustavo
Loyola. Na sessão em que se te-
mia o mau desempenho de Loyo-
la, quem se descontrolou foram
os parlamentares. O lider do
PMDB, senador Jáder Barbalho
(PA) chamou o deputado Gonza-
ga Motta (PMDB-CE), de "idio-
ta, incompetente, burro, analfa-
beto, capadócio e abestalhado";
e os deputados Milton Temer
(PT-RJ) e Artur Virgílio Neto
(PSDB-AM) chamaram um ao
outro de "capacho".

Antônio Carlos, 68 anos, por-
tador de pontes de safena, irri-
tou-se com Suassuna, 54 anos.
por ter interrompido a reunião
no inicio da tarde, quando Gus-
tavo Loyola iria responder às
perguntas do deputado José Car-
los Aleluia (PFL-BA) — ponta de
lança da bancada baiana para o
caso do Banco Econômico. "Vo-
cè saiu lá do acerto para fazer
isto aí?", disse ACM, insinuando

que Suassuna, em reunião na vès-
pera, no Ministério da Fazenda,
teria se comprometido em prote-
ger o presidente do BC contra
perguntas mais difíceis. Suassuna
disse que interrompera a reunião
porque, às 14h30, haveria sessão
do Senado no mesmo local e que
a reunião apenas seria transferi-
da de local.

"Não fiz acordo, não sou ho-
mem de fazer acordo", insistiu
Suassuna. "Não é de acordo mas
é de roubar. Está ai para roubar.
Você é um safado, ladrão", pro-
vocou ACM, levantando-se de
sua cadeira no canto direito do
plenário. Suassuna, em pé, bem
próximo de ACM, cerrou os pu-
nhos e avançou: "ladrão é você".
ACM, então, socou Suassuna,
mas o punho resvalou no rosto
do paraibano que se afastou dei-
xando os óculos irem ao chão.
Suassuna foi impedido de revi-
dar, por outros parlamentares.

As confusões começaram logo
depois que Loyola concluiu suas
explicações sobre o caso Nacio-
nal. Os relatores das duas comis-
sões especiais, que tratam das
medidas provisórias do Proer e
de fortalecimento do BC, eram
os únicos parlamentares que ha-
viam feito perguntas e a reunião
se arrastava por quase três horas.
Milton Temer, autor do pedido
de convocação de Loyola, exigiu
da mesa o mesmo tempo dado

aos relatores. O deputado Gon-
zaga Mota, que presidia a reu-
niào, quis dar preferência ao de-
putado Artur Virgílio (AM), vi-
ce-líder do PSDB na Câmara. "O
senhor deixa um funcionário de
2o escalão falar por duas horas e
45 minutos e quer passar minha
vez de falar ao deputado Artur
Virgílio, um submisso, um capa-
cho do governo?", reclamou Te-
mer. "Capacho c submisso é o
deputado Milton Temer, que
nunca vem para o debate frontal,
sempre corre feito um frango",
retrucou Virgílio.

Logo a seguir, o senador Já-
der Barbalho ficou irado quando
Gonzaga Motta deixou que
Eduardo Suplicy (PT-SP) falasse
antes dele. Jáder estava seguro de
que era a vez do PMDB falar e,
ao ter sua pretensão negada, dis-
cutiu por quase meia hora e se
retirou do plenário bradando
contra Gonzaga Mota, que se re-
vezava na presidência da reunião
com Suassuna.

Os senadores Antônio Carlos
Magalhães e Ney Suassuna po-
dem ser enquadrados em crime
de falta de decoro parlamentar,
mas nenhum senador se habilita
a aplicar a punição. O presidente
do Senado, José Sarney (PMDB-
AP) adiantou que, no máximo,
poderia aplicar uma advertência
verbal, dependendo do pronun-

ciamento da Comissão de Ética
do Senado. Mas o presidente da
Comissão, senador Casildo Mal-
daner (PMDB-SC) anunciou que
nenhuma providência será toma-
da, porque nenhum dos dois par-
lamentares quer 

"levar o caso
adiante".

Também o corregedor do Se-
nado, senador Romeu Tuma
(PSL-SP) minimizou o episódio,
após se reunir com Suassuna, e
em seguida, ouvir um relato in-
formal da briga de Antônio Car-
los. "Isso não vai dar em nada",
admitiu Tuma. As penas por fal-
ta de decoro parlamentar vão de
advertência até suspensão e per-
da de mandato, o desinteresse na
punição irritou o presidente da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, Íris Rezende (PMDB-GO):"os arroubos da sessão de ontem,
não podem mais continuar no
Senado", criticou, cobrando uma
reação de Sarney. Também o se-
nador Pedro Simon (PMDB-RS)
que quase foi agredido por Anto-
nio Carlos na sessão de anteon-
tem. reclamou: "Alguém tem que
fazer alguma coisa".

O senador Ney Suassuna, dis-
se que não quer 

"botar lenha na
fogueira" e garante que ele e An-
tônio Carlos só levantaram as
mãos: "O deputado José Carlos
Aleluia é que derrubou meus
óculos, quando foi nos separar",
garantiu.

fill
PAUSA PARA 0 CAFEZINHO

Falando grosso
Loyola começou o
depoimento falando alto:"Não podemos aceitar
críticas injustas,
demonstrações de
ignorância do que se passa
no BC". Depois ficou
manso: "Errar é da
atividade humana".
Nomo mágico
O sistema de som do
Senado falhou várias vezes
enquanto durou a aula de
uma hora e meia sobre o
sistema financeiro que
Loyola impôs aos
parlamentares. Ninguém se
importou de não ouvir
pedaços da aula. Quando
Loyola pronunciou o
nome Banco Sacionai.

porem, muitas vozes se
levantaram para pedir"olha o som ai!".
Aulas da
•conomis
A aula de Loyola foi
mesmo um sufoco.
Quando o presidente
começou a falar nas
"aplicações
interfinanceiras de liquidez
do sistema bancário", os
parlamentares fizeram
rodinhas no fundo do
plenário para criticá-lo."Ele não veio falar sobre o
Nacional?", reclamavam.

Cara da pato
O senador Ney Suassuna
(PMDB-PB). presidente da
comissão que analisa o

programa de ajuda aos
bancos, cumpriu a
promessa feita na véspera
do depoimento. Apareceu
no plenário com uma
gravata colorida com a
estampa do Pato Donald,
com a cara enfezada. "Esta
é a cara do pobre do pato
do contribuinte",
comentou, referindo-se á
ajuda aos bancos.
Ato falho
Loyola se engasgou mesmo
uma única vez. Depois que
confirmou a expansão de
moeda causada pelo
programa de ajuda aos
bancos, ele disse que o BC
tem mecanismos para
controlar esta expansão.
"É. pelo aumento da

divida pública...", retrucou
o deputado Milton Temer
(PT-RJ). "Sim. Não. não
necessariamente...", disse
Loyola.

Dursaa
Ao terminar seu infindável
discurso. Loyola foi duro,
pela primeira vez: "Espero
ter 'espancado' todas as
dúvidas".
Ctiatico"Ótimo, muito instrutivo".
Esta foi a opinião do
diretor de Fiscalização do
BC, Cláudio Mauch. sobre
o depoimento de ontem. O
diretor de Politica
Econômica. Francisco
Lopes, foi mais sincero:"Um saco. Cansativo".
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Gustavo Loyola depoe no Senado, confirma ajuda ao banco dos Magalhaes Pinto e confessa falhas na
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Pouco antes de agredir Ney Suassuna (sentado, ao centro), Antônio Carlos Magalhães (em pé) reclama da interrupção do depoimento
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Falando grosso
Loyola começou o
depoimento falando alto:
"Não podemos aceitar
criticas injustas,
demonstrações de
ignorância do que se passa
no BC". Depois ficou
manso: "Errar e da
atividade humana".
Nomo mágico
O sistema de som do
Senado falhou várias vezes
enquanto durou a aula de
uma hora e meia sobre o
sistema financeiro que
Loyola impôs aos
parlamentares. Ninguém se
importou de não ouvir
pedaços da aula. Quando
Loyola pronunciou o
nome Banco Nacional.

porém, muitas vozes se
levantaram para pedir"olha o som ai!".
Aulas do
oconomés
A aula de Loyola foi
mesmo um sufoco.
Quando o presidente
começou a falar nas
"aplicações
interfinanceiras de liquidez
do sistema bancário", os
parlamentares fizeram
rodinhas no fundo do
plenário para criticá-lo."Ele não veio falar sobre o
Nacional?", reclamavam.

Cara de pato
O senador Ney Suassuna
(PMDB-PB). presidente da
comissão que analisa o

programa de ajuda aos
bancos, cumpriu a
promessa feita na véspera
do depoimento. Apareceu
no plenário com uma
gravata colorida com a
estampa do Pato Donald.
com a cara enfezada. "Esta
é a cara do pobre do pato
do contribuinte",
comentou, referindo-se á
ajuda aos bancos.
Ato falho
Losola se engasgou mesmo
uma única vez. Depois que
confirmou a expansão de
moeda causada pelo
programa de ajuda aos
bancos, ele dis^e que o BC
tem mecanismo^ para
controlar esta expansão.
"Ê. pelo aumento da

divida pública...", retrucou
o deputado Milton Temer
(PT-RJ). "Sim. Não. não
necessariamente...", disse
Loyola.

Duroza
Ao terminar seu infindável
discurso. Loyola foi duro.
pela primeira vez: "Espero
ler 'espancado' todas as
dúvidas".
Chatice"Ótimo, muito instrutivo".
Esta foi a opinião do
diretor de Fiscalização do
BC. Cláudio Mauch. sobre
o depoimento de ontem. O
diretor de Política
Econômica. Francisco
Lopes, foi mais sincero:"Um saco. Cansativo".
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¦ ACM agride

Ney Suassuna

no Senado

TJ RASIL1A — O senador
l3 Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA) esmurrou o presidente
da comissão especial que analisa
a medida provisória do progra-
ma de ajuda aos bancos (Proer),
senador Ney Suassuna (PMDB-
PB), ontem de manhã, após o
depoimento do presidente do
Banco Central (BC), Gustavo
Loyola. Na sessão em que se te-
mia o mau desempenho de Loyo-
Ia, quem se descontrolou foram
os parlamentares. O líder do
PMDB. senador Jáder Barbalho
(PA) chamou o deputado Gonza-
ga Motta (PMDB-CE), de "idio-
ta. incompetente, burro, analfa-
beto, capadócio e abestalhado";
e os deputados Milton Temer
(PT-RJ) e Artur Virgílio Neto
(PSDB-AM) chamaram um ao
outro de "capacho".

Antônio Carlos, 68 anos, por-
tador de pontes de safena, irri-
tou-se com Suassuna, 54 anos.
por ter interrompido a reunião
no inicio da tarde, quando Gus-
tavo Loyola iria responder às
perguntas do deputado José Car-
los Aleluia (PFL-BA) — ponta de
lança da bancada baiana para o
caso do Banco Econômico. "Vo-
cê saiu lá do acerto para fazer
isto ai?", disse ACM, insinuando

que Suassuna, em reunião na vés-
pera, no Ministério da Fazenda,
teria se comprometido em prote-
ger o presidente do BC contra
perguntas mais difíceis. Suassuna
disse que interrompera a reunião
porque, às 14h30, haveria sessão
do Senado no mesmo local e que
a reunião apenas seria transferi- '

da de local.
"Não fiz acordo, não sou ho-

mem de fazer acordo", insistiu
Suassuna. "Não é de acordp mas
é de roubar. Está aí para roubar.
Você é um safado, ladrão", pro-
vocou ACM, levantando-se de
sua cadeira no canto direito do
plenário. Suassuna, em pé, bem
próximo de ACM, cerrou os pu-
nhos e avançou: "ladrão é você".
ACM, então, socou Suassuna,
mas o punho resvalou no rosto
do paraibano que se afastou dei-
xando os óculos irem ao chão.
Suassuna foi impedido de revi-
dar, por outros parlamentares.

As confusões começaram logo
depois que Loyola concluiu suas
explicações sobre o caso Nacio-
nal. Os relatores das duas comis-
sões especiais, que tratam das
medidas provisórias do Proer e
de fortalecimento do BC, eram
os únicos parlamentares que ha-
viam feito perguntas e a reunião
se arrastava por quase três horas.
Milton Temer, autor do pedido
de convocação de Loyola. exigiu
da mesa o mesmo tempo dado

aos relatores. O deputado Gon-
zaga Mota, que presidia a reu-
nião, quis dar preferência ao de-
putado Artur Virgílio (AM), vi-
ce-líderdo PSDB na Câmara. "O
senhor deixa um funcionário de
2o escalão falar por duas horas e
45 minutos e quer passar minha
vez de falar ao deputado Artur
Virgílio, um submisso, um capa-
cho do governo?", reclamou Te-
mer. "Capacho e submisso é o
deputado Milton Temer, que
nunca vem para o debate frontal,
sempre corre feito um frango",
retrucou Virgílio.

Logo a seguir, o senador Já-
der Barbalho ficoú irado quando
Gonzaga Motta deixou que
Eduardo Suplicy (PT-SP) falasse
antes dele. Jáder estava seguro de
que era a vez do PMDB falar e,
ao ter sua pretensão negada, dis-
cutiu por quase meia hora c se
retirou do plenário bradando
contra Gonzaga Mota, que se re-
vezava na presidência da reunião
com Suassuna.

Os senadores Antônio Carlos
Magalhães e Ney Suassuna po-
dem ser enquadrados em crime
de falta de decoro parlamentar,
mas nenhum senador se habilita
a aplicar a punição. O presidente
do Senado, José Sarney (PMDB-
AP) adiantou que, no máximo,
poderia aplicar uma advertência
verbal, dependendo do pronun-

ciamento da Comissão de Ética
do Senado. Mas o presidente da
Comissão, senador Casildo Mal-
daner (PMDB-SC) anunciou que
nenhuma providência será toma-
da, porque nenhum dos dois par-
lamentares quer 

"levar o caso
adiante".

Também o corregedor do Se-
nado. senador Romeu Tuma
(PSL-SP) minimizou o episódio,
após se reunir com Suassuna, e
em seguida, ouvir um relato in-
formal da briga de Antônio Car-
los. "Isso não vai dar em nada",
admitiu Tuma. As penas por fal-
ta de decoro parlamentar vão de
advertência até suspensão e per-
da de mandato, o desinteresse na
punição irritou o presidente da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, íris Rezende (PMDB-GO):"os arroubos da sessão de ontem,
não podem mais continuar no
Senado", criticou, cobrando uma
reação de Sarney. Também o se-
nador Pedro Simon (PMDB-RS)
que quase foi agredido por Anto-
nio Carlos na sessão de anteon-
tem. reclamou: "Alguém tem que
fazer alguma coisa".

O senador Ney Suassuna, dis-
se que não quer 

"botar lenha na
fogueira" e garante que ele e An-
tônio Carlos só levantaram as
mãos: "O deputado José Carlos
Aleluia é que derrubou meus
óculos, quando foi nos separar",
garantiu.

BC favoreceu Nacional
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Gustavo Loyola depõe no Senado, confirma ajuda ao banco dos Magalhães Pinto e confessa falhas na fiscalização do BC

MARIA LUIZA ABBOTT E SILVIA
. MUGNATTO

: BRASÍLIA
0— O Banco

Nacional re-
i.çebeu vanta-

gens adicio-
nais do Ban-
co Central
(BC) para ser vendido ao Uniban-
co, só reveladas ontem, durante o
depoimento do presidente do BC,

i Gustavo Loyola, ao Senado. Lo-
, yola contou que, por tempo inde-

terminado, o Nacional está dis-
pensado de aplicar parte de seus
recursos no financiamento da
construção civil, ao contrário dos
outros bancos. Além disso, em de-
zembro o banco recebeu recursos
do Programa de Estímulo á Rees-
truturação e ao Fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional
(Proer) a taxas de juros inferiores
ao custo de captação.

Loyola defendeu todos os atos
do governo na crise dos bancos,
como na dispensa de linhas de
çrédito para habitação. "Isso 

po-''dé ter significado prejuízo para"construção civil, mas o fechamen-' to do banco seria muito pior. E'tío caso do Econômico, haverá'' acordo semelhante", antecipou.
Na primeira etapa de sua ex-

tiosição, Loyola apresentou uma
^comparação entre o custo de cap-
vtáção dos recursos pelo BC e as
"'Uíxas cobradas do Nacional nas
-'tíinco operações do Proer desde

rtovembro de 1995. Em dezembro,
para captar dinheiro, o BC paga-

ti.va TR mais juros de 12,31% ao
T»no; mas emprestou ao Nacional,
, i;m 7 e 22 de dezembro, com en-

, cargos de TR mais 11,42% ao
, ano. "Isso aconteceu só num mês,

pois na média, as taxas do Proer
ficarão acima do custo de capta-
çâo", garantiram técnicos do BC.

f i O depoimento de Loyola dei-
xou muitas perguntas sem respos-

0tó. Nessa categoria está a acusa-
çâo de "gestão temerária" do pre-
sídente do BC, feita pela deputada

, Çonceição Tavares (PT-RJ). Ela
argumentou que as garantias de'RS 7,07 bilhões oferecidas pelo'Nacional 

para liberação de RS
5,89 bilhões do Proer não existem.

"A 
parcela de RS 5 bilhões é com-

posta dos créditos fantasmas da
fraude e os outros R$ 2 bilhões
são as moedas podres", disse a
deputada. "Esses RS 7,07 bilhões
são o prejuízo que vamos ter, pois
nunca serão pagos, ou a família
Magalhães Pinto tem patrimônio
nesse valor?", perguntou a depu-
tada.

Conceição Tavares acusou Lo-
yola de ter usado todas as reser-
vas bancárias do BC para socor-
rer um único banco. Segundo ela,
dos RS 46 bilhões do compulsório
que constituiriam o Proer, só a
parcela já repassada ao Nacional
está disponível, de acordo com o
balanço do BC. "O restante são
depósitos e saldo médio do Te-
souro Nacional, recursos do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento
(FND), parte de depósitos de
poupança, enfim, tudo o que não
poderá ser usado para outros
bancos", acusou a economista.
Loyola pediu ao diretor de Políti-
ca Econômica, Francisco Lopes,
que respondesse á deputada, mas
ele se limitou a repetir que o dis-
ponível eram mesmo os RS 46,2
bilhões.

Apesar das acusações, a aula
recebida por Loyola dos líderes
do governo, em reunião no Minis-
tério da Fazenda na noite de se-
gunda-feira, funcionou bem. O
presidente do BC foi firme no dis-
curso, deu lições sobre o sistema
financeiro nacional e a importân-
cia do socorro aos bancos para
salvar a economia. Ele defendeu o
BC das acusações de que não
cumpre seu papel de fiscalizar os
bancos e recheou sua palestra
com frases de efeito. "O Real ti-
rou USS 9 bilhões do sistema fi-
nanceiro e isso deixa claro que
este governo não tem pacto com
banqueiro", afirmou.

Depois da exposição inicial,
que durou uma hora e meia, Lo-
yola passou a responder as per-
guntas dos parlamentares inseri-
tos. Seu depoimento foi suspenso
ás I6h30 para que os senadores
pudessem votar a Lei de Patentes
e retomado às 18hl5. A segunda
parte do depoimento do presiden-
te do BC só terminou às 21h.

Na página 12, a reação do Palácio do Planalto

BC falhou — Em seu depoimen-
to, o presidente do BC, Gustavo Lo-

. yola, reconheceu as falhas da fiscali-

.Coação que não detectou problemas
nos dez anos de fraude do Banco
Nacional. "Não foi só o BC que foi
enganado. Mercado financeiro, audi-" tores, analistas e grupo de funciona-
rios administrativos do Nacional tam-
bém foram enganados", reconheceu

j Loyola. Ele justificou essa falha pela
! falta de fiscais, pois o BC não fazia
i concurso para admissão de funcioná-
| rios há dez anos.
i Fraude — Em julho do ano pas-
! sado, segundo Loyola, o BC ficou
; sabendo que havia "uma carteira de

créditos com problemas no Nacio-
í nal". Apesar disso, só dois meses
j depois, numa reunião com o presi-
; dente do nacional, Marcos Maga-
; lhães Pinto, e o contador-chefe do
. banco, Clarimundo Sant'Anna, no' dia 5 de outubro, o BC tomou co-
j nhccimento de que a situação era
j 

"gravíssima". "Não houve confissão
I da fraude."i „
; Único beneficiado — A
| yen- da de parte do Banco Nacional
• ao Unibanco foi o único negócio, até' hoje, beneficiado pelo Programa de
I Estimulo à Reestruturação e ao For-
; talecimento do Sistema Financeiro
j Nacional (PROER). disse o presi-
; dente do BC. Loyola informou que
; já foram liberados RS 5,8 bilhões
! para o Nacional.
| Punição ao Nacional —
j "Em sete a dez dias. o BC enviará as
; primeiras denúncias ao Ministério
, Público contra os responsáveis por

irregularidades no Nacional".
Novo Proer — O Conselho

i Monetário Nacional (CMN) vai
criar uma nova linha de crédito para

: as instituições financeiras.

— O sis-
teve um

USS 9 bilhões com
a queda da inflação. Saúde
bancária — "Acabamos com to-
dos os tumores que havia no sistema
financeiro."
CPI dos bancos — "O BC
não teme nenhuma CPI. O BC é uma
instituição humana e falível. A CPI
poderia ajudar a mostrar essas fa-
lhas. Mas não é o instrumento mais
adequado para isso."
FM e a fraude — Pelo menos
três parlamentares perguntaram a
Loyola em que momento o presiden-
te Fernando Henrique Cardoso tinha
ficado sabendo das fraudes no Na-
cional, mas nenhum obteve resposta.
"O 

presidente não teve conhecimen-
to da fraude", disse Loyola. Na se-
mana passada, o presidente do BC
chegou a gravar entrevista na televi-
são, afirmando que Fernando Henri-
que fora informado das fraudes.
Pressa — O governo está interes-
sado em acelerar a regulamentação
do artigo 192 da Constituição, que
trata do sistema financeiro nacional.
¦conômico — "Não houve dis-
criminação no caso do Econômico
em relação ao Nacional. Foram
questões diferentes em momentos di-
ferentes". tentou justificar.

daremos recursos do Proer a bancos
estaduais que estiverem em processo
de privatização."
gsparaç*o do BC — Gusta-
vo Loyola disse que é contra a cria-
ção de um órgão independente do
BC para fiscalizar o sistema banca-
rio. Segundo ele. a tendência atual no
mundo é exatamente oposta à que se
propõe agora no Brasil.
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tjoverno comemora aepoimei^^^H

_ Brasilia — Arnildo Schulz

iPI!ir^a
iOuLflURfflSMH que

Programa de
(BC), Gusta- HHSjiQI Reestruturapao e Fortalecimento
vo Loyola, do Sistema Financeiro (Proer) e de
$aiu fortaleci- aumento dos poderes do BC para
do de seu depoimento no Con- forgar a transferencia de controle
gresso. O governo e seus lideres acionario de instituicoes financeiras

ontem o desempe-
do presidente do BC e des- "Os que do governo

cartaram o afastamento de Loyo- entender as' 
la do cargo. "Nao ficou nada sem f K os que sao contra o governo
resposta", disse o vice-lider do vao contestar", resumia o lidcr do
governo, Arnaldo Madeira governo no Senado, Elcio Alvares
(PSDB-SP). (PFL-ES), logo no inicio da tarde.

v, n• „ „,„ ¦ .Q„. -, ¦MmmtmUaf&. Na sua opiniao, a oposi;ao esta sem
Jf ?' Ftsldente Fernan- para enfrentar asdo Henrique Cardoso aflrmou £.V 

f em e
;,que o Congresso je

convoncar quem quiser . Ele um;t Co-
nao poupou elogios a Loyola: "O JR. t>| Parlamentar
BC ajudou o pais a superar uma Tpsf f > (CP1). pure
crise flnanceira e nao esta enco- co", dizia Alvares.
brindo nada. Pelo contrario", dis- | "Este dfcoimento e uma arma-

T f, f ,9^H circense; o Antonio Carlos
0 presidente quer manter Lo- no ^e-v Suassuna mas assina o

yola no cargo. Na equipe econo- a^KM^s 
' 

• pedido de CPI do Sistema Financei-
mica, a avaliagao e que Loyola so | ro", afirmou o deputado Milton
sai se quiser, se, como seu ante- | Temer (PT-RJ). 0 pedido de CPI

^cessor, Persio Arida, estiver inco- SvJ^^Kf jlllj|: - fli ™,sta Cjm.,cnon). 
jassinaturas de

f modado com o desgaste que ante- '* T jf' 
deputados (_0 alem do necessano)

\ cedeu sua ida ao Congresso. >$ ?J 
assmaturas dc senadores. Falta

- ,_. -? ao PT, autor do pedido de CPI, o
Durante as conversas que an- apoio de mais tres senadores,Jpara

tecederam o depoimento de Lo- completar o minimo de 27
| yola, Fernando Henrique disse rasparaobteracriacaodaCPI.

claramente que nao mudaria Criticas - Dos senadores quecomando do BC. "Me aponte um apoiam o governo
problema lsso tudo so apoiar a CPI. o que o

3 apareceu porque o Banco Central *S depoimento de Loyola foi Antonio
1 esta atuando", disse o presidente ^Carlos Magalhaes(PFL-BA). "Nao

a parlamontares tucanos. Para o ^estou satisfeito",
no Jaosenador Pedro Simon (PMDB-

o processo de com c voltou a

mos que o
nenhum

o que

Parlamentares e integrantes da equipe econdnuca acham que Loyola fez umaiscurscuifimtattviwconvmccnU' nion.

processara BB 
e Caixa

estigmati-
nharam com on-

hilhoes.

>.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ill SUPERINTENDENCE DOS SERVIQOS RODOVIARIOS
SUSER V dos TialulMdorR n-333 • Volu Rodoidi RJ Tfi |0243UM619FJ< (03J3) 42-2661 I

EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATANTE SUSER — Superintendencia dos Seivicos
Rodoviarios

CONTRATADA BRAP - ENGENHARIA LTDA
; OBJETO Servicos de operacao, manutencao. controle,

guarda de veiculos em estacionamento ro-
tativo e distnbuicao e comeiciahzacao dos
bilhetes on tickets" em logradouros publi-
cos na cidade de Volta Redonda

ATO ADMINISTRATIVO: PROCESSO SUSER - 116 95
CONCORR^NCIA N° 001/95
PRA20: INICIO. 18 DE DEZEMBRO DE 1995' TERMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2000
REMUNERACAO Percentual fixo de 30ci> (trinta por cento) da

receita bruta auferida com a opewao dos
estacionamentos

m j j PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
m| PETROBRAS

MINISTÉRIO OE MINAS E ENERGIA

Escritório de Advocacia Albert F. Bumachar
Eu. Lydia Bumachar. em virtude dos inúmeros telefonemas
recebidos, venho esclarecer aos Drs. Juizes. Desembargado-
res. Advogados. Cartórios, etc., que eu e meu marido Albert
Bumachar temos um único filho, de nome Carlos Alberto
Bumachar. sendo que o Dr. Alfredo José Bumachar Filho,
pessoa totalmente desvinculada do tradicional Escritório de
Advocacia Albert F. Bumachar, é tão somente sobrinho de
meu marido, e filho de Alfredo José Bumachar e de minha
grande amiga Léa Barata Bumachar, já falecida
Outrossim. reitero os termos de nosso comunicado de 11 /
02/96. de que o bem conceituado escritório de meu marido
continua funcionando à Av. Graça Aranha n° 326/ 7o andar,
com os mesmos telefones: PABX 240-41 14 e Fax 220-8654.
sob a direção do competente advogado Dr Pedro de Oliveira
Monteiro, assistido por nosso sobrinho Dr Paulo Roberto de
Carvalho e equipe
Na certeza de ter sanado a divergência surgida em função do
sobrenome coincidente, agradecemos a todos que nos hon-
raram com seus telefonemas.

Rio de Janeiro, 10 de marco de 1996

Falta de transparência

¦ Banco ocultou

fraude em conta

de vidraçaria

GUSTAVO KR1EGER
T) RASÍLIA — O mi-
D croempresário Jadir
Paiva Arnaldo quer que a di-
retoria do Banco Nacional
explique na Justiça como
usou seu nome para simular
um empréstimo de RS 8 mi-
lhòes.

Jadir descobriu, surpreso,
que a empresa Janice Comer-
cio e Representação de Vi-
dros. montada por ele em so-
ciedade com sua mulher Le-
nice. foi usada como parte da
fraude montada pelo Nacio-
nal.

Jadir e Leniee abriram a
empresa em I977 e faliram
em 1986. Eles usavam uma
conta do Banco Nacional pa-
ra movimentar a contabilida-
de da empresa e chegaram a
obter um pequeno emprésti-
mo do Banco Nacional um
ano antes de fecharem as
portas.

Com a empresa em crise.
Jadir teve dificuldades para
pagar o empréstimo e acabou

saldando o débito somente
na Justiça. "Depois disto,
pensei que a conta estava en-
cerrada", diz o pequeno em- (
presário.

Conta inativa — A con-
|a não tinha sido encerrada,
mas como Jadir parou de
movimentá-la. ela entrou no
esquema das fraudes do Na-
cional. Agora, Jadir quer sa-
ber o que aconteceu com seu
crédito neste período.

"Fechei a empresa, estou
vendendo meus produtos de
porta em porta e agora fico
sabendo que tinham botado
RS 8 milhões em dividas no !
meu nome", reclama ele.

Preocupação — Lenice.
mulher de Jadir. tem outra
preocupação: 

"E se vierem
cobrar este dinheirão da gen-
te? Nossa casa e o carro não
dão nem para um por cento
disto".

O deputado Augusto Car-
valho (PPS-DF) também quer
levar o caso de Jadir à Justiça.
"As 

pessoas que foram inclui-
das nesta fraude têm o direito
de cobrar ressarcimento do
Banco Nacional e do go\er-
no", argumenta.
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Governo comemora depoimento de Loyola
Brasília — Arnlldo Schulz

¦ Presidente do BC
convence Congresso
e sai fortalecido

ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA

— O presi-
dente do Ban-
co Central
(BC), Gusta-
vo Loyola,
saiu fortaleci-
do de seu depoimento no Con-

_ gresso. O governo e seus líderes
comemoraram ontem o desempe-
nho do presidente do BC e des-
cartaram o afastamento de Loyo-
Ia do cargo. "Não ficou nada sem
resposta", disse o vice-líder do
governo, Arnaldo Madeira' 
(PSDB-SP).

No Rio, o presidente Fernan-
do Henrique Cardoso afirmou
que o Congresso "tem o direito
de convoncar quem quiser". Ele

. não poupou elogios a Loyola: "O
BC ajudou o país a superar uma
crise financeira e não está enco-
brindo nada. Pelo contrário", dis-
se.

O presidente quer manter Lo-
yola no cargo. Na equipe econô-
mica, a avaliação é que Loyola só
sai se quiser, se, como seu ante-

^cessor, Pérsio Árida, estiver inco-
modado com o desgaste que ante-

* cedeu sua ida ao Congresso.

? Durante as conversas que an-
| tecederam o depoimento de Lo-

| yola, Fernando Henrique disse
1 claramente que não mudaria o
| comando do BC. "Me aponte um
i problema concreto? Isso tudo só
I apareceu porque o Banco Central
i está atuando", disse o presidente

a parlamentares tucanos. Para o
governo, qualquer mudança no
BC neste momento significaria
atrapalhar o processo de investi-
gação em curso."Não há porque mexer, não há
por parte do governo nenhum
movimento neste sentido", disse o
líder do PSDB, Sérgio Machado
(CE), após o depoimento. equipe econontica acnam que

Depoimento divide opiniões

Parlamentares e integrantes ez um discurso afirmativo e convincente

BRASÍLIA— A repercussão das
declarações de Gustavo Loyola no
Congresso começou antes mesmo
do fim do depoimento do presiden-
te do Banco Central nas comissões
que analisam as medidas provisó-
rias do Programa de Estimulo à
Reestruturação e Fortalecimento
do Sistema Financeiro (Proer) e de
aumento dos poderes do BC para
forçar a transferência de controle
acionário de instituições financeiras
em má situação.

"Os 
que são a favor do governo

vão entender as alegações de Loyo-
la e os que são contra o governo
vão contestar", resumia o lider do
governo no Senado, Élcio Alvares
(PFL-ES), logo no inicio da tarde.
Na sua opinião, a oposição está sem
discurso para enfrentar as eleições
municipais, em outubro, e quer la-
zer do caso Nacional uma crise de
governo com a criação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito
(CPI). "É 

puro oportunismo politi-
co", dizia Alvares.

"Este depoimento é uma arma-
çào circense; o Antonio Carlos bate
no Ney Suassuna mas não assina o
pedido de CPI do Sistema Financei-
ro", afirmou o deputado Milton
Temer (PT-RJ). O pedido de CPI
mista conta com 190 assinaturas de
deputados (20 além do necessário) e
24 assinaturas de senadores. Falta
ao PT. autor do pedido de CPI, o
apoio de mais três senadores, para
completar o minimo de 27 assinatu-
ras para obter a criação da CPI.

Críticas — Dos senadores que
apoiam o governo e se recusaram a
apoiar a CPI. o único que criticou o
depoimento de Loyola foi Antonio
Carlos Magalhães (PFL-BA). "Não
estou satisfeito", limitou-se a dizer.
Já o senador Pedro Simon (PMDB-
RS), afirmou que Loyolu "não disse
nada com nada" e voltou a afirmar
que a CPI é necessária. "Esperáva-
mos que o Loyola explicasse o má-
|imo possivel. mas ele perdeu a
oportunidade de expor o que real-
mente aconteceu", reclamou Si-
mon.

A estratégia do governo de com-
binar o depoimento de Loyola com
os parlamentares que apoiam o pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so no Congresso obteve êxito. Ló-
yola fez uma exposição bastante
cautelosa no que se refere às datase
à comunicação das fraudes ao pre-
sidente da República. Em nenhum
momento admitiu que Fernando
Henrique tivesse conhecimento da.s
fraudes.

"Não houve uma coisa ensaiada,
mas levamos ao Loyola as perguní-
tas que, sabíamos, seriam feitas no
Congresso", explicou o lider do
PSDB. José Aníbal (SP). De acordo
com Aníbal, Loyola fez um roteiro
para o seu depoimento, de formà
demonstrar que as fraudes não fri-
ram descobertas de um dia para
outro: foram aparecendo á medida
em que o BC cobrava dos dirigentes
do Nacional mais informações! so-
bre o banco.

O líder do PMDB, Jáder Barba-
lho (PA), que brigou com o depu-
lado Gonzaga Mota (PMDB-CÈ) p
abandonou a comissão, disse qup
está "bastante insatisfeito" com ;is
explicações que Gustavo Loyola
deu, até o momento, para o caso
Nacional. Entretanto, não assinou
o pedido de instalação de CPI mis®
para investigar o sistema financèirq.
Preferiu encaminhar ao ministro da
Fazenda, Pedro Malan, requerí-
mento de informações com cinCo
perguntas: que penalidades o BC
aplicou aos bancosque abriram
contas fantasmas para o esquema
PC. que acarretou o impcachmerjt
do presidente Fernando Collor em
92? Como o Banco Nacional consè-
guiu manter cerca de 700 contas
fictícias depois do recadastramentp
realizado em 1994 e 95? Qual a
razão para não incluir a indisponi-
bilidade de bens na primeira medi-
da provisória editada sobre o
Proer? O BC pode garantir que b
mesmo tipo de fraude do Nacional
não está ocorrendo em outros ban-
cos? Quanto o BC, o Banco dt>
Brasil e a Caixa Econômica aplica-
ram para socorrer o Nacional?
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E&P - Bacia de Campos
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N< 160.0.013.96-9

Obieto: Serviços de fornecimento de alimentação, serviços de câmara em geral,limpeza e conservação das áreas habitadas, serviços administrativos, manuseio de
pequenas cargas e outros serviços ligados as atividades na plataformaPETROBRAS XXV, sob regime de preços unitários por um prazo de 730 (setecentose trinta) dias corridos, através de Licitação tipo "menor preço"Edital encontra-se ã disposição para consulta e<ou obtenção na Gerência deContratos da E&P-Bacia de Campos - Av. Elias Agostinho. 665. sala 104. Bloco B.em Macaò • RJ. A aquisição da documentação será mediante apresentação decomprovante de pagamento no valor de RS 15.00 (quime reais)
Recebimento das documentações e propostas no dia 08/04 96. as 14 OOh. na E&P- Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de

documentação

A via-crúcis de Gueiros s

O procurador do Ministério Pú-
blico Federal no Rio, Artur Guei-
ros, deverá ir ao Conselho de Re-
cursos do Sistema Financeiro Na-
cional. em Brasília, nesta semana
para conseguir todos os documen-
tos referentes ao processo de irregu-
laridades cometidas na contabilida-
de do Banco Nacional. O processo
foi aberto após solicitação do mi-
nistro da Fazenda, Pedro Malan. na
época cm que presidia o Banco
Central (BC).

O procurador está recolhendo
toda a documentação referente á
fraude na qual o Nacional não lan-
çou na contabilidade lucros de USS
2 milhões, obtidos em operações de
conversões informais da divida ex-
terna, para tomar o depoimento do
ex-vice-presidente do banco. Clari-

mundo Sant'Anna, dia 11.
Na sexta-feira passada, o delega-

do do BC no Rio. André Rotttyr
Fernandes, atendendo á intimaçãp
da procuradoria, entregou parte da
documentação solicitada por Artiir
Gueiros. "Os documentos cstájò
sem ordem cronológica, e para que
esse processo seja lógico faltam in-
formações. Percebe-se que houve
uma intensa troca de correspondei^:-
cias entre o BC e o Nacional que
não constam no material entregue
na sexta-feira", afirmou.

O Nacional foi punido com mui-
ta pela fraude, mas recorreu ao
Conselho Monetário Nacional.
Ano passado, com a criação do
Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, o processo
mudou novamente de endereço.

PT 
processará 

BB e Caixa

Brasília — O deputado Milton
Temer (PT-RJ) disse ontem que vai
entrar com uma ação contra os pre-
sidentes da Caixa Econômica Fede-
ral. Sérgio Cutolo, e do Banco do
Brasil, Paulo César Ximenes, por
causa da ajuda que esses bancos
deram ao Nacional no mercado in-
terbancário. Segundo Temer, os
bancos federais estão desrespeitai!-
do uma circular do BC que limita
os empréstimos no interbancário a
30% do patrimônio líquido da ins-
tituição.

O diretor de Fiscalização do BC.
Cláudio Mauch, disse, porém, que
não tem informações sobre essas
denúncias. O presidente do BC.
Gustavo Loyola. garantiu que a

ajuda não foi uma determinação do
BC, mas defendeu a ação, que con-
sidera "lucrativa".

"Esses bancos (BB e Caixa) ga-
nharam muitos recursos com a on-
da de boatos que atingiram os ban-
cos nos últimos meses. Como esta
onda é passageira, esses bancos não
quiseram emprestar por prazo mui-
to longo, preferindo o interbancá-
rio", afirmou Loyola.

De acordo com técnicos do pró-
prio BC, a ajuda diária da Caixa e
do BB ao Nacional está em torno
de RS 2 bilhões. A ajuda dos ban-
cos federais, segundo Temer, tam-
bétn acabou mascarando a situação
do Nacional antes da intervenção
do BC.

Loyola disse ao deputado que os
empréstimos no interbancário são
empréstimos bons. "São operações
de um dia. Não podemos estigniati-
zar o interbancário."

Mauch esclareceu que o rombo
do Nacional era de RS 9.1 bilhões.
Parte foi coberta com o programa
de ajuda aos bancos (Proer). de
onde o Nacional levou RS 5.8 bi-
lhòes. O restante, foi transferido ao
Unibanco em forma de ativos. As
garantias, segundo Loyola, são as
seguintes: RS 325 milhões em titu-
los e valores mobiliários, RS 1.3
bilhão em operações de crédito. RS
250 milhões em participações acio-
nárias. RS 50 milhões em imóveis e
RS 7 bilhões do Fundo de Conipen-
sação das Variações Salariais.

[~~1 A reação do mercado Financeiro
ao depoimento do presidente do Banco
Central (BC), Gustavo Loyola, no
Congresso foi tranqüila. \s mesas de
operações em nenhum momento chega-
ram a apresentar sinais de nervosismo
enquanto Loyola respondia às pergun-
tas dos parlamentares em Brasília. O
pregão das bolsas de valores também
nào registrou grandes oscilações por
conta da sabatina no presidente do BC.
No balanço do dia, as bolsas fecharam
em alta de 1,31% no Rio c de 0,88%
em São Paulo. O dólar comercial en-
cerrou cotado a RS 0,9830 (compra) e
a RS 0.9 831 (venda). E o BC consc-
guiu rolar a parcela da divida pública
de RS 2 bilhões.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

SUSER Av do*Trdbdlha<X)»«. n' 533 — Volta R«k>nda • RJ • Tel (0243) 42-1619 Fa*. (0243) 42-2661

EXTRATO CONTRATUAL

"CONTRATANTE SUSER — Superintendência dos Serviços
Rodoviários

^CONTRATADA BRAP - ENGENHARIA LTDA
OBJETO Serviços de operação, manutenção, controle

guarda de veículos em estacionamento ro-
tativo e distribuição e comercialização dos

,^„. bilhetes ou "tickets" em logradouros publi-
cos na cidade de Volta Redonda

.v
ATO ADMINISTRATIVO: PROCESSO SUSER - 116/95
CONCORRÊNCIA: N° 001/95
PRAZO: INICIO: 18 DE DEZEMBRO DE 1995

-JÉRMINO:  18 DE DEZEMBRO DE 2000
'f REMUNERAÇÃO: Percentual fixo de 30% (trinta por cento) da

receita bruta auferida com a operação dos
estacionamentos

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS
MNSTÉMO OE MINAS E ENEROIA BRASIL

E&P • Bacia de Campos
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N« 16a0.013.96-9

Objeto: Serviços de fornecimento de alimentação, serviços de câmara em geral,
limpeza e conservação das áreas habitadas, serviços administrativos, manuseio de
pequenas cargas e outros serviços ligados as atividades na plataforma" PETROBRAS XXV, sob regime de preços unitários por um prazo de 730 (setecentos

><« trinta) dias corridos, através de Licitação tipo "menor preço"-"Edital encontra-se à disposição paia consulta e/ou obtenção na Gerência de
Contratos da E&P-Bacia de üimoos • Av. Elias Agostinho. 665, sala 104. Bloco B.

• em Macaé • RJ. A aquisição da" documentação será mediante apresentação de
- comprovante de pagamento no valor de RS 15.00 (quinze reais).

Recebimento das documentações e propostas no dia 08.04,"96. às 14 OOh. na ESP
- Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de' Uocumentação.

Escritório de Advocacia Albert F. Bumachar
Eu. lydia Bumachar. em virtude dos inúmeros telefonemas
recebidos, venho esclarecer aos Drs. Juizes, Desembargado-
res, Advogados. Cartórios, etc., que eu e meu marido Albert
Bumachar temos um único filho, de nome Carlos Alberto
Bumachar. sendo que o Dr. Alfredo José Bumachar Filho,
pessoa totalmente desvinculada do tradicional Escritório de
Advocacia Albert F. Bumachar, é tão somente sobrinho de
meu marido, e filho de Alfredo José Bumachar e de minha
grande amiga Léa Barata Bumachar. já falecida.
Outrossim. reitero os termos de nosso comunicado de 11 /
02/96. de que o bem conceituado escritório de meu marido
continua funcionando à Av. Graça Aranha n° 326/ 7o andar,
com os mesmos telefones: PABX 240-4114 e Fax 220-8654,
sob a direção do competente advogado Dr. Pedro de Oliveira
Monteiro, assistido por nosso sobrinho Dr Paulo Roberto de
Carvalho e equipe.
Na certeza de ter sanado a divergência surgida em função do
sobrenome coincidente, agradecemos a todos que nos hon-
raram com seus telefonemas.

Rio de Janeiro. 1 ° de marco de 1996.

Governo comemora depoimento de Loyola

Brasília — Arnildo Schulz
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¦ Presidente do BC
-convence Congresso

é sai fortalecido
"JLtMAR FRANCO

- BRASÍLIA
O presiden-

;t& do Banco
<Jentral (BC),
Gustavo Lo-
.yola, saiu for-
úilecido de seu
depoimento no Congresso. O go-
vérno e seus líderes comemoraram

j)Ütem o desempenho do presidente
do BC e descartaram o afastamento

;de Loyola do cargo. "Não ficou
" nada sem resposta", disse o vice-H-
der do governo, Arnaldo Madeira
(PSDB-SP).

No Rio, o presidente Fernando
-Henrique Cardoso afirmou que o
Loyola fica no cargo. O presidente

,.disse que o Congresso "tem o direi-
to de convocar quem quiser". E

;,não poupou elogios a Loyola: "O

J}Ç ajudou o país a superar uma
crise financeira e não está encobrin-
do nada. Pelo contrário", disse.

„;"'Na equipe econômica, após a
afirmação de Fernando Henrique,J'a 

avaliação é que Loyola só sai se
quiser, se, como seu antecessor,
Pérsio Árida, estiver incomodado

: .com o desgaste que antecedeu sua
; Ida ao Congresso.

Durante as conversas que ante-

^"xtçleram o depoimento de Loyola,
^ Fernando Henrique disse clara-
; mente que não mudaria o comando
i do BC. "Me aponte um problema
: concreto? Isso tudo só apareceu
! porque o Banco Central está atuan-
Ido", disse o presidente a parlamen-

;tares tucanos. Para o governo,
qualquer mudança no BC neste
hiomento significaria atrapalhar o
processo de investigação em curso.

; 
"Não há porque mexer, não há

,por parte do governo nenhum mo-
'vimento neste sentido", disse o líder
Ido PSDB, Sérgio Machado (CE),
•após o depoimento.

Depoimento divide opiniões

BRASÍLIA— A repercussão das
declarações de Gustavo Loyola no
Congresso começou antes mesmo
do fim do depoimento do presiden-
te do Banco Central nas comissões
que analisam as medidas provisó-
rias do Programa de Estimulo á
Reestruturação e Fortalecimento
do Sistema Financeiro (Proer) e de
aumento dos poderes do BC para
forçar a transferência de controle
acionário de instituições financeiras
em má situação.

"Os que são a favor do governo
vão entender as alegações de Loyo-
la e os que são contra o governo
vão contestar", resumia o líder do
governo no Senado, Élcio Álvares
(PFL-ES), logo no início da tarde.
Na sua opinião, a oposição está sem
discurso para enfrentar as eleições
municipais, em outubro, e quer fa-
zer do caso Nacional uma crise de
governo com a criação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito
(CPI). "É 

puro oportunismo políti-
co", dizia Alvares.

"Este depoimento é uma arma-
ção circense; o Antonio Carlos bate
no Ney Suassuna mas não assina o
pedido de CPI do Sistema Financei-
ro", afirmou o deputado Milton
Temer (PT-RJ). O pedido de CPI
mista conta com 190 assinaturas de
deputados (20 além do necessário) e
24 assinaturas de senadores. Falta
ao PT, autor do pedido de CPI, o
apoio de mais três senadores, para
completar o minimo de 27 assinatu-
ras para obter a criação da CPI.

Críticas — Dos senadores que
apóiam o governo e se recusaram a
apoiar a CPI, o único que criticou o
depoimento de Loyola foi Antonio
Carlos Magalhães (PFL-BA). 

"Não
estou satisfeito", limitou-se a dizer.
Já o senador Pedro Simon (PMDB-
RS), afirmou que Loyola "não disse
nada com nada" e voltou a afirmar
que a CPI é necessária. "Esperáva-

mos que o Loyola explicasse o má-
ximo possível, mas ele perdeu a
oportunidade de expor o que real-
mente aconteceu", reclamou Si-
mon.

A estratégia do governo de com-
binar o depoimento de Loyola com
os parlamentares que apóiam o prç-
sidente Fernando Henrique Cardó-
so no Congresso obteve êxito. Lo-
yola fez uma exposição bastante
cautelosa no que se refere às datas e
à comunicação das fraudes ao pre-
sidente da República. Em nenhum
momento admitiu que Fernando
Henrique tivesse conhecimento das
fraudes.

"Não houve uma coisa ensaiada,
mas levamos ao Loyola as pergun-
tas que, sabíamos, seriam feitas no
Congresso", explicou o lider do
PSDB, José Aníbal (SP). De acordo
com Aníbal, Loyola fez um roteiro
para o seu depoimento, de forma
demonstrar que as fraudes não fo-
ram descobertas de um dia para
outro; foram aparecendo á medida
em que o BC cobrava dos dirigentes
do Nacional mais informações so-
bre o banco.

O lider do PMDB, Jáder Barba-
lho (PA), que brigou com o depu-
tado Gonzaga Mota (PMDB-CE) e
abandonou a comissão, disse que
está "bastante insatisfeito" com as
explicações que Gustavo Loyoja
deu, até o momento, para o caso
Nacional. Entretanto, não assinou
o pedido de instalação de CPI mista
para investigar o sistema financeiro.
Preferiu encaminhar ao ministro cja
Fazenda, Pedro Malan, requeri-
mento de informações com cindo
perguntas: que penalidades o BC
aplicou aos bancosque abriram
contas fantasmas para o esquema
PC, que acarretou o impeachmetit
do presidente Fernando Collor cm
92? Como o Banco Nacional consl'-
guiu manter cerca de 700 contas
fictícias depois do recadastramen|o
realizado em 1994 e 95? Qual a
razão para não incluir a indisporçi-
bilidade de bens na primeira medi-
da provisória editada sobre o
Proer? O BC pode garantir que jo
mesmo tipo de fraude do Nacional
não está ocorrendo em outros ban-
cos? Quanto o BC. o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica aplicá-
ram para socorrer o Nacional?
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Falta de transparência

| BRASÍLIA — O deputado Milton
•Temer (PT-RJ) disse ontem que vai
•entrar com uma ação contra os pre-;sidentes da Caixa Econômica Fede-
Irai, Sérgio Cutolo, e do Banco do
•Brasil, Paulo César Ximenes, por
:causa da ajuda que esses bancos'.deram ao Nacional no mercado in-
iterbancário. Segundo Temer, os
^bancos federais estão desrespeitan-
!do uma circular do BC que limita
!os empréstimos no interbancário a
.30% do patrimônio liquido da ins-'tituição.

• O diretor de Fiscalização do BC,
Cláudio Mauch, disse, porém, que
não tem informações sobre essas
Renuncias. O presidente do BC,
|Gustavo Loyola, garantiu que a

ajuda não foi uma determinação do
BC, mas defendeu a ação, que con-
sidera "lucrativa".

"Esses bancos (BB e Caixa) ga-
nharam muitos recursos com a on-
da de boatos que atingiram os ban-
cos nos últimos meses. Como esta
onda é passagoira, esses bancos não
quiseram emprestar por prazo mui-
to longo, preferindo o interbancá-
rio", afirmou Loyola.

De acordo com técnicos do pró-
prio BC, a ajuda diária da Caixa e
do BB ao Nacional está em torno
de RS 2 bilhões. A ajuda dos ban-
cos federais, segundo Temer, tam-
bém acabou mascarando a situação
do Nacional antes da intervenção
do BC.

Loyola disse ao deputado que os
empréstimos no interbancário são
empréstimos bons. "São operações
de um dia. Não podemos estigmati-
zar o interbancário."

Mauch esclareceu que o rombo
do Nacional era de RS 9,1 bilhões.
Parte foi coberta com o programa
de ajuda aos bancos (Proer), de
onde o Nacional levou RS 5,8 bi-
lhões. O restante, foi transferido ao
Unibanco em forma de ativos. As
garantias, segundo Loyola, são as
seguintes: RS 325 milhões em titu-
los e valores mobiliários, RS 1,3
bilhão em operações de crédito, RS
250 milhões em participações acio-
nárias, R$ 50 milhões em imóveis e
RS 7 bilhões do Fundo de Compen-
sação das Variações Salariais.

O A reação do mercado financeiro
ao depoimento do presidente do Banco
Central (BC), Gustavo Loyola, no
Congresso foi tranqüila. As mesas de
operações em nenhum momento chega-
ram a apresentar sinais de nervosismo
enquanto Loyola respondia às pergun-
tas dos parlamentares cm Brasilia. O
pregão das bolsas de valores também
não registrou grandes oscilações por
conta da sabatina no presidente do BC.
No balanço do dia, as bolsas fecharam
em alta de 131% no Rio e de 0,88%
em São Paulo. O dólar comercial en-
cerrou cotado a RS 0,9830 (compra) e
a RS 0,9 831 (venda). E o BC conse-
guiu rolar a parcela da divida pública
de RS 2 bilhões.

¦ Banco ocultou

fraude em conta

de vidraçaria

GUSTAVO KRIEGER

Brasília 
— o mi-

croempresário Jadir
Paiva Arnaldo quer que a di-
retoria do Banco Nacional
explique na Justiça como
usou seu nome para simular
um empréstimo de RS 8 mi-
lhões.

Jadir descobriu, surpreso,
que a empresa Janice Comér-
cio e Representação de Vi-
dros, montada por ele em so-
ciedade com sua mulher Le-
nice, foi usada como parte da
fraude montada pelo Nacio-
nal.

Jadir e Lenice abriram a
empresa em 1977 e faliram
em 1986. Eles usavam uma
conta do Banco Nacional pa-
ra movimentar a contabilida-
de da empresa e chegaram a
obter um pequeno emprésti-
mo do Banco Nacional um
ano antes de fecharem as
portas.

Com a empresa em crise.
Jadir teve dificuldades para
pagar o empréstimo e acabou

A via-crúcis

O procurador do Ministério Pú-
blico Federal no Rio, Artur Guci-
ros, deverá ir ao Conselho de Re-
cursos do Sistema Financeiro Na-
cional, cm Brasilia, nesta semana
para conseguir todos os documen-
tos referentes ao processo de irregu-
laridades cometidas na contabilida-
de do Banco Nacional. O processo
foi aberto após solicitação do mi-
nistro da Fazenda, Pedro Malan, na
época em que presidia o Banco
Central (BC).

O procurador está recolhendo
toda a documentação referente à
fraude na qual o Nacional não lan-
çou na contabilidade lucros de USS
2 milhões, obtidos cm operações de
conversões informais da dívida ex-
terna, para tomar o depoimento do
ex-vice-presidcnte do banco, Clari-

de Gueiros

mundo SanfAnna, dia 11.
Na sexta-feira passada, o dcleg?-

do do BC no Rio, André Româr
Fernandes, atendendo à intimaçijo
da procuradoria, entregou parte da
documentação solicitada por Artur
Gueiros. "Os documentos estão
sem ordem cronológica, c para que
esse processo seja lógico faltam in-
formações. Percebe-se que houve
uma intensa troca de corrcsponden-
cias entre o BC c o Nacional qUe
não constam no material entregue
na sexta-feira", afirmou. j

O Nacional foi punido com mui-
ta pela fraude, mas recorreu ao
Conselho Monetário Nacional.
Ano passado, com a criação do
Conselho de Recursos do Sistenía
Financeiro Nacional, o processo
mudou novamente de endereço.

saldando o débito somente
na Justiça. "Depois disto,
pensei que a conta estava en-
cerrada", diz o pequeno em-
presário.

Conta inativa — A con-
ta não tinha sido encerrada,
mas como Jadir parou de
movimentá-la, ela entrou no
esquema das fraudes do Na-
cional. Agora, Jadir quer sa-
ber o que aconteceu com seu
crédito neste período.

"Fechei a empresa, estou
vendendo meus produtos de

porta em porta e agora fico
sabendo que tinham botado
RS 8 milhões em dívidas no
meu nome", reclama ele.

Preocupação — Lenice,
mulher de Jadir, tem outra
preocupação: 

"E se vierem
cobrar este dinheirão da gen-
te? Nossa casa e o carro não
dão nem para um por cento
disto".

O deputado Augusto Car-
valho (PPS-DF) também quer
levar o caso de Jadir à Justiça.
"As 

pessoas que foram incluí-
das nesta fraude têm o direito
de cobrar ressarcimento do
Banco Nacional e do gover-
no", argumenta.
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Pedidos de Wandas no Piano Real Piano Real vinha regis-

;' nao de enriquecer a familia. Atraves de seu advogado, Sergio Bermu- ,ho do ano passado os reCordes ••/£doP?an'aR?ai trando |ndices recordes
des, os Magalhaes Pinto garantem que nao desviaram recursos ou mensaisde falencia tem sido suces- pmiim Aasociatio comercial <*0 sioPauio dk- crescimento. Os seto-

"'' 
jamais recebcram bonus como forma de participagao nos lucros. Mas, sivcp', revelou Solimeo, que toda ' : J1 res de vestuario e de cal-
mesmo assim, como explicar as fraudes? Fraude e fraude e para quem semana e consultado pelos tecnicos 9ados estao sofrendo di-

. as comete se preveem severas puni^oes. do governo. comercio, para as micro e pequenas retamente a concorrencia de produ-
A familia Magalhaes Pinto e os ex-executivos do Nacional estao No caso da Industrie naiilista empresas. 

"No Piano Cruzado, es- tos estrangeiros.

encurralados. Tudo 0 que eles querem agora e ganhar tempo. 1empresas reauereram falencia 
ses nive'S de 'nad'mP^"c'a s° acon' inadimplencia, que no pnmei-uo empress requereram idienuu teceram quando 0 piano fracas- ro ano do Real tinha atingido prin-

em ^evere'r0" com®rc'°' foram sou"( assinalou Solimeo. cipalmente as pessoas fisicas,_ agora
• [J Jurosemqueda p 345 pedidos e no setor de servipos, o numero de falencias decreta- e maior entre as empresas. E uma

74. A situa?ao e mais dramatica, no das, ou seja, de empresas fechadas consequencia do arrocho promovi-
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ANALISE E DIAGNOSTICO EMPRESARIAL f |Hri|C ||Hfiri
Dinamica Empresarial ¦ . .— ¦¦ ¦ wl ¦
Metodologia da Pesquisa Inicio: 22/03/96
Diagnostico do Empreendimento
PROJEpdES E STTUAQOES ECONOMICO-FINANCE1RAS
Analise e Formafao de Cenarios Economicos
Performance Prospectiva
AVALIAQA0 ECONOMICO-FINANCE! RA DE EMPRESAS
Objetivo da Avalia9ao
Criterios de Avaliagao e suas Adequa?6es
aos Diferentes Objetivos
A Avaliatpao de Empresas sob a Otica da Continuidade
de suas Atividades

c
Ipancma: 267-1249
Prcsidcnlc Vargas: 507-234.1
Rio Ccnlro: 240-660(i

par-soct-
Cooselho

ProjegÃo «m %

GRANDE OPORTUNIDADE:
Saiu a nova edição do guia industrial, com 20.000 indústrias que contratam representantes.

15 segmentos diferenciados (autopeças, alimentícios, mat. construção, confecções etc.)
Grátis o guia COMO CAPTAR REPRESENTADAS. Peça MU exemplar (69.00).

MIO FONÍ! (Q67) 765-3Q47 ÇPLANTAO MOJÍ)Junho

Direção Geral: Prof9 MÁRIO HENRIQUE SIMONSENe
Prol»CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL

Coordenação Geral: Prof8 Moysés Glat
Coordenação Técnica: Prof9 Sérgio Leal Caldas

CURSO DE

POS-GRADUAÇÃO

EM AVALIAÇÃO

DE EMPRESAS 240H/AULA

E PROJETOS .ornno^;;;;

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 06/96 — Fornecimento, mediante contrato, dos gases
medicinais. Oxigênio liquido e outros, perfazendo o total de 31 itens.
Data de Abertura: 08.04.96 às 09:00 horas.

Maiores informações estão contidas no Edital è disposição dos interes-
sados, no Ed. Super Center Venâncio 2000 Bloco "B-60" Sala 340, nos
horários das 08.00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, nos dias úteis.

Brasilia. 28 de fevereiro de 1996
TOMAZ ANTONIO M.D.R. DE SANTANA

Presidente da Comissão

ijtGDF
ÕRASH.1A D€ TOOOS NÔS

Início: 22/03/96

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Dinâmica Empresarial
Metodologia da Pesquisa
Oiagnóstico do Empreendimento

PROJEÇÕES E SITUAÇÕES ECONÔMICO-FINANCE1RAS
Análise e Formação de Cenários Econômicos
Performance Prospectiva
AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE EMPRESAS
Objetivo da Avaliação
Critérios de Avaliação e suas Adequações
aos Diferentes Objetivos
A Avaliação de Empresas sob a Ótica da Continuidade
de suas Atividades

DOCENAVE
Vale do Rio Doce Navegação S. A.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
C.G.C. 33.147.364/0001-58

Concorrência DESGA-001/96
Aviso de Cancelamento
Por razões de ordem administrativa, a Comissão Permanente de Licitação da Vale
do Rio Doce Navegação S.A. - DOCENAVE. comunica o cancelamento do
processo lidtatorio da Concorrência DESGA-001/96.
As empresas que adquiriram o Edital de Licitação deverão, através de
representante credenciado, comparecer á DOCENAVE, Rua Voluntários da Paíria
143-4® andar, no horário de 10:00h às 12:00h e das 14:30h ás 16.00h, para
obtenção da restituição do valor de RS 50,00 (cinqüenta reais) referente a compra
do atado Edital.

PELO MERCADO

Depois de lt> anos no Bamerin-
dus. dos quais nove corno diretor
de Marketing, Luiz Aurélio Alza-
mora Gonçalves está deixando o
grupo. Está negociando sua ida
para uma grande agência de puhli-
cidade de São Paulo.

O diretor da Fininvest, Nebon
Assad. está otimista com a entrada
do l nibanco no controle da emprc-
sa. Acredita que isso contribuirá
para que a financeira aumente sua
carteira de atnos dos atuais RS 310
milhões para RS 600 milhões até
dezembro.

A Schindler anuncia, no próxi-
mo dia 12. o inicio da ampliação
da sua fábrica de Campo Grande,
no Rio de Janeiro. Trata-se de um
investimento de USS 12 milhões
numa linha supermoderna de ele-
vadores. "O mais importante é o
fato de o Rio ter mais uma fábrica
de alta tecnologia", afirma Ronal-
do Cèzar Coelho, secretário da ln-
dústria e Comércio estadual.

De um amigo da equipe económi-
ca: "Do jeito que o governo está
gastando, o melhor é não se acele-
rar mesmo a privatização. Senão, a
gastança vai ser ainda maior."

Globex UtMades S. A.
KO. na CVM rf SP OfWEM «MOS d» 2S CB.93

COC/MF. 33.041.260/0001-64
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados oa Senhores Acionistas da Gtobex Utüidad*s S A, a se reuniram em
Aaaembléiaa Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas na sede social, na
Av. Tenente Rebéto, n® 675, Irajà, Rio de Janeiro, no dia 1503-96, a A.G.O. ás 10:30
horas, • a A.G.E. às 11:30 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Da Assembléia Gerai Ordinária: 1) Apreciação e votação do Relatório da Diretoria e
M^^B^M^^Rnanceiras rewrentes ao exercicto social findo em 31/12/95; 2|

do capitai social paraM
das Demonstrações Financeiras referentee ao e
Aprovação da Correção Monetária do Capitai;
60.000.000,00 (seeeenta mühôee de reais), medi

do
no fnftntanifr dl R$ 10.000.
exercício findo; OaAeeemMéia Geral Extraordinária: 1) Desdobramento das ações
ordinárias da Companhia à razão de doze ações para cada uma das atuais ações,
passando o capital social a ser representado por 30.120.000 (trinta nrihões, cento e
vinte mil) ações ordinárias; 2) Distribuição de dividendos no montante de R$
10.000.000.00 (dez mflhões ds reais), à conta ds Lucros Acumulados; 3) Aumento do
capitai social de R$ 60.000.000,00(ssssenta milhões de reais) para RS 120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), mediante aproveitamento de Reservas de Lucros Acu-
muiados com a emissão de 30.120.000 (trinta milhões, cento e vinte mil) ações prefe-rervciais, a serem emitidas, em consonância com o novo Estatuto a ser votado, confor-
me item 4 abaixo, e distribuídas em bonificação aos atuais acionistas; 4) Reforma do
Estatuto Social da Companhia para: 4.1. - alteração do artigo do capital social de modo
a adequá-lo ao novo aumento de capital, 4.2. • alteração de disposições estatutárias e/
ou introdução de novas relativas a: a) criação e extinção de filiais, escritórios e estabe-
lecimentos, no pais ou no exterior; b) ampliação do objeto social; c) autorização para
aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais,
por deliberação do Conselho de Administração (capita) autorizado): d) dispensa do di-
reito de preferência aos antigos acionistas, na emissão de ações preferenciais, debén-
tures conversíveis em ações preferenciais e bônus de subscrição de ações preferenci-
ais; e) criação de ações preferenciais; f) outorga de opção de ações preferenciais;
emissão de bônus de subscrição de ações preferenciais; conta de depósito de ações
em instituição financeira; contratação de instituição financeira, para escrituração e guarda
de livros, transferência de ações e emissão de certificados: aquisição de ações paracancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação: emissão de de-
béntures: g) emissão de notas promissórias e de 'commercial pape rs"; h) alteração,
quanto a designação, número de membros, prazo de mandato e atribuição dos admi-
nistradores; i) elevação do dividendo minimo obrigatório para 25% (vinte e cinco por
cento) do Lucro Líquido; distribuição de dividendos intercalares ou intermedianos;
ticipaçào dos administradores nos lucros sociais. 5) Outros assuntos de interesse
al. Rio de Janeiro, 05 de março de 1996. SIMON M. ALOUAN - Presidente do
de Administração.
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Clarimundo não vai

? A taxa efetiva do CDI — Certificado de Depósito Interfi-
nanceiro — deverá cair progressivamente ao longo dos próxi•
mos meses, podendo chegar a 1,90% em junho, estima o
Departamento de Macroeconomia do Opportunity. Se persistir
o cenário de inflação sob controle e de recuperação gradual da
atividade econômica, estimam os técnicos, haverá espaço maior
para a queda das taxas de juros.

Inadimplência recorde em fevereiro

¦ Associação Comercial de São Paulo diz que pedidos de falência subiram 69,3%
¦ GUILHERME BARROS

depor no Senado
', mago da contabilidade do extinto Banco Nacional, Clari-

V_/ mundo Sant'Anna, enviou carta ontem ao senador Gilberto
Miranda (PMDB-AM) negando-se a prestar depoimento à Comis-
são de Economia do Senado. Alegou que precisava colher mais

,, dados para poder responder a todo o bombardeio de acusações
, t que vieram à tona nas últimas semanas. Clarimundo foi, até agora,

o único ex-Nacional a ser convocado pelo Congresso. Os irmãos
Marcos e Eduardo Magalhães Pinto, ex-controladores do banco,
ainda não receberam qualquer informação.

A recusa de Clarimundo é sintomática. Os ex-donos e ex-execu-
• tivos do Nacional ainda não encontraram uma linha de defesa para

todos os atos dc que estão sendo acusados. Dai, a única alternativa
, para eles, por enquanto, é o silêncio.

Há, é verdade, a possibilidade da saída moral. A alegação de que
•> todas as fraudes cometidas tiveram o objetivo de salvar o Nacional; e

7" não de enriquecer a família. Através de seu advogado, Sérgio Bermu-
des, os Magalhães Pinto garantem que não desviaram recursos ou

""jamais receberam bônus como forma de participação nos lucros. Mas,
mesmo assim, como explicar as fraudes? Fraude é fraude e para quem
as comete se prevêem severas punições.

A família Magalhães Pinto e os ex-executivos do Nacional estão
encurralados. Tudo o que eles querem agora é ganhar tempo.

do pelo governo no crédito desde
outubro de 1994. Na semana passa-
da, o Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) eliminou a cobrança do
Imposto sobre Operações Financei-
ras (IOF) dos empréstimos às pe-
quenas empresas e liberou os pra-
zos de financiamento, antes restri-
tos a seis parcelas. As medidas fo-
ram consideradas insuficientes.

"Há um circulo vicioso de insol-
vencia alta com restrições ao crédi-
to. Por isso, os bancos estão prefe-
rindo aplicar seus recursos em títu-
los públicos", comentou o diretor
da Associação Comercial de São
Paulo. O economista sugere que o
governo retome uma antiga resolu-
ção do CMN, a 695, que liberava
parte do compulsório dos bancos
sobre depósitos à vista para em-
préstimos apenas às pequenas em-
presas."Essa linha de crédito seria útil
para financiar o capital de giro",
defendeu Marrei Solimeo. Segundo
ele, o governo deveria ampliar tam-
bém as possibilidades de renegocia-
ção de dívidas vencidas das peque-
nas empresas. O prazo atual só vale
para os débitos consolidados até
outubro de 1995.

Elena Landau argumenta
que a proposta de Paulo Gue-
des, de se vender as estatais em
bolsa, é impraticável. Principal-
mente porque, se fosse anuncia-
da uma venda dessas de uma só
vez, o preço cairia muito.

O melhor, segundo a diretora
ilo BNDES, é como o governo
está agindo mesmo. Ela cita o
exemplo da venda da Light, cujo
preço minimo foi estabelecido
acima do valor do mercado.

Elena Landau concorda, no
entanto, que realmente o custo
de carregamento da divida in-
terna é maior do que manter as
ações do governo. Só que ela

, diz que essa tese não é de Paulo
Guedes e sim de Mário Henri-

•) que Simonsen e Pérsio Árida.
!

Dever cumprido
Com leilão de privatização• previsto para 14 de maio. o

Banco Meridional reduziu o
número de funcionários de 11

i ..mil para 9 mil. de novembro
até agora. Nesse leilão, será
permitido ao capital estrangei-
ro a compra de todo o controle

¦ da instituição. E. além disso, as
moedas podres estarão de volta,
podendo chegar a 90% do va-
ior do banco.

O único inconveniente con-
, tinua sendo a exigência do edi-
i tal da permanência da sede do

Jj Meridional no Rio Grande do
; Sul. por dois anos.

Peugeot e Renault
A fábrica francesa de auto-

móveis Peugeot pode se unir a
sua tradicional rival Renault
para entrar no mercado brasi-
leiro. Ontem, na inauguração
do Salão Internacional de Au-
tomóveis dè Genebra, na Suiça,
o diretor de comunicação da
montadora, Corrado Provera,
disse que até o fim do ano as
duas marcas vão dar inicio a
um plano de expansão para a
abertura de uma indústria de
componentes no Brasil. Rio e
São Paulo são os mais cotados.

Recuperação
As vendas de veículos em

fevereiro no mercado interno
somaram 113,5 mil unidades,
20,8% mais do que em janeiro
e 12,7% superiores a fevereiro
de 1995. Nos dois primeiros
meses do ano. foram vendidos
207 mil veículos, 20,3% mais
do que no mesmo período do
ano passado. No primeiro bi-
mestre, as vendas de automó-
veis estão 25% maiores e as de
comerciais leves, 15%. Já as
vendas de ônibus e caminhões
ficaram negativas, respectiva-
mente, 16% e 36%.

BB na saúde
Será no dia 11, em Londri-

na, com a presença do presi-
dente do Banco do Brasil, Pau-
lo César Ximenes, o lançamen-
to oficial da Brasil Saúde, em-
presa em que o banco é
parceiro minoritário da Sul
América Seguros. O primeiro
produto da empresa, o Ouro-
med, começa ser comercializa-
do, em caráter experimental,
no mesmo dia em Londrina, no
dia 13 em Ribeirão Preto e no
dia 15 em Recife. Ainda não há
data para que o Ouromed seja
oferecido nacionalmente.

CRISTIANO ROMERO
BRASÍLIA — O crescimento re-

corde da inadimplência em feverei-
ro assustou o governo. Os indica-
dores da Associação Comercial de
São Paulo revelam que os pedidos
de falência aumentaram 69,3%, pu-
lando de 802 casos (janeiro) para
quase 1.400. Outro dado preocu-
pante é que, nos dois primeiros me-
ses do ano, o número de cheques
sem fundo chegou a 2 milhões. O
número de carnês de crediário ven-
cidos e não pagos atingiu 241 mil.

"As falências bateram o recorde
dos recordes em fevereiro", infor-
mou o diretor da Associação Co-
mercial de São Paulo Mareei Soli-
meo, que tem em seus computado-
res uma série histórica dos pedidos
de falência desde 1960. "Desde 

ju-
lho do ano passado os recordes
mensais de falência têm sido suces-
sivos", revelou Solimeo, que toda
semana é consultado pelos técnicos
do governo.

No caso da indústria paulista,
138 empresas requereram falência
em fevereiro. No comércio, foram
345 pedidos e no setor de serviços,
74. A situação é mais dramática, no

iseouRnncn em TeL.ecomumcficiQíes
SIQNALOUARD

CRIPTOGRAFIA (CODIFICADOR) PARA TELEFONE,
FAX E COMPUTADOR.

TECNOLOGIA MODERNA. SEGURANÇA TOTAL
SIGILO ABSOLUTO EM SUAS CONVERSAS.

Vendas e assistência técnica autorizada no Brasil.
Rio d* Janairo: (021) 533-6869 - Sfto Paulo: <011) 284-6164

Av. Rio Branco, 166 - Sala 2419 - RJ.

Se você não

estuda na Berlitz,

você vai ter

que pagar 
mais

uma vez.

E mais uma.

E mais uma.

Aulas de inglês
a partir de R$ 187,00 por mês.

Não perca tempo c dinheiro tentando aprender inglês. Venha
estudar na Berlitz e aprenda a falar de uma vez por iodas.
Ligue ainda hoje para obter informações e uma avaliação

gratuita. E descubra as técnicas incomparáveis que fazem da
Berlitz a forma mais eficaz e divertida de aprender inglês.

Ajudando O Mundo A Sc Comunicar
Instrução
Traduçio
Publicações

Privatização
A diretora de Desestatiza-

ção do BNDES. Elena Lan-
dnu, contesta as declarações do
economista Paulo Guedes, do
Banco Pactuai, de que o gover-
no esteja lento na venda das
estatíris. Discorda também das'
contas, feitas por ele, de uma
perda de USS 70 bilhões com a
não venda da Petrobrás, Vale,
Telebrás c Eletrobrás.
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| * Pedidos de faldncias no Piano Real
(cidade de SSo Paulo)" Inicio do Piano Real

§ Font.; Associag&o Comercial de Sio Paulo
—— ,¦ .

comércio, para as micro e pequenas
empresas. "No Plano Cruzado, es-
ses níveis de inadimplência só acon-
teceram quando o plano fracas-
sou", assinalou Solimeo.

O número de falências decreta-
das, ou seja, de empresas fechadas

por ordem judicial, qua-
se quadruplicou em feve-
reiro. Enquanto em ja-
neiro a Justiça decretou a
falência de apenas 37
empresas na capital pau-
lista, no mês seguinte fo-
ram efetivadas 132 novas
falências. Os dados mos-
tram que o maior núme-
ro de casos está entre as
micro e pequenas empre-
sas, principalmente, do
comércio.

Os setores mais atin-
gidos pela inadimplência
foram os de vestuário,
calçados e, agora tam-
bém, de alimentos, setor
que desde o inicio do
Plano Real vinha regis-
trando índices recordes
de crescimento. Os seto-
res de vestuário e de cal-
çados estão sofrendo di-

retamente a concorrência de produ-
tos estrangeiros.

A inadimplência, que no primei-
ro ano do Real tinha atingido prin-
cipalmente as pessoas físicas,, agora
é maior entre as empresas. É uma
conseqüência do arrocho promovi-

•0800 23-5000 QUER 15 MILHÕES ?http://www.novanet.com.br/mvirtuat/nfn4Ktco.htm

Informações e Inscrições
Praia de Botafogo, 190/1022 - Rio de Janeiro/RJ
Tels.: (021) 551-3349/3499,536-9247/9390 - Fax: (021) 536-9393

Realização: ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA • FGVIEPGE

PROJETOS EMPRESARIAIS DE VIABILIDADE
TÉCNICO-JURÍDICO-ECONÔMICO-FINANCE1RA
Características Básicas
Principais Modalidades de Financiamento Existentes
no Brasil e no Exterior
Elaboração, Análise e Acompanhamento de Projetos
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em janeiro subiu 16,24% por cau- 
sa das matriculas e dos reajuste de
mensalidades escolares,
reiro variou 2,56%, contribuindo '->
com apenas 0,10% na formaoao 1 
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Sendas vende hoie alho a K| U.V9
Para este mes, a Fipe preve lnfla- '
?ao proxima de 1% novamente Sandra de sou*,
projeta para cerca de 12% a infla- ¦ INO merCclQO, r, llEflMifaWHMIIIHPVflHflHHHHHHI
gao anual. Heron do Carmo ex- nrnHntn ccii nnr S£r*»3^

que a elevacao do IPC este piUUUlU Sdl por w-M- **m

mes tera como causa a estabiliza- quatro vezes mais :|

que teria de cair, os novos reajus- ^principahnent^em^rom" 
' 

KS 0 W

uma nova escalada dos custos ha- <'®es **s quartas-feiras. A Sendas „,
bitacionais, este sendo puxado ex- vendera so hoje, em suas 46 lojas, ^
clusivamente pela importado da Argen- _ j
de condominios e pela desacelera- No mercado,
quo da queda no pre^o dos produto 3,90. Para ^

confusdes, a empresa vai a
Segundo o economista da Fi- vendade um quilo porcliente.

pe, muitas escolas nao estao cum- "Compramos durante todo o
prindo a Mcdida Provisoria do ano de um so fornecedor e, com H
governo, que manda reajustar isso, conseguimos negociar descon- B / •' ¦Hepr?> \
manter o pre<;o, preferindo fazer tos e chegar a um pre^o de impac- ^aacordocom ospais, oque rcsulta- to", explicou o gerente de marke- % 
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ra em novos reajustes. Os condo- ting, Josias de Castro. Hoje tan>
minios serao maiores este mes Mm a Sendas esti fazendo a super- -¦¦;>- -
porque o sindicato ganhou na Teira de frutas e legumes. Sao 30 I^HLJflllHflBBSSK| •' 
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JustiQa o direito a reatroatividade itens a pre^os abaixo do custo. Sendas repassa ao consumidor desconto conseguido com o fomecedor que abasteee a rede com o produto
de sal&rios e horas-extras.
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BRASILIA — A libera?ao dos ver reduoao em outros pontosj
, , . — — . — — ¦¦un a | | « > preQos do alcool e da gasolina menos nos precos do alcool.M

VAI FAZER 0 TEHPO VOAR. «:,= ¦¦¦a ministra da Industria, do Co-
mercio e do Turismo, Dorothea

Werneck, apos nova reuniao com
r III »IITI|IPI A TVTI rriTVA OS ministros das Minas e Energia,

E NA lJUINTAi 0 DELEGADO sn^v»:
cao do Proalcool. "Estamos dis-

 cutindo as diferenpas por areas,
por setores e regioes geograficas

M rnDTl\r I J A T nDrM1\rD I I A r do Brasil", comentou a ministra.
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^ Ibre a forma dos pre-
que provocar um au-

I^VV«VW^RV comentou Wer-
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nuita acSo-i aventura e suspense^ no ar e na terrai em dois
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Ases Invencíveis e Justiceiro Implacável:

os novos seriados da

fluita acSo-i aventura e suspense-i no ar e na terra-> em dois

Preço de combustíveis I

será liberado 
por 

regiões

BRASlUA — A liberação dos
preços do álcool e da gasolina
poderá ser autorizada em apenas
algumas regiões, informou ontem
a ministra da Indústria, do Co-
mércio e do Turismo, Dorothéa
Werneck, após nova reunião com
os ministros das Minas e Energia,
Raimundo Brito, e da Fazenda.
Pedro Malan, para a reestrutura-
ção do Proálcool. "Estamos dis-
cutindo as diferenças por áreas,
por setores e regiões geográficas
do Brasil", comentou a ministra.

Na reunião foi apresentado o
primeiro esboço do projeto que
cria o imposto ambiental, mas
não se chegou a uma decisão so-
bre a forma da liberação dos pre-
ços, que deverá provocar um au-
mento ao consumidor. "Nos 

pró-
ximos dias concluiremos os estu-
dos técnicos e os atos legais, com
decretos e portarias, para serem
levados ao presidente da Repúbli-
ca", comentou a Dorothéa Wer-
neck.

A ministra reconhece que com
a liberação haverá aumentos de
preços em alguns lugares, mas ar-
gumenta que também poderá ha-

ver redução em outros pontos, ao
menos nos preços do álcool. Isto
deverá ocorrer em função da reti-
rada total do subsídio ao frete e á
autorização para que as usinas
produtoras de álcool possam ven-
der seus produtos diretamente aos
postos de abastecimento. "Quem

estiver distante da origem do pro-
duto pode ter que cobrir um dife-
rencial de transporte, mas para
quem estiver perto, pode ficar
mais barato", comentou a minis-
tra.

A liberação da venda direta
dos usineiros aos postos é impor-
tante para reduzir o passeio do
álcool e reduzir seu custo na bom-
ba. Mas os técnicos do governo
enfrentam dificuldade em ajustar
o novo modelo à lei de defesa do
consumidor. Hoje, a distribuidora
é responsável pela qualidade do
combustível vendido no posto.
No momento em que o posto pu-
der comprar diretamente da usi-
na, ou de diversas usinas, ficará
difícil apontar o responsável pelo
produto adulterado. Só seria pos-
sivel identificar a responsabilida-
de do posto.

perca: quarta-i dia bi e quinta-* dia ?i às E1:M5 horas

finep
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Ministério da CléncU e Tecnologia • MCT
Financiadora de Estudo* e Projetos - FINEP

CONCORRÊNCIA N° 01/96

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
OBJETO: Fornecimento de vales-refeição e alimentação,
bem como controle e garantia de circulação dos mesmos e
geração de dados gerenciais, inclusive pesquisa de merca-
do. no regime de preço unitário, tipo menor preço.
Nova data, hora e local de entrega das propostas:
Dia 08 de abril de 1996, às 15:00 horas, na Praia do
Flamengo, n° 200 — 3o — Auditório da Finep — Rio de
Janeiro — RJ.
EDITAL: Poderá ser conhecido com as retificações devi-
das no mesmo endereço, sala 2501, e, se for o caso,
adquirido completo mediante a indenização de seu custo,
no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), com os srs. Crispia-
no/Sonia/Varnou.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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São Paulo tem a menor inflação em 23 anos

hoje alho a R$ 0,99

¦ Alimentação, vestuário e educação

contribuíram para o índice de 0,4%

Vendas no

Rio subiram

em janeiro
As vendas do comércio no Rio

cresceram 3% cm janeiro, mas "o

nível de emprego caiu 7,8% com
relação a janciio de 1995. Os dados
foram divulgados ontem pelo lnsti-
tuto Brasileiro de Geografia e Está-
tistica (IBGE). O aumento das ven-
das é surpreendente, visto que janei-
ro do ano passado foi um mês ex-
cepcional, e veio confirmar os sinais
de aquecimento do consumo apon^
tados pelas consultas ao Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC) e ao Te-
lecheque.

Na comparação com dezembro,
entretanto, o comércio faturou
23,3% menos cm janeiro c empre-
gou um número de pessoas 1,4%
menor. A retração frente a dezem-
bro. més pico das vendas, é normal.
Mas o fato de a queda do nível de
emprego ter sido maior na compa-
ração com janeiro de 1995 mostra
uma virada estrutural no setor: a
informatização dos estabelccimen-
tos comerciais. Mesmo com desem-
penho excelente, o comércio tende a
empregar cada vez menos. E como
a venda de produtos importados
cresce, o aquecimento do comércio
não impulsiona necessariamente a
atividade industrial, que já vem fa-
zendo muitas demissões.

O bom resultado das vendas em
janeiro deve-se ás vendas ao setor
de móveis e eletrodomésticos
(24%). Boa parte das vendas é tipi-
ca da estação: aparelhos de ar con-
dicionado, ventiladores e geladei-
ras. Registraram queda nas vendas
farmácias, e perfumarias (-33,5%),
supermercados (-1,3%) e mercea-
rias e açougues (-4,4%).

? A Mercedes-Benz concede*,
ontem, férias coletivas para 6 fflü
dos 11 mil trabalhadores da fábrica
de caminhões de São Bernardo, na
região do ABC paulista. O objetivo
da medida é ganhar tempo paia
cumprir o plano de demissões vo-
luntárias, rue prevê a dispensa de
840 funcionários. O prazo para e»-
se programa, que venda em 29 de
fevereiro, foi prorrogado por mais
duas semanas, porque apenas 390
voluntários apareceram. Nos pátios
da Mercedes há 3.000 caninhões,
ou mais de um mês de produção. A
queda nas venda* foi agmada pela
na agricultura.

Sendas vende

¦ No mercado,

produto sai por

quatro vezes mais
A concorrência entre os super-

mercados do Rio está cada vez
maior, principalmente em promo-
ções ás quartas-reiras. A Sendas
venderá só hoje, em suas 46 lojas,
alho a granel importado da Argen-
tina a RS 0,99 o quilo. No mercado,
produto sai a RS 3,90. Para evitar
confusões, a empresa vai limitar a
venda de um quilo por cliente.

"Compramos durante todo o
ano de um só fornecedor e, com
isso, conseguimos negociar descon-
tos e chegar a um preço de impac-
to", explicou o gerente de marke-
ting, Josias de Castro. Hoje tam-
bém a Sendas está fazendo a super-
feira de frutas e legumes. São 30
itens a preços abaixo do custo.

SÃO PAULO — A baixa genera-
lizada de preços em fevereiro der-
Tubou a inflação de São Paulo
pára 0,4%; o menor índice dos
últimos 23 anos. índice menor só
foi registrado em dezembro de
1972, quando o antigo Instituto
dè Pesquisas Econômicas, ante-
cessor da Fipe, apurou variação
fnensal de 0,28% na capital pau-
fteta.

O índice de Preços ao Consu-
midor (IPC/Fipe) registrou um
recuo histórico de 1,42 ponto per-
centual no mês em comparação a
janeiro, que fechou em 1,82%. No
acumulado do ano, no entanto, o
IPC de 19% è de 2,23%, ligeira-
mente superior em relação a igual
período de 1995, que foi de
2,13%.
- Conforme pesquisa da Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econó-
¦micas da Universidade de São
Paulo, somente transportes e des-
pesas pessoais registraram ligeira
alta no mês, passando de -0,56%
para 0,61% e de 0,18% para
0,77%, respectivamente. Os ou-
tros cinco grupos de produtos e
^erviços que compõem o IPC re-
gístraram queda em relação a ja-
tíciro, alguns deles com variação
negativa.
. O destaque da queda, segundo
P economista Heron do Carmo,
coordenador do IPC, foram ali-
jnentação, vestuário e educação.
,0s alimentos, que contribuem
com a maior fatia do índice, va-
xiaram 1,76% no primeiro mês do
-ano, recuando para uma variação
negativa de 0,16% no segundo
mês, puxados pelos semi-elabora-
dos e in na/ura, principalmente
carnes. Nos 29 dias de fevereiro,
os alimentos semi-elaborados caí-
ram de 1,37% para -1,48% e os in
natura de 5,46% para 0,13%.

Roupas mais baratas — O
vestuário, que desde o fim do ano
passado vem registrando sucessi-

vas quedas de preços com a con-
seqüente contribuição negativa na
composição do IPC, desta vez re-
cuou de -1,18% para -4,89%,
constituindo a maior queda indi-
vidual na formação do índice,
com -0,43%.

"O 
preço do vestuário no Bra-

sil é muito alto em relação a ou-
tros produtos e a estabilização
tornou essa realidade muito evi-
dente", comentou Heron. Segun-
do ele, esse preços chegaram ao
absurdo de dois pares de tênis
custarem a mesma coisa que uma
tevê para o consumidor.

A educação, por sua vez, que
em janeiro subiu 16,24% por cau-
sa das matrículas e dos reajuste de
mensalidades escolares, em feve-
reiro variou 2,56%, contribuindo
com apenas 0,10% na formação
do IPC.

Previsão para março —
Para este mês, a Fipe prevê infla-
ção próxima de 1% novamente e
projeta para cerca de 12% a infla-
ção anual. Heron do Carmo ex-
plica que a elevação do IPC este
mês terá como causa a estabiliza-
ção de preços dos alimentos e do
vestuário, que já caíram tudo o
que teria de cair, os novos reajus-
tes de mensalidades escolares e
uma nova escalada dos custos ha-
bitacionais, este sendo puxado ex-
clusivamente pela alta nas taxas
de condomínios e pela desacelera-
ção da queda no preço dos alu-
guéis.

Segundo o economista da Fi-
pe, muitas escolas não estão cum-
prindo a Medida Provisória do
governo, que manda reajustar e
manter o preço, preferindo fazer
acordo com os pais, o que resulta-
rá em novos reajustes. Os condo-
minios serão maiores este mês
porque o sindicato ganhou na
Justiça o direito à reatroatividade
de salários e horas-extras.
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Sendas repassa ao consumidor desconto conseguido com o fornecedor que abastece a rede com o produto

Sandra de Souza
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Americanos 
ganham primeiro

¦ Trecho de Bauru 1—1—l&W" ML9B?J9NMS*+; <zgtik

a Corumba sai por lnvestimentos 
a vista

}R$ 62,3 milhoes LIANA verdini E soma joia cio e a empresa Western Rail
qsyeficcdores^leilaodam«. vestors, formada por peguei

Em um leilao disputado, dc pou- B ]^a oeste da Rede Ferroviaria Fe- investidores ainericano^^Sa^

8H 

mais de 50 minutos, um grupo SSI '3H|||^^H deral (RFFSA) risca
¦ investidores r, as exigencias do edital e investirao

oeste Rede Ferroviaria ;?£a recupe-

Corumba (MS), de forma a oferecer um servicojfc^^^^^^^^^^^^^^^H
ivez que o capital estrangeiro vence melhor clientes

Samuel Pryor,

lances

grupo vencedor. todo formado melhores condigoes de transpc^^^^^^^^^^^^^^^^^J
jempresas Fazem parte aos da a

Rail Partners e Western Rail Inves- Mangesta^scontrario^neua^aReMxingatn o presidente da empresa, Isaac Popoutchi (de lernoj desenvolvimento no Brasil",
itors. Os ministros Jose Serra, do mou Pryor, ressaltando

jPlanejamento, e Odacyr Klein, dos poiicja assistia a tudo sem se me- sa, formada pelos participates do suportar a demanda que existe". 0 consorcio pretende disputar
fransportes, chegaram atrasados consorcio. Pelas regras do edital, presidente da Rede frisou que

te^l^r^r^'maffl de "0 ,eil5° foi muit0 bem-sucedi- essa empresa precisa estar consti- P<>nte que cedeu no trecho leiloado
J 0 de J,aneirp< ma* a 

do" avaliou Jose Serra. "Alem do tuida dentro de. no maximo, 60 ontemsera recuperada pela compa-
lacompanhar alguns dos 4. ' 

de 3,59% sobre o valor total dias, e cada participante nao pode "hia, mas os custos ainda nao fo-
ram calculados.

Enquanto no pregao o clima era um acrescimo de 35% sobre o valor nova Hrma. Isso porquc. daqui "A nossa expectativa e de que.
^de testa, com tecnicos do Banco ser 

pag0 como primeira parcela". dois meses, essa companhia, que n0 maximo ate o final do proximo
JNacional 

de 
^^"^v'"!cnt0 ^co" Se nao houvesse agio, o primeiro ainda nao tem nome, assinara ano t0£|as as outras cinc0 ma|has

|n°mic° c Sooai (^BNDES) c partici- pagament0 H de R$ 6.020 mi- contrato de concessao com o gover- tenham m6 privatizadas» disse
(pantes dos consorcios de avaluigao ,h6es Q |0| festiv0 dado ,0 mi. no brasileiro e de arrendamento ' reDresentar investi.
jdamalha se abra^ando, do lado de W do Planejamento foi acom. dos ativos com a Rede Ferroviaria *™v. 

|g 
™ 

4^™^'"
;fo® um pequeno grupo de sinmca- .do 

^ ^njstro dos Trans. Federal. mentos 
ie R$ W b>lhoes nos

\m faaa um protesto barulhento. portes "Esse representa "Hoje, a malha oeste e deficita- Dc^T^j^pi ^ 
V3 °r P°S1 'V°

Na saida, os ministros foram xinga- meihoria da infra-estrutura ferro- ria em RS 20 milhoes anuais. ] ™ s Pr™eiros cmco
dos. mas sairam ilesos. O p.or so- Mfja ^asjlS', disse Klein. receita esta ao redor de RS 35 mi- anos" 0 Pr6ximo trecho a ser Pn"
broil para 0 presidente da Rede acrescentou; »N3o x deve avaiiar ,h6es enquant0 as despesas somam vatizado sera a malha centro-leste,
Ferroviaria Federal. Isaac Popout- ^ |ei|5o apenas pe|0 pre?0 do cerca de R$ 55 niilK", disse que tem 7.207 quilometros e cobre
chi, que ao sair da bolsa toi cerai arrendamento, mas pelo que vai presidente da Rede, Isaac Popout- os estados de Goias, Minas Gerais,

CSSTSm ^Sfvrar si8nif,car 
de 'nvestimentos" chi. "E os investinientos sao funda- Espirito Santo. Bahia. Sergipe e

jdos manifestantes apos Etapas— A proximaetapa de- mentais porque a malha Rio de Janeiro. O edital

;^io dos operadores dc pregao, que pois da liquida^ao financeira do lei- tem capacidade para escoar toda pronto e devera ser publicado ainda

I 
sairam cm seu socorro, enquanto safra. Hoje nao temos condipoes de

Paes Mendon^a da a volta 
por 

cima

  _______ Adrl«n« LofWe

uma entre 90 c 94.
sendo fortjada a vender, so no Rio. 13 treguc a loja dc Niteroi, nas proximi- do grupo e morto em outubro do ano 0 favoreciam". se queixa. Jose Men-
lojas para concorrentes. E a situacao dades da Ponte. Ele negou que passado. E agora pensa ate em voltar don^a nao quis pronunciar nome .
so nao ftcou pior porque a rede nao cadeia americana de supermercados a operar na Bahia. onde a rede foi mas sobrinho de Mamede

itinha dividas de curto prazo. Comen- Wall Mart esteja pensando em adqui- fundada. "Seu Mamede tinha esse de- Mendonca e 0 ex-diretor da regional
¦ta-se que auge de suas dificuldades 0 Boulevard, em Vila Isabel, per- sejo no coragao eu pretendo realiza- do Rj0 pcdro de Oliveira. O merca-
financeiras. em 94. a divida com for- tencente grupo. O que se percebe lo um dia". do conta qUe a entrada do Paes Men-
nccedores chegava a RS 24 milhoes. que a rede ficou mesmo escaldada 0 empresario nao gosta de fa- donga em serias dificuldades financei-
mas Jose Mcndonca garantiu que tu- com a crise financeira. tanto e que |ar muito da antiga gestao na empre- _,. fn: Hevido a um necocio ousadoAn «Ktn Pn.mrir.nnHn -Ac rnntnc fn. Inv Mendonca so auer investir em c. a, ^a, fjJt, ras 101 aoiao a uin nc^o

! 7SS 0800 23-5000 !
JQ«uu.tx%R>a«i.

Manifestantes contrários ao leilão da Rede xingam o presidente da empresa, Isaac Popoutehi (de terno)

li

José Mendonça, do Paes Mendonça: reestruturação e incentivos para voltar ao quarto lugar entre os maiores
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Mannesmann
<le«hou 95
com prejuízo

Mannesmann do Brasil,
controlada pela'Mannesmann AG. da""Alemanha, 

perdeu RS 32,2"milhões, em 1995. contra um
lucro liquido de RS 13,1

milhões, no ano anterior. A
¦perda foi equivalente a RS
38.78 por lote de mil ações. A
ijueda dos preços internos e
oma redução da demanda

•por aços especiais foram as
«principais causas.

Citibank empresta

à Cevai Alimentos
A Cevai Alimentos tomará um empréstimo de USS 150
milhões durante os próximos sete anos do Citibank.
através do Citicorp Securities. O negócio será garantido
pela antecipação de receita das exportações de soja em
grãos, óleo e farinha. E a primeira securitizaçào da
Cevai, operação por meio da qual empréstimos são
convertidos em titulos, e será subscrita por investidores
institucionais dos Estados Unidos, incluindo compa-
nhias de seguros e fundos de pensão. Os papéis terão
uma taxa de juros de 7.7% ao ano. A Cevai é uma das
maiores indústrias alimentícias do Brasil e te\e. no ano
passado, um crescimento de 17%. alcançando um tatu-
ramento de USS 2.52 milhões.

Wtest abrirá
franquias da
M telas no país
A Midas International, por
meio de sua subsidiária
espanhola. Midas Silenciador
S.A., assinou um acordo de
franquia com a Wiest S.A..
indústria de canos e
silenciosos para automóveis,
partes de tratores e
elevadores para veículos do
Brasil. A primeira loja da
Midas deve ser aberta em
julho, em São Paulo. A
Wiest. de Joinville, deverá
abrir subfranquias.

Tevê particular
da ACTVeRBS
A ACTV e a Rede Brasil Sul (RBS)
assinaram, ontem, um acordo de
cooperação para a instalação de uma
rede de televisão individualizada no
Sul do pais. A cadeia funcionaria em
Porto Alegre com tecnologia da
ACTV. A RBS é uma empresa de
comunicações de porte médio do Rio
Grande do Sul e Santa Cataria. A
companhia é associada à Rede Globo.
O sistema permitirá que o
telespectador escolha a programação
que dejesa sem adaptações no
aparelho de televisão.

Americanos ganham 
primeiro|s»mimi Martins

Trecho de Bauru

leilão da Rede

lar Corumbá sai por
m 62,3 milhões
' Em um leilão disputado, dc pou-

8 

mais de 50 minutos, um grupo
investidores americanos arrema-

ii o direito de administrar a ma-
i oeste da Rede Ferroviária Fe-

deral (RFFSA), que liga Bauru
¦(SP) a Corumbá (MS). É a primeira
vez que o capital estrangeiro vence
um leilão de privatização brasileiro
e assume o controle de uma compa-

; nhia listada no Programa Nacional
de Desestatização. Com um ágio de
3.59%, a concessão do trecho de

: 1.621 quilômetros foi comprado
ípor R$ 62,360 milhões.

j Na segunda-feira, dia 11. a pri-
meira parcela, de RS 8,180 milhões,
terá que ser paga em dinheiro pelo
grupo vencedor, todo formado por
jempresas americanas. Fazem parte
ido.consórcio Noel Group, Chemi-

|cal Bank, Bank of America, Brazil
IRail Partners e Western Rail Invés-

jtors. Os ministros José Serra, do
•Planejamento, e Odacyr Klein, dos

^Transportes, chegaram atrasados
iao pregão da Bolsa de Valores do'Rio de Janeiro, mas a tempo de

jacompanhar alguns dos 430 lances
;da disputa.

| Enquanto no pregão o clima era
Jde festa, com técnicos do Banco

!Nacional 

de Desenvolvimento Eco-
nòmico e Social (BNDES) e partici-
pantes dos consórcios de avaliação

'ida malha se abraçando, do lado de
' fofa um pequeno grupo de sindica-
{listas fazia um protesto barulhento.
N| saída, os ministros foram xinga-

'dos, mas saíram ilesos. O pior so-
brou para o presidente da Rede
Ferroviária Federal, Isaac Popout-
chi, que ao sair da bolsa foi cercado
pelos manifestantes e foi cuspido.
Popoutehi só conseguiu se livrar

'dos manifestantes após a interven-
içào dos operadores de pregão, que
\ saíram em seu socorro, enquanto a

{  ... ,, }.

Paes Mendonça

MARION MONTEIRO
„ O grupo Paes Mendonça, que aca-

ba dc sair dc uma crise de quatro
anos, voltará a brigar pelos primeiros
lugares do ranking nacional de super-
.mercados. "Queremos recuperar este
ano o quarto lugar, que perdemos em
95 para a rede Bom Preço", afirmou
çÀJem, no Rio, o novo presidente do
conselho dc administração do grupo,
José Mendonça. Este ano, o fatura-
mento das 35 lojas deverá chegar a
R$ 1,2 bilhão, contra RS 950 milhões
no ano passado.

Neste processo de reestruturação
estão incluídos os seis mil funcioná-
jios da empresa. A loja que a cada
ano apresentar 3% de lucro liquido
sobre o faturamento terá direito a
distribuir 20% desse resultado para
!>eus empregados. A premiaçào é
anual, mas foi antecipada para julho
e, cm média, cada empregado terá
direito a receber um salário e meio e o
restante em janeiro próximo. 

"O ob-
jetivo é estimular os funcionários a
participarem do processo de reestru-
turação da empresa", diz.

a A rede de supermercados viveu
ama crise financeira entre 90 e 94,
sendo forçada a vender, só no Rio. 13
lojas para concorrentes. E a situação

.só jiào ficou pior porque a rede não
tinha dividas de curto prazo. Comen-

• ta-se que no auge de suas dificuldades
financeiras, em 94, a divida com for-
necedores chegava a RS 24 milhões,
mas José Mendonça garantiu que tu-

,do está equacionado. "As contas fo-
ram zeradas em 21 de novembro do
ano passado e conseguimos negociar
as pendências através da boa admi-
nistração dos estoques".

José Mendonça diz que a nova
«estratégia do grupo é reformar as lo-
¦ jas existentes. Ontem mesmo, foi en-
-fcv

Investimentos à vista

BNDES 
poderá 

financiar

a 
privatização 

da Light

Os interessados na Light já po- dores do leilão podem montar o
dem se preparar para conseguir pacote financeiro que julgarem
financiamento para a compra da mais apropriado,
estatal, cuja parcela que está sen- Mas o secretário de Politicà
do vendida foi avaliada cm RS 2,4 Econômica do Ministério da Fa-
bilhões. O governo, segundo zenda, José Roberto Mendonça
ministro^ do Planejamento Jose ,je Barros, afirmou que não existe
Serra, não vai colocar qualquer qualquer decisão do BNDES dç
impedimento para esse tipo de financiar os compradores da
operação. Inclusive, se for um ^;ght -q BNDES opera com
bom negócio para o Banco Na- duas funções diferentes", explicou
cional de Desenvolvimento Eco- eje "Qç um |adc>, tocando o pro-
nòmico e Social (BNDES), o fi- grama de privatização. De outro,
nancianiento poderá ser dado ate como banco que empresta dinhei-
pelo próprio banco estatal. ro a diversos clientes"."Com ou sem financiamento, _ . . , n, .
o dinheiro entrará do mesmo jeito ara 0 m'n!stro do Planeja-
no caixa do governo", disse Serra, mm?< 0 dl.nheir0 1ue e"trara de

que esteve ontem no Rio para UJ" lado "aor vai sair de.ou^
acompanhar o leilão de privatiza- aD ra^s do anciamcn ®

çào da malha oeste da Rede Fer- BND1E? tem o seu orçamento è
ro viária Federal. "Portanto, o fi- sera dele <lue ^ 05
nanciamento não afetárá um milí- ^ para esse tipo de operação; A
metro a possibilidade de se usar grande diferença e que o dinheiro
esse dinheiro para reduzir o défi- estara disponível no caixa do go-
cit público do governo". Serra foi ver"0- inteiro, para ajudar a redu;
enfático ao afirmar que os vence- zir o déficit", disse Serra.

Peugeot confirma 
que

terá fábrica no Brasil
_y

FERNANDO NEVES
GENEBRA. SUÍÇA — A Peu-

geot vai montar uma fábrica no
Brasil, segundo confirmação feita
ontem pelo diretor de assuntos
corporativos da empresa, Conra-
do Provera, durante o 660 Salão
do Automóvel de Genebra, na
Suíça. "Estamos estudando ainda
o que vamos fabricar no pais, mas
é certo que teremos uma unidade
industrial", afirmou. A definição
do produto deverá ser feita até o
final do ano.

Provera explicou que a monta-
dora pode optar por fabricar no
Brasil carros, motores ou caixas
de câmbio. Ele disse que a Peu-
geot está estudando a possibilida-
de de se associar com outro grupo
para viabilizar a produção no
pais. Provera não descartou a hi-
pótese de uma união com a Re-
nault, como foi noticiado pela im-
prensa européia. "Não há nada de

concreto sobre uma sociedade
com a Renault para operar no
Brasil mas, no setor automobilis-
tico todas as empresas conversam
entre si", disse.

Uma associação entre duas
empresas rivais, como a Peugeot e
a Renault, não só é possível como
já acontece. As duas empresas
produzem juntas motores de qua-
tro cilindros, usados pelas duas
marcas. Além disso, há um motor
V6 em fase final de desenvolvi
mento, a ser usado pelas duas
montadoras.

Provera lembrou que a Peu-
geot e a Fiat também operam jun-
tas, há 15 anos produzindo, no sul
da Itália, os utilitários da marca
Ducato. A fábrica francesa fome-
ce para a Fiat, e também para a
sua subsidiária, a Lancia, um mo-
delo de minivan.

policia assistia a tudo sem se me-
xer.

"O íeilão foi muito bem-sucedi-
do", avaliou José Serra. "Além do
ágio de 3,59% sobre o valor total
da venda, lembramos que houve
um acréscimo de 35% sobre o valor
a ser pago como primeira parcela".
Se não houvesse ágio, o primeiro
pagamento seria de R$ 6,020 mi-
lhões. O tom festivo dado pelo mi-
nistro do Planejamento foi acom-
panhado pelo ministro dos Trans-
portes. 

"Esse leilão representa a
melhoria da infra-estrutura ferro-
viária brasileira", disse Klein. E
acrescentou: "Não se deve avaliar
esse leilão apenas pelo preço do
arrendamento, mas pelo que vai
significar de investimentos."

Etapas — A próxima etapa de-
pois da liquidação financeira do lei-
lão é a constituição de uma empre-

sa, formada pelos participantes do
consórcio. Pelas regras do edital,
essa empresa precisa estar consti-
tuida dentro de, no máximo, 60
dias, e cada participante não pode
ter mais do que 20% do capital da
nova firma. Isso porque, daqui a
dois meses, essa companhia, que
ainda não tem nome, assinará o
contrato de concessão com o gover-
no brasileiro e de arrendamento
dos ativos com a Rede Ferroviária
Federal.

"Hoje, a malha oeste é deficitá-
ria em RS 20 milhões anuais. A
receita está ao redor de RS 35 mi-
lhões, enquanto as despesas somam
cerca de R$ 55 milhões", disse o
presidente da Rede, Isaac Popout-
chi. "E os Investimentos sào funda-
mentais porque a malha atual não
tem capacidade para escoar toda a
safra. Hoje não temos condições de

suportar a demanda que existe". O
presidente da Rede frisou que a
ponte que cedeu no trecho leiloado
ontem será recuperada pela compa-
nhia, mas os custos ainda não fo-
ram calculados.

"A nossa expectativa é de que.
no máximo até o final do próximo
ano, todas as outras cinco malhas
tenham sido privatizadas", disse
Serra. "Isso vai representar investi-
mentos de RS 4,227 bilhões nos
cinco trechos com valor positivo e
RS 887 milhões nos primeiros cinco
anos." O próximo trecho a ser pn-
vatizado será a malha centro-leste,
que tem 7.207 quilômetros e cobre
os estados de Goiás, Minas Gerais,
Espírito Santo. Bahia. Sergipe e
Rio de Janeiro. O edital já está
pronto e deverá ser publicado ainda
em março.

dá a volta 
por 

cima

LIANA VERD1NI E SÔNIA JÓIA
—Os vencedores do leilã" da ma^
lha oeste da Rede Ferroviária Fe-
deral (RFFSA) irão seguir à risca
as exigências do edital e investirão
R$ 89 milhões nos próximos cinco
anos. A prioridade será a recupe-
ração dos trilhos e equipamentos,
de forma a oferecer um serviço de
melhor qualidade aos clientes da
ferrovia. Expansão, por enquan-
to, não está nos planos. As revela-
ções sào do diretor do Noel
Group, Samuel Pryor, um dos li-
deres do consórcio e que acompa-
nhou de perto todos os lances do
leilão de ontem.

¦ "Estamos muito entusiasma-
dos com o negócio. Pagamos um
preço justo e vamos investir o que
for necessário para oferecer as
melhores condições de transporte
aos usuários da ferrovia a preços
razoáveis. A malha oeste percorre
uma região que está em grande
desenvolvimento no Brasil", afir-
mou Pryor, ressaltando que o
consórcio pretende disputar todas
as concessões de trechos da Rede
Ferroviária. "Avaliaremos os pre-
ços propostos e as exigências do
governo, mas a principio estamos
interessados em operar todas as
ferrovias brasileiras", revelou.

Os novos administradores da
malha oeste sào todos america-
nos. O consórcio é liderado pelo
Noel Group — uma empresa de
participação — e pelo Chemical
Venture Partners, um dos braços
do Chemical Bank. Também faz
parte do grupo uma empresa de
participação do Bank of America.
Como especialista do setor ferro-
viário entrou a Brazil Rail Part-
ners, empresa constituída espe-
cialmente para participar do lei-
lão. O dono dessa companhia e
Edwards Moyers, que já presidiu
as ferrovias americanas Illinois
Central e Southern Pacific.

O quinto membro do consór-

cio è a empresa Western Rail ln-
vestors. formada por pequenos

tregue a loja dc Niterói, nas proximi-
dades da Ponte. Ele negou que a
cadeia americana de supermercados
Wall Mart esteja pensando em adqui-
rir o Boulevard, em Vila Isabel, per-
tencente ao grupo. O que se percebe é
que a rede ficou mesmo escaldada
com a crise financeira, tanto é que
José Mendonça só quer investir em
cima de projetos que tenham "viabili-
dade econômica", diz. Em 95, o gru-
po operou com lucros baixos, mas
este ano saiu do vermelho.

Com forte sotaque baiano e fala
mansa. José Mendonça é filho de
Mamede Paes Mendonça, fundador

do grupo e morto em outubro do ano
passado. E agora pensa até em voltar
a operar na Bahia, onde a rede foi
fundada."Seu Mamede tinha esse de-
sejo no coração e eu pretendo realizá-
lo um dia".

O empresário só não gosta de fa-
lar muito da antiga gestão na empre-
sa. de onde ficou afastado por 20
anos. "Seu Mamede confiou a direto-
ria geral da empresa no Rio a um
sobrinho que se aproveitou para
montar uma empresa de representa-
çào comercial. Ele não foi correto c
deixava de comprar as mercadorias
para comprar das representações que

o favoreciam", se queixa. José Men-
donça não quis pronunciar o nome .
mas o sobrinho de Mamede Paes
Mendonça é o ex-diretor da regional
do Rio. Pedro de Oliveira. O merca-
do conta que a entrada do Paes Men-
donça em sérias dificuldades financei-
ras foi devido a um negócio ousado,
ou seja, a compra de 44 filiais do
Disco, em 90, por RS 65 milhões.
José Mendonça concorda que um er-
ro estratégico a compra dos pontos,
mas o que 

" atrapalhou foi a incom-
petência do sobrinho do Seu Mame-
de".

investidores americanos. "Sào to-
dos pessoas físicas, ex-presidentes
de ferrovias e profundos conheci-
dores do setor, que se juntaranj
para participar desse leilão", ex-
plicou Pryor. Cada consorciado
ficará com 20% do capital da en};
presa que será constituída parq
assinar o contrato de concessão
da malha leiloada ontem.

Pryor disse que só agora o grifa
po começará a pensar na nova
empresa e na composição de sua
diretoria. "Vamos contactar o?
atuais administradores desse tre*
cho da ferrovia para conhecè-ldi
melhor e saber quais são as idéias
que têm para incrementar a ma*
lha", disse Pryor. "Mas sabemos
que essa área oferece boas opor-
tunidades, já que está em franca
expansão". Segundo Pryor, o
Noel tomou a decisào de partici»
par do leilão em função de sua
vasta experiência no setor ferrtv
viário. Além disso, o desenvolvi*
mento brasileiro também impres-
sionou os americanos. tí

Pryor não quis revelar qual lá
estimativa de lucro do grupo coii4
a operação. "São estimativas in-
ternas, que não posso tornar pú-
blicas. Mas elas são bastante
atraentes, principalmente quandò
se tem em vista o desenvolvimen-
to esperado para a região", afir1
mou. Além de ser uma das vias dé
transporte mais importantes dó
pais, a malha oeste está conectada
à Bolívia, o que abre novas possi-
bilidades de expansão dos negá-
cios na direção do Pacifico. Hoje,
o trecho Bauru-Corumbá é utilf-
zado para transportar petróleo
das refinarias paulistas para o
Mato Grosso do Sul e para levar
até São Paulo os grãos produzi-
dos na região.

a
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BOLSA DE VALORES

BVRJ RESUMO DAS OPEHAÇÕEs"

AÇÕES DO 81NM FORADOS1HM
Maloraa Altaa MaloraaAItaa

Vale do Rio Doce on 5,00% Multibrás pn 1.01%PnKobr*» pn 3.96% Malora* Balaaa
Bradesco pne ....3.64% Arthur Lange pn 27.27%
Ualmlnaa pn 3.64% Salfl*ma bn 1S.OOV.
Sharp pn 3,16% V C P pn 4.08%Maior** Baixa* Mann«am«nn pn 3.45%Teiepar on 2,87% Cesp on 1.43%
Tolerj on 1.32%
Cemig ong.... 0.46%
Banco do Brasil on 0,38%
Eletrobràs bn 0.36%

MAIOB18 VOLUMKS F1NAHC1IRO»
AçAat Total

(¦m RS)
Vale do Rio Doce pn 18.009.585,00
Techrios pn 3.629.975,00
Petrobrás pn 2.258.105,00
Telebráson 2.001.561,00
Eletrobràs bn 1,004.050,00
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THulee Üpo DM QttL Fedi. MM. Mia. MéA Oee. I.L

% Ane

Pnço *m R*aia por mil açòaa
Arthur Lange PM
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B Brasil PN
DsrrwHxíu» Part ON E-
Bofnbrii PN 
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BiadoscoPNE-
Brahma PN E-E
Cat.LeopoMinaAN .
Cedro AN
ComigON-G.
Cemig PN -O-
CerjON
C«wpON
ChapecoPN 
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Eletrobràs BN 
FletroteaiON 

FinorCI
Inepar PN -E
ipirangaRalPN 
ttaubanco PN E-..
J.B.Duarte PN
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tot Anwleanas PN .......
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FVtTOCíHS PN 
Salgema BN  
Sorgen PN
Sharp PN 
Sid Nacional ON 
Sid Tubarao BN
Sondoiacnca AN 
Supergastvas PN
Technoa PN 
Tetabra* ON
Telebras PN
T®*6»asPN-fl..
Ta4em«oON 
Ta^apar ON 
Ta<erj ON
Taieri PN 
Usiminaa ON 
Uwmmas PN 
VCPPN 
Vate Rio Occe ON 

1000000
11810000

120 000
33000

M 920 000
1.170000

160000
8600000

15/000
1600000
4500000

20100000
10000000
33900000

760000
3510000

600000
3610000
2 100000

306000
20 000

700000
20 000

20000000
21000

11000000
340000

19240000
1600000

500000
6000000
1000000
2360 000

2*0000
11000000
16500000
47 000000

1500000
400 000

9000
2000

20 000
20000

2200000
43900000
ÍC 000 000

360000

000
13.00
1400
17.46
18.00
9.16

11.40
46900

0.91
31.00
22.30
2W.70

0.35
27.60
024

53.00
26600
267 00

1.74
0.78
890

372.00
a 70

306.00
23.90

140 00
1.93

57.50
11800

5.10
1.50
098

28.00
20,00

1.60
086

320X30
42.00
53. tO
12.00
64 00

292.00
75,00
72.50

1.00
1,14

23.50
252.00
162.50

1.19
Vale Rio Doce PN  112 840000
WMte Martins ON.... 30 500000

Preço mm Raato por açto
AiberusON

Frigobras PN E-.
Klabin PN
Multibras PN 
Uniper BN EO..
WiestPN-O-

Empua— «w iHunto npidil
Tefal .....  401925000

0.00
13,00
13.60
17.48
16.00
9.15

1100
430.00

0.90
31.00
22.30
26.00
0,34

27.60
0.23

52.21
28100
26500

1.60
0,78
890

372.00
0.70

304.00
23 90

140 00
190

53 00
112.50

5.10
1.50
096

26,00
19.50

1.50
0AS

219.99
41 70
52.70
12.00
6400

29200
7500
72.50

1.00
1.10

2150
252.00
158.50

1.17

aoe
13,08
14.10
1748
1800
9,30

11.40
466.00

091
31.00
22.30
20,70
035

2/60
0,24

5100
268.00
287.00

1,74
0.78
8.90

372.00
070

305,00
24.10

15000
1.94

57.50
12000

510
150
098

28,00
20.00

t,60
066

220.00
42.70
5150
12.00
6400

292.01
7500
72.50

1.00
1.14

2150
252.00
162.50

1.20

0,00 27.27-
1300 030-
1183 0.72
17.40
18.00
9l25
1121 164

460.15 0.22
0,90 1.11

31,00
22.30 046-
20.50 0.75

0.35
27.60 1,43-
023

52.72 192
286,06 0.35-
26633 1.41

1.89
078
690

372.00 027-
0.70

30450 033
24.00 2.14

14230 145-
1W

5698
117.37 190

5.10 1500-
1.50
0.90 3.16

20,00 1.45
19.78
156
0.86

220.00
42.50 071
5306 0.19-
12.00
6400

292.01 2.67*
7500 1.32-
72.50

1.00
1.11 164

2150 4 08-
252.00 500
15ft60 1.56

1.18

MERCADODC OPÇÕES

Preçeáa

5133
12021
127.46
9101

122.03
12929
136.50
127.35
109.75
106.69
113.19
124.41
14583
12551
127,77
139.75
108.25
107,03

132.20
116.17
139.63
10/89
124.14
10596
88.98

132.15
134.49
141.61
10429
8133

13424
141.70
131.70
9687

11466
7001

11139
11401

11034
102.45
6349

12083
97.06

14050
12166
10202

1000 066 0 85 065 0J6 10825
400000 056 056 0^6 056 96.71
40000 093 093 0.90 093 109.41
109000 1.00 099 100 1.00 1.01 13696
17000 095 0.95 095 096 2.15 1M.46
10000 1.86 1.86 1.85 1.85 114.19

ValerTttetaatipoDBS Mriaa lure. Osant (Hi Mk Mh. Mid. (Rt)
Km Reaia per rail a^4ea
CtstOH cn. son 10000 090 090 090 0-90 9
EiatrtsOrasBN CFA 20000 500 101.10 101.10 101.10 1C1 10 505E*trcbra#BN CFE 28C 6*0 32.60 3260 3260 32.60 215
EWCferas 8N CfH 31000 2 000 9,00 900 700 6 50 170E*trobrss6S Cn 320.00 2 500 500 500 300 460 115
EtetroOrasON C0F 3X00 1 000 1 60 1 60 1 60 1.60 16E**ofcrasON C0< 260.CC 240 30.00 30.00 300C X00 n
EW00ra» 0>S CFH 30C00 1000 1200 12W 1200 « 12.00 120
E-^roCfJi CN CFI 31C00 10CC 6,00 6 CO 60C 600 60
E<«troCra> BN VOA S30.00 01 2961 22961 229.61 22961 2
PftroerajPN CON 110.00 14*0 HOC RQQ 1200 12.29 173
PtfroerasPN CO* 10100 tooo U00 1400 1400 1400 MO
PatrcCr as PN CON I2a00 3740 7.00 & 00 150 517 133P*»oC*asPN COO 13000 100 400 4 90 4.00 400 4PWroOrafP* CFC 12500 1590 7 00 700 650 650 103
PtfroOfSJPN CFE 13000 2 000 4 00 4 00 1.00 2.50 50
VM R»c CVxt PS CDC 200 00 KC 0S0 0!0 050 050
V»* Rjo Ooct PN COE 16C.0C 230 2» 2 30 200 2.10 4
VaieRwOoctPN COf 17H00 UK 470 500 165 4.4C 2«
Va^eR'oOoctPN COG 19COO 2340 1.15 130 100 109 25
VaJa*cOocaPN COM 1950C 520 0.6C 060 0 50 052 2
ValaftoDocePN CON 16C.W 230 3 50 9.50 650 532 X
VateR-oOocaPN COO 150.00 650 17 32 17 30 U.70 1596 tC3
Va-« R«c Ooca PN CFE 20000 500 2.00 2 00 200 2 00 W
V»»e Rio Ooct PN CPM 1700 9160 622 6 22 6.22 622 569
Va-tR-oOccsPN VPM 17.00 9 >6C 646 646 646 646 531
TOT A! $7141 3521

? As bolsas abriram cm baixa ontem, cfcegaa-
do a cair quase 1%, mas no inicio da tarde
retomaram a tendência de alta. Em Sào Paulo, o
Índice Bovespa fechou a 51.979 pootos, represe»-
taodo uma eieviçio de 0,88% em relaçio á
véspera. O volume financeiro negociado em Sio
Paulo foi de RS 279,24 mUhõcs. No Rio, o pregio
fechou em alta de 131%< com o IBV batendo os
19.545 pontos. Fonua negociados RS 974 ml-
Ibões, sendo que RS 6236 milhões refereates a
privatização da malha oeste da Rede Ferroviária
Federal (RFFSA). As bolsas rào apresentaram
nervosismo diante do depoimento do presidente do
BC, Gustavo Loyola, no Congresso.

RIO

CM* Vol. mh
MH as

Lote  969.155 95 927.318,00
Mercado a Termo  4.442 177.410,00
Mercado de Opftos  481.410 3.521.868,00
Mercado i Vista  483.303 92.228.039,00
Indlce M6dlo 19.431
Indlce Fechamenlo  19.545 1,3%
Indlce MAxImo 19.614
IndiceMlnimo 18.219

Das S0 ações componentes do l-Senn, 17 subiram, seis cairam. nove
permaneceram estáveis e 18 nâo (oram negociadas.

raV.ngw— SAO PAULOLlMaiay/i|Otda Vol. em
MU RS

Lote Padrão  13 800 450 303 252 630 200.ÍW
Concordatárias 197 224 000 112 760,63
Direitos e Recibos 7.100 000 79 870.00
undos e Certificados 92 641 766 52 10/.20

Bônus (Privados) 3 900 000 896,00
Mercado a Termo  43 220 000 2 915.695,68
Opções de Compra  15 419 100 000 22.855 573.00
racionário  12.495.220 593 646.71

Total Geral  29 576 131.289 279 240 750,16
índice Bovespa Médio 51.566
índice Bovespa echamento 51 979 +0.87%
índice Bovespa Máximo 52 244
índice Bovespa Mínimo 50 874
Das 52 açôos da BOVESPA, 31 subiram, 13 caíram, sois permaneceram
estáveis e duas não toram negociadas

BOVESPA
FfCb Oit í

Renda fixa de curto

prazo com segurança

de longa data.

UNIBI\NCO

Fundo de Curto Prazo

OMBICADO
Fecti Oac.

%
o~. eta. r+f

m
Mm >alinlM»

Moto H pn tUI <000 Ipiranga Pet pn IM 11,19LojM Hwing pn MM 00« Biatimlorpn 5i5 TB.00C«ma1 pn 304J 150 PM'oPfit Bf pn 5.U 34.80C«r4lb*M«t pne 3000 130.00 Paul F Lux on 4M 6001Mal»cpn 1866 3 JO Itauiapn 4.H 0.89
¦¦Una liliaa Hal.rai lakaaSlaroup pn caai 0,12 SanMpapn 5.M <MMenng Bnnq on 38 5 0 06 Alpargalaipn 4 33 110 01laFon»Par pn M13 1 IS Cavalpn 7ti 13.20
S#ht»Par1 pn 1868 2.50 V C P pn 12J 23.90Ompn is.38 0.55 Klatwipn 1.06 09)

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Açò*l

Telebrás pn
Petrobrás pn
Eletrobràs pnb
Telesp pn
Vale R.Doce pn

Total
(Bm RS)

144.863.215.00
31.738.800,80

6.236.866.60
5.960.482.40
5.013.435,00

MERCADO A VISTA
Tltuloe Qtd Abt Mm. MM. M4a. fech Ok.

%
Abe Xtal PNA'INT .... 46000 35,00 3&00 35.01 3S05 35,06 *0,1
Aceaita ON *INT 1000000 5,78 5.76 5.79 ±82 SS2 +2.1
AowMtaPN'lWT 80200 000 6.75 6.75 681 6.90 6.90 *2.9
Acoa Vill PN * 20000 4M00 4*4 00 46400 464,00 464.00 <-2.9
AQtate PN * 1000 a?0 a?0 0.70 0.70 0.70 /
AgrocefesPN* 1S400000 7.00 660 7,04 7.» 7.» +42
AlfcaruaON 306000 OAS 083 0J3 a85 0J3 2J3
Alioerti PN * 1000 319.00 319.00 31900 319,00 31900 *66
Alpargatea PN *EO 4490000 112.00 110,01 11U1 113J0 11001 -4.3
AmaxomaON* 14 000 20.00 2000 2000 20.00 20.00Amence Sot PN 445 000 4656 46.56 4655 46.56 4656 4 9
AntarcticPbPNA* 200000 15600 156,00 156,00 156,00 15600 -12
Antarctica ON 800 116.00 11600 11600 116,00 118» -12
AracruzPNB EO 569000 156 1.52 1.56 1.57 156
As Tartl PN * 6BOO000 5000 5a00 5000 5<X00 5000 *4.1
Beheme PN * 3009000 2650 2600 2600 26,00 26.00 I
BaNa Sol PNA'INT 8000 370.00 37050 370.00 37U00 37000 -2.6
Bamannd Br ON *£0 .... 36900000 20i50 2050 2056 21.00 21,00 * 1.4
Bamennd Par ON tD ... 4500000 17 20 1720 17.34 17.49 17.49 -0.0
BamaoodSeg ON *EO 3500000 1385 1385 1385 1386 13-85 -38
Bamannd Sag PN *E0 .. 18100000 14.00 1386 13.89 14.10 14.10 -
BanaqON* 2000 10.00 10.00 1046 10.89 1089 -1,0
Barter}PN* 2000 1350 1350 14,10 14.70 MTO* 130
BanaacaON* 1400000 462 4.50 458 4.62 4J0 -2.3
Banespe PN* 16200000 5,00 4JB0 4J7 5.00 4 80 -6.8
BeneatadoPN 200 420 420 420 4J0 420 «
Banrwol ON 100000 47.01 47.01 4701 47.01 4701 -2.0
Ben PN * 1200000 4.18 4.16 420 4J0 420 -
Ba«go Minor ON* 70000 6900 67.00 8914 TOOO 7000 *1.4
B^go MKW PN 560000 6100 6000 8036 6V00 6100 -08
BescPNA* 273000 550 550 5J0 5.50 550 -35
BicCatoiPNe* 20500000 069 077 080 089 077 -60
Btotmui PNA 80.00 8000 80.00 8000 8000 /
Bomtml PN 100000 19.11 19.11 t9.11 19.11 19.11 *05
BradeacoON-EO 54820000 9,15 9,00 929 940 9.40 *2.7
BraOaacoPN *ED 271620000 1100 10J0 1129 IIJO 1140 * 1J
Brahma PN-EOS 2420000 45999 46900 46994 46000 45996 -03
Bras* ON* 4J 970000 1300 1300 1304 t305 1300
Brasil PN 177 740000 13.90 1160 1373 14.10 1385 -03
BraimotorPN* 4800000 271.99 271.99 27907 29S.OO 29500 -5J
Camecen PM 2000000 5,75 575 575 S75 575 *2L8
Caraiba Met PNC* 156000 13000 13QOO 13Q 00 130,00 13000*300
Cesa Anglo PN* 9110000 5650 5600 5627 5650 5650
Ctv mdMecPN* 1000000 044 044 044 044 044 -22
Ce*eacPNB 10000 066 066 086 O86 066 *31
CematPNlNT 100000 150 ISO 150 150 150*304
Ca^aoaPN* 8000 396 396 396 398 396 -
C#ff»g ON 2 700000 22.40 22-20 22.36 22.50 22-fO *04
OrngPN* 1*200000 26.10 2590 26J9 2580 25.7U -1.1
CenON* 574000 000 OJ6 036 036 036 036 -
CeacON* 13100000 2760 2750 2768 2900 2900 -35
CesoPN* 1900000 3600 36.00 3557 3610 3610 *31
Cevai PN* 16000000 1320 1X30 1320 1320 U20 -22
OacwcoPN* S00600000 023 0-23 024 Ol25 025 *66
CiaHanngPN* 99600000 515 500 500 516 500 -2J
Cwn tau PN *W 1380000 29000 290.00 29311 30000 29600 *31
C<Xw>PN 8500 520 520 523 5.29 529 -Ol
Comae PN 10000 033 C_X3 033 033 033
C<y«t A Und PN SO 000 17,00 17 17 00 17 00 17 00
Coo*ON* 20700 000 7 50 741 7.46 750 745 -06
CocfPN* 600000 630 630 630 6 JO 6.30 /
Ctt*^»*»NA* 7tC000 545.00 5CX 5*9^8 566M 56500 *1.8

CopenaPNB* lOOUU 2/500 27500 2/5.00 2/500
CopeaulON 3490000 52.54 52.54 5108 5150
CoaipaPNB 9000 142 1,42 1.46 1.46
Coiamtnas PN * 7860000 39000 39000 390.00 39000
CremarPN* 30000 31.00 31.00 3100 31.00
DHBPN* 3000000 19.00 19iOO 1900 19.00
OifonPN* 5000000 056 056 0.56 056
One Toga PN 7000 099 0 99 0.99 0.99
DuraKu PN* 8900000 4940 49.39 4947 4950
EbehoPtt* 20.100000 004 0.04 0.04 006

DebraPN 11000 008 008 009 009
Eletrobraa ON • 13630000 288.00 262.00 28539 290.00
Eletrobraa PNB* 21 /90000 28600 28150 296.23 290,00
Eletropauk) PN8* 50000 8600 6600 8600 8600
ElevadSorPN 1000 118 3.18 3.18 3.18
Eneraul PNB*INT 6000000 2.01 2.01 Z04 205
Eneraul PNB*P 64 900000 2.15 2,00 2.02 2.15
Enxuta PN * 62000 1600 1600 17.13 17.40
Encsaon PN * 40 400 000 7.00 7 00 7.04 7,10
Eatrala PN * 3200000 042 0.39 039 0,42
F Cetegueaea PNA* .. 14900000 090 0.90 0.90 0.91
FOuwnaraeaPN* 6000000 039 039 039 0.39
FamrPN* 50000 100 100 3 00 100
FeifeaaaPN* 3500000 27,00 27.00 27,83 2600
FertbraaPN* 50000000 134 1.34 1.36 135
FertUaPN* 1000000 3.10 3.10 3.13 320
Ftcap/marvtn PN' 1860000 47,00 4580 46.99 4700
Fona Taurus PN' 19000000 OX 030 030 030
FoalartMON* 60400000 320 120 120 320
FostarttPN* 29000000 110 3.10 325 326
FrancesBresON' 510000 19610 19610 19611 19611
FngobreaPN 194000 056 0.56 057 058
Guererapes PM 4000 2.K) 2.10 2.10 2.10
ImperioPN* 160000 2.45 2.46 2.49 2.51mdVHiareaPN* 113000 31800 31600 319.96 32000

WeoarPN* 36900000 080 0.77 0.79 0.80
k)Ct*p^na»onPN *196 .... 720000 15000 14600 14900 15000
•piranga Ola PN * 25200000 1015 10.10 1020 1020
Ipiranga Pet PN 32300000 1050 10 49 1072 11.19
IprangaRatPN' 41800000 690 680 886 690
Reubanco ON *EO 80000 34600 34600 348.75 35000
ftau&enco PN *ED 3770000 37O00 370.00 37162 37901
ItausaPN 540000 0.86 066 067 069
itaotacPN* 900000 194 365 173 194
JBOuertePM* 300000 080 060 067 070
RlebmPM 753000 093 092 093 093

a La Fortte Par PN INT 22000 1.10 HO 122 1.35
LactaPN 5000 1.50 150 150 150
light ON* 960000 30500 30300 30445 31000
lojaa Amenc ON *1NT ... 32400000 22.80 2240 22.46 22.60
lotaa Ameoc PN INT ... 26200000 24.00 23.90 2399 24.06
L *5* Arapua PN 46380000 1000 1000 10.42 1060
Loias Banner PN 1 100000 3401 3401 34.10 3500
lumereON 2000 040 040 040 040

a Megneeita PMA* 5000000 2JB 2.59 2.58 2.59
Mannesmann ON 18000 15900 14600 149.19 159.00
Mannasmann PN * 38000 14600 14500 14656 14699
MarccpoioPNB* 70000 161.00 18100 18100 181.00
MansotPN 1000 052 052 052 052
Melee PN* 5000 ISO 350 150 350
Merc BrasatPN 13000 16000 16000 16000 16000
Merc S Pauto PN *EO 1060000 7100 7100 74J91 7500
Mat Bar^era PN U 600000 OS6 056 036 0S6
Met QartSeu PN 200000 1610 16.10 16.10 16.10
M«alLe*ePN* 10900000 1270 1280 1286 12.70
MafcsaPN* 3877000 390 390 199 199
M<f*»ettoPN* 10300000 125 125 130 130
MwgperPN* 6280000 057 057 056 OS9
MoioPecaaPN* 11000 2100 2100 3036 4000
Motfaa PN 316000 096 096 100 106

a Nitrocarbono PNA 200 424 424 424 4.24
Nord Brasri ON 300000 440 440 4 40 440

a Odabrecht ON 50000 46000 460.00 48000 480.00
OdafcrechtPN* 200000 48000 45000 *62*} 460®

a P-Acwcec-cbd PN * 23 436000 U30 1421 1432 M40
PeraOune PN *ES 3900000 12.70 12.70 1319 1380
Paranapareme PN 213400000 12W 1149 12.17 12-50
PawlFlitfON* 17 940 000 5700 57 56® 6040
Pw>geoON*EO WOO® 153 153 153 153
Parc»gaoPN *EO 92 !®0® 193 1® 192 1J3
PatroCasON* 137®0® 54.11 54 TO 5697 5750
PaeocraaPN* 2891900® 1H® 11250 117® 120,50
P«roOrasBrPN* 160®0® 33® 33® 3426 35®
FVi*».PneuPNED 60® 185 1 85 1 85 186
PoiarPN 130® 142 1 42 1 <3 143
Pc-mdanPN* 700® 41® 41® 43® 43®
Pohprop^anPN* 70® 5® 5® 5® 5®
PronorPNA* 18150K0® 024 024 C24 024
PronorPNB* 3 WO 000 017 017 017 022

B Qufcntc Geral ON * ... 240® 3® 3® 3® 1®
B Reodon Part PN 168000® 071 071 0.72 0.73

AaelON* 180® 178001 1 76C® 178037 1770®
a*s»PN* ao® 38501 386C1 3860' 387®

275® »
51® * 1.8

I.46 *2.0
390® -02
31® -8,8
19® -00
0.56 -153
0,99 *1.0

4940 0.6
005
OW -

286 ® 0.6
289® *03

66® *
118 /
2.» ? 1.9
2.01 *05

17,40 /
7.10 *02
0.40 *
091 * 1.1
039 -25
1® /

28® *9.8
135 0.7
110 *13

47.® -20
030 -
320
328 -

198.10 *0.1
058 * 17
2.10 *
2.51 *0.4

320® *03
079 *12

149® /
1020 * 04
II.19 *86
8® -13

360® *05
379,® *24

0» '4.5
170 -7.5
070 •
093 -1.0
1.15 -20.1
150 -

310® *13
2240 -13
24® 09
10.40 *40
35® «1/4

0.40 -2.4
259 -75

M6® -13
14599 -3.9
M1® -

052 *19
150*166

180® -5J
75® *2.7
056 *

16.10 *03
12® -19
199*116
130 *40
058 *17

40® *816
1® *60
424 02
4.40 *23

480® -11
«SO® *

M40 03
1180 /
12® *24
«01 -48

153 /
192 05

57» *6.4
1*650 *34
34® *51

185 -26
143 *07

43®
5® -
024 -7,6
022*100
3® /
0 71 -13

1760» - 02
387® -02

RaalOamvPN* 40®
RealConaPNF 10®
Real Da tnvON 10®
ReaíPertON 30®
Real Part PNB 10®
Reo Memteon PN 30®
Rhodia-atar ON 1910®
Ripa»aPN* 2 4®0®

B Sadia Concor PN 29750®
SetgamaPNB* 11000000
SemttnON* 25700®
Samftn PN' 1®0®
Sanwta A*nON 240®
Sehbe Pari PN 40®
SerQenPN' 10WOOO
Serrana ON 550®
Sharp ON* 4®0®
Sharp PN MNT 479OW0®
Sh3 Nacional ON * 374000®
StdPatnsPN* 1130®

RiogrsfxJ PN * 68500®
SidTuberaoPNB* 6B6800®
Souza Cruz ON 310®
Sudamens ON 40 0®
Suporgaapras PN * 25®0®
SuzanoPN 110®

a Tam PN YOOOO
TakaPN* 224 9®0®
Tal B Campo ON* Mü®
THBCempoPN* ®0®
TatePahwON* 15200®
TatabrasON* 45 500 000
TaíatresPN* 27293®0®
Tateprasiiia PN * 200®
TatomtgON ' 8600®
Taíarmg PNB* 12400®
Tetopar PN * 6200®
Ta^qON* »0®
Ta«er|PN* 60900®
TaíespON* 156700®
TaiaepPN* 34 7400®
Titras PNA* 221000
Tranabrasil PN 6®
TrombíniPN* 4® 000

a UnibencoON * 4 7700®
UmPanooPN* 39600®
Urwpar PNB EO 520®
üs«nvnasON* 3®0®
UsimmaaPN* 43720®0®

BVCPPN* 200000
Vato R Doce ON 3200®
Vaia R Doce PN 31 3900®
VKJf Smerma ON 50®

a Wag PN *ED 810®
WatzeiMetPN* 50®0®
WM Martins ON * 3733W0®

BZenimON 20®

CONCORDATÁRIAS
Titulo» Otd

480®
1.47
170
1,73
137
166
093

135®
0.70
520

20®
20 86

128
250
130
0.45
220
096

28®
6»

15®
20.50
7.15

4361
085
4.15

42 50
0.73

182.05
1®06
4550
42.10
53.20

250®
66®
68®

373®
75®
72®

156®
171®
17®
9.10
337

40.®
40,94
094
1®
110

2390
252®
161®

3®
4W®

0.®
116

>00®

4®®
1,47
170
1.73
137
165
0.93

135®
0,70
520

28.®
20.08

125
250
1»
0.43
2.20
0®

27®
6®

15.®
19®
7.14

4361
085
4 10

42.50
073

182,06
1®»
45®
41®
52.50

25001
66 60
65 50

373®
75®
72.®

150.®
1®®
17.®
9®
3»

3920
40®
093
1.00
1®

23®
252®
15601

3®
4®®

O®
1.16
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| ¦ Maior traficante do Rio viajou com documentos falsos,estava hospedado em hotel a beira-mar e nao reagiu a ordem de prisao
FORTALEZA — 0 maior traficante do Rio,

Ernaldo Pinto de Medeiros, o Ue, foi preso ontem
as lOhlO enquanto tomava caffe da manha no —¦—  »
Hotel Seara, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. I i|nr rPPfllTPl 1
Dois policiais da 32' Delegacia de Policia do Rio \ m 1 M-a\mMa m. vvvi. *. VsM.

(Jacarepagua), que haviam se hospedado no mes- ^ »• • • -|
mo hotel e estavam sentados numa mesa vizinha . o finllPHllS #121
de Ue, deram de prisao traficante. ' IIviCUO U.C%

A policia, porem, mat teve tempo de comemo- ?' _
rar. 0 lider do trafico em Acari, Jorge Luis dos ilflTHlfl finflfP
Santos, preso na vespera em Salvador, na Bahia, fl-'l-IfiUAU-Cl UUU1 v>
tambem por detetives do Rio, foi sncontradc, en- \ o, ultimo, eiilos da Policia Civil na guerraforcado ontem de manha, na telaidaDivide de If I 

| co«ri os sequestradores devem-se ao rciurgi-
Recursos Especiais, em que «tava desde a nolle de mento de um grupo que havia sido marginalizado

I sesunda-feira Num exame prehmmar, os pentos | Jjggg pela nova polifa instituida na corpSratfo: a
; do InstuutoMedKO Legal asKguram que Jorge Mikj tmi, pritLegnrntei do «o# de delegados
i Fr * 

m 
"i 
r. **»&, p* «>¦&•> * «<L» JL.
f^- coo^ecw.wrtkwnode !»>(*». doMoyvic no enlanlo, poe em duv.da esta h p6t<^ jogodobicho-eomo Antonio Nona to da Cosia,se. Segundo e e. em caso de 

^°^!«° ; 11 
• >.». Ellon Campelo e Luiz Mariano -. esses poiiciaiscomum o mono apresentar expressao de dor, ri2ennI, n'„va administratao do delegado Helio

que, pelas fotogralias, caso Luz * curvar , uma niosofia de resultados, em

foram Doruue lu^r de uma P°licia Presa regulamentos porem
, D J , . uP?j^, inerte diante do avan^o dachefe de delegado Helio Luz, Atento observador das mudantas admimstrati-recorreu a policiais vas d, Polida civil, um veterano policial deflniuhtmtla poclre da policia — delega- em 

poucas palavras a volta da Wopodre: "Helio
dos afastados por suspeita de corrupt Helio Lu2'~ ^slo pelos dclegados Lido a sua

, Luz deu credito de confianea e apoio- mineral postura independe^te. Juntou a isso o fato de aesses policiais para prender traficantesesequestra- ¦HHB|' bmda poire, detenton. das teenieas da investiga-dores. Em troca caso ob ivessem sucesso, prome- MKSB," ;-." J ^o, eslar sedenta por uma chance de levantar aleu rcmcorpora-los em delegacy de maior expres- moral, fortentente atalada com a queda dos dele-
.n.K«fl..n».. A«;m inrM i „s„ gados de conduta duvidosa. Eles sabem que esta eScm resistencia -Assun como Jorge Luis, g«^ a unica oportunidade de reden<;ao", disse. O poli¬ce tambem nao ofereceu resistencia a prisao. |„mL„„ L. „„„ Q „1,5«' ,„„;J

hirhn Voce est A nreso" disse urn dos aal lembrou, porem, que a opsao assumida por
Helio Luz para tornar sua administragao

policiais da equipe fiuminense, comandada pelo ^ ^ De^!osa. ..p.e anosta r.chas UUL.incA r:,rinc PprpirH fill manias "Fc- Poae ser pcngosd. cie aposia iicnas em genie qutlnvestigauor Jose Carlos pereira ouimaraes. ts nao tem outro compromisso senao com o dinheirotava atras dele ha um ano. Na semana passada ^ ^ ,r ci„
i soube que ele Fortaleza O retorno desses pohc ais 4 con»ratao fo,

estava hospedada com wnsequenoa de am

no apartamento 804 do hotel. Luz eexponentesdetetive^mspetores que estavam

preenchida por Veronica, uma nova on(ja ^ jcqQestros e osem Eduardo Eugenio Gouvea Vieira Filho. MarcusToi Rio no Qiesa e Carolina Dias Leite em
w. Vang. Oito cativeiro. Luz recebeu uma propostaequipe que participou da prisao policiais prometeram ao delegado libertar todos

teste Togo com
na operasao Eugenio. A policia o estu-

foi apenas de fornecendo informagSes aos dante ainda libertou o empresario Jose Zeno,
sequestrado cinco meses antes.

Francisco Quintino Alem da retomada do os poli-(/<? vinha sendo seguido desde Sao Paulo, na mes- ciais esperavam, em troca, obter o reconhecimento
ma operapao sigilosa montada pela policia flumi- da nova administrate atraves dc cargos cm dele-

de Jorge Luis dos gacias mais como e
Divisao Anti-Sequestro. "A 

partir do
Cumplicc 0 delegado Francisco Quintino, gado, os policiais passam a montar equipes, esco-

Iher trabalhos e
Hotel Seara, unidades. Os que se curvam novo status-
^quo sendo do um

804 e identificar possiveis contatos do traficante policial,
no estado. Segundo o delegado, a policia suspeita U& era considerado o mais perigoso traficante do Rio pela policia e sua prisdo ja era uma obsessao
que Uc estava acompanhado de um terceiro cum- A
plice na capital cearense, possivelmente hospedado ERNALDO PINTO DE MEDEIROS, 0 

'UE' 
PrifiQA flAfloem outro hotel, que tambem estd sob vigilancia. i M. IJUlJLt^

por
prisao

do Adeus.
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i Maior traficante do Rio viajou com documentos falsos, estava hospedado em hotel à beira-mar e não reagiu à ordem de prisão
FORTALEZA — O maior traficante do Rio,

Ernaldo Pinto de Medeiros, o Vê, foi preso ontem
às lOhlO enquanto tomava café da manhã no
Hotel Seara, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza.
Dois policiais da 32" Delegacia de Policia do Rio
(Jacarepaguá), que haviam se hospedado no mes-
mo hotel e estavam sentados numa mesa vizinha a
de Uê, deram voz de prisão ao traficante.

A polícia, porém, mal teve tempo de comemo-
rar. O líder do tráfico em Acari, Jorge Luis dos
Santos, preso na véspera em Salvador, na Bahia,
também por detetives do Rio, foi encontrado en-
forcado ontem de manhã, na cela da Divisão de
Recursos Especiais, em que estava desde a noite de
segunda-feira. Num exame preliminar, os peritos
do Instituto Médico Legal asseguram que Jorge
Luis se suicidou. Um professor de anatomia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maurício
Moscovici, no entanto, põe em dúvida esta hipóte-
se. Segundo ele, "em caso de enforcamento é
comum o morto apresentar expressão de dor, o
que, pelas fotografias, não se verifica neste caso",
disse.

As duas prisões só foram possíveis porque o
chefe de Polícia Civil do Rio, delegado Hélio Luz,
recorreu a policiais que trabalharam para os lide-
res da chamada banda podre da polícia — delega-
dos afastados por suspeita de corrupção. Hélio
Luz deu crédito de confiança e apoio material a
esses policiais para prender traficantes e seqüestra-
dores. Em troca, caso obtivessem sucesso, prome-
teu rei:icorporá-los em delegacias de maior expres-
são.

Sem resistência —Assim como Jorge Luís,
Uê também não ofereceu resistência à prisão. 

"A

casa caiu, bicho. Você está preso", disse um dos
policiais da equipe fluminense, comandada pelo
investigador José Carlos Pereira Guimarães. "Es-

tava atrás dele há um ano. Na semana passada
soube que ele tinha ido para Fortaleza e fomos
atrás", contou o investigador. Com Uê, foi detida
Verônica Viana Lima, que estava hospedada com
ele no apartamento 804 do hotel.

Uc viajou com documentos falsos e a ficha de
registro do hotel foi preenchida por Verônica,
quando o casal chegou, em Io de março. Por volta
de 15h30, Uê foi levado para o Rio no vôo 375, da
Varig. Oito agentes — sete homens e uma mulher
— integravam a equipe que participou da prisão
do traficante.

A participação da polícia cearense na operação
foi apenas de apoio, fornecendo informações aos
policiais do Rio. Segundo o delegado-geral de
Policia Civil do Ceará. Francisco Quintino Farias,
Uê vinha sendo seguido desde São Paulo, na mes-
ma operação sigilosa montada pela policia flumi-
nense, que levara à prisão de Jorge Luis dos
Santos.

Cúmplice —O delegado Francisco Quintino,
da Policia Civil do Ceará, disse que alguns de seus
agentes continuam de plantão no Hotel Seara,
para interceptar telefonemas par' o apartamento
804 e identificar possíveis contatos do traficante
no estado. Segundo o delegado, a policia suspeita
que Uê estava acompanhado de um terceiro cúm-
plice na capital cearense, possivelmente hospedado
em outro hotel, que também está sob vigilância.

O diretor do Departamento de Polícia Especia-
lizada da Secretaria de Segurança do Ceará, dele-
gado Luis Carlos Dantas, acompanhou os poli-
ciais fluminenses e os dois presos até o aeroporto.
Segundo ele, a noticia da prisão de Uê vazou do
Rio, e não do Ceará. Houve um contato entre os
secretários de Segurança do Rio, Nilton Cerquei-
ra, e do Ceará, Edgar Fuques, para desencadear a
operação.

O governador Marcello Alencar elogiou as ope-
rações da policia fluminense que resultaram nas
prisões dos traficantes Ernaldo Pinto de Medeiros,
o Uê, e Jorge Luis dos Santos, o Jorge Luis de
Acari. "Estas 

prisões 
"são uma resposta ás pes-

soas que se dedicam a criticar a segurança pública
do Rio", disse, numa referência implícita ao pre-
feito César Maia. Para Marcello Alencar, "t/c 

já
tinha virado uma lenda, que agora a policia conse-
guiu desmistificar. "Ele era o herói, o anti-herói, o
traficante que ninguém conseguia prender", afir-
mou. O governador acha que Jorge Luis também
já estava conquistando liderança em Acari. "Nós
estamos desmantelando as cabeças do crime."

Traficantes —A guerra entre quadrilhas ri-
vais das favelas no Rio, porém, continua. Ontem,
no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, seis pes-
soas — três inocentes — foram mortas. Trafican-
tes dos morros do Encontro, Cotia, Cachoeira
Grande e Gambá invadiram o morro da Cachoei-
rinha e passou cerca de três horas na favela,
invadindo casas a procura dos traficantes inimigos
e atirando em quem estivesse pela frente. Entre os
mortos havia uma mulher grávida e dois menores.

O Com a prisão de Ernaldo Pinto dos Santos, o
Uê, Márcio Amaro da Silva, o Marcinho VP do
Morro Dona Marta, e a morte de Jorge Luis dos
Santos, o traficante mais procurado da policia do Rio
passa a ser Roberto da Silva Filho, o Robertinho de
Lucas. Último grande traficante em liberdade no Rio,
Robertinho é lider do tráfico de drogas na favela de
Parada de Lucas e o principal integrante da facção
criminosa conhecida como Terceiro Comando. Os
outros tiaficantes na Ifcta dos mais procurados pels
policia são Elias Maluco, de Vigário Geral e Márcio
dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP da favela
de Nova Brasília.

Arauivo

Uê era considerado o mais perigoso traficante do Rio pela policia e sua prisão já era tuna obsessão

ERNALDO PINTO DE MEDEIROS, O 
'UÊ'

Traficante era o homem de

Luz recorreu

a 
policiais 

da

'banda 

podre'
Os últimos êxitos da Policia Civil na guerra

contra os seqüestradores devem-se ao ressurgi-
mento de um grupo que havia sido marginalizado
pela nova política instituída na corporação: a
banda podre. Integrantes do staff de delegados
afastados por suspeitas de envolvimento com a
corrupção e com o recebimento de propinas do
jogo do bicho—como Antonio Nonato da Costa,
Elson Campeio e Luiz Mariano —, esses policiais
fizeram a nova administração do delegado Hélio
Luz se curvar a uma filosofia de resultados, em
lugar de uma policia presa a regulamentos porém
inerte diante do avanço da criminalidade.

Atento observador das mudanças administrati-
vas da Polícia Civil, um veterano policial definiu
em poucas palavras a volta da banda podre: 

"Hélio
Luz é mal visto pelos delegados devido a sua
postura independente. Juntou a isso o fato de a
banda podre, detentora das técnicas da investiga-
çâo, estar sedenta por uma chance de levantar a
moral, fortemente abalada com a queda dos dele-
gados de conduta duvidosa. Eles sabem que esta é
a única oportunidade de redenção", disse. O poli-
ciai lembrou, porém, que a opção assumida por
Hélio Luz para tornar sua administração eficaz
pode ser perigosa: 

"Ele aposta fichas em gente que
não tem outro compromisso senão com o dinheiro
e o poder. Ele .está num terreno minado".

O retorno desses policiais á corporação foi
conseqüência de um encontro formal entre Hélio
Luz e experientes detetives-inspetores que estavam
alijados das delegacias de maior expressão. A
reunião aconteceu numa época em que o Rio vivia
uma nova onda de seqüestros e os estudantes
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Filho, Marcus
Chiesa e Carolina Dias Leite eram mantidos cm
cativeiro. Luz recebeu uma proposta tentadora: os
policiais prometeram ao delegado libertar todos
reféns. O teste de fogo aconteceu com Eduardo
Eugênio. A polícia estourou o cativeiro do estu-
dante e ainda libertou o empresário José Zeno,
seqüestrado cinco meses antes.

Além da retomada do antigo prestígio, os poli-
ciais esperavam, em troca, obter o reconhecimento
da nova administração através de cargos em dele-
gacias mais importantes, como a Polinter e a
Divisão Anti-Seqüestro. "A 

partir do êxito alcan-
çado, os policiais passam a montar equipes, esco-
lher trabalhos e se autodenominam donos das
unidades. Os que não se curvam ao novo status-
quo estão sendo alijados do esquema", disse um
policial.

Prisão 
pode

gerar guerra

confiança de 
'Escadinha' 

de 
quadrilhasH rt trntiAfinln **M f, I r\ /-\ 1 /, >, f i~\ /f /,

Considerado um dos últimos homens fortes em
liberdade da facção criminosa Comando Verme-
lho, o traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê,
é apontado pela polícia como o traficante mais
perigoso do Rio. Durante a Operação Rio, em
1994 — ações coordenadas pelas Forças Armadas,
para por fim à onda de violência na cidade — a
prisão de Uê passou a ser uma verdadeira obsessão
das autoridades públicas e. desde então, o trafican-
te tornou-se símbolo da criminalidade carica.

Braço direito de José Carlos dos Reis Encina, o
Escadinha, um dos fundadores do Comando Ver-
melho, Uê ganhou prestigio no mundo do crime
quando passou a controlar todo o fornecimento de
drogas no Estado do Rio de Janeiro. A partir dai
Uê ampliou seu poder que antes se restringia aos
morros do Adeus, em Bonsucesso. onde foi criado,
Pára-Pedro, em Colégio e ao Morro do Juramento,
em Cavalcante, onde apenas tomava conta para
Escadinha.

_ Curiosamente, o traficante Orlando da Concei-
ção Orlando Jogador, morto por Uê em 1994 conse-
guiu ascender na marginalidade graças à ajuda de
seu algoz, que dois anos antes o nomeara testa-de-
ferro nas favelas do Complexo do Alemão. Dois
anos mais tarde, alegando uma desavença pessoal,
Uê organizou uma emboscada para a quadrilha de
Jogador. matando o ex-aliado e mais 12 pessoas.
Frio e calculista, Uê teria dito mais tarde em
entrevista coletiva a três jornais do Rio que matara
Jogador porque ele havia deixado seu irmão em
uma cadeira de rodas.

Valorizadas — Nascido em abril de 1970, já
aos 15 anos Uê largou a Escola Estadual Padre
Manuel da Nóbrega. na região da Leopoldina,
onde cursava a 61 série para trabalhar para o
tráfico. A falta de estudos não o atrapalhou no

mundo do crime. Aos 24 anos. já era um de seus
principais expoentes. O prestigio, no entanto, acar-
retou outro problema. Sua cabeça passou a ser
uma das mais valorizadas entre os policiais que
sobrevivem as custas da extorsão. Recentemente
havia sido vítima de duas. Em uma delas, mandou
seus homens matarem os policiais.

Para evitar ser preso ou mesmo extorquido, o
traficante tinha a seu serviço uma vasta equipe de
segurança, entre eles policiais na ativa. O próprio
comandante do 9o BPM (Rocha Miranda) coronel
Marcos Paes investigava denúncia de que o moto-
rista particular de Uê seria um de seus comanda-
dos. Já o chefe de sua segurança seria policial do
Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar
(Bope).

Criminalidade — A decisão de matar Orlan-
do Jogador acabou complicando a vida de Uê além
de ser caçado pela policia ele teve sua sentença de
morte decretada durante um churrasco promovido
por traficantes remanescentes da quadrilha de Jo-
gador. A partir daí, a quadrilha de Uê fez surgir
uma quarta vertente na divisão da criminalidade no
Rio.

Além do Comando Vermelho, Terceiro Coman-
do e os neutros, passou a existir a facção do Uê que
tentava se manter no CV mas sofria resistência por
parte dos que eram contrários à morte de Jogador.'

Por causa disso Uê passou a freqüentar menos o
Morro do Adeus, onde morava e teve que viver se
mudando de um lugar para outro, geralmente em
cidades das regiões Serrana e dos Lagos.

Várias vezes a policia recebia a informação de
que Uê estava escondido em determinado local,
mas nunca conseguia encontrá-lo. Para evitar ser
preso ele só entrava no morro na hora da mudança
de guarda da Policia Militar.

A prisão do traficante Ernaldo Pinto de Medei-
ros, o Uê, pode gerar uma das mais sangrentas
disputas pelo controle da venda de drogas que o
Rio de Janeiro já viu. A guerra deverá acontecer
nas favelas do Complexo do Alemão e no Morro
do Adeus, em Ramos, onde a quadrilha de Uê
dividia o controle com os remanescentes da qua-
drilha do traficante Orlando da Conceição, o Or-
lando Jogador, morto por ordem de Uê em junho
de 1994. Com a prisão de Uê o controle da droga
no Morro do Adeus, passa a ser exercido pelo seu
cunhado, conhecido apenas como De/ei e pelos
irmãos Vado e Nil. Outras duas pessoas for-
mam a administração da venda de maconha e
cocaína no morro: uma mulher conhecida como
Russa e um travesti conhecido como Guilherme,
que ficava com a arrecadação que chegava a RS
200 mil semanais.

Desde a morte de Orlando Jogador, Uê passou a
ter sua cabeça a prêmio pelo restante da quadrilha
de Jogador e de traficantes presos que não concor-
daram com a matança promovida por Uê . A
atitude de Uê provocou um racha entre os lideres
do Comando Vermelho, que da cadeia orientavam
como deveria se organizar o crime nos morros. Do
lado de Uê ficaram José Carlos dos Reis Encina, o
Escadinha e Sérgio Rodrigues, o Ratazana. Contra
ele ficaram os traficantes Isaias do Borel, Zê Pene-
tra e Adão.

O motivo da discórdia foi que além de matar
Jogador. Uê matou também outras 12 pessoas,
entre elas traficantes que eram considerados os
futuros gerentes das principais bocas-de-fumo ad-
ministradas pelo Comando Vermelho. Após a mor-
te de Jogador, Uê chegou a assumir os seus nove
pontos de venda nas favelas do Complexo do
Alemão, mas elas foram logo retomadas por um
grupo liderado pelos traficantes Márcio Nepomu-
ceno dos Santos, o Marcinho VP. Sérgio Maçar-
rão, Nem Maluco e Carlinhos Leite Ninho.

BAIXAS NO TRÁFICO Cstavd atrás dele há um ano. Soube que foi para Fortaleza e fomos atrás" Jose Carlos Pereira Guimaráes
Investigador da 32" DP
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¦ Maior traficante do Rio viajou com documentos falsos, estavahospedado em hotel abeira-mar e nao reagiu a ordem de prisaoFORTALEZA — O maior traficante do Rio,
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Ue, foi preso ontem" as lOhlO enquanto tomava cafe da manha no __"' Hotel Seara, na Avenida Beira-Mar,em Fortaleza. '*rGCQITG
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soube <jue ele tinha ido , ^ de sequestros

esiava hospedada apartamento 804do Luzrecebeu uma

^ ^ A 
policia o cativeiro do eslflf:

,Ue viajou com documentos falsos e a ficha de dante e ainda libertou o empresario Jose Zeno,
f do preenchida por Veronica, ' sequestrado cinco meses antes.
t quando o casal chegou, em 1° de margo. A conta Alem da retomada do antigo prestigio, os poli-

Antcs Fortaleza, Ue passou de cargos em dele-
cscondido na Ilha do Governador. Ao fugir do flPpSil^^r •' gacias mais importantes, como a Polinter e a
Rio, passou primeiro por Sao Paulo. : Divisao Anti-Sequestro. "A 

partir do exito alcan-
Bangu 1 — Por volta de 15h30, Ue embarcou HjjjjSL. «„ cado, os policiais passam a montar equipes, esco-

,. para o Rio no voo 375, da Varig, cscoltado pelos 'her trabalhos e se autodenominam donos das
policiais que o prenderam. Ele chegou as 19h30, unidades. Os que nao curvam ao novo status-
foi levado para a 32* DP, onde entrou uma hora 1U0 ^^o sendo alijados do esqueraa", disse um
mais_tarde, escondendo o rosto. Dcpois de prestar policial.
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Lula Alvarenga

no detalhe) ao chegar à 32a DP escoltado pela equipe que o prendeu no Ceart
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preso 
em Fortaleza

Maior traficante do Rio viajou com documentos falsos, estava hospedado em hotel à beira-mar e não reagiu à ordem de prisãoFORTAI.F.7À — O mainr trafirjinte Hn PioFORTALEZA — O maior traficante do Rio,
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, foi preso ontem
ás lOhlO enquanto tomava café da manhã no
Hotel Seara, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza.
Dois policiais da 32* Delegacia de Policia do Rio
(Jacarepaguá), que haviam se hospedado no mes-
mo hotel e estavam sentados numa mesa vizinha a
de Uê, deram voz de prisão ao traficante.

A policia, porém, mal teve tempo de comemo-
rar. O lider do tráfico em Acari, Jorge Luís dos
Santos, preso na véspera em Salvador, na Bahia,
também por detetives do Rio, foi encontrado en-
forcado ontem de manhã, na cela da Divisão de
Recursos Especiais, em que estava desde a noite de
segunda-feira. Num exame preliminar, os peritos
do Instituto Médico Legal asseguram que Jorge
Luis se suicidou.

Um professor de anatomia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Maurício Moscovici,
no entanto, põe em dúvida esta hipótese. Segundo
ele, "em caso de enforcamento, o morto apresenta
expressão de dor, o que, pelas fotografias, não se
verifica neste caso", disse. De acordo com o pro-
fessor, a expressão serena do rosto de Jorge Luís
mostra que a morte foi muito rápida, descartando
a hipótese de asfixia. "A morte provavelmente foi
provocada pela torção do pescoço, na forca ou
então antes de ele ser pendurado". Ele afirmou
que só exames complementares podem eliminar
dúvidas sobre a causa da morte.

Banda Podre — As prisões de Uê e Jorge
Luís só foram possíveis porque o chefe de Policia
Civil do Rio, delegado Hélio Luz, recorreu a
policiais que trabalharam para os líderes da cha-
mada banda podre da polícia — delegados afasta-
dos por suspeita de corrupção. Hélio Luz deu
crédito de confiança e apoio material a esses poli-
ciais para prender traficantes e seqüestradores. Em
troca, caso obtivessem sucesso, prometeu reincor-
porá-los em delegacias de maior expressão.

Assim como Jorge Luís, Uê também não ofere-
ceu resistência á prisão. 

"A casa caiu, bichò. Você
está preso", disse um dos policiais da equipe flu-
minense, comandada pelo investigador José Car-
los Pereira Guimarães. "Estava atrás dele há um
ano. Na Semana passada, soube que ele tinha ido
para Fortaleza e fomos atrás", contou o investiga-
dor. Com Uê, foi detida Verônica Viana Lima, que
estava hospedada com ele no apartamento 804 do
hotel. Oito agentes — sete homens e uma mulher
— integravam a equipe que participou da prisão
do traficante.

Uê viajou com documentos falsos e a ficha de
registro do hotel foi preenchida por Verônica,
quando o casal chegou, em Io de março. A conta
do hotel, quando foi preso, estava em RS 1.505.
Antes de ir para Fortaleza, Uê passou o carnaval
escondido na Ilha do Governador. Ao fugir do
Rio, passou primeiro por São Paulo.

Bangu 1 — Por volta de 15h30, Uê embarcou
para o Rio no vôo 375, da Varig, escoltado pelos
policiais que o prenderam. Ele chegou às 19h30, e
foi levado para a 32* DP, onde entrou uma hora
mais tarde, escondendo o rosto. Depois de prestardepoimento, o bandido deverá ser transferido parao presidio Bangu I. Uê já foi várias vezes condena-
dos e tem diversos pedidos de prisão preventiva
decretados. As acusações são de homicídio, roubo
e tráfico de drogas.

A participação da policia cearense na operação
foi apenas de apoio, fornecendo informações aos
policiais do Rio. Segundo o delegado-geral de
Policia Civil do Ceará, Francisco Farias, Uê vinha
sendo seguido desde São Paulo, na mesma opera-
çào sigilosa montada pela policia fluminense quelevara á prisão de Jorge Luis. O diretor do Depar-
tamento de Polícia Especializada da Secretaria de
Segurança do Ceará, Luis Carlos Dantas, revelou
que houve um contato entre os secretários de
Segurança do Rio. Nilton Cerqueira, e do Ceará,
Edgar Fuques, para desencadear a operação.

O delegado Francisco Quintino, da Polícia Ci-
vil do Ceará, disse que alguns de seus agentes
continuam de plantão no Hotel Seara, para inter-
ceptar telefonemas para o apartamento 804 e iden-
tificar possíveis contatos do traficante no estado.
Segundo o delegado, a policia suspeita que Uê
estava acompanhado de um cúmplice na capital
cearense, possivelmente hospedado em outro ho-
tel, que também está sob vigilância.

Cabeças — O governador Marcello Alencar
elogiou as operações da policia fluminense queresultaram na captura dos traficantes. "Estas 

pri-sôes são uma resposta às pessoas que se dedicam a
criticar a segurança pública do Rio", disse, numa
referência implícita ao prefeito César Maia. Para
Marcello, "Uê tinha virado uma lenda, que a
policia conseguiu desmistificar. "Ele era o herói, o
anti-herói, que ninguém conseguia prender", afir-
mou. Marcello acha que Jorge Luis também esta-
va conquistando liderança em Acari. "Estamos
desmantelando as cabeças do crime. Os lideres
estão se afastando do nosso território", afirmou.

Traficantes —A guerra entre quadrilhas ri-
vais. porém, continua a aterrorizar as favelas do
Rio. Ontem, no Lins de Vasconcelos, na Zona
Norte, seis pessoas — três inocentes — foram
mortas. Traficantes dos morros do Encontro. Co-
tia. Cachoeira Grande e Gambá invadiram o Mor-
ro da Cachoeirinha e passaram cerca de três horas'
na favela, invadindo casas a procura dos trafican-
tes inimigos e atirando em quem estivesse pela
frente. Entre os mortos havia uma mulher grávida
e dois menores.

o rostoesco

ERNALDO PINTO DE MEDEIROS. O 
'UÊ'

Traficante era o homem de

confiança de 
'Escadinha' de 

quadrilhas
íÃ A prisão do traficante Ernaldo Pinto de

Luz recorreu

a 
policiais da

'banda 

podre9
Os últimos êxitos da Policia Civil na guerracontra os seqüestradores devem-se ao ressurgi-

mento de um grupo que havia sido marginalizado
pela nova política instituída na corporação: a
banda podre. Integrantes do staff de delegados
afastados por suspeitas de envolvimento com a
corrupção e com o recebimento de propinas do
jogo do bicho — como Antonio Nonato da Costa,
Elson Campeio e Luiz Mariano —, esses policiais
fizeram a nova administração do delegado Hélio
Luz se curvar a uma filosofia de resultados, em
lugar de uma polícia presa a regulamentos porém
inerte diante do avanço da criminalidade.

Atento observador das mudanças administrati-
vas da Polícia Civil, um veterano policial definiu
em poucas palavras a volta da banda podre: 

"Hélio
Luz é mal visto pelos delegados devido a sua
postura independente. Juntou a isso o fato de a
banda podre, detentora das técnicas da investiga-
ção, estar sedenta por uma chance de levantar a
moral, fortemente abalada com a queda dos dele-
gados de conduta duvidosa. Eles sabem que esta é
a única oportunidade de redenção", disse. O poli-
ciai lembrou, porém, que a opção assumida por
Hélio Luz para tornar sua administração eficaz
pode ser perigosa: 

"Ele aposta fichas em gente que
não tem outro compromisso senão com o dinheiro
e o poder. Ele está num terreno minado".

O retorno desses policiais á corporação foi
conseqüência de um encontro formal entre Hélio
Luz e experientes detetives-inspetores que estavam
alijados das delegacias de maior expressão. A
reunião aconteceu numa época em que o Rio vivia
uma nova onda de seqüestros e os estudantes
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Filho, Marcus
Chiesa e Carolina Dias Leite eram mantidos em
cativeiro. Luz recebeu uma proposta tentadora: os
policiais prometeram ao delegado libertar todos
reféns. O teste de fogo aconteceu com Eduardo
Eugênio. A polícia estourou o cativeiro do estu-
dante e ainda libertou o empresário José Zeno,
seqüestrado cinco meses antes.

Além da retomada do antigo prestígio, os poli-
ciais esperavam, em troca, obter o reconhecimento
da nova administração através de cargos em dele-
gacias mais importantes, como a Polinter e a
Divisão Anti-Seqüestro. "A 

partir do êxito alcan-
çado, os policiais passam a montar equipes, esco-
lher trabalhos e se autodenominara donos das
unidades. Os que não se curvam ao novo status-
quo estão sendo alijados do esquema", disse um
policial.

Prisão 
pode

gerar guerra

Considerado um dos últimos homens fortes em
liberdade da facção criminosa Comando Verme-
lho, Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, é apontado
pela polícia como o traficante mais perigoso do
Rio. Durante a Operação Rio, em 1994, para por
fim à onda de violência na cidade — a prisão de
Uê passou a ser uma verdadeira obsessão das
autoridades públicas e, desde então, o traficante
tornou-se símbolo da criminalidade carica.

Braço direito de José Carlos dos Reis Encina, o
Escadinha, um dos fundadores do Comando Ver-
melho, Uê ganhou prestigio no mundo do crime
quando passou a controlar todo o fornecimento de
drogas no Estado do Rio de Janeiro. Curiosamen-
te, o traficante Orlando da Conceição.o Orlando
Jogador, morto por Uê em 1994, conseguiu ascen-
der na marginalidade graças á ajuda de seu algoz,
que dois anos antes o nomeara testa-de-ferro nas
favelas do Complexo do Alemão. Alegando uma
desavença pessoal, Uê organizou uma emboscada
para a quadrilha de Jogador, matando o ex-aliado
e mais 12 pessoas. Frio e calculista, Uê teria dito
mais tarde em entrevista coletiva a três jornais do
Rio que matara Jogador porque ele havia deixado
seu irmão em uma cadeira de rodas.

Valorizadas — Nascido em abril de 1970,
aos 15 anos Uê parou de estudar para trabalhar

para o tráfico. A falta de estudos não o atrapalhou
no mundo do crime. Aos 24 anos, já era um de
seus principais expoentes.

Para evitar ser preso ou mesmo extorquido, o
traficante tinha a seu serviço uma vasta equipe de
segurança, entre eles policiais na ativa. O próprio
comandante do 9o BPM (Rocha Miranda) coronel
Marcos Paes investigava denúncia de que o moto-
rista particular de Uê seria um de seus comanda-
dos.'Já o chefe de sua segurança seria policial do
Batalhão de Operações Especiais da Policia Mili-
tar(Bope).

Criminalidade — A decisão de matar Orlan-
do Jogador acabou complicando a vida de Uê, que
teve sua sentença de morte decretada durante um
churrasco promovido por traficantes remanesceu-
tes da quadrilha de Jogador. A partir dai, a qua-
drilha de Uê fez surgir uma quarta vertente na
divisão da criminalidade no Rio. Além do Coman-
do Vermelho. Terceiro Comando e os neutros,
passou a existir a facção de Uê, que tentava se
manter no CV, mas sofria resistência por parte dos
que eram contrários à morte de Jogador. Por causa
disso, Uê passou a freqüentar menos o Morro do
Adeus, onde morava, e teve que viver se mudando
de um lugar para outro, geralmente em cidades
das regiões Serrana e dos Lagos.

Com a prisão de Ernaldo Pinto dos Santos, o
Uê, Márcio Amaro da Silva, de Marcinho VP do
Morro Dona Marta, e a morte de Jorge Luis dos
Santos, o traficante mais procurado da policia do
Rio passa a ser Roberto da Silva Filho, o Roberii-
nho de Lucas. Último grande traficante em liber-
dade no Rio. Robertinho é o lider do tráfico de
drogas na favela de Parada de Lucas e o principal

QUEM AINDA ESTÁ SOLTO

integrante em liberdade da facção criminosa Ter-
ceiro Comando. Robertinho é o responsável pela
distribuição de drogas para as favelas controladas
pelo Terceiro Comando. Os outros traficantes na
lista dos mais procurados são Elias Maluco, de
Vigário Geral, e Márcio dos Santos Nepomuceno.
o Marcinho TV da Favela de Nova Brasília.

A prisão do traficante Ernaldo Pinto de Medei-
ros. o Uê, pode gerar uma das mais sangrentas
disputas pelo controle da venda de drogas que o
Rio de Janeiro já viu. A guerra deverá acontecer
nas favelas do Complexo do Alemão e no Morro
do Adeus, em Ramos, onde a quadrilha de Uê
dividia o controle com os remanescentes da qua-
drilha do traficante Orlando da Conceição, o Or-
lando Jogador, morto por ordem de Uê em junho
de 1994. Com a prisão de Uê o controle da droga
no Morro do Adeus, passa a ser exercido pelo seu
cunhado, conhecido apenas como Delei e pelos
irmãos Vado e NU. utras duas pessoas for-
mam a administração da venda de maconha e
cocaina no morro: uma mulher conhecida como
Russa e um travesti conhecido como Guilherme,
que ficava com a arrecadação que chegava a RS
200 mil semanais.

Desde a morte de Orlando Jogador, Uê passou a
ter sua cabeça a prêmio pelo restante da quadrilha
de Jogador e de traficantes presos que não concor-
daram com a matança promovida por Uê . A
atitude de Uê provocou um racha entre os lideres
do Comando Vermelho, que da cadeia orientavam
como deveria se organizar o crime nos morros. Do
lado de Uê ficaram José Carlos dos Reis Encina, o
Escadinha e Sérgio Rodrigues, o Ratazana. Contra
ele ficaram os traficantes Isaias do Borel, Zê Pene-
tra e Adão.

O motivo da discórdia foi que além de matar
Jogador, Uê matou também outras 12 pessoas,
entre elas traficantes que eram considerados os
futuros gerentes das principais bocas-de-fumo ad-
ministradas pelo Comando Vermelho. Após a mor-
te de Jogador, Uê chegou a assumir os seus nove
pontos de venda nas favelas do Complexo do
Alemão, mas elas foram logo retomadas por um
grupo liderado pelos traficantes Márcio Nepomu-
ceno dos Santos, o Marcinho VP, Sérgio Maçar-
rão. A em Maluco e Carlinhos Leite Ninho.
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que encontraram o corpo; a mulher do traficante, esconderijo do rival, que acabou metralhado na em Acari), era idoiatrado pela comunidade e manti-
Marcia; e a sogra, Terezinha. Elas revelaram que perna pelos policiais. Nessa epoca, o comando de °ha estreita ligagao com outros traficantes da cida-
Jorge Luis ja havia tentado o suicidio antes. Ha Acari ficou nas maos de Paruzao, que aproveitou de — Robcrtinho de Lucas, por exemplo, era padri-
tres anos, depois de ser ferido com um tiro por para expulsar Jorge Luis de la. Mas os homens de nho de um de seus filhos. Jorge Luis costumava
policiais da DAS, entrou em depressao e tomou Jorge Luis descobriram a trai?ao e. em outubro de dizer que jamais seria preso, e que preferia morrer se
dose excessiva de remedios. Em outra ocasiao, 93, invadiram a favela, mataram cinco homens isto acontecesse. Segundo policiais, 0 bandido se
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Traficante morre na cela

¦ Peritos dizem que Jorge Luis, de Acari, enforcou-se com a camisa na Divisao de Recursos Especiais, apos ser trazido da Bahia

Jorge Luis deve ter se quebrado assim que ele caiu. (Jtna camisa presa ci grade de ventiku'do foi'usada para o enforcamento, que perito eonsiderou suicidio
Os peritos encontraram. rios dedos das maos do
traficante, vestigios da 

"argamassa 
da parede da

cela. As meias de Jorge Luis estavam molhadas, 
que, de acordo com a pericia, e sinal de que, antes JORGE LUIS DOS SANTOS
de subir na mureta, ele passou pelo banheiro m m>

Simula^ao — lvo Aleixo apontou outros Preferia a morte a prisaoindicios de suicidio. "Nfto havia sinais de esDanca- •*•

4- As 5h30, um carcereiro
abre a porta da cela 3 para
uma vistoria de rotina antes de
encerrar seu plantão e
encontra Jorge Luís enforcado,
com os pés a 12 centímetros
do chão.

2- Quando fica só, Jorge Luís
testa com uma fita de náilon um
nó do tipo lais-de-guia. Depois,
sobe a mureta de 98 centímetros
que há dentro da cela e amarra
sua camisa social de algodão na
grade de ventilação.

3- Com a camisa, Jorge Luís
faz um nó igual ao que ensaiara
com a fita de náilon. Coloca a
camisa em volta do pescoço e
pula. Os peritos calculam que o
traficante morreu pouco depois
de0h30.

1- O traficante Jorge Luís dos
Santos chega às 23h40 de
segunda-feira na Divisão de
Recursos Especiais, na Barra da
Tijuca. Às 23h45, é levado para a
cela número 3. As três celas da
Divisão são individuais.

¦< ¦¦¦ ¦

Uma camisa presa à grade de ventilação foi 
'usada 

para o enforcametuo, que perito considerou suicídio

BAIXAS NO TRÁFICO:"/ ximentamos a morte dele, porque havia a esperança de que ele fizesse muitas revelações" SKnSS0

Traficante morre na cela

Peritos dizem que Jorge Luís, de Acari, enforcou-se com a camisa na Divisão de Recursos Especiais, após ser trazido da Bahia

0 líder do tráfico de drogas do Complexo de
Acari, Jorge Luís dos Santos, 32 anos, apareceu
morto ontem de madrugada dentro da cela 3 da
Divisão de Recursos Especiais, na Barra da Tiju-
ca. Segundo os peritos do Instituto de Criminalis-
tica Carlos Éboli (ICE), o traficante cometeu sui-
cidio, enforcando-se com sua própria camisa. Jor-
ge Luís foi preso anteontem em Salvador numa
operação conjunta de policiais do Rio e da Bahia.

Apesar da convicção dos peritos, o governador
Marcello Alencar preferiu ser cauteloso e, ém nota
oficial, referiu-se ao enforcamento como "suposto
suicídio". Marcello lamentou a morte do trafican-
te e ressaltou que seu depoimento poderia revelar
detalhes sobre o crime organizado, incluindo liga-
ções entre bandidos e policiais. A 16a DP (Barra)
abriu inquérito para apurar a morte. Também foi
instaurada sindicância na Divisão de Recursos
Especiais. O corregedor da Polícia Civil, Manoel
Vidal, afirmou que não vai investigar o caso por-
que não há indícios de participação de policiais no
enforcamento.

Depressão — Jorge Luís chegou ao Rio pou-
co depois de 23h de anteontem e seguiu direto para
a Divisão de Recursos Especiais, no Largo da
Barra. O imóvel já foi sede da Divisão Anti-Se-
qiiestro (DAS) e da Divisão de Repressão a Entor-
pecentes (DRE). Segundo os policiais que o acom-
panharam e os que estavam de plantão na delega-
cia, o traficante parecia muito abatido. Ele foi
levado para a cela individual número 3.

Antes de ser trancado, Jorge Luís teria pergun-
tado a um carcereiro: "Você acha que eu vou ficar
muito tempo aqui?". O policial teria respondido:
"Pergunte para o seu advogado". Durante a ma-
drugada, não foi feita nenhuma vistoria. Segundo
a versão policial, só no fim do plantão, às 5h30,
um detetive foi revistar a cela e encontrou o corpo.
Jorge Luís estava enforcado por uma camisa de
manga comprida de algodão, amarrada à grade de
ventilação da cela.

A perícia do Instituto de Criminalística Carlos
Éboli (1CCE) começou às 8h30. Chefiados pelo
perito Ivo Aleixo, dois técnicos examinaram o
corpo do traficante durante uma hora. Segundo
Ivo Aleixo, o laudo pericial só estará pronto daqui
a 10 ou 15 dias, mas já é possível afirmar que o
traficante se matou. "Há 99,9% de possibilidade
de ele ter se enforcado", disse o perito.

De acordo com Ivo Aleixo, Jorge Luís se matou
pouco depois de 0h30. Antes, ele ainda teria feito
uma espécie de ensaio. Com uma pequena fita de
náilon, fez um nó do tipo lais-de-guia, muito
utilizado em embarcações (o traficante já serviu no
Corpo de Fuzileiros Navais). Depois, teria tirado
os sapatos I subido na mureta de 98 centímetros
que separa um pequeno banheiro do resto da cela.
De lá, teria se jogado para a morte.

O corpo foi encontrado pendurado a 12 centi-
metros do chão. O perito disse que o pescoço de
Jorge Luis deve ter se quebrado assim que ele caiu.
Os peritos encontraram, rios dedos das mãos do
traficante, vestígios da argamassa da parede da
cela. As meias de Jorge Luís estavam molhadas, o
que, de acordo com a perícia, é sinal de que, antes
de subir na mureta, ele passou pelo banheiro
improvisado na cela.

Simulação — Ivo Aleixo apontou outros
indícios de suicídio. "Não havia sinais de espanca-
mento. A marca da camisa no pescoço era hori-
zontal e depois subia pelo lado esquerdo até perto
da orelha, isso indica que a cabeça pendeu para o
lado direito, o mesmo para o qual o corpo foi
lançado", explicou. De acordo com um perito do
ICE, é fácil descobrir se o suicídio foi simulado,
pelo exame do pescoço. O perito consultado pelo
JORNAL DO BRASIL observa que também deve
ser feito um exame toxicológico, para saber se o
traficante não foi morto por envenamento ou
dopado e depois enforcado.

Cinco pessoas foram ouvidas ontem na 16' DP.
no inquérito que investiga a morte: os três policiais
que encontraram o corpo; a mulher do traficante.
Márcia; e a sogra, Terezinha. Elas revelaram que
Jorge Luis já havia tentado o suicídio antes. Há
três anos, depois de ser ferido com um tiro por
policiais da DAS, entrou em depressão e tomou
dose excessiva de remédios. Em outra ocasião,
encurralado por homens ligados ao traficante rival
Parazào, tentou se enforcar no no quarto de um
barraco.

Jo&o Cerqueira

JORGE LUÍS DOS SANTOS

Preferia a morte à 
prisão

Herdeiro 
do traficante Darcy da Silva Filho, o

O de Acari — considerado o mais poderoso
da cidade em 1988 e 1989, hoje preso na penitencia-
ria de segurança máxima Bangu I —. Jorge Luís dos
Santos sempre disputou poder com William Monte
Hedler Júnior, o Parazào, outro dos antigos solda-
dos de Cv, no Complexo de Acari. Na época de C;>,
o bairro era chamado de Império do Pó por vender
uma média de 12 quilos de cocaína por dia, mas a
venda da droga caiu para cerca de três quilos
diários.

Em meados de 93. Parazào teria informado à
Delegacia de Repressão a entorpecentes (DRE) o
esconderijo do rival, que acabou metralhado na
perna pelos policiais. Nessa época, o comando de
Acari ficou nas mãos de Parazào, que aproveitou
para expulsar Jorge Luis de lá. Mas os homens de
Jorge Luis descobriram a traição e. em outubro de
93. invadiram a favela, mataram cinco homens a
tiros e retomaram as bocas-de-fumo.

A briga entre Jorge Luis, cria da favela, e Para-

zôo, forasteiro e ex-amigo de Jorge, não parou por
ai. Em janeiro de 94, Parazào invadiu Acari com 30
homens armados de fuzis, metralhadoras e grana-
das. Na ocasião, foram fuziladas outras cinco pes-
soas, mas o bando de Jorge Luis reagiu c permane-
ceu no local.

Jorge Luis tinha 32 anos e se gabava de ter 29
filhos espalhados pela favela. Sua atual mulher,
cujo nome está sendo mantido em sigilo, tem 18
anos e morava com ele desde os 12. Conhecido por
sua política assistencialista (vivia comprando remé-
dios e pagando aluguel de quem não tinha dinheiro
em Acari), era idolatrado pela comunidade e manti-
nha estreita ligação com outros traficantes da cida-
de — Robertinho de Lucas, por exemplo, era padri-
nho de um de seus filhos. Jorge Luis costumava
dizer que jamais seria preso, e que preferia morrer se
isto acontecesse. Segundo policiais, o bandido se
submeteu a diversas cirurgias plásticas no rosto
para não ser reconhecido.

Farsa dentro

de celas tentam

esconder crime

O enforcamento do tra-
ficante Jorge Luís dos
Santos aumentou a lista
dos mortos de forma sus-
peita em celas de delega-
cia. Em junho de 1979, o   ,
servente Aézio da Silva Fonseca, 37 anos, foi
encontrado enforcado com uma calça jeans
em uma das celas da 16" Delegacia Policial ^
(Barra da Tijuca). Mais tarde constatou-se ,,
que ele havia morrido por espancamento. J
Aézio foi preso sem mandado de prisão por
dois policiais, no Itanhangá Golf Club. onde
trabalhava. Ele foi espancado pelo agente
Ubiraci Santoro, conhecido como Touro. So- }
mente cinco anos e seis meses depois o 1°
Tribunal do Júri concluiu que ele fora assas- a
sinado. Quatro anos antes, o jornalista Via- a
dimir Hcrzog foi encontrado morto nas mes-
mas circunstâncias, no Doi-Codi de São
Paulo.

Em julho de 1990, o seqüestrador Alberto
Salustiano Borges, o Chocolate, foi encon-
trado enforcado com tiras de um cobertor

Eresas 
às grades do alto da cela, no presídio

angu 1, considerado de segurança máxima -

pelas autoridades. Chocolate havia sido pre-
so no Paraguai dias antes, com outros dois
seqüestradores, e sua morte ocorreu em cir-
cunstâncias muito suspeitas; ele estava com
os braços amarrados para trás c nunca nin-
guém esclareceu como o cobertor usado co-
mo forca chegou às suas mãos. Depois de
muita polêmica, os peritos acabaram ates-
tando que fora um suicídio.

De lá para cá, outras mortes suspeitas
aconteceram dentro de prisões e delegacias.
A mais polemica delas foi a de Jorge Antônio
Careli, funcionário da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), que sumiu cm agosto de
1993, durante uma operação da Divisão An-
ti-Seqücstro (DAS) na Favela da Varginha,'
em Manguinhos. Embora seu corpo nunca
tenha sido encontrado, recentemente a se-

qüestradora Lindalva dos Prazeres afirmou
tê-lo visto muito machucado na antiga sede ]
da DAS, na Barra da Tijuca, na manhã se-
guinte ao desaparecimento do rapaz

IML identifica

o corpo de

Aníbal Philot

Funcionários do Instituto Félix Pacheco identi-
ficaram, na tarde de ontem, o corpo do fotógrafo
Aníbal José Philot, do jornal O Globo, que estava
desaparecido desde quinta-feira. O corpo foi en-
contrado no sábado, em um canal do Rio Acari.
na Avenida Brasil, por policiais da 40a Delegacia
Policial (Honório Gurgel). Segundo o delegado da
40a DP, Ricardo Martins, o corpo do fotógrafo foi
levado imediatamente para o Instituto Médico
Legal, onde ficou aguardando apenas a confirma-
ção do IFP.

Aníbal José Philot tinha 46 anos e era fotógrafo
de O Globo desde 1973, onde foi editor do Depar-
tamento de Fotografia por 10 anos. Um dos foto-
jornalistas brasileiros contemporâneos mais reco-
nhecidos por suas qualidades profissionais, Philot
ganhou dois prêmios Nikon, em Paris, onde fez
uma exposição de fotografias em 1983, no Centro
George Pompidou. Uma de suas fotos premiadas
foi usada recentemente na Campanha da Cidada-
nia Contra a Fome. Iniciado na fotografia aos 16
anos, quando trabalhou no extinto O Jornal. Phi-
lot era um dos principais fotógrafos esportivos de
O Globo. Casado pela segunda vez, o fotógrafo
tinha três filhos (dois do primeiro casamento) e
um neto.

A Polícia trabalha com a hipótese de latrocinio
ou crime passional, supondo que Philot estaria
envolvido com uma mulher casada. O principal
suspeito do crime, cuja identidade está sendo man-
tida em sigilo, foi intimado a depor na noite de
ontem, na 40* DP. O governador Marcello Alen-
car e o Secretário de Segurança Pública disseram,
na tarde de ontem, que a principal hipótese era de
crime passional, mas a Coordenadoria de Inteli-
gência e Apoio Policial (Cinap) da Policia Civil
não confirmou a informação. Investigadores da
Cinap garantiram, no entanto, que tratava-se de
uma execução. Segundo a policia, Philot foi assas-
sinado com um tiro na têmpora direita — o que
qualifica execução — e a arma usada era de calibre
baixo — tipica arma de defesa pessoal.
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Traficante morre na cela

¦ Peritos dizem que Jorge Luis, de Acari, enforcou-se com uma camisa na Divisao de Recursos Especiais, onde estava preso
Jofto Carqueira 

Ppni^ccm*Luis dos Santos, 32 anos, apareceu morto ontem JL 1.0J.CSOO£ \MMmj

urn pequcno do resto
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Traficante morre na cela

Peritos dizem que Jorge Luis, de Acari, enforcou-se com uma camisa na Divisão de Recursos Especiais, onde estava preso

Professor diz

que 
morte não

Joio Carqueira
O líder do tráfico no Complexo de Acari, Jorge

Luis dos Santos, 32 anos, apareceu morto ontem
de madrugada na cela 3 da Divisão de Recursos
Especiais, na Barra da Tijuca. Segundo os peritos
do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICE),
o traficante se suicidou, enforcando-se com a pró-
pria camisa. Jorge Luís foi preso anteontem em
Salvador numa operação conjunta de policiais do
Rio e da Bahia.

Apesar da convicção dos peritos, o governador
Marcello Alencar foi cauteloso e, em nota oficial,
referiu-se ao fato como "suposto suicídio". Mar-
cello lamentou a morte do traficante e ressaltou
que seu depoimento poderia revelar detalhes sobre
o crime organizado, e ligações entre bandidos e
policiais. A 16' DP (Barra) abriu inquérito para
apurar a morte. Também foi instaurada sindicân-
cia nâ Divisão de Recursos Especiais. O correge-
dor da Policia Civil, Manoel Vidal, afirmou que
não vai investigar o caso porque não há indícios de
participação de policiais no enforcamento.

Depressão — Jorge Luís chegou ao Rio pou-
co depois de 23h de anteontem e seguiu para a
Divisão de Recursos Especiais, na Barra. O imóvel
já foi sede da Divisão Anti-Seqüestro (DAS) e da
Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE).
Segundo os policiais que o acompanharam, o
traficante estava abatido. Ele foi levado para a
cela individual número 3.

Antes de ser trancado, Jorge Luís teria pergun-
tado a um carcereiro: "Você acha que eu vou ficar
muito tempo aqui?". O policial teria respondido:"Pergunte a seu advogado". Durante a madruga-
da, não foi feita nenhuma vistoria. Segundo a
versão policial, só no fim do plantão, às 5h30, um
detetive foi revistar a cela e encontrou o corpo.
Jorge Luís estava enforcado com uma camisa de
manga comprida de algodão, amarrada à grade de
ventilação da cela.

A perícia do Instituto de Criminalística Carlos
Éboli foi feita de manhã. Chefiados pelo perito Ivo
Aleixo, dois técnicos examinaram o corpo do trafi-
cante durante uma hora. Segundo Ivo Aleixo, o
laudo só estará pronto em 15 dias, mas ele garan-
tiu que foi suicídio. "Há 99,9% de possibilidade de
ele ter se enforcado", disse.

De acordo com Ivo Aleixo, Jorge Luís se matou
pouco depois de 0h30. Antes, ele ainda teria feito
uma espécie de ensaio. Com uma pequena fita de
náilon, fez um nó do tipo lais-de-guia, utilizado em
embarcações (o traficante já serviu no Corpo de
Fuzileiros Navais). Depois, teria tirado os sapatos
e subido na mureta de 98 centímetros que separa
um pequeno banheiro do resto da cela. De lá, teria
se jogado para a morte.

O corpo foi encontrado pendurado a 12 centí-
metros do chão. O perito disse que o pescoço de
Jorge Luís deve ter se quebrado assim que ele caiu.
Os peritos encontraram, nos dedos das mãos do
traficante, vestígios da argamassa da parede da
cela. As meias de Jorge Luís estavam molhadas, o
que, de acordo com a perícia, indica que, antes de
subir na mureta, ele passou pelo banheiro impro-.
visado na cela.

Simulação — Ivo Aleixo apontou outros
indícios de suicídio. "Não havia sinais de espanca-
mento. A marca da camisa no pescoço era hori-
zontal e depois subia pelo lado esquerdo até perto
da orelha. Isso indica que a cabeça pendeu para o
lado direito, o mesmo para o qual o corpo foi
lançado", explicou. Cinco pessoas foram ouvidas
ontem na 16a DP, no inquérito que investiga a
morte: os policiais que estavam de plantão; a
mulher do traficante, Márcia; e a sogra, Terezinha.
Elas contaram que Jorge Luis já havia tentado o
suicídio antes. Há três anos, depois de ser ferido
com um tiro por policiais da DAS, ficou deprimi-
do e tomou dose excessiva de remédios. Em outra
ocasião, encurralado por homens ligados ao trafi-
cante rival Parazão, tentou se enforcar num barra-
co.

Jorge Luis foi preso as 15hl0 de segunda-feira.
Ele estava hospedado numa casa simples no con-
dominio Vilas do Atlântico, litoral Norte da cida-
de com piscina, três quartos e vestia a camisa com
a qual apareceu enforcado. O proprietário, Gerô-
nimo Pires cobrava RS 4.500,00 mensais de alu-
guel. O traficante chegou lá na sexta-feira, às
22h30, num Gol vermelho, acompanhado por
duas mulheres e um homem. A policia da Bahia
suspeita que a casa de Vilas do Atlântico era a
base para seus negócios na cidade, porque ali ele
estava a dez minutos do aeroporto.

Uma camisa presa à grade de ventilação foi usada para o enforcamento, que perito considerou suicídio

JORGE LUÍS DOS SANTOS

Drogas e assistencialismo

T T erdeiro do traficante Darcy da Silva Filho, o
li Cy de Acari — considerado o mais poderoso
da cidade em 1988 e 1989, hoje preso na penitenciá-
ria de segurança máxima Bangu I —, Jorge Luís dos
Santos sempre disputou poder com William Monte
Hedler Júnior, o Parazão. outro dos antigos solda-
dos de Cy, no Complexo de Acari. Na época de CY,
o bairro era chamado de Império do Pó por vender
uma média de 12 quilos de cocaína por dia, mas a
venda da droga caiu para cerca de três quilos
diários.

Em meados de 93. Parazão teria informado à
Delegacia de Repressão a entorpecentes (DRE) o
esconderijo do rival, que acabou metralhado na
perna pelos policiais. Nessa época, o comando de
Acari ficou nas mãos de Parazão, que aproveitou
para expulsar Jorge Luis de lá. Mas os homens de
Jorge Luis descobriram a traição e, em outubro de
93, invadiram a favela, mataram cinco homens a
tiros e retomaram as bocas-de-fumo.

A briga entre Jorge Luis. cria da favela, e Para-

zão, forasteiro e ex-amigo de Jorge, não parou por
ai. Em janeiro de 94, Parazão invadiu Acari com 30
homens armados de fuzis, metralhadoras e grana-
das. Na ocasião, foram fuziladas outras cinco pes-
soas, mas o bando de Jorge Luís reagiu e permane-
ceu no local.

Jorge Luis tinha 32 anos e se gabava de ter 29
filhos espalhados pela favela. Sua atual mulher,
cujo nome está sendo mantido em sigilo, tem 18
anos e morava com ele desde os 12. Conhecido por
sua política assistencialista (vivia comprando remé-
dios e pagando aluguel de quem não tinha dinheiro
em Acari), era idolatrado pela comunidade e manti-
nha estreita ligação com outros traficantes da cida-
de — Robertinho de Lucas, por exemplo, era padri-
nho de um de seus filhos. Jorge Luis costumava
dizer que jamais seria preso, e que preferia morrer se
isto acontecesse. Segundo policiais, o bandido se
submeteu a diversas cirurgias plásticas no rosto
para não ser reconhecido.

Farsas dentro

de celas tentam

esconder crimes

O enforcamento do tra-
ficante Jorge Luis dos
Santos aumentou a lista
dos mortos de forma sus-
peita em celas de delega-
cias. Em junho de 1979. o
servente Aézio da Silva
Fonseca. 37 anos, foi encontrado enforcado
com uma calça jeans em uma das celas da 16a
Delegacia Policial (Barra da Tijuca). Mais
tarde constatou-se que ele havia morrido por

espancamento.
Aézio havia sido detido sem mandado de

prisão por dois policiais, no Itanhangá Golf
Club, onde trabalhava. Ele foi espancado pelo
agente Ubiraci Santoro, conhecido como Tou-
ro. Somente cinco anos e seis meses depois o Io
Tribunal do Júri concluiu que o servente fora
assassinado. Quatro anos antes, o jornalista
Vladimir Herzog foi encontrado morto nas
mesmas circunstâncias, no DOI-Codi de São
Paulo.

Em julho de 1990, o seqüestrador Alberto
Salustiano Borges, o Chocolate, foi encontra-
do enforcado com tiras de um cobertor presas
às grades do alto da cela. no presidio Bangu I.
considerado de segurança máxima pelas auto-
ridades. Chocolate havia sido preso no Para-
guai dias antes, com outros dois seqüestrado-
res, e sua morte ocorreu em circunstâncias
muito suspeitas: ele estava com os braços

amarrados para trás e nunca ninguém esclare-
ceu como o cobertor utilizado para enforcá-lo
chegou às suas mãos. Depois de muita polêmi-
ca, os peritos acabaram atestando que fora um
suicídio.

De lá para cá, outras mortes suspeitas
aconteceram dentro de prisões e delegacias. A
mais polêmica delas foi a de Jorge Antônio
Careli. funcionário da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). que desapareceu em agosto de
1993, durante uma operação da Divisão Anti-
Seqüestro (DAS) na Favela da Varginha. em
Manguinhos. Embora o corpo do funcionário
da Fiocruz nunca tenha sido encontrado, re-
centemente a seqüestradora Lindalva dos Pra-
zeres afirmou ter visto Jorge Antônio muito
machucado na antiga sede da DAS. na Barra
da Tijuca. na manhã seguinte ao desapareci-
mento do rapaz.

foi 
por 

asfixia

O professor de anatomia do Instituto de Neu-
rologia da UFRJ Maurício Moscovici, após anali-
sar ontem a pedido do JORNAL DO BRASIL as
fotos do corpo de Jorge Luis, disse que o traficante
não morreu por asfixia. "A expressão serena no
rosto da vitima é um indício de que a morte foi
imediata, ao contrário do estrangulamento por
asfixia, que atinge a laringe e rompe uma série de
cartilagens. Neste caso, a morte é dolorosa e causa
reações como olhos esbugalhados e lingua para
fora".

Segundo Moscovici, ao morrer na forca, a viti-
ma sofre rompimento da medula, provocado pelo
peso do corpo. Segundo ele, impulsionando o
corpo de uma certa altura ou quebrando-se o
pescoço, rompem-se os ligamentos entre as verte-
bras e há o deslocamento da cervical. Pelo que
Moscovici observou nas fotos, a morte não teria
sido causada por asfixia, normalmente provocada
pela compressão das artérias.

A morte do traficante Jorge Luís dos Santos na
noite de segunda-feira está sendo interpretada por
policiais da Bahia como "uma 

queima de arqui-
vo". Eles argumentam que o traficante dificilmen-
te seria um informante sobre a ação de outros
traficantes no Rio e tinha muitas informações que
poderiam comprometer a própria policia carioca.

A versão de suicidio também despertou suspei-
tas em grande parte dos policiais civis e militares
do Rio. Jorge Luis, segundo informações da pró-
pria policia, foi inúmeras vezes mineirado. Descon-
fia-se que ele contava com a proteção de autorida-
des policiais para manter seus negócios durante
oito anos, sem ter sido preso, oficialmente, uma
única vez.

" Um dos principais acusados de manter ligações
com o traficante era o delegado Marcus Pires, que
foi superintendente da Policia Judiciária e um dos
homens de confiança do delegado Hélio Luz. A
associação entre Marcus Pires e o traficante era
comentada em Acari. Logo após a notícia da
morte de Jorge Luís chegar à favela, alguns mora-
dores disseram em voz alta: "Isso só pode ser coisa
do Marcus Pires".

As suspeitas do envolvimento do policial com o
traficante levaram a Corregedoria de Policia Civil
a abrir inquérito. A principal peça da investigação
foi uma folha da contabilidade dos traficantes de
Acari, em que figura o nome do delegado como
um dos beneficiários de propinas pagas pelos ban-
didos. O inquérito isentou o delegado de culpa no
episódio.

IML identifica

o corpo de

Aníbal Philot

Funcionários do Instituto Félix Pacheco identi-
ficaram, na tarde de ontem, o corpo do fotógrafo
Anibal José Philot, do jornal O Globo, que estava
desaparecido desde quinta-feira. O corpo foi en-
contrado no sábado, em um canal do Rio Acari,
na Avenida Brasil, por policiais da 40a Delegacia
Policial (Honório Gurgel), e levado imediatamente
para o Instituto Médico Legal.

Anibal José Philot tinha 46 anos e era fotógrafo
de O Globo desde 1973, onde foi editor do Depar-
tamento de Fotografia por 10 anos. Reconhecido
no meio do fotojornalismo brasileiro como um de
seus melhores profissionais, ganhou dois prêmios
Nikon, em Paris, onde fez uma exposição de foto-
grafias em 1983, no Centro Georges Pompidou.
Uma de suas fotos premiadas foi usada recente-
mente na Campanha da Cidadania Contra a Fo-
me. Philot começou a trabalhar aos 16 anos no
extinto O Jornal e era um dos principais fotógrafos
esportivos de O Globo. Casado pela segunda vez.
tinha três filhos e um neto.

A Polícia trabalha com as hipóteses de latroci-
nio ou de crime passional, supondo que Philot
estaria envolvido com uma mulher casada. O prin-
cipal suspeito do crime, cuja identidade está sendo
mantida em sigilo, prestou depoimento ontem à
noite, na Coordenadoria de Inteligência e Apoio
Policial da Policia Civil (Cinap). O governador
Marcello Alencar e o Secretário de Segurança
Pública. Nilton Cerqueira, disseram, na tarde de
ontem, que a principal hipótese era de crime pas-
sional. mas investigadores da Cinap não confirma-
ram a informação, garantindo, no entanto, que se
trata de uma execução. Segundo a polícia. Philot
foi assassinado com um tiro na têmpora direita —
o que sugere execução — e a arma usada era de
calibre baixo — tipica de defesa pessoal. O carro
do fotógrafo, encontrado praticamente intacto,
descartava, para a Cinap. a tentativa de assalto.
Mas. a policia ainda está investigando três saques
de dinheiro — cada um de RS 100 — feitos na
conta do fotógrafo, em caixas eletrônicos do Uni-
banco, depois de seu desaparecimento.

JORNAL DO BRASIL
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ie Cardoso se compromete a liberar ainda este ano RS 20 milhoes para obras de dragagem em rios da regiao
• ¦ - Michel Filho
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. , I Estado muda prazo em Jacarepagua

vPET? V t? ilC SUUUlll IdlcHIC O goveraador Marcello Alcncar "Nao e um murundu de terra qual- "So conseguimos voltar para
¦ flrPvktfK Hfl rios gastou R$ 8 mil na compra e seu vice, Luiz Paulo Correa da quer que faz um rio daqueles trans- nossas casas po-que a prefeituraU vjiwviaiaa ua 

de 90 enxadas 60 pas 30 pica- Rocha, nao parecem estar de acor- bordar. Choveu muito na cabeceira ajudou. E o estado, o que fez?",
Cedae ajudam retas e duas pas mecinicas do quanto aos prazos para recupe- e o rio transbordou por causa do questionou Tania Gusmao, repre-

Vltimas He chlivas presidentc do sindicato, Luis rar Jacarepagui, arrasado pelas lixo e da lama que foi arrastado sentante da Associate dc Mora-
viumao uv vuu»Hij 

sixej Mi^hi que chuvas de verao. Marcello prome- pela avalanche no Macigo da Tiju- dores. Ela disse ainda que o traba-
/"\ s funcionarios da Cedae, adesao dos funcionarios a pa- teu 1ue far'a em dois dias o que ca, uma das maiores que eu ja vi", Iho da prefeitura tambem esta mui-

em greve ha dois dias, ralisagao foi total e que 30% prefeitura do Rio nao fez em 15. justificou. to lento. "Com o assoreamento, o
decidiram chamar a atengao do pessoal continua trabalhan- Mas, depois do temporal de segun- Segundo Luiz Paulo, Marcello no esta praticamente no nivel da
para suas reivindicagdes - en- do a fim de tir os jjfflLJ da-feira, Luiz Paulo decidiu esten- pr0meteu apenas que limparia as Em • 5 minutos dc chuva forte,
tre elas a de cumprimento de . Seaundo Si- der 0 prazo para 1x10 menos H* ruas da Cidade dc Deus para que P«de transbordar novamente', pre-
acordo coletivo de trabalho Xel os crevistas so iriam sair meses. 

"Somente nas interven?oes agua pudesse escoar — uma tarefa W.
pela diregao da empresa — 

da Cidade de Deus auando ter- ' emergencia, as dragas vao contt- da prefeitura. A desobstrugao dos Luiz Paulo rebateu as reclama-
ajudando os desabrigados pe- min ssem L tnbalho nromsto nuar 

trabalhando durante uns 90 rios, 
portm, e responsabilidade do goes do presideme da Associagao

las enchentes na Cidade de mieremns cuh«stin?ir -aS 
' apenas Estado 0 vice-governador Luis dos Moradores de Jacarepagua

Deus, em Jacarepagua. Cerca «Jft° ^ 
chuva forte, a Ci- paulo CorrSa da Rocha foi procu. Francisco Jose dos Santos, que

de 600 trabalhadores lotaram Estato. Ncm com mil homens dade de Deus voltou a ficar debaixo rado ontcm pe|a Associagao dc afirmou nao ter encontrado nenhu-
cinco onibus alugados pelo resolveriamos os problemas d'agua epelo menos L8famihasda Moradores do Anil, tambem em ma autoridade na hora dramatica.
Sindicato dos Urbanitarios e, dac,ul <comentou- fa vela do Muquigo ficaram desabri- Jacarepagu4, 

para reivindicava "Esse rapaz perdeu a seriedade. Ele
divididos em equipes, limpa- O Sindicato tambem orga- Ovicc-governador negou que pre*"?3 do estado na area. Com as se contradiz demais. Enquanto ele
ram ruas e resolveram proble- nizou uma coleta de donativos terra deixada pelas tres empreitei- chuvas de anteontem, o Canal do fala, nos agimos", devolveu. Os de-
mas hidraulicos em locais afe- para os desabrigados, que fo- ras contratadas pela Serla as mar- Anil ameagou repetir o drama da sabrigados anteontem foram leva-
tados pelas chuvas. ram levados ontem mesmo pa- gens dos rios Grande, Estiva e Ban- semana passada, quando a agua in- dos para escolas da regiao — Esco-

O Sindicato dos Urbanita- raobairro. ca da Velha possa ter contribuido vadiuascasasproximasateaaltura la Municipal Leila de Carvalho e
para o alagamento do Muquigo. de 1,5 metro. Sao Jofio Batista.

lOIIPR 1R Mil HOFfi 51 =?¦!¦!! AII»TTnTRABALHE COIVI SEU MICRO

Dia 28 de abril você vai corrar paios lugares mais bonitos do Rio de Janeiro,

competir em nível internacional e devolver à nossa cidade um pouco do alto

astral que fez a sua fama.

Vai querer ficar fora dessa?

MARATONA r DO KIO'96

Jacarepaguá terá ajuda federal eontra enchente

¦ Fernando Henrique Cardoso se compromete a liberar ainda este ano RS 20 milhões para obras de dragagem em rios da região

O presidente Fernando Henri-
que Cardoso prometeu ajudar o
governo do Rio num plano para
acabar definitivamente com as en-
chentes em Jacarepaguá. Aprovei-
tando a presença do presidente no
Rio, o governador Marcello Alen-
car entregou a Fernando Henri-
que Cardoso uma cópia do Plano
Diretor da Bacia de Jacarepaguá,
elaborado em regime de urgências
pelos técnicos do governo esta-
dual após a catástrofe do mês
passado. Segundo Marcello Alen-
car, o presidente deve liberar mais
de RS 20 milhões ainda esse ano
para as obras.

O programa na Bacia de Jaca-
repaguá prevê intervenções de
drenagem de todos os rios da re-
gião, incluindo dragagens e cana-
lizações, a custo de RS 150 mi-
lhões em três anos. Marcello
Alencar afirmou que o orçamento
da União dispõe para esse ano de
RS 158 milhões para planos de
saneamento, e acha que o Rio
pode ser contemplado com parte
da quantia para começar as
obras. Segundo Marcello Alen-
car, as obras na Bacia de Jacaré-
paguá serão iguais a que ele fez
nos rios da região de Sepetiba,
quando foi prefeito do Rio pela
segunda vez.

Técnico teme

novo surto
Já são 341 os casos de leptospi-

rose no estado — 322 só no muni-
cípio do Rio. O número de doen-
tes internados, no entanto, dimi-
nuiu de 74 para 73 e nenhum
óbito foi registrado desde então.
Oito pessoas já morreram em
conseqüência da doença. Segundo
o coordenador de epidemiologia
da Secretaria Municipal de Saúde,
Marcos Fonseca, o número de ca-
sos da doença está diminuindo,
mas as chuvas de sexta-feira pas-
sada e de anteontem podem pro-
vocar novo surto dentro de 10
dias.

As autoridades sanitárias tam-
bém temem o início de uma epide-
mia de hepatite A. Segundo Mar-
cos Fonseca, os primeiros casos
da doença — cuja fase de incuba-
çào dura de 15 a 45 dias — devem
começar a aparecer esta semana.

"Quero ressalvar que eu não
sou prefeito. Agora, tem muitas
obras ai que eu estou falando que
vou fazer porque acho que é da
minha obrigação correr atrás de
recursos para a capital", afirmou
o governador, sem esconder uma
comparação com a atuação do
prefeito César Maia. "O 

prefeito
recebeu também da Caixa Econô-
mica Federal a liberação de 25
milhões para obras da prefeitura
por causa da nossa interferência",
acrescentou.

Segundo Marcello Alencar, o
presidente Fernando Henrique es-
tá muito preocupado com a situa-
ção do Rio e mostrou-se interes-
sado em ajudar o estado. "O 

pre-
sidente acha que não adianta se
tomar pequenos paleativos, mas
sim resolver o problema a fundo",
disse Marcello. Após despedir-se
do presidente, na Base Aérea do
Galeão, Marcello Alencar, o mi-
nistro do Planejamento, José Ser-
ra e o presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Sérgio Cutolo, no
Palácio Guanabara, termo de
compromisso para implantação
de programas de moradia e sanea-
mento em todo o estado.

Com a assinatura do protoco-

lo, a CEF vai investir RS 70 mi-
lhões na construção e aquisição
de casas populares para as vitimas
da enchente de fevereiro, além de
projetos de reurbanização e obras
de infra-estrutura. O convênio irá
beneficiar 17 áreas da capital —
mais castigadas pela chuva—e 70
municipios do estado.

G A Baixada de Jacarepaguá vai
ganhar, até maio, ma novo modelo
de Defesa Civil, iaspirado aa expe-
riêacia desenvolvida em BI—mu,
Saata Catarina. As associações co-
merciais da Barra (Adbarra) e de
Jacarepaguá (Acija) coavidaram o
prefeito de Blumenau, Reaato Via*
na, e o chefe da Defesa Civil daqae-
ia cidade, coronel Aattaio Barreto,
para uma palestra ao Rio, no prò-
ximo dia 15. A idéia de reorganizar
a Defesa Civil em Jacaiepagaá sur-
giu após as enchentes do mês passa-
do. Com o traasbordamento do Rio
Itajai, em 1983, Blumenau desen-
volveu um know-how que poderá
ser aproveitado no Rio, segundo o
subsecretário estadual de Traas-
portes, Jorge Moura. Ele soube da
agilidade da Defesa Civil de Blu-
menau graças á matéria Êxito no
Sul do pais, publicada no dia 18 de
fevereiro pelo JB.

Greve de solidariedade

¦ Grevistas da

Cedae ajudam
vítimas de chuvas
/"\ s funcionários da Cedae,

em greve há dois dias,
decidiram chamar a atenção
para suas reivindicações — en-
ire elas a de cumprimento de
acordo coletivo de trabalho
pela direção da empresa —
ajudando os desabrigados pe-
Ias enchentes na Cidade de
Deus, em Jacarepaguá. Cerca
de 600 trabalhadores lotaram
cinco ônibus alugados pelo
Sindicato dos Urbanitários e,
divididos em equipes, limpa-
ram ruas e resolveram proble-
mas hidráulicos em locais afe-
tados pelas chuvas.

O Sindicato dos Urbanitá-

rios gastou R$ 8 mil na compra
de 90 enxadas, 60 pás, 30 pica-
retas e duas pás mecânicas. O
presidente do sindicato, Luis
Carlos Sixel, garantiu que a
adesão dos funcionários á pa-
ralisação foi total e que 30%
do pessoal continua trabalhan-
do a fim de garantir os serviços
básicos da Cedae. Segundo Si-
xel, os grevistas só iriam sair
da Cidade de Deus quando ter-
minassem o trabalho proposto."Não 

queremos substituir o
Estato. Nem com mil homens
resolveríamos os problemas
daqui", comentou.

O Sindicato também orga-
nizou uma coleta de donativos
para os desabrigados, que fo-
ram levados ontem mesmo pa-
ra o bairro.

-

amatosOs moradores de Jacarepaguá retiram, sozi ruas após o temporal da segunda-feira à tarde

Estado muda prazo em Jacarepaguá

O governador Marcello Alencar
e seu vice, Luiz Paulo Corrêa da
Rocha, não parecem estar de acor-
do quanto aos prazos para recupe-
rar Jacarepaguá, arrasado pelas
chuvas de verão. Marcello prome-
teu que faria em dois dias o que a
prefeitura do Rio não fez em 15.
Mas, depois do temporal de segun-
da-feira, Luiz Paulo decidiu esten-
der o prazo para pelo menos três
meses. "Somente nas intervenções
de emergência, as dragas vão conti-
nuar trabalhando durante uns 90
dias", previu ontem. Em apenas
vinte minutos de chuva forte, a Ci-
dade de Deus voltou a ficar debaixo
d'água e pelo menos 128 famílias da
favela do Muquiço ficaram desabri-
gadas.

O vice-governador negou que a
terra deixada pelas três empreitei-
ras contratadas pela Seria às mar-
gens dos rios Grande, Estiva e Ban-
ca da Velha possa ter contribuído
para o alagamento do Muquiço.

"Não é um murundu de terra qual-
quer que faz um rio daqueles trans-
bordar. Choveu muito na cabeceira
e o rio transbordou por causa do
lixo e da lama que foi arrastado
pela avalanche no Maciço da Tiju-
ca, uma das maiores que eu já vi",
justificou.

Segundo Luiz Paulo, Marcello
prometeu apenas que limparia as
ruas da Cidade de Deus para que a
água pudesse escoar — uma tarefa
da prefeitura. A desobstrução dos
rios, porém, é responsabilidade do
Estado. O vice-governador Luis
Paulo Corrêa da Rocha foi procu-
rado ontem pela Associação de
Moradores do Anil, também cm
Jacarepaguá, para reivindicava a
presença do estado na área. Com as
chuvas de anteontem, o Canal do
Anil ameaçou repetir o drama da
semana passada, quando a água in-
vadiu as casas próximas até a altura
de 1,5 metro.

"Só conseguimos voltar para
nossas casas porque a prefeitura
ajudou. E o estado, o que fez?",
questionou Tânia Gusmão, repre-
sentante da Associação de Mora-
dores. Ela disse ainda que o traba-
lho da prefeitura também está mui-
to lento. "Com o assoreamento, o
rio está praticamente no nivel da
rua. Em 15 minutos de chuva forte,
pode transbordar novamente", pre-
vê.

Luiz Paulo rebateu as reclama-
ções do presidente da Associação
dos Moradores de Jacarepaguá
Francisco José dos Santos, que
afirmou não ter encontrado nenhu-
ma autoridade na hora dramática."Esse rapaz perdeu a seriedade. Ele
se contradiz demais. Enquanto ele
fala, nós agimos", devolveu. Os de-
sabrigados anteontem foram leva-
dos para escolas da região — Esco-
la Municipal Leila de Carvalho e
São João Batista.
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Sistema de salário-educação

facilitava ocorrência de fraudes

RENATO»AGUNDES
O sistema de credenciamento

de escolas para receber dinheiro
do salário-educação no Rio de Ja-
neíro foi feito sob medida para a
criação de um esquema de fraudes
que, só no ano passado, desviou
comprovadamente pelo menos RS
2 milhões do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Sem qualquer controle
ou fiscalização, o dinheiro que de-
veria servir para financiar os estu-
dos de milhares de crianças ficou
à diposição dos fraudadores. A
conclusão é da comissão de sindi-
cància criada pela Secretaria de
Estado de Educação para apurar
a suspeita de envolvimento de
funcionários estaduais com o es-
quema.

O relatório aponta ainda uma
série de indícios de irregularida-
des, que incluem a suspeita de
falsificação de documentos, de
formação de cartéis da fraude —
às vezes integrados por parentes— e de conivência. A secretaria é
responsável por afiançar ao Mi-
nistério da Educação (MEC) que
as escolas interessadas em se cre-
denciar junto ao FNDE são auto-
rizadas a funcionar. A descoberta
de que várias escolas fantasmas

haviam recebido aval da secreta-
ria levou a secretária Marilea da
Cruz a determin&r a sindicância.
A comissão apurou que os meca-
nismos de controle, tanto da se-
cretaria quanto da Delegacia do
MEC no Rio. eram uma porta
aberta para falcatruas variadas.

Segundo o relatório, há "apa-
rente inautenticidade" no carim-
bo e na assinatura que reconhe-
cem o registro de quatro escolas
credenciadas junto ao FNDE:
Colégio Master e União Educa-
cional Nova Campina, em Duque
de Caxias; e Colégio Bom Jesus e
União Educacional São João de
Meriti, em São João de Meriti. O
relatório afirma que as quatro es-
colas apresentaram como seus re-
presentantes legais, "coincidente-
mente, pessoas de uma mesma fa-
milia". A comissão também le-
vantou indícios de falsificação na
assinatura e no carimbo que ava-
lizaram a existência do Instituto
Modelar, em Duque de Caxias.
Segundo a comissão, a assinatura
aparenta ser diferente da que
consta em documentos assinados
pela então coordenadora de Cre-
denciamento Escolar da secreta-
ria, Terezinha Fabiano Conceição
Rodrigues.

A denúncia de que a fragilida-
de da fiscalização permitiu o festi-
vai de fraudes coincide com o re-
sultado da auditoria feita pelo
FNDE em 181 escolas no Rio.
Em 14 delas, os fiscais do MEC
descobriram que todos os 3.429
alunos apresentados como bolsis-
tas eram fantasmas. Outras 73 es-
colas foram descredenciadas por
apresentarem mais de 10% de
alunos irregulares ou inexistentes.
Elas receberam, no ano passado,
recursos de RS 1,52 milhão, refe-
rentes a 9.887 bolsas de estudo.

Para estudar com uma bolsa
do FNDE, o aluno deve ser indi-
cado or uma empresa. "A maior
parte das fraudes se deve à falta
de cruzamento entre as listas de
indicações das empresas e as listas
de bolsistas apresentadas pelas es-
colas", disse a delegada do MEC
no Rio, Sônia Moreira. Bastava
verificar que havia mais bolsistas
nas escolas credenciadas do que
nas relações das empresas para
descobrir a fraude. "Não sei por-
que o sistema foi feito assim. É
uma falha grave", afirmou o se-
cretário-executivo do FNDE.
Baijas Negri. que garantiu a im-
plantação de um sistema informa-
tizado de checagem dos dados pa-
ra evitar as fraudes.

j Irregularidade em
; ônibus da Barra

Cerca de 78% dos ônibus que
circulam na Barra e em Jacarepaguá
estão funcionando irregularmente. A
constatação foi feita durante vistoria
realizada, ontem, pela Coordenação
Regional de Transportes da Barra e
Jacarepaguá e pela subprefeitura
daquela área. Na operação, um
ônibus da linha 757
(Cascadura-Riocentro), da empresa
Santa Maria, foi lacrado. Além de
uma série de irregularidades, o
veiculo enguiçou no momento da
vistoria.

Parque na Lagoa
será reformado
O Parque do Cantagalo. na orla da
Lagoa Rodrigo de Freitas, vai ser
reurbanizado. Seguindo projeto
idealizado pelo paisagista Burle
Nlarx. a prefeitura iniciou, ontem,
obras de recuperação do parque, que
só devem terminar em 4 meses. O
projeto, orçado em RS 1,5 milhões,
prevê a reforma de parte da ciclovia e
de alguns trechos, que afundaram em
até três metros, nova arborização.
recuperação das quadras esportivas e
construção de uma área de embarque
para pedalinhos.

Rio Cidade
em Madureira
Começam amanhã as obras do
projeto Rio Cidade em Madureira.
Algumas das ruas selecionadas são a
Estrada do Portela. Avenida Edgar
Romero e Rua Carolina Machado.
As obras incluem reforma de
passarelas e calçadas, drenagem,
plantio de árvores e construção de
rampas para deficientes fisicos. O
custo está estimado em RS 19 milhões
e a duração prevista é de 210 dias.
Até o fim de março, as primeiras
obras do projeto já estarão
concluídas.

ATLETA CARIOCA:

ESTA CORRIDA É A SUA CARA
i

Domingo, dia 28 de abril de 1996 às 8h.

Prova seletiva para os Jogos Olímpicos de Atlanta.

Camisetas para todos os inscritos e medalhas para

quem completar a prova.

*Premiação de R$ 100 mil em dinheiro.

Retire sua ficha de inscrição nas lojas de classificados do Jornal do Brosil.
Maiores informações na Secretaria do Maratona
Tel.: (021) 224-5173 - Fax: (021) 221-3534
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TEMPO REGISTRO ___

•: 'A/quire" Cancolada: a exposisao que o
! ¦*pu'»«x de una desfile de moda Centro Cultural Banco do Brasil

r tffi-nr* : em Mpo, na Italia, a top model (CCBB) faria com obras do pintor"¦-t| I Naomi Campbell (foto). Ela chegou americano Edward Hopper, um dos
, lllipaai* ^rriw»_ »M—m _ .. • yT i7yaai^lllill : com duas boras de atraso para tra- maiores nomes da arte nos Estados
r :•; i balhar e os organizadores nao fize- ' 

V Unidos, prevista para maio. 0 mO-
a Naui* j ram cerimonia: mandaram Naomi V tivo esta sendo mantido em sigilo'< 1 ftiMt j--/'—| : guardar suas coisas e ir embora. pelas produtoras Maria Amelia

! »|i,„V^l * | 4 \<m& MagM/i ; top model iria partknpar do desfile Meilo e MAaka Medina. "Quere-
^j fabnas jfi : da estilista Laora Bugiotti, mas aca- / yjl ^iWMa.'.. : mos preparar um oomunicado ofi-

v Wv^ i: b°u chegando superatrasada para a • 
Jjji t "j.: : eial para explicar o que houve, a

mmi ; sessao de maquiagem. "Tivemos que m fim de nao suscitar especula^oes",^T^JlTmWmk " 
• ¦ I 

"> 
Wim. I mand^-la embora, porque nao tena- ^gjj»|j afinna Maria Amelia. Ela teme que

If_ wm/r W f |fc® j mos tempo deprepari-la", disse Bia- o cancelamento seja vinculado ao
: iHv ~.ro 11'iS/iiMi* jMf : giotti. A modelo f<* P?" casa ataque sofrido por uma obra de
i 1 *&* 9Mf aa*>M* ; receber o cache de USS 20 mil. De j0aa Mir6 pelo paraense Jander' 

i ^ ML/ Nrr* . j qualquer modo, as pessoas querem ¦;: Rets, no CCBB no fim do ano pas-
: STbtado T! JmMB i ro!tos ffl^p C800b®u i sado. "A 

principio, tambem esta-
• estilista. A modelo alegou que ficou : mos aguardando uma conclusao

» 1 Nublado ; reti^numareuiuaocom osesUhstas j sobre as negocia^oes que mantemos
1 — Chuvas W«1 com instituigees americanas e com
i <g ooMtonais HL mjMW^ WWmSm 1 ne8°c,os- .£ verdade crao que real- 0 

proprio Banco do Brasil. Eiz pro-
' ~ 

Ui.k,^ i ™n* e™1 e813 ^cordei jetos muito importantes no CCBB,
1 2£i jjiBi : de e acabei atrasando todos os meus Como a mostra de Frida Kahlo, e' 

W chuvaa HHHHr ^ ; compromissos admitiu Naomi. Por nao 
quero que paire nenhuma espe-

I -^——¦JMWWM. 1 I tris das passarelas, conwnta-« que culagao sobre a produ^ao", ressal-
II DHli8B>|HBVI *®BBP 

1 : retnado de Naomi e Claudia SchifTer u & ^ eia ^ das obras
IjBBMHliflliWHWW^ SHI terminad0- 'Antes d0 Vina do Whitney Museum of Ame-' 

/ II : recebemos pelo menos 15 telefone- : ncan Art, de Nova lorque, que rea-
« A^A/"8 : niasde pessoasoferecendo a partici- : li^ou uma grande apresentagao so-

Wjiirw ^«s. ;jw.wg i paijao de Claudia SchifTer , disse um bre o artista recentemente. "0
Mb L . . : assessor de Laura Biagiotti, Isso : Whitney proibiu a circula?ao das'• ML jg* ¦*2<a J . ; nunca tinha acontecido antes. A epo- a „ ¦ naic • ro ¦

iadwsupermodelosdecachesmilio- j 
^ ,(WP3rS Mam™S

W chuvas e trovoadas Ventos de quadranle leste, de fracos
moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura esUivel, variando de 17 a 29 gOU OnlCM 00 preSlul'Ml' (10 C OtlSl'JIlO

Regiflo Serrana; de 19 a 30 graus no Litoral Sul; de 20 a 30 graus CiiTCidnrdo Kftl.lPll di' Aril' ModcfHtlVale do Paralba; de 23 a 31 graus na RegiAo dos Lagos; de 26 a 36 graus no Y".j .Norte Flumlnense, e de 10 a 33 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar 00 KlO 0£ JOIH'trO, M.t. dO NOSCl-
Vlslbilldade boa. oeaslonalmente moderada. ^ 

men 
to BritO cfu'ijlW valor i/f

\ powite ii»'i'(iwi'n MHBMnj tistas plasticas Anna Bella Geige^e
¦- HnHHUkMi 

^Lemer. 
"Os empres&rifo

na»canta ^.^....iBwomin bfosHtiros precisom sc conwticer da
p??.'!!.?. y.^1.1? importancia de se inwstir arte,''.

' 
jrm JT Ito presidente da AT&T,.

K Sy I /,[; "Uma wn

I 3M2ao<M oe/D3 ¦ 11/03 m.f. do

HH Iwplrou >•:emtrajesmedievaise

¦H ®l SrSSHrSS SSSSJSiS^llgg ««---«>*'° j°# rnno 
m 4-r,^.»»I

Mlijiini Nsm d*«. w«tt k tw«i n« dwnM mw. n< H*gito NontMto. c*u ,"*~. Km . J™-. ~H entre seus leitores constatando que, na opiniao deles, o pnncipe
am.imam.am rSi"^SSSSSKS2JKiSS 2®jiPflG!5aE»^ Oi«l« nao esla capacilado pan, succder sua mae. a rainha Efa-
'•;r 

, ssitrraassssssaar Uw a. fJ a. tawbdws'c* <«. i-hwn. o> uuggmm^im™
Mar^s • 1 nuw«» com pwiodo. d. mMio. com pine*- <* chuv« tt . . . ooiniao da Dnncesa Diana, aue disse numa cntrevista na televisao,

: .W":**. SST. ?as ^i15 m* *no bot^, no fim do ano pass;ido, que seu ex-marido nao estava apto para o
-HS? P«c">i™n» rw««oo ¦ nubudo com iwiaM <»• c*u«. Mm sobrepoem-se batas e coletes trabalha- cargo. 0 iornal pos d disposiqao dos leitores duas linhas telefonicas

2?.t,.9f.™.'.?. 9.1.7? rlo'siriwlir^?" ?• m'^uTIw dos com perolas, espelhos, fitas, lante- para conhecer as opinioes sobre o tenia. Um dos telefones foi
Vsi 'ch^rnm. i°ulas e atfe reprodugoes de pintu- destinado aqueles que acreditam que o principe nao esta capacitado

ras renascentistas. Das quase 100 para ser rei e a outra linha para quem tinha opiniao contraria. Dos

OnrfM pegas do figurino, destaca-se a arma- leitores que ligaram para o jornal. 33.226 chamaram o telefone do
; i:Vwqa*i"'V"-:i '' ¦ dura (foto) usada pelo jovem Francis- nao e somente 8.878 responderam que ele esta apto para suceder sua

CO nas Cruzadas, feita com nada me- mac. 0jornal decidiu fazer uma nova pesquisa telefonica, desta vez

dMtodS dS^S?r£SS^ fTTEK^^TaMr nos de 720 lamP'nhas de garrafas perguntando se o futuro rei deve ser o principe WilUam, o filho mais

dno^teTnoro".".'^. uma profusao de espelhos e perolas. velho do principe Charles.
com vslockisde dands. Mar da nordaata com
ondas a 1.6 metro,
am Intarvaloa da 3 a 4 sa-

Vlalbllklado boa a
> temperatura esttvel.

.<v. |~ M«tao«at^1»ir(oI^3)MaR*»0)4o Sudesio c*u nublado.
Prtfji com pcncadas (to «hiv» • lrovo*du ItoladM no Rio do Janotro «

(Cl^. 
Prtoiia Mltiaa Oorala. Nublado a pwclalnwnt* nublado com chuvas a lardsam S»o Pauto • posalbllldada no Eaolrlto Sanlo. Naa domaia 4raaa.fcemo 55K5 5o1 com !>«*•• nuvana a poaalvata pancadaa da ctxiva isoladas Na

Ban 
~ 

Prtpna RoqISo Sul. c*u parclalmema nublado a nublado. com pancadaa de•'¦ etiuva aaparaaa no laate e sul do Rio Stands do Sul. tasla da SantaUrea tnyrtprta Calarina a norta a laata do Parana' ftrtaMoJoio Uiyi'viL fomtK ImMuto Nation* da MaworotogNi (lnm»n.
aete— Capttalt '\ ' ]
lean lro»»la _

PMMr^t W- "" ^...-....-5-^=!* s
jj~  Arsoiu nubichuwi 31 M M»»6 "Jathuya 77_H

BtHtn nublado 2S J3 Maiuus nuC*«o M 23ItacoaBari frtpni'   1"."'" BatoHoroorte nubWuv* S 19 Hilsl nrtttdo 23 XUvic* Prtpna —Boa Visa nuMdo 32 Palmas ixibOwa 32 21i Mm Wprta  Biasilu nutKIVMi a 17 wwoo  2S W
Carnpo Grande c«r'nudiac3o 31 Porto V«»o nuWado 26 23
CuaM nutk'ctHiva 27 23 Racite nuUado 32 23
Cuntta pafmuWado 24 16 RioBranaj 25 2
noranaxus Dar.'rxtlado 25 20 Salvattor nubDdo 32 25

Expulsa: de um desfile de moda
em Milão, na Itália, a top model
Naomi Campbell (foto). Ela chegou
com duas horas de atraso para tra-
balhar e os organizadores não fize-
ram cerimônia: mandaram Naomi
guardar suas coisas e ir embora. A
top model iria participar do desfile
da estilista Lam Biagiotti, mas aca-
bou chegando superatrasada para a
sessão de maquiagem. "Tivemos que
mandá-la embora, porque não teria-
mos tempo de prepará-la", disse Bia-
giotti. A modelo foi para casa sem
receber o cachê de USS 20 mil. "De

qualquer modo, as pessoas querem
novos rostos e jovens", esnobou a
estilista. A modelo alegou que ficou
retida numa reunião com os estilistas
de Dolce & Gabbana, tratando de
negócios. "É verdade, creio que real-
mente errei esta manhã. Acordei tar-
de e acabei atrasando todos os meus
compromissos", admitiu Naomi. Por
trás das passarelas, comenta-se que o
reinado de Naomi e Claudia Schiiíer
está terminado. "Antes do desfile,
recebemos pelo menos 15 telefone-
mas de pessoas oferecendo a partici-
pação de Claudia Schiffer", disse um
assessor de Laura Biagiotti. "Isso

nunca tinha acontecido antes. A épo-
ca das supermodelòs de cachês milio-
nários já passou", afirmou.
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nblo,Plaul. Caar». Rio Oranda do Nona. Paraíba. Pamambuco a o—fda Bahia. No raaunla da raglto. pattlalmanta nublado a nublado com
pancadaa da chuva laoladaa à tarda. Na Raolto CanroOaaM. c*unublado com perlodoa da anoobacto, com pancadaa da cKuvaa a
poaatvala trovoadaa laoladaa no canmMMaw. sul a laata do MaioOrdaao a Qoiaa, com pahodoa da malhorla. Nas damaia Araaa céu
paroalmama nublado a nublado com pancadaa da chuvas laoladaa *tarda Tamparaturas variando da 10 a 32 graua no Sul; da 13 a 36 grausno Sudeala, da 17 a 36 graua no CentroOaa»; da 17 a 36 graua noNordaal»; a da 30 a 36 graua no Moda.
Poata: Instituto Ntelonal da MaNoreJo0<a (Inmt).

MattOllt - lUt (OS/03) Na Rogiio 8udMt«, céu nublado,com pancadas da chuva a trovoadaa laoladaa no Rio do Janalro «Minas Oerala. Nublado a parcialmanla nublado com chuvas * tardaam Sio Paulo a posslbllidada no Eaolrllo Santo. Naa damaia àraaa.sol com poucas nuvans a poasivats pancadas da chuva Isoladas NaRogièo Sul. céu parcialmente nublado a nublado, com pancadaa dechuva asparsaa no lasta e sul do Rio Orando do Sul. laata da SantaCatarina e norte e leate do ParanáFome: IniMuto Nationl da VawonMoeia (Inmtt).

iao3a1M3 19ffl3t2BC3
Fonla: Nnvemar
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EMERITA ALVARENGA DE NAVARRO

MISSA 

DE 30° DIA
Os filhos, netos e bisnetos convidam para a Missa de 30° Dia. que
será celebrada no dia 07. 5''-feira. às 10hs . na Igreia do Sagrado
Coração de Jesus, na R Benjamim Constant. n° 42

CECY CARDOSO EINSTEIN

(1 ANO DE FALECIMENTO)

JL LENITA CARDOSO SOARES PEREIRA, Fl-
T LHOS, NORA E NETOS, MARCELLO E CAR-

I MEM FIGUEIREDO LIMA E FILHOS, ANTÔNIO
MANOEL, JOSÉ CLÁUDIO E CARLOS ALBERTO
BANDEIRA CARDOSO E SENHORA, YOLANDA E
JOSÉ FERNANDES RIBEIRO convidam para a Missa

que será celebrada pelo primeiro aniversário do fale-
cimento da querida CECY, às 18 horas do dia 07/03,

quinta-feira, na Igreja de São José da Lagoa, à Av.
Borges de Medeiros — Lagoa.

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

PLANTÃO DIÁRIO
585-4326 - 585-4540

2as. às 6as. feiras, das 8 00 às 21 OO h
Sábados e Feriados, das 8:00 às 14.00 h

Domingos, das 9:00 às 20:00 h
Nas Lojas de Classificados

2as. às 6as. feiras, das 9:00 às 1 7:00 h
ANÚNCIO POR TILIFONI

0800-23-SOOO
2as às 5as. feiras, das 8 00 ás 1 9 00 h

Sextas-feiras, das 8 00 ás 20:00 h

JORNAL DO BRASIL

JOSÉ CARLOS DALE FERRAZ
Missa de Sétimo Dia

tA 

Administradora de Imóveis Santa Isabel S A. e o t
Grupo Santa Isabel, por seus diretores e funcíoná- '.

rios. agradecem as manifestações de pesar e carinho-
recebidas por ocasião do falecimento do seu querido

sócio fundador e diretor José Carlos, convidando para a
Missa de Sétimo Dia. a ser realizada na 5-Meira. dia
07/03/96. às 19 00 horas, na Igreja Santa Mônica. na
Rua José Linhares. Leblon.

JOSÉ CARLOS DALE FERRAZ 
;

MISSA DE SÉTIMO DIA ;

fSua 

esposa Magdalena. seus filhos Isa. Paulo. Luiz
e Pedro, genro e nora. netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos e demais parentes, sensibilizados, agra-
decem as manifestações de pesar e carinho recebi- *

das por ocasião do falecimento de seu querido José
Carlos e convidam para a Missa de Sétimo Dia. a ser
realizada na 5a-feira. dia 07/03/96. às 19:00 horas, na
Igreja Santa Mônica. na Rua José Linhares. Leblon.

NIZE RAMOS ZARUR

(MISSA DE 7° DIA) -

tA 

FAMÍLIA agradece as manifestações dé";
apoio e solidariedade recebidas e convida i

para a Missa de 7o Dia a ser celebrada ;
AMANHÃ, dia 7 (quinta-feira), às 10:30 horas,
na Igreja de N. Senhora de Bonsucesso —!

Largo da Misericórdia (Santa Casa) — Centro. ¦

JORNAL DO BRASIL CIDADE QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1996

4% 6u nublado, com períodos de claro, com possibilidade de pancadas de
W chuvas e trovoadas Isoladas. Ventos de quadranle leste, de fracos a
moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura estável, variando de 17 a 29
graus na RegiAo Serrana; de 19 a 30 graus no Litoral Sul; de 20 a 30 graus no
Vale do Paraíba; de 23 a 31 graus na Reglio dos Lagos; de 26 a 36 graus no
Norte Fluminense; e de 18 a 33 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar é
de 72%. Visibilidade boa, ocasionalmente moderada.

prsemer
02h49mln 1.3 m

Jranè Prtpu
Annam* PWpm
CitooFno Prtçn»
Aimal do Cabo Prtpna

, toe» Mçril
tooOmOOM PWprj

I FeK* fgnotoçéo CtaM <* Cnf-
tiwm do Uno Ambm* (BoKdm d»

, nqw-ptmi)

' KltHMta» 1
¦ No Km 40. ptsta liberada, porémcom moita lama No Km 44,5.

acoetamanU) interditado no' santtdo Santos-Rio No Km 52.5.
acostamento interditado, senti-
do Santoa-ftto. devido à erosAo
em uma extensão de 10 metros
No Km 57. trafego em variante
No Km 59. meia pista interdita-
da no sentido RxvSantos No
Km 7a p«sta interditada no sen-
ttdo Rio-Santos. para oOrts No
Km 74. trânsito em meia ptsta.sentido Santos-Rio No Km 85.
obras na pista No Km 136. pistainterditada com passagem porvariante pavimentada No Km
150.5. ondulações em toda a
pista, por 20 metros No Km
174.2. deslocamento de aterro
no sentido Santos-Rio No Km
175. pista com ondulações, no
sentido Santos-Rio Nos Km 183
e 199. pista com deformações
em toda a largura numa exten-
sio de SOO metros Nos Km 202.
207 e 206. erosão na pista No
Km 208,7. passagem precâna e

, faixa Rio-Santos interditada por
queda de barreira No Km 514.5.
entre o Notei do Frade e a Us»-
na Nuclear, trânsito em meia
pista e risco de desabamento
O DNER sugere que os moto-
nstas evitem trafegar neste tr»-
cho
Mo-Cwnpo* (SR 101)
Trânsito normal 
m-T..HÒ»!— <M »1«>Trânsito normal
Ponte* DSER í8otottm de 0*J
03)

BruMiai ciaro 06 02 Sows torque new 02 -01
Buenos Aires nuMado ^27 20 Psns nuHado 08^01
Ocago cfmva 03 00 Roma daro 08 -01
Frantfurt rxjWaOc CM 00 Santiago dare 13
Johmsburgo nubiado 20 11 SAoFranosoo^ctxivi 16 X)
Uma nuWadc 26 19 __ c1®"?  ^ 20
Lsboa arc 17 06 Tbquio daro OB CD
Londres nutitoo CB 06 Toronto neve -C2 -05
Las Angeies ctava 16 VSena ciaro CD 00
Maon daro 16 03 Wa&rxiyon_ nubttoo^  07 01

Aareperloa ¦>- .
G®*eâo   Par/nublado VisiNKdaòe moderada/boa.
Sinto» Dunwnt  PifftKit>l»do ViyNKIta» moOtfidi/boa
C^mb<a (SPl Psr/nuMado VisibilidacJe moderada/boa
ttmgonhitt (SP1 Par/nubiado VisiMidacJe moderada/boa
Viracopos (SP| Par/nubiado Vts^HUdade moderada/twa

NutVcnuva Vts^ixlade boa _ _ 
Braallia Par/nuWado Vtsibtlidade boa
Manaua Nub^cftuva^ V^fb* boa
Foita^aza Par/nub4ado Vnub<l«dade boa
Reote Nub/cftuva. Vts<>4idadeboa
Salvador Nub^Jiuve Visibilidade boa
Curitiba Par/nuMado VtsibiKdade moderada/boa
Porto Ateye Nub.ctiuva Vtsibmdade boa
Fontt: Ttu

REGISTRO

PROFA. OUVIA DA SILVA PEREIRA 
j

(MISSA DE 7» DIA) {
*

m Seus amigos Albertina B. Santos, Alda R. Maia. Ana de Lourdes B. de Castro, An na Maria M. Millen, Celeste i
Azulay Kelman, Esmeralda C. de Oliveira, Eunice J. Vieira, Ftóvio Thamsten, Helena Dias Carneiro, Gastão A <

f Cosate, Giuseppina Braga. Humberto Fadini, Itza Autran, Lilanides Guimarães, Lizair de M. Guarino, Lydinéa i
| Gassman, Maria Amélia de Carvalho, Maria Helena Novaes Mira. Maria Luiza Bittencourt. Maria Tereza '
I Fattoreli, Norma N. de Melo, Rita Maria Aguiar, Riva Roitman, Sarah Couto César, Sônia Botelho Junqueira, '

Terezinha Machado, Vera Ror de Goffredo e Vera Lúcia Machado convidam para a Missa que mandam celebrar pela J
alma da querida professora e amiga OUVIA, que será realizada no dia 7 de março, amanhã, quinta-feira, às 1900 jhoras, na Igreja da Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano. n° 99 — Copacabana.

poente 18h16mln
Lu* '' '• • • ' 

1
nascente 19h03min
poente 07h39mln
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14h53mln 1.3 m
Òwdaá • 1

A previsão para hoje na or-
Ia (narlttma do Rio A de céu
melo encoberto com pança-das de chuva moderadas e
trovoadas à noite. Ventos
de nordeste a noroeste,,
com velocidade de 11 a 16
nós. Mar de nordeste com
ondas de 1.0 a 1.6 metro,
em Intervalos de 3 a 4 se-
gundos. Visibilidade boa e
temperatura estável.

Praias ^:r'\
MvçinM* Prtçr»
Gnmwi Prtprt»

W» t^çrtçn»
Forta Sio Joio Irncrt*»*

a** Cmm wim Q+* Cmm+m wmmim
Aracaiu nuvchuwi 31 N Mk»0 nitwS«N«
BMm ruU*to 2S J3 Mawus M«0 2J_J3
BeioHoiuortp nutVctHA* t9 Nattit nt<iiacto 32 ?6
Boa Visa nubUdo Paltnss "uC clw.i 31 ?1
Brasilia ftjbttxiva __a 17 £ W
Cameo Grande fwnuNado 31 » Pono VHro nuWatto X a
CuaM nubctHiva 2? rvv:*r nuUado 33 !3
Cuniiba pafmuWado 16 RcBrarco K 2
nonaittcolB par'nuNato 25 X SatyadM Mtodo 32 25
Fwaioa rxjWado 36 23 StoLus wWado S J*
Godna rutVctUM 31 21 SioPaJo niMado ^_t9
MoPtssaa nuNMo 29 23 J*1*5™. _ nu(Kiwa 31 23
Uacapi ngMadc 31 23 Vft»na nublado 3325

Mundo 1
OA* Caatf(te iwnrn <** THgjln —
Amsterdi nubtedo 07 02 Mftnco cifO 23 09
Atones nublado QS 02 Mum daro 24 21
Bartetona duo 12 C8 MontewJeu_ ciaro 24 18
Bedim nubiado 04 -07 Moscou neve -05 -06

22h04min

Prúçina
Prôpna

Canc«lada> a exposição que o
Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB) faria com obras do pintor
americano Edward Hopper, um dos
maiores nomes da arte nos Estados
Unidos, prevista para maio. O mo-
tivo está sendo mantido em sigilo
pelas produtoras Maria Amélia
Mello e MAaka Medina. "Quere-

mos preparar um comunicado ofi-
ciai para explicar o que houve, a
fim de não suscitar especulações",
afirma Maria Amélia. Ela teme que
o cancelamento seja vinculado ao
ataque sofrido por uma obra de
Joaa Miró pelo paraense Jander
Reis, no CCBB no fim do ano pas-
sado. "A 

principio, também esta-
mos aguardando uma conclusão
sobre as negociações que mantemos
com instituições americanas e com
o próprio Banco do Brasil. Fiz pro-
jetos muito importantes no CCBB,
como a mostra de Frida Kihio, e
não quero que paire nenhuma espe-
culação sobre a produção", ressal-
ta. Segundo ela, parte das obras
viria do Whitney Museum of Ame-
rican Art, de Nova Iorque, que rea-
lizou uma grande apresentação so-
bre o artista recentemente. "0

Whitney proibiu a circulação das
obras no próprio pais, só liberando
no ano 2000", encerra Maria Amé-
lia.

AminofcMtoi na Cidade do Va-
ticano o lançamento de um sck)
para comemorar a ordenação sã-
cerdotal do papa Joio Paulo 11,
celebrada na Cracóvia, Polônia, em
1946. Esta nova emissão faz parte
de nove séries de selos que os Cor-
reios do Vaticano lançarão este
ano. A primeira das nove séries,
que começará a ser vendida no (fia
15, é dedicada aos 700 anos üa
viagem de Marco Polo á China.
Outra série de selos será dedicada
às viagens internacionais do pap^

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RBIGIOSOS E HJNBRES

Cario» Mao
0 0 presidente da ATAT no Bra-
sil, Ornar Carneiro da Cunha, entre-
gou ontem ao presidente do Cotisejho
Curador do Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro. M.F. do Nasci-
mento Brito, um cheque no valor^e
USS 100 mil. A verba será usadiííla
montagem de uma exposição das ar-
tistas plásticas Anna Bella GeigeY e
Giselda Lemer. "Os empresários
brasileiros precisam se conmicer da
importância de se investir em arte!',
afirmou o presidente da AT&T.
"Uma doação desse tipo é um gesto
inusitado na vida brasileira", dis.se
M.F. do Nascimento Brito.

Implcou em trajes medievais e
na estética hippie dos anos 70, o ator e
dançarino Cláudio Tovar para criar os
adereços e figurinos do musica! Fran-
cisco de Assis, que estréia dia 22. no
Teatro da Praia. Às indefectíveis cal-
ças jeans boca de sino com bordados
sobrepõem-se batas e coletes trabalha-
dos com pérolas, espelhos, fitas, lante-
joulas e até reproduções de pintu-
ras renascentistas. Das quase 100
peças do figurino, destaca-se a arma-
dura (foto) usada pelo jovem Francis-
co nas Cruzadas, feita com nada me-
nos de 720 tampinhas de garrafas e
uma profusão de espelhos e pérolas.

Divulgadai pelo jornal londrino The Sun uma pesquisa feita
entre seus leitores constatando que, na opinião deles, o príncipe
Charles não está capacitado para suceder sua mãe, a rainha Eliza-
beth II, no trono da Inglaterra. Os leitores compartilham a mesma
opinião da princesa Diana, que disse numa entrevista na televisão,
no fim do ano passado, que seu ex-marido não estava apto para o
cargo. O jornal pôs à disposição dos leitores duas linhas telefônicas
para conhecer as opiniões sobre o tema. Um dos telefones foi
destinado àqueles que acreditam que o príncipe não está capacitado
para ser rei e a outra linha para quem tinha opinião contrária. Dos
leitores que ligaram para o jornal, 33.226 chamaram o telefone do
não e somente 8.878 responderam que ele está apto para suceder sua
mãe. O jornal decidiu fazer uma nova pesquisa telefônica, desta vez
perguntando se o futuro rei deve ser o príncipe William. o filho mais
velho do príncipe Charles.

Elf
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Amoroso, a ultima esperanqa

H Apoiador se apresenta ao Flamengo certo de que será campeão e voltará á seleção
Ul*   I
-ní, É a última tentativa do presiden-

,te Kleber Leite para acertar o time
do flamengo. Trocado por Agui-
naldo, Lira, Rodrigo e Aloisio até o

'fim do Campeonato Estadual,
Amoroso chegou ontem à Gávea
òom a responsabilidade de acabar
de vez com o drama do ataque
jçubro-negro. Confiante, o apoiador
de 22 anos garante que voltara à ser

jo número 1 que Zagalo tanto so-
nhou encontrar para a Seleção bra-
sileira pré-olimpica. 

"Aqui vou vol-
-tar a ser o jogador que Zagalo tan-
tfa.queria'', apostou. Hoje de ma-
.^hã, Amoroso faz seu primeiro
jjeino no clube.

Tc* Sua principal expectativa é repe-
¦iir as atuações que o levaram a
-«onquistar três prêmios Charles
•jv •

Miller no Campeonato Brasileiro
de 94, quando dividiu a artilharia
com Túlio — ambos marraram 19
gols, apesar de Amoroso ter jogado
dez partidas a menos do que o ata-
cante alvinegro. O técnico Joel San-
tana confirmou sua estréia no jogo
de sexta-feira em Brasília — onde o
jogador nasceu — contra o Linha-
res, pela Copa do Brasil.

"Amoroso será mais um atacan-
te. Ele sabe se aproximar bem da
dupla de ataque e, além de fazer
gols, serve os companheiros", ana-
lisou Joel que, no entanto, ainda
não decidiu quem sairá do time —
o mais cotado é Iranildo. Além de
chegar ao ataque, Amoroso terá
também a missão de fechar o meio
de campo quando a equipe estiver

sem a posse de bola — exatamente
como fazia nos primeiros amistosos
da Seleção pré-olimpica, quando
foi convocado por Zagalo para en-
frentar Chile (5 a 0) e Honduras (0
a 0). "Na Gávea, fico mais perto da
Olimpíada. Se cheguei à Seleção jo-
gando pelo Guarani, calcule agora,
no Flamengo", disse.

Joelho — Operado no joelho
esquerdo em abril de 95 nos Esta-
dos Unidos, Amoroso garante estar
totalmente recuperado da lesão no
ligamento cruzado. Foram seis me-
ses longe da bola. Em novembro,
estava preparado para voltar ao
Guarani, mas na última hora deci-
diu aguardar mais um pouco para
reaparecer. "Fiz sete partidas este
ano no Campeonato Paulista e

marquei dois gols. Em São Paulo,
nem se fala mais na minha contu-
são", explicou. De qualquer manei-
ra o jogador neonsita de cuidados
especiais no local, tal qual Romário.
Com a operação. Amoroso virou re-
(em dos exercícios para reforçar a
musculatura da perna esquerda.

A responsabilidade de jogar no
Flamengo não o assusta — ele lem-
brou que a dividirá com Romário,
Sávio e outras estrelas do elenco
rubro-negro. Firme, o sobrinho de
Amoroso, ex-jogador do Fluminen-
se na década de 60, está certo de
fazer sucesso no futebol do Rio. E
faz previsões para lá de otimistas.
"Com o elenco que tem, o Flamen-
go será campeão".

Falta de dinheiro
XU"

agita o Fluminense

A falta de dinheiro voltou a cau-
r problemas no Fluminense. Des-

a vez, o técnico Jair Pereira corre o
sco de não contar com Ailton na

estréia do time na Copa do Brasil,
amanhã, em Maceió, contra o
CRB. O apoiador ficou irritado
:om a diretoria, que havia prometi-
do acertar sua divida com ele on-

, tem — e não o fez. Ailton deixou o
treino mais cedo. foi embora evi-
lando dar entrevistas, dizendo ape-
nas que não sabe se seguirá para a
¦apitai alagoana hoje de manhã.
Coincidência ou não, o técnico Joel
Santana, hoje no Flamengo, esteve

i à tarde nas Laranjeiras para cobrar
| antigas dividas, e saiu com as mãos
abanando.

| A revolta de Ailton abafou a
i alegria de Jair Pereira pela volta de

Renato — sem atuar desde 7 de
fevereiro. "Clinicamente, estou
bem. Para pegar ritmo c como time
não vem bem, vou jogar", disse
Renato. O treinador ficou feliz
também ao ver o zagueiro Ricardo
Rocha entrar em campo e treinar.
O jogador acertou seu empréstimo
por seis meses com o vice de fute-
boi, Valquir Pimentel—cuja tarefa
agora será apenas convencer o pre-
sidente Gil Carneiro de Mendonça,
contrário à vinda de Ricardo Ro-
cha. "Estou me sentindo um garoto
e quero jogar na estréia do Esta-
dual, dia 13, contra o ltaperuna",
afirmou Rocha.

O Fluminense está tentando
contratar o lateral-esquerdo perua-
no Perci Ayres, e deve fazer dois
jogos no Peru neste fim-de-semana.

Milan vence

time francês
Mesmo sem o liberiano Weah. o Milan, líder
absoluto do Campeonato Italiano da tempo-
rada 95/96, não teve maiores problemas para
derrotar o Bordeaux, da França, ontem à
noite, cm Milão, por 2 a 0 (gols de Eranio e
Roberto Baggio). A partida, primeira das
quartas-de-final da Copa da Uefa. foi disputa-
da no Estádio Giuseppc Meazza, em Milão, e
pouco mais de 22 mil torcedores comparece-
ram. O segundo jogo será realizado na França,
dia 19.

Christian visita nova

pista da Indy no Rio
Animado com o sexto lugar conseguido na
primeira prova da atual temporada da
Fórmula Indy, em Miami, no domingo, o
piloto Christian Fittipaldi chega hoje ao Rio
para conhecer o circuito que leva o nome de
seu tio, Émerson Fittipaldi, no autódromo de
Jacarepaguá. No dia 17, será disputada ali a
segunda etapa do campeonato e Christian. da
equipe Newman-Haas. está confiante num
bom resultado.

Schoidt
multo perto
de Atlanta
O campeão mundial da classe
Laser, Robcrt Scheidt, está a
um passo da Olimpíada de
Atlanta. Ontem, ele venceu a
sexta regata da categoria no
Prc-Olimpico e distanciou-se
14 pontos de seu principal
concorrente. PcterTanscheit.

Vôlei repete
a final de 96
no feminino
A Superliga feminina de vôlei
repetirá este ano a decisão de
95, entre Leite Moça e
BCN/Guarujá. Na
segunda-feira, o
BCN/Guarujá derrotou o
Trasmontano e garantiu sua
vaga. O primeiro jogo da
melhor-de-cinco final será
realizado no domingo.

JAZIGO PERPETUO POR

RS 83,00 MENSAIS
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; JARBAS FIRME COELHO
(MISSA DE 7° DIA)

fv/larisa. Marilia. João Luiz. Carmmha e Loumar convidam os
amigos e parentes para Missa de Sétimo Dia do seu amado
JARBAS. no dia 07 de março às 12hs. na IGREJA DE NOSSA
SENHORA DO CARMO. Rua 1o de Março. S/N° — Centro.

NOTICIÁRIOS
11HOO — Manchete Esportiva
12h30 — Globo Esporte
1 Mil S — Record nos Esportes
SOM ¦ — Manchete Esportiva
FUTEBOL
lOMO — Campeonato Carioca:

Botafogo x Flamengo.
VT — Sportv

ItMO — Liga Uefa: Juventus x
Real Madrid, ao vivo

17hOO Paulista: Palmeiras x p
Guarani, ao vivo —\

illMO

Paulista: Corinthians<
x Novorizontino, ao j
vivo—Sportv
Decisão do Prfr-Oflmpi-1
co: Argentina x Brasil, §
ao vivo—4
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NELSON CARNEIRO

(MISSA 30° DIA)

t A família agradece as numerosas manifestações de carinho
-*é* recebidas e convida para a Missa de 30° Dia do seu querido

j NELSON, a realizar-se na Igreja Nossa Senhora Mãe dos
Homens, na Rua da Alfândega. n° 54. esquina Av. Rio

Branco, às 09:1 5 horas do dia 07 de Março. 5a-feira.

JAZIGOS PERPETUOSA PARTIR DC:
Sâo Joio Batista (Bocafbgo) n 8.000,
São Francisco Xavier n 6.000,
Inhaúma b 4.000,
Caiumbi m 5.000,
Jardim da Saudade (Sni*^)_ ri 1.000,
Terrenos para Capelas «20.000,

23 5-2 641

Kaiser
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NA GRANDE AREA

¦ ARMANDO NOGUEIRA

O resto é 
paisagem

Brasileiro 
gosta, mesmo, è de brincar; de preferência, com uma

bola. Na hierarquia dos esportes coletivos, o Brasil já assegurou
vaga olimpica em todos eles. Só faltava o futebol masculino, que
acaba de entrar na lista para Atlanta. Mesmo não tendo mostrado
sempre o seu futebol, está chegando à finalíssima, com a Argentina,
hoje, já classficado. Tudo de bom que lhe aconteça, logo mais, em
Mar dei Plata, é lucro.

A exibição contra o Uruguai foi a mais plausivel da equipe.
Sobretudo no segundo tempo. Imagino o contentamento de Zagalo,
vendo o time a trocar passes, numa vistosa circulação de bola,
prenuncio de um passe de meio gol. A equipe desperdiçou três gols, no
minimo.

Uma coisa que me agradou, o tempo todo, foi o fair play, o espírito
esportivo. Nenhuma equipe se comparou à brasileira no respeito às
leis do jogo. Zagalo exigiu, sempre, o máximo de luta, mas com
lealdade. Disse que não queria ver violência, nem má-le, nem brutali-
dade. A equipe acatou inteiramente a ordem. Não deu um pontapé.
Não vi ninguém dando esses carrinhos desatinados, tão comuns no
atual futebol brasileiro.

Dos torneios que tenho visto, o Pré-Olimpico foi o mais disciplina-
do, o mais esportivamente disputado no futebol sul-americano. Lou-
vores à arbitragem e à própria Fifa, que chegou iá falando grosso
contra a violência. A América do Sul estará representada no futebol
olímpico pelas duas melhores escolas de futebol do continente. Uru-
guai e companhia que me desculpem. Fora Brasil e Argentina, o resto
é paisagem.

A música das esferas
Alguém é capaz de explicar a queda que tem o brasileiro pra

esporte coletivo? Antes que falem os psicólogos, avanço o meu
palpite: só pode ser artes da bola. A bola exprime, como nenhum
outro brinquedo, o gosto de brincar, que é um dos dons da raça. Três
figurinhas são as prediletas na família das esferas: a bola de futebol, a
bola de basquete e a de vôlei. Cada uma mais fascinante que a outra.
Feitas pro afago, nem por isso são de fácil convivência. Qualquer uma
delas é capaz de desconcertar o parceiro, a qualquer instante. Não que
use golpes baixos. É que, em movimento, ela é graciosamente mágica.
E como não nasceu com a índole da quietude, passa a vida brincando.
Jcan Girardoux diz que a bola de futebol não admite truques — só
efeitos sublimes. A observação se aplica ao vôlei e ao basquete, dois
jogos que também exaltam a harmonia das esferas.

Nos esportes coletivos, o Brasil não dá por menos: classificou o ,
futebol masculino e feminino, o vôlei, idem, idem, tanto em quadra
como na areia. No vôlei de praia, a dose chega a ser dobrada: o Brasil
vai com duas duplas por sexo.

Há ainda um esporte de bola que começa a conquistar um lugar ao
sol por aqui: o handebol. Pois ai também já estamos em Atlanta.
Pouco ou nada sei sobre a modalidade. Jamais palmeei uma bola de
handebol. Mas sou capaz de jurar que é irmã da bola de vôlei.

Um dia, perguntei a uma bola de futebol se o feitio da bola de .
futebol americano não seria um vacilo genético da honrosa espécie '
das esferas. Falando em nome da dinastia, a bola foi curta e grossa:

A bola de rugby nem devia se chamar bola. Ela não pertence à
família das esferas. É uma reles elipse...

Criatura feliz a bola. Um dia está curtindo o pé direito de ;
Marcelinho: pé-de-moleque. No outro está desabrochando na ponta
dos dedos de Fernanda Venturini, flor das flores. Adoráveis parceiros ••
da bola no concerto musical das esferas.

Gol sem chuteira vale?
Vi. há dias, na tevê. um lance curioso. Creio que ocorreu num

campeonato menor, de um futebol também menor. Sei que o
jogador cobra o pênalti. A bola entra. Atrás dela, quase na mesma
trajetória, vai-se a chuteira de quem chutou. Bola e chuteira
balançam a rede. O árbitro manda repetir. O cara chula, de novo. e
dessa vez a bola bate na trave vertical esquerda. Atrás dela, vai a
mesma chuteira. Que igualmente bate na trave. O árbitro deixa
correr o jogo, naturalmente.

Por que terá usado o árbitro dois pesos e duas medidas, se a
segunda execução tinha sido igual à primeira? Uma. videoteipe da
outra. Explica Arnaldo Cezar Coelho que o árbitro valeu-se do bom
senso: na primeira cobrança, a presença da chuteira em pleno ar. no
vácuo da bola, pode ter atrapalhado o goleiro. Na segunda, como não
houve prejuízo pra ninguém, o árbitro não tinha por que apitar

É bom lembrar que outro dia encontrei a seguinte questão no
manual da Fifa. na internet: se, numa disputa com o adversário, o
jogador fica sem a chuteira mas, ainda assim, consegue chutar e fazer
o gol, esse gol é válido?

O gol é válido, sim senhor — responde a Fifa. O jogador perdeu \
a chuteira por puro acidente.

Não é o caso de perguntar, de novo: no caso do pênalti, a perda da ;
chuteira não foi também acidental?

Com pena de Túlio
Madame Túlio foi ao Maracanã, domingo, pela primeira vez na

vida. Foi ver o marido receber a faixa de campeão e, pra variar, fazer
mais um gol. Bonita, elegante, deu uma simpática entrevista ao
Sportv, antes do jogo. Estava deslumbrada com o espetáculo do
estádio em tarde de festa.

Nunca imaginei que o campo fosse assim tão grande! —
confessou, fazendo, então, o seguinte comentário:

Meu Deus, mas o campo é grande demais. Como é que o Túlio
pode correr tudo isto, o tempo todo? Fico com pena dele.

O repórter perdeu uma chance de ouro pra tranqüilizar a primeira-
dama do futebol brasileiro. Era só concordar: realmente, o campo é
grande, é muito chão pra correr... Madame que me perdoe, mas desse
mal é que não morrerá o marido dela. Se Túlio chega em casa,
dizendo que está cansado, só pode ser de fazer gols; de correr é que
nao e...

. 
«e
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QUiM PAZ COM TIQRK PAZ PARA SIMPRI.
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Convencido de que vai brilhar10 Flamengo, Amoroso vestiu a camisa do clube após ser apresentado pelo presidente

Samuel Martins

TIGRE

, JARBAS FIRME COELHO

i, , .(MISSA DE 7° DIA)
Marisa. Marilia. João Luiz. Carminha e Loumar convidam os
amigos e parentes para Missa de Sétimo Dia do seu amado
JARBAS. no dia 07 de março às 12hs. na IGREJA DE NOSSA
SENHORA DO CARMO. Rua 1o de Março. S/N° — Centro.

NELSON CARNEIRO

(MISSA 30° DIA)

Jí A família agradece as numerosas manifestações de carinho

1 
recebidas e convida para a Missa de 30° Dia do seu querido

v' I NELSON, a realizar-se na Igreja Nossa Senhora Mãe dos
Homens, na Rua da Alfândega, n° 54, esquina Av. Rio

Branco, às 09:1 5 horas do dia 07 de Março. 5a-feira.

JAZIGOS PERPETUOS_ , _ _ A PARTIR DC:
São João Batista (Boafogo) k 8.000,
São Francisco Xavier n 6.000,
Inhaúna rj 4.000,
Catumbi u 5.000,
Jardim da Saudade (Sobop).. rs 1.000,
Terrenos para Capelas u 20.000,

TUBOS E CONEXÕES

QUEM FAZ COM TIQRE PAZ PARA SEMPRE.
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^moroso, a última esperança

BApoiador se apresenta ao Flamengo certo de que será campeão e voltará à seleção

\"É a última tentativa do presiden-m fêitlcber Leite para acertar o time
"^'Flamengo. Trocado por Agui-** flilldo, Lira, Rodrigo e Aloisio até o

Mnftm do Campeonato Estadual,
ú> Amoroso chegou ontem à Gávea

a responsabilidade de acabar
•y der vez com o drama do ataque

ríibro-negro. Confiante, o apoiador
üV'de 22 anos garante que voltará a ser

>v d número I que Zagalo tanto so-
nhou encontrar para a Seleção bra-

—stfeira pré-olímpica. 
"Aqui vou vol*

tar a ser o jogador que Zagalo tan-
to queria", apostou. Hoje de ma-'nft'3. Amoroso faz seu primeiro"-freüvo no clube.

j', ;(.'Sua principal expectativa é repe-' 
tir as atuações que o levaram aÍ113 ,fili . ,

^corçquistar tres prêmios Charles
•toO«

Miller no Campeonato Brasileiro
de 94, quando dividiu a artilharia
com Túlio — ambos marcaram 19
gols, apesar de Amoroso ter jogado
dez partidas a menos do que o ata-
cante alvinegro. O técnico Joel San-
tana confirmou sua estréia no jogo
de sexta-feira em Brasília — onde o
jogador nasceu — contra o Linha-
res, pela Copa do Brasil.

"Amoroso será mais um atacan-
te, Ele sabe se aproximar bem da
dupla de ataque e, além de fazer
gols, serve os companheiros", ana-
lisou Joel que, no entanto, ainda
não decidiu quem sairá do time —
o mais cotado é Iranildo. Além de
chegar ao ataque, Amoroso terá
também a missão de fechar o meio
de campo quando a equipe estiver

sem a posse de bola — exatamente
como fazia nos primeiros amistosos
da Seleção prè-olimpica, quando
foi convocado por Zagalo para en-
frentar Chile (5 a 0) e Honduras (0
a 0). "Na Gávea, fico mais perto da
Olimpíada. Se cheguei á Seleção jo-
gando pelo Guarani, calcule agora,
no Flamengo", disse.

Joelho — Operado no joelho
esquerdo em abril de 95 nos Esta-
dos Unidos, Amoroso garante estar
totalmente recuperado da lesão no
ligamento cruzado. Foram seis me-
ses longe da bola. Em novembro,
estava preparado para voltar ao
Guarani, mas na última hora deci-
diu aguardar mais um pouco para
reaparecer. "Fiz sete partidas este
ano no Campeonato Paulista e

marquei dois gols. Em São Paulo,
nem se fala mais na minha contu-
são", explicou. De qualquer manei-
ra o jogador necessita de cuidados
especiais no local, tal qual Romário.
Com a operação. Amoroso virou re-
fém dos exercidos para reforçar a
musculatura da perna esquerda.

A responsabilidade de jogar no
Flamengo não o assusta — ele lem-
brou que a dividirá com Romário,
Sávio e outras estrelas do elenco
rubro-negro. Firme, o sobrinho de
Amoroso, ex-jogador do Fluminen-
se na década de 60. está certo de
fazer sucesso no futebol do Rio. E
faz previsões para lá de otimistas.
"Com o elenco que tem, o Flamen-
go será campeão".
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O resto é 
paisagem...;

Falta de dinheiro

agita o Fluminense
>:n • C?,áq
A falta de dinheiro voltou a cau-

sar problemas no Fluminense. Des-
f Tífvez, o técnico Jair Pereira corre o
,l risco de não contar com Ailton na

estréia do time na Copa do Brasil,
amanhã, em Maceió, contra o
ÇRB. O apoiador ficou irritado
com a diretoria, que havia prometi-
do acertar sua dívida com ele on-
içm — e não o fez. Ailton deixou o
treino mais cedo, foi embora evi-
tando dar entrevistas, dizendo ape-

j nas que não sabe se seguirá para a
,• capital alagoana hoje de manhã.
^-Coincidência ou não, o técnico Joel
r"Santana, hoje no Flamengo, esteve

í à tarde nas Laranjeiras para cobrar

| antigas dividas, e saiu com as mãos
5 abanando.

| v A revolta de Ailton abafou a
j alegria de Jair Pereira pela volta de

Renato — sem atuar desde 7 de
fevereiro. "Clinicamente, estou
bem. Para pegar ritmo e como time
não vem bem, vou jogar", disse
Renato. O treinador ficou feliz
também ao ver o zagueiro Ricardo
Rocha entrar em campo e treinar.
O jogador acertou seu empréstimo
por seis meses com o vice de fute-
boi, Valquir Pimentel — cuja tarefa
agora será apenas convencer o pre-
sidente Gil Carneiro de Mendonça,
contrário à vinda de Ricardo Ro-
chi; "Estou me sentindo um garoto
e quero jogar na estréia do Esta-
dual, dia 13, contra o Itaperuna",
afirmou Rocha.

O Fluminense está tentando
contratar o lateral-esquerdo perua-
no Perci Ayres, e deve fazer dois
jogos no Peru neste fim-de-semana.

I
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"H rasileiro gosta, mesmo, é de brincar; de preferência, com uma
JD bola. Na hierarquia dos esportes coletivos, o Brasil jã assegurou
vaga olímpica em todos eles. Só faltava o futebol masculino, que
acaba de entrar na lista para Atlanta. Mesmo não tendo mostradp
sempre o seu futebol, está chegando à finalissima, com a Argentina,
hoje. já classficado. Tudo de bom que lhe aconteça, logo mais, em
Mar dei Plata, é lucro.

A exibição contra o Uruguai foi a mais plausível da equipo.
Sobretudo no segundo tempo, imagino o contentamento de Zagalo.
vendo o time a trocar passes, numa vistosa circulação de bola,
prenuncio de um passe de meio gol. A equipe desperdiçou três gols, no
mínimo.

Uma coisa que me agradou, o tempo todo, foi o fair play, o espirito
esportivo. Nenhuma equipe se comparou à brasileira no respeito às
leis do jogo. Zagalo exigiu,, sempre, o máximo de lula, mas com
lealdade. Disse que não queria ver violência, nem má-fé, nem brutali-
dade. A equipe acatou inteiramente a ordem. Não deu um pontapé.
Não vi ninguém dando esses carrinhos desatinados, tão comuns no
atual futebol brasileiro.

Dos torneios que tenho visto, o Pré-OIímpico foi o mais disciplina-
do, o mais esportivamente disputado no futebol sul-americano. Loú-
vores á arbitragem e à própria Fifa, que chegou lá falando grosso
contra a violência. A América do Sul estará representada no futebol
olímpico pelas duas melhores escolas de futebol do continente. Uru-
guai e companhia que me desculpem. Fora Brasil e Argentina, o resto
é paisagem!

A música das esferas
Alguém é capaz de explicar a queda que tem o brasileiro pra

esporte coletivo? Antes que falem os psicólogos, avanço o meu
palpite: só pode ser artes da bola. A bola exprime, como nenhum
outro brinquedo, o gosto de brincar, que é um dos dons da raça. Três
figurinhas são as prediletas na família das esferas: a bola de futebol, a
bola de basquete e a de vôlei. Cada uma mais fascinante que a outra.
Feitas pro afago, nem por isso são de fácil convivência. Qualquer uma
delas é capaz de desconcertar o parceiro, a qualquer instante. Não que
use golpes baixos. É que, em movimento, ela é graciosamente mágica.
E como não nasceu com a índole da quietude. passa a vida brincando.
Jean Girardoux diz que a bola de futebol não admite truques — só
efeitos sublimes. A observação se aplica ao vôlei e ao basquete, dois
jogos que também exaltam a harmonia das esferas.

Nos esportes coletivos, o Brasil não dá por menos: classificou o
futebol masculino e feminino, o vôlei, idem, idem. tanto em quadra
como na areia. No vôlei de praia, a dose chega a ser dobrada: o Brasil
vai com duas duplas por sexo.

Há ainda um esporte de bola que começa a conquistar um lugar ao
sol por aqui: o handebol. Pois ai também já estamos em Atlantífc
Pouco ou nada sei sobre a modalidade. Jamais palmeei uma bola de
handebol. Mas sou capaz de jurar que é irmã da bola de vôlei.

Um dia, perguntei a uma bola de futebol se o feitio da bola de
futebol americano não seria um vacilo genético da honrosa espécie
das esferas. Falando em nome da dinastia, a bola foi curta e grossa:— A bola de rugby nem devia se chamar bola. Ela não pertence ã
família das esferas. É uma reles elipse...

Criatura feliz a bola. Um dia está curtindo o pe direito de
Marcelinho: pé-de-moleque. No outro está desabrochando na ponta
dos dedos de Fernanda Venturini, flor das flores. Adoráveis parceiros-
da bola no concerto musical das esferas.

Gol sem chuteira vale?
Vi. há dias, na tevê, um lance curioso. Creio que ocorreu ntui)

campeonato menor, de um futebol também menor. Sei que o
jogador cobra o pênalti. A bola entra. Atrás dela, quase na mesma
trajetória, vai-se a chuteira de quem chutou. Bola e chuteinj
balançam a rede. O árbitro manda repetir. O cara chuta, de novo. e
dessa vez a bola bate na trave vertical esquerda. Atrás dela. vai a
mesma chuteira. Que igualmente bate na trave. O árbitro deixa
correr o jogo, naturalmente.

Por que terá usado o árbitro dois pesos e duas medidas, se a
segunda execução tinha sido igual á primeira? Uma, videoteipe da
outra. Explica Arnaldo Cezar Coelho que o árbitro valeu-se do bom •
senso: na primeira cobrança, a presença da chuteira em pleno ar. no
vácuo da bola, pode ter atrapalhado o goleiro. Na segunda, como não
houve prejuízo pra ninguém, o árbitro não tinha por que apitar.

É bom lembrar que outro dia encontrei a seguinte questão no
manual da Fifa, na internet: se, numa disputa com o adversário, o
jogador fica sem a chuteira mas. ainda assim, consegue chutar e fazer
o gol. esse gol é válido?

— O gol é válido, sim senhor — responde a Fifa. O jogador perdeu
a chuteira por puro acidente.

Não é o caso de perguntar, de novo: no caso do pênalti, a perda da
chuteira não foi também acidental?

Com pena de Túlio
Madame Túlio foi ao Maracanã, domingo, pela primeira vez na

vida. Foi ver o marido receber a faixa de campeão e, pra variar, fazer
mais um gol. Bonita, elegante, deu uma simpática entrevista aò
Sportv, antes do jogo. Estava deslumbrada com o espetáculo do
estádio em tarde de festa.

Nunca imaginei que o campo fosse assim tão grande! —
confessou, fazendo, então, o seguinte comentário:

Meu Deus, mas o campo é grande demais. Como é que o Túlio
pode correr tudo isto, o tempo todo? Fico com pena dele.

O repórter perdeu uma chance de ouro pra tranqüilizar a primeira-
dama do futebol brasileiro. Era só concordar: realmente, o campo é
grande, é muito chão pra correr... Madame que me perdoe, mas desse
mal é que não morrerá o marido dela. Se Túlio chega em casa.
dizendo que está cansado, só pode ser de fazer gols; de correr é que
não é...

Scheldt
multo perto
de Atlanta
O campeão mundial da classe
Laser. Robert Scheidt, está a
um passo da Olimpíada de
Atlanta. Ontem, ele venceu a
sexta regata da categoria no
Prc-Olimpico e distanciou-se
14 pontos de seu principal
concorrente, PelerTanscheit.

Vôlei repete
a final de 95
no feminino
A Superliga feminina de vôlei
repetirá este ano a decisão de
95. entre Leite Moça e
BCN/Guarujá. Na
segunda-feira, o
BCN/Guarujá derrotou o
Trasmontano e garantiu sua
vaga. O primeiro jogo da
mclhor-de-cineo final será
realizado no domingo.

Botafogo

perde no Piauí
Não foi nada boa a estréia do Botafogo na
Copa do Brasil, ontem à noite, em Teresina.
O time carioca, que desejava vencer o
Corissabá (campeão do Piaui em 95) por dois
gols de diferença para evitar a segunda
partida, acabou derrotado por I a 0 (gol de
Pitonho. aos 44min do segundo tempo), após
fraca atuação da equipe. O segundo jogo está
previsto para o dia 27 e o Corissabá tem a
vantagem do empate. Outros resultados:
Atlético Paranaense 3x0 Santos. Goiás 2 x 1
Criciúma e Grêmio 3 x 1 Operário (MS).

Christlan visita nova
pista da Indy no Rio
Animado com o sexto lugar conseguido na
primeira prova da atual temporada da
Fórmula Indy, em Miami. no domingo, o
piloto Christian Fittipaldi chega hoje ao Rio
para conhecer o circuito que leva o nome de
seu tio. Emerson Fittipaldi, no autódromo de
Jacarepaguá. No dia 17. será disputada ali a
segunda etapa do campeonato e Christian, da
equipe Newman-Haas, está confiante num
bom resultado.
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¦ Brasil tem a vantagem do empate contra a Argentina para ganhar o Pre-Olimpico, mas Zagalo espera conquistar outra vitoria
 ... ... _______ M«f del Plata. Argentina — Marcelo Theobald
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amistoso, nao me assusta. Temos um bloco
quando Donizete para defensivo bem armado, e nao apenas .'
Brasil. Hoje, com a Sele^ao Brasi- dois zagueiros", disse Zagalo. ¦&-.
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Argentina mais uma vez", atirmou g%2 Za^0 

:Z * 
4 

*'.'* J ™;^;: "W

Zagalo. Local: Estadio Cuidad dp Mar dol Plata jfi|gfl ^f-". '' A >"? * ' ... ''^J' / ¦¦! 
' ¦ ;A ' ' ¦ ^ '^jp »» ** Jf... c HovArio: 22h (horano de Brasilia) As TVs Olobo jE^' •JWPPWP®"IK^^^ ^V.'o *.., . J- ¦•¦•$ ,v 2. '-':, %" '¦' \ '"1^ "MVv **''$&£

Mais uma vez a Selegao usara os 0eando.rantoae<.srao.esGiobo(i??okhtM Tup. .«¦ ' \ • • ,+**m » w- - • 
^ , & ¦ > *,.• -^rfM

contra-ataques como arma — ain- i"801""'"Tr°p|ca'FMiwimh^tranamrtom Gi'lsonfwa na reserva. mas Savio (D) e um dos tnuifos m equipc brasilcira para a conquista do primeiro lugar no Pre-Olimpico. hoje a noitc

Bebeto entra em crise com o La Coruiia

o goleiro Liano opinou; "Acho

que em um grupo deve valer mais
o lado coletivo do que o individual
e Bebeto precisa pensar no time
como um todo". 0 treinador. que
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Brasil tem a vantagem do empate contra a Argentina para ganhar o Pré-Olímpico, mas Zagalo espera conquistar outra vitória
tina — Marcelo Thoobald

OLDCMÁRIO TOUGU1NHÓ
Correspondente

MAR
delpla-<,«»*£,:' >
T A . AR-
GENTINA
— Com a
classificação para a Olimpíada de
Atlanta já assegurada, a Seleção
brasileira encara o jogo desta noite
(22h, horário de Brasília), no Está-
dio Cuidad de Mar dei Plata, con-
tia a Argentina, mais como um
amistoso do que como a decisão do
título do Pré-Olimpico. Esta visão,
porém, é só dos brasileiros: os ar-
gentinos consideram a partida uma
revanche da eliminação que sofre-
ram na Copa América.

O técnico Daniel Passarella até
hoje não se conformou com o gol
de Túlio naquela competição —

por ter usado o braço para dominar
a bola —, nem com a derrota sofri-
da em novembro, num amistoso,
quando Donizete marcou para o
Brasil. Hoje, com a Seleção Brasi-
leira jogando com a vantagem do
empate (tem melhor saldo de gols),
o treinador argentino confia que
seus jovens jogadores possam con-
seguir a vitória tão sonhada.

"Atingimos nosso objetivo, que
era conquistar a vaga para os Jogos
Olímpicos. Agora, minha função é
descontrair os meninos, que esta-
vam muito tensos. Por que vamos
continuar cobrando ainda mais da
equipe? Mas não quero dizer que
iremos relaxar. Nada disso. Vamos
entrar em campo para ganhar da
Argentina mais uma vez", alirmou
Zagalo.

Mais uma vez a Seleção usará os
contra-ataques como arma — ain-

da mais pela necessidade que a Ar-
gentina tem de vencer para ser cam-
peã. 

"Contra o Uruguai, os meni-
nos deram um show de troca de
passes. Quando eles avançavam pa-
ra chegar ao gol no desespero, a
gente contra-atacava envolvendo os
zagueiros. Se os argentinos decidi-
rem abandonar a defesa, podem
acabar liqüidados".

Para o treinador brasileiro, com
a entrada de Beto o time ganhou
mais segurança na marcação e velo-
cidade nos contra-ataques — por
isso o jogador será mantido contra
a Argentina. "Souza é muito bom
para determinadas partidas. Tran-
qüilo, prende bem a bola no meio-
campo. Só que tivemos que mudar
de ritmo e Beto entrou na hora
certa. Confio nele. Por isso acho
que a seleção vai jogar muito bem.
Soube que o Passarella está querendo
jogar em cima da nossa zaga, mas isso
não me assusta. Temos um bloco
defensivo bem armado, e não apenas
dois zagueiros", disse Zagalo.

ARl
Cavallero Oida
Lombardt 26 Maria

Rotchon Carlinhos
Pablo Paz Narciso

Juan Sorin Roberto Carlos
Bassedas FIAvto ConcoicAo
Aimoyda Amaral

Ortoga Junir>hoMorales Beto
Delgado Chio

Claudio LOpoz Savio
Tknlco: Ttcnico:

Passarella Zagalo 
Local: EstAdio Cuidad de Mar del Plata

Horirto: 22h (hordrio de Brasilia). As TVs Olobo
e Bandetrantes e as radios Olobo (I220khz), Tupi
(1280Khz> o Tropical FM (104 5mhz) transmttom.

Mar d»! Plata. Ar

Bebeto entra em crise com o La Cortina

QUER 15 MILHÕES ?
htip://www.novanet.com.br/mvfftuat/nméxico.htm

CADERNO

IDÉIAS

Nem pense

duas vezes.

Leia.

Todos os sábados,

no seu JB.
JORNAL DO BRASIL

¦ Treinador usa

o jogador como

bode expiatório
ANEL1SE INFANTE
Correspondente
T A CORUNA, ESPANHA —
J_> Há meses, o atacante Bebeto
e o técnico do Deportivo La Coru-
na. John Toshack. estão em desa-
cordo. 0 time tem a pior campa-
nha dos últimos quatro anos e o
treinador procura desculpas. Uma
das tentativas mais freqüentes.

agora, é substituir Bebeto. O joga-
dor está incomodado com a situa-
çâo e há dois dias não treina com o
restante do grupo — alega proble-
mas no braço. Para os torcedores,
porém, a dor que mais perturba o
atacante chama-se Toshack.

Apesar das constantes contu-
sòes e substituições nesta têmpora-
da, Bebeto mantém a liderança na
artilharia do Campeonato Espa-
nhol. com 19 gols. No domingo, o
jogador regressava ao time após
duas rodadas afastado em razão

de outra lesão. Mal teve oportuni-
dade de tocar na bola — estava
isolado no ataque. Substituído no
intervalo, Bebeto decidiu ir embo-
ra. "Ele é um dos melhores do
mundo e, como não está acostu-
mado a ser substituído, quando
isso acontece, se chateia", explicou
o zagueiro Djukic. "Estava de ca-
beça quente. Quando se acalmar,
voltará ao normal", completou
Mauro Silva.

A maioria dos jogadores do
Deportivo prefere não comentar o
desentendimento. Ontem, apenas

o goleiro Liano opinou; "Acho

que em um grupo deve valer mais
o lado coletivo do que o individual
e Bebeto precisa pensar no time
como um todo". O treinador, que
assumiu a equipe nesta têmpora-
da. reconheceu ser difícil sua per-
manência no clube. Ele assumiu
um Deportivo campeão da Copa
do Rei, dono de dois vice-campeo-
natos da Liga e favorito ao titulo.
Agora, o time ocupa a 10a posição
e as criticas ao técnico são fre-
qüentes. Mais ainda por tirar o
craque de campo constantemente.

T^?l 10x15 9x13
12 3,95 Ml
24 7,92 5,75
36 11,58 >,#«
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A confiança da zaga

As críticas, inclusive da impren-
sa argentina, não preocupam. Nem
mesmo as declarações de Passarei-
Ia, dizendo que forçará o jogo em
cima deles, parecem fazer diferença.
Carlinhos e Narciso acham que o
jogo desta noite é a grande chance
que tem para mostrar seu futebol e
continuar na equipe que irá para
Atlanta.

Carlinhos, estudante de Enge-
nharia Civil, sempre muito ponde-
rado, não se abate e lembra nunca
ter pedido para jogar. E se chegou
até a Seleção foi pelo futebol que
mostrou até hoje. "Reconheço 

que
nosso time tem tantos jogadores de
alta qualidade em outros setores

que acabam exigindo o mesmo da
zaga. Não sou nenhum estilista,
mas sei jogar. Apesar das queixas,
não me sinto culpado por nenhum
dos gols que sofremos", comenta.

Narciso também está certo de
que ele e Carlinhos irão superar
bem o forte ataque argentino. "Va-
mos cercar o ataque adversário e
mostrar nosso valor. Não vou mu-
dar minha maneira de jogar. Tenho
até me prendido muito. Sou dos
que gostam de ir á frente criar joga-
das de gol. Como Zagalo não quer
que a dupla de área avance, só
ataco por ordem dele. normalmente
nos escanteios". (O.T.)

Maracanã ganha
nova iluminação
0 Maracanã ganhará nova iluminação a partir do
dia 24. Pela tabela do Campeonato Estadual, está
previsto para a data o clássico entre Botafogo e
Vasco, válido pela quarta rodada da competição.
A aquisição c instalação dos equipamentos, esti-
madas em USS 500 mil. foram acertadas através
de uma permuta entre a Sudeij e a General Ele-
tric, que cederá o sistema em troca da exploração,
por um ano. de duas placas publicitárias no gra-
mado do estádio. De acordo com o presidente da
Suderj. Raul Raposo, os atuais refletores do está-
dio geram menos da metade da quantidade de luz
exigida pela Fifa.J

Guarani, a próxima
vitima do Palmeiras
O supertime do Palmeiras volta a campo hoje.
prometendo mais um show no Campeonato
Paulista — é lider isolado, e invicto. 0
adversário será o Guarani, que perdeu para o
Novorizontino por I a 0. no último sábado, e
tenta se reabilitar, embora a tarefa seja das mais
difíceis. No Palmeiras, apenas um desfalque:
Djalminha. expulso na partida contra o
Corinthians. 0 jogador deverá ser substituído
por Elivélton. embora o técnico Vanderlei
Luxemburgo não tenha confirmado a entrada
do atacante. O jogo será no Parque Antártica,
cbm inicio marcado para 17h.

Much Bettar apronta
para Latino-Americano
Aos seis anos. o incansável craque Much Better
realiza, hoje de manhã, em Itaipava. o apronto
para o Clássico Associação Latino-Americana de
Jockeys Clubs. domingo à tarde na Gávea com
dotação de RS 200 mil para o proprietário do
ganhador. O castanho treinado por João Luis
Maciel tentará o titulo inédito de bicampeão da
prova — venceu em 1994 no Hipódromo de La
Plata — contra os melhores puros-sangues da
América do Sul. O apelido de cavalo de ferro
nunca fez tanta justiça a um puro-sangue. Depois
da histórica temporada de 1994, em que venceu o
Latino-americano, o GP São Paulo, o GP Brasil
e o GP Carlos Pelegrini. o filho de Baynoun teve
um ano acidentado. Agora, porém, volta à forma
habitual. " Much Better está tinindo. E quando
ele está bem é sempre candidato ao primeiro
lugar", avisa Maciel.

Preparador
recebe alta
do hospital
O preparador físico do
São Paulo. Altair Ramos,
atingido por um raio na
última quarta-feira,
recebeu alta hospitalar
ontem e já está em casa.
Altair estava internado no
Hospital Albert Einstein
desde o dia em que sofreu
o acidente. Os médicos
Elias Knobel e Moisés
Cohen. que o
acompanharam e
assinaram sua alta
hospitalar, disseram que
Altair não teve qualquer
seqüela em função do raio
que o atingiu. Mas
recomendaram-lhe
repouso absoluto para os
próximos dias.

Silva traça
planos para
o Estadual
O trabalho do técnico
Carlos Alberto Silva
começará de fato no
Vasco amanhã, quando o
time — que realizou um
amistoso com o Nagoya
Grampus(l x l) no Japão
— irá se reapresentar em
São Januário. Enquanto
aguarda o primeiro »
contato com os jogadores,
o treinador traça os
últimos detalhes para o
Campeonato Estadual e a
Copa do Brasil. A
novidade do time para a
estréia contra o Olaria,
domingo, deverá ser a
volta de Rogério,
recuperado de uma
contratura muscular.
Carlos Germano e Assis,
que também ficaram no
Rio recuperando-se de
lesões, já estão liberados.
Os três têm volta
assegurada á equipe.

IPE 1# EXTRA 16*2 cm
3x6,50 119,50

JATOBÁ 1* EXTRA SECO EM ESTUFA 20x2 cm
3x6,00 = 18,00

LAMBRI DE CEDRO (EXTRA) 10x1 cm
3x5,00 = 15,00

H2S3S2S (0211^„00)
CENTRO MÉ1ER (Norteshopptng)

(021) 632-4000 (021) 269-4000
jacarepaguA s Ao gonçalo

(021)423-4000 (021)712-0088 Bom gosto em madeiras.

JANELA SÓ VSROS ARCO OU RETA
1,40x1,20 MBUA-6X18,=108,
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|/wi 

sequestro

hue 
nao acabou

Sting lança
«llsco novo
Aos 44 anos, o
cantor Sting diz que
precisa aceitar a
idéia da morte e
lança Mercury
falling, um disco
inspirado em suas
memórias. (Pág. 8)

Imagens
da História
0 descobrimento do
Brasil , de Humberto
Mauro, é o filme-tema
do primeiro programa
Imagens da História,
que estréia hoje na
TVE, analisando o
Brasil através do cine-
ma. (Página 7)

Flávia Sekles — Washlmgton

Á caminho do Brasil, filha de Elbrick lembra

do episódio de 69 que será contado em filme

AlNDRÊ BARCINSK1
Correspondente

[' NOVA IORQUE — Filha de Charles Elbrick, ex-em-
bfixador dos Estados Unidos no Brasil nos anos 60,
n^orto cm 1983, Valerie Elbrick, 53 anos, chega ao Rio
no próximo dia 10, domingo, para acompanhar as
filmagens de O que é isso, companheiro?. Inspirado no
livro homônimo do jornalista e deputado federal Fer-
nando Gabeira, que trata da luta armada no Brasil
após o golpe de 64, o filme, dirigido por Bruno Barre-
tò, começa a ser rodado sexta-feira. Hoje á noite,
hjivcrá apresentação do elenco,

j Elbrick, seqüestrado em 4 de setembro de 1969,
num episódio que mobilizou os dois paises e represen-
tóu o mais ousado golpe dos militantes de esquerda da
cpoca, será vivido na tela pelo ator americano Alan
Arkin. Valerie, que tem dois filhos e trabalha como
produtora de eventos de música clássica em Washing-
tqn, falou ao JORNAL DO BRASIL sobre suas ex-
pectativas em relação à produção e lembrou os mo-
mentos traumáticos vividos por sua família.
-j Qual o seu grau de partkípaçio no projeto do filme O
que ê isso, companheiro?
4 Servi como consultora para o roteiro, mas não
tenho participação direta nas decisões. Há cerca de um
ano me encontrei com Bruno Barreto e Leopoldo
Serran (roteirista) para discutirmos o roteiro. Tentei
ajudá-los a recriar os momentos pelos quais eu e minha
família passamos. Eles queriam saber minhas impres-
soes sobre o episódio e como meu pai se comportou
durante o seqüestro.

A senhora tem o poder de mudar trechos do roteiro se
julgá-los incorretos?

Não. Sei que o filme é um produto artístico, não um
documentário. Sei também que aquela pessoa que
estiver representando meu pai na tela não será meu
pai, mas a interpretação que outras pessoas darão a
partir da figura de meu pai. Confio plenamente em
Bruno e sei que ele fará um bom trabalho. Dona Flor e
seus dois maridos é um de meus filmes prediletos.

A senhora ji leu o roteiro de O que è isso, companhei-
ro?

Ainda não. Eles ficaram de mc mostrar uma cópia,
mas até hoje não recebi nada. Quero ler o roteiro, mas,
como disse, confio em Bruno.

Conhece o livro de Fernando Gabeira?
Não. Queria muito conhecê-lo. Lembro que meu

pai me mostrou certa vez uma cópia do livro, na qual
havia feito diversas anotações, corrigindo erros come-
tidos por Gabeira. Meu pai dizia que vários episódios
não ocorreram da forma como estavam descritos no
livro, como um que dizia que os seqüestradores lhe
deram um livro de Ho Chi Min, quando na verdade o
que lhe deram foi um livro de Mao-Tsé Tung.

A senhora nio estava no Brasil quando o seqüestro
aconteceu, nio é?

Eu estava na Europa. Tinha 27 anos na época e
trabalhava como assistente de produção em cinema.
No dia do seqüestro estava na Iugoslávia filmando
Banze na Rússia, de Mel Brooks.

Contínua na página 2
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Seii pai estava a par dos abusos cometidos peio ||^
govemo militar brasileiro? ^J?

Bom, voce sabccomo diplomatas fazem de tudo r T

para nao expor suas posigoes. Acho que meu pai
nunca me disse sequer em quern votaria para presi-
dente! Mas acho tambem que alguem precisaria ser g.'-yV *S1
aegoesurdo para nao percebero que estava aconte- ^4 i
cendonoBrasil.tcomooqueestaacontecendona H jfTurquiahoje. Acho que meu pai possivelmente nao .,^F\
tinha acesso a todas as informa^oes das quais a CIA / | 

>
dispunha, mas com certeza ele sabia o que o gover- J' i? Ino brasileiro estava fazendo. ,^f r|i|

Seu pai cootinuou a trabalkar no Brasil depois de \*Py
Hbertado. A senbora acha que o seqfestro mudou a 1 Jforma dele agir cm retafio ao gomao brasileiro? |^^H/ ^O problema foi que meu pai se tornou o centra ^jjplMfc I
das aten^oes. Quando ele entrava em uma festa, •y
todo mundo so queria falar sobre o sequestra. Meu
pai sentiu que suas rcla^oes com o Ministerio do 1
Exterior do Brasil nunca foram as mesmas depois jigl
do sequestra. Parecia que ele Ihes lembrava um JmR
evento que queriam esquecer. 0 Ministerio passou JmM'
trata-Io muito mal e isso prejudicou seu trabalho. iMBfffe

O que a senbora acha do ator Alaa Arkin interpre-
Undoseu pai? ' Jfr

Sei que ele e um otimo ator, mas nio o vi
recentcmente e nao sei se ele se parece muito com jf ^8H
meu pai. Mas isso e apenas um filme. O embaixador Charles Elbrick chega em casa 

"upas 
ter sub libertacji| pehgjmpo de seqiiestradon>s
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Aim* 21/3 a 20/4 TOURO• 21/4 a 20/5 , , ,-¦ .,, „M ,. fltMHW 21/SagQ/ti CANCER• 21/6 a 20/7
quadro ulral Ihe d& ^^iwjSSSSS Ao longo do dia, tauri- vCH**^ TBI Marctirio moatra, a m /£T~) fy*J Dia de boas intludn-

grande vllalidade list- LLr-W no, estario muito bem lgJUl I 0*'" favor. neafteios bam 17 J Jijf cias da Lua, libriana.
. ea, (ator qua vai deter- B'lTiii dispostas as inlluAn- L Ld ¦* estruturadoa, tupara l/i Evlte compromissoa.
j mlnar o bom resullado em algumas de suas cias que tratam de seus interasaaa malarial*. ditlculdadaa da ralackmamento, nao as superdi- avais,: tianpas e assin

a<j6es, Tendincla ao exlblclonlsmo. Vantagens Flnanpas que podem ter cresclmanto com o pas- mensionando. Vlv^ncla Intima que alcanna um sionalmonte. o dia Ih
i vlndas de outras pessoas. Quadro de muita sig- sar das horas. Busque aglr d«forma prudente ao ponto muito favorivel com mamlestapdes de ter- gens. Amor e famllia1 nlflcapto para o amor. tratar com os Intlmos. nura e carlnho. muito calma e favoravf

UEAO* 21/7a 20/8 .»<, irmrumf okp. on/Q
Quarta-lelra bastante Q «\ Hoje, virginiano, os /*'/ .pov
equilibrada em relapdo K \ saus interesses esta- to. 0 Jf«aoa seus interesses YWiiivil rlo passando por mu-'materials e de trabalho. Flan^aa qua moatram dan^aa, com intluAncia forte de Mercurlo. No
sorte. Na vida em famllia. podam ocorrar surpra- antanto. a ajuda de peasoa amiga o farA encon-
sas. D6-se ao amor com um pouco mala de trar o ponto de equillbrio necessdrio A sua maior
entuaiasmo. tranqOllldada.

SAOITARIO • 21/11 a 20/12 CAPRICORNIO • 21/12 a 20/1  AQUARIO • 21/1 a *v?  PEIXJES • 21/2 a 20/3lnflu«nclas que hoi* Ota quf d* vanta- &r f—-o ** Quadro bastante equlli- yf\ Interesses materials Kdeslacam forte reallza- gans noa negdcios. "*1/ brado em termos Inti- \ que, agora, entram em N*
5*o para voc«. sagita- J/ Fort* aculded* mwtal !L______5B1 mos. Decisftes ligadas H tase de reaiizapflo. k_riano, *m assuntoa d* trabalho e no qw* disaar * sua pcrttatancia h4o de gerar vantagens que ao trabalho que revelarSo lace nova e atraente Acerto nos compromissos. Vantagens derivadasdatlnan$as, dlnhairoavaloras. Dlspo*i$*o muito somario a um bom quadro astrol6gico. Procure para o seu amanha. Na vida pessoal e intima. de aipdes de pessoas amigas. No entanto. oequllibrada em sua vida intima. Carlnho • tarnu- ap*naa agir com ntodera^Ao ao tratar de probie- tudo se consolida a seu favor. Forte realizapdo destaque de seu dia flea por conta do amor, casa

jW *C*ntuados. mas na vida Intima. Interior. aitamente beneticiada por Vfinus.
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LKÀO* 21/7 a 20/8 ZW'J'/JU
Quarta-feira bastante p;
equilibrada em relaçflo fâ.. \ »
aos seus interesses VWiiivSI
materiais e de trabalho. Fianças qu* mostram

«sorte. Na vida em família, pod*m ocorrar surpre-
sas. Dé-se ao amor com um pouco mais da
entusiasmo.

SAGITÁRIO* 21/11 a20/12
Influências que hoj* /1/^WTl]
destacam forte realiza-
çáo para você, sagita- D_ 1^. I
riano, *m assuntos d* trabalho * no qu* discar
d* finanças, dinheiro* Valor**. Disposição multo'equilibrada em sua vida Intima. Carinho * ter nu-

>a acentuados.

CAPRICÓRNIO* 21/12 a 20/1 „
Dia qu* th* dá vanta- f9? '»~~0 I
g*ns nos n*flòcios. ^—-^7/Fort* acuidad* mental E—————
• sua p*rsi*toncia hào de gerar vantagens que
somarão a um bom quadro astrolôgico. Procure
ap*naa agir com moderação ao tratar de proble-
mas na vida Intima.
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NÍQUEL NÁUSEA FERNANDO GONZALES

MINHA PHM0B4 OSfT-U4MOS BC1NC4R
^a;0í«M-CS64.'

O MAGO DE ID PARKER E HART
SE AÇUEIA QftRO
TA RUIVA ESTIVES*
SE AQUI, EU EM-
PÜRRARIA O BA-
LANÇO DEL A- J

E DIRIA: "ADO,QW
LC BROWNÍ» E ELA
SE SENTIRIA COM-
TEMTE NA MINHA

, companhia... :•

BMPURRAR\A
BEM ALTO...
ELA IRIA RIR../QUERO 1

/ DESMENTIR'
AQUELES QUE
ME ACUSAM
DE DEÔPRE-
ZAR OS CA-1

, davereô /V A/WBU- n
yVuUTES-VÍiS

\P05C6

JIM DAVIS
BARULHO DE

CHOCALHO' NÍO f UMA
GRAVATA.0CM

SIKJAL

jtmmra» 1*
THAVES

Arquivo

P embaixador Charles Elbriçk chega em casa após ler sido libertado pelo grupo de seqüestradores

TOURO* 21/4a20/5
Ao longo do dia. tauri-
no, estario multo bem
dispostas as InfluAn-
cias que tratam de seus interessas materiais.
Finanças que podem ter crescimento com o pas-sar das horas. Busque agir d* forma prudente ao
tratar com os Íntimos.

• > PfPTO. Vi
; [CPtPTOG/FAflA

O CAR\/ÂO £
VPRMetHO.

é. £ O PATO 5'f PAPEM PE
NÃO JOOA 8A2r // FALAR E-M
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ARIB8* 21/3 a 20/4
O quadro astral lhe dá

! grande vitalidade tlsi-
, ca. fator que vai deter-
' minar o bom resultado em algumas de suas
S ações. Tendência ao exibicionismo. Vantagens
, vindas de outras pessoas. Quadro de muita sig-
nlflcaçto para o amor.

VIRGEM* 21/8a20/9
Hoje, vlrginlano, os
seus interesses esta-
râo passando por mu-
danças, com influência forte de Mercúrio. No
entanto, a ajuda de peasoa amiga o fará encon-
trar o ponto d* equilíbrio necessário á sua maior
tranqüilidade.

otanoa* 21/5*20/6
Mercúrio mostra, a seu
favor, negôoios bsm
estruturados, supera 
dificuldades d* relacionamento, não as superdi-
mensionando. Vivência Intima que alcança um
ponto muito favorável com manifestações de ter-
nura e carinho.

AQUÁRIO * 21/1 a 20/2
Quadro bastante equili-
brado em termos Inti-
mos. Decisões ligadas
ao trabalho que revelarão face nova e atraente
para o seu amanhã. Na vida pessoal e intima,
tudo se consolida a seu favor. Forte realização
Interior.

IfSBJ

JORNAL DO BRASIL

I CRUZADAS
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¦ Continuação da capa

'Meu 

pai passou 
a respeitar o

nacionalismo dos seqüestradores'

Valerie diz que Elbrick simpatizava com militantes

e que não ignorava a truculência do regime militar
A seguir, a continuação da entrevista com Vale-

rie Elbrick.
Qual sua reação ao receber a noticia?
Estava jantando com a equipe do filme Banze na

Rússia e alguém da embaixada americana no Brasil
me ligou. Cheguei na mesa e disse: "Meu 

pai foi
seqüestrado no Brasil." A primeira coisa que Mel
Brooks me perguntou foi: "Que diabos seu pai
estava fazendo no Brasil?" (risos).E o que sentiu?

Pânico. Sempre que se fala em seqüestro, a
primeira imagem que me vem á cabeça é de seqües-
tradores encapuzados, violentos, que se parecem
com Che Guevara. Felizmente, não foi o caso. Os
brasileiros trataram meu pai muito bem, apesar da
pancada que deram em sua cabeça.

A senhora reencontrou sen pai em Washington,
dias após a libertação. Como foi esse encontro?

Ele parecia mais vulnerável. Para minha surpre-
sa, não parecia assustado. Acho que a experiência o
ajudou a abrir os olhos para um lado do Brasil que
não conhecia. Ao mesmo tempo em que não con-
cordava com as posições políticas dos jovens que o
seqüestraram, passou a respeitar seu sentimento de
nacionalismo e amor ao país. Meu pai tinha um
filho da idade dos seqüestradores e isso ajudou a
criar uma ponte entre eles e os jovens. Lembro-me
que me disse que achava que nunca mais iria vê-los
vivos, e ele parecia muito triste ao dizer isso.

Seu pai estava a par dos abusos cometidos pelo
governo militar brasileiro?

Bom, você sabe como diplomatas fazem de tudo
para não expor suas posições. Acho que meu pai
nunca me disse sequer em quem votaria para presi-
dente! Mas acho também que alguém precisaria ser
cego e surdo para não perceber o que estava aconte-
cendo no Brasil. É como o que está acontecendo na
Turquia hoje. Acho que meu pai possivelmente não
tinha acesso a todas as informações das quais a CIA
dispunha, mas com certeza ele sabia o que o gover-
no brasileiro estava fazendo.

Seu pai continuou a trabalhar ao Brasil depois de
libertado. A senhora acha que o seqfestro mudou a
forma dele agir em idaçio ao governo brasileiro?

O problema foi que meu pai se tornou o centro
das atenções. Quando ele entrava em uma festa,
todo mundo só queria falar sobre o seqüestro. Meu
pai sentiu que suas relações com o Ministério do
Exterior do Brasil nunca foram às mesmas depois
do seqüestro. Parecia que ele lhes lembrava um
evento que queriam esquecer. O Ministério passou a
tratá-lo muito mal e isso prejudicou seu trabalho.

O qae a senhora acha da ator Alan Arkin interpre-
taado seu pai?

Sei que ele é um ótimo ator, mas não o vi
recentemente e não sei se ele se parece muito com
meu pai. Mas isso é apenas um filme.

HOfllZONTAia - 1 - abaixados os preços do.
barateados; de3estimados, menosprezados, ii-
dos em menos consideração; 10 - designação
comum às jandaias, especialmente a duas osp<)-
cies. ambas com larga distribuição geogrãliM. a
primeira tendo coloração verde, com a Irfente
vermelho-alaranjada. marginada de azul, abdo-
me verde-amarelado, parte das rômiges azuis.
11 - prensa de alavanca de espremer a raspa de
mandioca antes de fazer dela a farinha, armadi-
lha para caça de animais silvestres de pequeno
porte; 12 - figura artificiai presente em alguns
escudos, sempre representada de metal e como
elemento falante; 13 - grandes ladrões ou ladras,
pessoas ridículas, que despertam zombaria,pti
se encarregam do divertir os outros pelos seus
ditoá e gestos; mulheres velhas leias e prohin-siosas; 15 - ave da família dos Larldeos; 16,-
gênero de protozoArios unicolulares rizõpodçs-e
glabros. com vacúolo contrãtil e pseudôpodçsiobosos. largamente distribuídos em água docee
salgada e em meios terrestres, muitos dos qifaissão paraslticos no homem (pi.); 18 - clavo quaseinteiramente em desuso, que se marca na lehiei-
ra linha do pentagrama; quarta corda do violotv
ceio e da violota; 19 - projeção ortogonal da
esfera sobre o coluro dos solstlcios; projeção
ortogonal da esfera celeste no plano do merldia-
no. de Este a Oeste, permitindo encontrar a
altura dum astro em dado momento; 20 - irltjo
indígena das margens do rio Madeira; 21''-
melancolia que acompanha a tristeza de quemestá abandonado e sozinho; 23 - gancho de .açoforjado, geralmente preso a um olhai, para 'ser
amarrado ao chicote de um cabo ou corrente a
fim de içar pesos ou prender-se onde for neçes-
sário; Intermediário entre os peões e o empréi-
teiro, que contrata com os fazendeiros trabállíos
de queima, desmatamento. plantio, etc; aquele
que recruta trabalhadores para a Amazônia,.sar-
vindo de intermediário entre as grandes empfe-
sas e o peão; 24 - nome dado a rochedos e
blocos quadrangulares de pequena superficjp.
dificilmente acessíveis; 26 - doença parasitária
de certas plantas cltricas, que se manifesta por
uma escamaçào abundante do tronco e dos.ra-
mos principais (pi ); infrutescéncia constituída
pela fusão de bagas. como o abacaxi e a jaqa
(pi ); 27 — indivíduo que se destaca numa classe,
profissão
VBRTICAtS - 1 - postos ao largo ou longe 'de
costa; cheios de água. 2 • percentagem paga- Mo
dono da tavolagem e deduzida dos ganhos,do
jogo; fácil de conseguir ou realizar; 3 - árvore
frutífera da Amazônia: 4 - a espuma do leitão 6>
azucrinados, importunados; 6 - árvore terebtrjtá-
cea; a resina dessa árvore; 7 - cobertas com póde canela: 8 - a região de este (na CosmoloÇib
tibetana); chega, é suficiente, 9 - modo de viver,
sentir, pensar, proceder, muito pessoal, que va-
ria de acordo com o temperamento ou a situação
de cada um; 12 - elemento grego de composição
que significa are/a; 14 - bolo de milho ou de arj-qz
ralado em pedra, envolto em folha de bananeira
e cozido em banho-maria e sendo prato de sál.
pode a massa entretanto ser usada como (efrt-
gerante. dissolvida em água e açúcar, a,Afie
não é comum; 17 - peneiras: 19 - lança feitaf <)p
madeira de pinheiro, nome comum ás árvore» do
gênero Abtes. de folhagem persistente, de porte
alto e aparência típica e atraente, nome de diver-
sas espécies de plantas pínáceas. cultivadas
como ornamentais; 20 - apressar (o trabalho£i22- o mineral que normalmente ocorre junto ao
diamante nos depositos secundários aluviohS-
rios. associacão resultante da densidade eleva-
da não só dos satélites, mas do próprio diarpan-
te; 25 - tratamento dado ás amas de crianças.

Colaboração do ANTONIO CARLOS SANTI-
NI • Balo Horizonte.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR -
HORIZONTAIS - quarentena, urbano: mes; eéoif
tipo, ut nanica, are. atolador, in; ai. fuso; nossasS
bei hei; saba; asas: padre; selote: aas. ¦*&Í
VERTICAIS - quentinhas; urca. abona:
emcclas nopal, em. neurose, asteroides:
da af. noese. sial; sape: ba. so. ra.

I HORÓSCOPO Max KMm

PEIXES • 21/2 a 20/3
Interesses materiais
que, agora, entram em
fase de realização.
Acerto nos compromissos. Vantagens derivadas
de ações de pessoas amigas. No entanto, o
destaque de seu dia fica por conta do amor, casa
altamente beneficiada por Vênus.

LIBRA* 21/9a20/10
Positivas influências
da Lua em seu signo
moldam seu compor-
tamento. Vivência pessoal que encontrará
apoio em pessoas Intimas. Motive-se para a
intimidade e a convivência com os mais queri-
dos. Sensibilidade forte.

CÂNCER* 21/6a 20/7
Dia de boas intluôn-
cias da Lua. libriana.
Evite compromissos.
avaisr fianças e assinaturas de lavor. Profis-
sionalmente. o dia lhe proporcionará vanta-
gens. Amor e família posicionados de forma
muito calma e favorável

ESCORPIÃO* 21/10 a 20/11
Quadro positivo que re-
gistra vantagens liga-
das aos seus interes-
ses de trabalho. Presença amiga que podemudar o rumo de alguns de seus planos Viagens
favorecidas. No amor. tudo agora o levará a um
plano mais criador e novo.

GATÃO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VERÍSSIMO

BELJNDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE

PEANUTS

MAURÍCIO DE SOUSA

3 MENINO MALUQUINHO
VOMOÍ COMBINARi COtíA... PR4 OOriC

CHARLES M SCHULZ
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Aunt»w*R T ajtOMt«ItTO!

ZIRALDO

AKRCM...PQ0Se.\
GUJE F0SÇ£ UMA
ftMvUA OeSEQUIUBEADA

HJ

%

I

I



QUARTA-FEIRA, 6 DE MAR^O DE 1996 g .IUK^ in, bkaML 
3

Em estado de gra^a Chama o xerife V V k Ifk |W T |FW A Ninho tucano Azedo

O governador Marcello Durante o entrevero entre B B K |Hk I I I fj K ]B O governador Marccllo Pouco antes de come^ar •
Alencar ficou euforico com a os por incrivel que pare^a B B: J^k. E Hi /¦k Alencar ja deu a largada no suas explicates, o presidente
prisao dos dois maiores trafi- — senadores ACM e Ney B B: Ibe B K mWL processo de escolha dos can- do BC, Gustavo Loyola, re-
can tes dp estado: Jorge Lul Suassuna, os oculos do repre- B K f ft 1 Ml B I Bf II didatos as eleigoes mumci- cebeu votos de sucesso do

** dos Santos — na Bahia — e sentante da Paraiba voaram ' B B hm^m E ^B B B| k 1MB pais pelo PSDB. presidente da comissao que
> Ernaldo Pinto Medeiros, o longe, o que evitou que ele B Wt Ift B B? m g B , 1 semana, teve analisa o Proer, Ney Suassu- ~ ~

Ue — cm Fortaleza. revidasse o murro que levou B K m B I B BL M B B[ "ma longa conversa com o na. . . .- , J„L mi« nnp harra- ^Bhf JL m BMB mKk wKKk deputado Marcio Fortes e na Na bucha — antes de des-
Assim que FHC chegou noite de segunda-feira foi a ferir o soco —, o senador

ix, 30 Marcello Alencar , . Rnn-ildo vez de o secretario Ronaldo Antonio Carlos Magalhiies

11 aeroporto To prSidente Cunha Lima, colega de parti- Ce2ar Coelho jantar em sua interrompeu dizendo:
aeroporto. o prestaente ™nterr"inen de Suassuna casa- — E possivel um interro-
afirmou o prtmeiro ' 

nnr nericulo- O governador deixou gador esperar
no Rio dente que de cabe-

Depois Marcello q senacj0 poderia mas a esco"ia do candidato A pergunta tomada pe-
pessoalmente para um vcrcjadeiro faroeste. s° ^ no ^ma' ma'°- Nao lo plenario como piada,
tarios, comunicou o fato anuncia nada antes da defini- os sorrisos eram todos ama-
justificou o entusiasmo por _ . _ Qao do PT — mais especifica-
duas razoes: mostrou efi- YCrDS VCItlC mente depois de saber sc a j tt
ciencia do novo estilo que Q governo tucano libera senadora Benedita da Silva /VgUlcl 06 JrlcUcl
Helio Luz esta inaugurando „a sexta-feira sua primeira entra ou nao na briga. Depois de cinco anos fecha-
na policia do Rio, que pnvi- grande verba em faV0r da Enquanto isso, pede que da nos fins de semana por falta
legia a lnvestigagao. ^ causa ecologica. se baixe a bola na disputa de seguran<;a. a Casa de Rui

E mais: ficou claro para o O ministro Gustavo Krau- interna do partido; quer Barbosa contratou uma equi-
governador que os traficantes se e o presidente do Banco do manter a qualquer custo a pc de vigilantes e reabre para
nao sao tao donos do morro Brasil, Paulo Cesar Ximenes, uni&o no PSDB do Rio. e visitacao neste domingo.

2^ como se supde; se tivessem assinam a liberagao de RS 4,6 essa sera uma das prerrogati- o museu ganha tambem* tanto poder cstariam escon- milhoes para 37 projetos de vas na escolha do candidato. uma nova programapao vi-
didos aqui no Rio nao fora- prote^ao da regiao amazoni- , sual, que indica o
gidos no Nordeste. ca e da Mata Atlantica. LS taiTl DCIT1 de epoca dc cada comodo

_ :wlaDepots das provas apre- _ ...
Linha cruzada Ritmo do sucesso

ATI Cristovam Buarque mostran-A Telerj empiacou mai. Depois de tocar com as- do o envolvimento do depu- f'. „m nai1tarecorde dc denun- como Ro||ing stones tado do PMDB, Manoel dc Cine CITI pSUtSciasna Comissao e e esa Peter Gabriel, chega ao Bra- '1 Andrade — o Manoelzinho O boom do cinema nacio-
do Consumidor da camara si) Q perCussionista senegales \ '' 

do Taxi —, no trafico, a Ca- nal promete nao parar: Jose •
Municipal. Doudou N'diaye Rose, para mara Distrital do DF votou Jofily esta nos final menu's de

Em fevereiro foram rece- shows dos dias 28 a 30, no pela abertura da CPl das seu Quern malou Pixotc, que . .
bidas aproximadamente 12 Teatro Castro Alves, no 3° drogas. conta a historia do ator mi-
reclamaijoes diarias, a maio- Panorama Percussivo Mun- Informaijao cultural: a rim Fernando Barros e tem 0
ria sobre 0 excesso dc impul- dial. bancada do PMDB no DF e apoio da Secretaria do Au-

O espctaculo sera dirigido liderada por Luiz Estcvao, diovisual.
lagao das linhas compradas por Gil e Nana Vasconcelos, grande amigo dc Fernando O lani;amcnto nacional se-

do consideram Doudou Collor. no

Penuna _

J>CAL9AD*9 A MPB
•k Victor Giudicc Ian- na vitrine, cortando rife rcaliza dias 15 e 16, maisamesma. ^ ^U/WA
ca hoje seu livro O os cabclos das clientcs em Amsterda, na Ho- Danielle TdSSl OUVe, Sent poder cicredltar, (IS tlOtlttCls (l( Depois de Gil
si'iimo punhah a par- c convidados que qui- landii. o Carnaval do bangue-bangue no plenario do Seiiado, OtUem ter desmentido .liK (^L

5f; tir das oito da noite, serem mudar o visual Boi Voador, atras dos cornpra de um Xr^v III
N na Livraria Timbre —umadelicia total. cristasholandeses. apartamento em W* l ti/\y \J / /! — niio perca. * A equ.pe de organ.- * o administrador A DIMHKITA D/lAs chamadas que estiio indo ao Nova lorque. e (f7/ U A

* E amanhii a rea- "'P0 e °„J"n( regional dc Copaca- /ll/l/ar diariamente na Cilobosal ja vez de a diva Man- / , fT* '' ^ /s
bertura da Canttlo no '™°, 

? 
' 

/V a bana, Indio da Costa. dao uma previa do torn do documentario Dossic Cliald—O rci sa Monte tambem
2" piso do Rio Sul. ri deddir como scn\Ui reinicia hoje o projeto do Brasit, sobre o jornalista c cmpresario Assis Chateaubriand. negar ser a feliz proprietaria de um apartamento na grande maga

: das 5 da tarde as 10 fren^a®o° que este Princcsinha do Mar que estreia no proximo dia 15. — que tragedia.
da noite. com direito ano acontetx- em no- Vai a Escola. na eseo- A filha de Chato, Terczii Chateaubriand. Terezoca, diz que o pai E antes que Caetano tambem desminta, a coluna se apressa

[; a presencu do eabelei- vembro. la municipal Coeio "deveria ser proibido para nicnores". Em oulro niomento, o musico em dizer que ninguem comprou nada, em lugar nenhum.
; reiro Nona to cm pie- * A prefciiura de Re- Barcelos, as lOh. Sivuca o define como "um vaqueiro fa/endo jornalismo". E ficamos combinadissimos assim.
w"' Danuza Lcao e Claudia Montenegro

•l " ' *

i/ictor Giudicc l&ncfl novo livro
aer-asTa/ >47-mh a«T-4iTa

do em Nova lorque
nonossolado .ensina. classificado pela critica americana PIC2IHZIBBS121 Pfl0M0(i0 imperdivel meios Hi SEMANA 

1 
I' fW t~

, Nos anos 70, Victor Giudice um dos melhores contos do ano. E 1 iTTTWrtrf'>7-B 00m % 6*.-s'diM^p/aoeiSK R$ i98.oo o^essoa Pens:to comoj. || ¦ «i ^ II I'I I ¥ 1 ¦ I'. _
publicou cinco hstonas demiste- Atualmente. Giudice termina f s^^o^Vj^oss6' 

*° - 31 /| Q^B 
-

tip na revista rnensal Misterio outro romance: Do catulogo de  __ ^ffPriirVTTiBl^^H
Magazine de Ellery Queen, que /7(WJi cuja historia e passada em TODOS OS I-NjlVl 1J 1\ l-il Hi V I I I I J 

' 
A *

era editada pela anuga Ed.tora Londres. no ano 2018. "Do cani- .L^ , , , , RIO - SPR$ 100,00 HDBB ¦ I I Ll A
Globo, de Porto Alegre. Depots do titulo " ¦IIIM"> 11111111 ¦ 

i I M J BW1
romantico. e uma narrativa de | D.,'1 LUIJICARWS.VINHASI ¦;

mentos de misterio. embora ne- mistenoquecome^aem 18 ^ en I ' 
267 5757«287 14971 ^—mm^ "*¦

nhuni dctetive do tipo Sherlock ano de 2018 a.nda nao termmou. ISabado! f Ru. Vmicius d« Mor.u, 39 - - Td., 267-5757 « 287-14971 
Com a gmitiM dm orig«m 7

.Holmes compareva no final. A Em 0 seliwo punltal. uma narra- ^==—.—¦——¦¦ | f
sott»;ao dpi; misteriosSo pertence dora que nao declara 0 nome, fj B M /^\ J B B B II St -8
a'quem os fabrica", afirma. prende 0 leitor ao incluir 0 mari- JR. §

Os dois ultimos livros de Giu- do. tambem anonimo, na catego- t. nnm __ f.h.tn.nt— I
dice foram premiados. Em 1989. ria de seria, ki,/tT. Um dia, ela WA ptfCWU 00111 °* ni>rlc>llle1' 3
Salvador junta no Lamas (Jose descobre que seus anticos namo- Jy/7 I WrL ^¦¦¦¦aOlimpio), de contos. mereceu o rados estao sendo assassinados de ¦ lUfTTfllFf? PflflA/1^0 

A ptrar de m|

l&'MLVss's mTasrtsmexr,.° (WHISKY lKOCES 
|a MI!

1^,1punha'is 
de lufo. animado por CELESTE MODAS 

I LEG!T1H0-LITR0 |3 SH llJabuti. na contos. Giu- fervorosa: Aquele I «WUUW MUftV IBaBfl If
xljce e autor de O arquivo. 0 conto quecometer setehomicidiosusan- BMfRH|||W3V|Vll^raM|l[w|B |||BGQQft M g.
brasileiro mais publicado no exte- do um punhal diferente para cada ^s-
rior. C aria a Esiocohno. publica- um conquistani 0 Nirvana. ^ sfiuisdss nnffil do wfaiskios A pf 1^01

CAO/ nrr nFCr*n\ITn baixiuimot que podem ficar ainda mais
/O liL IV/ baixos m voce comprar oatras mercadorias em valor

I |B || a|- ||—— igual on superior ao que comprar em whiskies.
• 1 4 T 1 JAM FILM A VISTA = 2 VEZES
B 1 J 1 j I flllfl I I ¦III v>:r—1 ^ UtetitMnoiMoiMMtoN. rTl^nTilAfiMnR
JJLLjJ Pellcula de Insul-fllm Ff^'" eEnb^gW*" woywte Wo. |Jjaal8JaatfMll»D/todos os tiposde vidros. Av. Copacabana, 876-B - Rua Conde de Bonfim, 468 •Abwtod«2*a6>att20e00h. lln Rua da AsaamMtia, 65.

Orgamento sem compromisso. Rua Garcia D'Avila, 68 - Rua Vtsconde de Piraja, 330-C Ao. aitadw, at* imok com VJ/ W.: (Ml) ^»-49M.
. v. A ^. ,— aD a I Cobrimos qualquer oferta! «i*nob»h» na porta. Fax:(021)533-5391.

Tel.: (021) 593-6572 BarraShopping, Loja IQa-A- Nivel Lagoa

rH0TEL FflZEHDA
VILLA - FORIE
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Chama o xerife
Durante o entrevero entre

os — por incrível que pareça
— senadores ACM e Ney
Suassuna, os óculos do repre-
sentante da Paraíba voaram
longe, o que evitou que ele
revidasse o murro que levou
do baiano — mas que barra-
co.

O medo é que Ronaldo
Cunha Lima, colega de parti-
do, conterrâneo de Suassuna
e conhecido por sua periculo-
sidade, tomasse partido na
cena de pugilato.

O Senado poderia virar
um verdadeiro faroeste.

Em estado de graça
O governador Marcello

Alencar ficou eufórico com a
prisão dos dois maiores trafi-
cantes do estado: Jorge Luís
dos Santos — na Bahia — e
Ernaldo Pinto Medeiros, o
Uê — cm Fortaleza.

Assim que FHC chegou
ao Rio, Marcello Alencar
deu as boas notícias ainda no
aeroporto, e o presidente
afirmou ser esse o primeiro
grande feito no Rio na área
de segurança pública.

Depois Marcello ligou
pessoalmente para seus secre-
tários, comunicou o fato e
justificou o entusiasmo por
duas razões: mostrou a efi-
ciência do novo estilo que
Hélio Luz está inaugurando
na polícia do Rio, que privi-
legia a investigação.

E mais: ficou claro para o
governador que os traficantes
não são tão donos do morro
como se supõe; se tivessem
tanto poder estariam escon-
didos aqui no Rio e não fora-
gidos no Nordeste.

Linha cruzada
A Telerj emplacou mais

uma vez o recorde de denún-
cias na Comissão de Defesa
do Consumidor da Câmara
Municipal.

Em fevereiro foram rece-
bidas aproximadamente 12
reclamações diárias, a maio-
ria sobre o excesso de impul-
sos nas contas e a não insta-
lação das linhas compradas
através do plano de expan-
são.

Verba verde
O governo tucano libera

na sexta-feira sua primeira
grande verba em favor da
boa causa ecológica.

O ministro Gustavo Krau-
se e o presidente do Banco do
Brasil, Paulo César Ximenes,
assinam a liberação de RS 4,6
milhões para 37 projetos de
proteção da região amazôni-
ca e da Mata Atlântica.

Ritmo do sucesso
Depois de tocar com as-

tros como Rolling Stones e
Petcr Gabriel, chega ao Bra-
sil o percussionista senegalês
Doudou N'diaye Rose, para
shows dos dias 28 a 30, no
Teatro Castro Alves, no 3o
Panorama Percussivo Mun-
dial.

O espetáculo será dirigido
por Gil e Naná Vasconcelos,
que consideram Doudou um
mestre.

cife realiza dias 15 e 16,
em Amsterdã, na Ho-
landa, o Carnaval do
Boi Voador, atrás dos
turistas holandeses.
* O administrador
regional de Çopaca-
bana, Índio da Costa,
reinicia hoje o projeto
Princesinha do Mar
Vai á Escola, na esco-
Ia municipal Cócio
Barcelos, às lOh.

na vitrine, cortando
os cabelos das clientes
e convidados que qui-
serem mudar o visual
— uma delicia total.

A equipe de organi-
/ação c o júri do Prê-
mio Rio Sul de Moda
se reúnem amanhã pa-
ra decidir como será a
premiação, que este
ano acontece cm no-
vembro.

A prefeitura de Re-

Victor Giudice lan-
ça hoje seu livro O
.si'limo punhal; a par-
lir das oito da noite,
na Livraria Timbre
— nào perca.

É amanhã a rea-
bertura da Canuío no
2" piso do Rio Sul.
das S da tarde às IU
da noite, com direito
à presença do cabelei-
retro Nonato em pie-

Danielle Tassi ouve, sem poder acreditar, as noticias do
bangue-bangue no plenário do Senado, ontem

A DIMFXÍTÁ n/1 As chamadas que estão indo ao
J\a11VMm!!j1 11 AmJKJm diariamente na Globosat já
dão uma prévia do tom do documentário Dossiê Cluitâ — O rei
do Brasil, sobre o jornalista ò empresário Assis Chateaubriand,
que estréia no próximo dia 15.

A filha de Chatò, Tereza Chateaubriand. Terezoca, diz que o pai"deveria ser proibido para menores". Em outro momento, o músico
Sivuca o define como "um vaqueiro fa/endo jornalismo".

Parca Peso F«cllmen«o!
Controlo d« Calorias, sem exercício;, can
sdtivos ti sem passar (orno

Maiores Informações
2S7-4173

Parca paso • os centimetrosi
Programa de Nutrição Celular 4 base do
Ervas, com controle de Calorias.

Ligua Jál
207-2873/ 247-BSBt

O sétimo punhal, um romance
CQm todas as manhas do gênero
policial, é o novo livro de Victor
Giudice, crítico de música clássica
do JORNAL DO BRASIL, que
seta lançado hoje. a partir das
2ÇlTi. na Livraria Timbre, 2o piso
do Shopping da Gávea. Giudice
üêntpre foi um autor preocupado
com as tramas policiais. 

"Fernan-

do Pessoa, o poeta, também se
distraía lendo romances poli-
ciais", diz Giudice. "O 

policial,
gênero que já era explorado em
narrativas do Antigo Egito e,
'mais para cá, no Édipo Rei, è uma
ijtíande metáfora de nossa própria
rvida. Todos nós cometemos nos-
s*os crimes diários, com a esperan-
$,,de atingirmos a perfeição. Às
vezes somos descobertos, julga-
dos, absolvidos ou castigados.
Mas a idéia do crime está sempre
ao nosso lado", ensina.

Nos anos 70, Victor Giudice
publicou cinco hstórias de misté-
fio na revista mensal Mistério
Magazine de Ellery Queen, que
era editada pela antiga Editora
Globo, de Porto Alegre. "Depois
abandonei o gênero, mas em to-
(Ias as minhas histórias há ele-
mentos de mistério, embora ne-
nlítim detetive do tipo Sherlock
.Holmes compareça no final. A
solução dos mistérios só pertence
aquém os fabrica", afirma.

Os dois últimos livros de Giu-
dite foram premiados. Em 1989.r$glíador 

janta no Lamas (José
Olimpio), de contos, mereceu o
jt)rçmio Ficção 89. da Associação
Paulista de Críticos de Arte. Em
94. O Museu Darbot e outros mis-
tários (Leviatà), ganhou o Prêmio
¦-Jabuti, na categoria contos. Giu-
tljpe é autor de O arquivo, o conto
brasileiro mais publicado no exte-
rior. Cario a Estocolmo, publica-

3 UP o

APRESENTA

VERÔNICA SABINO

Victor
Giudice (à
direita^
exibe o
Prêmio
Jabuti, ao
lado do
escritor Rui
de Oliveira

ESTRÉIA 8 DE MARÇO
Praça Santos Dumont, 108 - Baixo Gávea

To).: para resevas: 294-0095
ização: apoio cultural

brasileira

DP> PROOUÇÕÍS
POACTfcTCAS

do em Nova Iorque em 1983, foi
classificado pela critica americana
um dos melhores contos do ano.

Atualmente. Giudice termina
outro romance: Do catálogo de
flores, cuja história é passada em
Londres, no ano 2018. "Do cata-
logo de flores, apesar do título
romântico, é uma narrativa de
mistério que começa em 1878 e no
ano de 2018 ainda nào terminou.
Em O sétimo punhal, uma narra-
dora que nào declara o nome,
prende o leitor ao incluir o mari-
do. também anônimo, na catego-
ria de serial killer. Um dia, ela
descobre que seus antigos namo-
rados estào sendo assassinados de
maneiras variadas, enquanto o
marido coleciona mirabolantes
punhais de luxo. animado por
uma crença fervorosa: "Aquele

que cometer sete homicídios usan-
do um punhal diferente para cada
um conquistará o Nirvana."

PflOMOÇâO IMKROiVEL MEIOS 0E SEMANA
Dom a 6* -5di4ras-p'aoèÍMS R$198 00 o/t>essoa Pens-io cornoj

f ora o «acata pito. em ata i »bmí. Beiiào turística 4o Itatlda
(02431 52-1219 i 57-H?? 0 RIO 325-0551

c/ LUIZ CARLOS VINHAS
caRIOca

Rua Vinicius dc Moraes. 39 - Ipanema - Tels.: 267-5757 e 287-1497

As mais afamadas marcas da whiskiss a preços
baixíssimos que podam ficar ainda mais

baixos se você comprar outras mercadorias em valor
igual ou superior ao que comprar em whiskies.

?Vand— por talatena cow ptgwwme —í cart*o * >iH»»g> w —— dia

:^rr^r«. m&ssk&aosa
•Abwto d* 2* • s* até 2ftooti IIrI Rua ds Assembléia, 65.

Aos sátatfos, até 1fc00fc.com V*/ W.: (021) S33-49M.
manoòrairo na porta. FSJC (021) 533-5391.

50% DE DESCONTO

A VISTA = 2 VEZES
Película de Insul-fllm

p/todos os tipos de vidros,
Orçamento sem compromisso.
Cobrimos qualquer oferta!
Tel.: (021)593-6572

Av. Copacabana, 876-B - Rua Conde de Bonfim, 468
Rua Garcia D'Ávila, 68 - Rua Visconde de Pirajá, 330-C

BarraShopping, Loja 105-A - Nível Lagoa
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¦ Em função da cobertura da tragédia com os Mamonas
Assassinas, a página de discos é publicada hoje, excepcionalmente

Soberano do soul

Talento de Marvin Gaye emerge de tributo

gravado por grandes nomes do cenário pop

MARCELO AMBROSIO
Anjo errante e perturbado em vida, Marvin

Gaye ganhou, após a morte, um passaporte
para a fama. Explica-se: enquanto perdia a vida
a conta-gotas nas seringas hipodêrmicas, Mar-
vin compunha cada vez mais e melhor. Sua
morte, com um tiro no peito dado pelo próprio
pai, encerrou a produção, mas a quantidade de
homenagens ainda não faz jus ao talento de um
dos reis do soul music — no último Grammy,
um dos melhores momentos foi o dueto entre
Seal e Annie Lennox em Whai 's 

going on. Por
isso o encarte de Inner City blues, disco tributo
lançado pela Motown, traz um aviso logo na
abertura da minibiografia sacada da letra de
Trouble man, um dos seus maiores sucessos: "O

problema com o homem-problema, é que as
pessoas ignoram a sua beleza, porque estão
preocupadas demais em escavar a escuridão,
esquecendo-se de ver a luz".

Nesse tributo — não é o primeiro, mas é um
dos melhores —, o selo da gravadora explicita a
linha seguida. Nele, alguns dos principais no-
mes do soul e do pop foram convidados para
emprestar suas vozes a arranjos previamente
programados de músicas de Gaye. Inner city
blues, (nwke me wanna roller), na abertura ins-
trumentul, apresenta o groove e avisa: Marvin é
único. Save the children traz Bono Vox, do U2,
fazendo charme e mostrando que está a anos-
luz dos colegas — embora venha tentando che-
gar ao soul há muito tempo. Já o Boyz II Men
mantém a batida respeitosa em Lei '.v 

gel it on,
enquanto Madonna e o Massive Attack em
nada melhoram / wànt you e apenas deixam um
vácuo totalmente preenchido pela melhor faixa
do disco, a clásica Trouble Man, virtual e ele-
gantemente recriada por Neneh Cherry.

Jusl to keep you satisjíed traz a inglesinha
Lisa Stansfield, a diva branca do soul, revisita-
do nos anos 90, mantendo o valor da música,
ainda que debaixo de uns poucos enfeites vo-
cais excessivos. Stubborn kind of fellow, é outra
ótima faixa, com Stevie Wonder levantando o
astral com sua gaita e um arranjo alegre. God is
love e Mercy me estão emendadas com maestria
e suingue primai pelo Sounds of Blackness, o
melhor coro gospel dos Estados Unidos. Speech

DISCO DO MES

flr .

am

Bennett muda para

continuar por cima
'Here's to the Iadies'
? Tony Bennett voltou a ser um grande
sucesso comercial. Gravou especial acústico
para a MTV e seus novos discos, muito bons,
obtiveram vendas que o cantor não conseguia
há muitos anos. Nos últimos álbuns, Bennett
gravou sucessos de artistas como Frank Sina-
tra e Fred Astaire. Mudou um pouco a fórmu-
la nesse Here's to the ladies. Escolheu uma
canção do repertório de viirias grandes canto-
ras da música americana: de Billie Hollyday a
Judy Garland. Vá lá que, muitas vezes, suas
versões não sejam tão boas quanto as origi-
nais. Mas, no conjunto, o álbum c ótimo. E
acabou escolhido, pelo Júri B, como o Disco
do Mês, superando por pouco Yes. álbum do
grupo alternativo americano Morphine, Love-
Lee Rita, da cantora Ná Ozetti e How long
has this been going on, experiência ja::istica
de Van Morrison.

Na homenagem a
Marvin Gaye (&\io),
a participação mais
brilhante è a da
cantora Neneh Cherry
(ao lado;, que faz
wm elegante
recriação do hit
Trouble man

é um trabalho de remix sobre a voz de Marvin,
onde a base eletrônica reforça o discurso do
cantor entre os versos de uma gravação de
What 's 

going on. Embora não exista menção
nos créditos, a voz que canta parece ser a de Jay

K, do Jamiroquai. Youre the man encerra o
disco recriada pelo Digable Planets no seu jazz-
rap característico. A vocalista brasileira Mary
Ann Vieira avisa em português que é uma
mulher dc qualidades.

# * Já nas lojas. Disponível apenas em CO importado. Preço médio: R$ 22.

Jazz antigo

por 
estilistas

e virtuoses

TÁRIK DE SOUZA
Alguns ases do baralho do jazz desembar-

cam em novos pacotes do segmento musical
que mais cresce na alfândega. Através de várias
séries, a Blue Note desova preciosidades como
The best of the Gerry Mulligan Quarlet with
Chet Baker, do célebre grupo sem piano do cool
jazz ou o CD duplo The complete Aladdin
recordings of Lester Young, com o saxofonista
tenor que influenciou ninguém menos que
Charlie Parker e ganhou o apelido de Prez
(presidente), dado por Billie Holiday. The Fred-
die Hubbard and Woodie Shaw sessions (CD
duplo) une dois outros estilistas do trompete,
Hubbard, um veloz cometa pós-Miles Davis, e
Shaw. seu fiel discipulo, morto precocemente
em 1989. Virtuose do trompete, que influenciou
Hubbard, o hard boper Lee Morgan (1938-
1972), pouco editado aqui, lidera em The pro-
crastinator um combo efervescente ao lado de
Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e
Bobby Hutcherson. No disco, há do suingue de
Party time ao culto à bossa de Rio. Na série
Giants of jazz, do selo Imagem, ruge no sax alto
o mestre maior do jazz moderno, Charlie Par-
ker (1920-1955) himself, capturado ao lado de
luminares como Erroll Garner, Miles Davis,
Max Roach e Barney Kessell.

Parker ultrapassa os limites da imaginação
no jogo de meings com Miles Davis em clássi-
cos do bebop como Moose the moochie, Yaril-
bird suite, Ornithology e Night in Tunisia, grava-
dos em março de 1946. Um dos mentores dessa
revolução, Lester Young desfila em 30 faixas
gravadas entre 1942 e 1945, no selo Philo,

Arquivo

eraoPrezfpresiaente)Lester Young

depois Aladdin Records, esgrimindo o sopro
suave que revogou com ênfase melódica o abso-
lutismo harmônico de Coleman Hawkins.
"Hawkins era o mestre do tenor, tinha feito
tudo o que era possível no instrumento, mas
Prez trouxe algo inteiramente novo. Foi o pri-
meiro a contar uma história no sax", emoldu-
rou Dexter Gordon, outro bamba do sax. Aco-
plando os discos Double take (1985) e The
|terna! triangle (1987), o raro duo trompetista
de Freddie Hubbard e Woody Shaw esgrime
velocidade (Boperation) e onirismo (Lament for
Booker). Mas em matéria de alteridade timbris-
tica nada supera a liga do sax barítono de
Gerry Mulligan (1927-1996) com o trompete
sem vibrato de Chet Baker (1929-1988) em
gravações rrealizadas entre 1952 e 1957. A au-
dácia dos arranjos (My funny Valentine, Love
me or leaw me) mais a vertigem telepática dos
contrapontos (Freeway) destilam o jazz em sua
essência.

¦ Cotações: The Hubbard and Shaw sessions #**. The
complete recordings ol Lester Young Charlie Parker
•***; The procrastinator *#*; The best ot Gerry Mulligan
Quartel with Chet Baker ****

Jà nas lotas
Disponíveis apenas em CO importado
Preço médio: RS 23

EM QUESTÃO

Entre a beleza
e a maluquice
EDMUNDO BARREIROS

Yoko Ono mais uma vez sur-
preende com um disco bom e malu-
co. Musicalmente, é bastante variado
e criativo. Vai da zoeira absoluta a
climas suaves, quase etéreos (Ask the
dragou), misturando rock, dance,
funk, hip-hop e o que passar pela
cabeça de Yoko. A voz da cantora-
compositora é bastante razoável. E
ela viaja, dando gritos, gemidos e
fazendo outros sons estranhos. Fun-
ciona bem. Mas da metade para o
final há exagero
na dose. E quase
estraga tudo. As
primeiras faixas,
no entanto, justifi-
cam o experimen-
talismo. Uma cu-
riosidadeéaparti-
cipaçâo de Sean
Ono Lennon, nos
teclados, guitarra,
baixo e vocais.

Velhas feridas, ,
gemidos e berros
BRAULIO NETO

A artista plástica Yoko Ono vol-
ta à música depois de quase uma
década de afastamento. Divide a
assinatura da capa do CD com a
banda Ima, grupo de boa qualidade
instrumental que tem como guitar-
rista Sean Ono Lennon, seu filho
com John Lennon. Yoko, que tem
formação clássica em piano, assina
as 13 composições do disco, que é
bem irregular. Acerta na abertura
com a impactante Warzone, aborda

velhas feridas na
bela e confessio-
nal Goodbye, my
love, mas se perde
na indulgência
dos 14 minutos
de Rising, quan-
do se exprime por
grunhidos, gemi-
dos e berros de
caráter pseudo-
experimentalista.

CAPITOL — EMI. Jà nas lojas. Disponível apenas em CD Importado. Preço médio: R$ 22.

I fl«h
(GIANT - BMG)
¦ Os integrantes da banda dc Boston
Letters to Cleo dizem que o som que
eles fazem é pop. E é mesmo, mas com
o som de muitas guitarras pesadas e
distorcidas. As canções são boas e a voz
de Kate Hanley (que também assina
todas as letras) ajuda. Sem pretensões,
o grupo faz um bom disco de rock, com
espaço para algumas baladas românti-
cas como Laudanum. (E.B.)

Carlos
Os honwm sio todos Iguais
(VELAS)
¦ O cantor e compositor Carlos Care-
qa, a começar pela grafia gauclie dc seu
nome, protagoniza o Indo hilário da
vanguarda paranaense-paulistana dc
Arrigo Barnabé e Itamar Assumpçào
(que também participam do disco). Do
deboche (Couto anual) ao jogo de dados
poético (Cidade), Careqa, nesse disco,
gravado entre 1991 c 1993, contamina o
pop nacional de invenções. (T.S.)

(CAPITOL - EMI)
¦ Freqüentadora assidua dos
Grammys recentes, a blueseira Bonnic
Raitt aparece com um show ao vivo de
primeira qualidade neste Road tested.
Mestra do slide guitar, ela desfila reper-
tório que inclui blues, country, hillbilly e
rock 'n' roll com precisão, ao lado de
convidados, como, por exemplo, Brian
Adams e Jackson Browne. O resultado
é ótimo, pesado e alegre. (M.Am.)

• I ftlilvl vll^^KiiAIII
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Um mahaao na Afrloa
(MCA) b
¦ Bem divertida e essa trilha sonora.
Ela começa bem com a versão dijSting
e Pato Banton para a música Spfrits in
lhe material world, do The Polices; Tem
ainda reggae e algumas canções, dan-
çantes com toques afro. Mas o mtühor é
o rock de grupos como The Roitrcnd
Horton Heat (Watusi Rodeo) c Whitc
Zombie (Blur the technicolor). C^disco
sobrevive longe dos cinemas. (E.8L)

(EAST/WEST - CONTINENTAL)
¦ Sérgio Reis fazia parte da chamada
Jovem Guarda. Quando esta fez água,
acabou pulando para a canoa mais con-
sistente da música sertaneja. Justiça se
faça, isso foi bem antes da moda que
promoveu os Chitãozinhos e Leonardos.
Neste CD, Sérgio Reis mistura bons au-
tores (Patativa do Assarc. Pedro Rai-
mundo, entre outros) com caipiras neófi-
tos. Sai-se mais ou menos. (M.A.)

4 ^<^4
Rising **
Wholesale miats and Mi ** ** • * T
Oshonienssdotodosiguais ** *
Roadlwtod ** *

*** 'I..
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Asa de Águia: em 7o

CDs/Os mais vendidos
1*) Axé Bahia 96. Vários (1/2)
2°) Ê o tchan...„ Gera Samba (3/6)
3°) Cara e coroa internacional. Vários (4/6)
4*) O samba nâo tem fronteiras Só pra Contrariar (6/11)
5°) Na boquinha da garrafa Cia. do Pagode (0/0)
6*) Tá delicia tá gostoso. Martinho da Vila (9/11)
7o) A lenda Asa de Águia (0/2)
8*) Gente da gente— Negritude Júnior (5/5)
9o) Samba pras moças Zeca Pagodinho (7/7)

10°) Dez. Araketu (0/0)
Fonte: Nopem
¦ O primeiro numero entre parênteses indica a posição do CD na
semana passada, o segundo, há quantas semanas está na lista,
mesmo náo seguidamente

A6I

¦¦ *¦ MSM
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RÁDIOS/As mais tocadas

riana: no topo

¦ RAdio JB FM
1°) Eu nâo sei fazer música..... Adriana Calcanhoto
2°) Do nothin' till you hear Irom me

Quincy Jones e Phil Collins
3°) Um favor Gal Costa
4°) Goldeneye Tina Turner
5°) Modinha Nâ Ozzettí
6°) Exhale Whitney Huston
7") Só me fez bem Edu Lobo
8°) One sweet day Mariah Carey e Boyz II Men
9o) Chão de giz Elba Ramalho

10°) Miss Sarajevo U2 e Luciano Pavarotti

¦ RAdio Cidade
1°) O pão da minha prima Raimundos
2°) La soletudine Renato Rufso
3o) Eu quero ver o oco Raimunpos
4°) Domingo  T tãs
5°) Lie to me Bon Jovi
6") Tomorrow SilvercDair
7°) Doutor Cidade Ne})ra
8°) She Green pay
9°) Mantenha o respeito Planet Hfvrtp

10°) These days Bon Jsvi
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007 CONTRA QOLOfNEVI • Ootdwwy* — da
SABRINA - Sabrina — de Sydney Com Com Pierce Sean

anoa em de um se na mafia Can-
volta como uma mulher C14QPPINQS

e se torna um para um *

0t BAD MVS • Sad bay* — de Bay 431
CIrcuito: La,go do Machado 2: 14h30. Com Martin Lawrence. Will Sm.ih. T6a Leoni

WVRNOO WO ASANOONO - Uvtf h oMMw> Art Madurena 22h10
de Tom Dicillo. Com Steve Buscemi. Catheri- 16h20. 18h40. 21 h. Brum Ti/uca. Star Sio > ComAdia de acio Dois detetives de Mia- * ^MZZSP ^

^ ne Keener e Dermot Mulroney. Gonfalo: 14h. 16h20. 18h40. 21h. Niter 6i mi precisam encontrar 100 milhdes de d6la- 5*'idh^n 1 th^iE> Com6dia A* aventuras de um grupo de Shopping 2: 16h10. 18h30. 20h50. Rio Sul res em herolna roubada ante* que seu depar- fe .
¦ i ... ,Md01«WilUBm.«aM»ia<mi>W> pessoas que se reiine para a ^odut4o de um f J,4h40 17h 19h20. 21h40. Barra 5: tamento seja desativado. EUA/1995. ^MO I9h40""— de Ang Lea, Com Emma Thompson. Alan lilme independente. EUA/1995 Censura. 10 16h30.18h50. 21h10. Censura: 14 anos '
Cir.ii Rickman. Hugh Grant a KateWinslet anos*#* 0HM&0 XANQAI - Kwaihai kM — de CIrcuito: Cisne 2 18h. 20h. 22h 20hi0 22h.» . t> Drama. A hist6ria das irmis Elinor a Ma- Circuilo: Estapio Botafogo 3-. 15h20. 1/h, Zhang Yimou. Com Gong Li. Li Baotian ' ____^_4A4_' nanne. que se esfor^am para conseguir a 18h40.20h20.22h. Shun Chun. M0STRA AW CASASN0RMM

i"R<Sraalizaipio amorosa numa sociedade obceca- 0§ Hijttmyf P0 HUiflQ - lit aBMWai i$MI Drama. Grande chefAo de Xangai perda 2150 325-0740).
..t., dapalo status flnancairo a social. EUA/1995. de Mnufida Tlatli Com Amel Hedhi- amante para sau subordinado. que juntos IMIRUIPRINVA M — Hoje. is 17h, 19h The Agora e sempre: 1--^'! Censura: livre. *** rfcsSbrf^^O^hT <tocidem preparer uma cilada para ala. China/ Killer ¦ O mat.do,, de John Woo Com Chow 21h10 Sal. 2 (667 lu^^^^^H

-"SiiltlJ CIrcuito: Art Copacabana. Art Fashion Mall ^ Qrama Alia uma iovem cantora. relem- 1995. Censura: 14 anos ** Yun Fat. As 21 h: O crchsta, de Tran Anh sibilidade 16h, 18h3(^^^^^H||ip
r rttU 2. Art Barrashopping 3: U h30. 17h. 19h30. £, o pasido quando volta ao palicio onde CIrcuito: Estafio Museu da Republican Hung Com.Le Van Loc. {u^yUmsonho,,m I,mites t&nju.
Odili 22h St„ /pfn,ma 14h30.17h. 19h30, 22h. "aJeu. 

depois de saber da morte do pai. 15h40. CIrcuito: C,neA„. UFF. 17h30.19h30. 21h30
mil ') Estafio Paisiandu. Windsor 14h. 16h30, participou da Quinzena dos Realizadores. em MUUMRRS * AbaMCkMWril — de Katja von MOtTM UM MiML — CI bruto. de Luis MT FASHION MAIL — (Estrada da Givea.
I f f,,.19h' 21 h30. Art Casaihopping 2. Art Plata 2 Cannes. Franpa/Tunlsia/1994. Censura: livre. Gamier Com Kaija Riemann. Nina Kronjagar. Buftual. Com Pedro Armendari*. 899 — 322 -1258) Sala 1 (164 lugares)j. .1 ' I6h. I8h30. 21h *** Gadeon Burkhard e Max Tldof. Com piemen- t> Melodrama. Um pisloleiro trai seu palrio Coitat para later em Denver quando voci*' "-'rUM SONHO Ml LIMIHI 11 rite far — de Gus CIrcuito: Estario Botafogo 2. 14h20. ,0;Os seios mais lindos do mundo. ap6« conhecer o amor. M*xico/1952 eiti morto 15h. 17h15. 19h30. 21h45
, ., i- van Sant. Com Nicole Kidman. Matt Dillon e 16h40.19h. 21h20. > ComAdia. Frenzy a Maisha Sio amigas. CIrcuito: Casa Franfa-Bratil (Rua Visconde Sala 2 (356 lugares) Ratio a sensibihda"'¦' Joaquin Phoenix. TOVSHMV.UIIIIUNOOMAWITIMAS Toy mas com personalidades opostas. A chegada da Itaboral. 20, Centro - Tel. 253-5366): tfr 14h30, 17h, 19h30. 22h. Sala 3 (325
S0'lC«;> Suspense. Suzanne Stona * uma garota siorv — de John Lassatar. Dubladores Tom da um amigo do namorado de Maischa. hoja. *5 18h30. lugares): Um sonho sem hmilet 16h, 18h.
, f . do suburbio que sonha se tornar uma famosa Hanks e Tim Allen quem Frenzy deve ciceronear vai mudar as r-17-T-n 20h, 22h Sala 4 (192 lugares) Jempapo£ '. 6 ^personalidade da TV. Para isso. ala pede a > Comidia da aventura. A hitlbria de doit hist6»ias das duas amigas. Atemanha/1993. EXTRA 16h20.18h10, 20h. 21h50
-0<V:aiuda a lr*s adolescentes marginals do baino. brinquedos rivais. EUA/1995 Censura: livre. Censura: livre. ** mMtmiMI - Hoia BAMA— (Av das AmAricas. 4 666 — 325

EUA/1995. Censure: 14 anos *** *** CIrcuito: Ettafio Museu da Republica: *f"BJg*1STW. 6487) Sala 1 (270 lugares) O nome do¦ • CIrcuito: Star Copacabana.14h 16h. 18h, circulto: Cm, Givea 14h50 (dublado). Ni- 17h30. diratora Jaan^na Meeraptel ne sessio das K>0° 15h30.17h30.19h30. 21 h30 Sala 2ftff 2°h. 22h. Top Cme Calete. Art Maduieira 1, ,e,d, shopping t 14h10. 15h50. 17h30. AOOM I MM - Now A than — de Lesll I8h30) Gritis. (296 lu9«'«s) fogo contra logo 14h30.
\B0h- \7.h- \9£ 19h10. 20h50 Rio Oil-Price 2 14h50. Linka. Com Melanie GraHith. Demi Moore. CIrcuito: Centro Cultural Banco do BratU 1?h40. 20h60 Sala 3 (138 lugares)"'*'0 - Mall 3 16h. 18h, 20h. 22h. PatM 13h, 15h. I6h30.18h10 (dublado). 19h50. 21h30 (le- Rosla O Donnell e Rita Wilson. t-emu^-u Grande hotel ¦ Uma comidia cmco eure

ioiU.l'7h1 19h. 2lh. Paratodos: 15h, 16h50. gl>ndado). Barra 4 15h20, 17h. 18h40. o Drama. A histiria sobre a amizade antra - /«» 16h. 18h. 20h. 22h Sala 4 (130 lugeA" 7V'"C*:?Bh- 20h20. 22h (dublado). quatro mulheres. que ap6s 20 anos sem se U£ tet) Toy Story ¦ Um mundo de aventu,at*• t J9h20. 21h30 Casa shopping3. 15h30. ,aM ^ anammMn Af|>A>Aiu^ftA - a^— varam. rasolvam se encontrar e ralambrar de 15h20. 17h. 18h40. 20h20. 22h (dubla**w, ¦a-iMr.y**"*"11 Aft
'' 'JAKOM JAM0N • Mmm iumm — de Bigas "> "fibula"*lTm 

t>o?°u!nho que^oraTuma CIrcuito: A,t Casashopping 1: 15h40. O ii CMS OAVtA — (Rua Marquds de SAo Vi-¦j'., SQCuna Com Pen*lope Cruz. Jordi Molla, Anna laienda nio se conlorma com seu destino (a 17h30.19h20. 21h10. ^^¦¦TVTRVSr^Hil^l cenle. 52 — 274 4532 — 450 lugares)
Gallena e Slefania Sandrelli. nanela) e tenia sa tornar um cio-pastor Aus- O Ml DA NOMA • PANT11»Mter aff lha htUa l , S1 Toy Story ¦ Um mundo de aventuias

t,4lla/1996. Centura: livre *#* — de Charles Shyer. Com Slave Martin. Dia- „r,__ - , 14h50 A arte de vive, 16h30. 18h20.
Circulto: Star Campo Grande na Keaton e Martin Short. ESTRE1A

> Com*dla. Paisesurpreendecomanollcia «m _ u,Uuf. r/.. Av Borms da IUIA HAZA — (Av Maestro Paulo e Silva.
TOM MTMAMMU - de Waller Salles JO- d« que vai ser av6 a ao mesmo tempo Medeiros 3207 Lagoa (537-2844) Capaci- 400/158 - 462 3413) Sala 1 (255 luge

nior a Daniela Thomas. Com Fernanda Tor- inlormado de qua vai ser pai novamanta. ^ 80 hTaare. 4- a oartir das 22h Cou- res) Fogo contra logo 14h. 17h10. 20h20
res. Alexandre Borges e Laura Cardoso EUA/1995. Centura, livre. I, ,oT™1kIo. R» Sale 2 (255 lugares) 0 nome do ,ogo
r. Drama policial V.o da 1990. em j§no 16h 18« o"hL Psicod*-' "h. 19h. 21h.
caos do piano Collor. Paco para deixar 22h V,'• *?£"• 3 15h3a 17h|°' 1|^0. |jco U[blnose enredar numa Irama poll- f4 an  Cati-Concerto Teatro Rua ¦¦¦¦¦¦¦Icl l uni n inm ran una ASSALT0 MM TMUMS • Meaay kak — de cidade'400 lugares. 4* a s«b.. is 19h. R« 20Joseph Ruben. Com Wesley Snipes. Woody ai* 9 de marco

Apresentafio doe do
OSALiOMANCO-The«MeMoan-— deJafar Johne e Charlie sio irmios

Com Ai'da Mohammad Kani. Mohsen como seguranpa no me- uMMMia m imy—i  The Ballroom. Ruatrd.^im OS dois sonham emroubar o trem Humaiti. 110, Humaiti (537-7600). Capaci-Drama No onde que coleta milhdes de d<Wa'« dade 500 lugal(ll , partir de 22h. Cou¦
com o da T? vert R» 10 a cbnsumacto a Rt

Como cover olicial de Madona a cantoraEla imagina entio virias possibilidades para , ,c^.n aprasanta o show Something to remember.CAMAMOATO- ftitmo. Estrada do1995. Censura: livre c. rnnf,Hn tioo 1D?1) i*ifi< is 22h 6*
QIMN00 A Mm CAI • Whaa ai|M la Mta| —

de Patricia Rozema. Com Pascale
M00C0NTMKM0• NmI - de Michael

Com Al Robert De Niro. Prolessora de coltgio protestanta [:. show da band,conhece por acaso um extravaganta artista da mMM flmTA 1 SUfHTTl PWNNH —
Suspense Angeles atual. Canadi/1994 Censura: 14 Avenida Tamandar*. 150, Ni-de e suspense segue Museu |n6) (239-6784) Capacidade: 150 lugares

4* a sib is 23h Couvert a R» 10 e consu-
STRUT PIOMTM t • 0 FlUtl - Street flgMer t •
The n«M — da t- O Arthur recebe seus convi17h40. 20h50. D- Desenho. Bison quer o mundollha Plata 1. Via Par que Nitardi e para Isso ela forma uma organizapio secrata -«-«» utiin _ i\iioht Paroue do

\lM?n lT?M?£lZTyZg Cham*da Shadal0° EUA/1995 Cemu" Ca
Shopping 3. MadunkM a. pacidada: 1D0 pessoas 4* e 5'. is 22h Cou-

COMAS MM FAIM M 0MWN 00AN00 VO-r*t —ri -wo wj .—*— i— aitiBii cantora apresenta o show
yetlTe M - de Gary Com Andy REAPRESENTACAO J± -
^'cia. e 

Foray #QUATWUtO- de Com Patrl- C0NT1NUACA0Ex-assassino de grava em B,un0 CamO°s CARUM 
VMUS — Vinicius. Rua

^Mmrn^sTuArn'gs1 no d" 39' ,panenM il*\*J%)rCaP°',os^amiliares Su| dQ encontram o amor 80 4* a is
por caminhos que contrariam a moral da ipo- .

ir+i, Happy
0MNM HOTIL • UMA COMtOtA CNKO UTM-

LAS • Fear roema—
xandre Rockwell. Robert Rodriguez e Quen- Via Parque Art Miie,. t> Apresentapio dos ilalianos Mi-
tin Tarantino. Com Madonna. Antonio Olaria. Madureira 16h30.18h45.21h. ffoiLamberttelll e Mlnnozzi, aHmi da

Bruce e Tomei. SMM> M Mil CMMS CAFfTAM • Sum — cantora a
t> Quatro ambientadas da David Com Morgan Freeman. AMMA MAMA —
em quartos do decadante Monsignor Hotel. Brad Pitt a Gwyneth Flamengo. s/n°, Flamengo (551-1131) . Ca-
ligadas por um mansagairo. EUA/1995 Cen-' Suspense. Um veterano e detetive pacidade: 150 pessoas 2* a 6*. das 18h30 is

?? novato investigam que mala se- h. Sem couvert
Roxy gundo oa sate pecados sucessos grandes

. 5h5<), 17h5Q. 19h50.

anon i^wsfiBEMUHiai ®
/SSZSrt «H|^^^^|||||M| CCONOMICO

t^BMJWnTWWTnTWTWTTilj^^^M

i.v^iiiiiiii ill
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i3^!^^/>MCOI>P1STALIVREKSSS,"00 pistauvS*&I«. Sffi!
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INOBKSSOS: MITMNUUN JV1A PARQUE SHOPPINGHNFORMACOES: TEJ..: 385-0515/FAX: 385-0520
TMTSfl ISA IMBOM fAO LAPP DO RESUMO DA OFERAt INFORMACOES; TEL: 294-6758. H

FIATi DELSUL, FINIT, BRILHAUTO, EURO BARRA E
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i iv. Cross «-»"t

APRESENTA

PERTO DE VOCE

SHOPPINGS
AHT SAMASMOPMta — (Av das Amiricav

4 666/Lj N — 431-9009). Sa4a 1 (221
lugares): Assalto sobra trilhos 15h40.
17h50. 20h. 22h10 Sala 2 (204 lugares)
A arte de viver. 16h. 17h50. 19h40. 21 h30
Sala 3 (357 lugares): Ratio e sansiMida¦
de 14h30. 17h. 19h30. 22h Sala 4 (252
lugares): Um sonho sem limites 15h40.
17h40. 19h40. 21h40. Sala 5 (186 luga
ras): Jenipapo'. 14h40. 16h30. 18h20,
20h10. 22h.

AHT CASASNOPMM — (Av. Ayrton Sen na.
2150 — 325 0746) Sala 1 (222 lugares):
Agora e sempre. 15H40. 17K30. 19h20.
21h10 Sala 2 (667 lugares): Ratio e sen-
sibilidade 16h. 18h30. 21h Sala 3 (470lugares). Um sonho sem limites: 15h30.
17h30. 19h30. 21h30

AHT FASMNM MAU — (Estrada da Givea.
899 — 322-1258) Sala 1 (164 lugares)
Coisas para later em Denver quando voei
esti morto 15h. 17h15, 19h30. 21h45
Sala 2 (356 lugares) . Ratio e sensibiüda•
de: 14h30. 17h. 19h30. 22h Sala 3 (325lugares): Um sonho sem limites: 16h. 18h.
20h. 22h Sala 4 (192 lugares) Jenipapo
161)20, 18h10. 20h. 21h50

BAMU — (Av das Américas. 4 666 — 325
6487). Sala 1 (270 lugares)' O nome do
togo. 15h30. 17h30.19h30. 21h30 Sala 2
(296 lugares): Fogo contra logo 14h30.
17h40, 20h60 Sala 3 (138 lugares)
Grande hotel ¦ Uma comédia cinco estre¦
Ias 16h. 18h. 20h. 22h Saia 4 (130 luga
res): 7oy Story - Um mundo de aventuras
15h20, 17h. 18h40. 20h20. 22h (dubla
do) Sala 6 (152 lugares): Sabrtna 16h30.
18h50. 21h10

GttM QÂVtA — (Rua Marquis de Sio Vi-
cenle. 52 — 274 4532 — 450 lugares)
Toy Story - Um mundo de aventuras
14h50 A arte de viver: 16h30. 18H20.
20h10. 22h

ILHA PUIA — (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158 — 462 3413) Sala 1 (255 luga
res): Fogo contra fogo: 14h. 17h10, 20h20
Sala 2 (255 lugares) 0 nome do togo16h. 17h. 19h. 21 h

MADUMMA SNOPMM - (Estrada do Por
tela. 222/L) 301) Sala 1 (159 lugares): O
carteiro e o poeta 15h20. 17h20. 19h20,
21H20. Sala 2 (161 lugares): Grande hotelUma comédia cinco estrelas 15h. 17h.
19h. 21 h Sala 3 (191 lugares): Fogo con-
tra fogo: 14h. 17h. 20h Sala 4 (191 luga-
ras) O nome do iogo: 15h15. 17h15,
19h15. 21h15

NORTt SMOffNtO — (Av Suburbana. 5 474
592 9430) Sala 1 (240 lugares) O

nome do jogo: 15h15. 17h15. 19h16.
21h15. Sala 2 (240 lugares): Fogo contra
fogo 14h. 17h. 20h

W0 0PF-MWS — (Rua General Severiano.
97/Li 154 — 295 7990) Sala 1 (206
lugares): O carteiro e o poeta: 14h. 16h,
18h. 20h. 22h Sala 2 (163 lugares): 7oy
Story • Um mundo de aventuras 14h60,
16h30. 18h10 (dublado). 19h50. 21h30
(legendado).

M0 SUL — (Rua Lauro Muller. 116/Lj 401
-542 1098) Sala 1 (160 luoares) Gran-
de hotel • Uma comédia cinco estrelas
15h50. 17h50.19h50. 21h50 Sala 2 (209
lugares) O nome do /ogo: 15h30. 17h30.
19h30. 21h30 Sala 3 (151 lugares) O pai
da noiva • Parte 2:14h. 16h, 18h. 20h. 22h
Sala 4 (156 lugares) Sabnna 14h40. 17h.
19h20. 21h40

VIA PAMUC — (Av Ayrton Senna. 3 000 -
385-0270) Sala 1 (290 lugares). O que¦
trilho. 16h30. 18h45. 21 h Sala 2 (340
lugares): Fogo contra fogo 14h. 17h10.
20h20. Sala 3 (340 lugares): O pai da
noiva - Parle 2 15h30. 17h30. 19h30.
21h30 Sala 4 (340 lugares) O nome do
iogo: 15h. 17h. 19h. 21 h Sala 6 (340
lugares) O carteiro e o poeta 1 5h30.
17h30. 19h30. 21 h30 Sala 6 (340 Hige
res) Grande hotel • Uma comédia emeo
estrelas 15h15.17h15,19h15. 21h15

Catele. 153 — 245 5477 — 89 lugares) O
bafio branco 14h10 Operação Xangai
15h40 Mulheres 17h30 Quando a noite
ca, 18h50 Coisas paia later em Denver
quando você está morto 20h30

¦STAÇAO PAISSAN0U — (Rua Senador Ver-
gueiro. 35 — 265-4653 — 450 lugares)
Raxào e sensibilidade 14h. 16h30. 19h.
21h30

UM00 M MACHADO — (Largo do Macha
do. 29 - 205 6842) Sala 1 (835 luga
res) O nome do /ogo 14h. 16h. 18h. 20h.
22h Sala 2 (419 lugares) Sabnna 14h30.
16h50.19hl0. 21 h30

(AO LUZ - (Rua do Calete. 307 — 285-
2296) Sala 1 (455 lugares) O quatrilho14h45. 17h, 19h15. 21h30 Sala 2 (499lugares): Fogo contra logo 14h30. 17h40.
20h50

TOPCNMCATVTt - (Rua do Catele. 228 —
205-7194 — 180 lugares) Um sonho sem
limites: 15h. 17h. 19h. 21 h

CENTRO
Com» CULTURAL SANCO 00 SNASIL -

(Rua 1° de Março. 66 — 216 0237 — 99
lugares): Ver Extra

MINO SOA VISTA - (Rua do Passeio. 62 -
240-1291 — 952 lugares) O nome do
iogo 13h30. 15h30. 17h30, 19h30.
21h30

OMOM — (Praça Mahatma Gandht. 2 —
220-3835 — 951 lugares) Fogo contra
logo 14h. 17h10. 20h20

MUCW - (Rua do Passeio. 40 — 240
6541) Sala 1 (1 001 lugares) 0 pai da
noiva • Parte 2 13h30. 15h30, 17h30.
19h30. 21 h30. Sala 2 (304 lugares)- O
quatrilho: 14h15.16h30. 1Bh45. 21 h

MTM- (Praça Floriano. 45 - 220 3135— 671 lugares) Um sonho sem limites
13h, 16h. 17h, 19h. 21 h

TIJUCA
flWÉ"1Bft — (Rua Conde de Bonlim. 334 —
264-4246 — 956 lugares) O nome do
iogo 15h30.17h30.19h30. 21h30

AHT TIJUCA — (Rua Conde de Bonlim. 406
— 254-9678 — 1 475 lugares) Um sonho
sem limites: 16h, 17h10, 19h20. 21h30

MUNI TMUCA — (Rua Conde de Bonlim.
370 — 254-8975 — 459 lugares) Sabrina
14h. 16h20. 18h40. 21 h

CAM)CA — (Rua Conde de Bonlim. 338 —
228-8178 — 1.119 lugares) Fogo contra
logo 14h. 17h10.20h20

TMUCA - (Rua Conda de Bonlim. 422 —
264-6246). Sala 1 (430 lugares) O que-
trilho 16h30. 18045. 21h Sala 2 (391
lugares) O carteiro e o poeta 15h30
17h30. 19h30. 21h30.

MÉIER
ANT Niim — (Rua Silva Rabelo. 20 —

595 5644 — 845 lugares) 0 quatrilho
16h30.18h45. 21h

CtNS-TlATRO OHIA SPAT - (Rua Manoel
Vuonno. 563 — 599 7237 — 244 lugares)
Babe. o porqumho atrapalhado 14h. 16h
Meu quando presidente 18h, 20h

PAAATOOOf — (Rua Arquias Cordeiro. 350
— 281-3628 — 830 lugares) Um sonho
sem limites 15h. 16h60. 18h40. 20h30

OLARIA
OiAMA - (Rua Uranos. 1 474 - 230 2666

— 887 lugares) O quatrilho 16h30.
18h45. 21 h

MAPUREIRA/JACAREPA-
GUA

CINEMA

MÚSICA

MÚSICA

CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO

RELEVANTE
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¦ CotaçAas: • ruim + regular * * boçn
* * * ótimo * * * * excelente

¦ Os horários dos' filmes e os endereços dos
, , cinemas estão no PERTO DE VOCÊ<f 

chael Radlord Com Massimo Troisi. Philippe
Noiret e Gra/ia Cucinotta.
t> Drama A amizade do poeta Pablo Neruda
e um simples carteiro responsável pela entre-
ga de suas correspondências durante seu e*í-
lio numa peouena ilha ilaliana Censura: 12
anos ****
Circuito: Copacabana. Rio Oti-Price 1 14h.
16h. 18h. 20h. 22h Via Parque 5. Ti/uca 2:
15h30. 17h30. 19h30. 21h30. Madureira
Shopping 1: 15h20. 17h20. 19h20. 21h20
Conter. 15h, 17h, 19h. 21 h.

VIVSN00 NO ASAN00N0 • IMaf Ia oblMan —
de Tom Dicillo. Com Steve Buscemi. Calheri-
ne Keener e Dermot Mulroney.
O Comédia As aventuras de um grupo de
pessoas que sa reúne para a produção de um
filme independente. EUA/1995 Censura: 10
anos ¦klrà
Circuito: Estaçio Botalogo 3. 15h20. 17h.
18h40. 20h20. 22h.

OS "*aw DO Hlioo - Lee dWM 6l
*aWa — de Moufida Tlatli. Com Amei Hedhi-
li. Hend Sabri e Najia Ouarghi.
C> 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/Tunlsia/1994. Censura: livre.
***
Circuito: Estaçio Botafogo 2: 14h20.
16h40.19h. 21 h20.

TO* «IWW • UM MUNOO 0B AVWTUMS - Toy
Story — de John Lassetar. Dubladores Tom
Hanks eTim Allen.
t> Comédia de aventura. A história de dois
brinquedos rivais. EUA/1995. Censura: livre.
***
Circuito: Cine Givea: 14h50 (dublado). Ni-
terói Shopping t: 14hl0, 15h50. 17h30.
19h10. 20h60 Rio Oll-Price 2 14h50.
16h30, 18h10 (dublado). 19h50. 21h30 (le-
gendado). Barra 4: 15h20, 17h, 18h40.
20h20, 22h (dublado).

¦AM, 0 POtMWMNO ATMMUU00 • §Uw -de Chris Nooman. Voz de Christine Cava-
naugh. Míriam Margolyea a Oanny Mann.
> Fábula. Um porquinho que mora numa
la/enda não se conlorma com seu destino (a
panela) e tema sa tornar um cáo-pastor Aus-
trâlia/1995 Censura: livre irh+
Circuito: Star Campo Grande 2: 15h20.
17h.

TOMA UTRANOMA — de Waller Salles Jú-
nior e Daniela Thomas. Com Fernanda Tor-
res. Alexandre Borges e Laura Cardoso.
í> Drama policial Março de 1990. em pleno
caos do plano Collor, Paco para deixar o pais
se deixa enredar numa misteriosa trama poli-
ciai Em portugal conhece Ale*, o amor e o
medo da morte- Brasil/1995- Censura: 12
anos. ***
Circuito: Novo Jóia 15h. 17h. 19b. 21 h.

OSAlAOmNCO-ThewMUMiw — de Jalar
Pahani. Com Aida Mohammad Kani. Mohsen
Kalif e Anna Bourkowaka
t> Drama No Irã. onde o Ano Novo é |unto
com o inicio da primavera, menina de sete
anos sonha ganhar um peixinho vermelho.
Ela Imagina então várias possibilidades para
conseguir o peixe sem ter que roubá-lo Irá/
1995 Censura: livre hlfk
Circuito: Estaçio Museu da República:
14h10.

POOOCONTRA P000 - Meat de Michael
Mann. Com Al Pacino. Robert De Niro. Vai
Kllmer e Jon Voight.
O Suspense Na Los Angeles atual, a histó-
ria de crime e suspense segue os destinos
entrelaçados de dois homens. EUA/1995
Censura: 16 anos. h1t
Circuito: Roxv 1. Lebion 2. Barra 2. Sio
Luiz 2: 14h30.17h40, 20h50. Odeon. Cano¦
ca, Ilha Plaia 1. Via Parque 2. Niterói 14h.
17h10. 20h20. Notta Shopping 2. Madureira
Shopping 3. Madureira 2:14h, 17h. 20h.

COMAS MM FAZSN W 0WVDI QUANDO VO-
Ct ESTA MORTO - TMa«a Ia da Ia Daavar whan
yaata M — de Gary Flader. Com Andy
Garcia, Christopher Lloyd a William Forsy-
lhe
I> Drama Ex-assas«ino de aluguel grava em
vídeo as últimas palavras do moribundo paraos familiares. EUA/1995. Censura: 14 anos
** »
Circuito: Estaçio Museu da República:
20h30. Art Fashion Mail I: 15h. 17h15.
19h30. 21 h45

ORAM» HOTa • UMA COMÉDIA CINCO UTRS-
IAS • Cear reema — da Allison Andeis. Ale-
xandre Rockwell, Robert Rodriguez e Quen-
tin Tarantino. Com Madonna. Antonio
Bandaras. Bruce Willis a Marisa Tomei.
> Comédia. Quatro histórias ambientadas
em quartos do decadente Monsignor Hotel,
ligadas por um mansagairo. EUA/1995 Cen- '
sura: 12 anos. ??
Circuito: Roxy 3: 14h. 16h, 18h, 20h. 22h.

 Rio Sul I: 1 Çh50.17h5Q. 19h50. 21 h50. Via

Parque 6 15h15, 17h15.19h15. 21h15 Bar-
ta 3 16h. 18h. 20h. 22h Madureira Shop•
ping 2 15h, 17h. 19h. 21 h

iASMNA • Sabrina — de Sydney Pollack. Com
Herrison Ford. Julia Ormond e Greg Kinnear
O Comédia romântica. Após passar dois
anos em Paris. Sabrina. filha de um chofer,
volta á América como uma mulher bonita e
solisticada e se torna um obstáculo para um
acordo de um bilhão de dólares. EUA/1995.
Censura: livre. ??
Circuito: Largo do Machado 2: 14h30.
16h50, 19h10. 21 h30. Art Madureira 2:
16h20. 18h40. 21 h. Bruni Ti/uca. Star Sio
Gonçalo 14h. 16h20. 18h40. 21h. Niterói
Shopping 2: 16h10. 18h30. 20h50. Rio Sul
4: 1 4h40, 17h. 19h20. 21h40. Barra 5:
16h30. 18h50. 21 h10

OMRAÇiO XANQAI • Sfcaatf*kM — de
Zhang Yimou. Com Gong Li. Li Baotian a
Shun Chun.
t> Drama. Grande chefão de Xangai pardaamante para sau subordinado, que iuntosdecidem preparar uma cilada para ele. China/
1995. Censura: 14 anos. #*
Circuito: Estaçio Museu da República:
15h40.

MUUMRRS - AfcsaaMuMM - de Katja von
Garnier. Com Katja Riemann. Nina Kroniager.
Gadeon Burkhard e Max Tldof. Complemen-
to: Os seios mais lindos do mundo.
O Comédia Frenzy a Maisha são amigas,
mas com personalidades opostas. A chegada
de um amigo do namorado de Maischa. a
quem Frenzy deve ciceronear vai mudar as
histórias das duas amigas. Alemanha/1993.
Censura: livra. **
Circuito: Estaçio Museu da República:
17h30.

A00RA I NWM <NMl«N-ds Lesll
Linka. Com Melanie Graffith. Demi Moore.
Rosia 0'Donnell e Rita Wilson.
> Drama. A história sobra a amizade entre
quatro mulheres, que após 20 anos sem se
verem, resolvem se encontrar e relembrar de
um varão que mudou suas vidas. EUA/1995.
Censura: livre, h
Circuito: Art Casashopping 1: 15h40.
17h30.19h20. 21 hl 0

0 Ml DA NOIVA • HM!Í * • Mher a( tf Mia— de Charlas Shyer. Com Sleve Martin. Dia-
na Keaton a Martin Short.
O Comédia. Pai se surpreende com a noticia
de que vai sar avó a ao mesmo tempo é
informado de que vai ser pai novamente.
EUA/1995. Centura: livre. *
Circuito: Rio Sul 3 14h, 16h. 18h. 20h.
22h. Via Parque 3: 15h30. 17h30, 19h30,
21 h30. Palieio 1: 13h30. 15h30. 17h30,
19h30. 21 h30.

ASSALTO SORRI TRIIMOS • Memy M — de
Joseph Ruben. Com Wesley Snipas. Wuody
Harrelson a Jennifer Lopez.
t> Ação. Johne e Charlie são irmãos de cria-
çáo que trabalham como segurança no me-
tró. porém os dois sonham am roubar o Iram
de dinheiro que coleta milhóes de dólares
todas as noites das estações do melró da
Nova Iorque. EUA/1995. Censura: 12 anos.
*
Circuito: Art Barrashopping 1: 15h40.
17h50. 20h, 22h10.

QUANDO A pp CAI • Mhaa al|M Ia Mk« -
de Patrícia Rozema. Com Pascale Bussiéres.
Rachael Crawford a Henry Czerny.
O Drama. Professora de colégio protestante
conhece por acaso um extravagante artista da
circo. Canadá/1994. Censura: 14 anos. *
Circuito: Estaçio Museu da República:
18h50.

STftUT nQKTSII 1 • 0 F1LMS - Slreet flgMer > •
The «avia — da Gisaburo Sugii.
C' Desenho. Bison quer conquistar o mundo
a para Isso ela forma uma organização secreta
chamada Shadaloo. EUA/1995. Censura: li-
vre.
Circuito: Cisne I 16h. 17h30.19h30. 21 h

REAPRESENTAÇÀO
0 QUATMUM — de Fábio Barreto Com Patrl-
cia Pillar. Glória Pires. Bruno Campos e Ale-
xandre Paternorst.
O Drama. Durante a colonização 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
estrangeiro. Brasil/1996. Censura: livre.
? ??
Circuito: Sio Luiz 1: 14h45, 17h. 19h15.
21 h30. Palicio 2. Central: 14h15. 16h30.
18h45. 21 h. Via Parque 1. An Méiar. Tijuca
I. Olaria. Madureira 1:16h30.18h45. 21 h.

¦RVSM, OS SRTS CRMMS CAMTAM - Saaaa -
da David Fincher. Com Morgan Fraaman,
Brad Pitt a Gwynath Paltrow.
[> Suspensa. Um lira veterano e um detetive
novato investigam assassino que mala se-
gundo oa sete pecados capitais. EUA/1995.

. Censura: 12 anos. **

COPACABANA
ART COMCARANA - (Av N S Copacaba

na. 759 — 235-4895 — 836 lugares): Ra-
zio e sensibilidade 14h30. 17h, 19h30.
22h

CONOOR COMCARANA - (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 - 255 2610 - 1 043 lu-
gares) O nome do jogo 14h. 16h. 18h.
20h. 22h

COPACABANA — (Av N S Copacabana.
801 — 235-3336 — 712 lugarws): O car-
teiro e o poeta 14h. 16h. 18h. 20h. 22h

BTAÇAO CIMCMA 1 — (Av. Prado Júnior.
281 —541-2189 — 403 lugares)» arte de
viver: 15h30. 17h30. 19h30. 21h30

N0V0JÓU — (Av NS Copacabana.680-
95 lugares): Terra estrangeira 15h. 17h.
19h. 21 h.

ROXY — (Av N S Copacabana. 945 —
236 6245) Sala 1 (400 lugares) Fogo
contra fogo: 14h30. 17h40. 20h50 Sala 2
(400 lugares) Jenipapo 14h10. 16h.
17h50. 19h40. 21h30 Sala 3 (300 luga
res) Grande hotel • Uma comédia cinco
estrelas 14h. 16h. 18h. 20h. 22h

STAR40RACASANA - (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 — 411 lugares): Um
sonho sem limites 14h. 16h. 18h. 20h.
22h.

IPANEMA/LEBLON
CANBI0Q MSNDSS — (Rua Joana Angélica.

63 — 267-7295 — 99 lugares) Seven. os
sete crimes capitais 15h. 17h20. 19h40.
22h

CINRCUISS LAURA ALVIM — (Av Vieira
Souto. 176 — 267-1647 — 77 lugares)
Jamon. Jamon 17h45. 19h30. 21 h15
muw — (Av Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048) Sala 1 (714 lugares) O nome
do jogo. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h Sala 2
(300 lugares): Fogo contra fogo 14h30.
17h40. 20h50

STAR IMNRMA - (Rua Visconde de Pirajá.
371 — 521 -4690 — 412 lugares): Ratio e
sensibilidade: 14h30.17h. 19h30, 22h

BOTAFOGO
btaçAo rotarooo — (Rua Voluntários da
Pátna. 88 — 286 6843) Sala 1 (280 lu
gares) Jenipapo: 14h30. 16h20. 18h10.
20h. 21h50 Sala 2 (40 lugares): Os silin-
cios do Palicio 14h20. 16h40. 19h.
21h20. Sele 3 (60 lugares): Vivendo no
abandono 15h20. 17h. 1Bh40. 20h20.
22h

CATETE/FLAMENGO
BTAÇâO MUSRU DA RMflRUCA — (Rua do

AHT NAPURWRA - (Shopping Cenler de
Madureira — 390-1827) Sala 1 (1 025
lugares): Um sonho sem limites 15h. 17h.
19h. 21 h Sala 2 (288 lugares) Sabrina
16h20. 18h40. 21 h

CISNC1 — (Av Geremário Dantas. 1 207 —
392-2860 — 800 lugares) Street Fighter 2
16h. 17h30. 19h30. 21 h

MADUMIM — (Rua Dagmar da Fonseca. 54
— 450-1338) Sala 1 (586 lugares) O
quatrilho 16h30. 18h45. 21 h Sala 2 (739
lugares): Fogo contra fogo 14h. 17h. 20h

CAMPO GRANDE
CtSNI S — (Rua Campo Grande. 200 —
394-1758 — Dnve-in) — Os bad boys
18h. 20h, 22h

STARCAMROORANOR— (Rua Campo Gran
de. 880 — 413 4452) Sala 1 (320 luga
res) O nome do /ogo 15h30. 17h20.
19h10. 21 h Sala 2 (320 lugares) Babe o
porqumho atrapalhado 15h20. 17h 007
contra Goldeneye 18h40. 21 h

NITERÓI
AIH KAZA — (Rua XV de Novembro, 8 —

718 6769) Sala 1 (260 lugares) Um so
nho sem limites 15h. 17h. 19h. 21 h Sala
2 (270 lugares) Raiio e sensibilidade
16h. 18h30. 21 h

CSNTIM— (Rua Coronel Moreira César. 265
711-6909 — 315 lugares) O carteiro a o

poeta 15h. 1 7h. 19h. 21 h
CSNTIIAL — (Rua Visconde do Rio Branco.

455 — 717-0367 — 807 lugares) O qua-
trilho 14h15. 16h30. 18h46. 21 h

CWR ARTt urr - (Rua Miguel de Frias. 9 —
620-8080 — 528 lugares) Ver Mostra

HSTAÇÁ0 ICARAl — (Rua Coronel Moreira
César, 211/153 - 610-3549 - 171 luga-
res): Jenipapo 15h. 17h. 19h. 21 h.

ICARAl-(Praia de Icarai. 161 -717-0120
852 lugares) O nome do iogo 15h. 17h.

19h. 21 h
NIlIROl — (Rua Visconde do Rio Branco.

375 — 719 9322 — 1 398 lugares): Fogo
contra fogo: 14h. 17h10. 20h20

WTSRÚI SW0RWN0 — (Rua da Conceição,
188/324 — 717-9655) Sala 1 (100 luga
res) Toy Story • Um mundo de aventuras
15h50. 17h30.19h10. 20h50 Sala 2 (132
lugares) Sabrina 16h10.18h30. 20h50

WN0S0R — (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717-6289 — 501 lugares) Ratio a
sensibilidade 14h. 16h30.19h. 21h30

SÀO GONÇALO
STAR SiO OONÇALO —(Rua Dr Nilo Peça

nha. 56/70 — 713 4048 - 325 lugares)
Sabrina 14h. 16h20.18h40. 21 h

"ESTRÉIA

Circuito: Cândido Mendes 15h. 17h20.
19h40. 22h

007 CONTRA OOLOfNEVI • Ooldaaaya — deMartin Campbell Com Pierce Brosnan. Sean
Bean. Izabella Scorupço e Famke Janssen
D> Aventura A nova missão de James Bond
é se infiltrar na máfia russa EUA/1995 Cen-
sura: livre ir
Circuito: Star Campo Grande 2: 18h40.
21h,

OS BAD R0VS • Bad boys — de Michael Bay.
Com Martin Lawrence. Will Smith. Téa Leoni
e Tcheky Karyo
> Comédia de ação Dois detetives da Mia-
mi precisam encontrar 100 milhões de dóla-
res em heroina roubada antes que seu depar-
tamento seja desativado. EUA/1995.
Censura: 14 anos. h
Circuito: Cisne 2:18h. 20h. 22h.

CONTINUAÇÃO
UNt CARLOS VINHAS — Vinícius. Rua Vinícius

de Moraes. 39. Ipanema (267-5757) Capa
cidade: 80 lugares. 4" a sáb., ás 23h Couvert
a R» 19 Até 9 de março
O 0 pianista mostra o show Carioca

MRADM0 MANO BAR — Rua Maria Angélica.
29. Jardim Botânico (537-2724) Happy
hour de 2* a sáb.. a partir da 18h. Couvert a
RS 30

Apresentação dos cantores ilalianos Má-
rio Lamberttelli e Mafalda Minnozzi. além da
cantora e pianista Eliane Salefc.

ANDRÉA MANÇA - Night Rio s. Parque do
Flamengo, s/n°. Flamengo (551-1131). Ca-
pacidade 150 pessoas. 2* a 6a. das 18h30 ás
21 h. Sem couvert Até 8 de março

A cantora interpreta sucessos de grandes
. compositores da MPB-

. MZAO R SMWRIUOADS • Saaae má aaaeMMy— de Ang Lee. Com Emma Thompson. Alan
Cm<! Rickman, Mugh Grant e Kate Winslet.
, , ..> Drama. A história das irmãs Elinor a Ma-' ' rianne. que se esforçam para conseguir a
;> rn<1 realização amorosa numa sociedade obceca-

,,1.,'da pelo status financeiro e social. EUA/1995.JÍ>SWi censura: livre.***-IfiJlll Circuito: An Copacabana, Art Fashion Mall
, 2. An Barrashopping 3: 14h30. 17h. 19h30,Onili 22h St„ iptnemt Mh30,17h, 19h30. 22h.
niil '< Estaçio Paissandu. Windsor: 14h, 16h30,

19h, 21h30 Art Casashopping 2. Art Plata 2Bfl!3r!J-,i6h, I8h30. 21 h
•'ÜpUMSQMIIO IIIMNTRS • Ta Ma «ar — da Qua

».';lin°v,n s<nl Com Nicole Kidman, Matt Dilion e' Joaquln Phoenix.
fiblO'! > Suspense. Suzanna Stone 4 uma garota
r r , do subúrbio que sonha se tornar uma famosau '. : '.personalidade da TV. Para isso. ela pede a
- ajuda a irés adolescentes marginais do bairro.

. EUA/1995. Censura: 14 anos ***
v 'Circuito: Star Copacabana: 14h. 16h. 18h.
íblM 20h. 22h. Top Cine Catele. Art Madureira I,

Art Plata 1:15h. 17h, 19h, 21 h. Art Fashion»\JV-Mall3:16h. 18h, 20h. 22h. Pathi: 13h. 15h.
ÍOJUfl17h- 19h- 21 h Paratodos: 1 5h, 16h50.

18h40. 20h30 Art Ti/uca: 15h, 17h10.-n£:ipr9h2Ó, 21h30 Art Casashopping 3 15h30.
t. 17h30. 19h30. 21h30. Art Barrashopping 4:

.15h40.17h40.19h40. 21 h40' ifr,0;-ÍjAMOM JAMON • JMM JMaa — de Bigas
0Íi ÇfLuna Com Penélope Cruz. Jordi Molla. Anna

n K. Galiena e Slefania Sandrelli.
|> Q(ama Qarota muito atraente fica grávida

i')f'íi de um novo-rico. porém Conchita, que é uma
mAe possessiva, nâo quer que seu filho se

— -case com ela por ser a filha da prostituta da
t vila. e decide tomar sérias medidas. Espanha/'' 1992. Censura: 18 anos. ****"^|reu|f0; Cineclube Laura Alvim: 17h45.

19h30. 21h15
de Monique Gardenberg Com

Henry Czerny. Patrick Bauchau. Marllia Pera.
Julia Lemmertz e Daniel Dantas.
> Drama. Michael Coleman. um repórter

/ - americano que vive no Rio de Janeiro, fica
(-''fascinado pela figura de um padre ativista

. ' que luta pela reforma agrária e passa a lazer"de tudo para conseguir uma entrevista com
ele Brasil/1996. Censura: 12 anos **

.* >Circuito: Roxy 2: 14h10. 16h, 17h50.
19h40. 21h30. Estaçio Botalogo 1: 14h30.
16h20.18h10, 20h. 21h60 A,t Fashion Mall
4: 16h20, 18h10. 20h, 21h50. Art Barras¦

, hopping 5: 14h40, 16h30. 18h20. 20h10.
22h Estaçio Icarai: 15h. 17h, 19h. 21 h

A ARTI DR WWW • MaMa« kMáa - de Ang
Lee. Com Sihung Lung, Lai Wang, Bo Z.
Wang. Deb Snyder e Haan Lee
t> Comédia. Um mestre na arte do lai-chi-

K... chuan se aposenta e decide deixar Pequim
para morar com o filho casado e com um filho
pequeno, em Nova Iorque. Os problemas en-

-*}!'/ ' tre ele a a nora começam a complicar a vida
, i da família. Taiwan/EUA/1992. Censura, livre.' '**

£ü Ci Circuito: Estaçio Cinema 1: 15h30. 17h30,
19h30. 21h30. Cine Givea 16h30, 18h20,jü Ia! 20h10. 22h Art Barrashoppihg 2: 16h,

0ÍÍ>rji* 17h50,19h40, 21h30.
0Cl lO N0MS DO J000 • Oal Ifcarty — de Barry

Sonnenleld Com John Travolla, Gane Hack->0â<f f; man Rene Russo e Danny DeVito.
C> Ação. Chlli Palmar, que trabalha para

. . agiotas em Mlami. é enviado a Los Angeles-:,,;tpara cobrar uma divida de jogo de produtor
de cinema, mas acaba se envolvendo na pro-
duçáo de filmes de longa-metragem. EUA/
1995. Censura: 14 anos. **

; Circuito: Condor Copacabana. Largo do
ÍCÍÍÍSlMachado 1. Leblon t/Som digital DTS em
ÍW'CÍ: 14h, 16h, 18hl 20h. 22h. Metro Boavis¦
SíSf-Jfa: 13h30.15h30.17h30.19h30. 21h30 Rio

2, Barra 1, América 15h30. 17h30,
J»*""*,;,|19h30, 21 h30. Star Campo Grande 1:15h30,
ly,,. 17h20, 19h10. 21 h. Icarai. Ilha Plata 2. Via
tHffis. Parque 4: 15h. 17h, 19h, 21h. Norte Shop•
« <ping I. Madureira Shopping 4: 16h15.» .-J'17h15.19|h15. 21h15.
p 

'<

CONTINUAÇÃO
Ó CARTSIR0 ¦ 0 POSTA - ILmmRm - de Mi

MOSTRA
MIIIOSNeTIVA SS - Hoje. às 17h. 19h. The
Killer - O matador, de John Woo Com Chow
Yun Fat. As 21 h: O ciclista, de Tran Anh
Hung. Com Le Van Loc.
Circuito: Cine Arte UFF.

MOSTRA UNS BUÉUSL — El bruto, de Luís
BuRuel. Com Pedro Armendariz.
!> Melodrama. Um pistoleiro Uai seu patráo
após conhecer o amor. México/1952.
Circuito: Casa França-Brasil (Rua Visconde
de Itaboral. 20. Centro - Tal. 253-5366):
hoja, ás 18h30.

EXTRA
CflNlf» CULTURAL BANCO 00 BMMN. - Hoje,

ás 16h30 a 18h30: Amigomlo (presença da
diretora Jeanina Maarapfal na sessão das
18h30). Grátis.
Circuito: Centro Cultural Banco do BrasU.

ESTRÉIA
DATO RÔRIS — Mistura Fina. Av. Borges de

Medeiros. 3207, Lagoa (537-2844). Capacl-
dada: 180 lugares: 4*. a partir das 22h. Cou-
vert a R* 10 e consumação a R* 7.
t> Os músicos apresentam o show Psicodé-
lico Urbano.

14 RIS — Cali-Concarto Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33, Centro (532-4192). Capa-
cidade: 400 lugares. 4* a sáb.. às 19h. R* 20
Alé 9 de março.
t> Apresentação doa maiores sucessos do
grupo mineiro.

M0MQUR 01 OUVIRIA - The Ballroom. Rua
Humaità. 110, Humaitá (537-7600). Capaci-
dade: 500 lugares. 4*. a partir de 22h. Cou-
vert R* 10 a consumação a R» 8.
> Como cover oficial de Madona a cantora
apresenta o show Somelhing to remember.

CAMA DR OATO — Ritmo. Estrada do Joá. 256.
São Contado (322-1021). 4» a 5*. às 22h. 6'
e sáb.. ás 22h30. Couvert a R» 15 (4*). R» 18
(6*) e R» 22 (6* e sáb.). Consumação a R« 6
Até 9 de março.
O Show da banda.

RICARDO 0MSTAISUBSTTR DRHNCS - Nikitl
Pub. Avenida Almirante Tamandaré. 150. Ni-
terói (239-6784). Capacidade: 150 lugares
4a a sáb. ás 23h Couvert a R» 10 e consu-
maçAo a RS 5 Até 9 de março
t> O baixista Arthur Maia recebe seus convi-
dados

M0NICA ARAÚJO - Night Rio s. Parque do
Flamengo, s/n». Flamengo (551-1131) Ca
pacidade: 150 pessoas 4* e 5*. ás 22h. Cou-
vert a RS 10 Consumação a RS 8
!'-• A cantora apresenta o show Lua brasilei-
ra.

MtiÇOS: PISTA LIVRE R$SS, CAMAROTES ft$3S,/K$4S,

8
Qoàdan
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BÊÊBB
Automóveis

INGRESSOS: METKOPOUTAN (VIA PARQUE SHOPPINGHNFORMAÇÓES: TEJ..: 385-0515/FAX: 335-0520»OA(AÓ LADO DO RESUMO DA OPERA) INFORMAÇÕES:"
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Divulgação

Fernanda, Luiz Fernando, Diogo, Débora e Miguel: trabalho valorizado

CRÍTICA

de maturidade do

E X PO S I CÃO

CD-ROM traz
gênios da arte
Maior produtora de CD-ROMs da
Europa, a Emme Interactive
resolveu investir no Brasil e lança
uma coleção de títulos cm
português sobre mestres da pintura
como Van Gogh e Leonardo da
Vinci. 0 investimento resultou na
criação da Atlântica Multimídia,
braço latino-americano da empresa
francesa, que lançou, no Museu da

República, o primeiro volume da
série, dedicado a Paul Cézanne. O
CD-ROM propõe uma viagem
virtual pelo interior de uma galeria
de arte repleta de obras de Cczanne
pertencentes ao acervo do Museu
d'Orsay, de Paris. Um dos
precursores da pintura moderna, o
mestre impressionista aparece em
telas que passeiam por sua
biografia, quadros acompanhados
de comentários. Há um game que
testa os conhecimentos do usuário.

Pavarotti canta para

23 mil em Montevidéu
Nem só de José Carreras vivem os
aficcionados do canto lírico na
América do Sul. Após a passagem
do tenor espanhol pelo Brasil, quem
aterrissou no continente para
apresentações especiais foi o
italiano Lúciano Pavarotti. Seu" recital, domingo, em Montevidéu,
teve todas as 23 mil entradas
disponíveis vendidas em pouco mais
de dois dias. Pavarotti subiu ao

palco, montado no tradicional
Estádio Centenário, acompanhado
da soprano norte-americana
Cynthia Lawrence. Do lado de fora
do estádio, cerca de 500 pessoas que
não conseguiram entrar a tempo
fizeram um protesto tão ruidoso
que chegou a interromper a
apresentação, aborrecendo o tenor.
Foi o único recital de Luciano
Pavarotti marcado este ano para a
América Latina.

«Filhas de Zumbi' no CCBB
Divulgação "Todo ser humano pode fazer a arte

«^valorizar os recursos que seu
próprio corpo oferece". Com essa
idéia na cabeça e uma câmera na
mão, a cineasta Anna Penido exibe
até domingo, no Centro Cultural
Banco do Brasil, seu video Filhas de
Zumbi. Na tela, a poetisa Elisa
Lucinda, a cantora lírica Uyara e a
dançarina afro Luiza Gomes (à
esquerda), mostram, em oficinas
oferecidas a S0 meninas de projetos
sociais da secretaria municipal de
Desenvolvimento Social, que "o

tapa pode virar dança e o choro
virar canto". É um convite á
reflexão sobre o Dia Internacional
da Mulher, explica a cineasta.

O cinema 
ganha 

a

bênção do Vaticano

Ê O cinema talvez tenha ganho, du-
rante as comemorações de seu cen-
tenário, um santo padroeiro ofi-
ciai. O Vaticano não confirma nem
desmente a informação, mas agên-
cias internacionais de noticias dão
como certa a decisão de que as
instâncias regionais da Igreja po-
deriam fazer indicações de nomes.
São João Bosco e São Francisco de
Sales estariam entre os favoritos.
Este último já é o patrono dos
jornalistas. Já São João Bosco
aparece entre os mais cotados dc-
vido ao trabalho realizado por sua
congregação, a dos Salesianos, que
procura difundir o teatro em suas
escolas. Uma terceira candidata é
Santa Clara de Assis. Ela é pa-
droeira da televisão, por ter tido a
visão da morte de São Francisco

de Assis de um lugar muito distan-
te. Independentemente da eleição
do padroeiro do cinema, o Vatica-
no desenvolve um trabalho de pes-
quisas que poderá ser de grande
utilidade em universidades e insti-
tuições ligadas à Igreja ou não.
Organizado pelo espanhol Enrique
Planas, o primeiro fruto desse tra-
balho foi um manual sobre a lin-
guagem cinematográfica, lançado
há um ano, com um apêndice no
qual figuram 45 filmes classifica-
dos em religiosos, de compromisso
cultural e recreativos. A missão (à
esq.) de Roland Jofle, está na pri-
meira categoria. Na segunda, figu-
ra Ghandi, de Richard Attenbo-
rough. Na terceira, 2001 uma odis-
séia no espaço, de Kubrick.

Gaúchos na Argentina
A cantora Adriana Calcanhoio e

o escritor Luís Fernando Veríssimo
são alguns dos convidados da
mostra gaúcha Porto Alegre em
Buenos Aires, aberta ontem na
capital argentina. A exposição, cm
cartaz até dia 10, abrange música,
teatro, dança, artes plásticas,
cinema e literatura. Entre as peças,
destacam-se New York. New York.
com direção de Irene Brietzke, e O
pariurião. dirigida por Néstor
Monastério, argentino radicado em
Porto Alega-. A dança será
representada pelo espetáculo
Luiilrec... Jm de siècle, da
Companhia Terpsi cie Teatro c
Dança. Os músicos Bebeto Alves e
Vítor Ramil, entre outros, farão

shows. As projeções
cinematográficas incluirão uma ' • -
extensa mostra do que foi
produzido no Rio Grande do Stjf;c
nos últimos 20 anos. O escritor Luiá
Fernando Veríssimo Ibi convidada'"
para os debates sobre literatura. No
campo das artes plásticas, haverá; •;
uma exposição de nus femininos dei
escultor Xico Stockinger. e uma r«h
mostra de obras inéditas de vários
artistas gráficos gaúchos ou
residentes em Porto Alegre. coincPS
Edgar Vasques, criador do
personagem Rango, além dos
cartunistas Sampaulo, Juska, ";
Cannini. Kvoko Yamashita c Fábio!
Zimbres. <

PINTURA
NAZA — Vil/a Riso. Estrada da Gávea. 728.
Sào Conrado (322-1444) Pinturas 2* a 6-*.
das 13h As 19h Sáb . das 13h às 17h Grátis
Atô 20 de março.

WOIULBO AUAD — Pequena galeria do Centro
Cultural Cândido Mendes. Rua da Assem
bléia. 10/Subsolo (531 -2000 r 236) Pmiu-
ms 2* a 6'. das 11h ás 19h Grátis Alé 21 demarço.

ANA LÚCIA MIQUA - Pequena galeria do
Centro Cuttural Cândido Mendes. Rua daAssembléia. 10/Subsolo (531-2000 r 236)Pinturas 2" a 6*. das 11 h ás 19h Grátis Ate
21 de março

MANCKOR9CMA — Grande galeria do CentroCultural Cândido Mendes. Rua Primeiro deMarco. 101. Centro' Pinturas 2» a 6'. das11 h ás 19h. Grátis. Até 26 de março
KMTHUM NA COUÇAO CASTRO MAY* -Museu da Chácara do Céu. Rua MurtinhoNobre. 63. Santa Teresa (224-8981) Pmtu-ras. 4« a dom . das 12 ás 17h Grátis Até 31de maio.

FOTOGRAFIA
MQUNOO SALÁO FINER DC POTOJORNAUSMO— Cspaço Cultural Finep. Praia do Flamengo.200/Pllotls. Flamengo (276-0717). Fotogra«as 2' a 6'. das 9h ès 19h Grâti*. Até 15 demarço
Ma CARTiO+OSTAL — Galeria do Estação.Rua Voluntários da Pátria. 88. Botafogo
(286-6843) Fotografias Diariamente, das14h ás 22h. Grátis. Até 18 de março

OCRALOO N UMOS • PRECURSOR - CentroCultural Banco do Brasil. Rua Primeiro deMarço. 66. Centro (216 0237) Fotografias3* a dom. das 10b ás 22h Grátrs Até 24 demarço
SONOS OF MV PEOPLI ¦ AFRO-AMOOCANOSeUM AUTO WmiATO — Galeria de arte doIBEU. Av Copacabana. 690/2° andar. Copa-CdOana Fotografias 2* a 6\ das 10h ás 20hGrátis Até 26 de março• A mostra reúne trabalhos de 53 fototoma
listas negros norte-americanos

KSTHSLAS 00 MASIL — Centro Cultural Oduvaldo V/anna Filho (Castelmho do Flamen¦
go). Prata do Flamengo. 158. Flamengo
(205-0278) Fotografias 2* a 6*. das 13h as
20h Sáb e dom. das 15h as 18h Grátis Ate
30 de março

ÚLTIMOS DIAS
UM ROHUNO - ÁGUA I VINHO, A POtTtCA DO

LIXO — Museu de Arte Moderna • MAM. Av
Infante Dom Henrique. 85. Aterro do Fia-
mengo (210 2188) Objetos 3J a dom . das
12 ás 18h R* 2. Até 10 de março
: A mostra reúne objetos realizados poloartista a partir de liao recolhido nas praias

O MOIHM ÜOOüCHAOO/OOlíTNCfl U9CKHI —
Museu de Arte Moderna - MAM. Av Infante
Dom Henrique. 85. Aterro do Flamengo
(210-2188) Instalações 3' a dom . das 12
ás 18h. RS 2 Até 10 de março
D> A mostra reúne 14 instalações

MO, msiilliot ¦ raONTBUAS — Museu de
Arte Moderna • MAM. Av. Infante Dom Hen-
rique. 85. Ateno do Flamengo (210-2188)Coletiva 3* a dom . das 12 ás 18h. RS 2. Até
10 de março."* O A mostra reúne 27 artistas plásticos de
diferentes linguagens, técnicas o gerações

¦AZAM MAURÍCIO KMTU - Fundição Pro-
gresso. Rua dos Arcos. 28. Centro (2205022). Pinturas e esculturas. Diariamente.
das12hás18h Grátis
t> A mostra reúne doações de amigos do
artista e parte de sua coleçáo particular

DUPLA NATUMSA/PAVOMTTO ( HMMA COS-
LMO — Museu Nacional de Belas Artes/Sala
Bemadelle. Av Rio Branco. 191. Centro
(240-0160) Pinturas 3* a 6*. das 10h ás
18h Sáb e dom. das 14h ás 18h RS 1
(domingo, grátis) Até 10 de março
í> Apresenta 20 obras recentes de cada ar-
tista. em óleo sobre tela. com o tema nature-
za

CHIPRE, MEU PAÍS AMADO/TMUKI JONES -
Museu Internacional de Arte Natf do Brasil.
Rua Cosme Velho. 561. Cosme Velho (205-8612) Pinturas naif. 3* a 6*. das 1Oh ás 18h
Sab. dom. e feriados, das 12h ás 18h RS 5
(adultos) e RS 2 50 (crianças e estudantes)
Até 10 de março
> A mostra reúne 34 quadros retratando a
alegria de viver dos cipnotas

ClÉCIO PENEDO — Museu Nacional de Belas
Artes/Sala Carlos Ostsald Av Rio Branco.
191. Centro (240 0160) Desenhos 3* a 6*
das 10h às 18h Sáb e dom das 14h às 18h
RS 1 (domingo, grátis) Ate 10 de merco

ÚLTIMOS DIAS
¦LAS GOSTAM DC APANHAR - Oe Nelson Ro
drigues Adptaçâo e diroçáo de Flávio Henn
que Com Angelina Martoni. Carla Pompilio ?;
outros Teatro Glaucio Gill. Praça Cardeal
Arcoverde s/n11, Copacabana (237-7003)2* a 4'. ás 21 h RS 10 Duração: 1 h. Até 6 de
março• Comédia Reunião de crônicas escritas
para a série A vida como ela é. <0*

CONTINUAÇÃO
TU RISAS NOS ASTROS, DISTRAÍDO- - De Cio

vis Levy Direção de Rafael Camargo Com
Manana Leporace e Moysés Aichenblat Saiu
Thereza Aragào do Teatro Casa Grande Ave
nida Afrámo de Melo Franco. 290. leblon
(239-4046) 3" e 4*. às 21h30 RS 15 Dura
çèo 1h

Comédia musical Sobre a vida de Orestes
Barbosa

NIVALDO COSTA INIWRIIA FIRMANDO PES-
SOA — Roteiro, direção e interpretação de
Nivaldo Costa Teatro Bibi Ferreira. Rua Vis
conde de Ouro Preto. 78. Botafogo (2^^4591) 2'a 4*. ás 21 h RS 15 Duração 5Qjj»£
Até 27 de março
> Drama A peça aborda a obra de Fernan-
do Pessoa

0 SUBMARINO — De Mana Carmem Barbosa e
Miguel Falabella Direção de Mauro Men
donça Filho. Com Guilherme Prva e Susana
Ribeiro Teatro 2 do Centro Cultural Banco
do Brasil. Avenida Primeiro de Março. 66
Centro (216-0225) 4- a 6a. às 12h30. sáb. v
dom . às 17h RS 6 Até 17 de março

Comédia romântica Casal em crise tenta
resolver seus problemas através de diálogos

HUMOR
SUBVERSÕES 3 - UNPLUQGED — Café do Tp^
tro. Shopping da Gávea. Rua Marquês
Sáo Vicente 52/2». Gávea (294-7563) 3'"e4j. ás 22h. e 5*. às 22h30 Couvert a Rs 12 c
consumaçào a RS 8 Até 7 de março
> Com Luiz Salem. Mâroa Cabrita e Aiois»o
de Abreu

REVISTA
THE BEST MAN Direção de BrigittePartioMcào de Rose Bombom Teatro SM
gitte B/air 2. Rua Senador Dantas 13. Caníio
1220-5033 > 3* a 6-, as 1Sr R? 16

por demais presas ao teatro (a
paródia à atriz do título passa
totalmente desapercebida para a
platéia), o esquete ganha alguma
vitalidade pela atuação de Mi-
guel Magno, que mesmo um
tanto mecânico compõe com sua
figura em travesti algumas ima-
gens visualmente cômicas.

Fernanda Torres tem uma in-
terpretação irresistível mente
bem humorada no esquete assi-
nado por Hamilton Vaz Pereira.
Mesmo com o desequilíbrio da
narrativa, jã que a história da
mulher que é feita deusa por um
admirador esta cheia de que-
bras. a atriz supera as eventuais
discrepâncias do texto com bri-
lho e comicidade inteligente. Se
5 X comédia não tivesse outras
qualidades, somente a atuação
de Fernanda Torres seria sufi-
ciente e justificaria uma ida ao
Canecâo.

Em Não se Juma em Cingapu-
ra, de Marcus Alvisi e Vicente
Pereira, Diogo Villela compõe
um estressado comissário de
bordo, com o qual o ator brinca.

JORNAL DO BRASIL QUARTA-FEIRA. 6 DE MARÇO DE I99í>

diretor

contornando uma relativa ten-í
dèricia do esquete para a repeti-;
ção. A atuação intensa e sempre
divertida de Débora Bloch fas
com que Oli! que delícia (le llngiui
— o melhor dos monólogos, as-j
sinado por Mauro Rasi — sejrç
uma permanente brincadeirií
com a dificuldade em aprender',
inglês. Em Peloponeso. esqueto
Sem palavras de Hamilton Va*
Pereira, que transforma o palcq
numa academia de ginástica, nuí
ma olimpíada da boa forma, q
ator Luis Fernando Guimarães
se agita nos diversos exercícios^
brinca com várias modalidades
esportivas e se mostra tão á \on-j
tade que sua atuação é quase uni
passeio no palco.

Com interpretações de baur
nível e uma direção que constrói
um espetáculo comunicativo, 5
X comédia é um show teatral em
que a participação do ator é va-
lorizada e suas melhores quali-
dades são estimuladas por tçn
encenador que sabe projetá-lás
em cena.

PERFIL CARIOCA - Espaço Cultural dos Cor •
reios. Rua Visconde de Itaborai. 20/3" andar.
Centro (563-8770). Fotografia. 34 a dom.,das 11 h ás 20h. Grátis. Até 30 de março.

QUANDO O CARTEIRO CHMAR/MARtO RUI Fl-
UCIANt — Espaço Cultural dos Correios. Rua
Visconde de liaboral. 20. Centro (5638770) Fotografia 3* a dom . das 11 h ás 20hGrátis Até 31 de março

USAR SIGAU CENÓGRAFO — Centro CulturalBanco do Brasil. Rua Primeiro de Março. 66.Centro (216 0237). Fotografias e projetoscenográficos 3* a dom. das 10h ás 22h
Grátis Até 31 de março

INSTALAÇÃO
TO*ICO LEMOB — Espaço Cultural Sérgio Por ¦

to. Rua Humaitá. 163. Humaitá (226-0896)Instalação 3* a dom . das 12h ás 20h GrátisAté 24 de março

ESCULTURA
RITOS DC PASSAGEM • NUS FEMININO&STOC-

KINGKft — Centro Cultural Banco do Brasilf
Foyer, Rua Primeiro de Março. 66. Centro
(216-0237). Esculturas. 3* a dom. das 10h
ás 22h. Grátis. Até 17 de março

OBJETO
CARAÇA . 0 COtiG 10 QUC PB MSTÔMA -
Espaço Cultural Vale do Rio Doce. Rua Graça
Aranha. 26/Térreo. Centro Objetos 2* a 6'.
das 9h às 17h30 Grátis Até 10 de maio

A mostra reúne objetos, lotos e tento do
colégio que foi fundado em 1770

CERÂMICA
MESTRIVITAUNO ao ANOS DC ARTi POPULAR— Museu Nacional de Belas Artes. Av Rio
Branco. 191, Centro (240-0160) Cerâmicas
3* a 6\ das lOh às 18n Sáb e dom das 14h
ás 18h RS 1 (domingo, grátis). Até 31 demarço

EXTRA
PEDRO 11-170 ANOS — Museu Nacional de
Belas Artes Galeria do Século XIX. Av R o
Branco. 191 Centro (240-0160) Diversos
3-* a 6*. das 10h às 18h Sáb e dom das14h
às 18h Rs 1 (domingo grátis) Até 24 demarço

r

COLETIVA
W CONTEMPORÂNEOS - Galeria de Arte Uff

Rua Miguel de Frias. 9. Icaraí Coletiva 2" a
6'. das 10h ás 20h Sáb e dom , das 17h ás
20h Grátis Até 1 7 de março

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM — Museu Nacional
de Belas Artes/Galeria do Século XXI Av
Rio Branco. 191. Centro (240 0160) Coleti
va 3* a 6*. das 10h às 18h Sáb e dom . das
14h ás 18h. RS 1 (domingo, grátis) Até 17
de março- A mostra reúne esculturas, instalação e
videomstalaçâo de oito artistas do Rio

COLEÇÃO CARIOCA/JOiO ROSCO — Espaço
Cultural dos Correios. Rua Visconde de Ita-
borai. 20. Centro (563-8770) Coletiva 3' a
dom . das 11 h às 20h Grátis Até 7 de abril

A mostra reúne 80 trabalhos de 63 artistas
contemporâneos

A PAISAGEM IRASILE1RA NA COLSÇiO DC GIL-
torro CMATEAURMAND - Museu de Arte
Moderna. Av Infante D Henrique 85. Aterro
do Flamengo (210-2188) Coletiva 3" a
dom . das 12h ás 18h RS 2. Exposição permanente
> A mostra reúne 60 obras de 35 artistas

USINA 00 CATETE — Museu da Republica
Rua do Catete 153 Catete (245 5477) Ins
taiacâo 23 a 6* das 9h as 17h Sab dom eferiados das 1*ih as 17h Grátis Euposiçào
permanenteA mostra é uma viagem sobre o advento
da eletricidade no cotidiano das pessoas

PASSAGEM.MAURÍCIO SENTES - Paco Impena/ Praça XV de Novembro 48 Centro(533 6613\ Esculturas 3* a 6* da* 11h à<

REESTRÉIA
S X COMÉDIA — Textos de Miguel Magno eRicardo de Almeida. Hamilton Vaz Pereira.Mauro Rasi e Vicente Pereira Direção deMiguel Magno e Ricardo de Almeida. Hamil-
ton Vaz Pereira Marcus Alvisi e Mauro Rasi
Com Miguel Magno. Fernanda Torres. Diogo
Vilela. Débora Bloch e Luiz Fernando Guima-ráes Canecâo. Avenida Venceslau Braz. 215.
Botafogo (295 3044) 3' e 4-, 21 h Rs 20
(arquibancada). RS 25 (lateral). RS 30 (cen-trai) RS 35 (setor B) e RS 40 (setor A)
Duraçao 1h30

Comedia C«nco esqoetes interligados pormus»ca ao vivo
REVISTA 00 RADIO — Texto e d»reçào de Or-
lando Coda Com Ricardo Barros e Ellen
Soares Espaço Cultural dos Correios Rua
Visconde de Itaborai 20. Centro (5638770) 4¦a sáb às18h30 Rs 10

Musical Retrata os anos 40 e 50 do ratí.o
brasileiro

t> A mostra reúne cerca de 800 peçascedidas por 16 instituições culturais e por 17
colecionadores - Incluindo o acervo do Mu-
seu.

NAIFS 00 MASIL C 00 RSTRANOCMO - Mu-
seu Internacional de Arte Naif do Brasil. Rua
Cosme Velho. 561. Cosme Velho (205-8612) Arte Naif 3' a 6', das 10h ás 18h
Sáb. dom e feriados, das 12h ás 18h RS 5
(adultos) e R$ 2.50 (crianças e estudantes)
Até 31 de março

A mostra reúne 146 obras de 30 países,além de um acervo de 200 obras
UNIVIRSfDAIVTS — Universidade Esticio de
Sé. Rua do Bispo. 83 e 146. Rio Comprido
Diversos 2* a 6-*. das 8h às 22h Grátis Até
30 de agosto' A cada seis meses a mostra reúne 70
nomes de gerações e expressões diversas

18h30 Sáb e dom . das 12h ás 18h30 Grá-
tis Exposição permanentei> A mostra reúne obras em ferro e luz fluo-
rescente.

A COUÇiO 00 BARROCO ITALIANO — Museu
Nacional de Belas Artes/2" piso. Av Rio
Branco. 199. Centro (240 0068) As cerca
de 20 obras espelham nada menos do que o
apogeu do estilo barroco na Itália 3* a 6*.
das 10h ás 18h. Sáb. e dom . das 14h ás 18h
RS 1 (domingo, grátis) Exposição perma
nente.

GALERIA NACIONAL DOS SÉCULOS XVII, XVIII,
XIX K XX — Museu Nacional dc Belas Artes
Av Rio Branco. 199. Centro (240-0068)Exposição de obras restauradas, entre pmtu-
ras e esculturas, dr produção artística brasi-
leira nos quatro últimos séculos 3' a 6". das
10h às 18h Sáb e dom., das 14h às 18h Rs
1 (domingo grátis). Exposição permanente

QUATRO QUADROS — Galeria Cândido Men-
des. Rua Joana Angélica. 63. Ipanema Cole-
tiva de pinturas. Diariamente, das 10h ás 22h
Grátis Exposição permanente.A exposição reúne obras de quatro artis-
tas

o

Um show

piora, através da música e du
boa interpretação dos atores, as
possibilidades do amplo palco
do Canecâo, desenhando na for-
ma de quase um show as gags
visuais que predominam na ce-
na.

Hamilton Vaz Pereira de-
monstra segurança na condução
do espetáculo, capaz de extrair
do elenco as suas melhores po-
tencialidades e de conseguir,
com uma sucessão de monólo-
gos, criar a imagem de grande
montagem (o cenário e a música
sào determinantes para se alcan-
çar esse quadro). O diretor, já no
inicio do espetáculo estabelece
uma perspectiva de show, com a
presença da banda e da sua
atuação como um mestre de ce-
rimônias. 0 primeiro esquete, o
já conhecido Quem tem medo de
Itália Fausta, de Miguel Magno
e Ricardo de Almeida — foi
apresentado há mais de 10 anos
com a dupla de autores como
intérpretes — sofre com o tem-
po. Com seu humor um tanto
desgastado e com referências

MACKSKN LUIZ

As características de um espe-
táculo como 5 A" comédia apro-
ximam esta coletânea de esque-
tes de um acontecimento (liappe-
niiig). No limite do show-teatral,
vizinho da comédia com música,
5 .V comédia é algo que poderia
ser comparado ao espirito do
Adrubal Trouxe o Trombone, o
grupo que nos anos 70, e não
por acaso, era dirigido por Ha-
milton Vaz Pereira, o responsa-
vel pela concepção, direção, rnú-
sica e apresentação desta monta-
gem. 0 que havia de vitalidade
no Asdrúbal estava na força ju-
venil do grupo, no instinto tea-
trai de seus integrantes e na
perspicácia com que observa-
vam um certo tipo de comporta-
mento, Esta versão asdrubalina
mais madura conserva algumas
das características originais do
grupo, acrescidas do domínio do
diretor Hamilton Vaz Pereira na
construção de uma espetaculosi-
dade de grande efeito cênico.
Ainda que os textos tenham hu-
mor rarefeito, o espetáculo ex-
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Carlos Kroeber e Norma Bengell. e mistério
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Humberto Mauro, diretor de O descobrimento

gem é uma estratégia alternativa
de ensino e aprendizagem", diz Yacira Meira,
coordenadora pedagógica que trabalha na pro-
duçào, lembrando que o programa, idealizado
em agosto de 1995, só começou a ser gravado
no fim de outubro passado.

vagensf, lembra o diretor. A curiosidade do
filme fica por conta da trilha sonora: uma
suite sinfônica composta pelo maestro Heitor
Villas Lobos.

Em cada um dos vinte programas da série,

TELEVISÃO

- ftilnio técnico <5h)9 — Alia c òmoa RcIiíiom)
(SUO)

^9 — Igreja da grava (6.M13 — Falando dc \ ida (6h)4 — Telecurso JOOO —
Profkwíiuluamc (6hlS)11 - Pala\r.t viva (6h28)2 — Tckxur>o 2000 —¦ 2"
grau (6h30)7 — Duno rural (6h»0)11 — Sc»So desenho (6h30)4 — Tclccurso 2000 — 1"
grau(6h45)

^4 — Bom dia Brasil (7h)7 — Cidade tfduca\ào (7h)13—0 desfiar da lc (7h)2 — Ewcucâo do hinonacional (7M)5)2 — PjU\ra\»a (7hl0)2 — Curw profivyonali/amc(7hl5)6 — Home shopping.
Tdc-\tndas(Thl5)
2 — Arquivo hiMóna (7hX)l4 — Bom du Rio t7h30)• — Tcktnanhâ (7h30)11 - Casa da Anttbca.
Infjnül(7h30)

¦2-TckcunoíOOO — ?'
graulShl4—TV Colosso. Infanul i Shl— Pjtnnc (SM— Du a dú Var\\i.KÍo
iSh)
9 — Bom dia vida (Sh)11 — Bom dia & Ca.Infantil (Shl13 — Note e anote (Sh)2 — Tclccurso 2000 — I"
grau (ShI5>
2 — Ê de manívi
Infonnativo <8hX»l6 — Escola btbbca da fè
(Sh30)

— Cwmha do Larvrlknu
Chi

— Duiilcima Infantil
("hlí)2 — Píanlâo da hnítu
jxvtuiTJCM. Educam o (<)h25»2 — IXxnhando

— EsU\ào cnar\a (^50)

¦2 — Casíek> Ri-ttm-bum
t'0hl
9 F«ibf\íi> % \

11 — Programa Sèrpo
MalLtndro. Infantil(ll)h)
7 — Coanha maravilhosa daOfélia (lOhl 5)
2 — Sitio do Pica pauamarelo (lOh 15)
• — Os Cav;üetros do
zodíaco. Sene(l0h30)
2 — Rede noticias (I0ti55)7 — Vamos falar com Deus
(I0h56)

O professor (I Ih)
6 — Grupo imagem (11 h)
7—Meu pé de laranja hma.
Novda(Iln)
2 — Plantão da língua
portuguesa (I Ih25>
2 — Shosv de cièncu (I Ih30)

"2 — Rede Brasil — Tarde
(I2k)— Manchete «portisa
(I2h)— Jacques Cousteau (12h)
9 — CNT opinião. Debates
(I2h)
11 — Carrossel. Reprise
(i:ht13 — Rceord noticias.
DehatesliaiM
6 — Boletim ohmpico
(I3C-M
2— Rio noticias (I300I4 — Globo esporte (12H30)

— Fd^ão da tarde (12h30)
11 -Clurolin(iai?0)
2 — Nações tnklas (I2W5)4-RJTV(i:M5)

— Anos menvets (12M5)
13 — Rceord em nolwas
(I:WM
2 — Plantão da hngua
nas?)

"2 — A coragem de errar (13h)
— Dc bem com a vida (I >h)

9 — Bem locte. Esporte (13h)
13 — Rqvner Rccord il3hl
11 — Chavev Infantil
(IThIO)13 — Rceord nos espones
(IJhlJ)4 — Jornal Hoje (l ?h 15)
9 — Camisa (I3h!5)— Falando de v*ia 113h30)
13 — Forno, topo & cia
(I3h»l6 — E-squcntando os
tambonns
11 — Cinema cm casa.
FUme: lnhT\óo Jt- rrui^r
(1 >U5)
4 \ *Jeo she* Hoje Jsibi

Herbtrt. 45 umií de carreira
(uwo)
6 — Home shoping show
(IJM0I
9 — Telc store • Tele vendas
(I.'h45)
13 — Ctne asentura. Filme:
Farra noçtHo( Uh45)
2 — Rede noticias (13K55)

¦2 — Alies gute. Aula de
alemão tlJhl
9 ~ Tv Culinária (!4h)4 - Despedida dc solteiro
(I4M0)2 — Plantão da língua
(l4hZ5)2 — Arquivo vídeo (14H30)— Os médicos. Debate
(I4h30)

— Cidade c educação
(I4h?0l
9— Mulheres. Vanedades
tl4h.HH
2 — Rede noticias (I4h55)

"2 — Sitio do pica pauamarelo (I5hl
11 -Dra Quinn (15hI5)
4—Sessão da tarde. Filme;Dr. HotíyhvüJ - Uma nxtitade amitr (I5h30)2 — Castelo Rãtim-bum
(I5h30)7 — Ctne trash Filme;
frúrurailSh.H)!
13 —Tarde enanca (I ShW)
• — Home shopping (I5M0)

¦2 — Sem censura. Debate.
Aovivo(l6h)
6 —Solbramdfrh)
13 — Liga LEFA. HojeReal MjJrtd x Jmtniui. Aovivo
11 — T\' ananaL Variedades
(IKCOI
6 — Grupo imagem (I6h30)11 — Passa ou rejussa.
üame sho» (I6h30)

**7 — Supermarkct (I "M
4- Maihacào(l7h20l
9 — Irmã Catanna. Mim
novcia(ITh)
11 - Pa^^ranuhsretlTWO)
2 — Rede noucu> 11 ">.25)
2 — Globo ccoiofu i I li30)

— Scnsjo .iramada \ l ~h30)
— Pri>grarna Sihu

ft^POMcilTiM))
6 — Sevõo >upcr berois
(ITM5I4 Ojemésocfil^í)

historiadores, professores e so-
ciólogos entrevistam, durante
30 minutos, diretores e profis-
sionais envolvidos nas produ-
ções dos longa-metragens que
contam a vida brasileira no pe-
riodo entre o descobrimento
até a República Nova. Até o
fim do mês serão exibidos An-
chieta José do Brasil, de Paulo
César Seracenni, Quilombo, de
Cacá Diegues e Caçador de es-
meraldas, de Anibal Massaini.
A idéia de utilizar filmes como
instrumentos didáticos nasceu
quando Zelito estava na Fran-
ça, no inicio da década de 60."Vi um livro que em vez de
bibliografia, apresentava uma
filmografia. Desde então penso
em aulas inspiradas nos fil-
mes", disse o cineasta.

Produzido pela emissora em
parceria com o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), o programa será
utilizado nas escolas, principal-
mente as de segundo grau. 

"Pro-
vocar a reflexão através da ima-

FILMES Interino
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Especial mostra

a versatilidade

de Sheryl Crow

A MTV Latina — canal por assinatura
disponível apenas na TVA — apresenta hoje,
às 22hi o especial acústico da cantora Sheryl
Crow, revelação dos EUA. Aos 33 anos, a
popstar do Missouri ganhou três das cinco
indicações que recebeu para o Grammy 94 —
considerado o Oscar da música — ao lado dos
veteranos Bruce Springsteen e Tony Bennett.

; Com os títulos de melhor cantora pop, artista
revelação e melhor compacto do ano, con-
quistados com Ali / Wanna Do, a cantora
esteve no Brasil, em novembro passado,
abrindo o show do cantor Elton John no
Rio.

O acústico, gravado em fevereiro de 1995,
foi destaque da maratona de dois dias de
gravação do MTV Vnphigged Premiere Week.
Com uma hora de atraso, o show, que aconte-
ceu em Nova York, começou com a balada
Can't Cry Anymore. A grande novidade é a

TV POR ASSINATURA

Cinema conta nossa história

O mondo de Beak-
man(l8h) j
Seis e aeia. Infor-
mativo(l8h30) :
Plantio da língua j
portngnesa(l8hS8) j

RJ TV (I8M5) Os cavaleiros do a»-
diaco. Série (!8hlS)

CNT estado (I8h)
Guadalupe. Novela Aqui agora (I8hl5) ;
(l8hlS) ;

•

Odade alerta. Jor- j
nalistico (I8h) j

I

Um salto para o f«- j
turo (I9h) j

Cara & coroa (I9h)
RX(l9h) j
Rio em Manchete j
(I9h55) |

it

Mea pi de laraaja
faa(l9h) Brasil já (I9hl5) i TJ Brasil (I9hl5)

Informe Rio (I9h) j
Jornal da Record I
(I9hl5) |

ij

Jornal visual (20h)
Retratas da Europa
(20h05)

Jornal nacional
(20h)
Explode coração
(20H35)

Manchete esportiva
(20hI5)
Canal I00 (20h30)
Jornal da Maachele
(20h35)

Cavalo amarelo
(20h)
Rede cidade
(20H50)

Irmi Catarina.
prísc (ÍOh)

Re- O Agente G (20h) {
:l

Rede Brasil —noite :
(2lh) I
Jornal do CoagresM j
(2lh30) :
Caderno 2 (2lh35) :

Um homem sem
passado. Série
(2lh40)

Tocaia grande
(2lh45)

Vietni - Emboscada
fatal. Minissèric
(2lh)
J.A.G - Ases inve*-
eiveis. Seriado
(2IH45)

j Sangue do meu san-
: gue(2lh40)

Quarta especial.
Filme: Pais em bus•
ca de justiça (2\b)

Jornal de amanhi :
(22h) |
Imagens da história j
(22h30) |

Festival de verio.
Filme: O dono da
noite (22h40)

Mareia Pehier pes-
quisa (22h45)

Campeonato paaüs-
ta de futebol. Hoje:
Palmeiras x Novori¦
zontino - Juventus .t
Portuguesa (22h45)

Quarta no cinema. :
Filme (22h30) i

Espaço internado- j
nal (23h30) |

Boletim olímpico
(23h40)
Momento econõmi-
co (23h45)

Jornal do SBT i
(23h30) j
Jô Soares onze e j
meia. Reprise j
<23h45)

Encerramento (Oh)
Jornal da Globo
(0h40)

Home shopping (Oh) :
Segunda ediçio :
(0hl5) j
Clip gospel (0h45) I

Jornal da noite (Oh) :
Circulando (0h30) :
Flash (Oh35)

Tele store. Tcle-
vendas (Oh 15)
Resposta honesta
(0h45)

Futebol. Hoje: Co.
rinthians x Novo j
Horizontino. Com- I
pacto (23h) j
25* hora. Debates :
(23h30) |

Gassc A. Filme: .-1
casa assassinada
(IhIO)

Espaço renascer
(1M5)

Pare de sofrer
(lhlí)

Jornal do SBT—2*
edição (1 h I
Perfil (lh30)
Telesisan Te!e-\en-
das(2hS0)

PalaiTaderida(lh)
Jesus rerdade (3h)

versão lenta, quase recitada, do hit Ali I Wan-
na Do, do disco Tuesday night music club, que
já vendeu dois milhões de cópias. Perfeccio-
nista, a cantora gravou, diante da platéia
cansada de bater palmas, quatro das nove
músicas que cantou no show.

Fã dos Rolling Stones, de Bob Dylan e de
Elton John, Sheryl Crow é conhecida pela
qualidade da mistura que faz de baladas.

música country, folk e rock dos anos 70 nas
suas composições. A versatilidade da moça,
que aos 15 anos já tocava em bares, não
termina por ai. A guitarrista e compositora,
que também toca violão, piano, pandeiro e
acordeon, já trabalhou como professora, gar-
çonete e foi backing vocal na turnê Dangerous,
do astro Michael Jackson. E ainda tem can-
ções compostas para Eric Clapton.

Um Sarraceni

rodriguiano

Há quase dois anos, o dire-
tor Paulo César Saraceni, em
debate sobre Federico Felli-
ni, num restaurante do Le-
blon, reclamava da invasão
de produções americanas e de
que seus filmes,
vendidos à Rede
Globo, não eram
exibidos. Pois bem,
cinema brasileiro
agora é retorno cer-
to e hoje vai ao ar A
casa assassinada. O
filme, inspirado no
livro homônimo de
Lúcio Cardoso,
tem muito de Nel-
son Rodrigues,

A CASA ASSASSINADA
Globo O 1hl0

De Paulo César Sara-
ceni. Com Norma
Bengell, Tetè Medina
e Carlos K.roeber.
Brasil, 1971. Dura-
çào: 1 h43.
Drama. Jovem con-
corda em conhecer a
família do marido
no interior de Minas
e se surpreende com
o clima denso do lu-
gar. ? ?

uma salada de suicídio, adul-
tério e obsessão.

Logo após o casamento.
Nina (Norma Bengell) vai co-
nhecer a família do marido,
em Vila Velha, cidadezinha
do Espirito Santo. Cobiçada
pelos dois cunhados, Nina te-
me o clima denso da casa,
mas acaba se envolvendo com
o jardineiro — com quem tem

um filho. Delatada
pelo cunhado apai-
xonado, Nina tem
que abandonar a
casa, levando o jar-
dineiro ao suicídio.
Dezessete anos de-
pois, velha e doente,
Nina volta ao lugar, e
encontra no filho a
imagem do ex-aman-
te. Um retrato da al-
ma humana.

Estréia hoje naTVE programa

que usa filmes para analisar

o Brasil desde o descobrimento
O Brasil e o cinema que o Brasil não

conhece — ou pelo menos não se lembra —
estão agora na televisão. Estréia hoje na
TVE, às 20h05, o programa semanal de entre-
vistas Imagens da História, sob a direção do
cineasta Zelito Viana e com apresentação do
ator Antônio Abujamra. O crítico José Car-
los Avelar — presidente da Riofilme — é o
entrevistado desta noite, falando sobre o fil-
me O descobrimento do Brasil, do cineasta
Humberto Mauro, que retratou em suas
obras um pouco da história do país. 

"O 
pro-

grama é um curso de história ilustrado pelo
cinema nacional", define Zelito, lembrando
que após a entrevista, ás 22h30, a obra será
exibida na integra.

O descobrimento do Brasil foi inspirado na
carta de Pero Vaz Caminha, escrivão da frota
de Pedro Álvares Cabral, uma espécie de
certidão de nascimento da terra recém desço-
berta. Produzido durante o Estado Novo, o
filme narra a chegada do colonizador até a
celebração da primeira missa. Segundo Zeni-
to Viana, apesar do tom de versão oficial, o
filme — que considera atemporal —, não
deixou de ter um certo sarcasmo implícito.
"Há um momento em que os índios entram
na caravela de Cabral, tomam uma bebida e
adormecem. Depois vêm os portugueses e
põem travesseiros e colchas para os bons sei-

intrigas

INTENÇÃO DE MATAR
SBT O 13h35

(Intent to kill) de
Charles Kanganis.
Com Traci Lords,
Ângelo Tiffe e Scott
Patterson. EUA,
1992. Duração: lh34.
Suspense. Garota que
passou a infância
convivendo no mun-
do das drogas torna-
se policial e é obriga-
da a investigar seus
antigos companhei-
ros. ?

FARRA HO 6EL0
Record-Rio O 13h45

(Wfnter a go go) de
Richard Benedict.
Com James Stacey,
William Welman Jr. e
Tom Nardini. EUA,
1965. Duração: lh30.
Aventura. Dono de
hotel que recebe es-
portistas no inverno
decide incrementar o
local para atrair pú-
blico jovem. O plano
é atrapalhado por
hóspede que provoca
acidentes com a in-
tenção de se apossar
da propriedade. ?

CRIATURA
Band O 15h15

(Creaturc) de William
Malone. Com Klaus
Kinski, Stan Ivar e
Wendy Sachaal.EUA,
1985. Duração: Ih25.
Terror. Em Titan,
uma das luas de Sa-
turno, pesquisadores
de duas empresas de
exploração do espa-
ço tentam voltar à
Terra ao serem ata-
cados por uma mis-
teriosa e terrível cria-
tura carnívora. ? ?

DR. HOLLYWOOD —UMA
RECEITA DE AMOR

Globo O 15h30
(Doe Hollywood) dc
Michael Caton-Jones.
Com Michael J. Fox,
Julie Warner e Ber-
nard Hughes. EUA,
1991. Duração: lhSO.
Comédia. Médico ar-
rogante se acidenta
em pequena cidade e
é condenado a pagar
a pena em assistência
á comunidade. Aca-
ba se envolvendo
com as histórias do
lugar e se apaixona

por uma motorista
de ambulância. ? ?
PAIS EM BUSCA DE JUSTIÇA

Record-Rio O 21 h
(Two fathers justice
Tor thc innoccnt) dc
Paul Krasny. Com
Robert Conrad e
George Hamilton.
EUA, 1993. Duração:
lh33.
Drama. Empresário se
junta a sindicalista
para caçar assassino
de seus filhos que fu-
giu da prisão. ?

0 DESCOBRIMENTO DO
BRASIL

TVE O 22h30
Dc Humberto Mauro.
Com Humberto Mau-
ro, Alberto Campa-
glia e Manoel Ribei-
ro.Bratil, 1937..
Duração: IhOl.
Documentário. Inspira-
do na carta do escri-
vão Pero Vaz de Ca-
minha, o filme
mostra o desembar-
que dos portugueses
em Porto Seguro in-
do até a realização
da primeira missa no
Brasil, ir it
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por tras. 0 publico da Blitz queria usar roupas iguais as que os teve tempo de aparecer. Mas o Fernando Henrique teve. Nao
musicos da banda usavam, vendidas nas lojas dedicadas ajovens sei nao, acho que a agenda presidencial anda meio vazia. Ah, ja
da classe media alta. Os Mamonas se vestiam de Chapolim, de ia me esquecendo, a Hebe esta mais magra.
IrmSos Metralha, de coelhinhos da Pascoa. Nao dava para se
identificar. Eram rapazes da periferia que so queriam fazer
bagunta Nao tinham nenhum respeito pclo showbizz lupini- No audil6rio da Hebe, uma 6nica inespera-
qu.iti. No unico disco que draaram, desancavam com Falcao, da. 0smar Santos Cada vc2 jxprasao era registra-Belchior, Roberto Leal. Fico so imagmando o que fanara nos da |as ca „ SBT tra„Jbordava £da a cmotaobque a
proximos trabalhosja encorajados pelo sucesso, com o pnmeiro fota fajuta prcparada para a aprcsentadora na0 ConSeguiotime; da MPB. Uma turma tao irreverente nao merecia o funeral alcancar
demagogico e sensacionalista que esta tendo. 2-

Nunca ninguem contou direito a historia de como a Globo
Foi duro agiientar Gugu Liberato com ar compungido perdeu o direito de transmitir a entrega anual dos premios

A % f • mostrando parte do telefone celular de Dinho recolhido en- Oscar. Ha uma versao de que o SBT passou a perna na
JI /% *•># Ci *•A "• *re os escombros do aviao e

Z| yj / \7£s y\( j ( I dizendo que aquela era uma
.X A f i/1/ V W' f LJ f IV imagem "impres|Mante". 

^ ^ 
0

J T Hebe Camargo voltou. A vL 
^

flfl !t ^flK gente sempre assiste a volta de L***
l/f'V'C' JL X t^l/V Hebe Camargo que e para sa- $ Egg# \4\ - ni'iwi '***•

ber se ela emagreceu ou engor- 1\|

Si -m dou. Mas, na segunda-feira, a .* J it" 
*" z

/ 
volta de Hebe tinha outro sig- ^

j/^t 4 § T/l/l § 4 nificdo: ela esta va comemoran- JgpifJL //^ 
 

. .

I (JL LA,! f I IWAsU do 
10 anos de SBT. Como todo » IE + /

mundo sabe, o SBT e uma ||\ f t
grande familia. Entao, quando 1 i \ /^-

De repente, voce que nunca foi fa dos Mamonas nao consegue a Hebe faz 10 anos na casa, fJUak ' Oo /
tirar da cabega aquela can^ao esdruxula que fala "voce e meu estasao organiza uma daquelas
chuchuzinho". Nao tem jeito. Quando se liga a televisao as 2 da festas que tinham sumido da ^
tarde, as 8 da noite, as 4 da manha, tem sempre uma musiquinha televisao junto com a TV Rio, a

.. dos Mamonas tocando. Isso sem falar no mau gosto do arranjo TV Tupi e a TV Excelsior. Nao aconteceu nada no programa.
funebre que a Globo inventou para a debochada Pelados em Mas todo o elenco da emissora apareceu no palco para dar um
Santos: Se pudessem ver o que a midia esta fazendo com eles, os beijo na apresentadora. Tinha representantes do jornalismo,
Mamonas iam rir muito. E logo comporiam uma satira. Icono- das novelas, do departamento de esportes, dos programs infan-
clastas ao extremo, eles certamcnte nao aprovariam a santifica- 'is... Leila Cordeiro leu um texto, de lavra propria, definindo
<;ao a que estao sendo elevados. Eram cinco bobos que se Hebe como "uma mulher vMadeira": Eliakim achou lindo.
recusavam a crescer. A imprensa e a televisao os esta transfer- ^driana Esteves aproveilou para divulgar a peSa de teatro

mando em deuses. E mesmo quem nao era Ta dos Mamonas tem f'0 manda "or,.™aa- » do 
^ .tev.?u .u.ma

„ o camiseta com um merchandising de uma fabrica de linguiga.
que adm.t r. ete cram melhores do que pensavam. Dinho era um Todo muDdo ^ quc ir a0 prJgrama da Hcbe e uma dtima
comedtante e tanto. E bonito. SA que fazia seu publico debochar oportunidade 

para se fazer anuncio sem pagar. Era um progra-dos estereotipos que a mdustria cultural brasileira cnou para ma (ao especial que o auditorio ficou todo ocupado por convi-
comediantes e galas. Quando gntava histenca ao ver seu idolo dados da apresentadora. Estavam la Agnaldo Rayol, Jair Ro-
tirar a roupa no palco, a multidao de adolesccntes do sexo drigues, Marlene Matheus, Lolita Rodrigues, Paulo Maluf
feminino que cultuava Dinho estava rindo dos trejeitos de (com uma carinha de bebe depois da operaQao plastica), Chris-
Mauricio Mattar, das calgas apertadas de Zeze Di Camargo e tian do Ralf... Gente, tinha ate mulher de chapeu! Sera que a
Luciano, da nudez exibicionista de Vitor Fasano nos desfiles de produ?ao nao podia ter convidado Alexia Deschamps e Fer-
escolas de samba. O sucesso do grupo ja foi comparado com nanda Barbosa para dar um toque de contemporaneidade ao
trajetoria da Blitz. Mas a Blitz era formada por filhinhos de programa? Aposto que elas iam. Luxo mesmo foi uma mensa-

papai. Tambem agradava as criangas, mas tentava expor uma gem gravada do presidente da Republica cumprimentando He-
sofisticagao que escancarava a jogada de marketing que havia be pelo aniversario de sua contratacao. Nem o Silvio Santos

I 

Preocupado com a morte, Sting langa disco inspi

a-: 

 •' 4

iW IANDR£ BARC1NSK1
¦ Correspondonte

I I I OVA IORQUE — Ja se vao
I Ml muitos anos desde o tempo
I al em que Sting cantava as agru-
ff mt ras da adolescencia com o The
I i W Police, um dos grupos mais in-

Jk V fluentes dos anos 80. Depois
que largou o trio para se dedicar a carrei-
ra solo, o cantor e baixista come^ou a
lan?ar ilbuns que cresciam em complexi-
dade a cada ano. "De uma certa maneira,
ainda sou um estudante de musica ten-
tando me aperfeifoar a cada dia", diz ele.
0 ex-rebelde que um dia desprezou a
ideia de vida em familia, hoje, aos 44
anos, tem seis filhos e mora em uma
mansao do seculo 16, na Inglaterra. Foi
la que ele compos e gravou seu sexto
album solo, Mercury falling, que chega
esta semana as lojas brasileiras. Em Nova
Iorque, Sting recebeu a imprensa para
falar de Mercury falling e anunciar sua
turne mundial, que come^a no flm de
marfo na Europa e devera chegar ao
Brasil no inicio do ano que vem.

Mercury falling talvez seja seu mais
ecletico disco, misturando soul music,
jazz, musica celta e ate bossa nova. As
letras perturbadas de outrora deram lu-
gar a tranquilas rcflexoes sobre a vida em
familia e sobre amores perdidos. No en-
tanto, Sting nao esqueceu o ativismo po¬
litico: ele compos uma bossa nova canta-
da em frances, La belle dame Sans Regret,
que e um protesto sobre os recentes testes
atomicos franceses no Atol de Mururoa.

Cada ma de seus discos parece refletir
sen estado de espirito bo momeato, com
tem as bera definidos. Qual seria o tema de
Mercury falling?

t um album inspirado em memorias.

no baile de
E
E
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Preocupado com a morte, Sting lança disco inspirado em suas memórias

Jm f ANDRÉ BARC1NSKI
¦ Correspondente

| 1 I OVA IORQUE — Já se vão
I Ml muitos anos desde o tempo
I 11 em que Sting cantava as agru-
I Wt ras da adolescência com o The
I i W Police, um dos grupos mais in-

Jk V fluentes dos anos 80. Depois
que largou o trio para se dedicar à carrei-
ra solo, o cantor e baixista começou a
lançar álbuns que cresciam em complexi-
dade a cada ano. "De uma certa maneira,
ainda sou um estudante de música ten-
tando me aperfeiçoar a cada dia", diz ele.
O ex-rebelde que um dia desprezou a
idéia de vida em família, hoje, aos 44
anos, tem seis filhos e mora em uma
mansão do século 16, na Inglaterra. Foi
lá que ele compôs e gravou seu sexto
álbum solo, Mercury falling, que chega
esta semana às lojas brasileiras. Em Nova
Iorque, Sting recebeu a imprensa para
falar de Mercury falling e anunciar sua
turnê mundial, que começa no fim de
março na Europa e deverá chegar ao
Brasil no início do ano que vem.

Mercury falling talvez seja seu mais
eclético disco, misturando soul music,
jazz, música celta e até bossa nova. As
letras perturbadas de outrora deram lu-
gar a tranqüilas reflexões sobre a vida em
família e sobre amores perdidos. No en-
tanto, Sting não esqueceu o ativismo po-
lítico: ele compôs uma bossa nova canta-
da em francês, La belle dame Sans Regrei,
que é um protesto sobre os recentes testes
atômicos franceses no Atol de Mururoa.

Cada ma de seus discos parece refletir
seu estado de espírito ao momento, com
temas bem definidos. Qual seria o tema de
Mercury falling?

É um álbum inspirado em memórias.
Se existe um tema predominante no LP, é
o de aceitação, uma coisa que só aprendi
agora, após envelhecer. Na minha juven-
tude, lutava contra qualquer coisa de que
discordava e minha música refletia essa
revolta. Todo o álbum Soul cages, por
exemplo, é sobre a morte de meus pais.
Agora aprendi a aceitar melhor as coisas

inevitáveis da vida, como a morte. Estou
ficando velho e preciso aceitar a idéia de
que um dia morrerei. Estou aprendendo a
lidar com a velhice.

Mas o disco não parece triste...
E não é. Antes, achava que, para

escrever boas canções, era necessário pas-
sar por uma fase pessoal difícil. Como a
maioria dos compositores, eu inventava
crises em minha vida só para ter sobre o
que escrever. Hoje tento fazer o contrá-
rio: quero ser feliz, ter uma vida estável e
ser amado, e ainda assim ser capaz de
compor música relevante. Tenho muitas
memórias de dor em minha vida, não
preciso mais disso. Bach, por exemplo,
era um gênio que escrevia música na cozi-
nha, cercado por seus filhos. Isso é um
modelo melhor do que alguém que morre
de overdose.

Existe algum simbolisnío por trás do
nome Mercury falling (mercúrio caindo)?

Sim, muitos. Queria com esse nome
mostrar a diversidade desse novo álbum.
Mercúrio significa muitas coisas. É um
metal, um planeta, um deus. Mercúrio é o
deus do furto, e eu, como todo músico,
roubo de todo mundo (risos).

Sua música amadureceu muito desde os
tempos do The Police e hoje seu público
parece ter envelhecido. Você acha que sua
música atinge a juventude atual?

Se eles estiverem interessados em mim,
ótimo! Mas faço música por satisfação
pessoal e para satisfazer minha banda. Se
as pessoas gostam, tudo bem, mas não
adapto minha música para atingir certo
segmento da sociedade.

Nesse novo disco você passeia por diver-
sos gêneros. Como consegue compor em
tantos estilos diferentes?

Sempre gostei de todo tipo de música.
Meu interesse é amplo e diversificado
porque em minha adolescência as rádios
tocavam de tudo. Hoje estamos expostos
a um tipo apenas de música. Rádios se
especializam em um gênero e só tocam
aquilo.

Você contínua envolvido com grupos
ecológicos e com a Anistia Inernacional?

Sim. Ainda suporto a Anistia e o
trabalho de grupos ecológicos na Floresta
Amazônica. Nós vencemos algumas ba-
talhas mas a guerra continua.

Poderia falar um pouco sobre sua expe-
riência com os Índios no Xingu?

Acho que basicamente aprendi a res-
peitar mais sua cultura. Chamamos os
índios de primitivos, mas eles não têm
nada de primitivos. São na verdade muito
sofisticados, especialmente na forma co-
mo interagem com o meio ambiente c na
importância que dão à família.

Muitas celebridades são acusadas,
quando se engajam em atividades filantró-
picas, de estarem apenas se promovendo.
Isso aconteceu com você, não?

Sim, mas essa critica a celebridades
evapora se você continua seu trabalho.
Eu estou ajudando a Anistia e a preserva-
ção da Floresta Amazônica há mais de
oito anos e agora não ouço mais criticas.
Nosso trabalho na Amazônia tem sido
um sucesso, mas ninguém noticia isso.
Conseguimos que uma área do tamanho
da Suíça fosse demarcada pelo governo
brasileiro e isso está sendo usado como
modelo em outros países.

A imprensa européia noticiou recente-
mente que você se disse a favor da legaliza-
ção das drogas. É verdade?

O que pedi foi a descriminação do uso
das drogas. Uso de drogas é uma doença
e não pode ser tratado como crime.

Voltando à sua carreira: você teve opor-
tunidade de trabalhar com muitos músicos
consagrados...

Sim, tenho tido muita sorte em minha
vida. Trabalhei com Antônio Carlos Jo-
bim no último ano de sua vida, e também
com Miles Davis no último ano de sua
vida. Já cantei também com Pavarotti.

O que achou do Grammy oferecido a
Tom Jobim?

Fico muito contente toda vez que al-
guém ganha um Grammy e eu não! (ri-
sos)

Você já decidiu se participará do álbum
de tributo a Jobim, Red. Hot & Rio?

Recebi a oferta recentemente e acho
que devo aceitar.

ficando velho

da Hebe

foi 
um luxo

De repente, você que nunca foi fã dos Mamonas não consegue
tirar da cabeça aquela canção esdrúxula que fala "você é meu
chuchuzinho". Não tem jeito. Quando se liga a televisão às 2 da
tarde, às 8 da noite, ás 4 da manhã, tem sempre uma musiquinha

. dos Mamonas tocando. Isso sem falar no mau gosto do arranjo
fúnebre que a Globo inventou para a debochada Pelados em
Santos. Se pudessem ver o que a mídia está fazendo com eles, os
Mamonas iam rir muito. E logo comporiam uma sátira. Icono-
clastas ao extremo, eles certamente não aprovariam a santifica-
ção a que estão sendo elevados. Eram cinco bobos que se
recusavam a crescer. A imprensa e a televisão os está transfor-
mando em deuses. E mesmo quem não era fã dos Mamonas tem
que admitir: eles eram melhores do que pensavam. Dinho era um
comediante e tanto. E bonito. Só que fazia seu público debochar
dos estereótipos que a indústria cultural brasileira criou para
comediantes e galãs. Quando gritava histérica ao ver seu ídolo
tirar a roupa no palco, a multidão de adolescentes do sexo
feminino que cultuava Dinho estava rindo dos trejeitos de
Maurício Mattar, das calças apertadas de Zezé Di Camargo e
Luciano, da nudez exibicionista de Vítor Fasano nos desfiles de
escolas de samba. O sucesso do grupo já foi comparado com a
trajetória da Blitz. Mas a Blitz era formada por filhinhos de
papai. Também agradava às crianças, mas tentava expor uma
sofisticação que escancarava a jogada de marketing que havia

por trás. O público da Blitz queria usar roupas iguais às que os
músicos da banda usavam, vendidas nas lojas dedicadas a jovens
da classe média alta. Os Mamonas se vestiam de Chapolim, de
Irmãos Metralha, de coelhinhos da Páscoa. Nào dava para se
identificar. Eram rapazes da periferia que só queriam fazer
bagunça. Não tinham nenhum respeito pelo showbizz tupini-
quim. No único disco que deixaram, desancavam com Falcão,
Belchior, Roberto Leal. Fico só imaginando o que fariam nos
próximos trabalhos, já encorajados pelo sucesso, com o primeiro
time; da MPB. Uma turma tão irreverente nào merecia o funeral
demagógico e sensacionalista que está tendo.

Foi duro agüentar Gugu Liberato com ar compungido
mostrando parte do telefone celular de Dinho recolhido en-
tre os escombros do avião e
dizendo que aquela era uma
imagem "impressionante".

Hebe Camargo voltou. A
gente sempre assiste à volta de
Hebe Camargo que é para sa-
ber se ela emagreceu ou engor-
dou. Mas, na segunda-feira, a
volta de Hebe tinha outro sig-
nifiedo: ela estava comemoran-
do 10 anos de SBT. Como todo
mundo sabe, o SBT é uma
grande família. Então, quando
a Hebe faz 10 anos na casa, a
estação organiza uma daquelas
festas que tinham sumido da
televisão junto com a TV Rio, a
TV Tupi e a TV Excelsior. Não aconteceu nada no programa.
Mas todo o elenco da emissora apareceu no palco para dar um
beijo na apresentadora. Tinha representantes do jornalismo,
das novelas, do departamento de esportes, dos programs infan-
tis,.. Leila Cordeiro leu um texto, de lavra própria, definindo
Hebe como "uma mulher verdadeira". Eliakim achou lindo.
Adriana Esteves aproveitou para divulgar a peça de teatro
dirigida pelo marido. Hortência, a do basquete, levou uma
camiseta com um merchandising de uma fábrica de lingüiça.
Todo mundo sabe que ir ao programa da Hebe é uma ótima
oportunidade para se fazer anúncio sem pagar. Era um progra-
ma tão especial que o auditório ficou todo ocupado por convi-
dados da apresentadora. Estavam lá Agnaldo Rayol, Jair Ro-
drigues, Marlene Matheus, Lolita Rodrigues, Paulo Maluf
(com uma carinha de bebê depois da operação plástica), Chris-
tian do Ralf... Gente, tinha até mulher de chapéu! Será que a
produção não podia ter convidado Alexia Deschamps e Fer-
nanda Barbosa para dar um toque de contemporaneidade ao
programa? Aposto que elas iam. Luxo mesmo foi uma mensa-
gem gravada do presidente da República cumprimentando He-
be pelo aniversário de sua contratação. Nem o Sílvio Santos

teve tempo de aparecer. Mas o Fernando Henrique teve. Não
sei não, acho que a agenda presidencial anda meio vazia. Ah, já
ia me esquecendo, a Hebe está mais magra.

No auditório da Hebe, uma única presença inespera-
da: Osmar Santos. Cada vez que sua expressão era registra-
da pelas câmeras, o SBT transbordava toda a emoção que a
festa fajuta preparada para a apresentadora não conseguiu
alcançar.

Nunca ninguém contou direito a história de como a Globo
perdeu o direito de transmitir a entrega anual dos prêmios
Oscar. Há uma versão de que o SBT passou a perna na

concorrente numa feira internacional de televisão. Há outra
de que a Globo estava descontente com os índices de audièn-
cia dos últimos anos e se desinteressou pelo programa. Seja
qual for a razão, a candidatura de O quatrilho trouxe novo
interesse à festa e a Globo deve estar lamentando ter sido
barrada no baile de 96. O quatrilho é o melhor filme de Fábio
Barreto. É também a melhor produção da recente safra
nacional. É ainda o melhor roteiro de filme brasileiro feito
nos últimos anos (Leopoldo Serran é mesmo um craque). Há
muito tempo um filme nacional não tinha personagens tão
bem delineados. Patrícia Pillar está ótima. Glória Pires está
genial. Agora, vem cá, onde é que a família Barreto foi
descobrir aqueles dois atores? Eles quase estragam o filme.
Todas as sutilezas do bem delineado perfil psicológico dos
dois personagens masculinos centrais se perdem na inexpe-
riência dos atores. A sorte é que, com legenda, talvez os
eleitores da Academia não percebam que o filme poderia
ainda ser muito melhor.

,st5&

Você é meu chuchuzinho.
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Mnrta a KlnrWAoto I VIVA AS EMOÇÕES DO NORDESTEÍMorteeNordeate I E NAVEGUE NOS FASCÍNIOS DOS
JSrSL,* I BELOS RECAMOS DA AMAZÔNIA

Janeiro, dia 30/04.
Conheça a* melhora*
atraçOea turística* da

ragiSo a a b*laza da* *ua*
praias paradMaca*.

A vWaR9 3.100,00 ou
20 X iguais do R9 24Í.00.

Embarque em Salvador
dia 03/05 - Duração 27 dia*,

A vista Rt 3.380,00 ou
20 X iguais de Rt 234,60.

Embarque em Maceió
dia 05/05 - Duraçto: 28 dia*.'

A vista R9 3J8M8 ou
20 X iguaia da R$ 237,80.

Embarque em Recife
dia 08/05 - Duraç8o: 22 dia*.

A vista R9 3.180,80 ou
20 X iguala de RI 220,80.

Embarque em Natal
dia 11/05 - DuraçAo: 20 dias.

A vista R9 3.080,00 ou
20 X iguais da Rt 200,80.
Embarque em Fortaleza

dia 14/05 - Duração 17 dias,
A vista Rt 2.780,00 ou

20 X Iguais de R$ 102,80.
Embarque em Belém

dia 20/05 • Duração 00 dUs
A vista R8 1.880,00 ou

20 X iguala da R1118,00.
Embarque am Manaus

dia 27/05 - Duraçlo. 09 dias.
A vista R91.880,00 ou

20 X iguais de R1118,00.

Operadora oficial
SANDEIEERÜURISMO
AGÍNCIA DC VIAGENS C TURISMO LTDA

Rua Visconde de Inhaúma, 134-Gr. 307/ 310
Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP. 20091-000

Tel.: (021) 253-6776 - Fax: 233-7848
TLX 2139559 SPID - EMBRATUR. 04729.0041.9

m Manaua m M
A diae com trasladas?

Cltv-Tour. Hotel
Tropical Manaus,
Café da manhã.
Saldas diária*,

r A vista RO 046.00
ou 3X de RO 2BB.OO

CONHECA O MELHOR CARIBE
DO MUNDO, O NORDESTE.

PASSAGENS AEREAS EM REAL

\H\Y YORK

Ànteiipe se e reserve sei" ootoit' ;oro vmenc Santo
AcertamosCartôeseChequ&pré. Consultemos.

Im255-2767
Não sala do Brasil sem seguro saúde.
1 a 17dias-U$45. o 18830dias U$ 55.

99,7

POUSADA

FAZENDA

PONTE ALTA
Vale do Paraíba - Barra do Piraí - R}

\tendi m rntn pelos donos
t l'u ga m c nto iacilitado

Cavalos, Curral, Piscina,
Pensão completa com
exelentc alimentação. '*¦>

Açudes, Cachoeira, Trilhas
Ecológicas. Ciclo do Café,

Mata Atlântica e 7 Apartamentos.

Tnm (021)212-8215J2124375
f~\ ix. IJ X A' Mmirantt Barroxo, 52/22'*nl:r
ARB1TVKTS.MOF. CtutwKJVIAGENS UDA (0244) 42-3399

I z| EMBARQUE' ^¦p*^ »••••• • ••• •••••• ••••••••••• ••'••• •

Nova Iorque ganha
novo guia na cNet'

Há muita coisa para se fazer em Nova Iorque.
São dezenas de shows, filmes e peças acontecendo.
Para não se perder no meio dessa alegre confusão,
o turista só tem uma opção: acessar o Metrobeat
(http://www.metrobeat.com), um novo e espetacu-
lar guia de Nova Iorque na Internet.

O serviço é atualizado várias vezes ao dia com
informações sobre o que fazer na cidade. Do
pequeno restaurante do Soho especializado em
sopa de frutos do mar ao cineclube em Queens que
programa filmes de terror à meia-noite, tudo está à
disposição do turista, de graça.

Para facilitar a vida do usuário, as atrações são
catalogadas de várias formas: por gênero, horário,
dia, preço, etc. Você pode, por exemplo, querer
saber todos os filmes em exibição na área de
Chinatown em um determinado dia. Se você esti-
ver em dúvida sobre o que fazer, pode acessar a
seção de eventos recomendados e checar os melho-
res filmes, peças e exposições.

Recife constrói
parque aquático

Um gigantesco parque
aquático será o mais novo ponto
turístico de Recife no ano que
vem. O Acqua Mundi Park
Shopping Show está em
construção num terreno de 440
mil metros quadrados, no Barra
da Jangada, Grande Recife,
reunindo investimentos
superiores a RS 50 milhões. Nos
moldes americanos, o
empreendimento agrupará
parque aquático, shopping de
entretenimento e equipamentos
de lazer, hotéis e residence-hotèis
e espera atrair 15 mil pessoas
por dia à região.
Os freqüentadores do parque
pagarão o ingresso e poderão
usar todas as atrações, que estão
sendo produzidos pela
Whitewater, especialista na área
com experiência de 500 parques
em todo o mundo, equipando
empresas famosas como a
Disney e a Wet'n Wild. No
shopping, haverá .cinemas, praça
de alimentação, pista de
patinação, bobche eletrônico,
restaurantes e academias de
ginástica.

Aprenda inglês
direto na fonte

Aumenta a cada ano o
número de adolescentes
brasileiros que vai para os
Estados Unidos aperfeiçoar o
inglês e aprender o modo de *
vida dos americanos. Pensando
nisso a Student Travei Bureau
criou o programa High
School/USA, que está com
matrículas abertas para agosto
de 19%. Os estudantes podem
optar por um ou dois semestres
acadêmicos nos EUA. O
programa de um semestre
começa em agosto e acaba em
janeiro, ou pode começar em .
janeiro e terminar em junho. O
de dois semestres começa em
agosto e se estende até junho 

~

de 1997.0 participante deve »
ter entre 15 e 19 anos, não
pode ter média inferior a 60 *

pontos ou o equivalente no 
~

sistema de notas adotado por
sua escola. Precisa ter
conhecimento suficiente da
lingua inglesa para permitir sua -
participado nas aulas e na
vida familiar e ter a disposição
no mínimo USS 250 por mês.
Informações Tel: 0800-152221.

Arquivo

Aventura em
viagem para
o Marrocoa

A Celina Quintas Special
Trips (521-0440) tem um
pacote para os adeptos do
turismo aventura. Entre 29
de abril e 4 de maio será
disputada a competição
Aventura no Marrocos %
— um rally pelos desertos
em veículos 4x4. São cinco
noites em acampamentos
com alimentação por USS
3.048, com passagens aéreas
da Vasp. duas noites em
Casablanca e quatro em
Marrakech (foto) em
quarto duplo.
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FLÓRIDA fly a oaivc
*695,(1**,» w619,(8d*j)

(QDP) • Cano c / seguro + Hotel + Aéreo

INDISPENSÁVEIS EM SUA BAGAGEM

FR0MMER'S

DISPONÍVEIS
f NOVA YORK

FLÓRIDA
CARIBE

¦ MIAMI
ORLANDO

LOS ANGELES
SÃO FRANCISCO

WASHINGTON
MONTREAL &

QUEBEC
CANCÚN&
YUCATAN

PARIS
ROMA

LONDRES
PORTUGAL

JAPÃO
EUROPA-A US 50-

POR DIA
FROTA BRASIL 240-98 78 INTER RIO 220-2223

POUSADA TERRAS»

SEMANA SANTASu/tet cl mt condicionado.
«•(a • vai andai privativa*, cl vista p/ ma», fríflobar,
nnUltdoi da mo. P«rto di PraUt d* Joio Ftmândei
RESERVAS: (0246)23-1817

IIMiÉINAIMUItKRft
Que ul passar I mês na Inglaterra

estudando nas melhores escolas, morar
com um* autêntica família britânica
e fazer amigos do mundo inteiro?
Isto pode ser muito mais divertido

do que aparenta ter e com um preçomuito mais acessível do que aparenta ter!
Cursoblsico.de Inglês. iMfM ((*» pl

IMa*|i***1la1é«M
jR — LIGUE PARA NÓS!"" 

(021) 287-9315
VIAOêNS g TURISMO 1TPA

BUENOS AIRES r* 222,
M0NTEVIDÉ0 rs 274,
UMA rs 473,
MIAMI(Conexâo) rs 838,
MIAMI RS 899,
NEW YORK rs 660,
L0SANGELES rs 823,
PARIS ou MILÃO rs 823,
ZURICH ou L0N0RES RS 823,
MADRI RS 739,

Buenos Aires |SDias(TPL)* Motelc/café ? M
Passeios ? Tran&for

FRATELLlVtAUMi If DA

Plontõo oos Sábado dos 9:00 àt 13:00 h|

ILHA DE IAGUANUM
(POUSADA PAN * LOMA)

¦ai* da Ilha OraedaApt°s frente mar. passeio de barco, pensãocompleta, fv cores café colonial,estacionamento. Visa ou 3 * s/juros
(021) 290-5709 / 280-8463 Bcttl

FR0MMER'S

Vendas no Atacado - Rio de Janeiro
JAJ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

Rua da Lapa, 180, sala 508, Rio de Janeiro
Tel.: (021) 232-5387 e fax (021) 242-5865

Vendas por Telemarketing
JÚLIO LOUZADA PUBLICAÇÕES

Rua Haddock Lobo, 1327/7°, São Paulo
Tel.: (011) 853-9622 e fax (011) 852-4391

•03 noites + café + Iraralactos + clly tom
Saído especial: 05/Abril

Aruba I Carmo R$ 1.249.

Aruba RS <.081;

Cuba RS 864,

Ida Marcaria RS 889,

•04 noiet + cdé + Itcnüodút.

enfeita 16$ 420,^12x18$ 196,
iGréda * londres H
tatamavofl9e26-10(fos
eròwtaM$Jí7, + t2xU$$180,

Iwiòa: março/15 «29 -10 dos
entodaUS$S9S, + 12xUS$172.^H
ha»*. ? Com itste H
saktaoMn. 15 o 22 - 9 dtas
ertwtaUS$ 33a + 12xUS$ 167,
CmmH t usa |
Isakta maço/25-atrtnse 29-14dcs
lentacta US$410. -f 12» USS 202.

•Preçot oéreo + lened» por peaoo sm apla dupla 'PMcetaérso * por psttoosm apto. d«*).

tJ:

Em Português, os Melhores Guias de

Viagem do Mundo

EQT723

MÚSICA

CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO

RELEVANTE

Livre-se do

estresse em

hotel de SP
O Hotel Riacho Verde (011-

899-1107), na cidade paulista de
Monte Alegre do Sul (a 130 km
de São Paulo), ganha ares de spa
nos próximos dias 8, 9 e 10.
Quem quiser se livrar do estresse
acumulado pela semana pode
participar do programa Dias de
Saúde, que conta com aulas de
hidroginástica em piscina aque-
cida, tai-chi-chuan, danças gre-
gas e massagens especiais para
relaxar. Haverá também uma
palestra de um professor de as-
trologia sobre a importância da
integração do corpo e da mente
para quem busca uma vida mais
saudável.

As refeições também recebe-
rão atenção especial. Durante os-
três dias, serão servidos pratos
leves e balanceados, á base de
verduras e carnes. O pacote eus-
ta RS 120 por pessoa e inclui
monitores para os passeios pelá'
grande área verde às margens do
rio Camamducaia — onde fica o
hotel — visitas à horta, pomar é
criação de carneiros e brincadei-
ras na piscina, pla)-ground e qua-
dras esportivas. O fim de sema-
na começa na sexta, a partir das
16h, e termina no domingo, após
as!7h.

Os brasileiros que estiverem planejando viajar já podem contar
com um poderoso aliado para desfrutar total e intensamente o
destino escolhido: o guia FROMMER'S da cidade, região ou país,
em lingua portuguesa, devidamente adaptado para o moderno turista
brasileiro dos anos 90. Nele, ótimas sugestões de hotéis e
restaurantes, claramente descritos e classificados por categoria de

preços (Muito Caros, Caros, Moderados e Econômicos),
viabilizando, por esse motivo, qualquer orçamento. Mapas
detalhados ilustram os melhores passeios a pé, localizam hotéis e
restaurantes, oferecem a planta de metrô e muito mais.

NAS MELHORES LIVRARIAS DA CIDADE
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EU CONHEÇO UM LUGAR MOACYR SCLIAR

A feira de

Providence

nos EUA

¦ Cidade da Nova Inglaterra é berço dos

Estados Unidos e tem mansões vitorianas

Fotos de Divulgação

Bá 

duas maneiras de co-
nhecer uma cidade: uma
é chegar com o guia tu-
ristico na mão e percor-
rer rapidamente templos,

museus, praças. Outra é ir desço-
brindo o lugar aos poucos. Esta
segunda hipótese raramente está
ao alcance do viajante comum, a
não ser que alguma circunstância
especial se apresente. Foi o que
aconteceu comigo. Na qualidade
de professor convidado, passei
um semestre na Brown Univer-
slty, em Providence, Rhode Is-
land.

É uma das mais antigas cida-
des dos Estados Unidos, mas cer-
lamente não tem as atrações que
levam os turistas a Nova Iorque
ou São Francisco 0>em falar, cia-
ro, da Disneyworld). Hà uma
grande feira internacional de biju-
terias e conheço brasileiros que lá
estiveram por causa disto, mas
duvido que o fato chegue para
justificar um tour especial.

"O encanto da pequena Provi-
dence é outro e resulta de sua
história e de sua localização. É
uma cidade da Nova Inglaterra,
ou seja, do lugar onde os Estados
Unidos nasceram: perto de Provi-
dence estão, por exemplo, Boston
e Salem (a cidade da caça às bru-
xas). A arquitetura do século 18
está bem preservada: casas de ma-
deira, graciosas, mas austeras. O

contraste com as mansões da lito-
rânea Newport, que fica a uns
quarenta minutos dali e é uma
visita obrigatória, é impressionan-
te: os novos ricos americanos es-
banjaram dinheiro (e às vezes
mau gosto) construindo gigantes-
cas imitações de palácios euro-
peus. Marble House, que abri-
gou os Vanderbilt (lembram Glo-
ria, a pobre menina rica?) e está
aberta ao público, é um exemplo.
Um detalhe: das torneiras dos gi-
gantescos banheiros corria água
do mar, convenientemente aque-
cida. Rico não vai à praia, a praia
vai ao rico.

Providence também teve seus
milionários, mas eles preferiram
perpetuar sua memória de outra
maneira. A antiga Brown Univer-
sity (cujo hall abrigou os revolu-
cionários de 1776) é um exemplo
disto. Ela faz parte da Ivy League,
ou seja, das universidades mais
tradicionais, e o campus vale uma
visita. O pequeno museu da Rho-
de Island School of Design tem
uma surpreendente coleção de ar-
te, que vai da estatuária grega a
Fernando Botero.

Uma boa época para visitar a
região è o outono. As folhas exi-
bem então todos os amarelos e
vermelhos possíveis. É um espeta-
culo arrebatador. E não é preciso
ingresso nem guia para explicar.

Moacyr Scliar A médico s escritor, autor do
livro Dicionário do Viajante Insólito.

O turista não deve deixar de
visitar o rico balneário de Newport
(acima). O outono é uma grande

época para conferir as igrejas,
bosques e construções do século

dezoito, característicos das cidades
da Nova Inglaterra (à esquerda)

O Paraguai

muito além

das sacolas
O Paraguai que os brasileiros

não conhecem virou um livro
aberto para os turistas interessa-
dos em explorar as atrações e be:
lezas do pais. O Paraguai Não Ê
Só Compras é um eficiente guia
para os visitantes que vão ao ou-
tro lado da Ponte da Amizade
sem as vendas nos olhos, dispôs-
tos a enxergar os pontos turísticos
ainda mais atraentes que as ofer-
tas do comércio local. Com fotos
e textos explicativos, o livreto dá
dicas c conta a história dos locais
que não podem deixar de ser visi-
tados, não só em Assunção, como
também outras cidades para-
guaias.

O guia foi produzido pelo In-
terbanco, instituição financeira fi-
liada ao Unibanco, que contou
com a Varig para fazer a distri-
buição em todo o Brasil. O proje-
tq foi idealizado por seis brasilei-
ros residentes em Assunção, entre
eles a cònsul-geral-adjunto do
Brasil em Assunção, Maria Hele-
tia. da Fonseca Costa, e o diretor
do Centro de Estudos Brasileiros
de Assunção, José de Souza Ro-
drigues, que escreveram os textos.
Os direitos autorais foram cedi-
dos integralmente para a Associa-
çáo de Damas Brasileiras no Pa-
raguai — entidade filantrópica
sem fins lucrativos, que ajuda or-
fanatos, asilos, hospitais e outras
instituições que atendem à popu-
laçâo carente.
'/Assunção, Circuito de Ouro,
Villa Florida, Encarnación e Cha-
co têm suas paisagens detalhada-
tnente descritas com informações
adicionais, como centros cultu-
rais, hotéis, agências bancárias e
de-turismo, restaurantes e outros
pòntos de sobrevivência cotidia-
pa.

SAQUAREMA
POUSADA CANTO DA VIU

EM FRENTE A PRAIA
SUITES COM FRIGOBAR E TV

Aceitamos cartões de crédito
Tel. (0246) 81-1563
Av Salgado Filho, n° 52 Centro

<5K0tel> e3acm*lm cf&empoatcn
PACOTE iimana ianta

CRIANÇAS ORÁTISPiscina • Campo rftt Futebol • Jogos
Currais • Ordanha • Qda. de Vokty
Alombiquo • Passeios ecológicos.

(0242) 57-2138 / (021) 254-9Q97

POUSADA SOL DE GERI6A
???? BÚZIOS

Março Praço Promocional
Semana Santa (Pacota)

Tel/Fax: (0246) 23-6356

FORMULA TNÕy
Apart-Hotéis / Coberturas

1, 2, e 3 quartosFronte mar / moblliados.
Aceitamos cartão de cródito.
PBX: (Q21) *39-1622
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DIARIA COMPLETA

ML** ,
RS 39,00 P/PESSOA - APTO DUPLO

ISTO É REAL

HOTEL FAZENDA 3 PINHEIROS

Inicio da e*fr p Ccmambu via |ruj Passos a 1 Km da Via Dutra

^ RESERVAS: (0243) 57-1 103, 52-1674 e 52-1214

TODOS OS DIAS
MO- SP R$ 100,001

TREM DE PRATA
mim\ TU (071)793 40/1

Hotel Fazenda Boa Esperança
Aptos c/ música, ar. intwfone. (riaotoar. tv cor. piscina, bar. sauna.

play, cavalos, adras. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
PACOTES ESPECIAIS SEMANA SANTA

TELS (0244-66-2070/ 65 2322 (Mendes)

242-7874 - 252-0044
^ POÇOS CALDAS: (035)

1277252
POC (035)722

192) 36-01
2000

031)201-3399
CAVALOS¦
PEDALINHOS
QUADRAS ESPORTOIAS
MSCMAS crroaoAouA^H
5ditt:4ptffloNM-4rcMçÕM
3 x 66,80pp^^H
POÇOS OC CAUAS: (035)722-4222

L rj^us--—*f ujkjllabSUmbh
aaawai ¦» m* compras mo I

7 DIAS lit nitinii at m UMITEDE. LUUiJ I
j AEREO + TERRESTRE 4 •«** I

HOTEL*" EMDPL ZTT AEREO + TERRESTRE r
¦* HOTEL (ARG.) EM TSIPIO *S

!W./Wr=Z=;« RS 398,
>w. mo bWahco. -»»o-D rS|M

j (Q21) 22Q-7SQ9 GPL

LAUSANNE HOTEL

HOTEL E RESTAURANTE

CAMPOS DO JORDÃO

Localizado cm um dos mab ahos e pitorescos pontos da cidade, num parque com 93-000 m*. Não
precisa de passaporte nem visto de entrada para vir curtir o gostoso clima da Suíça Brasileira.Belos passeios, muito buer. lareiras, fondues. vinhos ou chocolate fumegantes. conforto, comidafarta e variada. Ideal p Lua de Mel!?!

FAÇA RESERVA JÁ! (0122) 62-2900 / 62-2985

PROMOÇÃO
Prôx. a Miguel Pereira

PARQUE HOTEL MORRO AZUL
Piscina. Sauna. Cascatinha. Jogos

Mlnifazenda, Comida Caseira
PROMOÇÃO DESTA SEMANA:
Casal - RS 56.00 (diária compl )Semana Santa: reserve jâlInft: 541 -8820, 268-5116. 689-0376

FLORIDA

by bus

Saídas: a partir de 21/Abril
até 08 Dezembro 96.

0 preço inclui:
Passagem Aérea ida e volta em daste

cconAmka«06 noites cm Orlando c 02
cm Mia mi cm hotíit categoria turística

Itaslados • lngiMios para ot parques:
MSNEY • EPCOT ¦ MGM-UNIVERSAL c
BUSCH GARDENS • Gorjetas para car-
icgadom cm Aeroportos cboÚHsa Se-
¦um Saúde • Cuia* brasileiros (grapo
mínimo 30 pai).
06S.: Saídas 21/04.02/06 c 07/1 f acréid-
mo de USO 100, - SaMas 02/06 e 06/10
acrésdmo de USD 200, ¦

A partir de USD 1.542, ouH

302 , DFFMTRAM

lO.w.163,

Prcos s^irim a nslMtt sm prMo aviso.
C*tô« dr OMim AMEX. DtMNEXS. .

REAL VISA eOtEOlCAIID. I

STELLA BARROS

(021) 553-2727

BÚZIOS

RS 50.oo d PACOTES P/ TODO PAÍS l EXTERIORPOUSADA LÍTAGE Também temos flns de semana.
I Preços especiais. Consulte-nos.

SERIEDADE ¦
Tdcfa; 262-7775

3 di«» c / cat* a Imoco pmmho* Mouna fot-6kt c«va»o.bona Rl 200.00 c«*al c/brtmto camtMta
(0240) 23-1117/ 23-1323PtOatmo Rua da» Pvdraa

¦ESPECIAL ¦12 • 19 Maio

lãS-gM

WÊ ^1.950Tou^^^|

«220-0405
ou consulto seu Agente de Viagens

¦CRUZEIRO!

INILO ESPECIAL]
I Safdaa:12a19Mak> I

nrãMidai/Esfinga I
Unor/Esna I

Edfu/KomOmbo I
Aswan/Cairo I

05 das de CmZBffo 5 Estrelas I

? 04 4as no Cairo c/Café da Manhâ^
Voando Alrtáka

US$2.1 OOroo ^
Eit dt Us$ «ao. ? Kl Us$ 230jíc

EUROPA*

|C0M CRUZEIRO
N0REN0 |m Marco 96 ¦

SaMas: 2*a Fairas D
[Madrkt/Pará/Frankfurt
I ZurkMMilão I

I Wiwia/Flofença I
"««^Nke/Bartelona I108 Refeições c/Caié da Manhã em Ilíodo o nateiroMéis Turista Supenof.lVoando VarigI ¦ An. 9

us$2.435,"ou
_E"td»Ust<3S.. ioi Us| 365,

ToOos os nos*o*Pacotn incluamCartão d» SaúdeTourtelCartí.

.QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1996 trr A nr\/ JORNAL DO BRASIL
VIAGEM JOKNM.no3
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iMARBOCQSj f
1 rs2S2BSSS32il I I
I 10 WAS II
1 saida:03daAbcS II:

VteHando: II,
1 Casablanca/ Rabat 11'
I Meknes/Fct II'
I Beni Me W^arrakesh U

I AC°^S^<Mta5I
I eJartareninoie6 3c»iicH».
I Voando Vasp ¦
I (U«. T«-w^ ¦

us$1.680,^ |
|
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comega a sacar que tudo no fundo e igual e que voce nao 6 ninguem nos ^ 
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outros lugares, passa a crescer e a sofrer menos", afirma. Mas a atriz nao se X, 
w' 

PI 1' 
*

laz de rogada quando resolve visitar um lugar que ainda nao conhece. •"Fa<;o turismo mesmo, arrumo alguma excursao e vou. Se gosto de alguma v%
coisa, volto para conhecer melhor", conta. Mesmo para uma turista de '
carteirinha, como ela, escolher um lugar que tenha sido especial em meio a
tantos que visitou, e com certeza tarefa diflcil, mas Mila nao perde •
elegfmcia e se sai muito bem: "cada regiao tem seu encanto, mas.Venezaeo
meu lugar de cora?ao, onde sempre fui feliz", revela. Quem nao fica muito - .
contente com suas ausencias e seu caozinho Amore, presente de uma JjHgj
amiga italiana. Chiaro!  ' ¦ 

~ 
|§ 111& & aA«aa' tar por uma das refeitfes. Nao aguenta- Se a vida noturna da cidade e um

. )«¦ , Jt «« , is®! ¦ ! rilTlTc HtrCd vamos mais de tanta comida, apesar de grande agito ou uma verdadeira calma-
 A 

V/lltV tlVlvtl tudo ser maravilhoso", lembra. Para ria? Bem, essa resposta Mila nao sabe 
' -Sett

T*Mh44,ir'"> 4- T 
compensaressa viagem, em que ela comia dar. Os esquis consumiam todas as suas •

fitlTrft O I ^'a e ^ormia I no'te- conseguindo energias."Sempreacordavacedo,esquia- , ¦H
• ~'0%- W Am*- UlUV V LfUllV engordar uns quilinhos, apesar da forma va o dia todo e a noite era jantar e MSB

*1$ W' *** HI. n rt esguia 
— culuvada desde a epoca em que dormir. O maximo que eu me permitia, Mm

t til .<*&: rf P rlMVPr I rPPlr era modelo —, esse anoxia cal^ou um era ir ao cinema". Mas seu paladar exi- ...... '' 
frag*r\: » ,'' 1 '> ' . ^ livUVVl vlvvlv bom par de esquis e foi em busca da gente a levou aos melhores restaurantes , !:a|[4

, r -i-IH i'4 Em suas andan?as pelo mundo, Mila "C &u destino'' Be-iver Creek no Color. locals. 
Segundo ela, o Mirabeile, que fica •"*? |M|y

. 
j|| SSStSt: d»: 

c»r imen^e ap,e„r flf
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"'-infflWI'ffnl' 

MR, 23:^Td~osaprKia- am§J# nf HfSwjfjk ' foram sete dias de peregnnacao pelos aparatos nos pes. 
"Esta nao foi minha " : fMI•\*f 9 W Mt l' • ' BW®**? castelos da regiao, provando as delicias primeira tentativa. Mas, com certeza, foi Outra dica de Mila e com relagao a _WK

rn¦ f ! Iff/ 
"-••;••• da cozanha francesa. Elaacabou apaixo- a mais produtiva", diz. Mila conta tam- hospedagem em Beaver Creek, ja que o g-fi 5!* 

| if 11* nada.' Os castelos sao undos e as histo- bem, que depois de fazer uma aula parti- local tem poucos hoteis. "Os condomi- | *2 li
A ift ii ¦ " nas fabulosas. Um foi do rei da Franpa, cu|ar—por USS 195, a cada duas horas nios podem ser um execente op?ao. No

'. T % 'M Wm WB'l iFZ% outro de nao sei mais quem e por ami... acabou perdendo a vergonha e se Arrowhaed Mountains, onde fiquei, o ser- p
A gente entra no clima e e como se tivesse inscreveu na escolinha Ski School. La, vi?o era excelente. Ate um carro a dispo-

' * 
f 1 • • •"' • •^8|! vivido aquelas epocas , conta. pode aprender nao so com os seus erros, sigao dos hospedes eles colocavam sem 1 H
Jli aaaa  51 ff Mila ficou hospedada, com alguns mas tambem com os dos outros alunos. cobrar nada a mais por isso". Essa e mais [ |1 ig

; > amigos, no Domaine des Hants de Loire, Sem falar no pre<;o: cada tres horas de uma viagem que chega ao fim para Mila.
jfm j| #, # fjk que fica na 41.150 Onzain. "Nos almoga- aula saiam a USS 61. "Recomendo as mas com certeza nao sera a ultima. Em .
7 ¦,5 ^'wKrfmf,pi| pH Jf vamos ejantavamos em diferentes restau- pessoas que quiserem aprender a esquiar, seus pianos estao a China, a India e a ^SKph

1m wW- 
' ^- ¦ HB frir rantes a cada dia. Sempre nos castelos. que optem pela escolinha. E mais barata Australia. Dificil e saber sua proxima s HHBl
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do te«»i a op- aproveita-se muito ma^s". ensina. 
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~Fi'itos um para o outro: Mila Moreira e a Torre de Pisa Passando o maior frio quando conheceu a Praça Vermelha, em Moscou

Continuação da Ia página

Turista com um

A atriz Mila Moreira conhece todo o

Brasil e diversos cantos do mundo

Na 

mala, poucas peças de roupa. Com uma bagagem interna-
cional de colocar inveja em muito diplomata, a atriz Mila
Moreira parece que tem bicho caipinteiro no corpo. Entre
uma voltinha ou outra pelas pirâmides do Egito, ela pode ser
encontrada, quem sabe, fazendo um passeio pela Praça Ver-
melha, em Moscou. Sempre falante e com ótimo astral, a atriz
contou suas aventuras e deu dicas de como aproveitar melhor
uma viagem.

Mila fala que seu debut para o mundo foi aos 14 anos,
quando venceu o concurso paulista Miss Luzes da Cidade e ganhou uma
viagem a Nova Iorque. De lá pra cá, ela já passeou pelos quatro cantos do
mundo. Sem esquecer o Brasil. "Como modelo tive oportunidade de viajar
literalmente do Oiapoque ao Chuí", esclarece.

Foi também graças à profissão que fez amizades em vários países, o que
lhe possibilitou vivenciar a realidade de cada lugar — com seus problemas e
suas alegrias —, muitas vezes nublada para o turista comum. "Viajar é isso:
se entrosar com a cultura do país. E o legal é que quando você conhece a
cultura dos outros, aprende a dar mais valor à sua", ensina.

Nelson Rodrigues dizia que quando uma pessoa viaja, perde suas refe-
rências — já que não é reconhecida sequer pelo padeiro da esquina. Para
Mila, essa falta de reconhecimento pode ser engrandecedora. "Quando você
começa a sacar que tudo no fundo é igual e que você não é ninguém nos
outros lugares, passa a crescer e a sofrer menos", afirma. Mas a atriz não se
faz de rogada quando resolve visitar um lugar que ainda não conhece."Faço turismo mesmo, arrumo alguma excursão e vou. Se gosto de alguma
coisa, volto para conhecer melhor", conta. Mesmo para uma turista de
carteirinha, como ela, escolher um lugar que tenha sido especial em meio a
tantos que visitou, é com certeza tarefa difícil, mas Mila não perde a
elegância e se sai muito bem: "cada região tem seu encanto, mas, Veneza é o
meu lugar de coração, onde sempre fui feliz", revela. Quem não fica muito
contente com suas ausências é seu cãozinho Amore, presente de uma
amiga italiana. Chiaro!

'Ponte 
aérea'

entre o Loire

e Beaver Creek

Em suas andanças pelo mundo, Mila
acabou, ano passado, desembarcando no
Vale do Loire, interior da França. Numa
viagem verdadeiramente gastronômica,
foram sete dias de peregrinação pelos
castelos da região, provando as delícias
da cozinha francesa. Ela acabou apaixo-
nada. "Os castelos são lindos e as histò-
rias fabulosas. Um foi do rei da França, o
outro de não sei mais quem e por aí vai...
A gente entra no clima e é como se tivesse
vivido aquelas épocas", conta.

Mila ficou hospedada, com alguns
amigos, no Domaine des Hauts de Loire,
que fica na 41.150 Onzain. "Nós almoçá-
vamos e jantávamos em diferentes restau-
rantes a cada dia. Sempre nos castelos.
Depois do terceiro dia, começamos a op-

MILA A MIL

Resista as tentações na hora de arru-
mar a sua mala. Nada de levar supér-
fluos. Além de pesar, eles ocupam espa-
ços que devem ser designados para as
coisas importantes.

O ideal é que você leve uma roupa
para o dia e outra mais indicada para a
noite. Com o cuidado de escolher peças
que combinem entre si. Nada de levar
uma peça para cada dia. O número redu-
zido de opções agiliza as saidas.

Uma calça jeans também nào deve
faltar em sua mala. Nem que você já saia
com ela de casa.

O conforto das peças escolhidas deve
ter prioridade sobre a beleza das mesmas.
Os sapatos devem seguir a mesma orien-
taçâo. Dois pares, um para o dia e outro
para noite, são mais do que suficiente.
Exceção para os especiais. Exemplo: para
neve.

Nos aeroportos, principalmente ame-
ricanos, o melhor é não ter bagagem de
mão e usar sapatos confortáveis, já que se
anda muito.

Chegar com pelo menos uma hora de
antecedência para o vôo é fundamental
para que você evite as costumeiras filas e
seja melhor atendido.

Aproveite o tempo de espera para
curtir o aeroporto. Mesmo que você nào
queira comprar nada. Essa pode ser uma
boa chance para xeretar, tomar alguma
coisa ou apenas olhar a vista, nos casos
em que esta é interessante.

Se hospedar em um hotel para o qual
você foi indicado por um cliente conheci-
do e bem visto, pode lhe assegurar um
excelente atendimento.

A boa e velha goijeta continua sendo
infalível, mas para que o seu efeito seja
mais contundente, nào espere pela saida.
Surpreenda os carregadores de mala e
arrumadeiras loso na cheeada.

tar por uma das refeições. Não agüenta-
vamos mais de tanta comida, apesar de
tudo ser maravilhoso", lembra. Para
compensar essa viagem, em que ela comia
de dia e dormia à noite, conseguindo
engordar uns quilinhos, apesar da forma
esguia — cultivada desde a época em que
era modelo —, esse ano ela calçou um
bom par de esquis e foi em busca da
neve...

Seu destino? Beaver Creek, no Colora-
do. Com a intenção de aprender a es-
quiar, ela se hospedou num condomínio,
de onde já saía do apartamento com os
aparatos nos pés. 

"Esta não foi minha
primeira tentativa. Mas, com certeza, foi
a mais produtiva", diz. Mila conta tam-
bém, que depois de fazer uma aula parti-
cular — por USS 195, a cada duas horas
—, acabou perdendo a vergonha e se
inscreveu na escolinha Ski Scliool. Lá,
pôde aprender não só com os seus erros,
mas também com os dos outros alunos.
Sem falar no preço: cada três horas de
aula saiam a USS 61. "Recomendo às
pessoas que quiserem aprender a esquiar,
que optem pela escolinha. É mais barata e
aproveita-se muito mais", ensina.

Se a vida noturna da cidade é um
grande agito ou uma verdadeira calma-
ria? Bem, essa resposta Mila nào sabe
dar. Os esquis consumiam todas as suas
energias. "Sempre acordava cedo, esquia-
va o dia todo e á noite era jantar e
dormir. O máximo que eu me permitia,
era ir ao cinema". Mas seu paladar exi-
gente a levou aos melhores restaurantes
locais. Segundo ela, o Mirabelle, que fica
a 5 minutos da famosa estação de Vail.
serve excelente comida francesa e o italia-
no Splendido não decepciona os aprecia-
dores de massas.

Outra dica de Mila é com relação a
hospedagem em Beaver Creek, já que o
local tem poucos hotéis. "Os condomi-
nios podem ser um execente opção. No
Àrrowliaed Mountains, onde fiquei, o ser-
viço era excelente. Até um carro à dispo-
sição dos hóspedes eles colocavam sem
cobrar nada a mais por isso". Essa é mais
uma viagem que chega ao fim para Mila.
mas com certeza nào será a última. Em
seus planos estão a China, a índia e a
Austrália. Difícil é saber sua próxima
parada.

JORNAL DO BRASIL VIAGEM QUARTA-FEIRA. 6 DE MARÇO DE 1996
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¦«|l*o — A Varig voa diuriamcnte 0 prego inclui a parte terrestre desde Epcot Center. Universal Studios, Sea j|| -,} /. "¦".•>. .<,'"• . " >
para o Cairo, com conexao em Roma, aeroporto de Tel Aviv, guia em espa- World e Busch Gardens. Ja estao in- XT- - ' "' '..
porUSS 1.582. A Vasp faz conexao em nhol e hospedagem em hotel de catego- cluidos os impostos e taxas. A parte A'r.« "?: ' • 1'. ;
Atenas em seus voos, que saem as ria turistica superior — correspondente terrestre em apartamento duplo. ate 15 v'**.' • *s':H 

,:>v * fris.. 
* •'

segundas e quintas e custam USS a quatro estrelas — com meia pensao. de marco, custa USS 1.395 e em quarto 'X
1.198. A Transbrasil voa as tergas, A agenda oferece mais de uma op^ao triplo USS 1.230. A parte acrea esta "**¦'* i • * 

X'W'; " . f- 
~

quintas e sabados. com conexao em de companhia acrea para o transporte saindo por USS 768, pela Varig. Tv^ 'CE? , ' - ' 
x *.'1 ? ;* 1 - V . '

Viena por USS 1.382. ate Tel Aviv. Na viagem para o Cairo. Para a Escandinavia e Russia, ha ^ ^ ^ ^ ) V- •
RAssIa — A Varig tem voos dia- partc-se de Tel Aviv, em Israel. 0 paco- urn pacote de 25 dias, que inclui tres nrFnB&mT . J8L-* \
rios para Moscow, com conexao em te de quatro dias custa USS 211 ecobre dias em Moscou. Na baixa temporada '" i'JCk M tj t' '**/?¦
Frankfurt, custando USS 1.646. apenas a parte terrestre. com passeios —ate 9 de abril — o pacote. que conta ' ]• \f*S
Vasp faz conexao em Zurique em seus por Menphis e Sakara, visitando as pi- com cafe da manha escandinavo em - I f" - >$'*¦-'t+$\.
voos, que saem as quartas e domingos, ramides, hospedagem com cafe da ma- todo roteiro, menos na Russia onde 1.1 V,*<
custando USS 1.486. Pela Transbrasil, nha e guia. Pagando mais USS 1.324, garantida pensao complcta, custa USS J
os voos saem as terras, quintas e saba- turista voa pela Alitalia ate Roma com 4.290.0 pre?o abrange somente a parte DM Homer ailBBSSAtt:iMWmmldos, com conexao. e custam USS conexao para o Cairo, onde para brasi- terrestree inclui guias e traslados. 1' ft:1.438. A Aeroflot (275-0440) faz um leiros sao exigidos visto e vacinagao /««w>y Jtinr* lb i^rafl&Sna96
voo as sextas com escalas na Ilha do contra a febre amarela. Ha pacotes • 

Amencatur (533-3622) - oferece Ml* lY #W®
Sal e Larnaca por USS 1.100. mais longos. d?'s ^tesfra ggg" 

° ma'S1
ii.m.. n..*»m P'eto, 10 noites em Orlando e 2 noites MKbdHglcwv Psk. ft- Wm

• • . onw. r™i. j„.?ir Turismo (240-9360) — tem um em Miami (uma na ida e outra na vol- '"H* \tM a§^P§fill
apmnnrto He Denver no rolorarfn A Pac°te de 27 dias que percorre Israel, ta). inclui hospedagem com cafe da ma-

nha tipo americano; traslados de chega- WKKKBm vB.
da e passaporte para na

Wet'N'Wild. tour com- 1 ¦

taxa com para RBC^z^^V
USS 1.888. mais a taxa. O pacote mais IK^H

aw*:
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SERVIÇO FROMMER S

Se você vai por conta própria
para algumas dessas cidades, sem os
planos de um pacote turístico, terá
que escolher um bom hotel para se
acomodar.

.iv-Wíí.vviagens, Mila aprendeu a esquiar em Beaver Creek, nos EUA (acima), e almoçou nos castelos do Vale do Loire, na França

HOTEL DOLOMITI, Cannaregio,
73, na calle Priuli, Venezia. Tel.
(041) 71-5113 e tele/fax (041) 71-
6635. Com 50 quartos (30 sem ba-
nheiro). Preços — simples, sem ba-
nheiro 52.000 liras (US$ 33), com
banheiro 93.500 liras (USS 59); du-
pios, sem banheiro 78.000/93.500
liras (USS 49/59), com banheiro
114.500/145.500 liras (USS 72/91);
triplos, sem banheiro 114.500 liras
(USS 72), com banheiro 166.500
liras (USS 104). Café da manhã
10.000 (USS 6). Nào aceita cartões
de crédito. Fecha— de 15 de no-
vembro a fevereiro.
HOTEL GUERRIM, Cannaregio,
265, na calle delle Procurado, Vene-
zia, Tel. (041) 71-5114. Com 32
quartos (23 com banheiro). Preços
— simples, sem banheiro 62.500
liras (USS 39), com banheiro 93.500
liras (USS 59); duplos, sem banhei-
ro 83.000 liras (USS52), com ba-
nheiro 125.000 liras (USS 78); tri-
pios com banheiro 156.000 liras
(USS 98); quádruplos com banhei-
rol 77.000 liras (USS 111). Café da
manhã, na temporada 13.000 liras
(USS 8), no inverno 6.000 liras
(USS 4). Fecha — de meados de
janeiro a meados de março.
LOCANDA CA' FOSCARI, Dor-
soduro,3887, na calle Marconi, ao pé
de Crosera, Venezia. Tel. (041) 522-
5817. Com 12 quartos (2 com chu-
veiro, 1 com banheiro). Como ir—
saindo da estação ferroviária, tome
a Linha I ou 82 do vaporetto até
San Toma; da doca, suba a calle
Campaniel e vire á esquerda; depois
de atravessar o primeiro canal, vire
imediatamente à direita na fonda-
menta Frescada, e à esquerda na
calle Marconi. Preços (com ou sem
banheiro ou chuveiro) — simples
41.500 liras (USS 26), duplos
62.500 liras (USS 39), triplos 99.000
liras (USS 62), quádruplos 114.500
liras (USS 72). Café da manhã
6.000 liras (USS 4). Fecha— dois
meses, entre novembro e fevereiro.
Paris
HÔTEL OPAL, 19, rue Tronchet,
75008 Paris. Tel. 42-65-77-97 e fax
49-24-06-58. Com 36 quartos, Fri-
gobar TV tel. Metrô — Madelcine.
Preços— simples 465/520F (USS
82/91) e duplos 520/575F (USS 91/

101); café da manhã 40F (USS 7).
AE, MC, V. Estacionamento—
120F (USS 21).
HOTEL PIERRE, 25, nie Théodo-
re-de-Banville, 75017 Paris. Tel. 47-
63-7M9 e fax 43-80-63-96. Com 50
quartos. Frigobar TV tel. Metrô—
Temes ou Charles-de-GauIle-Êtoi-
le. Preços — simples 700F (USS
135) e duplos 830F (USS 145); café
da manhã 60F (USS 11). AE, DC.
MC, V.
Fátima
HOTEL DE FÁTIMA, Rua Joio
Paulo II, 2495 Fátima. Tel. (049)
53-33-51 e fax (049) 53-26-91. Com
133 quartos e 9 suites. Ar condido-
nado, frigobar, TV e telefone. Prt-
ços (incluindo café da manhã) —
solteiro USS 61; casal USS 73; suite
USS 110. AE, DC, MC, V. Estacio-
(lamento — USS 6.
HOTEL CINQÜENTENÁRIO,
Rua Francisco Marto 175,2495 Fá-
tima. Tel. (049) 53-34-65 e fax (049)
53-29-92. Com 132 quartos e 14
suítes. Ar-condicionado, TV e tele-
fone. Preços (incluindo café da ma-
nhâ) — solteiro USS 34; casal USS
50; suite USS 70. AE, DC, MC, V.
Estacionamento — grátis.
Disnay
DISNEY ALL-STAR MUSIC RE-
SORT, 3499 W. Bucaa Vista DR„
esquina de World Dr. e Osceola
Pkwv. (P.O. Box 10,100), Lake
Buena Vista, FL 328304100. Tel.
(407) W-DISNEY ou 9394000 e
fax (407) 354-1866. Com 1920
quartos. Ar condicionado, TV e te-
lefone. Preços — solteiro ou casal
USS 69/79. Os preços dependem da
vista e da estação. Pessoa extra
USS 8. Crianças até 18 anos dor-
mindo no quarto com os pais não
pagam. Informe-se sobre pacotes.
AE, MC, V. Estacionamento —
grátis.
TRAVELODGE HOTEL, 2000
Hotel Plaza Blvd., entre Buena Vis-
ta Dr. e Apopka-Vineland Rd.FI
535, Lake Buena Vista, Fl 323830.
Tel. (407) 828-2424 e fax (407) 828-
8933. Com 321 quartos c 4 suites.
Ar-condicionado. frigobar. TV c
telefone. Preços — até quatro pes-
soas num quarto USS 99/169. Os
preços dependem do tamanho do
quarto e da estação, informe-se so-
bre pacotes. AE, DC. MC. V. Esta-
cionaihento — grátis.
Siglas para cartões de crédito: AE-
American Express, DC- Diners
Club. MC- MasterCard, V-Visa.
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Em Nova Ioraue. boas compras e passeios pelo Central Park

Israal — A Varig (292-6600) voa
diariamente para Tel Aviv saindo do
Rio com conexão em Madrid por USS
1.640. A Vasp (292-2080) voa às quar-
tas-feiras e domingos do Rio, com co-
nexão em Atenas por USS 1.198. A
Transbrasil (297-4422) tem vôos às
terças, quintas e sábados, com cone-
xào em Viena, por USS 1.382. A Ame-
rican Airlines (210-3126) faz conexões
em Nova Iorque e Londres em vôos
diários que custam USS 1.554.
Portugal — A Varig tem vôos
diários para Lisboa e Porto por USS
1.048. A Vasp tem seus vôos ás segun-
das e sextas para Lisboa com escala em
Barcelona por USS 934. A Transbrasil
voa ás terças e quintas para Lisboa e
Porto, com conexão em Amsterdã, por
USS 904. A TAP (275-0594) voa dia-
riamente para Lisboa por um preço
promocional de USS 1.048.
Itália — O vôo diário da Varig para
Roma custa USS 1.238.0 vôo da Vasp
para Veneza com conexão em Bruxelas
sai às segundas, terças, quintas e sex-
tas e custa USS 1.187. A Alitália (240-
7822) voa às segundas, terças, quintas
e sábados para Roma. A classe econô-
mica sai por USS 1.224. Os vôos para
Veneza têm conexão em Roma e eus-
tam USS 1.291.
França — O vôo diário da Varig
para Paris custa USS 1.238. Pela Vasp.
há conexão em Bruxelas nos vôos. que
saem ás segundas, terças, quintas e
sextas, custando USS 1.037. Os \òoj
da Transbrasil saem às terças e quin-
tas. com conexão em Amsterdã e eus-
tam USS 1.077. A Air France (212-
6226) \oa todo o dia do Rio para
Paris, exceto às terças-feiras, com pas-

—sagem custando USS 1.224.

INDICAÇÕES

Americatur (533-3622) — oferece
dois pacotes para Disney. O mais com-
pleto, 10 noites em Orlando e 2 noites
em Miami (uma na ida c outra na vol-
ta). inclui hospedagem com café da ma-
nhã tipo americano; traslados de chega-
da e saída; passaporte para 4 dias na
Disney, Epcot, MGM Studios, Univer-
sal Studios, Busch Gardens.
Wet'N'Wild. Sea World; tour de com-
pras e assistência de guias locais.

Apartamento duplo por pessoa,
voando American Airlines custa USS
1.830. Pela Vasp sai USS 1.858. mais a
taxa e com Transbrasil o valor vai para
USS 1.888. mais a taxa. O pacote mais
simples, de sete dias sai por USS 1.330.
por pessoa em apartamento duplo,
voando American Airlines.

A GPL Turismo (220-7509) — tem
um pacote para Paris, que inclui passa-
gem na classe econômica, pela Air
France. seis noites de hospedagem e
cafe da manhã (buffet) por RS 1.190. na
baixa temporada — que vai até o final
de março. Pagando mais RS 80 por dia.
o turista vai até o Vale do Loire.

¦gito — A Varig voa diariamente
para o Cairo, com conexão em Roma,
por USS 1.582. A Vasp faz conexão em
Atenas em seus vôos, que saem às
segundas e quintas e custam USS
1.198. A Transbrasil voa às terças,
quintas e sábados, com conexão em
Viena por USS 1.382.
RAaala — A Varig tem vôos dià-
rios para Moscou, com conexão em
Frankfurt, custando USS 1.646. A
Vasp faz conexão em Zurique em seus
vôos, que saem ás quartas e domingos,
custando USS 1.486. Pela Transbrasil,
os vôos saem ás terças, quintas e sàba-
dos. com conexão, e custam USS
1.438. A Aeroflot (275-0440) faz um
vôo ás sextas com escalas na Ilha do
Sal e Larnaca por USS 1.100.
¦atadoa Unidos — Quem
quiser visitar Beaver Creek. deve ir ao
aeroporto de Denver, no Colorado. A
Varig voa diarimente e o bilhete custa
US1.328. Pela American Airlines, os
vôos são diários, com escala em Dallas
ou Miami. Há uma promoção para bi-
lhetes emitidos até abril na com passa-
gens a USS 1.380. A econômica apex,
sai por USS 1.462 e a normal, USS
2.618. A United Airlines (532-1212) voa
diariamente para Denver. com uma co-
nexão em Miami, por USS 1.165. Para a
Disney, a Varig tem seus vôos diários
para Orlando, na Flórida, por USS
1.063. A Transbrasil voa diariamente
para Orlando por USS 816. Pela Ameri-
can Airlines, há vôos diários, com esca-
la em Miami, custando USS 813. cate-
goria caçamba (até abril). USS 1.063 a
econômica apex e USS 1.804 a normal.
Pacotes — A Diagonal Turismo
(011-S25-2881) tem vários pacotes para
Israel. Um deles, de cinco dias. custa
USS 565 e passa por Jerusalém No\a.
Jerusalém Velha, Nazaré. Belem e Acre.

Epcot Center. Universal Studios, Sea
World c Busch Gardens. Já estão in-
cluidos os impostos e taxas. A parte
terrestre em apartamento duplo, até 15
de março, custa USS 1.395 c em quarto
triplo USS 1.230. A parle aérea está
saindo por USS 768, pela Varig.

Para a Escandinávia e Rússia, há
um pacote de 25 dias, que inclui três
dias em Moscou. Na baixa temporada
— até 9 de abril — o pacote, que conta
com café da manhã escandinavo em
todo roteiro, menos na Rússia onde é
garantida pensão completa, custa USS
4.290.0 preço abrange somente a parte
terrestre e inclui guias e traslados.

O preço inclui a parte terrestre desde o
aeroporto de Tel Aviv. guia em espa-
nhol e hospedagem em hotel de catego-
ria turística superior — correspondente
a quatro estrelas — com meia pensão.
A agência oferece mais de uma opção
de companhia aérea para o transporte
até Tel Aviv. Na viagem para o Cairo,
parte-se de Tel Aviv, em Israel. O paco-
te de quatro dias custa USS 211 e cobre
apenas a parte terrestre, com passeios
por Menphis e Sakara, visitando as pi-
ràmides, hospedagem com café da ma-
nhã e guia. Pagando mais USS 1.324, o
turista voa pela Alitália até Roma com
conexão para o Cairo, onde para brasi-
leiros são exigidos visto e vacinação
contra a febre amarela. Há pacotes
mais longos.

Bis Turismo (240-9360) — tem um
pacote de 27 dias que percorre Israel,
Egito e Turquia. Custa USS 4.950 para
apartamento duplo, USS 4.690 para o
triplo e USS 5.650 o simples, incluindo
parte aérea, terrestre e navegação do rio
Nilo, com hospedagem em hotel quatro
estrelas em Israel (com meia-pensão) e
Turquia (pensão completa, exceto em
Instambul) e cinco estrelas no Egito
(cafe da manhã e refeições no navio).
Saidas em maio. junho, setembro e ou-
tubro.

Interpoint (011-881-9400) — organi-
za viagens a Beaver Creek com hospeda-
gens em lodge rooms, quartos simples de
hotel, com diárias a USS 255. As passa-
gens aéreas, ida e volta, da American
Airlines, custam USS 1.304 e levam o
turista até Denver. onde há transporte
para Beaver Creek a USS 50 por pessoa.

Soletur (525-5000) — tem um paco-
te que inclui a DisneyWorld com 14
dias e 11 pernoites na Flórid\ com
visitas aos parques Magic Kingdom.
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Vire um indio em Canaim;

lVllUllll LUiSA MASSARANII—————* / ' ' vHflBHp cantos do mundo. rara
¦MARIOANDRADAESILVA 1TA decada de 50, o holandes . * le experimentar a Polar, cerveja

|%[ Rudy Truffinofoienviadoa fcgfc.- venezuelana quecustacerca de US
I ml Canaima, no interior da Ve- • . ife* •• /BHHH 1 (cada d6lar vale 290 bolivares).

rilhK OSinhifem mil^U 1 «®«eja. paw avaliar a via- "fr* 
gpf ¦ 0 segundo dia comesa bem:

VjlUla gdllllalll 
IIIU3CU 1 1 bihdade da explora^ao do V T ararasvennelhasselvagensacom-

Os viajantes sempre consideraram Fort Lauderdale e Boca turismo nessa remota regiao. v v'' panham o cafe da manha, feito
Raton como suburbios turisticos de Miami. A viagem de uma hora aviao, ate hoje principal meto de .. ,.f rV com vista para o lago Canaima.
entre as duas cidades nunca incomodou. Vale como passeio. Esta transporte para chegar la, voltana vaj {(car bem melhor. A dica
coluna fara o mesmo hoje. Vamos viajar ate Boca Ratton para para busca-lo em uma semana. Mas a cabe^a com as are^
acompanhar a inaugura^ao do Museu Internacional de Historia o piloto so lembrou de sua tarela pj^ 

(pj0 de farinha de milho) para
em quadrinhos que acontece dia 10.0 museu flea no Mizner Park 0lt9 T!^XL °ePpis- E.ra tarde de- Q|Q ficar p^do demais e aguen-
em Boca. Para chegar la turista deve seguir pela rodovia 1-95 mais. TrulFino, hipnotizado pcla re- ^ Q pgggejo. Ainda cedo, pelas
rumo norte ate encontrar a saida de Palmeto Park onde ele giao, nao quis mais voltar, perma- QOve ^ manhi sobe-se em uma
seguir rumo leste, a direita, ate a Federal ^Highway, onde ele necendo no local ate sua morte, ha 0 Rio Carrao, adentrando a <
deve tomar a esquerda, andar dois quarteiroes ate encontrar o cerca de dois anos. noresta £m alsuns trechos, o rioft

do seu lado direito. Atuahnente protegido por lei, Tao nonS que recebe (trai-1
I Com 17.000m2 disponiveis em um predio de dois andares com Canaima t o sexto maior parque ,ro (m peinon\ e ^ turistas
.25 galerias de exposigao, o Museu das historias em quadrinhos naaowd do mimdo e seus cerca de ^ 

g uma boa oportu.
nasce destinado a se transformar numa das principals atragoes trSs milhoes de hectares estaoprati- nidade 

para os indios, que seguem ll
turisticas da Florida e ponto de encontro obrigatdrio camente intactos. Logo a pnmeira Jh M ct00a, darem uma
igibizeiros de todas as idades. Fundado por Mort Walker, criador vista, e fed entente porque aire- um ltquido* <
do personagem Recruta Zero e que tem entre os seus curadores Jim giao, que tnsprou Conan Doyle, irrocheado 

mflT feito de ai-'

ja com uma cole^ao de randades em seu acervo. crever u munao peratao, no micio f> _> m
Entre os orgulhos do novo Museu estao desenhos originais do deste s&ulo, e tao atraente. Sureem 

oa tenuis Imoonentes
The Yellow Kid, um personagem criado em 1897 por Richard No meio da floiesta amazowca,
Outcault para a primeira seoao de quadrinhos da hist6ria dos destacam-se os tepuis, montanhas ^ZrJSS 

o Sl
jornais norte-americanos. O museu tem ainda desenhos originais de aspecto peculiar com nuvens ^I «Jt* vc*

da turma do Charlie Brown, cnados por Charles Schultz em 1950, constantemente presentes. Deles rim^LntTwa 
uTc ande

Dick Tracy, Hagar, o terrivel, e mais de mil hora de dese- surge o salto Angel, a queda d
nhos animados originais dos estudios Disney, isso sem falar nas agua mais alta do mundo, com 979

primeiras edigoes de revistas do Batman e do Homem-Aranha. metA°! main? Mm
Quem conseguir um convite para a festa de inauguraCao do A Avensa, companhia aerea ve- rem tor um^wntato n^or com10

novo museu ainda podera se divertir em um seminario coman- nezuelana, tem pacotes de tresdias, UbitM da regilo devem optar por ;

dizer que uma visitaao Museu de Historias em Quadrinhos passa a no Campamento CaiMima e todas , . Ant« do almoto reito pelos in* ,
ser obrigatoria a todos os turistas que vierem a Florida com as refetfdes. Os viajantes nao la- • . , . 

^ <fa|eaM, faz>w uma caminhada de
maisvontadedepasseardoquedecomprar. mentam um untco centavo dos US ¦ < oeia de uma hora na Horesta,

640 que custa a viagem. ^ .. equilibrando-ie nos troncos das
Os rusticos e timpos bangalos iirvoret caidai para cruzar os di- ]

Jerry Lewis 03 Ross (unico show, dia 9, no desse Campamento tem vista para veraoc rios que surgem no cen&rio.
am Miami James L. Knight Center, com o exuberante lago Canaima, no Direito: Auyantepui (em pemonu

ingressos a venda pelos telefones qual o rio Carrao deaemboca na montanha do dial)o). Imagina-se '•
E o roteiro cultural de Mia- 001 305 358 58 85) e Ballet Na- forma de cascatas. Os viajantes po- que a qualquer momento poder4 I

mi come^a a Hear carregado, cionai da Espanha (outra vez no derao deixar-se Hear nas areias surgir o Salto Angel. Mas nSo se
com o final da temporada de j^g Qleason Theater entre 16 brancas k beira do lago por horas iluda. Ate ele, s&o v4rias horas de
ferias de inverno. Os espetacu- e 17 demand). horas, apreciando a vista de tirar caminhada e riio e esse o objetivo
los comecam pelo show e refrescando-se em suas do puseio. No terceiro dia, o pro-mediante Jerry Lewis, que de- Ingresso aguas geladas e avermelhadas. As grama certo i um passeio de aviSo
pois de velho descobriu a 

qarantkio pessoas mais ativas, no entanto, de- para ver o imperdivel salto Angel..
Broadway. O espetacuio urn e nao se esque^am: alem de vem guardar esse programa para E provavel que, nesse momento, \Yankees, o mesmo que Lewis 

ter e ^onar ^Ui coluna a por-do-sol. : voc6 ji esteja com olhar perdido; 
'

SaTnSckS GlmonS- melhor S0,u^0 quem busca A Tiuna Tours ofcreoe passeios arquitetando uma maneira de te 
{tjr "° K'cn„ 

^°r„17l espetaculos diferentes na noite de excepcionais. Por cerca de US 80, esquecerem e te deixarem em Ca-
SfwlifninAT^Miimi Miami e levar sempre no bolso o pode-se fazer um roteiro que naima, como Truffino, por, no i
BU Ju£ nti S! telefone da Ticketmaster, uma abrange a tarde do primeiro dia t minimo, oito meses mais. I

S.T ,r m,r n" anp^queomadaliattg* dia seguintt ilttiro.
fZ n« H wiTllS SOS para 90% dos show e das Na piimcira etapa do pawio, -f- |'tre uy> ji,du e u» w. 

^ dg ^ que xonXeam atravessa-se o lago Canaima com <n|lNDICA06ES I
na cidade. £ so chegar no aero- canoa tipica dos penons, indios •

Btambim Diana porto ediscar 358-58-85 pergun- da regiao, com direito a sentir na
Rosa. Coperffieid... tando sobre a programagao da pele as aguas das cataratas. En- A Avensa (00-582-564-0098) faz pa- ,

Husc indo nrocramas nesta semana. Quem perder ou esque- tao, segue-se a pi, para o salto do cot®s. ^ ,res dias desde Caracas, que
Buscando programas nes a 

^ ^ £ Tjckte^ter Sapo, onde pode-se tomar um de- Pa4rea- duas noites no
mesmahnha de espetkdos con 

durante a viagem nao precisa licioso banho nesse chuveiro na- •SSTJSSTr.^^rS'' {

^andes 
estrelas televisivas, quem ficar nervoso Q sjstema de auxi. tural. De I A, ve-se a reserya mdi- W A^una^ur.00-

chegar nas proximas semanas a Uo - ^ cm Mianii funciona gena, cujo acesso e proibido aos f »2-»M6M)^ ®
Miami podera assistir shows do ^ telefone 411 Com ele o brancos. QmpamentoAonda. Para Caracas, a

magico David Coperfield (lam- E,a S™KS»mS O jaa.ar no Campamento Ca- ; 
; St

bem no Jackie Gleason Theater, Ticketmaster em menos de 30 naima h internacional, nem tanto ' ^^diasemixima dedois meses).
entre 8 e 10 de margo), Dia- segundos. Pc'a comida, que reune pratos ti- % 0i;vares

 picos, saladas e frutas mas pelas Com 979m, o Salto Angel & a cachoeira mats alta do munao ____________________

^ pondera Vania Maciel, agente de via-
f 

"V "¦ 
"V ?ens Hallmark. Segundo o diretor

11 
*1 

<X. 
J D'V'sa0 de Charter da Karibik,. ,

m III III I I ¦ V^l /ff\ I f 2 \A^n Marco Antonio Braga, ha uns 15 •
J I I^L\/ LLl 1 r*~? ii^i -/ (/v/ ff L~\} * dias, em reuniao com integrantes de

jy q o »s!< *** /I i_ II uma delega^ao do Ministerio de Tu-
Jk3r~2fr* • *'-•¦ II "tT" 

J! rismo de Cuba, que esteve no Rio, ele
J • • *y*- I 

II II relatou todos os problemas referentes -

tpri^^ viram ^>a—I v V I I I JA 1 w I I (1.1 I I i ¥ /V \isK mi ^Eliani Hannan resolveu fugir do car-¦*- "*'VVV-f "— " ~~%JK f=i 
] naval em Buenos Aires e desem-

^x^f^CUs/if oil I nfalT) bolsou US 960 por uma viagem em
F 3f /|l L Siy " I HI U I classe executiva na Aerolineas Ar-

_rt_ A i 1 __ J W N 2~t gentinas e estadia em hotel tres es-
/• fj | fjk T g^\ J 

\ I*" |JT« J (p (J /^/v\ trelas. O pacote foi comprado na
I .S1 I WSk \ | I I II t T / / 7C?\ Soletur. Segundo a terapeuta, um
\rVv VVVU VJL V/X\/ .l.u ,^r—"" fuu ill ^AtN* / / T funcionario da Soletur ficou com

BffP 7 fT ll ^ nJ/I tt/i 4>' /SI II seu voucher no aeroporto do Rio e
(// ft 1 * ur)//MM w~ I » i O II a passagem de volta foi marcada

Ferias sao sempre o penodo mais cias responsaveis pelo pacote. A mtP* A fffl TCS I f ll a /) em classe turistica. " Foi uma via-
sonhado de qualquer sujeito acostu- Americatur,que tambem tinhapassa- JL yf (\^d—Bf (// I. If (/ gem surrealista. No Grand Hotel t
mado a arregasar as mangas durante geiros no voo, nao chegou a trans- //Iv^# LljW / III B jC "'Jf' ft r de Buenos Aires 0 radio, a televisao
onze meses de um ano. Principalmen- portar os turistas para o aeroporto faftLll fT\\ I 1II# "L,,. f—> JRl V e o ar condicionado nao funciona- '
te quando as empresas de turismo porque foi avisada do atraso ao fazer |Qj|| T^f.\—J ft) G) St 4* vam, o banheiro alagava e as pare-fazem pacotes em conta para paraisos ocheck-out."Depoisdaconfirmacao m" des eram sujas", conta Eliani Han-
no Caribe, resorts cinco estrelas no de que nao iriamos embarcar, o guia nan, que pretende entrar com uma ¦
Nordeste, para Havana ou ArgenU- da Avatour fugiu e ficamos mais al- em Canc Halina e Paui0 uveram uma ca-
na. Mas esse sonho tem virado um gumas horas tentando marcar o per- mera 0|ymPus e um gravador Aiwa
pesadelo para alguns turistas brasilei- noite em Cancun. Ficamos sentados Acoroo rsa reuniao ncou "Fnm(V.
ros que acabam se lembrando das ferias no chao do aeroporto das17h as 23 

^idido 
que a Aerocancun tenta- ^ 

R$ m ^ ^ ^ jsso
como uma viagem surreal reclama o engenheiro Flavio Ma- na^ chegar a «m acordo com os ^ 

A minha quest5o ^
Ha duas semanas 250 brasileiros chado, que se considera uma 

psoa 
Passage.ros at aves da. devolu^o ^ 

um ^ cjnco estre)as
amargaram um atraso de 12 horas no de sorte por ter conseguido se hospe- de uma diana do pacote ou servicn de tree «trpi-K
aeroporto de Cancun na volta do feria- Sheraton. "Mas algumas pes- |?nd° HJ °utro Isso e roubo ", diz Halina. Entre as
do de camaval Ja no Rw, no aeroporto soas foram parar em hoteis de baix1S- dos turistas. reclamagdes enviadas Soletur. osInternacional do Gateo, os brasiknros simo mvel , lembra o engenheiro, A desilusao com hoteis e uma h6sMes do lntermares apontaram
acusaram a Aerocancun de ter trocado que desembolsou RS 5.784 por um das reclamacoes mais frequences en- ^(a de ijmDeza do hole| a f >.
ovaviao que os traria para transportar pacote de sete dias para ele, a mu- tre os turistas. O saxofonista Paulo MH«ra« tnfiriMtP. ni>» n
umj grupo de 40 alemkes. Segundo os Iher e seus filhos. Moura e sua mulher Halina Gryn- , , . . . -
turistas brasileiros, a companhia aerea Na ultima sexta-feira, o repre- berg resolveram passar o carnaval no . f~r . .. pi . 

*

deu pteferencia ao gmpo alemao que sentante da Aerocancun no Brasil, resort lntermares Village, a 13 quilo- f 
rA,s a® ° que nao

embarcaria num aviao com problemas Ozilio Silva. reuniu-se com o dire- metros de Porto de Galinhas. Com .. _ sujeira ao restau-
mecanicos. tor da Avatour Ronaldo Malta e status de estrelas, o resort dei- n

Irrita^ao — A odisseia come- com representantes dos passageiros xou a desejar na opiniao do casal e de unnamiiltragoes e uma parede com
cou as 16h40 do dia 21. quando os na sede da Americatur, no Rio, para outros 24 hospedes, que mandaram 0 re cainao. a comida era pes-ami rami Ha .in

Miami
mmwmmmm—t—mm^mmmimmb<* •••••••••
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Vire um índio em Canaima
Luisa Masurani

LUtSA MASSARANII
T^T A década de 50, o holandês
|% | RudyTruffino foi enviado a

W Canaima, no interior da Ve-
I V nezuela, para avaliar a via-

X 1 bilidade da exploração do
turismo nessa remota região. O
avião, até hoje principal meio de
transporte para chegar lá, voltaria
para buscá-lo em uma semana. Mas
o piloto só lembrou de sua tarefa
oito meses depois. Era tarde de-
mais. TruíTino, hipnotizado pela re-
gião, não quis mais voltar, perma-
necendo no local até sua morte, há
cerca de dois anos.

Atualmente protegido por lei,
Canaima é o sexto maior parque
nacional do mundo e seus cerca de
três milhões de hectares estão prati-
camente intactos. Logo à primeira
vista, é fácil entender porque a re-
gião, que inspirou Conan Doyle, o
criador de Sherlock Holmes a es-
crever O mundo perdido, no inicio
deste século, é tão atraente.

No meio da floresta amazônica,
destacam-se os tepuis, montanhas
de aspecto peculiar com nuvens
constantemente presentes. Deles,
surge o salto Angel, a queda d"
água mais alta do mundo, com 979
metros de altura.

A Avensa, companhia aérea ve-
nezuelana, tem pacotes de três dias,
que inclui passagens aéreas Cara-
cas-Canaima-Caraças, duas noites
no Campamento Canaima e todas
as refeições. Os viajantes não la-
mentam um único centavo dos US
640 que custa a viagem.

Os rústicos e limpos bangalôs
desse Campamento têm vista para
o exuberante lago Canaima, no
qual o rio Carrao desemboca na
forma de cascatas. Os viajantes po-
derão deixar-se ficar nas areias
brancas à beira do lago por horas e
horas, apreciando a vista de tirar o
fôlego e refrescando-se em suas
águas geladas e avermelhadas. As
pessoas mais ativas, no entanto, de-
vem guardar esse programa para o
pôr-do-sol.

A Tiuna Tours oferece passeios
excepcionais. Por cerca de U$ 80,
pode-se fazer um roteiro que
abrange a tarde do primeiro dia e o
dia seguinte inteiro.

Na primeira etapa do passeio,
atravessa-se o lago Canaima com
canoa típica dos pemons, índios
da região, com direito a sentir na
pele as águas das cataratas. En-
tão, segue-se a pé, para o salto do
Sapo, onde pode-se tomar um de-
licioso banho nesse chuveiro na-
tural. De lá, vê-se a reserva indi-
gena, cujo acesso é proibido aos
brancos.

O jantar no Campamento Ca-
naima é internacional, nem tanto
pela comida, que reúne pratos ti-
picos, saladas e frutas mas pelas

Um mergulho no rio Canaima ê o programa do entardecer

>¦--*** m

ta mun

pessoas, provenientes dos quatro
cantos do mundo. Para beber, va-
le experimentar a Polar, cerveja
venezuelana que custa cerca de US
I (cada dólar vale 290 bolívares).

O segundo dia começa bem:
araras vermelhas selvagens acom-
panham o café da manhã, feito
com vista para o lago Canaima.
Mas vai ficar bem melhor. A dica
é não perder a cabeça com as are;_
pas (pão de farinha de milho) para
não ficar pesado demais e aguen-
tar o passeio. Ainda cedo, pelas
nove da manhã, sobe-se em uma
canoa o Rio Carrao, adentrando a
floresta. Em alguns trechos, o rio
faz jus ao nome que recebe (trai-
çoeiro, em pemon) e os turistas
devem ir a pé. É uma boa oportu-
nidade para os íodios, que seguem
sozinhos na canoa, darem uma
paradinha e pegarem um liquido
arrocheado e amargo, feito de ai-
pim, que bebem durante todo o
percurso restante.

Surgem oa tepuis. Imponentes,
rústicos, árido*. E mantêm-se pre-
sentes, por quase tódo o passeio.
Lá pelo meio-dia, chega-se ao
Campamento Aonda, um grande
bangalô sem paredes, feito no es-
tito pemon. Oi viajantes que que-
rem ter um contato maior com os
hábito* da regiio devem optar por
dormir nesse local, em redes, no
frioda selva.

Ante* do almoço feito pelos in-
digenas, faz-se uma caminhada de
eetca de uma hora na floresta,
equilibrando-se nos troncos das
árvore* caldas para cruzar os di-
verão* rios que surgem no cenário.
Direção: Auyantepui (em pemon>t
montanha do diabo). Imagina-se
que a qualquer momento poderá
surgir o Salto Angel. Mas não se
iluda. Até ele, são várias horas de
caminhada e não é esse o objetivo
do passeio. No terceiro dia, o pro-
grama certo é um passeio de avião

r^nra 
ver o imperdivel salto Angel-

^ft>rovável que, nesse momento,
você já esteja com olhar perdido;
arquitetando uma maneira de te
esquecerem e te deixarem em Ca-
naima, como Truffino, por, no
mínimo, oito meses mais.

&
NDIC AÇÕES

Com 979m, o Salto Angel è a cachoeira mais

A Aventa (00-582-5644)098) faz pa-
cotes de três dias desde Caracas, que
inclui passagem aérea, duas noites no
Campamento Canaima e todas as re-
feições a US 640. A Tiuna Tours (00-
582-564-1628) faz passeios e controla o
Campamento Aonda. Para Caracas, a
Varig (292-6600) tem um vôo semanal
por US 812 (permanência mínima de
cinco dias e máxima de dois meses),
olivares

JORNAL DO BRASIL VIAGEM QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇ E 199h

pondera Vânia Maciel, agente de via-
gens da Hallmark. Segundo o diretor
da Divisão de Charter da Karibik,.
Marco Antônio Braga, há uns 15 •
dias, em reunião com integrantes de
uma delegação do Ministério de Tu-
rismo de Cuba, que esteve no Rio, ele
relatou todos os problemas referentes ~
à Cubatur.

Pardieiro — Já a terapeuta
Eliani Hannan resolveu fugir do car-
naval em Buenos Aires e desem-
bolsou U$ 960 por uma viagem em
classe executiva na Aerolineas Ar-
gentinas e estadia em hotel três es-
trelas. O pacote foi comprado na
Soletur. Segundo a terapeuta, um
funcionário da Soletur ficou com
seu voucher no aeroporto do Rio e
a passagem de volta foi marcada 

"

em classe turística. " Foi uma via-
gem surrealista. No Grand Hotel <
de Buenos Aires o rádio, a televisão
e o ar condicionado não funciona- ^
vam, o banheiro alagava e as pare- ,
des eram sujas", conta Eliani Han- »
nan, que pretende entrar com uma -
ação no Procon.

Mas não são apenas pacotes ba- •
ratos que têm dado problemas. O '
advogado Paulo Lins e Silva preci-
sou viajar para Miami a trabalho
com seu primo Técio Lins e Silva. .
O advogado pagou RS 2.322,04 por •
uma passagem Rio-Miami-Rio na '
United Airlines. Ao comprar a pas- ,
sagem Paulo foi informado pela
agência de viagens que na data da
volta, dia 24, a primeira classe só
teria um local disponível. Ele mar-
cou a passagem e Técio resolveu
voltar por outra compahia. Sorte
dele. Ao tentar embarcar em Mia-
mi, Paulo foi surpreendido com a
informação que não havia mais lu-
gar na primeira classe. "Só conse-
gui embarcar por cortesia do em-
presário Victório Cabral, que pas-
sou uma de suas filhas para a classe
executiva", conta, indignado, o ad-
vogado. "Isso 

para mim é estelio-
nato", acusa Lins e Silva.

Gibis ganham 
museu

Os viajantes sempre consideraram Fort Lauderdale e Boca
Raton como subúrbios turísticos de Miami. A viagem de uma hora
entre as duas cidades nunca incomodou. Vale como passeio. Esta
coluna fará o mesmo hoje. Vamos viajar até Boca Ratton para
acompanhar a inauguração do Museu Internacional de História
em quadrinhos que acontece dia 10.0 museu fica no Mizner Park
em Boca. Para chegar lá o turista deve seguir pela rodovia 1-95
rumo norte até encontrar a saída de Palmeto Park onde ele vai
seguir rumo leste, à direita, até a Federal Highway, onde ele
deve tomar á esquerda, andar dois quarteirões até encontrar o
museu do seu lado direito.

Com Í7.000m2 disponíveis em um prédio de dois andares com
25 galerias de exposição, o Museu das histórias em quadrinhos
nasce destinado a se transformar numa das principais atrações
turísticas da Flórida e ponto de encontro obrigatório para os
gibizeiros de todas as idades. Fundado por Mort Walker, criador
do personagem Recruta Zero e que tem entre os seus curadores Jim
Davies, o pai de Garfield, o Museu dos Quadrinhos será aberto
já com uma coleção de raridades em seu acervo.

Entre os orgulhos do novo Museu estão desenhos originais do
The Yellow Kid, um personagem criado em 1897 por Richard
Outcault para a primeira seção de quadrinhos da história dos
jornais norte-americanos. O museu tem ainda desenhos originais
da turma do Charlie Brown, criados por Charles Schultz em 1950,
Dick Tracy, Hagar, o terrível, e mais de mil hora de dese-
nhos animados originais dos estúdios Disney, isso sem falar nas
primeiras edições de revistas do Batman e do Homem-Aranha.

Quem conseguir um convite para a festa de inauguração do
novo museu ainda poderá se divertir cm um seminário coman-
dado por Jim Davies (Garfield) onde será discutida a importância
social das histórias em quadrinhos e seu futuro. Descenessário
dizer que uma visita ao Museu de Histórias em Quadrinhos passa a
ser obrigatória a todos os turistas que vierem à Flórida com
mais vontade de passear do que de comprar.

Jerry Lewis
•m Miami

E o roteiro cultural de Mia-
mi começa a ficar carregado,
com o final da temporada de
férias de inverno. Os espetácu-
los começam pelo show do co-
mediante Jerry Lewis, que de-
pois de velho descobriu a
Broadway. O espetáculo Dam
Yankees, o mesmo que Lewis
apresentou em Nova Iorque
estará no Jackie Gleason Thea-
ther que fica no número 1.700
da Washignton Ave, Miami
Beach desta quinta até domin-
go com ingressos custando en-
tre US$ 31,50 e US$46.

E também Diana
Rosa, Coparffiaki...

Buscando programas nesta
mesma linha de espetáculos com
grandes estrelas televisivas, quem
chegar nas próximas semanas a
Miami poderá assistir shows do
mágico David Coperfield (tam-
bém no Jackie Gleason Theater,
entre 8 e 10 de março), Dia-

na Ross (único show, dia 9, no
James L. Knight Center, com
ingressos à venda pelos telefones
001 305 358 58 85) e Ballet Na-
cional da Espanha (outra vez no
Jackie Gleason Theater entre 16
e 17 de março).

Ingresso
garantido

E não se esqueçam: além de
ler e colecionar esta coluna a
melhor solução para quem busca
espetáculos diferentes na noite de
Miami é levar sempre no bolso o
telefone da Ticketmaster, uma
empresa que comercializa ingres-
sos para 90% dos shows e das
peças de teatro que acontecem
na cidade. É só chegar no aero-
porto e discar 358-58-85 pergun-
tando sobre a programação da
semana. Quem perder ou esque-
cer o número da Ticktemaster
durante a viagem não precisa
ficar nervoso. O sistema de auxi-
lio à lista em Miami funciona
pelo telefone 411. Com ele, o
turista estará conectado com a
Ticketmaster em menos de 30
segundos.

Quando 
as

férias viram

catástrofe

cias responsáveis pelo pacote. A
Americatur, que também tinha passa-
geiros no vôo, não chegou a trans-
portar os turistas para o aeroporto
porque foi avisada do atraso ao fazer
o check-out. "Depois da confirmação
de que não iríamos embarcar, o guia
da Avatour fugiu e ficamos mais al-
gumas horas tentando marcar o per-
noite em Cancún. Ficamos sentados
no chão do aeroporto das 17h às 23", reclama o engenheiro Flavio Ma-
chado, que se considera uma pessoa
de sorte por ter conseguido se hospe-
dar no Sheraton. "Mas algumas pes-
soas foram parar em hotéis de baixis-
simo nível", lembra o engenheiro,
que desembolsou RS 5.784 por um
pacote de sete dias para ele, a mu-
lher e seus dois filhos.

Na última sexta-feira, o repre-
sentante da Aerocancún no Brasil,
Ozilio Silva, reuniu-se com o dire-
tor da Avatour Ronaldo Malta e
com representantes dos passageiros
na sede da Americatur, no Rio, para
analisar algumas propostas de ressar-
cimento aos passageiros. Segundo
Malta, a Avatour não foi comunica-
da do atraso a tempo, como aconte-
ceu com a Americatur. O represen-
tante da companhia aérea assumiu as
responsabilidades pelo que aconteceu

Halina e Paulo tiveram uma câ-
mera Olympus e um gravador Aiwa
roubados no hotel. "Fomos ressar-
cidos em RS 440, mas não é só isso
que importa. A minha questão é
que se paga um hotel cinco estrelas
e se tem um serviço de três estrelas.
Isso é roubo", diz Halina. Entre as
reclamações enviadas à Soletur. os
hóspedes do Intermares apontaram
a falta de limpeza do hotel, a falta
de cadeiras suficientes para o nú-
mero de hóspedes na área da pisei-
na, descargas de banheiro que não
funcionavam e a sujeira do restau-
rane. " O quarto da minha filha
tinha infiltrações e uma parede com
o reboco caindo, a comida era pés-
sima. a colcha da cama de casal era
pequena e as toalhas de banheiro
não faziam par", lembra Halina. A
Soletur deu um prazo de 15 dias
para estudar o caso.

Havana — A psicóloga Clau-
dia Braga também teve problemas

com a viagem de férias. Ela com-
prou um pacote da operadora Ka-
ribik na agência Hallmark com di-
reito a quatro dias em Havana e
dois em Varadero. Para isso, a tu-
rista desembolsou RS 950. Antes de
embarcar, a psicóloga foi informa-
da que mudaria de hotel. Mas a
decepção veio depois. Ao chegar em
Havana, onde encontraria o repre-
sentante da Cubatur — contratada
pela Karibik no local — para ir para
Varadero, ela foi informada que não
havia reserva no balneário. O agente
informou que havia avisado a Kari-
bik no dia do embarque da passagei-
ra. Como ressarcimento, a psicóloga
aceitou um passeio a Cayo Largo e,
na volta, recebeu USS 60 da Karibik
um mês após o retorno ao Brasil.
"Não 

podemos responsabilizar a Ka-
ribik. porque os problemas, ao que se
sabe. são com a operadora de Cu-
ba. Mas o pais ainda não está pre-
parado para receber tantos turistas .

Férias são sempre o período mais
sonhado de qualquer sujeito acostu-
mado a arregaçar as mangas durante
onze meses de um ano. Principalmen-
te quando as empresas de turismo
fazem pacotes em conta para paraísos
no Caribe, resorls cinco estrelas no
Nordeste, para Havana ou Argenti-
na. Mas esse sonho tem virado um
pesadelo para alguns turistas brasilei-
ros que acabam se lembrando das férias
como uma viagem surreal.

Há duas semanas 250 brasileiros
amargaram um atraso de 12 horas no
aeroporto de Cancún na volta do feria-
do de carnaval. Já no Rio, no aeroporto
Internacional do Galeão, os brasileiros
acusaram a Aerocancún de ter trocado
ovavião que os traria para transportar
umj grupo de 40 alemães. Segundo os
turistas brasileiros, a companhia aérea
deu preferência ao grupo alemão que
embarcaria num avião com problemas
mecânicos.'Irritação — A odisséia come-
çou às 16h40 do dia 21. quando os
brasileiros chegaram ao aeroporto
de Cancún e só terminou às 8h do
dia 22 com a partida para o Rio. O
vôo estava marcado para as 19h40.
Além do atraso, o que mais irritou
os brasileiros foi a falta de apoio
por parte da Avatour. uma das agèn-

em Cancún.
Acordo — Na reunião ficou

decidido que a Aerocancún tenta-
ria chegar a um acordo com os
passageiros através da devolução
de uma diária do pacote ou ofere-
cendo um outro pacote para alguns
dos turistas.

A desilusão com hóteis é uma
das reclamações mais freqüentes en-
tre os turistas. O saxofonista Paulo
Moura e sua mulher Haüna Gryn-
berg resolveram passar o carnaval no
resort Intermares Village. a 13 quilô-
metros de Porto de Galinhas. Com
status de cinco estrelas, o resort dei-
xou a desejar na opinião do casal e de
outros 24 hóspedes, que mandaram
um documento assinado à Soletur.
agência responsável pelo pacote, re-
clamando das condições do Interma-
res. O grupo pretende entrar com
uma ação na equipe de proteção ao
consumidor na Procuradoria Geral
de Justiça.

?
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Agora, com o programa Membership Rewards, ficou ainda melhor usar os cartSes American Para solicitar o
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Agora, com o programa Membership Revvards, ficou ainda melhor usar os cartões American

Express. Ao inscrever-se, você passa a acumular pontos em todas as compras com o cartão E esses

pontos podem ser trocados por diárias nos melhores hotéis e resorts, dentro e fora do Brasil.

Em férias ou a negócios, você desfruta todo o conforto um tratamento especial e muitas opções

de lazer em lugares inesquecíveis dos quatro cantos do mundo Essa é a nossa maneira de dizer

obrigado por usar os cartões American Express.

Inscreva-se agora no programa Membership Revvards. É fácil! E você já começa a acumular pontos a

partir da próxima compra. Aproveite.

Para solicitar o

American Express® Card ou

inscrever-se

no programa,

ligue agora

mesmo:
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Promoção de lançamento: isenção total da primeira taxa de anuidade do programa, cujo valor é de RS 2Ü00 para o American ExpivssA Cani e o American Express Goid Card1. Para o American Express Corporates (somente pira contas
de faturamento individual e sob autorização da iinpa->.U 50'i de desconto na taxa do programa, cujo valor é de RS ôQOQTixa administrativa a cada transferência de pontos: RS nOQ Inscrição sujeita a aprovação pela American Express.
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Marco Cesar
Silviagomide umacaminhadadecercade20minutos,pode-seprati- |~ PamiA lltYlQ
T OGO que o barco se aproxima da baia, o primei- car 0 "udismo, ainda que nao oficialmente. Outra que iCtiUC Ullld
Lixo deles aparece. O visitante, que talvezja tenha nao pode faltar e uma visita a Joaquina e suas dunas. S

precisado esperar muito tempo para ver um golfinho Na Joaquina, a combina?ao de areia muito branca, 011(13 T10 TTlrlT
em outras aguas, imagina ter tido a maior sorte por ver ondas a'tas ® P^ras P°^e lerobrar algumas praias do
um deles logo de primeira. E ai vem a surpresa. Os R»o de Janeiro. Alias a company e fe.ta com fre- a 

uno /Intioc
golfinhos rodeiam o barco em grupos, dois, tres de quencia pelos habitantes de Flonanopolis. Torcedores 0 llclS QUildS
cada vez. Sentindo-se a grande atracao, dao ate saltos fanaticos de times canocas, principalmente do Flamen- •¦ ,„, . .
naagua. go, costumam dizer que a Ilha e um Rio de Janeiro Sao 42 praias cm Florianopo-

Espetaculos como esse, que talvez algum dia te- melW' lis. So na ilha, sem contar as do
nham acontecido nas aguas hoje poluidas da Baia de Nao deixa de ser verdade. A combinaQao de praias ^Jr. continente, que podem ser rapida-
Guanabara, ainda sao vistos entrcas 42 praias de montanhas lembra a Cidade Maravilhosa, so que tudo mente accssadas de barco. Sao
Florian6polis. em menor porte. A cidade, apesarde nao ser completa- Hflk ^9 jS# tantas as praias que e preciso mui-

O visitante pode aproveitar o passeio para conhecer mente livre de polui^ao, c menos poluida que o Rio, mtKr .£^BHb1||P¥ to tempo e disposi^ao para conhe-
uma das quatro fortalezas historicas, construidas pelos stc porque uma lei proibe a instala^ao de industrias na jKS .^jk^f^Hajf £ ce-las todas. O ideal e escolher

Portugueses a parUrde 1739 para proteger a ilha. Essas Ilha. Flonanopolis tem 439 quilometros quadrados - W : " . • algum tipo c conhecer as que se
reliquias estao sendo cuidadosamente restauradas pela fica 1.144 quilometros do Rio de Janeiro m enquadram no estilo. Hu para to-
Universidade Federal de Santa Catarina e estudantes Em Floriandpolis, ha muitos turistas argentinos JyL W a j!os 

os Sostos> com ondas fortes e
trabalhamcomoguiasmostrandoaos turistasasforta- do Rio Grande do Sul. E sao v&rias as historias I Jm 

-,- •. P4 tracas, sem onda, boas para pes-
lezas de Santa Cruz, na Ilha de Anhatomirim (a pri- contadas pelos habitantes da Ilha de Santa Catarina ¦«ca, boas para criangas.
meira a ser construida), Fortaleza de Sao Jose da sobre a richa que tem com os gauchos, no estilo Rio MMIMMfflM 1 III III! 1 A praia mais badalada do mo-
Ponta Grossa (proxima & praia de Jurere), Forte de Sao Paulo. Os catarinenses dizem que os gauchos •> • iu/j ' - - I mento e a Praia Mole, que tem
Sant'Ana (localizado sob a ponte Hercilio Luz) e reclamam por eles torcerem para times cariocas. Os ' " ' ; t , % 

' • esse nome por causa da maciez de
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceioao. gauchos, por sua vez, dizem que os catarinenses os | ^ | : suas areias. Lotada de surfistas e

Outra opsao que pode encantar os viajantes e acham muito cheios de si. Nessa briga, e melhor nao || -J??', 'i!'j ' praticantes de voo livre, a praia
praia Mole, atual point da belissima juventude de tirar partido e apenas deitar ao sol e aproveitar as it § i-£x'%>'.<¦ g < , | tem ainda um spa, o Cabanas da
Floripa e vizinha da praia da Galheta, onde, depois de praias da ilha. Torcendo por um time carioca, logico. A praia da Joaquina e suas dunas sao reduto dos surfistas ^ra'a Mole. Mas nao perca a

praia da Galheta, que fica a dois

O Mercado Publico de Floriandpolis fica lotado de visitantes todos osfins de sentana O bar Box 32 e muito freqiien-

Mil

Marco César

mmmki

Arquivo

O Mercado Público de Florianópolis fica lotado de visitantes todos os fins de semana

Praias, montanhas e habitantes fazem Florianópolis parecida com

Expresso Tailandês — cozinha tai-
landesa — (048) 282-1863.
Chez Bayard GriU — grelhados, sa-
ladas e frutos do mar — (048) 282-
2041.
Passeios — Fortalezas — (048)
31-9344.
Scuna Sul — trapiche entre as pon-
tos Hercilio Luz e Colombo Salles
— (048) 224-1806. Passeio ilhas
tropicais— percorre a Baia norte,
ilhas Ratones e Anhatomirim, Baia
dos Golfinhos. RS 15.
Cursos de mergulho —
Dive masters — (048) 61-1111.
Parcel Dive Center — (048) 66-
0184.
Aluguel de carros — Hotel
Spa Cabanas da Praia Mole —
(048) 232-0231, RS 7 a hora. com
gasolina incluída e quilometragem
livre.

Muitas vezes, é difícil entender o que
os moradores de Florianópolis falara. O
sotaque é forte, ás vezes lembra o dos
portugueses, e a fala è muito rápida.
Além disso, falara muitas girias caco-
municação pode até ficar complicada.
Por isso. o Dicionário da Ilha - Falar e
falares da Ilha de Santa Catarina, de
Fernando Alexandre, vem fazendo muito
sucesso. Saiba como se virar em Floripa,
sem se sentir como um estrangeiro:
Manezinhos da Ilha - habi-
tante de Florianópolis com sotaque
muito carregado. Caipira.
Espeto corrido - churrasco
rodízio
Arrombassi - os moradores de
Florianópolis usam muito a segun-
da pessoa do singular, mas comem
o t da conjugação. Portanto, ar-
romhasle vira arrombassi. É a ex-
pressão das realizações grandiosas.

usada como elogio ou afronta, ou
os dois juntos
Abrêgo - vento sul gelado, frio
Avlfto de rosca - helicóptero
Barrudlnhoa - filhos peque-
nos
Cacau - chuva forte e rápida
Dá um parecé - quando uma
pessoa se parece com outra. Ex:
"João dá um parece com José".
Emblrar - morrer. Ex." Embi-
rou para o outro mundo."
Felfcias - felicidade
Hablcionado - ter o hábito.
Ex: "José é habicionado na pinga".
Janta - almoço, refeição feita ao
meio dia
Não desagradeço - aceito,
topo a parada
Rumedo - remédio

INDICAÇÕES

Como chegar — A Varig tem
vôos diários para Florianópolis às
7h. com escala em São Paulo e
chegada às 9h55. e às 20hl5, com
escala em Curitiba e chegada ás
22h45. Aos domingos há um vôo
sem escala saindo do Rio às llh e
chegando à ilha às 12h35. A passa-
gem custa RS 464,46, ida e volta.
Com antecedência de 11 dias o bi-,
lhete sai por RS 325,10. Passageiro
com idade entre 12 e 20 e maiores
de 60 anos têm 20% de desconto. A
Vasp faz vôos diários com conexão
em São Paulo, saindo do Rio às
12hl0 e chegando a Florianópolis
às I4h. Às quartas-feiras sai um
vôo 12h20 sem conexão, mas com
escala em São Paulo, chegando à
ilha às 15hl0. A passagem ida e
volta custa RS 361,57. A Transbra-
sil vai diariamente a Florianópolis.

O vôo das 8hl5 tem escala em Gua-
rulhos e chega às 1 lhl5.0 das 12h
tem conexão em São Paulo e chega
às 15h35. Preço ida e volta: RS 322.
Passageiros com idade entre 12 e 21
e com mais de 60 pagam RS 276.
Hospedagem — Hotel Porto
Ingleses — Rua das Gaivotas s/n°
(0482) 69-1414 — São 33 suites, 32
apartamentos, piscina térmica e ex-
terna, sauna. Diárias para casal va-
riam de RS 80 a RS 115 com café da
manhã incluído. O hotel fica a 32
quilômetros do centro da cidade.
Hotel Castelmar — Rua Felipe
Schmidt, 200 — (048) 24-3656, diá-
ria para casal RS 90, incluído café
da manhã.
Cabanas da Praia Mole — Estrada
Geral da Barra da L goa. 2001 —
(048) 232-0231, diária de luxo para

casal RS 210, simples RS 188, pen-
são completa, café. almoço, jantar.
Hotel Fazenda Jomar — Estrada
Geral do Braço São João s n —
(048) 245-1514. A 30 quilômetros
de Florianópolis. Diária para casal
a RS 115.
Bares e restaurantes —
Starfish Restaurante — Rua Sena-
dor Ivo D'Aquino, 55 — (048) 232-
0540.
Box 32 — Rua Conselheiro Mafra,
255, Mercado Público, box 32 —
(048) 224-5588.
Bartoconti— Rua Menino Deus.
71. Centro —(048)222-7922.
Restaurante Lindacap— Rua Felipe
Schmidt. 178. Centro — (048) 224-
0558. self senice a RS 12.
Em Jurerê — Chefs Grill —
carnes grelhadas e frutos do mar —
(048) 282-2061.

A praia da Joaquina e suas dunas são reduto dos surfistas

Pegue uma

onda no mar

e nas dunas

uma caminhada de cerca de 20 minutos, pode-se prati-
car o nudismo, ainda que não oficialmente. Outra que
não pode. faltar é uma visita à Joaquina e suas dunas.

Na Joaquina, a combinação de areia muito branca,
ondas altas e pedras pode lembrar algumas praias do
Rio de Janeiro. Aliás, a comparação é feita com fre-
qüência pelos habitantes de Florianópolis. Torcedores
fanáticos de times cariocas, principalmente do Flamen-
go, costumam dizer que a Ilha é um Rio de Janeiro
menor.

Não deixa de ser verdade. A combinação de praias e
montanhas lembra a Cidade Maravilhosa, só que tudo
em menor porte. A cidade, apesar de não ser completa-
mente livre de poluição, é menos poluida que o Rio,
até porque uma lei proibe a instalação de indústrias na
Ilha. Florianópolis tem 439 quilômetros quadrados e
fica 1.144 quilômetros do Rio de Janeiro

Em Florianópolis, hà muitos turistas argentinos e
do Rio Grande do Sul. E são várias as histórias
contadas pelos habitantes da Ilha de Santa Catarina
sobre a richa que têm com os gaúchos, no estilo Rio e
São Paulo. Os catarinenses dizem que os gaúchos
reclamam por eles torcerem para times cariocas. Os
gaúchos, por sua vez, dizem que os catarinenses os
acham muito cheios de si. Nessa briga, é melhor não
tirar partido e apenas deitar ao sol e aproveitar as
praias da ilha. Torcendo por um time carioca, lógico.

tado. Recebe até mil consumido-
res por dia e serve um cardápio
baseado na cozinha açoriana e in-
temacional, preparada pelo pro-
prietário Beto Barreiros, bastante
popular na cidade. No bar são
servidos pratos do mar como tu-
Ias, camarões e lagosta. O bar tem
800 tipos de bebidas. O pastel de
camarão custa RS 1,50, a casqui-
nha de siri sai por RS 3,50, e a
lagosta assada, temperada com
manteiga e aneto custa RS 35.

O Jurerê Internacional é um
grande empreendimento e preten-
de atrair turistas para Floripa. É
praticamente um bairro. Tem ho-
tel, bares, restaurantes, lojas e
mansões. Localizado na praia de
Jurerê, o empreendimento já rece-
beu investimentos de RS 80 mi-
lhões e para o futuro receberá
mais RS 350 milhões. As opções
para comer são muitas, desde o
McDonakfs à comida tailandesa.

São 42 praias em Florianópo-
lis. Só na ilha, sem contar as do
continente, que podem ser rapida-
mente acessadas de barco. São
tantas as praias que é preciso mui-
to tempo e disposição para conhe-
cê-las todas. O ideal é escolher
algum tipo e conhecer as que se
enquadram no estilo. Ha para to-
dos os gostos, com ondas fortes e
fracas, sem onda, boas para pes-
ca, boas para crianças.

A praia mais badalada do mo-
inento é a Praia Mole, que tem
esse nome por causa da maciez de
suas areias. Lotada de surfistas e
praticantes de vôo livre, a praia
tem ainda um spa, o Cabanas da
Praia Mole. Mas não perca a
praia da Galheta, que fica a dois
quilômetros da Praia Molhe e só
pode ser alcançada a pé. A praia é
usada para nudismo desde 1986.
Mas ali, tirar a roupa não é oficial
como na Praia do Pinho, em
Camboriú.

Canasvieiras, quase sem on-
das, é a preferida dos argentinos,
que freqüentam muito a região.
Mas a mais famosa de Florianó-
polis é mesmo a Joaquina. A
praia é o poinl de surfistas do mar
e das dunas, que vão da praia até
a Lagoa da Conceição. O surfista
da areia prende uma prancha —
tipo um skate sem rodas — aos
pés e vai deslizando. O aluguel do
sand board custa RS 2 por 30 mi-
nutos e RS 3 por uma hora. As
pranchas são vendidas nas dunas
e custam entre RS 55 e RS 60. Já
para ver os golfinhos, é preciso ir
de barco até a Baía dos Golfi-
nhos. E concentram ali por causa
da pouca força da maré.

SILVIA GOMIDE
T OGO que o barco se aproxima da baía, o primei-
„ro deles aparece. O visitante, que talvez já tenha
precisado esperar muito tempo para ver um golfinho
em outras águas, imagina ter tido a maior sorte por ver
um deles logo de primeira. E ai vem a surpresa. Os
golfinhos rodeiam o barco em grupos, dois, três de
cada vez. Sentindo-se a grande atração, dão até saltos
na água.

Espetáculos como esse, que talvez algum dia te-
nham acontecido nas águas hoje poluídas da Baia de
Guanabara, ainda são vistos entre as 42 praias de
Florianópolis.

O visitante pode aproveitar o passeio para conhecer
uma das quatro fortalezas históricas, construídas pelos
portugueses a partir de 1739 para proteger a ilha. Essas
relíquias estão sendo cuidadosamente restauradas pela
Universidade Federal de Santa Catarina e estudantes
trabalham como guias mostrando aos turistas as forta-
lezas de Santa Cruz, na Ilha de Anhatomirim (a pri-
meira a ser construída), Fortaleza de São José da
Ponta Grossa (próxima á praia de Jurerê), Forte de
Sant'Ana (localizado sob a ponte Hercilio Luz) e a
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição.

Outra opção que pode encantar os viajantes é a
praia Mole, atual point da belíssima juventude de
Floripa e vizinha da praia da Galheta, onde, depois de

Faça a festa

com lagostas

e camarões

Em Florianópolis, os frutos do
mar são o forte e podem ser comi-
dos por bons preços na maioria
dos restaurantes. Na Ilha são
muito comuns os rodízios de ca-
marão, que são chamados se-
qüência. Custam em torno de RS
15. No Restaurante Starfish, o ro-
dizio de camarão graúdo (chama-
do de pistola), custa RS 25. Os
camarões são servidos fritos, cozi-
dos, à milanesa, ao alho e óleo, ao
bafo (tradição açoriana, cozidos
no vapor). Muitos restaurantes
servem seqüência de camarão,
entre eles os localizados na Lagoa
da Conceição.

O bar Box 32 é muito freqüen-
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Diariamente, a seção de Hortifhiri do Zona Sul

tem uma rigorosa seleção dos melhores produtos.
Alem disso, a sua loja tem uma feirinha semanal

que recebe produtos tresquinhos, pela manhã e ã tarde.

Tudo. com funcionários treinados, para que não falte

nenhum ingrediente nesta seleção.

m

NIGHT

Zona

SulV

Tudo pra você gostar da gente.
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Desodorante Vinólia
Roll-()n (Todos)

Pipoca Microondas
Fama - IOOj»

XK50

Biscoito Kihrocrac
Natural

Cx. - 211

1,90

Arroz. Tio Joao
Hranco Tipo I - I'ct.

(0,87>-

Kile Areii(|ue Norda
Aletnao (Todos)

-(^50)-

V

NIGHT

MIIUIAUIA
Cogumelo La Violelera - 1 OOg
Pepino Suave Heminer- 3ÜOg
Atum Coqueiro Sólido - 170g
1' \trato Tomate Peixe - 37()g
Nescau • 500g
Leite Pó Ninho Instantâneo - 400g..
Nescafé fradiçào - 200g

1,95
1,95
1,56

...0,59

1,56
2,85

4,89

III
( i:RTAIS

l eijão Branco Gibi - 501)»..
BI-, 111 DAS

Zona^^A
Sul^F

A»ua Mineral Perrier - Garrafa ¦ 1,98
AÇOLGLE

Tink» pr.i vtx*ê gostar tl.i gente Filé Sumo Sadia l Filé Mignon de Porco) - kg....3,90

Sabonete Vinólia
(Todos)

0,39

58

IM PORTADOS
Atum BlancoAIbo Esp. - .
Mel Argentino Ebia - 500u

.2,98

.2.35

LATICÍNIOS
lilanquct de Peru Sadia - kg 6,15
Margarina Qualy - 50üg 1.29
Claybon Crcmoso - 500g  1,15
Requeijão Poços de Caldas - 250g 1,49
Bebida Lactea Agite Danonc - lOÜOnil 1,69

Queijo Polenguinho n" () - I2üg 1 60
iiic;ii:nk / i.impk/a

Sabão I impol Pefumado (5\200g) - lOOOg... 1.23
I impador Show Multi-l'so Neutro -5()()ml.. 0,55
Guardanapo Klinapo (24\24) Pc(. • c 50 0.41
Papel Higiênico Camclia Pct. - c 4rl 1.13
Insct. Baygon Multi (Grátis I0()mll-400ml.. .3.45

sc >t.i.c vamiírican i:xpui:s,s/dini:ks
" \'isf. tlt* S( ) i

• Av. ilii.s Ame-ricas. km I (>
SOt.t.O/AMERICAN \:. XPR ESS/DI N KRS/CR1 • IMC : ARO

• l"r;iiu.isc<> S:», A ¦=>

CRHDICAKD
• IVJ . S I A <"•»*>

AMERICAN EXPRESS/t )1 NERS
* I >ia> l-crrcira, )

Salsicha» Sadia

1,95

Geleia l)inamari|iicsa
Dana ( Iodas)

1,89

Zona

Sul

Tudo pra wê gostar da gente
VÜOIN/V SLH^ AOS 1>Q>ÍV1 1INC.2QS: I ):»s "7 às 2() lioras: Viso. cio Piraju, I 1 S - Francisco S:i, 33

I >:i^ :»n 2() lioras: I )í:in 1 "oi-rcitxx. 121>() - Vise. 1'irajá, 5( >-4
I >;«n 7 às 22 Iioiiis: Améiicns. km 1 (¦>
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Carré Perdigão
(Itisteca)

--C2J5)-

l.in». p/C hurrasco
Perdigão (41111

(ojo)--

Água de Coco
Kero Côco

Coca-Cola Diet Pet
(Novidade)

-CO£7)-

Coca-Cola Pet
(Novidade)
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0 melior de ter um w

IO.SOO BTU/frioSuper silencioso,
ideol para dormitório»

condkionado no vbrni, é não ¦ cbd^h com o preço

7.SOO BTU/frio3 ano» de garantia total
contra corrosão do gabinete,defeitos mecânicos e elétricos de

qualquer componente.
R| 549,OO3X ¦$ 1*4,00

Sistemas cCInsfalaçoo sem qu^sra Je ptuetleo? fochada,
com timer de 24 horas, controle remoto total

R) 1.690,00
3X l$SM,00

^^^Msqoenlar
KB N 

JBm 
pro&t

¦HH rua m
I Retrigerado^of^^io.soo nu/M»

¦urraòmcoLançamento mundial,
controle remoto,

timer, economizodor de energia
¦ $ 949,00

3X R03S,00

jo.ooo nu/Ms2 anos de garantiacontra corrosão do
gabinete, I ano confiadefeitos mecânicos e elétricosde qualquer componente
M 730,00
U M13S.00

! HHHI Consuls — frioobm. 
' 

55 IttdB
Dw 80 a 120^S!»!kKJ ^H|

*¦1 
—~~~^^ 

i iSF",0rtfra m 33® —JBBkii k B|¦¦¦¦m J "Offtttoi d. CfiUol llquKlo. <f*,I.Tfc«, ^ ¦ ¦A eletricos do wnMnrin QML I;, 1 ¦

f^ tfBBb 
HBg^ 

Vj^jj

ISO LITtOf30 litros
p/ uso em escritórios,residêiKias e hotéis

It 3AB.00
3X ¦» 133,00

3
Freecom

fftlEÇOM tOOO MTAr condicionado portátil,importado, leve e práticoVocê leva para onde quiser,sem quebrar a parede
:$ 040,001 1(111,01

rmcoM isoo rRefttigora, aquece o
desumidifica Retira i

ogua do ar Timer de Ihoras de funcionamento I
continuo I

R( 1667,00 1
3X MStS.OO

in

W

P.OOQ BTU/QF2 anos de garantiacontra corrosão do
gabinete, 1 ano contra defeitosmecânicos e elétricos de qualquercomponente.
•> •>«•

ELGIN

^ ^Qvmw>
<• ph^jS

RePh^jra^aquece ?5esumid»fica.Retira a ógua do ar.
I M 030,001 3X ¦*!•«,00

u&mmteS&STimer 24 horas. Oscilador das ale- jtas, exaustor, filtro de ar removível
R> 1.3SO.OO

3X R$440,00

Bfa tn^utn

Portátil, refrigera,
ventilo o desumidifica
M 1100,00

1 3X >1430,00

/&
N AO COAAPRE SEM NOS CONSULTAR

AR CONDICIONADO L I

SHOWROOM
ISTACION AMINTO
SUE GRÁTIS0800-I 5661

n^Bln^PN
if^lkLLirN

hlJ mm

¦iHllH

NA MULTÊPORT, UMA SIMPLES LÊGAÇAO

COLOCA SEU TELEFONE NA UNHA

CENTRAL KX-T206
2 LINHAS E 6 RAMAIS

Factl instalação,acomoda vauos aparelhosdiferentes, transferênciaautomática p/ fax, Gravamensagem de atendimento,restrição de chamadasprogramável. transferência,interfono individualdiscagem rápida do sistema,conferência em até 3 vias.busca automática
R$690,00

4 x R$190,00
Total a prazo RS 760,00

CÍHTML
KX-TS08106

LINHAS C 8 RAMAISConecçâo a equipamontosopcionais, bloqueio DDD.Cadoado eletrônico, sorviçodiurno e noturno, transferon-cta de chamadas, Viva-voz.visor LCD
R$915,00

x R$252,00
Total tprvoHSI.OOS.OO

[|l

[ ^^I

IW 
*

mmnammm—
12 LIMHAS £ 32 RAMAISConecçâo i aqulpnmpritusopcionais, bloqueio ODD.CadeJdo««irônico. serviço diurno e noturno,
porteiro eíetrflnico.vivn-voA sinalizaçãoda isp«ra, dlsplay LCD. atendimento tialinhas slmultfn«as. bllh«HQ«m.rimai externo, acesso direto a ramal.
Igg.g7P,flP<4£ff 120,00

umaT
KX-TS1610-B
B umas e 16 RAMAISConocçlo i equipjmcnlos opcionjis.

í WcKiueto DDÜ. CadMdO íielrôntco,
J s«rv«ço dhirno • noturno poMeiioC iletiftr.ico. vtva vo;. situitraçáo de1 espeu. drsplay LCO. WheüQemI discaocm automit<a

R$ 1.590,00
4 x R$ 439,1
Total t pnuo RS 1.756,00

eamui TtufõRKA
ntmmcmctcM

;- —¦Soíaí® uma visto »m compromès-
•o pan tiaboraí o pfojtto mais
«d»qu>clot»m«mpnM
0 o n*tw plvx) d6 Nnmctamonlo.
oiiTtunzn
«iiUmiiM.»

psp?

MTtaumil» m mimu - Pode se conectardua» centrai» para formar um único sistema.stsrrm uni MMV - As portas admitemMlafenM comuns, proprietários, analógicos •datais. 5«m axigir placas «xtras

Panasonic

GARANTIA

TREINAMOtTO

ASS. TÉCNICA

PRONTA ENTREGA

FINANCIAMENTO

CARTÃO DE
CRÉDITO

PROJETOS
ESPECIAIS

0 MELHOR PREÇO

INSTALAÇÃO

ENTREGA A
DOMICÍLIO

Só pode
oferecer isto

quem é
Distribuidor

Oficial ^
Panasonic

^WfSr\\

gi i^y_->£7"#

mxx-nmCortador
automáticode papel,64 niveis de cinza

[amada de fax silenciosa,
números por um toque,

tecla de ajuda.
R$499,00 4 x R$144,00

¦K'dlgttll^^B

nuKx-rmCortado, automáticoda papal, M nltMlada cima. papaltérmico alé Mm,tacla da a|uda,
programação decom aacrat alatiònlca3 mensagens de vos
R$599,00 4 x R$171,00
Total a praia RS 684.00

r ifcET™?*"!I Jssmt^m eienmcA I

lIiU
KXT1000Secretáriaelotrônicacom operação Auto-Logic®,controle remoto por tom. visor dioital,mensagem particular oativamento por controle remoto

R$116,004x R$32,00
Total a prato RS 128,00

t TEIÍF0M
B1TRMC0
d vm-m

KX-T2315Discagem aulUWTátlca por umtoque, mudança de modo dec/mutt
Íior toque, Moqueador paraIgações interurbanas, emudeci-mento e viva-voz.

.ieJiP"-"asa

TWfm KX-T371Í10 canais sintoniaautomática, duração dabalaria de 7 dias liemracarga), antena retrátil,discagem da to números
por um toque, Rediscagemem um toque, código desegurança.

R$159,00
P4 x R$44,00
WTital a praxe RS 178,00

TtltFOM MFT 11TR MM.TMRTSeieçáo tom/pulso, 1 memória. 16 dígitos,hokl com música, rediscagem doúltimo numero, pausade 3.5 segundos,sinali/açâo pulse
^ pJ tom automática,ntrolo de volumede campainha,k Disponívelw na cor cinza

R$39,00
4XR$Jt2Ja°S,

a praa K$ 4i,m

LL^

FAX LASER UF-7S5Fac-símile a laser,modom de alta velocidade
(14.400 bps) retransmissAoautomática mo monade 140 númerosmomonzaç^o cJot página a cadasegundos
R$4.300,00

x R$1.186.00
Total a prazo RS 4.744,0?

híaosít tx-mmHeedset sjustavol a or»tha comdtp para roupa 0 jacfcel parapiugagem em outro* terminaisControle de volume, chave deseleção
R$255,00
4 x R$71,00
MalêpiaaaMttHU)

¦ 
m

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

No Rio de Janeiro ligue: (021) 224-2450^1

fMtr
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MUUIPORT
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
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Trabalhamos com outras marcas

Despachamos p/ todo o Brasll
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KEY DENTAL I

__^ /JV/XZ 30 BISCMNE BLVD. MIAMI
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VISITE-NOS E FAQA A COTAQAO
couro 
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_ 

K

moo I, ••Saijjj
com tecnologia de ponta ^ ||j|jt ^sfpDurabilidade para toda a vida ^~~'"-'r'Z^m WsB'' ---

mH^Mp: A PARTIR Dl rfntaTFYE X2

4®BtV 3x de R$ 833,00 YA|H!CA VMK95 POTE 12G 
ADELRA?OX

mjg^^m mL uss 1.270.00 uss»i9,2o us$ 188,00

PRONTA 2 Sofas Norte Americanos tVtaNIUM Es^wKHfljl
mKiTDc/^ttm, * II . Feibem^ ¦^¦us$85.oo |i||s9jKBil
rtfV § fltwAl OAKS Vdrias cores e modelos REDUQAO P/ IMPLANTE NOUVAG

Sistema coil-in-coil para PREQO^MJARTI|^M^HS^4WjO
conforto e

A PARTIR DE W^BSt^M ^BP9P^V

3x 
de R$ 750,00 M—MP BBS sHLsr^e

3M CURING LIGHT XL1500 HHBHHBBH
USS 480,00 PHISI0 DISPENSER 8000"Av»ll«b» only In Miami" USS 2.460,00

Repre8entante:
Londrina - JANAINA D'ANGELO (043) 3273690

Santos - NELIABRUPA (013) 231-5109

Pionner
RS 345.00-RS 420,00

R$ 580,00
RS 560,00

0 VOICE ACTIVATOR CAR e o primeiro sistemal
^oU|UAUUJ1UB|B^BA^^EUb|MM seu com um simples comando dH

os e o ar-condicionado, H

<^rfT^viconr>

_/®l_ um ljaMfc.,^1 g.lJHI  j  VENHA VER E OUVIR UM HOME THEATER8
(Cosmetic) VERDADEIRO %' 'J 

VTl Pi I Wi som Equipamrntoa de tUtlma gHiJo. Ttemoa — melhores marcas
^£223 supermercado^^B ^ 

"' 
I'l^ ^^.SttSSSBSBaffi

micro mtf e outroa. Fksanoa Projetoa e
AMERICANO B InstalacOes e mala: A NASA SOM facillta

o ptttmento c icdti
PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO o «=« «,uip«nento

Receiver Pioneer, JVC, aaado como parte

Soagr e Plaaeer ltesM>s todos VMeo Laser Pioneer, todo* TV"» Sony, 31.29 e 54" tixiaa Prqjetor at* 300 -
oa ¦odeloa. os aoddoa pan profit* entrees. pan pranta eatic^. Sharp e Sony.

I P/ IfS'Si?"' am***—»mtmn. j 
B% 

nfx° ¦

iMUTOTECHj^mm 
MIMMBS1—

liS^ijsy* 
f 
¦« 

BSiy 
i9BSi|LIIRflHHH

^%, " ^T*.WJLT.IMA 47 w i *F,lcro de0,eo ¦^Tvm^ ¦ ^ ¦¦
Tenxjs Kit de rms&o
p/ Codas as niarcas ^TTodas as pec as ongtnais BMW pv^;

OS precos DE ¦: E*rmcGAMos
atacado EM Tooo ^

NaFuMil Sofás Italianos em couro
Várias Cores

Design exclusivo
Inteiramente feito a mão

Desenvolvido com tecnologia de ponta
Durabilidade para toda a vida

/»r I SHOW ROOM
AK / J / Jfl DISCA IN li BI.rD. MIA Ml FL.

33132 - DOW TOH 'N
v\f FONE: (305) 375-9362

FAX: (305) 3N1-8582

VISITE-NOS E FAÇA A COTAÇÃO DO SEU PRODUTO

MAGNA X2
AMPLIADOR

DE RAIO X
USS 188.00

DENTAL EYE
YASHICA
USS 1.270,00 VMK95 POTE 12G

USS»19,20

'?fe^:4fewíS^S^Sa^.írs«5fs<5SS^S^K3í^^aS3S»'^®®8Kí®®&®2^Sfa!íè36i»;i
LIGUE JÁ: TEL/FAX(011) 246-1369/522-8726

Trabalhamos com outras marcas
Despachamos p/ todo o Brasil

p\ UM lj^
\éüc) VERDADEIRO
iST SUPERMERCADO ¦¦

AMERICANO
PREÇOS ESPECIAIS PARA ATACADO

Rctiupgujcfcoim

Super VHS-C
HI-FI SttrtoRS 1.390,00

Rua Orissanga, 141 - Metrô Praça da Arvore - Fone/Fax: 5589.0928 / 5584-7063

CR 00770irmuna.

TEMOSACESSÓRIOSP/ F/LMADORAE TODA AUNHA JVC \R$ 870,00 ksnauuos
n T099 0 BRASil.

TEL/FAX: (011) 810-3909
ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES 0E CRÉDITO INTERNACIONAIS

ISCUBA

PíMMTtü*"^ SnorVel TUBO J-PRO

í, R$ 20,00
curs° o^c BÈ,S«CO

MAicaro ESA AUlÔfO QQ
R$ 100,00^ R*,0°

NcSSSwzrFtANA AVANTIr-H*|t-?PfQ"ono) de 35 o 45To<^a^ Oi coret e »T3nP»onK0i Moicora MARES VEDRA
OU TEMPRA fltaliana)

FONE; IO! 1 ) 260-5289

R$ 65,00 R$ 50,00

> / 261-261 1

W
Cosmetic
Center

COSMETIC CENTER COM. IMP. LTDA.
RUA BARÃO DE DUPRAT, 181 )' ANDAR
RUA JS DE MARÇO, 1081- 1' ANDAR AUERTO
FONE: ltl-b<)Xl • *29-1111 ^oo
FAX: 227-6S71

Jogo de Velas r ^ ^Pastilhas de freos diant/lrasera (ViFeltro de Deo ™Filtro de ArFiltro de gasolinaTemos Kit de revisão
p/ todas as marcasTodas as pecas ongtrtais BMW afp í

¦ESTE ANUNCIO

SENTADO

Sofás Norte Americanos
Feitos em tecido

Várias cores e modelos
Sistema coil-in-coil para

maior conforto e durabilidade
Qualidade excepcional
A PARTIR DE

3x d* R$ 750,00

Mòvis m ace«»òrlo« importado» a pr><o« Imbativi»

São Paulo - Av. Brasil, 1814 - Jardim América - Fone: (011) 853-9485 / 853-0358
Rio dc Janeiro - São Conràdò. Fashion Mall, Loja 223D - Fone: (021) 322-4779

\r Olá.
leu iionio v \ A( -2000

Aguardo Suas Ordens

0 VOICE ACTIVATOR CAR è o primeiro sistemo do mundo aue executo todos as funções do
seu automóvel com um simples comando de voz. Ligo e desliga o motor, levanta e abaixa
os vidros, ligo e desliga o ar-condicionado, sintoniza as estações do rádio, aciona

k limpador de para-brisa, apaga e acende
faróis. Enfim, deixa o motorista livre para se
concentrar no trânsito. 0 VAC-2000 é fácil-
mente instalado em aualquer veiculo,
nocional ou importado, sem interferir nos

seus controles normais - que continuam
ativos - e sem transformações na fiação origi-

nal. Você instala em baixo do banco ou porta malas e
pronto: o seu carro transforma-se numa" Super-Máquina".

KAR - VIGOR. 121 S.E. 1 at Street » 801/802/803 Downtown ¦ Miami, Ft 33131
Fone: (305) 377-0026 (305) 377-1248

Fax: (305) 377-OQ27

<VA£h'9AAA

3M CURING LIGHT XL1500
USS 480,00 PHIStO DISPENSER 8000"Avallaba only In Mlrnnl" USS 2.460,00

Representante:
Londrina - JANAINA D'ÂNGELO (043) 3273690 ¦

Santos - NELI ARRUDA (013) 231 -5109 M

FONE: (011) 836 - 0743

TIO SOM

NASA VENHA VER E OUVIR UM HOME THEATER®
som Equipa mm toa de última (ençlo. Ifenoa aa melhores i

r 

montar aeu Home IVato* lUeitaom de 9" a 70"
ratwi acústlcaa, telõea, imlrei.video laser,
micro listei e outroa. Faxemoa Projetos e

InatalaçOea e mala: A NASA SOM facilita
o pagamento e aceita

o aeu equipamento
jvc. asado como partedo pagamento

m Soojr, 214» e 34 Protetor sté 300"
Sharp e Sony.

R$ 135,00

loca litas Pionner

KE 2900 - R$ 220,00
KEH 4200 - RS 260,00

KEHP 6200 -R$350,00
KEHP 8200 • RJ 520,00

PROMOÇÃO
. TOSHIBA IX 20

SO

Magazines Pionner
OEH 415
DEH 515

CDX FM 128 • RS 480,00
CDXFM67-RS450,00

CDX P 1210 -RS 440.00
CDX P 610 - RS 430,00

JVC CD CAR
KDGT 7 (3 discos)

KDGS 770

Alio Falantes Pionner
ISA 6990-RS 230.00
ISA 6988 - RS 190,00
ISA 6980-RS 170.00

aHnscuBAiH^E

i

tuJ



Prvtos 11 >74 H4J

ZT* s~ "•r"""'"- 
ma^oa «MKCU«; 

g| 4gjj^ g| 4§ cffia fg 
^toyota

JacksonP31 Htad-utSurar*fcilltalETC»ac W WHIHHSH R5^^52E3 uvnnnai (p __^_ ¦¦gH VOLVO "mimT' I
^»JS m»» ¦ ~"SS25x "LaiM 'J. 

JL .'.H™n0[" ¦> Bllia—iwBl ,
A 

"jjfif 
HBBBWgiSlW— « 

ElwHUKl *suzuk.
Digittch ¦¦ NQo pr&cisa buscar mais111 H

^ rpio(ptdaieira) mh Pecas e acessorlos para seu carro im porta d o. ¦
us$550,00 ^Hnaai Com pre rapicio e sem confusao.

nawvTDM Entregamos em. todo Bras//.
nr."«r."" A.. mm™ j*. Y c»io Antonio upw p puo Mi. TamMm temos pecas e ocessortos para mofos e karts.
MIAMI 12/13 • Shopping QNUUBQ

FOM: (407) 354-24M
FAX: (305) 374-0043 FOHE/FAX: (S9S) 81-62554 FAX: (407) 354-311? H^^H^^B^^B^^BI^BIBI^Hi^l^BBB^Bii^^HH^HB^HHHBHIHiHII^Hi

¦ ¦ .. _. .- .--: . -^:^^dMia—g: LANCAMENTO ^H|
COMPRE SEU CKUIUyi NO motorou^TAC

- | |/ OSISTEMA 1NTELIGENTE
<JIAI: ¦*-•¦ ^B^ffpBPlF * 

11/ o/i carcs A

C E L U L A II ¦ ^ too* „ ,, vmiJRA'
121II 111 WhU I Ml Ml Ml P ^ .aC ^ I Hi) '
DHM^^SSBS^ikS^* , HHaA''ov'n'

TEL.: (SOS) i i ¦¦^^¦dA 1MP0RTA£A0

***?»»**» D1STRIBUIDnniiuATr>F|lUl AR 
NO BRASIL SHIPPING & DELIVERY DOOR TO DOOR

3£e«** 
'&%&¦' n..a 

«5«nf« FA 19 Ci 202 - Mover CARGAS PARA TODO OlBRASIL E SOUTH AMERICA
H° VlSSJ®9^ Rua Santa Fo, 19 - C|.202 - Meyer downtown miami: ligue jA:

_ RIO'0® Janeiro 121 S.E. 1 St Street Suite 515 TEL: (305) 373-1444
Fone:|021) ZQ1-7758 [Miami. FL. 33131 FAX: (3Q5) 373-Q929

Artigoa buStadiM
w. BflfimiiQ ^ mnamn

""""ntis «—mirST 6F*,,ee*Mel

remote IRecarregAvet

I tUFwnL1 ' C- ". ""SmS^^^II
|MtMm i -ar totalUM•* JWII HAft'lto/ jJiTi I ,| CLAMOCM HQ^HMl total um u.oo

Mh inZZZZ:

T^IL I a

1 punraufabmnjnmpn os f \V\ I \~J0 'SSX^aTiS^ISSo 
*'H

I 

* 
L TF A RATtNS HVnlHU^A^ I krsT 

"HI

f N. ^ ^ »"-'l." «StibW«a'^1?«t^mSU6Wt^T1US?n*90
^¦¦^P N nn ^ IVjiKAlili^l ^1 «aM> oanBuu—i Wmln urn pi iiliUmn d» Hf oUnUnnd^5 eta• MM¦ <MWd>: Tooubi«M - USJ J5.99r——^  ^^^^HH|HB^PPPpBpaHHMI|l||l|H|pppp^||pi^^^^|

FonefFax: [011I 844-20711 .ISfest BBHBBHI

F»i: 001(305) 374-0043
lltKMl I.NII:

fk|llM09ll.MtC*M.CHI
Visito Elétrico J

Preços
FOB Miam! ®TOYOTA
Guitarra
Jackton PS1
US$345,00 i MYUHOOI

niiuoi
Nõo precisa ouscar matsttt ^ _í e acessórios para seu carro Importado

Compre rápido e sem confusão.
Entregamos em. todo Brasil.

Também temos peças e acessorios para motos e karís.Av. Adrtan Jara Y Cario Antonlo Lopes 1* piso Saloi^^^^ Mu.12/13 • Shopping Taipel • Ciudad Dai Este QNLAMBO
PARAGUAY F0& (407)354-2400

FONE/FAX: (595) 61 -62554 FAX: (407) 354-3112

i«áa^v^M*iíiwí

disponíveis no

Brasil móveis

BROTHILL

com preços 4
• -~sA

nmnuniQiJA
lOCDOIIiaFONCi

LANÇAMENTO
DO ANO

MOTOROLA Star TAC

CELULAR ¦
121S.R.1otatoMtfMM«

Otmtrnm-mrnlimt
TEL.: (308) 377-ÒMa (300)977*1

*AX» (300)3774

S» ^ 
r'

CarroPajoro cio
controle remotoRecnrregávei

TOTAL UM M 00

JogoStrootFightor

TOTALUM 71,00Chaveiro fockot Cuttors
Quando abro a tampa os
bichos so movorr».

Jogo de FVineias

Boneca KaraoKô

uss 110.00USt 49.99

mOCAOEBOnBl

SUBARU

H HONDA

»v^«^Miip
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO BRASIL

GUIMA CELULAR
Rua Santa Fé, 19 - CJ.202 - Meyer

Rio de Janeiro
Fone:(021) 201-7759

É E
PACKET

CENTER

SEGURA!
APROVEITE O BENEFÍCIO
DA IMPORTAÇÃO
SIMPLIFICADA
SEM GUIA.

EXTRA MEDICAL CARE INC.

W00 "ARA MfPICOS DENJlSTAS f LABORATÓRIOS

M PORTADOS

_ mb«o»s"
(^\aca^°

0*^ 

l v-Jf(3ronchi, 581£
Loja 316 A Shopping Jardim Su

Sâo Paulc

Fone/fax: (011) 844-2071

li© A2UI
[$ 50,00 ^v. Giovani

pqctiA

O SISTEMA INTELIGENTE
E>E CARGA

RÁPIDA

SHIPPING & DELIVERY DOOR TO DOOR
CARGAS PARA TODO O BRASIL E SOUTH AMERICA

DOWNTOWN MIAMI: LIGUE JÁ:
121 S.E. 1 st Street Suite 515 TEL: (305) 373-1444
Miami. FL. 33131 FAX: (3Q5) 373-Q92Q

IMEDEEN

CR AZY
PATINS IN-LMNE
NACIONAIS E IMPORTADOS

EEH

¦

^SfSSH
asr  I

TMMMA TS1M8 ^aOW^Ta^ H
wmgm 'aMBMM ***** >^l,,|Mi^ BMAMPIVMMVA 

^SeSr2?&
MM 

HP 
Z*"0* 

*^<^|TtL?trH

'unaij^
H ^B^Hc TOTAL f "^9* qh^^bBSIb

ii— — an TOTAL UM *rj3Q ^¦U|i^Bm^rni < -~TT^ \ , , CLAWQC ¦H HIKj . total win oo

ImPHL ^5S5S«www TOTAL UM 9B.00 ^qtal i»% woo

BfLl
V ^ UrttoBihllipBl* 'Xl PA I\^jw OMKNL TOTALUMtO^O ¦!¦

B A 
*t5ST «-»wo^fcfcJr ss^^B I

B Jfp-au W B
B-" 6c«iIm com ontfM tfe ho. ¦para dNCMM, Mm, dor ^B
B asar ¦ rjv t^sema^B

vhm Bln6c«loe
deAumenlo^^^^^^usstxaoM— I4i —^

ImadBan: Rodudk) das irhas da ruaaa
liimrrLl 60 UMataaVuSs:39.99 180 tabtata* - USS 110.00 ^BIMEDEEN I
* ¦'-' 1!1 *" 60 lablata* • US$ 19.99 120 fabtataa - USS 39.90 ^B **— Plan Boa Mir WhdM eeua pmMw da Iw^w- Hda a aumanu a whMdade. 100 tabtatas - USS 25,99 H

H Sidn Cara: Anlaa a ap6a a cfcurfle piiadca H60 Ubtataa - USS 79.99 ^B>w» ^iwnw> CwwtM ir<tm r*— US$ ».oe m frwH fji T>-tfg|^^Bgyi Convuta mM 0»OTWiW««a 0» F»«Me». •« «A«^

¦¦BHBBBBBBHRSSS^^.'^BK^



*"P 
Notelwolcs - Impressoras "jflfiH^ ^ iR$ 600,00 S^^JS^^tliS^cti'.:::::::::::::::::::::::::::::::1ffi

Scanner - Multlmfdia - Establlizador JMBSJM* fJL- 1 mu^!lnS!!'m!l l^uSug^^^:^::::::::::::::::::::::::::::::::::<Ma
Acessdrios p/ rede. Fax/modem «iNFOMrtHpg 1 mmam SliKwnmn. iwh—,.*..In:::::::::::::::::::::::::::::::.<w

*Wr *"J —tlQr ^ MmM11.44 HURRICANE EDITORA™W»" * flff ¦¦. ^Sr- "' %Su|f - X tlCUMiWW WipnnntH* detain no araall:
_ ..iYTt r TaPT^^-' JTaflflf \ nuiim ftua Funchal, SOS • C|. 43 • 4* andar Mo Paulo • 8» CEP 04S31-040

u |foi&2 £j i i 4*»> y~^ uaasao vai»«oa. PwancHaii « s^wara?— wnawio.
UM & M Jh H I JH ^ SE_' A \||» « nm nn FonWFai:(011) 410-7222 / (20-3477
PI I 1^1 |T n^r NS ZaUfUaUU A mawna do* nosioi anunctanles vendem polo cottimo Ventique antes, no propno anunoo. se stonoemSmall Office Horn6 QfflCC " VHW * 'Hi A VISTA nesta modaklade Sendo este O caso. anvta um la* Na ma«oryi Oo* caso* pode<a MK am portuguis rrmwrio

NOTEBOOK Will W ^ •wM*I'i"/"mii1* »!•¦« r0orma96es soOra pn»voa w>gu/o Kxma» de credrto P®^ para mctuu o trete r>o p/«w,-o O fret# podara
min mnTyMTt IA POCONU SI 0$ 410,08 I vana/ OependenOo da modaklade da romessa e da cidade onde vocA esttver AJem do cornwo, prestam Jam IUtVlCO TOTALMcNTc 7/I||» w GROVE' bem site tlpo da serv*^ oa couries Internacionats

RECONFIGURAVEL lll/JI ¥>«*>&> to' ^ ^ Vascoacatot, a* 1.109 Impostonas importances pelo corieio: Valor da Compra (em US$) Ate USS 500 - imposto de 60S
CPU-4S8 0X33 ati DX4-100 JzM **M*> Vila Marian CEP 01537-000 - Si« Paalo FIQUE LIOADO:
Mambrli RAM 4MB Cam fcm \ #1*1 J ^ ||d| A |Ospre90s«fcadQspelosanuncjantessAoF09 a nto ser ej^msamenie njcato de cv&a torn* As otertas e rtoma^es I
iM 32 MB ^v lUllwp'' III I I V 4La*V"Blwl^M conwas rus anuxes si) de metfa responsaMdade to anuiaontes
HD 340 MB expanslvol L————————————I
SLOT p/ cartlo __ ,

_ _. rr ——— ~zr :—7— Wlaiowi Imtaiarto 
I

_______ 

|^Jus$2 
280,0^i^L n u

DOT —R^DO^USE *"<1^p H

. EOipMapawpiliiilMl bMlHRNiMyNlai f~i
113 SE 1a« Av« TEL.: |30S) 530-0777 M W

IMBMIIMMWM—— Miami. FL. 33131 FAXi <3Qg) S3Q-1S4Q p I^HHIBHHBHHfl^HBH 
|J

m<<# 
I s^.c hoixi Hs^l Jffc-lt

m Kw HNK X /£-'/ ^•^yi^gA'P"! ¦——"qfT1 n In»talao6«»Cooputara a Eiatronics X/ (/ VVhi»l^7ymboar;L>Cores - Consorwis em Gcr.il j | FAQA-BIOS Arqaltatmra, oieorifio ;_
_ I , A^' "itg?n, • , , . r  VinhoAletnJo H UMA VI8 IT A 4 l4»»rtta..t« j"a-CMS^•rr.rjf n^==r 

= D

agffima^s^a o 
-yaa»L>«— 'R

Jtfm 
"nnZjjjjj I 15 LtoNb^g I i EM SUA CAS A" 

!jSJJJLm9jUH| H «~ IWVi,"V',.rd'ArT#r* 
P

'HS) 
£; y FonesloilJ ^SSS-iaaS n

IHPI^PI P 
Fax: (Oil) 5589-1310 H

IJF

Unkiade Externa

usTjif mmjHHHHH

fg^^an
W-65MI 1,,^;,|

(Oil) 288-6511 - Fax: (Oil) 288-8723

Cesar Paulo 01421-000

Rua Rocha
BBBMMJBflBIHflHHBBBHHHIHBHHHBflHHHHiflHHflHHHilHBI
ACETTAMOS TODOS OS CARTOES DE CR^DITO • DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL • GARANTIA E ASSlSTfcNCIA TfeCNlCA

COM FREECOM, VOCE FAZ O CLIMA

RS 1.850.00

monda...
I M? • 660 C
1R$ 600,00

ANO V - NÚMERO 46 - PUBLICAÇÃO MENSAL
>£itf XWp4K«.ye*m."gt°"*WTt p??. f.eo V.'?T.^.«H?WSí»m

Notebooks - Impressoras
Scanner - Multimídia - Estabilizador

Acessórios p/ rede. Fax/modem MAMO C4TAMMN44 (WiH—tpill» • 401 "M
EUmiXEl MH UlHUNTfl ITHUOEH MUCIUI HÍO KOCMOO »U VtMOlDO UHMUMHI1

HURRICANE EDITORA
Wi»rmn>—f hctalm no anall:

Rua Funchal, IO] - C|. 42 - 4* »ná»r Mo Paulo - SP CIP (MSS 1-040
Vawáaa. P«ailcl4a4« o UHacaçAa Watrònica.

FoAWFaxrJOU) A20-7222 /¦ 20-M77A maiona doa nosso* anunciantes vendam paio cor»«o Vantiqoa antas, no propno anunoo. sa âtínoamnesta modalidade Sendo este o caso. envie um lai Na maxxta doa casos pode<a mm am português mesmoPeça inlormaçóes sotxe preçoa. seguro lormas da crédito Peça para nctmr o trate no preço O freta poderávariar dependendo da modalidade da romessa a da cidade onde você estiver Alem do correio prestam tambem este tipo de serviço os counes internacionais
Impostonas importações pelo correio: Valor da Compra (em USS] Até USS 500 • imposto de 60S

FIQUE LIGADO:
Os preços rócados pelos anunciantes sâo F0 9 a rio ser expressamente rdcaâos de outra toma As otertas e rtomuçôes
conwas nos anuncio» &ào de «wa re&pons^úêúade dos aruiaaoies

.ULAVVHvrji^^^r HHP1 ir miiii—ii
r-^jagJa,» A. «sss

^Jmtr "tnr fm ¦$ 2.070,00
mikíí* ar â vista

irC2S8®!T 
"•»«•••

l i fn^ A>.UaadaVaicoacalaslai1.IOO
Mi lwM4ato VHa Mariaaa CEP 01S37-000 • Sio Paulo

yf" Fone; (011) 274-1912

COMPUT€«S ^
m TOSHIBA 2155^

4110X4/7SMhi ^ /H IMB MM/520 HD
i^H CO Riini l*l4rno

WIiIim 09 Uitalado
Mm 2.280,0(1^^¦(Fak Mlaialt m

Micro Computador Completo
486-DX-4-100 HD o50 - 4 MB RAM Monitor 14"

D0T PITCH 28 COLOR C/ TECUD0 E MOUSE

. '

TEL.: (30S) S30-0777
FAX» 1305) S3Q-1S4Q

PSOJSTOSSS
BTROPSOISTOBSS HOME

TKLÔES THKATEK*Projotoo - Vaadaa
UiatalaçéoaFAÇA-1VOS Arqaitotara, Dooaraçko

UMA VISITA • «oToati-o.to
_____ Aoéatioo

ORÇAMENTO SEM
.trai. par. COMPROMISSO

Boaa Tkoatar* 
O VERDADEIRO CINEMA

EM SUA CASA
¦ma Itaipa, SSS - Pya da Arvora

Sio Paalo • SP
Fone: (011) 5589-1228
Fu: (011) 5580-1310

«o - Licores - Consorwis cm Geral
^\;5v;i:- Vinho AlemãoaiMirirT» ii^ h ii ¦" Kòmer Hoí
TflM KS 3.35
n. Pí Vinho AlenuV»I isL»iheLibanCsIVu-t Hnjin

I® RS S^I^HI K$ -1.1.()Vinho Aloinào
^feyV- ^'' Josof Kuns

R$ 3.20. Licor Nocello¦ Italiano (garrafa)
Ucor Charíolon Folies

US J3.1W)

Computara a EMronlca
IL 1^ • jTamot os malhorao ayilya wastsB a ooareaa pari afaraeari

Nio importa oaia wwl fraeara: • nosso é nolhor.

UGUE: (011)287-0420/FAX: 101115509-7730
At. da» Woowm UnioM. 2SLS40 -UéM-8l-aH0^MQéPláA»ffiTCarTEH

Whisky ufnple^j
15 anos• Litro : |°°
Chivas Ri^al
12 anos - litro
RS 40,00

A Freccom tem o prazer
de apresentar a linha

de condicionadores de ar
que está ajudando a melhorar

o clima do planeta.
Todos os modelos da linha
Freecom são importados,
portáteis e muito leves.

Além disso, são econômicos,
facilimos de instalar e

com funções para aquecimento,
refrigeração, vent i lação

e desumidificarão de ambientes
Ponha um Freccom

na sua vida. Você vai encontrar
o modelo ideal para as suas
necessidades. Com Freecom,

você faz o clima.

FREECOM - INTERC0M C0ML. LTDA.
F.: (011) 288-6511 - Fax: (011) 288-8723

Show-room - Al. Itú, 707
C. César - São Paulo - SP - CEP 01421-000

Rio de Janeiro
Rua Ana Neri, 1059 - B. Rocha

F.: (021)261-1246/234-5301
ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO • DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL • GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

LINHA DE AR PORTÁTIL FREECOM
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