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"Pela letra dos gatos
pingados, conhecem-se os

mandantes. Emerge por trás
do episódio (a criação da

CPI no Senado) a bancada
da selva amazônica, a trinca
José Sarney, Jáder Barbalho

e Gilberto Miranda. Na
véspera, na calada da noite,

os três caciques da
Amazônia ilegal tramaram a
operação e providenciaram
os seis votos indispensáveis

á instalação da CPI."
PéflhM 8

TEMPO

COTAÇÕES
SALÁRIO MÍNIMO (março) RS 100.00; 06-
LAR: Comercial (compra) R$ 0.9830; Comer-
ciai (venda) RS 0.9832; Paralelo (compra) RS
0,975. Paralelo (venda) RS 0.985; Turismo
(compra) RS 0.9867; Turismo (venda) R$
0,9870; TR: do dia 07.02 a 07.03 — 0.8754%;
TO*: do dia 05 03 a 05.04 — 2,2466%; UFIIt:
(março) Para IPTU residencial — RS 0,8287;
Para IPTU residencial, comercial e territo-
rial. ISS e Alvará — RS 0.8287.

No Rio e em Niterói, céu
claro, com períodos de
parcialmente nublado e
névoa úmida pela manha.
Temperatura estável. On-
tem, máxima de 32" em
Bangu e mínima de 18° no
Alto da Boa Vista. Mar cal-
mo e visibilidade de boa a moderada. Fotos
do satélite e mapas do tempo, página 20.

Ano CV — N° 334
Assinatura JB (novas) Rio 589-5000Outros estadosKcttadn (DOG) (021)0800-238787Atendimento «o assinante (021)589-5000
Classificados 0800-23-5000
Outras praças (DOG) (021)800-1613

Câmara derruba Previdência

Fãs recolhem

restos do avião

dos Mamonas

Só ontem, quatro dias depois do
acidente, a Aeronáutica passou a fa-
zer a guarda dos destroços do aviao
que caiu na noite de sábado, em
Guarulhos, SP, matando os cinco in-
tegrantes da banda Mamonas Assas-
sinas e mais quatro pessoas. Vários
objetos foram levados como lem-
branças por fãs e curiosos, mas ainda
há peças do avião espalhadas pela
mata onde o aparelho caiu. (Pág. 5)

Christian gosta

da 
pista 

oval

do autódromo

O piloto Christian Fittipaldi
aprovou ontem o estado da pista
do autódromo de Jacarepaguá,
que servirá de palco para a pri-
meira prova brasileira da Fórmu-
la Indy, no dia 17 dé março. Sexto
colocado na primeira corrida' da
temporada, Christian quer me-
lhorar seu desempenho no Rio."Esta 

pista está entre as cinco me-
lhores da Indy", disse. (Página 22)

Magalhães Pinto
? 1909 t 1996

O político e banqueiro mineiro
José de Magalhães Pinto, 86 anos,
morreu ontem no Hospital
Samaritano, no Rio, de
hemorragia digestiva. Depois de
um derrame, Magalhães passou
os últimos anos afastado da
política. Foi deputado, senador,
governador e ministro, mas não
conseguiu realizar o sonho de
chegar ao Planalto. O enterro será
hoje, às 15h, no Cemitério São
João Batista. (Página 21)

Brasília—Jamll Brttar

O governo Fernando Henrique sofreu ontem duas
grandes derrotas no Congresso: a Câmara dos Depu-
tados, que não consegue acabar com as aposentado-
rias privilegiadas de parlamentares, derrotou o proje-
to de uma das mais importantes reformas do progra-
ma de estabilização da economia, a da Previdência (o
governo precisava de 308 votos e obteve 294); e o

Senado, por manobra do grupo do senador José
Sarney, criou uma Comissão Parlamentar de Inquéri-
to para investigar as irregularidades do sistema finan-
ceiro apenas durante o governo Fernando Henrique.
O presidente reagiu irritado. Atribuiu as derrotas a
interesses eleitorais. Em relação aos bancos, defendeu
a extensão da apuração aos períodos de outros gover-

nos, numa resposta clara a Samey. A CPI deixa de
fora, por exemplo, a administração do Banespa no

governo Orestes Quércia, em São Paulo. Quanto á
Previdência, Fernando Henrique disse que os aliados
do governo que derrubaram o projeto vão se arrepen-
der. E prometeu como contra-ataque uma campanha
de esclarecimento à população. (Páginas 3 e 4)

Filho de dono

do Porção é

seqüestrado

Seis homens seqüestraram ontem
o estudante Wagner Mauro Mocel-
lin, 19 anos, filho de Waldir Mocel-
lin, um dos donos da rede de chur-
rascarias Porcâo. É o segundo se-
qüestro na família. Em 1993, bandi-
dos levaram Nely, mulher de
Waldir, libertada após pagamento
de resgate. Wagner foi seqüestrado
às 8h, quando chegava à Churras-
caria Porção da Ilha do Governa-
dor. Cinco pessoas estão em poder
de seqüestradores no Rio. (Pág. 18)

¦ Cristiana Oliveira

I desafia Hollywood
A atriz Cristiana Oliveira resolveu tentar a sorte em
Hollywood e. dois meses depois, já está sendo
sondada para contracenar com Antonio Banderas em
Zorro, de Robert Rodriguez, diretor de El mariachi."Ê um investimento para mim e para o Brasil, que
assim não fica só em Sônia Braga", festeja. (Pág. I)

H Santana procura Djavan
Fã incondicional da música popular

brasileira, o guitarrista mexicano
Santana — que se apresenta este mês

no Rio e em São Paulo — reitera
convite de trabalho a Djavan, lamenta

que aMPB seja underground nos
Estados Unidos e critica o Grammy:"É uma coisa comprada." (Página 8)

Alho barato Polícia de

acaba cedo em

supermercado

Centenas de pessoas aguardavam
ontem, desde cedo, a abertura dos
supermercados Sendas para comprar
a promoção do dia: alho a R$ 0,99 o
quilo. Clientes disputavam aos em-
purròes as 500 toneladas do produto,
que em poucas horas chegaram ao
fim. Os preços de alimentação e
vestuário contribuíram para a que-
da da inflação no Rio, que em feve-
reiro ficou em 1,28%, pelo índice
de Preços ao Consumidor. (Pág. 13)

Algemado, o traficante Uê é levado pelos policiais até o helicóptero que o deixou err^Bangu
<

Arafat prende

400 radicais

Pressionado por Israel, que dei-
xou isoladas e sem alimentos cente-,
nas de cidades e aldeias palestinas^
o presidente da Autoridade Nacio-
nal Palestina, Yasser Arafat, tam-
bém declarou guerra ontem aos ter-
roristas do Hamas. Pelo menos 400
ativistas do grupo foram presos na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza,
onde a polícia palestina ocupou &
Universidade Islâmica, considerada;
um reduto dos extremistas. (Pág. 10)

Segurança»

de W

eram da PF

O traficante Ernaldo Pinto de Me-
deiros, o Uê, utilizava como seguran-
ças dois agentes da Polícia Federal
(PF). A Polícia Civil trabalhava com
essa informação há cinco mesesy
quando descobriu, por acaso, que Uê
freqüentava o apartamento de um po;
litico fluminense, na Rua Joana Anf
gélica, em Ipanema. O caso foi relata-
do ao governador Marcello Alencar e
os policiais só não foram presos por-
que seria difícil provar a ligação da
dupla com o líder do tráfico no Com-
plexo do Alemão. A operação policiai
que capturou o traficante segunda-
feira, em Fortaleza, deixou de prender
Guilherme Trigueiros, o homem que
cuidava da contabilidade do tráfico
nos morros controlados por Uê. Gui-
Iherme acompanhava o chefe desde
São Paulo e foi liberado porque nada
constava contra ele. O tesoureiro voltou
ao Rio no mesmo avião em que estavam
Uê e os policiais. (Paguma 17 e 18)
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Senado cria Lrl dos Bancos e Gilberto Miranda. Na
vespera, na calada da noite, q governo Fernando Henrique sofreu ontem duas Senado, por manobra do grupo do senador Jose nos, numa resposta clara a Sarney. A CPI deixa de

os tres caciques da grandes derrotas no Congresso: a Camara dos Depu- Sarney, criou uma Comissao Parlamentar de Inqueri- fora, por exemplo, a administrate do Banespa no
Amazonia ilegal tramaram tados, 

que nao consegue acabar com as aposentado- to para investigar as irregularidades do sistema finan- governo Orestes Quercia, em Sao Paulo. Quanto a
operaoao e providenciaram ^ pnviiegiadas & parlamentares, derrotou o proje- ceiro apenas durante o governo Fernando Henrique. Previdencia, Fernando Henrique disse que os aliados
os sets votos indis^nsayeis to 

de uma das mais importantes reformas do progra- O presidente reagiu irritado. Atribuiu as derrotas a do governo que derrubaram o projeto vao se arrepen-
a insta agao ma 

de estabiliza^ao da economia, a da Previdencia (o interesses eleitorais. Em relaQao aos bancos, defendeu der. E prometeu como contra-ataque uma campanha
piflina governo 

precisava de 308 votos e obteve 294); e a extensao da apura$ao aos periodos de outros gover- de esclarecimento a populagao. (Paginas 3 e 4)
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Beto e Savio. Com resultado, jESi

para uma equipe sul-americana ha
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Alho barato Policiade

do Porcao e desafia Hollywood acaba cedo em 
_Arafotpren(le_A atriz Cristiana Oiiveira resolveu tentar a sorte em 1

comiActrann Hollywood e, dois meses depots, jiesti.sendo filinPirtlPrr^innSCIJUCSlI dtlU sondada para contracenar com Antonio Banderas cm SUPC111101X11111
Seis homens sequestraram ontem Zorro, de Robert Rodriguez, diretor de Elmariachi. Centcnas de pessoas aguardavam

o estudantc Wagner Mauro Mocel- 
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questro na familta. Em 993, bandi- brasileira, o guitarrista mexicano purroes as 500 toneladas do produto,
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!«J« ¦ ¦ Santana-queseaprcsentaestemes que em poucas horas chegaram ao
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' dor. Cinco pessoas estao em poder "E uma eoisa comprada." (Pagina 8) reiro ficou em 1,28%, pelo Indice
de seqiiestradores no Rio. (Pag. 18)  de Pre^os ao Consumidor. (Pag.

HHHH Joao Cerquelra

traficante Ernaldo
deiros, o
gas agentes
(pf). c

quando por que Uel
frequentava o apartamento
litico na Rua Joana An-j
gelica, em Ipanema. O caso foi relfl

|lf,p"' do ao govemador Marcello Alenc<

que provar
dupla com o do

\>plexo do
que capturou o
feira, em
Guilherme Trigueiros, i
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nos morros

...•¦"¦ lherme acompanhava
Sao Paulo e foi liberado
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Rio no mesmo aviao em que esta^BjL^aaaBHMBEsMMBBBWBB^W- «£¦ m ' ~ iTfTaaWB—————. —J——— ...
Algemado, o traficante Ue e levado pelos policiais ate o helicoptero que o deixou em Bangu 1 Ue e os policiais. (Paginas 17 e

governo na reforma da PrevidênciaParlamentares da oposição, com Miro Teixeira ao centro, festejam derrota

Cristlana Oliveira

desafia Hollywood
A atriz Cristiana Oliveira resolveu tentar a sorte em
Hollywood c, dois meses depois, já está sendo
sondada para contracenar com Antonio Banderas cm
Zorro, de Robert Rodriguez, diretor de El mariachi.
"Ê um investimento para mim e para o Brasil, que
assim nâo fica sô em Sônia Braga", festeja. (Pág. I)

Santana procura Djavan
Fã incondicional da música popular

B 

brasileira, o guitarrista mexicano
Santana—que se apresenta este mês
no Rio e em São Paulo — reitera
convite de,trabalho a Djavan, lamenta
que a MPB seja underground nos
Estados Unidos e critica o Grammy:"Ê uma coisa comprada." (Página 8)
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O Brasil conquistou o titulo do
Torneio Pré-Olímpico sul-americano
de futebol ao empatar de 2 a 2 com a
Argentina, ontem, em Mar dei Plata.
A seleção brasileira chegou a estar
perdendo de 2 a 0 e conseguiu reagir
no segundo tempo, com gols marcados
por Beto e Sávio. Com o resultado, o
técnico Zagalo continua sem perder
para uma equipe sul-americana há 26
anos. Apesar da derrota, os argentinos
vão à Olimpíada de Atlanta. (Pág. 23)

Magalhães Pinto
? 1909 f 1996

0 político e banqueiro mineiro
Josc de Magalhães Pinto, 86 anos,
morreu ontem no Hospital
Samaritano, no Rio, de
hemorragia digestiva. Depois de
um derrame, Magalhães passou
os últimos anos afastado da
política. Foi deputado, senador,
governador e ministro, mas não
conseguiu realizar o sonho de
chegar ao Planalto. O enterro será
hoje, às I5h, no Cemitério São
João Batista. (Página 21)

TEMPO

COTAÇÕES
SALÁRIO MÍNIMO: (março) R$ 100,00: DÒ-
LAR: Comercial (compra) RS 0,9630; Comer-
ciai (venda) RS 0.9632: Paralelo (compra) RS
0,975: Paralelo (venda) RS 0.985; Turismo
(compra) RS 0.9867; Turismo (venda) RS
0,9870: TH: do dia 07.02 a 07.03 — 0,8754%;
TSP: do dia 05.03 a 05.04 — 2.2466%; UPIK:
(março) Para IPTU residencial — RS 0.8287;
Para IPTU residencial, comercial e territo-
rial, ISS e Alvará — RS 0.8287

Ano CV —N° 334
Asslnatura JB (novas) Rio 589-5000
Outros estadostadades (DOG).® (021) 0800-238787
Atendimento ao assinante (021) 589-5000
Classificados 0800-23-5000
Oultas pracas I00GI (021)800-4613

Algemado, o traficante Uê é levado pelos policiais até o helicóptero que o deixou em Bangu 1

Seguranças

de 
6Uê'

eram da PF

O traficante Ernaldo Pinto de Me-
deiros, o Uê, utilizava como seguran-.
ças dois agentes da Polícia Federal
(PF). A Polícia Civil trabalhava com
essa informação há cinco meses,
quando descobriu, por acaso, que Uê
freqüentava o apartamento de um
litico fluminense, na Rua juaua /\u-
gélica, em Ipanema. O caso foi relata-
do ao governador Marcello Alencar e
os policiais só não foram presos por-'
que seria difícil provar a ligação da
dupla com o líder do tráfico no Com-
plexo do Alemão. A operação policial
que capturou o traficante segunda-
feira, em Fortaleza, deixou de prender
Guilherme Trigueiros, o homem que
cuidava da contabilidade do tráfico
nos morros controlados por Uê. Gui-
lherme acompanhava o chefe desde
São Paulo e foi liberado porque nada
constava contra ele. O tesoureiro voltou
ao Rio no mesmo avião em que estavam
Uê e os policiais. (Páginas 17 e 18)

Fãs recolhem

Câmara derruba Previdência

Brasília — Jamll Blttar

Brasil empata

e conquista o

Pré-Olímpico

Filho de dono Alho barato

do Porção é

"Pela letra dos gatos
pingados, conhecem-se os

mandantes. Emerge por trás
do episódio (a criação da

CPI no Senado) a bancada
da selva amazônica, a trinca
José^arney^Jádef-Barbathõ"

e Gilberto Miranda. Na
véspera, na calada da noite,

os três caciques da
Amazônia ilegal tramaram a
operação e providenciaram
os seis votos indispensáveis

à instalação da CPI."
Página 8

restos do avião

dos Mamonas

Só ontem, quatro dias depois do
acidente, a Aeronáutica passou a fa-
zer a guarda dos destroços do avião
que caiu na noite de sábado, cm
Guarulhos, SP, matando os cinco in-
tegrantes da banda Mamonas Assas-
sinas e mais quatro pessoas. Vários
objetos foram levados como lem-
branças por Ias e curiosos, mas ainda
há peças do avião espalhadas pela
mata onde o aparelho caiu. (Pág. 5)

Polícia de

seqüestrado

Seis homens seqüestraram ontem
o estudante Wagner Mauro Mocel-
lin, 19 anos, filho de Waldir Mocel-
lin, um dos donos da rede de chur-
rascarias Porção. É o segundo se-
qüestro na família. Em 1993, bandi-
dos levaram Nely, mulher de
Waldir, libertada após pagamento
de resgate. Wagner foi seqüestrado
às 8h, quando chegava à Churras-
caria Porção da Ilha do Governa-
dor. Cinco pessoas estão em poder
de seqüestradores no Rio. (Pág. 18)

acaba cedo em

supermercado

Centenas de pessoas aguardavam
ontem, desde cedo, a abertura dos
supermercados Sendas para comprar
a promoção do dia: alho a R$ 0,99 o
quilo. Clientes disputavam aos em-
purrões as 500 toneladas do produto,
que em poucas horas chegaram ao
fim. Os preços de alimentação e
vestuário contribuíram para a que-
da da inflação no Rio, que em feve-
reiro ficou em 1,28%, pelo índice
de Preços ao Consumidor. (Pág. 13)

Arafat prende

400 radicais

Pressionado por Israel, que dei-
xou isoladas e sem alimentos cente-
nas de cidades e aldeias palestinas,
o presidente da Autoridade Nacio-
nal Palestina, Yasscr Arafat, tam-
bém declarou guerra ontem aos ter-
roristas do Hamas. Pelo menos 400
ativistas do grupo foram presos na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza,
onde a policia palestina ocupou a
Universidade Islâmica, considerada
um reduto dos extremistas. (Pág. 10)

Senado cria CPI dos Bancos

O governo Fernando Henrique sofreu ontem duas

grandes derrotas no Congresso: a Câmara dos Depu-
tados, que não consegue acabar com as aposentado-
rias privilegiadas de parlamentares, derrotou o proje-
to de uma das mais importantes reformas do progra-
ma de estabilização da economia, a da Previdência (o
governo precisava de 308 votos e obteve 294); e o

Senado, por manobra do grupo do senador José
Sarney, criou uma Comissão Parlamentar de Inquéri-
to para investigar as irregularidades do sistema finan-
ceiro apenas durante o governo Fernando Henrique.
O presidente reagiu irritado. Atribuiu as derrotas a
interesses eleitorais. Em relação aos bancos, defendeu
a extensão da apuração aos períodos de outros gover-

nos, numa resposta clara a Sarney. A CPI deixa de
fora, por exemplo, a administração do Banespa no

governo Orestes Quércia, em São Paulo. Quanto à
Previdência, Fernando Henrique disse que os aliados
do governo que derrubaram o projeto vão se arrepen-
der. E prometeu como contra-ataque uma campanha
de esclarecimento à população. (Páginas 3 e 4)
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Política

COISAS DA POUTICA Rela
¦ DORA KRAMER _ ¦

Brasil
O obscuro 

jogo ¦ Departamento de Estado dedica 30 paginas a casos de violagao c

fi Qfi I pia FLAVIA SEK.LHS  China, Russia, Egito, Turquia, Me- efetivamente, trazem colegas a jul-
:: Correspondente xico e Arabia Saudita, considera- gamento ou os condenam."

\ T> oucas horas depois de estourar a noticia de que estava Washington — 0 Departa- dos,os ma,ores infrat°res dos direi~

L deslanchado o processo para instalagao da CP1 dos mento de Estado americano divul- »os humanos no mundo. . 
trih • ' 

,•
Bancos — para investigar as relaQoes do sistema financei- gou ontem relatorio anual sobre Segundo o relatono, pubbcado imDU'nicjade 

Os robres arcam
' ro com O Banco Central um dos Kderes do govemo no direitos humanos era que o Brasil 

J Congre^ com a maior carga da violencia co-
Parlamento relembrava o dito de gosto para la de duvido- 

mSSTnre ricano, os abusos mais serios no metida por criminosos ou pela poli-
so: "Se o estupro e mevitavel, o melhor a fazer e relaxar. brutahdade da policia contra pre- "continuam sendo os assassi- aa- As Pnsoes 68130 siiperlotadas.

De maneira alguma ele quis dizer que a rea<^o govemista a ^ 
e cn.an^,Sih 

Z113' 
denuncias natos extrajucidiais e a tortura. A violencia contra a mulher e as

l CP1 sera de apatia. Tanto nao sera que no initio da noite os ° 
justiga e lenta e frequentemente nao minorias ainda e um problema. As

¦i; senadores Sergio Machado e focio Alvares defendiam a .- d l ti ^ d 
" 

e confiavel, especialmente nas re- altas taxas de enme, o fracasso da

i I extensao das investigates para governos anteriores ao de »*** onde donos de tcrra P°hcia.era Prender a ma,or Par|e
•I Fernando HenriqueVinarcavamMraSe de manhS uma P°dcr08°s W* a violencia para dos criminosos e um sistema de
:! 6 

acertardisputaseparainfluenciaro Just,Sa .nepto contnbuem para
mero ae crowds assassinaaas. u JudiciAHo Nas Areas urbanas compor um chma em que a maioria

Mrnutos depots, o porta-voz do Pal&cio do Planalto ,elal4rio,aiod.nfc.<Sv»lpdomtt- d» wuMo actiu IduimM a
conflrmava essa posjtfo dizendo qu« agora ao praidtnle grelmcnie.ciuwd.afalUKkedu. ^ por i^tes e abuso de pri^tooei- bruialidade contra criminosos e
interessava inv^gar ludo, tougo.PgWg ^oaA^iscronf*. « Wbunafe miSa conwcrian5asderaa.Orela.6no
apenas a partir de que data o BC e o sistema nnanceiro Dos 194 paises examinados, as ciais para a policia estSo sobrecar- tambem nota com alarme o aunien-
comegariam a ser examinados. criticas mais serias sao reservadas a regados e raramente investigam to de sequestros no Rio de Janeiro c

0 governo continua achando que havia outros instru-
mentos para investigar essas estreitas relaQoes e ontem

< repisava na tese de que a CPI atrapalhara a economia, as Moi«^11a vQl 0111*1 Of ri-ii
: reformas, o governo e ainda sera capaz de provocar lTXCtX t/CIIU ? C&l €X I UUCIi ||fiO 861*18.

11 abalos imprevisiveis no sistema bancirio. Por exemplo, se
: entre as informa^oes sigilosas que a comissao conseguir aliadne nil plpipSn aSSOSSillO de
j houver uma que indique que um determmado banco (tildilUo Ei.CE CIC1L/CIU
[; recorreu ao redesconto do Banco Central e essa informa- omnrocarin
; j q50 vazar, era uma vez um banco. De olho nas eleigoes municipals, derangas politicas do PSDB nos ClIlUITTScU. IU

E sabemos todos muito bem que informaoao desse 0 
fvernador 

Marcello Alencar vai mUnicipios, toda a vez que viajarem »oronr»mo

calibre na mao de oolitico so oermanece sieilosaem duas coloca,r °,seu servM?° dos pelo interior. "0 
governador nao _ Jf° 

PAUVL0 
, .uAagronono

SSatt S&OT SSMSSSSSriJ 
vai utilizar a maquina do governo 2

suficiente para mante-la no ambito da comissao ou nao candidatos a prefeito tucanos co- Para trabalhar pe'os candidatos parana, acusado do assassin®
ganha nada com sua divulga^So. me^aram a ser definidas ontem, nu- garantiu o lider do PSDB na As- l0 ^ seu paj 0 presidentc da

Essa era a natureza da preocupa^So. ma reuniao do governador com os sembleia, deputado Paulo Melo. Agroceres e tambem agrono-
A ausencia de desespero — e ai esta encerrado o 21 deputados da bancada estadual objetivo do governador e utili- mo Nei Bittencourt de Arau-

verdadeiro sentido da frase dita pelo lider — baseava-se do PSDB, no Palacio Guanabara. zar 0 poder politico das autorida- j0 encontrado morto no dia 14
no fato de que uma vez deslanchado o processo nSo havia Pelo menos oito parlamentares ja se des nas elei?oes", acrescentou. de janeiro. A principio, a poli-
mais como reverte-lo. Poderia haver uma tentativa de lan<;aram como pre-candidatos a Para Paulo Melo, existc hoje cia achava que o empresiirio
retirar assinaturas antes da publicagao nos anais do Sena- prefeito —dentre eles o presidente uma falta de comunica^o dos par- tinha sofrido um acidentc
do. Essa opofio resultaria no maximo em cenas patfcticas da Assembleia Legislativa, Sergio lamentares com os secretkios, que quando limpava sua arma.
com risco alto de nao se conseguir absolutamente nada. Cabral Filho, que pretende concor- agora Marcello Alencar quer corri- Tambem se cogitou de suici-

A OUtra SoIuquo, defendida por alguns, seria a nao rer a sucessao de C6sar Maia. gir. 
"Nao 

pode existir a questao do dio, o que n8o combinava com

indicagao dos integrantes da CPI. Essa e a mais facil. Basta A partir de agora, o governador, tecnocrata, pois todos os que estao °"™?^^anicnt0 recente do

o PFL e o PSDB nao indicarem para que essa comissao o vice-governador e os secretirios no governo sao pohticos". afirmou P • , Bitlencourt' tenha o mesmo destino daquela que pretendeu investigar as divulgarSo suas agendas para as 1U PauloMello..^ foi 
encontrado em seu aparta-

empreiteiras e a CUT: a gaveta. Hi ainda outra CPI que mento, no bairro dos Jardins,
teve o mesmo destino. Aquela que buscava, por imciativa do * * A * * em Sao Paulo, com um tiro no
entao senador Itamar Franco, invesUgar eventuais atos de JclIfXij fcPlljl IMl lifimi pcit0. 

Proximo ao corpo, esta-
corrupgao no governo Jose Sarney. ^ 

va 
0 rev61ver Taurus> caiibre

E veja-se como e a vida. Nao se trata apenas de uma * 
p-J 

38. 0 filho Frederico foi quem
suspeita va. 0 presidente do Senado deixou suas digitals * 1 chamou a policia. Ele disse que
impressas no requerimento de instalapao da CPI, onde as # 's ¦. ¦ havia sido chamado pelo pai,
ultimas cinco assinaturas — as fatais — sao de autoria de * 11 .^4^^ I
gente sua. Na presidencia da sessao, no momento exato jatoF-ioo ^

estava sentado no comando da Casa um vassalo seu. Que ^
antigamentecostumavafrequentar mesas onde Sarney era 
chamado de "batedor de carteira da Historia", mas hoje com * ««m ckntw* tevwo • «t««da d» mm mmw.

¦ Ihe presta reverencia. Btit&Nk
Mesmo que o governo afirme que nada fara para todos OS UNUUKt n imm ot momamas I Mortis orat- jm

barrar a instalagao da CPI, e dificil acreditar na pureza 
*

d'alma que move a intengao de dar amplitude as investi- * iM?BTTT!T?Bi KVKSVfV *

ga^oes. Do mesmo modo que Jose Sarney imprensou de KmpmUI *
um lado, Fernando Henrique devolve agora exigindo que # Norte e Nordeste
sejam removidos episodios passados que o autoritarismo # Ag.?1 i - * J '-M. —« / ¦— hi* 4 mm 30 dias.

! do regime e 0 acochambro politico da epoca deixaram » ¦ ii jJJLia£l!i LiiJIftwiy/, E^Xed^,3oro4e ^
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fora de uma CPI dessa natureza. Da mesma forma, a crise da ^ 7 <to sm da Bahia. frentt a uma Praia ••
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CONHECA O MELHOR CARIBE
DO MUNDO, O NORDESTE.

COISAS DA POLÍTICA

¦ DORA KRAMER

O obscuro 
jogo

das CPIs

Relatório americano acusa

Brasil de tolerar violência

0 ex-presidente Itamar
Franco já disse a mais de
um amigo com todas as le-
trás que é candidato a pre-
sidente da República. Para
ele, há três: José Sarney,
Paulo Maluf e o locutor
que divulga a informação.
Justamente por causa des-
sas candidaturas, Itamar
acha que Fernando Henri-
que nào consegue apoio no
Congresso para aprovar
sua reeleição.

Candidato ao governo
de Minas, Itamar desistiu
de ser. Foi convencido pe-
los amigos de que Hélio
Garcia e Newton Cardoso

cuidarão de providenciar-
lhe a derrota. E perder uma
eleição em Minas Gerais
para quem já foi presidente
da República não acrescen-
ta louros à biografia.

Itamar não deve tam-
bém entrar para o PMDB.
Além de a candidatura ali
já estar ocupada, existe ou-
tra vez o problema regional
chamado Newton Cardoso.
O plano atual de Itamar —

que já chegou ao conheci-
mento de Fernando Henri-
que — é fazer uma dobra-
dinha em 1998 com Oro
Gomes. Itamar de presi-
dente e Ciro como vice.

¦ Departamento de Estado dedica 30 páginas a casos de violação de direitos humanos

o envolvimento, em alguns casos,
de policiais, 

"inclusive membros da
Divisão Anti-sequestro da policia
civil."

0 relatório para o Congresso,
direto e frio, não oferece sugestões
sobre como os países devem agir
para melhorar sua atuação, e con-
forme notou a embaixada do Brasil
em Washington ontem, é melhor do
que o relatório de anos anteriores,
porque além dos problemas, regis-
tra também os avanços e iniciativas
do governo. O relatório é especial-
mente crítico em relação à China,
notando que o crescimento econQ-
mico e a abertura comercial ainda
não surtiram o efeito esperado"
quanto ao respeito aos direitos lui-
manos.

Classificados Disque 0800-23-5000 JB

tj ouças horas depois de estourar a notícia de que estava
A deslanchado o processo para instalação da CPI dos

\Bancos — para investigar as relações do sistema financei-
ro com o Banco Central —, um dos líderes do governo no

' 
Parlamento relembrava o dito de gosto para lá de duvido-
so: "Se o estupro é inevitável, o melhor a fazer é relaxar."

De maneira alguma ele quis dizer que a reação govemista à
CPI será de apatia. Tanto não será que no início da noite os

í senadores Sérgio Machado e Élcio Álvares defendiam a
: I extensão das investigações para governos anteriores ao de
;; Fernando Henrique e marcavam para hoje de manhã uma
v reunião onde seria definida a estratégia do governo.

Minutos depois, o porta-voz do Palácio do Planalto
confirmava essa posição dizendo que agora ao presidente

! interessava investigar tudo, 9em limitação. Discutia-se
apenas a partir de que data o BC e o sistema financeiro
começariam a ser examinados.

0 governo continua achando que havia outros instru-
mentos para investigar essas estreitas relações e ontem
repisava na tese de que a CPI atrapalhará a economia, as

: reformas, o governo e ainda será capaz de provocar
i abalos imprevisíveis no sistema bancário. Por exemplo, se

entre as informações sigilosas que a comissão conseguir
houver uma que indique que um determinado banco

; recorreu ao redesconto do Banco Central e essa informa-
< ção vazar, era uma vez um banco.

G sabemos todos muito bem que informação desse
calibre na mão de político só permanece sigilosa em duas
situações: ou o cidadão em questão ê responsável o
suficiente para mantê-la no âmbito da comissão ou não
ganha nada com sua divulgação.

Essa era a natureza da preocupação.
A ausência de desespero — e aí está encerrado o

verdadeiro sentido da frase dita pelo líder — baseava-se
no fato de que uma vez deslanchado o processo não havia
mais como revertê-lo. Poderia haver uma tentativa de
retirar assinaturas antes da publicação nos anais do Sena-
do. Essa opção resultaria no máximo em cenas patéticas
com risco alto de não se conseguir absolutamente nada.

A outra solução, defendida por alguns, seria a não
indicação dos integrantes da CPI. Essa é a mais fácil. Basta
o PFL e o PSDB não indicarem para que essa comissão
tenha o mesmo destino daquela que pretendeu investigar as
empreiteiras e a CUT: a gaveta. Há ainda outra CPI que
teve o mesmo destino. Aquela que buscava, por iniciativa do
entào senador Itamar Franco, investigar eventuais atos de
corrupção no governo José Sarney.

E veja-se como é a vida. Não se trata apenas de uma
suspeita vã. O presidente do Senado deixou suas digitais
impressas no requerimento de instalação da CPI, onde as
últimas cinco assinaturas — as fatais — são de autoria de
gente sua. Na presidência da sessão, no momento exato
em que a leitura que selou o destino do caso foi feita,
estava sentado no comando da Casa um vassalo seu. Que
antigamente costumava freqüentar mesas onde Sarney era
chamado de "batedor de carteira da História", mas hoje

• lhe presta reverência.
Mesmo que o governo afirme que nada fará para

barrar a instalação da CPI, é difícil acreditar na pureza
, d'alma que move a intenção de dar amplitude às investi-

gações. Do mesmo modo que José Sarney imprensou de
um lado, Fernando Henrique devolve agora exigindo que
sejam removidos episódios passados que o autoritarismo

!, do regime e o acochambro político da época deixaram
sem explicações devidas.

Tem muita gente poderosa no Congresso cujos nomes e
atuações em governos passados certamente nào ficariam de
fora de uma CPI dessa natureza. Da mesma forma, a crise da
pasta cor-de-rosa terá tido gosto de refresco na hora em que,
ao se remover documentos, forem encontradas eventuais listas
de contribuições de bancos a políticos.' Por tudo isso, é absolutamente lícito imaginar que nem
Sarney tenha incentivado a CPI para investigar nem Fernan-
do Henrique esteja com vontade sincera de aceitar. Uma
análise inicial parece indicar que uma chantagem puxou
outra, com a intenção de zerar as contas de ambos os lados.

Dupla dinâmica

FLAVIA SEK.LES
Correspondente

WASHINGTON — O Departa-
mento de Estado americano divul-
gou ontem relatório anual sobre
direitos humanos em que o Brasil
ocupa 30 páginas, com casos de
brutalidade da policia contra pre-
sos e crianças de rua, denúncias
sobre o trabalho de menores em
fábricas e fazendas, além da lenti-
dão da Justiça. Segundo o docu-
mento, a opinião pública n&o se
revolta mais quando cresce o nú-
mero de crianças assassinadas. O
relatório, ainda nfio divulgado inte-
gralmente, cita ainda a falta de edu-
cação adequada às crianças.

Dos 194 países examinados, as
criticas mais sérias são reservadas à

China, Rússia, Egito, Turquia, Mé-
xico e Arábia Saudita, considera-
dos os maiores infratores dos direi-
tos humanos no mundo.

Segundo o relatório, publicado
anualmente desde 1977 conforme
manda uma lei do Congresso ame-
ricano, os abusos mais sérios no
Brasil "continuam sendo os assassi-
natos extrajucidiais e a tortura. A
justiça é lenta e freqüentemente não
é confiável, especialmente nas re-
giões rurais onde donos de terra
poderosos usam a violência para
acertar disputas e para influenciar o
Judiciário. Nas áreas urbanas, a
polícia freqüentemente é responsà-
vel por mortes e abuso de prisionei-
ros, e os tribunais militares espe-
ciais para a policia estão sobrecar-
regados e raramente investigam

efetivamente, trazem colegas a jul-
gamento ou os condenam."

Impunidade — O sistema se-
parado de Justiça Militar, diz o
relatório, contribui para um clima
de impunidade. Os pobres arcam
com a maior carga da violência co-
metida por criminosos ou pela poli-
cia. As prisões estão superlotadas.
A violência contra a mulher e as
minorias ainda é um problema. As
altas taxas de crime, o fracasso da
policia em prender a maior parte
dos criminosos e um sistema de
Justiça inepto contribuem para
compor um clima em que a maioria
da população aceita tacitamente a
brutalidade contra criminosos c
contra crianças de rua. O relatório
também nota com alarme o aumen-
to de seqüestros no Rio de Janeiro e

Marcello vai ajudar

aliados na eleição

com quem almoçaria, mas en-
controu-o sem vida, sozinho
no apartamento.

O delegado paulistano Iva- 
'

nei de Souza duvidou do relato , 1
do filho e resolveu fazer uma |
investigação. Com base nos re- |
síduos encontrados nas mãos j
de Frederico, concluiu que ele , !
havia atirado no pai. Frederico j
é o filho mais velho de Araújo
e trabalhava no departamento
comercial da Agroceres. Se- '

gundo se conta nu empresa, ;
estava sendo preparado para
assumir o comando quando o
pai, que morreu aos 59 anos, se
aposentasse. Mas, após a mor- •
te de Nei, o sucessor indicado
foi seu cunhado Urbano Ribci- :
ral, vice-presidente da Agroce-
res. A lamilia avaliou que ain-
da era cedo para Frederico as-
cender.

A Agroceres é a maior em-
presa nacional na área de pro-
dução de sementes. Faturou
USS 130 milhões no ano passa-
do. Foi fundada há 50 anos
pelo agrônomo Antônio Sc-
cundino, pai de Nei e avô de
Frederico.

deranças políticas do PSDB nos
municípios, toda a vez que viajarem
pelo interior. "O 

governador nào
vai utilizar a máquina do governo
para trabalhar pelos candidatos",
garantiu o lider do PSDB na As-
sembléia, deputado Paulo Melo.
"O objetivo do governador é utili-
zar o poder político das autorida-
des nas eleições", acrescentou.

Para Paulo Melo, existe hoje
uma falta de comunicação dos par-
lamentares com os secretários, que
agora Marcello Alencar quer corri-
gir. 

"Não 
pode existir a questão do

tecnocrata, pois todos os que estão
no governo são políticos", afirmou
Paulo Mello.,^ • ,n

Filho seria

assassino de

empresário

SÂO PAULO — O agrônomo
Frederico Vanetti Araújo, de
33 anos, foi preso ontem no
Paraná, acusado do assassina-
to de seu pai, o presidente da
Agroceres e também agròno-
mo, Nei Bittencourt de Araú-
jo, encontrado morto no dia 14
de janeiro. A princípio, a poli-
cia achava que o empresário
tinha sofrido um acidente
quando limpava sua arma.
Também se cogitou de suici-
dio, o que não combinava com
o comportamento recente do
empresário.

O corpo de Nei Bittencourt
foi encontrado em seu aparta-
mento, no bairro dos Jardins,
em São Paulo, com um tiro no
peito. Próximo ao corpo, esta-
va o revólver Taurus, calibre
38. O filho Frederico foi quem
chamou a policia. Ele disse que
havia sido chamado pelo pai.

Operadora oficial
SANfíPIPER TURISMO

_ AGÊNCIA DC VIAGENS t TURISMO LTOA
Rua Visconde de Inhaúma, 134-Gr. 307/ 310
Centro - Rio de Janeiro RJ - CER 20091-000

Tel.: (021) 253-6776 - Fax. 233-7848
TLX 2139559 SPID - EMBRATUR. 04729.0041.9

De olho nas eleições municipais,
o governador Marcello Alencar vai
colocar o seu governo a serviço dos
seus aliados a partir deste mês. As
primeiras estratégias de apoio aos
candidatos a prefeito tucanos co-
meçaram a ser definidas ontem, nu-
ma reunião do governador com os
21 deputados da bancada estadual
do PSDB, no Palácio Guanabara.
Pelo menos oito parlamentares já se
lançaram como pré-candidatos á
prefeito —dentre eles o presidente
da Assembléia Legislativa, Sérgio
Cabral Filho, que pretende concor-
rer á sucessão de César Maia.

A partir de agora, o governador,
o vice-governador e os secretários
divulgarão suas agendas para as li-

Embarque em Manaus
d» 27/05 - Duração 09 dias.

A vista RS 1.810,00 ou
20 X iguais de RS 118,00.

peto NcrteakHN* Bdem Crnm vsto *ho com tmlm M o*.
Rrfufc, u. r<wr»-»v*3 ncecftci Om emu ttmaoRo de J«ne*e mí m adfctet »%cc*»a»» pv*MA*Al/S*nO^€L£M*tiCV HoMa, T-—Uaa». C*y-Tocr e jwi «cr Mudes rc T«ro

Embarque am Maceió
dia 05/05 ¦ DuraçSo. 25 dias.

A vista R$ 1.250,00 ou
20 X Iguais da RS 237,50

VIVA AS EMOÇÕES DO NORDESTE
E NAVEGUE NOS FASCÍNIOS DOS
BELOS RECANTOS DA AMAZÔNIA

Embarque em Recife
dia OS/OS- Duração: 22 dias.

A vista RS 3.150,00 ou
20 X iguais de RS 220.50.

Embarque em Natal
dia 11/05 • DuraçAo: 20 dias.

A vista RS 2.M0,00 ou
20 X iguais de RS 206,50
Embarque em Fortaleza

dia 14/05 - Duração: 16 dias
A vista RS 2.750,00 ou

20 X iguais da RS 1*2,50.
Embarque em Betem H

dia 20/05 • DuraçSo 00 dias]
AvtstaRS1.SS0.00ou

20 X iguais da RS 11B4M. |

Manaus
A dias com traslados?"

Citv-Tour. Hotel
Tropical Manaus,
Café da manhã.
Saídas diárias.

A vista R» 846.00
ou 3X de R* 298.00 1

Norte e Nordeste
30 dias.

Embarque no Rio de
Janeiro, dia 30/04

Conheça as melhores
atrações turísticas da

região e a beleza das suas
praias paradisíacas.

A vista RS 3.500,00 ou
20 X iguais de RS 245,00

Embarque em Salvador
dia 03/05 ¦ DuraçSo 27 dias

A vista RS 3.380,00 ou
20 X iguais de RS 234,50

m
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Senado cria CPI dos bancos

Manobra do PMDB ajuda Valadares a conseguir 29 assinaturas para investigar a quebra dos bancos Econômico e Nacional

OSWALDO BUAR1M JÚNIOR
E SÔNIA CARNEIRO

BRASÍLIA — 0 Senado Federal criou, ontem, Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a
investigar o sistema financeiro. O senador Antônio
Carlos Valadares (PSB-SE) reuniu, com ajuda do
PMDB, 29 assinaturas, duas além do mínimo necessá-
rio para a criação da CPI. A leitura do requerimento
foi feita ontem à tarde, depois que o contador do

vBanco Nacional, Clarimundo José de SanfAnna, se
.<-recusou a comparecer à Comissão de Assuntos Econô-

micos para explicar como fez as fraudes que abriram
, um rombo superior a R$ 5 bilhões no banco.
,v. Segundo o requerimento, as investigações da CPI se
^limitam aos anos de 1995 e 1996, mas o presidente"^Fernando Henrique Cardoso, segundo o porta-voz

Sérgio Amaral, acha que a investigação tem que envol-
'•Ver períodos de outros governos, quando começaram
''os problemas nos bancos.

Ao usar o oficio de Clarimundo como detonador da
leitura do requerimento, o autor explicou: "Ele deu

' 'úma desculpa fajuta, mas agora virá debaixo de vara",'•disse Valadares. Em carta à Comissão de Assuntos
. 'Econômicos, Clarimundo alega que não pode sair do
•;,Rio de Janeiro, onde, segundo ele, reúne provas para
çontestar as acusações do inquérito do Banco Central' 
sobre a quebra do Nacional.

Os líderes dos partidos governistas, que fizeram
''longas reuniões ontem para avaliar a situação, viram a

CPI do Senado ser aprovada quando estavam com sua
atenção voltada para o recolhimento das assinaturas

. de uma CPI da Câmara, e voltam a se reunir hoje, às'' 
9h, para definir a estratégia para enfrentar a situação.

; Redação — Élcio Álvares disse que o governo
; ¦ aceita a CPI mas quer alterar a redação do requeri-'1 

mento que criou a comissão. "A redação do requeri-
! mento é dúbia quando diz que a CPI vai apurar os
!! casos de bancos que sofreram intervenção ou ficaram

| sob regime de administração especial temporária a
j! partir de 1995. Tem que ser mais ampla porque não
! i queremos que pareça que é uma CPI contra o governo

Fernando Henrique", reclamou Alvares.
;; Após saber que Valadares havia con^guido o apoio
! i necessário para criar a CPI, Élcio Alvares foi ao
i Palácio do Planalto conversar com o presidente Fer-
|; nando Henrique, que lhe pediu que transmitisse duas
!. frases aos líderes. "A CPI, se instalada, tem de atuar

' 
pensando no país. E espero que atue com responsabili-

! i dade e consciente da gravidade do gesto (do Senado)",
j disse o presidente, segundo relato do líder. A senha
; | para que corresse atrás das assinaturas que faltavam
!. para criar a CPI foi dada a Valadares pelo senador
!' Gilberto Miranda (PMDB-AM). Ele disse ao senador

! sergipano que o PMDB não se incomodaria com a
• criação de uma CPI se ela ficasse restrita ao Senado.

! | Valadares conseguiu, ontem pela manhã, o apoio de

II seis senadores que não haviam assinado o requerimen-

, to de CPI do PT. Os seis que assinaram pela primeira
J\ vez foram Bernardo Cabral (PP-AM), João Rocha
• ' (PFL-TO), Carlos Patrocínio (PFL-TO), Renan Ca-

j, lheiros (PMDB-AL), Carlos Bezerra (PMDB-MT) e
!' Gilberto Miranda (PMDB-AM). Leomar Quintanilha
;(PPB-TO), João França (PPB-RR) e Emandes Amo-
!• rim (PDT-RO) haviam assinado o pedido do PT,
! j retiraram seu apoio e agora assinaram novamente o
! i pedido de Valadares.

!• I. Antônio Carlos Valadares (PPB-CE)
2. Roberto Requiào (PMDB-PR)

.3. Eduardo Suplicy (PT-SP)
jfeÉf. Gilvam Borges (PMDB-AP)
j:f5. Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB)

6. Carlos Bezerra (PMDB-MT)
7. João França (PPB-RR)

:! 8. Gilberto Miranda (PMDB-AM)
{• .9. Emandes Amorim (PSDB-RO)
:*10. José Fogaça (PMDB-RS)
j§i. Casildo Maldaner (PMDB-SC)
;5&2. Leomar Quintanilha (PPB-TO)
5gÍ3. Renan Calheiros (PMDB-AL)
j»4. Ademir Andrade (PSB-PA)
®5. Roberto Freire (PPS-PE)

Darcy Ribeiro (PDT-RJ)
•»7. Carlos Patrocínio (PFL-TO)
?§l8. Emilia Fernandes (PTB-RS)
f«|9. Sebastião Rocha (PDT-AP)
$50. Pedro Simon (PMDB-RS)
•$21. José Eduardo Dutra (PT-SE)
s3á2. Osmar Dias (PPB-PR)

§g3. Benedita da Silva (PT-RJ)
*§24. Marina Silva (PT-AC)

:1£5- Lauro Campos (PT-DF)
:^6. Jeflerson Peres (PSDB-AM)
i?27. João Rocha (PFL-TO)

;S28. JúniaMarise (PDT-MG)
SÊ9. Bernardo Cabral  (PPB-AM)

â*
Tensão durante audiência

»¦
BRASÍLIA — A criação da CPI provocou um clima

í'"de tensão no Palácio do Planalto. "Estou 
preocupado.

»' não com a Câmara, onde tudo vai bem, mas com o
•' Senado", afirmou Fernando Henrique, segundo relato

do presidente da Força Sindical, Luiz Antônio de
" Medeiros, apôs uma reunião com o presidente. Naque-
\ le momento, havia sido aprovada a criação da CPI do

sistema financeiro mas a Câmara não havia derrotado
}' ainda a reforma da Previdência.

De acordo com Medeiros, durante a audiência.
, v- Fernando Henrique atendeu dois telefonemas. O presi-
; ;• dente não revelou o nome de seus interlocutores, mas

deu a entender que eram do Congresso.

Para Femmd^fcnrique^uria^odaCPle^xtemporatiea' e 'inconven^nteeaperaa de crembilidade no sisteniafuianceiro pode trazergraves prejukos ao pais

Presidente reage com irritação

JAILTON DE CARVALHO
BRASÍLIA — O presidente Fernando

Henrique Cardoso reagiu com irritação,
ontem, contra a criação da CPI do Sis-
tema Financeiro. Através de seu porta-
voz, Sérgio Amaral, o presidente afir-
mou que a CPI é extemporânea e incon-
veniente, e vai desestabilizar o sistema,
além de atrapalhar o cronograma das
reformas. Mas Fernando Henrique foi
também o primeiro a propor a amplia-
ção da investigação desta CPI. Segundo
o embaixador Amaral, se os senadores
estiverem dispostos a apurar todas as
irregularidades, terão que 

"recuar no
tempo" e investigar os governos ante-
riores, não se limitando a 1995.

"A criação de uma CPI é extemporâ-
nea, porque as investigações do Banco

Central ainda não foram concluídas",
afirmou o, porta-voz. Para ele, os sena-
dores deveriam, antes de criar a comis-
são, esperar pela conclusão da apuração
que já vem sendo desenvolvida pelos
técnicos do banco, em torno das supôs-
tas irregularidades cometidas pelo Na-
cional. "Se o resultado das investiga-
ções não satisfizesse os senadores, ai
sim, seria motivo para criar uma CPI",
argumentou. Amaral disse que a comis-
são é inconveniente porque vai provo-
car a instabilidade do sistema financei-
ro, "criando insegurança onde não pode
haver insegurança."

O presidente da República está con-
vencido, segundo Sérgio Amaral, que
uma eventual perda de credibilidade do
sistema financeiro poderá trazer enor-
mes prejuízos ao Brasil, "como aconte-

ceu em países vizinhos." Embora não
tenha citado, o porta-voz se referia ao
caos criado na Venezuela, após a que-
bradeira dos bancos.

Além disso, para o presidente, a CPI
vai concentrar as discussões no Con-
gresso e, assim, emperrar o andamento
das reformas constitucionais. Mais: pa-
ra o governo, a criação da comissão foi
motivada por interesses específicos de
grupos políticos. 

"A iniciativa da CPI é
política", disse o porta-voz, que prefe-
riu, entretanto, não revelar o nome dos
grupos interessados nesta exploração.

Fernando Henrique garantiu, no en-
tanto, que não tentará impedir os traba-
lhos da comissão. "O 

presidente não vai
obstar os trabalhos da CPI. O governo
vai fornecer todas a informações neces-
sárias", garantiu Amaral.

Antônio Carlos Valadares

O homem

das missões

impossíveis

Q 
homem das missões impossíveis.
É assim que o senador Antônio

Carlos Valadares (PSB-SE), que conse-
guiu as 29 assinaturas para criar a CPI
do Sistema Financeiro é conhecido no
Congresso. "Ele sempre consegue o que
quer", definiu o colega sergipano José
Eduardo Dutra (PT).

Um camaleão partidário. Valadares
percorreu sete partidos das mais dife-
rentes tendências, de conservador até o
"centro-esquerda pragmático", como
ele próprio definiu. Começou na políti-
ca apoiando o golpe militar de 64, e,
hoje, é liderado do governador de Per-
nambuco, Miguel Arraes.

Valadares já foi de tudo na política:
prefeito pela antiga Arena, deputado
estadual e federal pelo velho PDS, che-
gou a criar um partido, o PST. Foi
eleito governador pelo PFL, e acabou
senador pelo antigo PP. em aliança com
as esquerdas (PT. PSB. PC do B). Após

Valadares, que esteve em sele partidos, conseguiu as 29 assinaturas para a CPI

a fusão do PP com o PPR malufista,
formando o PPB, abandonou o PPB em
menos de uma semana e entrou no PSB
a convite de Arraes.

Hoje é rompido com o atual gover-
nador de Sergipe. Albano Franco, do
PSDB. mas antes fez aliança com ele
para apoiar Tancredo Neves na Aliança
Democrática. Sua passagem para a es-
querda ocorreu quando sua base em
Sergipe vetou a aliança com o prefeito
de São Paulo, Paulo Maluf. "A cobran-
ça regional foi fatal, já que fui eleito

pelas esquerdas", comentava Valadares,
ontem, ao ser cumprimentado pelos co-
legas nos corredores do Senado.

Foi de Valadares a proposta escolhi-
da pelo ministro Adib Jatene como a
melhor para a criação da Contribuição
Provisória sobre Movientaçâo Finan-
ceira para financiar a saúde e a emenda
tirando a Petrobrás das empresas possi-
veis de privatização.

Na última eleição presidencial. Vala-
dares foi eleitor de Luiz Inácio Lula da
Silva.

Malan não 
perde 

a tranqüilidade

BRASÍLIA — O ministro da Fazenda.
Pedro Malan. encara com tranqüilidade
a instalação da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) para investigar o
sistema financeiro brasileiro. "Não ha
nada que não possa ser revelado no que
se refere ao Ministério da Fazenda e
seus organismos", disse o ministro,
através do assessor de imprensa Luiz
Carlos Cabral. Segundo Cabral, o de-
poimento de quase nove horas prestado
anteontem pelo presidente do Banco
Central. Gustavo Lovola. no Senado

expôs com clareza a ação do BC no
mercado. "A transparência ficou de-
monstrada no depoimento'. disse. *

De acordo com Cabral, o ministro
não deverá se manifestar ainda sobre as
conseqüências da CPI sobre os investi-
dores estrangeiros." O ministro não vai
se pronunciar agora, porque a situação
(instalação da CPI) não está claramente
definida", disse o assessor.

Já o Banco Central quer evitar o
depoimento no Congresso do chefe do

Departamento de Fiscalização. Adilson
Rodrigues Ferreira, sobre as fraudes do
Banco Nacional. A ida de Adilson ao
Congresso estava marcada para hoje.
mas foi adiada. A explicação oficial é
que a explanação do presidente do BC.
Gustavo Loyola teria esgotado o assun-
to. No Banco Central era indisfarçável
a torcida para que o governo conseguis-
se barrar a instalação da CPI. "Imagine

o pânico que vai causar a divulgação,
por exemplo, do nome dos bancos que
estão no redesconto, disse uma f^nte.

A 
pressão

dos baianos

1L1MAR FRANCO
BRASÍLIA — A crise do Banco Eco-

nômico, que estourou em agosto de 95,
voltou a prejudicar intensamente as re-
lações entre o PFL e o governo. A
agressividade dos deputados pefelistas
baianos Benito Gama e José Carlos
Aleluia, durante o depoimento do presi-
dente do Banco Central. Gustavo Loyo-
la, é apontada como um indicio do que
vem pela frente, caso não se encontre
uma solução para o Econômico. O se-
nador Antônio Carlos Magalhães disse
ontem que não pretende acirrar ânimos
contra o governo porque quer uma so-
lução para a crise do Econômico. Mas
advertiu que poderá mudar de posição:"O 

que eu não poderei aceitar é a discri-
minação", disse, referindo-se ao rombo
no Banco Nacional, resolvido pelo go-
verno sem o fechamento das agências.

O presidente do PFL, Jorge Bor-
nhausen. embora compartilhe das preo-
cupações com o desdobramento da
questão, está solidário com ACM, mas
nega problemas entre o PFL e o gover-
no. "Não há embaraço nas relações do
PFL com o governo. O embaraço é para
o Banco Central. Foi ele quem deu
tratamento desigual para o Econômico
em relação aos outros bancos. O BC
errou e tem que corrigir".

O líder na Câmara, Inocèncio Olivei-
ra (PE), mesmo garantindo que está
tudo sob controle, reconhece que 

"há

uma mágoa latente enquanto não for
resolvido o caso do Econômico". Os
pefelistas ainda não vêem risco de uma
retaliação dos baianos (20 deputados)
em uma votação de interesse do gover-
no. "Eles são a bancada mais disciplina-
da do partido", disse Inocèncio.

Mesmo assim este risco existe a jul-
gar pelos comentários do deputado Ro-
land Lavigne (PL-BA) ao deixar ontem
o gabinete de ACM. "Mais adiante nós
vamos querer uma investigação no Ban-
co Central. A direção do BC foi omissa.
O que o senador fizer, nós vamos
atrás", afirmou.

Apreensivos, os pefelistas temem um
refluxo no processo de reformas que
deveria ganhar impulso depois da vota-
ção da reforma da Previdência. "O alar-
me de incêndio está tocando na cúpula
do partido. Se a crise voltar a se intensi-
ficar, o governo vai perder um interlo-
cutor privilegiado, porque o Luis
Eduardo vai se retrair em solidariedade
ao pai", comentou um pefelista. Para
tornar a crise mais aguda, há agora a
CPI dos bancos requerida no Senado.

A questão do Econômico é tratada
com muita cerimônia no partido, que
não quer desgostar ACM. Mas incomo-
da e cria constrangimentos. "Nossa

postura é de lamentar tudo isso, pois
arranha a imagem que o partido está
tentando construir", disse o vice-presi-
dente do PFL. deputado José Jorge
(PE).

D
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FAZER 1

Câmara derruba 
parecer 

da Previdência

« ínsatisFaçao na base governista dá 101 votos à oposição e relatório de Euler Ribeiro é rejeitado por 294 a 190 e oito abstenções

Í^ARMEN KOZAK E
/OROEMAR FELIX

BRASÍLIA — O governo amargou ontem sua maior
/derrota : a .Câmara dos Deputados rejeitou por 294

votos a 190 e oito abstenções o relatório do deputado
.Euler Ribeiro (PMDB-AM) à reforma da Previdência,
tom o resultado, são remotíssimas as possibilidades de
se conseguir aprovar a reforma este ano. Perplexos, os
í deres governistas tentavam à última hora uma expli-
«ação para o fracasso.
; Em uma primeira análise do resultado da votação

v#as reforma da previdência, os motivos sobravam: as
feições municipais, a insatisfação da base governista

< ,{em especial o PPB, que reivindica um ministério), as
^Repercussões negativas da instalação da CPI dos ban-
í iços e, em especial, a possibilidade de extinção do

Jnstituto de Previdência dos Congressistas (IPC).
> Irritado, o presidente da Câmara, Luis Eduardo

Magalhães (PFL-BA), acusou os colegas de votar em
í çausa própria. 

"A Câmara não pode cair no pior dos"mundos 
que é não reformar a Previdência e manter o

IPC", disse furioso, após a votação. "Foram as elei-
ções municipais", tentava simplificar o líder do PSDB,

.deputado José Anibal (SP). 
"Foi o PPB, que está

insatisfeito com o tratamento dispensado pelo gover-
no", diagnosticou o líder do PMDB, Mkhel Temer

•; |SP), tentando tirar dos ombros a responsabilidade
j>ela derrota e garantindo que seu partido tinha no

: jnáximo sete dissidentes.
> - O mapa de votação constesta a avaliação de Temer.

A rebelião na base governista não se concentrou so-
mente no PPB. Dos 101 dissidentes governistas, 40
foram do PMDB, 29, do PPB, 10 do PFL, 8 do PTB,
um do PMN, quatro do PL e nada menos do que nove
do PSDB do presidente Fernando Henrique Cardoso."Erramos no cálculo. Não conseguimos medir o tama-
nho da insatisfação da base governista", repetia o
vice-líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira
(SP).

: "E uma resposta à arrogância com que o governo
tentou aprovar essa coisa que ele chama de reforma",
comemorava o líder do PDT, deputado Miro Teixeira
(RJ), que saiu chorando de emoção do plenário, en-
quanto os colegas cantavam o Hino Nacional. Afinal,
o resultado também pegou a oposição de surpresa. A
exemplo dos governistas, PT, PDT, PC do B e PSB
acreditavam que o parecer de Euler Ribeiro seria
aprovado com uma pequena margem de votos além
dos 308 necessários. "Ganhamos 

porque não desisti-
mos de ficar falando sozinhos", disse o deputado
Paulo Paim (PT-RS).

No início da tarde, os governistas acreditavam que
js"ó parecer de Euler Ribeiro seria aprovado com mais de
í 350 votos. O clima de preocupação, porém, começou a

I

Cerca de dois mil manifestantes participaram do protesto contra a reforma da Previdência nos gramados do Congresso Nacional, formando um imenso não

surgir no fim da tarde. "Tem muita gente do PMDB e
do PSDB querendo votar contra para pressionar o
governo na questão dos bancos", avisou à oposição o
deputado José Genoíno (PT-SP). O vice-líder Arnaldo
Madeira também detectou o problema e alertou os
colegas para o quorum baixo — havia 466 dos 513
deputados em plenário. 

"Vai ser um placar apertado",
sentencio» Madeira.

Devidamente advertidos, os lideres governistas con-
tinuavam apostando na vitória e até chegaram a se
posicionar para fotos em frente ao placar. Estavam
lado a lado, Inocêncio Oliveira, Luiz Carlos Santos,
Michel Temer e o relator Euler Ribeiro. Assim que o
resultado foi revelado, o ensaiado sorriso de comemo-
ração deu lugar a uma expressão de perplexidade."Não 

pode", disse Santos, que, a exemplo dos demais.

saiu rapidamente do plenário. Os deputados do PT e
do PDT os seguiram gritando: 

"Agora é CPI. Agora, é
CPI". Ao lado da oposição comemorava o ex-presi-
dente da Comissão Especial, deputado Jair Soares
(PFL-RS), que renunciou ao cargo por ser contra a
proposta do governo. 

"Agora, acabou a reforma",
comemorava.

Sem muita alternativa, o presidente da Câmara
encerrou a sessão numa última tentativa de salvar a
reforma da Previdência. Ainda está na pauta de vota-
ção a proposta original do governo para as mudanças
nas regras da aposentadoria. Com a suspensão da
sessão, abre-se uma possibilidade de o governo tentar
rediscutir o assunto com sua base e com a oposição
para preparar um novo texto. "Tem 

que se fazer um
esforço para aprovar a proposta original", afirmou

Luís Eduardo. "Talvez seja uma chance", disse desani-
mado José Anibal.

O ministro da Previdência, Reinhold Stephanes, que
acompanhou a votação no plenário saiu desolado."Estou calmo, o governo fez o que pôde", disse, sem
conseguir disfarçar. "O 

povo queria a reforma, mas a
proposta não agradava à elite."

A oposição não descarta a possibilidade de uma
negociação, mas está cheia de exigências. "Se o gover-
no desistir de ficar com essas propostas exdrúxulas e
estiver disposto a discutir com seriedade a reformula-
ção do sistema previdenciário, conversamos. Caso con-
trário, ele perde pior do que perdeu hoje", disse Miro
Teixeira. "Podemos dialogar, mas agora a oposição
tem que ser levada a sério", completou José Genoino
(PT-SP).

NESTA MARTA A TENENTE ANGELA

VAI TENP0 VOAR.

Governo ameaça os rebeldes

E ÚUINTAi 0 DELEGADO

LEANDRO FORTES
BRASÍLIA — A derrota do governo na Câmara dos

Deputados — que rejeitou o relatório da reforma da
Previdência, do deputado Euler Ribeiro (PMDB-AM)
— jogou o presidente Fernando Henrique na ofensiva
contra o Congresso. Segundo ele, os parlamentares
que, 

"por motivos eleitorais", foram contrários ao
relatório "vão se arrepender" desta rebeldia. No con-
tra-ataque, o governo vai se encarregar, segundo o
presidente, de explicar aos eleitores as conseqüências
de cada voto contrário.

Em nota oficial lida pelo porta-voz da Presidência,
embaixador Sérgio Amaral, Fernando Henrique afir-
ma que a rejeição do relatório não põe fim ao processo
de discussão, debate e votação da reforma da Previ-
dência, "porque o país precisa desta reforma". O
governo lamenta que, 

"no dia em que anunciou a
inflação de 0,4% em fevereiro — a mais baixa desde o
inicio dos anos 70 —, não tenha havido uma maioria

no Congresso para aprovar uma reforma necessária à
consolidação do Plano Real", como ressalta Fernando
Henrique.

Sérgio Amaral afirmou que a posição do presidente
em relação aos deputados rebeldes decorre da convic-
ção do governo de que a sociedade apóia a reforma da
Previdência. "Opor-se às reformas não é um bom
cálculo eleitoral", disse o porta-voz. 

"O 
governo vai

falar, explicar, esclarecer e mostrar quem está contra e
a favor de uma reforma que a sociedade deseja",
concluiu.

Presente no Palácio do Planalto, na hora em que o
presidente Fernando Henrique soube da rejeição do
relatório no Congresso, o ministro da Justiça, Nelson
Jobim, foi logo dizendo que não houve derrota do
governo no episódio. "É uma lição, faz parte da
batalha", afirmou Jobim. "Tínhamos expectativas de
aprovar o texto básico do relatório, mas agora vamos
discutir o texto original do governo, que vai depender
das negociações sobre as emendas", opinou.

Vicentinho aceita negociação

BRASÍLIA — Com a rejeição do parecer de Euler
Ribeiro, o governo fica com pouquíssimas alternativas
para tentar reformar a Previdência ainda este ano. A
votação de ontem, porém, não elimina a possibilidade
de o assunto ser retomado, pois ainda falta o plenário
da Câmara decidir se aprova ou não a proposta origi-
nal do governo, enviada ao Congresso em 95. Essa
brecha poderá ser usada pelo Planalto para reabrir as
negociações com a oposição. Caso a proposta do
governo também seja rejeitada, qualquer mudança na
Previdência só poderá ser discutida em 97.

Foi devido à essa possibilidade que o presidente da

Câmara, Luis Eduardo Magalhães (PFL-BA), não pós
a proposta em votação ontem, pois ela seria fatalmente
rejeitada. Com a suspensão da sessão, a emenda da
Previdência tranca a pauta de votação da Câmara. Até
que a proposta do governo seja votada, nenhum proje-
to poderá ser discutido nas sessões ordinárias.

Se não houver a possibilidade de entendimento,
basta que 308 deputados estejam presentes à sessão
para rejeitar a proposta do governo. Nesse caso, qual-
quer mudança constitucional das regras da Previdência
só poderá ser analisada no próximo ano.

Proposta deve ficar 
para 

97

fluita ação-. aventura e suspense-t no ar e na terra-i em dois
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BRASÍLIA — O presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Vicente Paulo da Silva, o Vi-
centinho, ficou animado com o resultado da votação
do relatório da reforma da Previdência. A derrubada
do relatório do deputado Euler Ribeiro abre espaço
para novas possibilidades de entendimento sobre os
pontos com os quais a CUT não concorda, argumenta
Vicentinho. "Os deputados se sensibilizaram com a
nossa posição, de rejeitar o relatório", comemorou.

Durante o dia, Vicentinho parecia conformado com
a possibilidade de ver aprovado o relatório que critica-
va. "O 

que tinha que ser dito, eu já disse", alegou.
Após discursar na frente do Congresso para os mani-
festantes convocados pela CUT, Vicentinho foi embo-
ra e se isolou na sede da CUT no distrito federal.

Lá, Vicentinho chegou a reconhecer a força do
governo. 

"Pela correlação de forças no Congresso, se
eles resolverem aprovar, eles aprovam. Eu sou muito
pragmático", afirmava Vicentinho. Nem a garantia da
líder do PT, Sandra Starling (PT-MG), de que as
criticas da CUT abriam a possibilidade da oposição
virar o jogo, parecia convencê-lo. "É isso que eu quero.

Isso daria condição de continuar com a discussão, mas
vamos ver", dizia Vicentinho.

Hino — Os manifestantes que driblaram a rígida
segurança montada no Congresso para acompanhar
nas galerias a votação comemoraram a derrota do
governo com o Hino Nacional e palavras de ordem.
"Um, dois, três, quatro, cinco mil, se mexer na Previ-
dência nós paramos o Brasil", gritavam os manifestan-
tes, entre abraços e lágrimas.

Durante a votação, os manifestantes vaiaram os
lideres que apoiavam o substitutivo de Ribeiro. "La-

drão, vai cavar poço na sua fazenda", repetiam os
aposentados quando falava o líder do PFL na Câmara,
Inocêncio de Oliveira. Inocêncio foi beneficiado com a
perfuração de 16 poços artesianos pelo Departamento
Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) em suas
fazendas, em Pernambuco.

Enquanto dentro do Congresso começava a vota-
ção, do lado de fora os manifestantes gritavam pala-
vras de ordem contra a proposta do governo. Os
manifestantes foram estimados em 2 mil, segundo a
PM, e 5 mil, de acordo com os organizadores.
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nho da insatisfagao da base governista", repetia o Cerca de dots mil mamfestantes participaram do protesto contra a reforma da Previdencia nos gramcidos do Congresso Nat ional, Jormando um imenso nao

-vice-lider do governo na Camara, Arnaldo Madeira
(SP), surgir no fim da tarde. "Tem muita gente do PMDB saiu rapidamente do plenario. Os deputados do PT Luis Eduardo. "Talvez seja uma chance", disse desani-

"E uma resposta a arrogancia com que o governo do PSDB querendo votar contra para pressionar do PDT os seguiram gritando: 
"Agora e CPI. Agora, mado Jose Anibal.

jentou aprovar essa coisa que ele chama de reforma", governo na questao dos bancos", avisou a oposigao CPI". Ao lado da oposiQao comemorava o ex-presi- O ministro da Previdencia, Reinhold Stephanes, que
comemorava o lider do PDT, deputado Miro Teixeira deputado Jose Genoino (PT-SP). O vice-lider Arnaldo dente da Comissao Especial, deputado Jair Soares acompanhou a vota^ao no plenario saiu desolado.
(RJ), que saiu chorando de emo^ao do plenario, en- Madeira tambem detectou o problema e alertou os (PFL-RS), que renunciou ao cargo por ser contra "Estou calmo, o governo fez o que pode". disse, sem"iquanto os colegas cantavam o Hino Nacional. Afinal, colegas para o quorum baixo — havia 466 dos 513 proposta do governo. 

"Agora, acabou a reforma", conseguir disfargar. "O 
povo queria a reforma, mas a

o resultado tambem pegou a oposigao de surpresa. deputados em plenario. 
"Vai ser um placar apertado", comemorava. proposta nao agradava ii elite."

cxemplo dos governistas, PT, PDT, PC do B e PSB sentenciou Madeira. Sem muita alternativa, o presidente da Camara A oposigao nao descarta a possibilidade de uma
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Insatisfação na base governista dá 101 votos à oposição e o relatório de Euler Ribeiro não consegue o apoio de 308 deputados
...  . _ .__. ... Brasília — Jamil BltlarCARMEN KOZAK E JORGEMAR FELIX

BRASÍLIA — O governo amargou ontem sua maior
derrota: a Câmara dos Deputados derrubou o relatório
do deputado Euler Ribeiro (PMDB-AM) sobre a re-
forma da Previdência. O governo precisava de 308

-votos e só conseguiu 294. Foram 190 votos contra e
jfpito abstenções. Com o resultado, são remotíssimas as
^possibilidades de se conseguir aprovar a reforma este

ano. Perplexos, os lideres governistas tentavam à últi-
;ma hora uma explicação para o fracasso.
P Em uma primeira análise do resultado da votação
tias reforma da Previdência, os motivos sobravam: as

reléições municipais, a insatisfação da base governista*i(em 
especial o PPB, que reivindica um ministério), as

^repercussões negativas da instalação da CPI dos ban-
'"cos e, em especial, a possibilidade de extinção do
^Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC).
ü Irritado, o presidente da Câmara, Luis Eduardo
^Magalhães (PFL-BA), acusou os colegas de votarem
fem causa própria. 

"A Câmara não pode cair no pior
dos mundos que é não reformar a Previdência e manter

r,o IPC", disse furioso, após a votação. "Foram as
^eleições municipais", tentava simplificar o líder do"FSDB, 

deputado José Aníbal (SP). 
"Foi o PPB, que

«»está insatisfeito com o tratamento dispensado pelo
^governo", diagnosticou o líder do PMDB, Michel
•[Temer (SP), tentando tirar dos ombros a responsabili-
•jdade pela derrota e garantindo que seu partido tinha
;-no máximo sete dissidentes.
S O mapa de votação constesta a avaliação de Temer.
£A rebelião na base governista não se concentrou so-
unente no PPB. Dos 101 dissidentes governistas, 40' 

foram do PMDB; 29 do PPB; 10 do PFL; 8 do PTB;
um do PMN; quatro do PL e nada menos do que nove
do PSDB do presidente Fernando Henrique Cardoso."Erramos no cálculo. Não conseguimos medir o tama-
nho da insatisfação da base governista", repetia o

-vice-líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira
(SP),"E uma resposta á arrogância com que o governo•„tentou aprovar essa coisa que ele chama de reforma",
comemorava o líder do PDT, deputado Miro Teixeira
(RJ), que saiu chorando de emoção do plenário, en-'quanto os colegas cantavam o Hino Nacional. Afinal,
o resultado também pegou a oposição de surpresa. A
exemplo dos governistas, PT, PDT, PC do B e PSB
acreditavam que o parecer de Euler Ribeiro seria
aprovado com uma pequena margem de votos além
dos 308 necessários. "Ganhamos 

porque não desisti-
mos de ficar falando sozinhos", disse o deputado
Paulo Paim (PT-RS).

i No início da tarde, os governistas acreditavam que
«r o parecer de Euler Ribeiro seria aprovado com mais de
| 350 votos. O clima de preocupação, porém, começou a
I ' ''':'¦ ¦ ,:'v: : :X;' ' ';"r

,"S/( **'-

Cerca de dois mil manifestantes participaram do protesto contr^ar^orm^aprevidênci^tõ^rãnícidõ^^cõngre^io Nacional, formando um imenso não

surgir no fim da tarde. "Tem muita gente do PMDB e
do PSDB querendo votar contra para pressionar o
governo na questão dos bancos", avisou á oposição o
deputado José Genoíno (PT-SP). O vice-líder Arnaldo
Madeira também detectou o problema e alertou os
colegas para o quorum baixo — havia 466 dos 513
deputados em plenário. 

"Vai ser um placar apertado",
sentenciou Madeira.

Devidamente advertidos, os líderes governistas con-
tinuavam apostando na vitória e até chegaram a se
posicionar para fotos em frente ao placar. Estavam,
lado a lado, Inocêncio Oliveira, Luiz Carlos Santos,
Michel Temer e o relator Euler Ribeiro. Assim que o
resultado foi revelado, o ensaiado sorriso de comemo-
ração deu lugar a uma expressão de perplexidade."Não 

pode", disse Santos, que, a exemplo dos demais,»
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saiu rapidamente do plenário. Os deputados do PT e
do PDT os seguiram gritando: 

"Agora é CPI. Agora, é
CPI". Ao lado da oposição comemorava o ex-presi-
dente da Comissão Especial, deputado Jair Soares
(PFL-RS), que renunciou ao cargo por ser contra a
proposta do governo. 

"Agora, acabou a reforma",
comemorava.

Sem muita alternativa, o presidente da Câmara
encerrou a sessão numa última tentativa de salvar a
reforma da Previdência. Ainda está na pauta de vota-
çào a proposta original do governo para as mudanças
nas regras da aposentadoria. Com a suspensão da
sessão, abre-se uma possibilidade de o governo tentar
rediscutir o assunto com sua base e com a oposição
para preparar um novo texto. "Tem 

que se fazer um
esforço para aprovar a proposta original", afirmou

Luis Eduardo. "Talvez seja uma chance", disse desani-
mado José Anibal.

O ministro da Previdência, Reinhold Stephanes, que
acompanhou a votação no plenário saiu desolado."Estou calmo, o governo fez o que pôde", disse, sem
conseguir disfarçar. "O 

povo queria a reforma, mas a
proposta não agradava á elite."

A oposição não descarta a possibilidade de uma
negociação, mas está cheia de exigências. "Se o gover-
no desistir de ficar com essas propostas exdrúxulas e
estiver disposto a discutir com seriedade a reformula-
çào do sistema previdenciário, conversamos. Caso
contrário, ele perde pior do que perdeu hoje", disse
Miro Teixeira. "Podemos dialogar, mas agora a oposi-
ção tem que ser levada a sério", completou José Ge-
noino (PT-SP).

Governo ameaça os rebeldes

LEANDRO FORTES
BRASÍLIA — A derrota do governo na Câmara dos

Deputados — que rejeitou o relatório da reforma da
Previdência, do deputado Euler Ribeiro (PMDB-AM)
— jogou o presidente Fernando Henrique na ofensiva
contra o Congresso. Segundo ele, os parlamentares
que, 

"por motivos eleitorais", foram contrários ao
relatório "vão se arrepender" desta rebeldia. No con-
tra-ataque, o governo vai se encarregar, segundo o
presidente, de explicar aos eleitores as conseqüências
de cada voto contrário.

Em nota oficial lida pelo porta-voz da Presidência,
embaixador Sérgio Amaral. Fernando Henrique afir-
ma que a rejeição do relatório não põe fim ao processo
de discussão, debate e votação da reforma da Previ-
dência, "porque o pais precisa desta reforma". O
governo lamenta que, 

"no dia em que anunciou a
inflação de 0,4% em fevereiro — a mais baixa desde o
inicio dos anos 70 —, não tenha havido uma maioria

no Congresso para aprovar uma reforma necessária à
consolidação do Plano Real", como ressalta Fernando
Henrique.

Sérgio Amaral afirmou que a posição do presidente
em relação aos deputados rebeldes decorre da convic-
ção do governo de que a sociedade apoia a reforma da
Previdência. "Opor-se às reformas não é um bom
cálculo eleitoral", disse o porta-voz. 

"O 
governo vai

falar, explicar, esclarecer e mostrar quem está contra e
a favor de uma reforma que a sociedade deseja",
concluiu.

Presente no Palácio do Planalto, na hora em que o
presidente Fernando Henrique soube da rejeição do
relatório no Congresso, o ministro da Justiça, Nelson
Jobim, foi logo dizendo que não houve derrota do
governo no episódio. "É uma lição, faz parte da
batalha", afirmou Jobim. "Tínhamos expectativas de
aprovar o texto básico do relatório, mas agora vamos
discutir o texto original do governo, que vai depender
das negociações sobre as emendas", opinou.
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BRASÍLIA — Com a rejeição do parecer de Euler
Ribeiro, o governo fica com pouquíssimas alternativas
para tentar reformar a Previdência ainda este ano. A
votação de ontem, porém, não elimina a possibilidade
de o assunto ser retomado, pois ainda falta o plenário
da Câmara decidir se aprova ou não a proposta origi-
nal do governo, enviada ao Congresso em 95. Essa
brecha poderá ser usada pelo Planalto para reabrir as
negociações com a oposição. Caso a proposta do
governo também seja rejeitada, qualquer mudança na
Previdência só poderá ser discutida em 97.

Foi devido à essa possibilidade que o presidente da

Câmara, Luis Eduardo Magalhães (PFL-BA). não pôs
a proposta em votação ontem, pois ela seria fatalmente
rejeitada. Com a suspensão da sessão, a emenda da
Previdência tranca a pauta de votação da Câmara. Até
que a proposta do governo seja votada, nenhum proje-
to poderá ser discutido nas sessões ordinárias.

Se não houver a possibilidade de entendimento,
basta que 308 deputados estejam presentes à sessão
para rejeitar a proposta do governo. Nesse caso, qual-
quer mudança constitucional das regras da Previdência
só poderá ser analisada no próximo ano.

fluita ação-, aventura e suspense-i no ar e na terra-i em dois

Vicentinho aceita negociação

BRASÍLIA — O presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Vicente Paulo da Silva, o Vi-
centinho, ficou animado com o resultado da votação
do relatório da reforma da Previdência. A derrubada
do relatório do deputado Euler Ribeiro abre espaço
para novas possibilidades de entendimento sobre os
pontos com os quais a CUT não concorda, argumenta
Vicentinho. "Os deputados se sensibilizaram com a
nossa posição, de rejeitar o relatório", comemorou.

Durante o dia, Vicentinho parecia conformado com
a possibilidade de ver aprovado o relatório que critica-
va. "O 

que tinha que ser dito, eu já disse", alegou.
Após discursar na frente do Congresso para os mani-
festantes convocados pela CUT, Vicentinho foi embo-
ra e se isolou na sede da CUT no distrito federal.

Lá, Vicentinho chegou a reconhecer a força do
governo. 

"Pela correlação de forças no Congresso, se
eles resolverem aprovar, eles aprovam. Eu sou muito
pragmático", afirmava Vicentinho. Nem a garantia da
líder do PT, Sandra Starling (PT-MG), de que as
criticas da CUT abriam a possibilidade da oposição
virar o jogo, parecia convencê-lo. "Ê isso que eu quero.

Isso daria condição de continuar com a discussão, mas
vamos ver", dizia Vicentinho.

Hino — Os manifestantes que driblaram a rígida
segurança montada no Congresso para acompanhar
nas galerias a votação comemoraiam a derrota do
governo com o Hino Nacional e palavras de ordem.
"Um, dois, três. quatro, cinco mil, se mexer na Previ-
dência nós paramos o Brasil", gritavam os manifestan-
tes, entre abraços e lágrimas.

Durante a votação, os manifestantes vaiaram os
líderes que apoiavam o substitutivo de Ribeiro. "La-

drão, vai cavar poço na sua fazenda", repetiam os
aposentados quando falava o lider do PFL na Câmara.
Inocêncio de Oliveira. Inocêncio foi beneficiado com a
perfuração de 16 poços artesianos pelo Departamento
Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) em suas
fazendas, em Pernambuco.

Enquanto dentro do Congresso começava a vota-
çào. do lado de fora os manifestantes gritavam pala-
vras de ordem contra a proposta do governo. Os
manifestantes foram estimados em 2 mil, segundo a
PM, e 5 mil, de acordo com os organizadores.
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ximaQao de aeroportos do Para- °S 
m.embro^a c<>missao de inves- ele. a gravaQao esta perfeita ate o dicou ontem seu representante na

guai. Numa pasta plastificada, que Sfvil ?nAT? 
^ momento em que o p.loto, a quatro comissao de investigagao do aci-

so ontem de manha foi recolhida \ . . milhas da pista, pcrgunta a torre dente. E o piloto Joao Carlos de

por um sargento da FAB, estavam ® presidente do Sindicato Na- quais sao as condigdes de pouso. Oliveira Pessoa, responsavel pela
guardados varios documentos do c'ona' dos Aeronautas, Luiz Fer- "0 resto nao da para entender ao seguranga de voo da entidade.

jatinho, inclusive uma apolice da ' '
Intnr PnrratAmr Intamn/>i/>nnir sin __  .
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Mais de 3 mil horas de vôo

¦ Piloto já havia

conduzido vários

tipos de aeronaves

i.Aszlò varga

RLÂNDIA. SP — O piloto
V-/ Jorge Luiz Germano Mar-
tins, que comandava o Lear Jet
em que morreram os Mamonas
Assassinas, tinha cerca de 3.200
horas de vôo em diversas aerona-
ves. A experiência do piloto com
o Lear Jet era de 300 horas, sendo
270 horas no comando e 30 horas
em instrução. A informação foi
dada ontem pela viúva de Jorge,
Cristiane, que mostrou o curricu-
Io que o piloto havia preparado

15 dias antes do acidente na Serra
da Cantareira.

"O Jorge era uma pessoa mui-
to organizada e deixou uma série
de anotações sobre os seus estu-
dos com as aeronaves", disse
Cristiane. O currículo, que seria
entregue a duas companhias aè-
reas em que Jorge pretendia tra-
balhar, indica que ele fez também
70 horas de vôo com a aeronave
Citation, 270 horas com Mitsu-
bishi, 899 com King Air, 468 com
Navajo e 880 com Seneca.

Quando pilotava um Navajo
utilizado pela Colorado Taxi Aé-
reo de Orlândia, que pertence ao
usineiro Oswaldo Ribeiro de
Mendonça, Jorge fez uma aterri-
sagem sem trem de pouso em

Rondonópolis (MT). 
"O Jorge

adimitiu que foi erro dele não ter
acionado o trem de pouso, mas a
luz do comando desse instrumen-
to também falhou e não acusou a
falta de trem de aterrisagem",
disse o fazendeiro Ricardo Diniz
Junqueira, que comprou o Nava-
jo e contratou Jorge como piloto.
O fazendeiro afirmou que Jorge
era cuidadoso nos vôos.

Cristiane disse que vai aguar-
dar as invetigações do DAC so-
bre o acidente para tomar uma
posição. 

"Quem sou eu para dizer
qual foi o motivo?" Segundo ela,
o co-piloto Alberto Takeda, que
morreu no desastre do Lear Jet,
também tinha autorização para
pilotar a aeronave.

t QUINTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1996 JORNAL DO BRASIL .t

Cabo sofre tortura e

acusa os superiores

MANAUS - Três médicos da
Estação Naval do Rio Negro,
nesta capital, foram acusados de
torturar o cabo fuzileiro naval
João Veloso de Carvalho, de 35
anos. A denúncia foi feita pelos
advogados do fuzileiro. Manuel
da Conceição Chaves de Araújo e
José Eudair de Souza Martins,
que o encontraram inconsciente
anteontem, no cárcere da Estação
Naval.

João Carvalho disse que foi
torturado com chutes nos testicu-
los e murros por todo o corpo.

. Segundo o cabo. sua prisão ocor-
reu no sábado, quando seus supe-
riores souberam de sua transfe-
rència de Manaus para Belém,
publicada no Diário Oficial da
União. Ele contou que sua trans-
ferència foi negada por seus supe-
riores. Conseauiu então interfe-

rència de uma autoridade de Bra-
sitia.

Ontem, os advogados apresen-
taram gravação feita com seu
cliente, em que ele acusa os médi-
cos da Marinha — identificados
apenas como Hamaldi. Fernando
e Fidélis — como seus torturado-
res. Segundo João Carvalho, os
três entraram em sua cela durante
a noite e passaram a espancá-lo.
Na versão da Marinha, o fuzileiro
naval "foi 

punido severamente"
por ter agredido um superior. O
fuzileiro foi submetido à tarde a
exame de corpo de delito no Insti-
tuto Médico Legal, por decisão
do Alto Comando Naval da
Amazônia Ocidental. O laudo re-
velou que o cabo sofreu sérias
contusões e apresentava hemato-
mas. O Alto Comando instaurou
inquérito para apurar em 30 dias
o en\ olvimento dos três médicos.

Saúde 
paga

o dobro

por vacinas

BRASÍLIA — A Fundação Na-
cional de Saúde vai comprar, de
quatro laboratorios estrangeiros
vencedores da concorrência, 11
milhões de doses de vacinas con-
tra sarampo a preços que variam
entre USS 0.27 e USS 0.29 por
dose, o dobro do que é pago pelas
organizações internacionais da
saúde. A Opas (Organização Pan-
Americana de Saúde) pagou USS
0.14 por dose em 1995.

O Ministério da Saúde vai gas-
tar USS 3.07 milhões na compra
das vacinas. Aos preços pratica-
dos pela Opas, custaria USS 1.54
milhão. A licitação foi disputada
por sete laboratórios, que apre-
sentaram propostas com preços
muito parecidos. O mais baixo foi
do Swiss Serum. que vai fornecer
três milhões de doses de vacina, a
USS 0.27 a dose.
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Tudo pra você gostar da gente.

mei da disparada dos preços e o
próprio Samy me pôs em contato
com o dono da Stic, para que acer-
tássemos a situação", revela.

A empresa K & Y tem sede em
Campinas e, por isso, promovia os
shows do interior de São Paulo e da
Baixada Santista. "O 

que eu não
entendo é porque foi dispensada a
companhia que trouxe os garotos
do show de Piracicaba. Eles gosta-
vam de voar com aquele pessoal,
com quem foram a Brasília", lem-
bra Kleber.

Inadimplência — A empresa
contratada para Brasília foi a Táxi
Aéreo Minas Gerais (Tamig), só
depois substituída pela Madri Táxi
Aéreo, com a qual sofreram o aci-
dente. O Lear Jet da morte, aliás,
estava com o "seguro de casco" —
que indeniza o proprietário em caso
de perda total — vencido há oito
meses. Ele fora cancelado, por ina-
dimplência, ao tempo de seu dono
anterior, ainda em 95, e o atual
proprietário, Antônio Galvão, não
a1 interessou em revalidá-lo, o que

Empresário fretou 
jatinho 

dos Mamonas

¦ A revelação é de um sócio da K & Y, que comprava shows da banda e conhecia bem o administrador da agenda dos músicos

MARJLl RIBEIRO
SÃO PAULO — Os proprietários

da K & Y Publicidade, Promoções
e Eventos — que compraram 15
shows dos Mamonas Assassinas —
não têm dúvidas de que foi o em-
presário Samy Roberto Elia quem
fretou o "avião da morte". Junta-
mente com Rick Bonadio, ele admi-
nistrava a vida profissional da ban-
da, organizando a agenda "de es-
trada". Nessa atuação, ele definia,
inclusive, como seria o transporte
para os eventos e quem iria fazê-lo.
Kleber Lúcio, sócio de Élcio Yoshii
na K & Y, afirma que 

"Samy exigia
: que a gente contratasse pessoas in-

dicadas por ele, por uma questão de
confiança nos serviços prestados."

O empresário Samy Elia era ri-
goroso nas escolhas e intermediava
os negócios com freqüência. "Ele
sempre fez questão que os respon-

. sáveis pela sonorização dos shows
fosse a Stic Som. Só que essa em-

j presa começou a cobrar muito ca-
ro, a partir do momento em que o
número de shows dobrou. Eu recla-

custaria 2% do valor do jatinho.
Uma das hipóteses levantadas

para a troca de empresas foi a de
economia de recursos, já que, se-
gundo apurou o JORNAL DO
BRASIL, a Tamig era mais cara
que a Madri. Lúcio acha a econo-
mia absurda, "porque 

quem paga o
transporte é a empresa promotora
dos eventos. Não faz sentido eco-
nomizar com o dinheiro alheio..."
Além do mais, ele avalia que a du-
pia Bonadio e Elia estava cobrando
"muito bem pelos shows — pelo de
Piracicaba, paguei USS 60 mil, fora
os custos de produção! - para se
preocupar com gastos".

Apesar de insistir que os empre-
sários Bonadio e Samy eram muito
amigos dos garotos — este último
até passou mal, quando soube do
acidente —, Lúcio também conta
que, no dia em que eles eram vela-
dos em Guarulhos, Samy, que é
cantor e tem uma banda de baile, se
apresentava para a colônia judaica.

Corrida atrás das lembranças

JOSÉ MARIA MAYR1NK
SÃO PAULO — Quatro dias de-

pois do acidente com os Mamonas
¦ Assassinas, fãs e curiosos continua-

vam subindo ontem a Serra da
Cantareira para procurar objetos

' das vitimas e pedaços dos destroços
do Lear Jet 25. Cinco moradores do

• Jardim das Pedras, bairro popular'situado a dois quilômetros do local
' do acidente, conseguiram recolher,

pela manhã, uma bermuda de lycra
rosa e branca, uma toalha de rosto

c estampada, uma calça jeàni marca
v Vision Street IVear, um par de

meias e o pé esquerdo de um tênis
preto Magic 0'Neal, número 39. de
fabricação coreana.

Quando uma patrulha armada
de soldados da Aeronáutica chegou
para fazer a guarda dos destroços
do jatinho, às I Ih, o motorista Sid-
nei Alves e seu amigo Márcio de
Oliveira já exibiam, orgulhosos,
seus troféus. "Vou 

guardar tudo
isso de lembrança, sem lavar ne-

nhuma peça", disse Márcio, en-
quanto Sidnei tentava adivinhar a
quem poderia ter pertencido o tê-
nis. Os dois já subiram o morro
quatro vezes para vasculhar os des-
troços do avião.

O eletricista de automóveis An-
tônio Hotes apoderou-se de um co-
lete salva-vidas de cor laranja e
anunciou que vai usá-lo numa "pis-

cina de bastante marola". As peças
do avião estão espalhadas pelo
meio da mata, numa faixa de cerca
de 500 metros de extensão por 30
metros de largura. Num dos vários
pedaços da fuselagem podia se ler
o prefixo LSD do aparelho da
Madri Táxi Aéreo. Instrumentos
de bordo, cabos flexíveis, rolos de
fiação e restos de poltronas estão
perdidos no meio das árvores.
Continuam jogados no chão tam-
bém um guia de pronto-socorro,
caixas de compressas para curati-
vos, sacos para enjôo e folhas in-
tactas da revista Playboy com fo-
tos de mulheres nuas.

Ao lado de um mapa chamusca-
do do Brasil, com indicações de
"1.200 localidades, 1,6 milhões de
quilômetros de estradas, rede ferro-
viária e parques nacionais", havia
várias folhas soltas de um bloco de
controle de vôo com rotas de apro-
ximação de aeroportos do Para-
guai. Numa pasta plastificada, que
só ontem de manhã foi recolhida
por um sargento da FAB, estavam
guardados vários documentos do
jatinho, inclusive uma apólice dá
Inter Corretores Internacionais de
Seguros Ltda, assinada por José
Carlos M. Turon. Na mesma pas-
ta, havia um recibo da Infraero
para a empresa Espaço Livre de
Prod. Art. S/C Ltda, no valor de
RS 20.34370, e um atestado de
homologação, feito pela Lider Tá-
xi Aéreo em 23 de março de 1993.
Havia ainda um papel com a ano-
tação "licença de estação da aero-
nave está no DAC".

Silvio Alves mostra o tênis de um dos Mamonas achado entre os destroços e que vai gtiarílarcomotrcjeu

DAC ouvirá fita amanhã

SÀO PAULO — A gravação do
diálogo entre o piloto do Lear Jet
PT-LSD e a torre de comando do
Aeroporto de Cumbica, nos mo-
mentos que antecederam o acidente
de sábado, será ouvida amanhã pe-
los membros da comissão de invés-
tigação do Departamento de Avia-
ção Civil (DAC).

O presidente do Sindicato Na-
cional dos Aeronautas, Luiz Fer-

nando Collares, disse ontem que o
trecho da fita com esse diálogo está
cheio de interferências e precisa ser
limpo. "Um representante nosso
ouviu a fita, mas não se consegue
entender nada", explica. Segundo
ele. a gravação está perfeita até o
momento em que o piloto, a quatro
milhas da pista, pergunta á torre
quais são as condições de pouso."O resto não dá para entender ao

certo", diz Collares. "O 
que quere-

mos saber é se a torre de controle
tinha consciência do perigo que o
avião corria, e que atitude tomou
nessa hora", ressalta.

O Sindicato dos Aeronautas m-
dicou ontem seu representante na
comissão de investigação do aci-
dente. É o piloto João Carlos de
Oliveira Pessoa, responsável pela
segurança de vôo da entidade.
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\Tao havia duvidas, ontem, no Planalto e no Congresso de
±N que o governo tinha sido "picado 

por marimbondos". ^
Era essa a frase-simbolo, nos arraiais governistas, para HHHH HHHH

mostrar a influencia do senador Jos6 Sarney na aprovagao da I II I|LgpJg II I
'» Comissao Parlamentar de Inquerito do Sistema Financeiro, a I;: ' .11 IlP* .» ^ 91 I

chamadaCPIdosBancos. -'¦I II i/y!| ^
Mas ao lado das contas que eram feitas e das evidencias . HH HH HI EM

i que eram recolhidas no Congresso para provar a responsabi- Cr»
S lidade de Sarney, fazia-se tambem o registro da estocada que I f

Fernando Henrique deu no ex-presidente, na cerimonia em I Jk A A I II A A M A I
> Belo Horizonte, quando falou do resultadodealgumasagoes IV II % ¦ !¦ V A IIII A I A H I

do seu governo: 
"As vezes algumas abelhas me picam. As V W A W W w n % M W I

¦; vezes ate marimbondos." A piada, em cima do titulo de um I __ /A 
£ 

I

;• dos Hvros de Sarney — Marimbondos de fogo—, provocou A mmmmmmmrnt Aflf CO/96 I
{5 indisposicoes. ' . I

;< Um tucano graduado do Congresso anotou que entre os ¦ WWWfflI?T5W?BrrniT»T5rfTri>TrHr75M^B I

| 29 senadores que assinaram o pedido de CPI ha 11 integran- I
!• tes da "bancada de Sarney". O senador Esperidiao Amin, I 

* 
-r h ii» I

I que esperava "um 
pouco mais de cautela" do Congresso, |' ! oi™itd pinate P,oceSSo Penal JL'( coueo'dai-aamigosdeSaraeyeslSotodosla ¦ . blrelto Pricessual CM nS"*00 >

. ¥"*s"facred!-"qr0prmcr PT"0TV BSfflButSioE cnatao da CPI foi o Tato de o governo 
' nao ter mostrado ¦ 

^ifc&lbsuperlo, on, Dirolto V~J==1
f; servigo na punigao de culpados . O senador Antonio Carlos ¦ . Pifocoooo Civil IValadares, autor do pedido de CPI, apontou entre varias l'^:rriL^S--r  — I

razdes para sua decisao "o empenho do governo em nao I
J! abrir a caixa-preta do Banco Central". T-—-I

Depois de chamar a atengao para um aposto do texto do |^^^ll|P!^?^B'radas Empresas y

| pedido de forma?ao da CPI — "a 
partir do ano de 95" — que I' QVa'ldade Total v men»^SX

| configuraria o proposito de evitar investiga^oes sobre a agao I Enjpresarial ¦

| dos govemos anteriores ao de FH, um Hder govemista disse II
j»' que 

"so restava, agora, confiar na responsabilidade do Con- |!Ai|lQ9ynfflDrafflR^Q3ESSI3QSSQSEIIH I
| gresso". I • Fl&idterctpia Neiirolbgica |
I I • Fistotarapia Ortop&iica -rir^ .v 

Quadro da derrota cia alineiu Pcla Primeira vez I • Forioaodlologia Cllnica ( WjTJuJ

Minutos apos a votagao da '| I * Pslcomotricidade ^S5 j
reforma da Previdencia, o depu- Dura lex H • Voz Falada ¦
tado Marcio Fortes e o lider do 0 cabo do 23° BPM que I I
PSDB, Jose Anibal, eontabiliza- controlava o transito na tersa- I
vam o mapa da traigfio ao govcr- feira, i& 19h33, no cruzamento ¦ • A^eoiogia e iiisiona aa America ¦
no. da Auto-Estrada Lagoa-Barra I •.Cornu^icaffio a Asseasona de Imprensa

Votaram contra a reforma: com a Pra$a Nossa Senhora Au- I11* pajppl<Spla;M^icam .Paicossomdtica J
9% da bancada do PFL c 11% xiliadora, no Leblon, pirou. I • Psicopedagogia na Educagao \

• dos tucanos. Para impedir que os carros I B
y A base governista ainda so- avangassem o sinal, ele usou o 38 I HUUSlllfcJttJLi3U4SUJSJflttU«lWAJil"«i»3«»^ ¦

freu as seguintes baixas na vota- numa mao e o apito na outra, I • Ah&lisa d0 Si8t8^iai5 H
is $o: 45% do PMDB, 40% do ameagando atirar. I • Engenharia de Si8temas de Computagao 1^
d PPB, 50% do PL c 30% do Bastava, noentanto, sacar I • Redes Locais
li PTB. bloco de multas. ¦ • Tecnologia de Banco de Dados Q

Efeito eleitoral Direitos humanos £ j | | 
I

Dois tervos dos deputados 0 Departamento dc Estado liiformifiai • IniorlfS** I
federais do PSDB que votaram dos EUA divulgou ontem, cm , I

c contra a reforma da Previdencia Washington, seu relat6rio anual l v' pHv I
' silo pre-candidatosa prefeito. sobre violates dc direitos hu- |

manos ¦
Transparencia Frequentador contumaz I rr± 

irirr«^IA caminhonete D-20 do de- desse relatorio, o Brasil aparece I\I
putado Euler Ribciro foi apreen- pcla primeira vez com rcssalvas I '}•*".'mjb . n > c«iiibuitSH«bouc«» M *
dida ontem cm Manaus, durante positives, com cita?ao a tres ati- 'V. Rua do Biapo, 146 - Rio Comprido B
uma blitz do Dctran amazonen- tudes do governo FH. T«li: 503-7000 • Fax: 503-7227
sc. A Lei dos Desaparccidos Csntro
O carro, conduzido pelo Politicos, a cria?ao de um grupo Rua Urusuaiana, 55/613

g motorista, trafegava irregular- intcrministerial para combater T«l.: 22:4-3355^^^^^^
§ mente, com os vidros cobertos trabalho escravo c a divisao da
Jtj por uma pclicula que bloqueia Policia Federal para apurar dc-

visao de fora para dentro. nuncias de violagao dos direitos Aki VSee»/^eEuler, relator da reforma da humanos. RENT AN OFFICE
Previdencia, nao gosta mesmo Dedo_duro InTeRese^Wj®?^
de transparencia. , 

* t «. 0 2° Grupo de Camaras do ___L/BTCO peieiista Tribunal de Justi^a do Rio deu I »T|1 1 I 1 r^l B
Esta definido o resultado do um parccer contrario a agao dc I *^* M * L JH

jogo politico pelo controle das reparosdedanosmoraismovida 9%^e<^J^li<t22dDpJa^5i£« I
comissoes permanentes da Ca- pelo diretor da NET, Paulo Ce- - nnt—m rutiiuim * liiiti r n r rimi I
mara de Deputados. sar Ferreira, contra o composi- * Qnwiplo • T«M« I

O PFL abriu mao. para tor Chico Buarque.
PMDB, da importantissima Co- Na abcrtura dos arquivos
missao dc Constitui^ao e Justus do Dops, Chico Buarque afir- |Ag^m^|||H
e ficou, em troca, com a Comis- mou que, durante o regime mili-
sao de ComunicaQao. tar, Paulo C6sar teria "dedado ^^SSSS^i 

T0D0S"0Vai fazer marcagao cerrada todo mundo". 110 SP B1cm Scrjiio. Os dcscmbargadorcs derru- JBHBBI; " * —
Prova ambiental baram a agao por unanimidade.

Na avalia?ao do chancclcr Desabafo
Luiz Felipe Lampreia, o sccreta- Ao constatar a derrota do
rio dc Estado americano, War- governo na votagao da cmenda
rcn Christopher, dcixou o pais da Previdencia, o presidente da
consciente da melhoria das con- Camara, Luis Eduardo Maga-
digoes ambientais no Brasil. lhaes, levantou-se resmungando
razao e uma s6: furiosamente.

— 0 monitoramento ameri- Seu desabafo foi ouvido pe-
k, cano, feito por satelites, mostrou lo deputado Alexandre Cardoso:
R que enquanto o desflorestamen- — lsto e uma vergonha. Es-

to nos Estados Unidos esta em ta Camara tem que ser fechada
fo 1 % ao ano, o do Brasil caiu para depois de rejeitar esta emenda —

g 0.3% — explica Lampreia. conta Alexandre Cardoso.

| Explos&o Bom de mira

A novelista Gloria Perez co- Helio Luz, chcfe de Policia
memorava. ontem, o sucesso da Civil do Rio, mirou e atirou:
sua novela. Explode corafao. — O problcma nao e o cri-

Na ultima terva-fcira. noite me organizado e, sim, a policia
de nupcias do casal de ciganos desorganizada.
Dara e Igor, o indicc de audien- Acertou ni
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AGRADECIMENTOAgradeço aos médicos o enfermeiro® que
cuidaram com prof»»s«onnhsmo o carinho cie
minha máe • Lenyffl. internada no qu«r
to 707. por 36 dias. na Ordem Terceiro de
Sào Frencwco da Penitência, Tijuca
Ela partiu a 19 de fevereiro, mas. se estives
se viva. agradeceria ao Corpo de Enferma-
gem pelo zeloao tratamento, á enfermeira
Ivane que amenizava seus curativos cha-
mando a de LEÜÊ. ao O» Oaudio N«?ves
tèo atencioso e à sua médica Gisete Casah
que. a cada dia. renovava esperanças de
reatxhtá Ia para a v»da
A esses profissionais competentes e ded»
cados que tôm a nobre mrssêo de socorrer
o próximo com amor. o meu agrsdeomen
to e de toda a nossa família

Conceição Rosa e Família
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LANCE-LIVRE
O almirante Luiz Leal Ferreira,

presidente do Superior Tribunal Mili-
lar. está internado no Hospital Mar-
cilio Dias, no Rio. Deve se submeter a
uma operação de ponte de safena.

A cantora Maria Augusta estreia
hoje. às 22K30. no Rio Jazz Gub. no
Hotel Mcridicn. o sbow de lançamento
de seu CD Clássicas em bossa

O porta-voz da Presklfiflcia, Sérgio
Amaral, e o secretário do Itamarati
Durval de Carvalho Barros receberam
missão especial do Rio Comentioo
Bureau, na viagem presidencial ao Ja-
pão. neste sábado: divulgar o Rio. com
tideos e folhetos turísticos.

O ecologista Rogério Rocco rc-
presentará o Brasil na Conferência
Internacional sobre Drogas que scra
realizada entre os dias 23 e 25 de
março, em Lisboa. Falara sobre o
funcionamento do trafico e sua rela-
çào com as favelas.

Preocupado com as duas mil de-
missões mensais registradas na cate-
goria, o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do Rio, Carlos Manoel,
passa a semana em Brasília para pedir
ajuda a Vieentinho.

O filme Jenipapo, de Monique
Gardcnberg, vai para o Canadá. O
distribuidor que comprou os direitos
pretende levá-lo para o mercado de
Cannes, o que praticamente garante
sua entrada na Europa.

Os lideres dos sem-terra José Rai-
nha, sua mulher, DMMa Alves de
Souza, e Márcio Barreto ganharam o
titulo de cidadãos do Estado do Rio,
por iniciativa do deputado Edmibon
Valentim.

O presidente da Fifa, João Have-
lance, viaja dia 17 para Oakland. na
Austrália, para a abertura do torneio
de futebol da Oceania. No dia 6 de
abril. Havelangc participa da funda-
çào da Soccer Major League. a fede-
ração de futebol dos Estados Uni-
dos.

Os deputados Prisco Vianna e José
Genoino são os convidados para falar
sobre Poder de Agenda e o Processo
Eleitoral no Brasil dia 11. na Escola
de Políticas Públicas e de Goterao da
IFRJ.

O Congresso deixou o governozonzo. Sc FH não reagir, irá a no-
cautc.

Paciente ganha
segundo coração
O administrador austríaco Karl Wittmann, 50
anos. é o primeiro paciente no Rio de Janeiro c o
sexto no Brasil a ser submetido a uma cirurgia
para o transplante de um segundo coraçào. Gra-
ças á cirurgia, o paciente vive agora com dois
corações. A operação foi feila no dia 22 de feve-
rciro, no Hospital Riomar, na Barra da Tijuca.
pela equipe do cirurgião José Pedro da Silva. Karl
passa bem e deverá receber alta na próxima sema-
na. "Quero voltar a trabalhar logo e recuperar o
tempo em que estive doente", disse.

Vitamina A nfio prevlne
câncer ou mal cardíaco
Um estudo desenvolvido pela Escola Médica de
Dartmouth, nos EUA, confirmou descobertas
anteriores de que suplementos de betacaroteno
(pró-vitamina A) não evitam doenças do coração
nem câncer. Enquanto há fortes evidências de
que frutas e vegetais, naturalmente ricos cm
betacaroteno. combatem as duas doenças, a
ingestão da substância através de cápsulas e
comprimidos pode não ter o mesmo efeito. A
pesquisa envolveu 1.188 homens e 532 mulheres,
entre 35 e 85 anos de idade.

Droga trata
doença que
gera anemia
O remédio eritropoictina
pode ajudar a recuperar
pacientes com inflamações
no intestino, como colite
ulcerativa, que causam
anemia. Um estudo da
Universidade alemã de
Humburgo mostrou que o
hormônio oferece
resultados melhores que o
ferro.

Meteorito
encontrado
é de Marte
Cientistas da
Universidade de
Manchester identificaram
um pedaço de Marte com
4 bilhões de anos.
encontrado na Antártica.
O achado responde
questões sobre a chuva de
mcteoritos. responsável
por muitas crateras na
Lua.
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vr ão havia dúvidas, ontem, no Planalto e no Congresso de
±N que o governo tinha sido "picado 

por marimbondos".
Era essa a frase-símbolo, nos arraiais govemistas, para

mostrar a influência do senador José Sarney na aprovação da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro, a
chamada CPI dos Bancos.

Mas ao lado das contas que eram feitas e das evidências
que eram recolhidas no Congresso para provar a responsabi-
lidade de Sarney, fazia-se também o registro da estocada que
Fernando Henrique deu no ex-presidente, na cerimônia em
Belo Horizonte, quando falou do resultado de algumas ações
do seu governo: 

"Às vezes algumas abelhas me picam. Às
vezes até marimbondos." A piada, em cima do titulo de um
dos livros de Sarney — Marimbondos de fogo —, provocou
indisposições.

Um tucano graduado do Congresso anotou que entre os
29 senadores que assinaram o pedido de CPI há 11 integran-
tes da "bancada de Sarney". O senador Esperidião Amin,
que esperava "um 

pouco mais de cautela" do Congresso,
concorda: "Os amigos de Sarney estão todos lá."

Mas Amin acredita que o principal impulso para a
criação da CPI foi o fato de o governo 

"não ter mostrado
serviço na punição de culpados". O senador Antônio Carlos
Valadares, autor do pedido de CPI, apontou entre várias
razões para sua decisão "o empenho do governo em não
abrir a caixa-preta do Banco Central".

Depois de chamar a atenção para um aposto do texto do
pedido de formação da CPI — "a 

partir do ano de 95" — que
configuraria o propósito de evitar investigações sobre a ação
dos governos anteriores ao de FH, um líder govemista disse
que 

"só restava, agora, confiar na responsabilidade do Con-
gresso".

?
Quadro da derrota

Minutos após a votação da
reforma da Previdência, o depu-
tado Márcio Fortes e o líder do
PSDB, José Aníbal, contabiliza-
vam o mapa da traição ao gover-
no.

Votaram contra a reforma:
9% da bancada do PFL c 11%
dos tucanos.

A base governista ainda so-
freu as seguintes baixas na vota-
çào: 45% do PMDB, 40% do
PPB, 50% do PL e 30% do
PTB.
Efeito eleitoral

Dois terços dos deputados
federais do PSDB que votaram
contra a reforma da Previdência
são prc-candidatos a prefeito.
Transparência

A caminhonete D-20 do de-
putado Euler Ribeiro foi apreen-
dida ontem cm Manaus, durante
uma blitz do Dctran amazonen-
se.

O carro, conduzido pelo
motorista, trafegava irregular-
mente, com os vidros cobertos
por uma película que bloqueia a
visão de fora para dentro.

Euler, relator da reforma da
Previdência, não gosta mesmo
de transparência.
Cerco pefelista

Está definido o resultado do
jogo político pelo controle das
comissões permanentes da Cã-
mara de Deputados.

O PFL abriu mão. para o
PMDB, da importantíssima Co-
missão de Constituição e Justiça
e ficou, em troca, com a Comis-
são de Comunicação.

Vai fazer marcação cerrada
em Serjão.
Prova ambiental

Na avaliação do chanceler
Luiz Felipe Lampreia, o secretá-
rio de Estado americano, War-
ren Christopher, deixou o país
consciente da melhoria das con-
dições ambientais no Brasil. A
razão c uma só:

— 0 monitoramento ameri-
cano. feito por satélites, mostrou
que enquanto o desflorestamen-
to nos Estados Unidos está em
l % ao ano, o do Brasil caiu para
0.3% — explica Lampreia.
Explosão

A novelista Gloria Perez co-
memorava, ontem, o sucesso da
sua novela. Explode coraçào.

Na última terça-feira, noite
de núpeias do casal de ciganos
Dara e lgor, o indice de audiên-

cia atingiu pela primeira vez
59%.
'Dura lex'

0 cabo do 23° BPM que
controlava o trânsito na terça-
feira, ás 19h33, no cruzamento
da Auto-Estrada Lagoa-Barra
com a Praça Nossa Senhora Au-
xiliadora, no Leblon, pirou.

Para impedir que os carros
avançassem o sinal, ele usou o 38
numa mão e o apito na outra,
ameaçando atirar.

Bastava, no entanto, sacar o
bloco de multas.
Direitos humanos

0 Departamento de Estado
dos EUA divulgou ontem, cm
Washington, seu relatório anual
sobre violações de direitos hu-
manos.

Freqüentador contumaz
desse relatório, o Brasil aparece
pela primeira vez com ressalvas
positivas, com citação a três ati-
tudesdo governo FH.

A Lei dos Desaparecidos
Políticos, a criação de um grupo
interministerial para combater o
trabalho escravo e a divisão da
Policia Federal para apurar de-
núncias de violação dos direitos
humanos.
Dedo-duro

0 2o Grupo de Câmaras do
Tribunal de Justiça do Rio deu
um parecer contrário â ação de
reparos de danos morais movida
pelo diretor da NET, Paulo Cé-
sar Ferreira, contra o composi-
tor Chico Buarque.

Na abertura dos arquivos
do Dops, Chico Buarque afir-
mou que, durante o regime mili-
tar, Paulo César teria "dedado
todo mundo".

Os desembargadores derru-
baram a ação por unanimidade.
Desabafo

Ao constatar a derrota do
governo na votação da emenda
da Previdência, o presidente da
Câmara, Luis Eduardo Maga-
Ihàes, levantou-se resmungando
furiosamente.

Seu desabafo foi ouvido pe-
lo deputado Alexandre Cardoso:

Isto é uma vergonha. Es-
ta Câmara tem que ser fechada
depois de rejeitar esta emenda —
conta Alexandre Cardoso.
Bom de mira

Hélio Luz, chefe de Policia
Civil do Rio, mirou e atirou:

O problema não é o cri-
me organizado e, sim. a policia
desorganizada.

Acertou na mosca.
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SÁBADO no seu JB

ajudará Petrobrás

CIRCULAÇÃO
Assinaturas novas Grande Rio
Assinaturas demais Cidades
Atendimento ao Assinante
Atendimento às Bancas
Exemplares Atrasados

O que é o JB Online
É uma edição eletrônica do
JORNAL 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 «cesso ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet é ofe-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel. O erv

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
www.lbsse.br/ ~jb/ind«x.html
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mail:
Jb<« aupeorg
Como schflf eompteimn-
tos do Jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne. na Internet, é só clicar sobre a
mesma marca que aparece na te-
Ia e procurar o número corres-
pondente, para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
mações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).

FABRlCIO MARQUES
SÀO PAULO — A Universidade

de São Paulo e a Pirelli acabam de
celebrar uma parceria que vai aju-
dar a Petrobrás a tirar petróleo de
novas plataformas na Bacia de
Campos. Reza a parceria que os
engenheiros da Escola Politécnica
da USP vão desenvolver um pa-
cote de programas de computador
para a Pirelli, com o qual a coin-
panhia irá desenvolver cabos sub-
marinos para a retirada de petró-
leo em águas muito profundas.

Hoje, a Petrobrás usa cabos da
Pirelli em plataformas que reti-
ram petróleo a uma profundidade
de 300 metros. O desafio è criar
cabos que agüentem o desgaste
em plataformas que extrairão pe-
tróleo a um quilômetro de pro-
fundidade.

Resistência — "A USP vai
nos ajudar a avaliar como os nos-
sos cabos se comportam numa
profundidade dessas e o que prc-
cisa ser reforçado para que ele
agüente o desgaste", diz o enge-
nheiro Carmine Toralli, diretor de
pesquisa e desenvolvimento da Pi-
reli Cabos. "Os cabos ficam ba-
lançando no mar e tem resistência
limitada", explica.

O cabo em questão é conheci-
do como "cordão umbilical".
Através dele, o comando da pia-

taforma consegue enviar mensa-
gens até a boca do poço, fechando
e abrindo válvulas ou calculando
a temperatura e a pressão do óleo
cru. Essas mensagens são envia-
das através de fluidos hidráulicos.
Já o petróleo passa por um cabo
ao lado, de náilon, revestido com
uma fibra ultra-resistente.

Profundidade — Um cabo
mais forte é necessário para a rc-
cém-descoberta plataforma de Al-
bacora, que vai extrair petróleo a
mil metros de profundidade. 

"A
medida que a pesquisa avançar,
repassamos a tecnologia para a
Petrobrás, para que possa come-
çar a extrair o óleo", afirma Ta-
ralli. A Petrobrás conseguiu resol-
ver este problema na plataforma
de Marimba, mas teve a ajuda da
topografia do fundo do mar. O
cabo fica solto nos primeiros 300
metros de profundidade. Nos ou-
tros, como existe uma espécie de
desfiladeiro, o cordão umbilical
foi preso á parede do acidente
geográfico, evitando a fadiga do
cabo.

A parceria envolve RS 2 mi-
lhões. Parte desse dinheiro foi pa-
ra a Pirelli. como empréstimo a
juros subsidiados da Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Finep).
Outra vai para a USP, como ver-
ba a fundo perdido.
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Washington — Reuter

¦ Rivais do senador admitem que ele sera

p candidato republicano contra Clinton

'Flavia sekles apoiando Buchanan, incluindo a
correspondents direita crista, republicanos de ,¦

A WASHINGTON — A indicaQao classe baixa e os que apoiaram o
do senador Bob Dole como can- bilionario texano Ross Perot em

' 
didato do Partido Republicano 1992. 0 maior problema de Bu-

para as eleiQdes presidenciais de chanan:maisde50%doseleitores .,

em estados

novamente Nova ®
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'dor Richard Lugar bateram em 1ue 80Sta da proposta de urn im- Dole comemora a vitoria com amulher, Elizabeth, e hoje, nasprimariasde Nova lorque, vatenfrentar opoder economicodo milionario Forbes

retirada e apoiaram Dole. P°st0 ",n'c° ~ Partel.?,ntr?.' ^a
, n , p „ campanha de Forbes. So o Steve ——

u uitraconservauorrai bu- tem fa|aci0 em transformar os RHR DOT caustico Dole, em uma ultima mis- rou por ampla margem nas pesqui- ultimo final de semana, com o

S'^ZSZr l^ EUA numa zona de empreendi- 
"" sao 

pela geratao da Segunda Ouer- sas e acumulou uma grande0 parece mevitaver mas pro- mentos economicos de costa a ¥ TfYlo \rg\rw Hn ra Mundial, que nao gosta de de- gem financeira, enquanto a
j! \9Ma Ucl monstra^oes publicas de emo^ao e do establishment do partido

da Mas quando o ano de

 babyboomer, que exala charme pes- do Steve Forbes e do

para seu centro com uma oposigao^^^^^^^^^^^^^^^^H
ideologico. de Dole vacilar.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
Dole Em New pareceu

completou anos dos fe- percebera que

o brago Dole perdeu

duas primarias seguintes para
senador pelo estado de Sul,
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Internacional

Embargo a Cuba

fere livre comércio

., GENEBRA, SUÍÇA — Denun-
ciando desrespeito às regras do
Jivre comércio e tentativa de im-
por leis americanas fora dos
'EUA, a União Européia (UE), a
Rússia, o Canadá, o México e
outros paises membros da Orga-
nização Mundial do Comércio"(OMC), 

sediada em Genebra,
contestarão e tentarão anular os

Cefeitos da lei que reforça o embar-
^ go americano a Cuba e procuraforçar outros países a aderir ao

boicote.
j A chamada lei Helms-Burton
^ foi aprovada ontem na Câmara
5; dos Deputados, depois de passar
í no Senado, e devera ser sanciona-
£ da pelo presidente Bill Clinton na
£ próxima semana,
f Num documento que será en-
s tregue hoje ao embaixador ameri-
j[ cano em Bruxelas, os europeus
^consideram que a lei Helms-Bur-
£~ ton, por atingir empresas de ou-
í tros países, viola as normas de
\ direito internacional e da Organi-
} zação Mundial do Comércio. En-
^ tre as medidas ilegais, segundo o
i texto da União Européia, esta-
>! riam a proibição de importação
*-para os Estados Unidos de açúcar
-procedente de Cuba ou de um

país intermediário e o estimulo
para que exilados cubanos recla-
mem na Justiça americana indeni-
zação por imóveis desapropriados
em Cuba, supostamente a ser pa-
ga por empresas estrangeiras hoje
instaladas nesses imóveis.

A UE também considera ína-
ceitáveis a ameaça de retirada de
ajuda econômica americana à
Rússia e outros paises da antiga
URSS que continuem fornecendo
ajuda a Cuba.

Os europeus anunciam que"defenderão seus interesses legiti-
mos nos foros internacionais
apropriados", o que já anuncia-
ram o Canadá, que igualmente

issou a investir pesado em Cu-
, e os países do Caribe, que se

preparam para negociar termos
de livre comércio com Cuba. Na
OMC, diplomatas ouvidos pela
Reuter consideram que não será
simples para eventuais reclaman-
tes provar que estão sofrendo pre-
juízos; mas reconhecem que os
EUA terão trabalho. "Os EUA
não têm muito como se defender
da acusação de que estão desres-
peitando flagrantemente as nor-
mas que ajudaram a fixar", disse
um embaixador.

Cubano fala na ONU

V NOVA IORQUE — Na sessão
.•especial da Assembléia Geral da
a ONU convocada por Cuba para
t> dar sua versão sobre a derrubada

de dois aviões de exilados em
Miami, há 12 dias, o chanceler

-cubano, Roberto Robaina, afir-
»mou ontem que a nova legislação

. americana que endurece o embar-
.c go contra Cuba é uma "lei contra
>t»a humanidade". A lei Helms-Bur-
:>ton. aprovada pelo Congresso

• americano, autoriza a punição de
; empresas estrangeiras com sucur-¦ sais nos EUA que também façam

negócios com Cuba.
Robaina disse ao plenário que

a lei "é contra todos vocês e con-*• tra todos que desejam se valer do
direito de relacionar-se. fazer co-* mércio e investir livremente em
Cuba". Robaina afirmou que a lei"eleva a niveis incríveis o desapre-"ço 

pela soberania e autodetermi-
- nação dos povos".

O ministro cubano denunciou
o a lei como uma tentativa ameri-
cana "de legislar supranacional-
mente". Robaina garantiu que
Cuba "não renunciará ao cami-
nho empreendido, não frustrará
as esperanças e a confiança dos
amigos e sócios".

O chanceler cubano defendeu a
derrubada, pela Força Aérea cu-
bana, dos dois aviões americanos
da organização Irmãos para o
Resgate, que chamou de "pára-
militar, terrorista e em guerra
aberta contra nosso país". Robai-
na afirmou que o governo ameri-
cano deve ficar alerta para a "

mesquinha conspiração da ultra
direita cubano-americana em
conluio com as figuras mais extre-
mistas do Congresso para criar
problemas para a Casa Branca em
plena campanha eleitoral ameri-
cana".

Dole 
passa 

a

.ostentar aura

de vencedor

rou por ampla margem nas pesqui-
sas e acumulou uma grande vanta-
gem financeira, enquanto a maioria
do establishment do partido o
apoiava.

Mas quando o ano de 96 come-
çou, a corrida se acirrou e Dole
enfrentou os desafios inesperados
do editor Steve Forbes e do ás da
televisão Pat Buchanan.

Confrontado com uma oposição
de verdade,. Dole pareceu vacilar.
Em New Hampshire, pareceu estar
desinformado, ao dizer que não
percebera que emprego era uma
questão fundamental para os elei-
tores.

Dole perdeu a primária de New
Hampshire para Buchanan e as
duas primárias seguintes para For-
bes. Mas, na Carolina do Sul, no

¦ Rivais do senador admitem que ele será

p candidato republicano contra Clinton

cáustico Dole, em uma última mis-
são pela geração da Segunda Guer-
ra Mundial, que não gosta de de-
monstrações públicas de emoção e
tem que ir fundo dentro de si para
expressar as vivências dolorosas.

De outro lado, o Clinton de an-
dar suave, representando a geração
babyboomer, que exala charme pes-
soai, mas às vezes tem dificuldades
para achar seu centro emocional e
ideológico.

Dole declarou sua candidatura
em abril do ano passado, quando
completou 50 anos dos terríveis fe-
rimentos sofridos em combate na
Segunda Guerra Mundial, deixan-
do-lhe o braço direito incapacita-
do.

Por quase todo ano passado, o
senador pelo estado de Kansas lide-

último final de semana, com o
apoio da poderosa máquina repu-
blicana, ele recuperou a iniciativa.

Até os opositores de Dole e al-
guns aliados seus duvidaram que
ele poderia se sair bem em um de-
bate com Clinton. Caso eleito, Dole
estará com 73 anos no dia da posse,
o mais velho presidente na história
americana a assumir um primeiro
mandato. Ronald Reagan, o atual
recordista, tinha 70 anos em 1981.

Dole submeteu-se a uma cirur-
gia para câncer de próstata em de-
zembro de 1991, mas diz que agora
está recuperado e com saúde. Ele
tornou público seu histórico médi-
co em julho, ao completar 72 anos,
e alardeou que seu nivel de coleste-
rol é mais baixo que o de Clinton.

Tensão em

Formosa

Dole comemora a vitoria com a mulher, Elizabeth, e hoje, nas primárias de Nova Iorque, vai enfrentar o poder econômico do milionário Forbes

BOB DOLE

Uma voz da
i

geração 
da

2a Guerra

ALAN ELSNER
Reuter
T ider da maioria no Senado
L/ americano, Bob Dole, o poli-
tico mais velho do Partido Republi-
cano, em sua terceira corrida para a
presidência, começa a ganhar ares
de vencedor, depois de uma campa1
nha surpreendentemente difícil.

Parece ser um fascinante estudo
de contrastes, um confronto de ge-
rações e estilos. De um lado, o

Aznar pede apoio
para seu governo
Com a Espanha num impasse político
depois das eleições de domingo
passado — na qual o seu partido, o
Popular, saiu vencedor, mas com
insuficientes cadeiras no Parlamento
— o líder José Maria Aznar declarou
ontem que os partidos regionais
precisam ajudá-lo a formar o
governo. Para ele, seria "uma
irresponsabilidade boicotar a
possibilidade de formação de um
governo", o que levaria o pais a "um

período de instabilidade e a novas
eleições num prazo muito curto".

Ataque checheno
ameaça Yeltsin
Rebeldes chechenos atacaram ontem
as tropas russas na capital da
Chechènia. Grozny, numa tentativa
de expulsar o que eles consideram
uma força de ocupação. A ofensiva
matinal, com granadas, morteiros e
metralhadoras pesadas, atingiu o
coração das estruturas do poder russo
na Chechènia e ameaça o presidente
Boris Yeltsin com outro pesadelo no
Norte do Cáucaso. a três meses da
eleição presidencial.

Eleição tumultua
as facções no Irft
A campanha para a eleição
parlamentar da próxima sexta-feira
no Irã transformou-se numa luta
entre os partidários da continuação
das reformas econômicas e os clérigos
conservadores, preocupados com a
diluição da revolução islâmica.
Ontem, um tribunal clerical
muçulmano suspendeu a ciculação do
jornal radical Saiam, aparentemente
por ter publicado uma entrevista com
criticas ao órgão do clero que
supervisiona as eleições.

FLAVIA SEKLES
'Correspondente
' WASHINGTON — A indicação
do senador Bob Dole como can-
didato do Partido Republicano
para as eleições presidenciais de
novembro nos Estados Unidos
assumiu ontem um ar de fato con-
sumado. Na terça-feira, Bob Dole

ganhou primárias cm oito estados'por 
grandes margens sobre os ou-' 

tros candidatos, e suas chances de
ganhar novamente hoje em Nova
Iorque são grandes. Dois pré-can-
didatos, o ex-governador do Ten-
nessee Lamar Alexander e o sena-'dor Richard Lugar, bateram em
retirada e apoiaram Dole.

O ultraconservador Pat Bu-
chanan disse que a candidatura de

-Dole "parece inevitável" mas pro-
-meteu lutar até que 

"o inferno
jfcongele c depois lutar no gelo".
^Buchanan disse que sua batalha
terá a finalidade de transformar o
Partido Republicano. Buchanan
disse que não pretende montar" uma candidatura independente:
"Eu sempre disse que apoiarei o
candidato do partido. Eu não fa-
rei nada para reeleger Bill Clin-
ton."

Segundo pesquisas de boca de
^•urna, pela primeira vez desde que

Buchanan surpreendeu o partido
com sua vitória em Louisiana e
New Hampshire, Dole conseguiu
na terça-feira á noite conquistar
uma parcela dos americanos mais
conservadores que vinham
'•!'• ' U

apoiando Buchanan, incluindo a
direita cristã, republicanos de
classe baixa e os que apoiaram o
bilionário texano Ross Perot em
1992. O maior problema de Bu-
chanan: mais de 50% dos eleitores
o consideram "muito extremis-
ta".

O milionário Steve Forbes,
editor da revista Forbes, conquis-
tou ontem o apoio público de
Jack Kemp, ex-deputado e ex-
membro do ministério de George
Bush. Kemp, praticamente pedin-
do desculpa a Dole e ao resto de
establishment republicano, disse
que gosta da proposta de um im-
posto único — parte central da
campanha de Forbes. "Só o Steve
tem falado em transformar os
EUA numa zona de empreendi-
mentos econômicos de costa a
costa", disse. Forbes tem a capa-
cidade de permanecer na competi-
ção porque está financiando a
campanha com seu próprio di-
nheiro. Ele é o único desafiante
sério de Dole em Nova Iorque
hoje.

Dole, em clima de festa, foi ao
Texas ontem arrematar o apoio
público do governador do estado,
e ex-primeiro filho George Bush.
O Texas, a Flórida e outros cinco
estados votam na próxima Super-
Terça, cujo prêmio são 368 dele-
gados. Até ontem, Dole tinha
13,86% dos 996 delegados que
irão a convenção do partido, em
agosto. Forbes tinha 69, Bucha-
nan 46 e Alexander 11.

Washington — Reuter

Mercado nervoso, pessoas estocando
alimentos, comprando barras de ou-
ro, ensaios de racionamento para pos-
siveis condições de guerra e muita
preocupação — este c o ambiente em
Formosa nos dias que precedem os
testes de mísseis; que a China inicia
amanhã, em duas áreas marítimas
muito próximas da ilha. Às vésperas
da primeira eleição presidencial direta
de Formosa (25 de março), o presi-
dente Lee Teng-hui apelou ao povo
para que se mantenha unido diante
das "ameaças" da China, que consi-
dera Formosa sua província.

E
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Farsa Amazônica

y-v Senado assumiu ontem a condição de
jvJ personagem principal da farsa montada
ipara garantir efeitos especiais na eleição mu-
nicipal deste ano e, por trás do pano, da
:grossa barganha federal em proveito das suas
ifiguras de proa. Tradicionalmente, desde
Karl Marx a farsa estava reservada para a
repetição do fato histórico. Pois alguns sena-
dores resolveram inverter a ordem dos fato-
:res e encenam a farsa em primeiro lugar. O

produto nasce sob suspeita.
O pretexto estava no ar do Congresso:

pairava sobre o plenário, na Câmara e no
Senado, a estapafúrdia idéia de criar uma
comissão parlamentar para devassar o siste-
ma financeiro, de olho nos proveitos políti-
cos do ano eleitoral, e, de quebra, para deter
as reformas que estão alinhando institucio-
nalmente o Brasil com o Primeiro Mundo.

Faltavam apenas os oportunistas que en-
traram em cena ontem, providenciando meia
dúzia de assinaturas para completar o núme-
ro regimental exigido na criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito no Senado. O ne-

gócio é o seguinte: o governo agora terá que
pagar o preço político e o ágio inconfessável

para continuar as reformas.
O pedido precisava de 27 assinaturas, e as

seis que faltavam foram providenciadas, em
Cima do laço, pelos arrendatários do plená-
rio. Pela letra dos gatos pingados, conhecem-
se os mandantes. Emerge por trás do episó-
dÜo a bancada da selva amazônica, a trinca
José Sarney, Jáder Barbalho e Gilberto Mi-
randa. Na véspera, na calada da noite, os três
caciques da Amazônia ilegal tramaram a

pperação e providenciaram os seis votos in-
dispensáveis à instalação da CPI. Todos de
baixa extração.

A prova da completa ausência de espírito
público (se não bastar a liderança tríplice) é o
motivo que disparou a iniciativa: a recusa do

personagem Clarimundo Sant' Anna de
comparecer à argüição parlamentar. Os brios
(Hessas horas) fervem. E, lasl but not least, o

qielindre despertado num senador setentrio-
nal pela referência presidencial a marimbon-
dos que picam por interesse. Os signatários

que faltavam voaram para o requerimento. A
farsa tinha pressa e não podia esperar a sua
tò?z, que é a de garantir a reprise na primeira
çxibição histórica.

Não precisava mais nada para evidenciar
a falta de seriedade. Os senadores não quise-
ram dividir com os deputados a verdadeira
tòina eleitoral de uma CPI em ano de eleição

para prefeito e vereador. Claro, não será

|àra valer mas para aparecer e negociar.
Mesmo porque as CPIs historicamente não
oferecem resultados no sentido de corrigir
erros estruturais, ou exorcizar definitivamen-
te anões malignos.
" 

Que aconteceu à CPI das empreiteiras? Dai
Óutra versão insinuar que a iniciativa tem o
objetivo de empacar logo depois, para começar
interminável negociação dos donos da CPI
fcóm o governo. Outra prova de que é farsa:
pielo requerimento aprovado, a vida dos ban-
cos vai ser devassada de 1995 para cá.

Foi tudo, portanto, premeditado para
deixar de fora das investigações o Banespa, o
Baneij e o dossiê de escândalos dos governos
anteriores. Não é sério. É CPI para dar em
nada e destacar meia dúzia de figuras secun-
dárias. De resto, comissões parlamentares
funcionam muito mais para fora, mas falham
nas providências para dentro.

. 0 A famosa CPI do Orçamento fez barulho
e cortou a carreira de saqueadores de recur-
sós públicos, mas não corrigiu um milímetro
das práticas tradicionais. Sacrificou-se meia
dúzia que saiu rica para salvar dúzias de
aproveitadores.

O Orçamento continua infestado de pa-
rasitas, como se o dinheiro do contribuinte se
destinasse a financiar a carreira política dos
eleitos para representar os cidadãos. É por
isso que ninguém se sente representado com
dignidade por essa gente cuja produtividade
só é medida pela quantidade — dezenas de
milhares — de emendas pessoais ao Orça-
mento, sob a capa de interesse público.

O Congresso está empenhado em reto-
mar a aprovação das reformas, enquanto o
Executivo passa às primeiras privatizações
que calarão as cassandras, essas viúvas do
socialismo falido. Para não ficar atrás do
Senado, a Câmara promoveu ontem outro

espetáculo anacrônico: liqüidou a reforma da
Previdência na proposta final negociada pelo
governo com a CUT, derrotando o parecer
do relator, sem medir as conseqüências.

Os estatizantes não combatem com com-

petência e conhecimento de causa, mas fazem

qualquer pacto para bloquear as reformas e
retardar os seus resultados. Não tendo mais
argumentos, recorrem a uma CPI para apu-
rar o óbvio: que o sistema financeiro está
anacrônico e que a capacidade de fiscalização
do Banco Central tornou-se insuficiente para
um mercado do tamanho do brasileiro.

Por que o Congresso não cria instrumentos

para dar fiscalização eficiente ao governo? Par-
lamentaies não querem saber de eficiência, mas
de votos e troca de favores. Ou, se não há
interesse do governo em barganhar, a CPI pode
ser uma boa arma de chantagem.

As comissões parlamentares de inquérito,
segundo o art. 58 da Constituição em seu

parágrafo 3o, podem funcionar, em conjunto
ou separadamente, 

"para a apuração de fato
determinado e por prazo certo". E, se for o
caso, as conclusões devem ser encaminhadas
ao Ministério Público, para efeitos legais. Por-
tanto, os senadores querem fazer espuma retó-
rica e aparecer bem num ano eleitoral, como
defensores da moralidade financeira, e estão se
lixando para o saneamento do mercado.

O presidente do Banco Central, Gustavo
Loyola, deixou claro no seu depoimento é

que o Banco Central tem mais vocação para
ser o guardião da moeda do que fiscalizador
das instituições financeiras. Nenhum banco
central, de país de economia de mercado e
sistema financeiro ativo, exerce funções hí-
bridas como as do Banco Central do Brasil.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve
controla essencialmente a expansão monetária,
mediante o manejo das taxas de juros, com o
objetivo de estabilizar a economia. A supervi-
são dos bancos é responsabilidade do Contro-
lador da Moeda e da Federal Deposit Insuran-
ce Corporation, a companhia de seguros que
serviu de modelo á recente criação do seguro
de depósitos até 20 mil reais no Brasil.

Os técnicos do Banco Central fazem o

que podem. Mas é preciso reconhecer que
estão longe de ter a experiência profissional
dos técnicos do FDIC e do Comptroller of
Currency dos EUA, ou dos congêneres fran-
ceses, ingleses e alemães. O mercado finan-
ceiro brasileiro cresceu muito e se sofisticou
após a criação dos bancos múltiplos em 1989,

que transformou centenas de corretoras e
distribuidoras em bancos, sem terem vocação

para o crédito.

A imposição da fiscalização sobre os con-
sórcios e as cooperativas de crédito na alçada
do Banco Central tornou o trabalho tão
abrangente quanto falho. Os próprios ban-

queiros reconhecem, diante da sofisticação
do mercado brasileiro na era da informática,
a necessidade de definir claramente o campo
da fiscalização sobre o mercado e melhorar a
sua qualidade.

Não basta conferir assinaturas. É preciso
examinar a fundo a qualidade da carteira de
crédito e a compatibilidade entre as opera-
ções ativas e passivas. Mas isso não depende
de CPI.

Se o Congresso desejasse, de boa-íe, que
o mercado financeiro brasileiro funcionasse
com maior segurança para os investidores e o
contribuinte, deveria apressar a aprovação
de medidas que reforcem a função de guar-
dião da moeda do Banco Central, protegen-
do-o de injunções políticas, e criem uma
agência, ligada ao Ministério da Fazenda
(também imune a interferências políticas),
para centralizar a fiscalização sobre institui-
ções financeiras e outras entidades que lidam
com a poupança popular. E providenciar leis
mais severas para os delitos financeiros.

Esta agência — que era uma idéia do
projeto apresentado em 1979, pelo então mi-
nistro do Planejamento, Mário Henrique Si-
monsen, para separar as funções do Banco
Central, Banco do Brasil e o Tesouro —

cuidaria dos bancos e das seguradoras, mon-
tepios, empresas de capitalização, consór-
cios, cooperativas de crédito e fundos de
pensão, encaminhando rapidamente os in-
quéritos ao Ministério Público para as provi-
dèncias legais. Esse é um papel construtivo.
Tudo o mais não passa de exploração politi-
ca. Principalmente essa CPI fantasmagórica.
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Linha VermelhaSenado
O valente senador das bravatas. Antonio Carlos Magalhães,

voou em cima de seu colega Ney Suassuna, acusando-o de ladrão.
Este replicou, fazendo-lhe a mesma acusação. Tendo em vista a
autoridade de que os mesmos estão investidos em função de seus
cargos e a gravidade das acusações, é necessário que eles sejam
investigados amplamente pela sociedade, começando com a quebra
do sigilo bancário de suas contas, e as de seus parentes em primeiro
grau. Caso o corporativismo impeça esta investigação, sugiro que a
banda não podre da maçi os processe por falta de decoro parlamen-
tar. Henrique Ptfat oto Netto — Rio de Janeiro.

Vfamonas

As tragédias acontecem diaria-
mente neste pais, assim como o des-
respeito ao próximo e a impunidade.
Quanto ao triste desaparecimento
dos Mamonas Assassinas, muitas
dúvidas pairam no ar. Avião sem
condições de vôo? Piloto inexperien-
te? Torre de comando orientando
corretamente?

Todas essas dúvidas poderiam
ser tiradas antes do acontecimento.
(>nde estão as autoridades para fis-
balizar?

A morte de minha filha também
poderia ter sido evitada se o Pára-
Clube Asas de Ouro, em Juiz de
Fora, onde ela saltou totalmente
despreparada de um pára-quedas,
fosse fiscalizado honestamente (não
era, estará sendo?).

Essas barbaridades não podem
acontecer. Mas, a quem apelar se
não há credibilidade na nossa Justi-
ça? (...) Regina Helena da SUva Emi-
dio — Rio de Janeiro.

?
No dia 3/2. minha filha Yasmin.

de apenas seis anos agarrou-se cqm
o CD dos Mamonas Assassinas e
não largou mais. Na medida em que
passavam as reportagens na TV e os
via cantando, dançando c brincando
ela dizia para mim: "Isto não e ver-
dade. não é mamãe? Eles estão brin-
cando com a gente, né?" (...)

Foi muito duro para mim. mãe.
ver toda aquela tristeza em seu rosti-
nho. (...) Elza Maria de Souza Braz
— Rio de Janeiro.

?
Como humanista deploro a tra-

gédia que tirou a vida de alguns
jovens brasileiros. Como amante da
rica música popular de nosso pais
não contabilizo — e acho que nin-
guém de bom senso o faria — qual-
quer prejuízo com o desenlace da
carreira artística dos Mamonas As-
sassinas.

Que essa juventude (...) não se
desespere e guarde o pranto da viu-
vez. Logo, logo, na esteira oportu-
nista do endeusamento ao deboche e
ao despudordos Mamonas, surgirão
os Pamonhas Criminosas, os Al-
mòndegas Depravados e outros que
tais para encanto e delírio dessas
criaturinhas mal preparadas para
enfrentar o grande desafio que o
futuro irá cobrar do Brasil. Augusto
C de Araójo — Rio de Janeiro.

?
(...) Ao ler no JB a preocupação

com o preço do fretamento do
avião, lembrei-me das empresas e
órgãos do governo que são obriga-
dos a contratar obras e serviços sem-
pre pelo menor preço para obedecer
a lei 8666/93 sobre licitações e con-
tratações. Embora esta lei permita
contratações por 

"melhor técnica"
ou "técnica e preço", isto só se apli-
ca a serviços de natureza predomi-
nantemente intelectual. A reporta-
gem do JB diz que o fretamento do
Lear Jet da Madri Táxi Aéreo eus-

tou 50% mais barato que o cobrado
por empresas de primeira linha. (...)
Fico pensando que os órgãos da ad-
ministraçàó pública, seguindo a lei
8666 acabarão tendo o mesmo fim
trágico dos Mamonas. Diógenes
Corrêa de Barros — Rio de Janeiro.

Presidente Vargqs
A Fundação Parques e Jardins

agradece ao leitor Sérgio Romano
por suas observações quanto à arbo-
rização e jardinagem da avenida
Presidente Vargas, publicadas nesta
seção, no dia 5/3. Esclarecemos, no
entanto, que desde dezembro traba-
lhamos para resolver o problema
dos canteiros destruídos e das árvo-
res doentes. Optamos por começar
os trabalhos de reforma em março
por dois motivos: o calor de janeiro
e fevereiro faz esta época ser inade-
quada ao replantio destas mudas;
além disso, com o carnaval, o fluxo
de pessoas na Presidente Vargas au-
menta muito e. conseqüentemente, a
depredação das plantas.

Por causa desta depredação e
também pelo alto nivel de poluição
da Pres. Vargas, tivemos que rever a
escolha das espécies. Optamos por
replantar Plumbago, Alamanda e
Turnera. que se mostraram mais re-
sistentes. As árvores que margeiam o
Canal do Mangue, também citadas
pelo leitor, serão podadas e as que
estiverem doentes, substituídas. A
avenida vai receber o plantio de 25
mil mudas. Iniciado o serviço, IO
pessoas ficarão efetivas para cuidar
das flores e árvores da Presidente
Vargas. Márcia Garrido, presidente
da Fundação Parques e Jardins —
Rio de Janeiro.

Saúde

Em artigo publicado no JB, o
ministro Jatene disse que precisa ta-
par os "ralos" do sistema de saúde.
Aproveito para colaborar mostran-
do alguns ao ministro:

A Medicina Preventiva teve re-
cursos cortados em 95: o programa
de combate às carências nutricionais
só gastou 14.5% das verbas previs-
tas; a vigilância sanitária fechou o
primeiro ano FHC e o terceiro do
ministro Jatene. com a quarta parte
do dinheiro prometido; a Fundação
Nacional de Saúde teve quase meta-
de da verba cortada para vacinação;
ainda não foi resolvida a forma do
ressarcimento por parte dos planos
privados de saúde pelo atendimento
prestado nas unidades do SUS. (...)
Márcio Vieira Muniz — Petrópolis
(RJ).

Cuba

O fato de os aviões de matricula
norte-americana que invadiram es-
paço aéreo cubano poderem estar
desarmados não desclassifica a ação
daquele pais. Qualquer nação, en-
tão. seria livre para conduzir espiões
e material de propaganda para outra
nação. Heitor Yianna P. Filho —
Niterói (RJ).

No inicio de fevereiro fui sur
preendida com unia multa de quase
RS 400 por excesso de velocidade na
Linha Vermelha. Como não havia
andado por ali, liguei para o meu
mecânico, sr. Rafael, que me conftr-
mou haver testado o carro naquela
via a mais de 80km/hora. Após in-
formá-lo sobre as conseqüências do
teste, o sr. Rafael assumiu a respon-
sabilidade do fato e se prontificou a
pagar a multa. Pedi- lhe, então, que
me entregasse os comprovantes; as-
sim que efetuasse o pagamento. Pois
o sr. Rafael foi mais longe: pagou a
multa e deixou os comprovantes na
portaria do meu edifício; com um
bilhete pedindo desculpas pelo ocor-
rido.

Restou-me o gesto de propagar
pela cidade que o sr. Rafael de Oli-
veira Diniz. mçcânico de automóveis
é um profissional honesto, eficiente
e. como se não bastasse, delicado.
Rosely Curi Rondineili — Rio de Ja-
neiro.

?
É muito difícil entender o que se

passa na cabeça dos "especialistas"

que decidiram fixar em 80km/hora o
limite de velocidade na Linha Ver-
melha. A medida só fez aumentar o
risco de os usuários serem utilizados
como alvo pela bandidagem que in-
festa vários trechos da dita cuja.

Por outro lado. de que adianta
limitar a velocidade na Linha Ver-
melha. se nos seus principais acessos
(Viaduto Paulo de Frontin, Avenida
Brasil e Via Dutra) esses limites são
simplesmente desconhecidos ou ine-
xistentes e, sobretudo — ao que se
saiba — sem punições tão rigorosas
quando infringidos?

E por que insistir nesse limite
idiota, até hoje mantido na quase
totalidade das estradas brasileiras,
quando se sabe que ele foi estabele-
cido. exclusivamente, pela necessida-
de de inibir o consumo de combusti-
vel por ocasião da crise de petróleo
do inicio da década de 70. ou seja
há mais de 20 anos?

Naquela ocasião, os automóveis
tinham tecnologia atrasada cm qua-
se um quarto de século em relação
aos carros de hoje e. ainda assim, o
limite de velocidade na Via Dutra
era de lOOkm/hora. (...)

Só me resta uma ingênua per-
guntinha: o que deverá existir, além
do natural e conhecido zelo das au
toridades no trato da coisa pública
para justificar esse furioso (e rendo-
so ) animus multandi com que estão
sendo alvejados os infelizes usuários
da Linha Vermelha? José Carlos Al-
fino Rodrigues — Rio de Janeiro.

As cartas serio selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverom
assinatura, nome completo e legível e endere-
ço que permita confirmação prôvia

Correção
No editorial Ames e Depois, na

edição de ontem, há um erro de fato
na afirmação de que 

"um dos minis
tros do STF é casado com advogada
de um dos bicheiros...". O caso está
no STJ e não no STF. O ministro
casado com a advogada de Turcão
o penalista Vicente Cernicchiaro que
se deu por impedido quando Turcão
esteve em causa.

JORNAL DO BRASIL PAULO CARUSO
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francisco pinto do pelo Banco Mundial, engloban- Ull IVv J
do investimentos de USS 373 mi- 0 Brasil, como se sabe, ninguem e de direita. Sc

T T ltimamente, o problema do ihoes, que, somados aos USS 272 T^T 
genericamente de esquerda ou — quando qu^ transito no Rio de Janeiro milhdes do programa denominado |%| Manpestd abalando o proverbial bom Bird I, em curso, totalizam inje^ao I %| 010108 genencos de centro-esquerda. Nao e

humor do carioca. Todos recla- da ordem de USS 645 milhdes no I panfletos radicals para ler denuncia social no B
mam, muitos dao palpites apontan- sistema hoje sob a responsabilidade X 1 ler um catalogo de debutantes. Todas sac
do solu^oes. Em que pese a boa do estado. Desse esfor?o resultara, iniustiga eporum futuro mais fratemo.

a *** * sub8tandf1 df Nosso 
patriciado sempre conviveu rauito bem com a retoroindica, poucos compreendem a ver- services, o aumento da demanda ^

dadeira natureza do problema. As- atendida, dos atuais 380 mil, para da mudan^a, o que o exime -
sim, mesmo correndo o risco de mais de 1,2 milhao de passageiros de mudar. Existiu movimen-
afirma?ao parecer 

"acaciana", cabe por dia util. Tal programa, jaapro- to mais bonito na historia das
ressaltar que o melhor (se nao Vado pela Cofiex — Comissao de nossas elites do que o aboli-
umco) remedio para o engarrafa- Financiamento Extemo do Gover- cinnista9 Deu ate bons Doe- /mento de transito e o transporte - R . . aUm . ltma • ¦ aomsiar ueu aie oons poc- /
coletivo de boa qualidade. no 

Federal alem de uma senede mas. E a posigao economica (
0 que seria de Paris nao fossem ou ras ^ e 

politica do negro no Brasil V.
as centenas de quildmetros de b- ™ a nxuperaoao de 139 trens , 

pouco melhor do que /L .nhasde metro que possui? Arecen- eietncos. J ¦" , „c-r.„allir„ A I
te greve que paralisou completa- Quanto ao transporte metrovia- n0 temP° aa escravaiu a. J

mente os transportes publicos na rio, foi montado, e esta sendo exe- Continuamos sendo Uncos /V7T I T S
capital francesa evidenciou a im- cutado, um programa realista de respeito de uma democracia f
portancia do sistema coletivo para recuperaoao e expansao do sistema, racjaj que contjnua nao exis- |T\ \
a funcionalidade e a qualidade de financiado pelo BNDES, no valor . , \ Xi] ^il
vida na capital francesa. Tal impor- total de USS 426 milhoes, que per- tindo. J J *\

tancia se faz igualmente notar em mitira a melhoria dos servi?os §e dependessemos das 1/ (outros grandes centros urbanos do atualmente prestados, atem da ex- v-V
Primeiro Mundo. Aqui nao poderia tensao do metro, na Linha 1, ate >>¦ » V. \
ser diferente. Enquanto nao contar- Copacabana (Estacao Arcoverde)
mos com um sistema de transportes e, na Linha 2, atfc a Pavuna, au-
coietivos solidario e intregrado, nao mentando, em conseqiiencia, o to-
havera solugao duradoura para os tal de passageiros transportados
nossos graves

obrasviarias sao ltamaraty excluiu este ano
desejaveis e de- \J dos exames para o Instituto
fensaveis. Outras Rio Branco, as provas de Frances,
nem tanto. Alem Quando a noticia apareceu pela
do que, nas lyr primeira vez nos jornais, foi consi-
&reas mais criti- /.IV' UlV^ry derada uma evidente tolice de al-
cas (em termos gum jornalista inexperiente. A rea-
de transito) da cao so comeQou quando foram
Regiao Metro- ^^07" - V publicados os editais do proximo
politana, a topo- A ZMkll concurso e se constatou que o crime
grafia e a urba- fAfl MMBB realmente acontecera.

restringem so- preparagao de um diplomata nao e
bremaneira a ex- assunto interno do ltamaraty, e por
pansao do espa- SmL isso o assunto merece debate publi¬
co viario. Por co. A inacreditavel alega^ao dos
seu turno, ins- * l*msWF ft monoglotas e que o Frances e mal
trumentos tais "" ?I estudado em nosso pais, e sera me-
como engenha- Jf lhor que os futures diplomatas so
ria de trifego, ni comecem a aprende-lo na Casa dc

transito, sinali- yf I I 1 IJ j Quiseram justificar a assertiva,
za^ao, educacSo. | com as ultimas provas do Vestibular,
habilita^ao e pe- quando, diante de uma prova dificili-
nalizagao sao fa- -'g-aKfr ft ma de lingua francesa, os candidate
tores importan- naturalmente encontraram dificulda-
tes e necessarios. des. 

E, em uma prova de Ingles ele-
Masnaobastam m m j mentar, sairam-se bem. Nao prova-
para a soluQao ft ram uma tese; mostraram-st
dos nossos pro- n ij examinadoresincompetentes.
blemas. A prova de Ingles tinha comc

Uma demanda por transportes por dia util de 300 mil para 1 mi- questao principal a versao de un

\
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Quem 
financia universidades aqui e no exterior?

LUIZ FELIPPE PERRET SERPA *

\ s universidades públicas bra-
zx sileiras estão na pauta das
discussões e nas manchetes nacio-
nais — fato compreensível, pois, na
verdade, é o Estado, sua dimensão e
suas funções que estào no centro
dos debates contemporâneos. Pon-
to reincidente nesse cenário é a cap-
tação de recursos (quem deve ti-
nanciá-la?). A propósito, vêm à
tona opiniões, estatísticas e, infeliz-
mente, raras análises consistentes.
Procura-se demonstrar, comparan-
do-as com as de outros países, que
nossas universidades resistem a
buscá-los fora do âmbito estatal,
mesmo quando números atestam os
percentuais sempre minoritários,
quando não irrisórios, de participa-
çào do setor privado no financia-
mento das universidades em todo o
mundo.

Na USP, apenas 1,5% e nas fe-
derais è da mesma ordem de gran-
deza, mas nas universidades france-
sas é de apenas S% e na Argentina
entre 7% e 10%. Restam ainda as
universidades americanas, sempre
destacadas pelos que acreditam que
recursos privados deveriam finan-
ciar majoritariamente o ensino su-
perior. E erro grosseiro afirmar que
a participação dos recursos públi-
cos na sua manutenção varia entre
17% e 55%. Esses são os percen-
tuais com origem nos cofres esta-
duais — nos Estados Unidos, as,
universidades pertencem aos esta-
dos, da Califórnia, do Texas, do
Alabama. etc. — mas estào longe
de totalizar a participação estatal.
É conhecido o alto investimento
federal americano nessas universi-
dades. Em maio do ano passado, o
Washington Post publicou manifes-

to a favor da preservação dos in-
vestimentos públicos nas universi-
dades, assinado por empresários da
Philips, Chrysler, Merck, Kodak,
IBM, General Electric, United Air-
lines, etc., que dizia:

Por longos anos (...), o governo
apoiou consistentemente, em conjun-
to com o Congresso, programas de
pesquisa nas universidades, concebi-
dos como investimento vital no futu•
ro do nosso pais. A indústria (leia-se,
a iniciativa privada) igualmente teve
um papel fundamental nesse proces-
so. criteriosamente introduzindo es-
tas inovações tecnológicas no merca-
do. Infelizmente, a competitividade
tecnológica dos Estados Unidos
atualmente está seriamente ameaça-
da. A medida que o governo federal
está sendo enxugado, há pressões
para que também se diminua a pes-
quisa uniwrsitària básica (que) se
oferece como um alvo tentador, por-
que muitos não se dão conta do papel
fundamental que exerce.

Esse pronunciamento espontâneo
(e sincero!) da grande empresa define
bem o ponto de vista da iniciativa
privada: deve haver uma "parceria",
na qual governos investem, universi-
dades pesquisam e formam profissio-
nais e a "indústria introduz as inova-
çòes tecnológicas no mercado". É
ingênuo supor que recursos da inicia-
tiva privada — que visa ao lucro —
serão transformados em capital de
risco para investimento em pesquisa
(mesmo que sqamos tentados a pen-
sar que assim deveria ser). Aliás, ne-
nhum setor é mais cónscto e mais
exigente para com as responsabilida-
des do Estado que o setor privado.

Mesmo não partilhando dos inte-
nesses setoriais da iniciativa privada,
temos que concordar com a palavra-

chave dos executivos americanos:
parceria, que pressupõe conhecimen-
to das especificidades e responsabili-
dades das partes e necessidade do
diálogo sobre áreas de intersecçào
dos interesses e desempenhos.

Em um pais como o Brasil, a
veleidade de que o setor privado
esteja propenso a financiar a aca-
demia, propiciando o pleno fun-
cionamento da pesquisa e da ex-
tensão, é inócua. Nunca o fizeram
nem virão a fazê-lo. O setor priva-
do tem limites estreitíssimos de
capital de risco para investimento
em pesquisa. Esta situação se
agrava, quando a universidade es-
tá em região pouco industrializa-
da. sem contribuição significativa
no PIB — embora o desenvolvi-
mento dessas regiões dependa in-
tensamente do conhecimento pro-
duzido por suas universidades.

A participação significativa do
setor privado no ensino superior
brasileiro se dá quando a própria
educação se torna uma opção de
atividade econômica, com a proli-
feração das universidades particu-
lares. Nesse aspecto, as estatisti-
cas expõem distorção radical: em
países de PIB mais alto. a socieda-
de se beneficia com a predomi-
nância das universidades públicas
(72.4% das matrículas nos EUA
são em instituições públicas.
99.99% na Inglaterra. 92,2% na
França e até 90% na Argentina).
No Brasil há uma inversão, com
58.4% de matriculas em institui-
çòes particulares. Esta predomi-
nância das universidades privadas
vitima duplamente a sociedade
brasileira: pagam-se altas taxas —
maiores do que as alardeadas co-

branças de anuidades nas univiír-
sidades americanas — por unia
formação muitas vezes precária
prejudica-se o desenvolvimento
tecnológico e social do pais. Nas
universidades particulares — cdfri
honrosa exceção das poucas qllè
se qualificaram para receber ççr
cursos estatais de financiamento,i|
pesquisa — a investigação e pro,-
dução do conhecimento são ativi-
dades raras ou exóticas.

O financiamento das universi-
dades públicas brasileiras deverá
ser discutido em bases mais senspr
tas e produtivas. Entretanto, em
meio à proliferação de números, ift
vezes até levianamente divulgados
e sempre precariamente analisados,
com uma proliferação de vozes inr
compreensivas, perdem-se oportú-
nidades importantes de chegaF.
convergentemente, ao que todos os
segmentos da sociedade brasileira,
em tese, desejam: orçamentos reais
e bem utilizados, produção acadê-
mica qualificada, funcionamento
racional e econômico das institúi-
çòes.

Se desejamos a inserção do pais
na dinâmica da contemporaneida-
de. precisamos de maior agressivj-
dade em relação aos investimentbS
vinculados á educação superior e à
pesquisa, sem nenhuma ilusão de
que o setor privado garantirá,*)
desenvolvimento das nossas uni-
versidades, sejam públicas ou par-
ticulares. Como precisamos taní-
bém reavaliar desempenhos :e
posturas das instituições federais,
para que possam enfrentar com
competência as demandas sociais,
culturais, cientificas e tecnológicás
já deste final de milênio.

* Reitor da Universidade Federai da Bat>»a

FRANCISCO PINTO *

T T Itimamente, o problema do
vJ trânsito no Rio de Janeiro

está abalando o proverbial bom
humor do carioca. Todos recla-
mam, muitos dão palpites apontan-
do soluções. Em que pese a boa
intenção da maioria, ao que tudo
indica, poucos compreendem a ver-
dadeira natureza do problema. As-
sim, mesmo correndo o risco de a
afirmação parecer 

"acaciana", cabe
ressaltar que o melhor (se não o
único) remédio para o engarrafa-
mento de trânsito é o transporte
coletivo de boa qualidade.

O que seria de Paris não fossem
as centenas de quilômetros de b-
ilhas de metrô que possui? A recen-
te greve que paralisou completa-
mente os transportes públicos na
capital francesa evidenciou a im-
portância do sistema coletivo para
a funcionalidade e a qualidade de
vida na capital francesa. Tal impor-
tância se faz igualmente notar em
outros grandes centros urbanos do
Primeiro Mundo. Aqui não poderia
ser diferente. Enquanto não contar-
mos com um sistema de transportes
coletivos solidário e intregrado, não
haverá solução duradoura para os
nossos graves
problemas de
trânsito.

Algumas
obras viárias são
desejáveis e de-
fensáveis. Outras
nem tanto. Além
do que, nas
áreas mais criti-
cas (em termos
de trânsito) da
Região Metro-
politana, a topo-
grafia e a urba-
nização
restringem so-
bremaneira a ex-
pansão do espa-
ço viário. Por
seu turno, ins-
trumentos tais
como engenha-
ria de tráfego,
policiamento de
trânsito, sinali-
zação, educação,
habilitação e pe-
nalização são fa-
tores importan-
tes e necessários.
Mas não bastam
para a solução
dos nossos pro-
blemas.

Uma demanda por transportes
das dimensões da existente no cha-
mado Grande Rio, de mais de 13
milhões de viagens por dia, só po-
derá ser convenientemente atendida
por uma rede estrutural poderosa,
composta pelos meios de transporte
de massa propriamente ditos —
metrô, trens urbanos e barcas —,
devidamente alimentada pelas li-
nhas de ônibus e pelo transporte
individual.

Somente à integração física e
tarifária desses diversos modais tor-
nará nosso sitema de transporte
mais racional, acessível e eficiente.
A partir da melhoria do padrão de
serviços ofertados ao usuário, os
transportes coletivos passarão a ser
também uma boa opção para aque-
les que hoje engarrafam as ruas
com seus automóveis, estorvando a
si mesmo e, pior, prejudicando os
que viajam de ônibus, prisioneiros
do mesmo engarrafamento. Em Pa-
ris, Londres e Nova Iorque, a classe
média, e até mesmo os ricos, utili-
zam os transportes coletivos. Isto
também poderá acontecer no Rio
de Janeiro (como aliás já ocorreu
em larga escala no passado), desde
que se criem condições para tanto.

É justamente nesse sentido que
se orienta a política de transportes
urbanos do governo Marcello
Alencar. Ao invés de ações tópicas
(e por isso mesmo fáceis de serem
adotadas), que apenas tangenciam
o problema, o governo do estado
optou pela árdua tarefa da estrutu-
ração de um sistema de transporte
de massa de maior capacidade, úni-
co meio de atingirmos, de forma
conseqüente, o ceme do problema e
oferecermos à população a solução
há tanto reclamada.

Assim, a Secretaria de Estado de
Transportes deflagrou em 1995 dois
grandes programas de investimento
com vistas à estruturação de um
sistema de transporte de massa na
Região Metropolitana. No que to-
ca ao Sistema de Trens Urbanos,
foi formulado o Programa Estadual
de Transportes-PET, a ser financia-

* Secretário Oe Estaôo de Transportes do H>o
de Janeiro

o Brasil, como se sabe, ninguém é de direita. Somos todos

\J genericamente de esquerda ou — quando queremos ser

|%| menos genéricos—de centro-esquetda. Não é preciso ir a
I yí panfletos radicais para ter denúncia social no Brasil, basta

JL 1 ler um catálogo de debutantes. Todas são contra a
injustiça e por um futuro mais fraterno.

Nosso patriciado sempre conviveu muito bem com a retórica
da mudança, o que o exime
de mudar. Existiu movimen-
to mais bonito na história das
nossas elites do que o aboli-
cionista? Deu até bons poe-
mas. E a posição econômica
e política do negro no Brasil
hoje é pouco melhor do que
no tempo da escravatura.
Continuamos sendo líricos a
respeito de uma democracia
racial que continua não exis-
tindo.

Se dependêssemos das
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nossas boas intenções, já estaríamos no paraíso. São os fatos que
nos atrapalham. Ou a difícil passagem das intenções para o fato,
do discurso inaugural para o governo. O fato desvirtua a
intenção. A realidade estraga tudo. Desconfio que a reforma
agrária não foi feita ainda justamente porque todos no Brasil são
a favor dela. Mantê-la em mente e não fazê-la é uma forma de

protegê-la, e proteger nosso lirismo. Enquanto ela existir como
um ideal retórico—intocada pela realidade, imune a ela mesma
— ela nos redime, e nos ajuda a conviver com o escândalo dos
sem-terra. As pessoas não resistem à reforma agrária porque dão

mais importância à proprie-
dade do que á vida humana.
Isso seria reacionarismo e
ninguém é reacionário no
Brasil. Estão defendendo a
reforma agrária, esse bom
sentimento há anos entroni-
zado na consciência nacional,
dos que querem estragá-la,
tentando fazê-la de verdade.

?
"Liberdade 

para os sem-
terra e cadeia para os sem-
vergonha." Passe adiante.
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Nossa cultura é latina; nossa;;
origens culturais estão em Roma ,e
na Grécia. Na Gália e em nosso
velho Portugal. Antes das caravelas
portuguesas, começamos a descòr
brir-nos no século V, quando os
francos assumiam, com Clóvis,.a
vocação cristã do Ocidente. Não
vamos trocar tudo isso pela in-
fluência anglo-americana, saudável
quando não é exclusiva. Ela deve
conviver com nossos valores; não
substitui-los.

Esse pensar é uma herança qtj«
recebemos dos fundadores da car-
reira diplomática brasileira. Não
temos o direito, nesta geração, dè
mediocrizá-la, fazendo de nossds
futuros diplomatas meros amai
nuenses, fracassados em outras
profissões.

Se vingar a política de recrutai
mento que alguns defendem, ao ití<
vés de procurá-los entre jovens ikj
nossa elite intelectual, estarem^
consolando-nos com os que sobra-;
ram de outras profissões. Ficaràjj
para o Itamaraty, ao lado de raròií
heróis que tiverem resistido paiil
manter uma vocação de berço,
guns arrivistas da cultura. Os qup
não deram certo cm outras áreas,.o
vão procurar a carreira como uma
espécie de segunda-época do sueis-
so, com direito a prêmios de viagem*
c a jantares.

u
• Diplomata de carreira, professor o doputadp

fodoral (PL-fU)

O Itamaraty e o francês

por dia útil de 300 mil para 1 mi-
lhão.

A conjugação desses investimen-
tos (que totalizam a expressiva so-
ma de mais de USS 1 bilhão no
curso do governo Marcello Alen-
car), com outras medidas, tais co-
mo a melhoria e desestatização do
sistema de barcas e o início efetivo
do processo de integração do trans-
porte com a adoção de providên-
cias capazes de facultar o emprego
do bilhete único, constitui o maior e
o mais importante conjunto de ini-
ciativas vinculadas á melhoria do
sistema de transportes urbanos no
Rio de Janeiro nas últimas três dé-
cadas.

Não obstante a importância da
ação do governo do estado, as me-
didas acima são entendidas apenas
como o inicio de um processo de
longo prazo que deverá desaguar
na cabal solução dos problemas de
trânsito na metrópole. Desse modo,
para que possamos superar as
grandes dificuldades á nossa frente,
tornam-se necessárias três condi-
ções: a primeira, a continuação das
medidas estruturais no sistema de
transporte de massa pelos futuros
governos estaduais; a segunda, a
criação e desenvolvimento no Brasil
de um mecanismo eficiente de fi-
nanciamento do transporte urbano
de passageiros; e a terceira, o indis-
pensável engajamento dos governos
municipais da Região Metropolita-
na no processo de estruturação do
transporte de massa na metrópole,
a começar pela adesão da prefeitura
do Rio de Janeiro à política de
transportes metropolitanos.

Se isso por possível — e acredi-
tamos que o seja — estaremos, no
futuro, em condições de habitar um
espaço urbano mais civilizado, e
desfrutar de uma vida melhor.

de algum bom curso de Inglês a
faria sem dificuldade.

E a prova de Francês? Escolhe-
ram para a versão nada mais nada
menos que Clarice Lispector! Ne-
le, aparecem árvores encipoadas
cobertas de parasitas e negros lu-
zidios ou beirais de tijolos. A in-
terpretação de outro texto exige
que os alunos expliquem o termo
"onusien" 

que poucos franceses
sabem ser um adjetivo relativo à
ONU. Também pediram explica-
ções sobre a expressão "métro/
boulot/dodo", que se refere à im-
placável rotina do parisiense co-
mum, do metrô ao trabalho e dai
para a cama. Nem franceses do
interior sabem o que é isso.

É elementar que os alunos te-
riam de sair-se bem na prova gina-
siana de inglês e mal no dificílimo
teste de Francês. Ao invés de reco-
nhecer o erro na formulação das
questões, concluíram que no Brasil
não se estuda bem o francês e seria
melhor fazê-lo no Rio Branco, o
que é, pelo menos, uma ofensa a
dedicadissimos mestres da língua.

Atualmente, para ingressar no
Rio Branco, o jovem já deve estar
formado em nível superior. Cor-
remos então o risco de só recrutar
os que não venceriam em outras
profissões. Nelas seriam melhor
pagos, se forem brilhantes e não
estariam obrigados a viver em ter-
ras distantes.

Aos vinte e tantos anos, este ho-
mem de vocação tardia começará a

estudar Francês. Só quem seja in-
teiramente jejuno em Pedagogia
acredita no êxito dessa fórmula de-
sastrosa. Se o jovem desqualificado
não aprender Francês, sua punição
será não ir para o exterior no pri-
meiro estágio. Depois, poderá ser-
vir até em Paris!

Conversei sobre este assunto
com dezenas de diplomatas e fun-
cionários do serviço exterior brasi-
leiro, e estou traduzindo opiniões
que são praticamente unânimes.

O domínio da língua francesa é
rigorosamente indispensável para
diplomatas brasileiros. É primaris-
mo dizer-se que tudo hoje se traduz
para o inglês. Nós, latinos, não po-
demos dispensar o que se publica
em francês. Na língua francesa, e
em outras línguas latinas estão al-
gumas das raízes da cultura brasi-
leira. No Brasil, embora modesta-
mente, os diplomatas são também
guardiães dessa cultura. Não va-
mos desenraizá-la e entregá-los a
almanaques e resumos, aí sim, sem-

pre traduzidos para o inglês.
É evidente que o inglês é indis-

pensável no mundo moderno para
qualquer pessoa de cultura média e
para profissionais eficientes. Mas,
de um diplomata, temos o direito
de esperar mais. Ele tem compro-
missos com as raízes de seu país e
precisa tê-los muito fortes — lem-
bra-me Barres — para viver fora
dele, sem perdê-las.

ALVARO VALLE*

/^V Itamaraty excluiu este ano
\J dos exames para o Instituto
Rio Branco, as provas de Francês.
Quando a notícia apareceu pela
primeira vez nos jornais, foi consi-
derada uma evidente tolice de al-
gum jornalista inexperiente. A rea-
ção só começou quando foram
publicados os editais do próximo
concurso e se constatou que o crime
realmente acontecera.

Dispensar a língua francesa da
preparação de um diplomata não é
assunto interno do Itamaraty, e por
isso o assunto merece debate públi-
co. A inacreditável alegação dos
monoglotas é que o Francês é mal
estudado em nosso pais, e será me-
lhor que os futuros diplomatas só
comecem a aprendê-lo na Casa de
Rio Branco.

Quiseram justificar a assertiva,
com as últimas provas do Vestibular,
quando, diante de uma prova dificíli-
ma de língua francesa, os candidatos
naturalmente encontraram dificulda-
des. E, em uma prova de Inglês ele-
mentar, saíram-se bem. Não prova-
ram uma tese; mostraram-se
examinadores incompetentes.

A prova de Inglês tinha como
questão principal a versão de um
texto de Roberto Campos, brilhan-
te como tudo que ele escreve, talvez
pensado originalmente em inglês. A
construção e até o vocabulário in-
ternacionais de Roberto Campos
facilita a versão. Um segundanista

do pelo Banco Mundial, engloban-
do investimentos de USS 373 mi-
lhões, que, somados aos USS 272
milhões do programa denominado
Bird I, em curso, totalizam injeção
da ordem de US$ 645 milhões no
sistema hoje sob a responsabilidade
do estado. Desse esforço resultará,
a par de substancial melhoria dos
serviços, o aumento da demanda
atendida, dos atuais 380 mil, para
mais de 1,2 milhão de passageiros
por dia útil. Tal programa, já apro-
vado pela Cofiex — Comissão de
Financiamento Externo do Gover-
no Federal, além de uma série de
outras melhorias importantes, per-
mitirá a recuperação de 139 trens
elétricos.

Quanto ao transporte metroviá-
rio, foi montado, e está sendo exe-
cutado, um programa realista de
recuperação e expansão do sistema,
financiado pelo BNDES, no valor
total de USS 426 milhões, que per-
mitirá a melhoria dos serviços
atualmente prestados, além da ex-
tensão do metrô, na Linha 1, até
Copacabana (Estação Arco verde)
e, na Linha 2, até a Pavuna, au-
mentando, em conseqüência, o to-
tal de passageiros transportados
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Israel invadiu residências na Cisjordânia e prendeu vários palestinos

Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL,
o representante adjunto da delegação pa-
lestina em Brasília, Ibrahim Al-Zeben,
afirmou que a melhor resposta ao terroris-
mo é a continuidade do processo de paz.
—Ainda existe salvação para a paz entre
israelenses e palestinos?

Nós acreditamos que a paz é o único
caminho viável para os dois povos. O con-
flito não é entre Israel e a Autoridade
Nacional Palestina. Esses atentados afeta-
ram tanto Israel quanto o povo palestino.
Também somos alvos desses ataques. Esta-
mos do mesmo lado contra o terrorismo.

Mas parece que a opinião pública em
Israel está descrente do processo de paz.

Acredito que o processo de paz deve
seguir, precisamente para cortar o caminho
aos extremistas de ambos os lados que
querem acabar com ele. Entendemos a dor
dos israelenses, mas também estamos so-
Crendo. Mais de 465 povoados palestinos
estão vivendo praticamente sob toque de
recolher há, dois dias, sem provisões, sem
alimentos. É como matar a gente de fome.
A nossa resposta aos extremistas de ambos
os lados deve ser a continuação do proces-
so de paz. Entre os palestinos, eles são uma
minoria. Nossas últimas eleições legislati-
vas, em janeiro, demostraram isso.

Quando Israel matou Ahia Ayash, o
Engenheiro, muitos palestinos foram à rua
protestar. O apoio ao Hamas não seria
maior do que se imagina?

A revolta dos palestinos, naquela oca-
sião, não era contra o assassinato de tal ou

A revolta era contra a viola-
nosso espaço, o pequeno espaço

.— é oferecido pelos acordos de paz
(Ayash foi morto em Gaza). Na eleição
legislativa, ficou claro o apoio à paz. A
violação do acordo não agrada a ninguém.

As medidas tomadas esta semana pelo
governo israelense foram criticadas pela Au-
toridade Palestina...

Estamos em permanente contato para
salvar o acordo de paz, assinado há apenas
três anos. Confiamos em que o bom senso
prevalecerá para salvar esse processo.

Como o senhor avalia a atitude do Ha-
mas, que antes dos atentados iniciou nego-
ciações com a Autoridade Palestiaa?

Eu acredito que o Hamas está dividido.
Temos informações concretas a respeito.
Acredito também que eles tiveram ajuda
do exterior para acabar com o processo de
paz. Há uma coordenação entre um grupo
terrorista israelense, o Eyal, o mesmo que
acabou com a vida de Rabin, e os nossos
fundamentalistas contra o processo de paz.

Arafat

prende

TEL AVIV — Pressionado por Israel, |ue
deixou isoladas e sem alimentos centenas
de cidades e aldeias palestinas na Cisjordâ-
nia e na Faixa de Gaza, o presidente' da
Autoridade Nacional Palestina, Ya$cr
Arafat, também declarou guerra oníem
aos terroristas do Movimento de Resisten-
cia Islâmica Hamas, responsável pelos
quatro atentados que, em nove dias, m<)ta-
ram 58 pessoas em território israelense..

Ontem, pela primeira vez, forças de«se-
gurança da Autoridade Nacional Palestina
ocuparam a Universidade Islâmica de Ga-
za, um dos principais focos de ação ido
Hamas, prenderam dezenas de ativistas e
confiscaram explosivos. O número de pre-
sos desde o inicio da onda de atentados,'no
dia 25 de fevereiro, chegou a 400. Um
tribunal especial palestino também conde-
nou á prisão perpétua e a trabalhos força-
dos Mahmud Abu Warda, um estudante
de 20 anos que confessou ter recrutado os
terroristas suicidas responsáveis por dois
dos quatro atentados. Warda disse que não
cometeu os atentados ele próprio pois não
estava "espiritualmente 

preparado".
Fontes do serviço secreto palestino: na

Cisjordânia informaram que houve dtye-
nas de prisões entre ativistas do Hamqs e
de outro grupo fundamentalista, o Jihad
(Guerra Santa), na cidade de Nablus, no
campo de refugiados de Balata e na aldfcia
de Kalil. O Hamas iniciou sua onda'de
tetror em represália ao assassinato emja-
neiro, pelo serviço secreto israelense, <lo
terrorista Ahia Ayash, o Engenheiro. *

Pressionado, por seu lado, pelas pesqui-
sas que mostram o avanço dos partidos de
direita na campanha para a eleição de,'29
de maio, o primeiro-ministro israelense
Shimon Peres manteve seu empenho em
estabelecer a "separação total" de palesti-
nos e israelenses. Ele ordenou a prisão dos
palestinos que trabalham em Israel emlsi-
tuação ilegal, bem como a de seus empre-
gadores. Um israelense foi condenado a
três meses de prisão porque um dos seus
empregados era pai do suicida que expio-
diu um ônibus em Jerusalém, domingo
passado, matando 18 pessoas. A policia
israelense também prendeu um caminho-
neiro árabe, de nacionalidade israelense,
que transportou de Gaza a Tel Aviv. o
terrorista que explodiu uma «tomba «m
frente a um shopping da cidade, segunda-
feira. Ele disse que o Hamas ofereceu U£S
1.100 pelo favor.
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Em homenagem aos Mamonas

não vamos fazer um minuto de silêncio.

Vamos fazer 45 minutos de barulho.

Chefe do Cartel

Ide Cáli é morto a' Ç

tiros em Medellín

¦ Governo colombiano critica corte da ajuda dos

| EUA por suposta negligência com o tráfico
¦' BOGOTÁ — Dois meses depois de ter

fugido da prisão, o mais importante trafi-
;; cante de drogas da Colômbia, José Santa-' ' 

cruz Londoiio, chefe do Cartel de Cáli,
foi morto terça-feira à noite nas proximi-

: • dades da cidade de Medellin, em luta com
$ a polícia. Poucas horas mais tarde, o

presidente Ernesto Samper e o diretor do
: Departamento de Polícia, general Rosso

José Serrano, criticaram o governo ame-
ricano pelo recente cancelamento do cer-
tificado que dava à Colômbia condições
especiais de comércio bilateral. A justifi-
cativa de Washington foi de que o país
não se empenhou suficientemente, no ano
passado, na luta antidrogas.

Samper, que vem sendo acusado de ter
sido eleito com o dinheiro do narcotráfi-
co, declarou-se "muito feliz" com a morte
de Santacruz, pois isso demonstra — dis-
se — "que a Colômbia mantém por con-
vicção própria, nacional, a guerra contra
os traficantes, não por pressão exterior".

. E acrescentou: "Sua morte liberta os co-
lombianos do sentimento de depressão

;I causado pela retirada do certificado".
Reivindicação — Na mesma oca-

sião, o diretor do Departamento de Poli-
; t cia exortou o presidente dos Estados Uni-

1 dos, Bill Clinton, a retirar a recente con-
denação (com as sanções econômicas nela
contidas) ao país. 

"A Colômbia merece o
certificado, pois a morte de Santacruz
mostra que não baixamos a guarda um só
instante".

Santacruz, de 52 anos, era no momen-
to o mais importante traficante do país,
pois os dois primeiros homens do Cartel
de Cáli, Gilberto e Miguel Rodríguez
Orejuela, estão presos desde meados do
ano passado. Também ele tinha sido pre-
so àquela época, mas em janeiro conse-
guiu fugir da Penitenciária de La Picota,
em Bogotá. De acordo com o general
Serrano, os cerca de 15 guarda-costas que
o acompanhavam no momento do tiro-
teio conseguiram fugir.

Renúncia — Também ontem, ao
presidir um seminário sobre comércio
com a União Européia, o ministro do
Exterior da Colômbia, Rodrigo Pardo,
disse que o governo de Bogotá está dis-
posto a abrir mão da ajuda econômica
dos Estados Unidos se esse país, por sua
vez, intensificar a luta contra o narcotrá-
fico dentro de suas fronteiras. "Estamos
dispostos a não receber um só centavo,
dos poucos que recebemos, em troca de
esforços efetivos dos Estados Unidos
contra os aspectos do narcotráfico que
ocorrem ali, como distribuição & varejo,
consumo e lavagem de dinheiro", disse
ele, para concluir:

"Se houvesse menos procura nos Esta-
dos Unidos, não precisaríamos de coope-
ração de agências americanas de combate
ao tráfico, pois não haveria vendedores
para o tão grande número de consumido-
res que ali existe".

Chefes caem, mas
José Santacruz Londoiio foi o primei-

; ro membro de importância do Cartel de
; Cáli a morrer em enfrentamento com a

policia, ao contrário do ocorrido com os
- chefòes do Cartel de Medellín, onde essa

foi uma constante, a começar pelo núme-
ro um, Pablo Escobar, abatido a tiros em

; dezembro de 1993. Quase todos os s se-

lf

í
8|y

tráfico permanece
guidores de Escobar tiveram o mesmo
fim. Na luta contra o Cartel de Cáli, no
entanto, o governo conseguiu mandar pa-
ra a prisão, em julho do ano passado, os
irmãos Gilberto e Miguel Orejuela. Ape-
sar da ofensiva contra os chefões do nar-
cotráfico, a Colômbia continua a ser o
maior produtor mundial de cocaína.

MUSIC TELEVISION

MTV na Estrada Especial apresenta Mamonas Assassinas Cenas néditas da Banda numa turnè pelo sul do pais. Voeè vai conhecer os hábitos de cado integrante, a intimidade e a historia
do grupo em depoimentos descontraídos e e>; ío< cstre a cd;n:j->e ra as ^30 e -eprises seita-feira às 22h. sábado às 22h 15. domingo às 1Sh30 e 23h30 e segjnda-fe!,a as '3h

HI
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA.11

I ¦ ¦ CONCESSIONARIOS C.G.C.59.395.061/0001-48 I

VOLKSWAGEN I, ) \

\C BALANQO 
PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em miliar., da raai. I "°T" ^".RAS ^ |

f1 ATIVO 1995 1994 PASSIVO 1995 1994 IL I
Clrculante Circulante I *. CONTEXTO OPERACtONAL - As operacCes da empresa consistent na administra?io do gwpos de consorclo, formados H

',:I DtoiMidades 68 16 Outras obrigagdes 11 princi^m"e de v^utofabfk^ pelaVolkswagen do Bras*. Os de consorcio ¦
'"'I Titulos e valores mobiliarios 13.566 5.715 Sociais e estatutinas 173 I s3o utilizados ra aquisteto de vefcuka, ser*looe*c«d«rte aplicatto rw i^cadolinafK^ro. AMrarwa^s relaci^^s com as ¦
'U\ 

OuUoscrtdtos 799 441 Fiscaiseprevidenctfrias 3.324 172 11 operaS6esdo.grupos5econsorcios4omantidasemcontasespecrficasdecompensa^,sendocobradataxadeadmin.stratfo |
;:1 

"ssJiESi ?§ 
4 

Dta""s 
zzM =±I I

:..i ll^-1 ^ P-^a^c5Utd0 7.548 1.469 II S^^o r^ad^. das mutafS^do 
^thmfinio 

liquido e das ori^Te aplK^es de recurs os. bem como a I I

Realizavel a longo prazo Corregao monetaria do capital L63Z *Ml daaPMhSStMPORA E DOS ORUPOS DE CONS6RCIOS - As diretrizes contabeis I
>.:¦ Outros creditos 15 17 | adotadas Dara contabiiizacio das opera?6ee e elaboracAo das demonstracoea financeiras. da administradora edos grupos de ¦

Capital realizado atualizado 9.185 6.396 11 da Lei das Sociedades por A^fies, associadas its normas e mstrupdes especiftcas do Banco ¦
I I Permanente Reserva de capital 28 343 l| rantral do Braal. Essas diretrizea n8o feqoerem a etaboracio e apreseotagio das demofwtracfles financeiras wn moeda de poder ¦

I Investimentos 3 Lucros acumulados 4 737 1J520 11 aquisitivo constants, que implicariam na apressnta^io de todas as cifras em moeda de 31 de dezembro de 1995, inclusive as do I
; ",1 

Imobiliwdo 5.196 3.644 1M5Q 8J59 11 ^k^wtww^^pai. diretrizes podem ser sumanzadas, como segue: ¦
Diterido _7|  76 L APuSJSSo^^ULTADO - 0 resultado6apurado pelo regime de competAnca de exercicios e inclui o efoito liquido da ¦

fbB 5278 3J23 11 corre^omonsUria do baian^o. com base em indices oficiais. A cofie^fto monet&riado resultado do pnmeiro semestre acha-se ¦
- <n,„n QQic 1fl749 9 916 nw^^^noonttwrSaaoresultadodosegundosemestrede 1995.Ataxadeadmimstra9*o,de^dapelosparticipatesdos ¦

I 19749 
9.916 19,749 —3WJ gffg^g^leaBa porocwilo do racebimento das parcelas e a taxa de adesSo por ocasdo da pnmeira ¦

'"'I J  7 \| ffSmiiMt EREAUZAVB AI flHOO PRAZO - Aoreaentados ao valor de realizac&o. induindo, quando aplicavel, I
>" ¦ /" DEMONSTRAQAO DO RESULTADO ^ f DEMONSTRACAO DAS OR to ENS E APUCAC6E8 ]| OS rendimentoe e as va,ia?6e« monetinas auferidoe. I

I pm rniihares da reais DE RECURSOS • Em mittwMva da reals (c» PERMANENTE - Demonstrado ao custo corrigido monetanamente, combinado com os seguintes aspectos. ¦
; ¦ Em milnarea de reals i i^ci^ c^ be^^^^toado caiculada peto m«odo linear. 4s taxas anuais mencionadas na Nota 6. que levam em ¦

¦ Semestro Exorcicio Sfimitri Ex#fcick> 111 consldoracfto a ottimativa do victo Utu-Bconficnlca dot bons. I
v;:l findo flndo fmdo findo ||| . AmonijarAn* do dHerido: as decorTentes de gastos com imptantagSo do sistema de processamento eletrfinico de dados, a taxa g II anual de 20%; as decorrentee de benfeitorias em imbveis de terceiros, de acordo com o prazo de vigfincia do conirato de locagao ¦

31 de detembro de 1995 
0H_.ns ^ r^ursos 31 

de dwmbco 6,1898 I 
^^[^0 orcULANTE - Demonstrado petoe valores conhecidos ou caleuiaveis, acrescidos. quando aplicavel. dos corres- I

Lucro liquido do semestre/exereicio 1.972 4.692 || pondentes encargos e varia^des monetirias incorridos. A provisSo para imposto de renda fol constrtuida a aliquota de 25%, ¦
Receitas financeiras Aiustes ao lucro liquido I acrescida doaSclonal, conforme legisla?Ao especifica. A provisSo para contnbui?So social foi constrtuida 4 aliquota de 10% do lucro ¦

Rendas de titulos e valores Corre?ao monetiria do balanco, 111 ajustado antes do imposto de renda. ¦

¦i jgssxil**. I'J 
ss^rssf'ni s 

'izs&atA 
111 I

..'>11 Outrasdespesas administrativas (2.263) (5.296) h, ¦¦ » ,«^',i{ |!8|fS!||ijl gft7fi III ftftMsmiciADOS E RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE I
i I Despesas tribut&ria3 (656) (1.388) ^9 II Lu5Sn£^01^tSti5S< U*CTrHti^. Piffl W*"*****\an*ka de 1996 e de 1995. dos recebimentos de contr»buig6es de I

J, I Outras (liquid as) 72 30 <!•: ' f I :*j|S^f888"° pre?0 do 
gj1" 

Vi9en,° "° d'3 d° I
1 II 1.830 3.681 Au™"to^f^d0 Iff i 111 I1M"JPOCONTRIBl• R«t«rmn-snascontribuic6es I

>ii'| subgrupodopnohK) ;;: ..iv_ til ptknouiirirBllfTt lillf'"""1>l doypn 0aaldoem 31 de dezembro de 1995 esta I

¦; I H.iuttado da r.^r^au monot-ww Aumeotos(raau^l<JoaMWBJO I mrr^'TWoSrrSffirTij I
| do balan^o (589) t834) do ativo circulante e do realizavel 3SS3ot^rto»^liniwSMfc^dodaimnva.Ovalordacontribulcaomensal para aguisigdo I
|| a longo prazo , , 7 ft,, M yjor do bem e no porcentual de pagamento ¦

';:l Reauftado antes da trlbutapio J?!^ mob,liirio# 2^P° ,?'Si 111 <****¦ "croscldo da taxa de admmistrac&o. dofundo ¦
•;,'| a0bra lucro 4.586 9.060 Outros creditos (85^ ^ ?^^j^OT^4H^>r^**nri^tof^^^!lri^°'^^f,,^cle6t>na'''eacobf1feventua^s ,nclaS IOutros valores e bens 17 24 I de reservaeft<K. a R% «nbre as prestac6es recebidas ¦'¦ (0<0_ Dividendos distribuidos 844 de caixa, de cada goipo. peto nao rtosownenro o> prsatagoe*. o«p» uo ¦

,. | Imposto de renda (2.187) (3.525) 2.504 10.074 e pelos rendimentos deOQffente* dM ^ rnntn nn inri. ,«!>,» |
J la, ,42n j8a AumentodaadisponlbUidades IIZZM ZTZ31M (g?I'¦I Contribuigao social  .<427) S223> II a taxa de^mmtrac8o,«?!»n^naS2zarAtZSSmS,Scobmda dos participantes dos grupos no |

ModMcagftet nae dtaponiblMades I CPn?f Cr^!!i^^?n h» rontr*xjicVioaraaautolclOdsb«n« * railode8,SH« 10%, de acordo com o valor do bem, sobre arelerlda |Lucro liquido do semestre/exercfgo 1.972 4892 No Inick) do semestre/exercicio 39 16 I atodorecebimentodacontnbui;aopsraaqutsi^aoOSDrw,arazao ¦
~ I 

No flm do semestre/exerclcio 6g 68 || contribui?So. ¦

;:| [sa.LSfri",oM''° o.Ja 
=^J| 

••TiTuLoEEBALoM"*°B,L'i,"0!' —I

I/" DEMONSTRACAO DAS MUTAQ0E8 DO PATRIM&NIO LlQUIDO - Em mllhares de reais J 11 Fundos de jnye^imentos 12-M3 5715 I
•, M L—¦—i III Certificados de Depdslto Bartcirio - CDBs iasfifi 5?7T5 I |'"If Capital reaHxado atualizado —-—| ===== ¦
-I 

, .J I 5-OUTROSCBtDHOS da».!. |s.rm Corrogao Subvengoes j«v ¦
Capital monetaria para Lucros ¦

social do capital investimentos acumulados I Ativo rsalizivel Ativo realizavel ¦

| llli 
~~~~ I Ativo clrcUanf a longo prazo Ativo clrculante a longo prazo ¦

f Semestre findo em 31 de dezambro de 1995 imposto de renda a compensar I
> II Em 30 do junhode 1995 7.548 835 <!o 

pa? Adiantamento por conta de imobiliza?oes 40 ¦
[ | Cone<;ao monetiria 802 1 Op?6es por incentivos fiscais 1° |
i Lucro liquido do semestre  3^^ Contas a receber de consdrcios 729 |
S Em 31 de dezembro de 1995 --7M8 ::r~JJ37 :x_ 2g 4Y3Z Outros crtditos 30  x= |; ¦ 79g 10 44i _i! ¦

Exorcicio findo em 31 de dezembro da 1995 I ——^ __________ H
: 

I 
EmCrPifaliSrderoret!v9» 6W9 

^ZT) (343) (809) I 6 - IMOBILIZADO ___! „ Mltiaresdoi^s I

| | Incentivos liscais do imposto de renda '¦ " ¦ : - .iw» _____ IB
! | Dividendos distribuidos 1 _J | Deprecia^ao |! | Corre<;ao monetaria 1-637 19 78 Cu«to acumulada Taxas anuais do ¦

I Lucro liquido do exercicio 4-,„| || coirioido CorrigM> Uquido Liquido depreciagio (^ | ¦
|l Em 31 de dezembro del 995 7.548 1 637 28 4737 J . |
I  

 
==^ '* Edilicacoes »7 0.275 2«8 | |

Terrenos 828- ??? iq? 10 |
| f 3EMONSTRAQAO DOS RECURSOS DE CONS6RCIO ( DEMONSTRAQAO DAS VARIAQdES NAS ^ M6vels e utensnios 515 1fl BB 80 10 || EM 31 DE DEZEMBRO - Em milharea de reals DISPONIBIUDADES DOS QRUPOS lnstala<;6es 121 i? 170 20 I
| Emmilh.re.dereais Equipamentosdecomputa^o 500 318 i^u 20 

|¦ 1995 1994 Vetculos 15„ ¦
^Semestre^Exercicio 11 Unhas telef6nicas 239 I I

i | | Ativo circulante findo findo | ^.974 ; ff8 
~ 

5.196 3.644 |
I | Disponibilidades 194 1 03 I — |

'I SSS" 31 
160 17 773 31 de dezembro de 1995 II 

7 0UTRAS OBR|aAc6ES. [HVERSAS 8 - OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS |

! | Contribuk^es a receber em atraso 1.848 1.135 Disponibilidades no Mck> ¦- Mllhares de reals ¦

; | Cheques e outros valores do semeetm/exercicio I 
—BSEWMSSl SwTX flSo I[ ¦ a receber II 1904 flDHO UDss ¦

Total do ativo 33.209 19.01*1 Dep6sitos banc4rios 10 103 II provisio para pagamentos —— 31 de dezembro de 1995 I
Compensapao Apttca^fies financeiras 26.231 17.773 |j ,;^:;,a cintiT .j  <U7 184 I I

| Previsdo mensal de recursos Outros crtdlto# 18_ ' II •w*go» sociais VariagSo monetaria ativa 169 265 ¦
| a receber de consorciados 6.219 5.842 T1 •'*Cu"",w*tr*>*. . ljlHn 50 Variacio monetiria passiva (138) (2j5) ¦
| ContribuKjoes devidas ao grupo 160.757 189.886 26.259 17^676 I J* PW^B^ndli • publlcidade Outras 41 20- || Consorciados - bens a contemplar 135.889 174.474 rnUt«rlns  f iTreiriamentO 72 30 |
I Contemplagdes pendentos Recursos coieUdos 'Outros 9. socuVL I

deentrega lu.boa o.» rri.. . an.ri^iran o capital social, subscrito e integralizado, esta dividido em ¦
t Bens a entregar a consorciados- Contnbui?6es para aquisi?ao ores 

djvefSOS no pais 7.548.318 (1994 - 1.468.624) quotas de valor nominal de R$ |
I 12.609unidades debens 50.905 119.642 II churns aDaoar 252 215 1,00cada, pertencentesaquotistasdomlciliados no pais. |
! (1994-18.114 unidades) 13 18 Jaxa de administrate 6.197 12.893 • gggSifgS consdrcio 821' 247 ' |

| Bens entregues a consorciados- Contribui?6es ao fundo I . Pn^^dorss diversos 183 100 JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES |
:| nggf-^Mdades) 20 13 de reserva 2.101 4.430 I .concession's 254 299 Diretor Presidents e Financeiro |

| Assembles a realizar - Rendimentos de aplica<;&es 
| 

«Outros 1 896 1.107 LUIZ ANTONIO GREGNANIN STEFAN RITSCHEL FILHO |
| | 7.229 unidades financeiras 3.231 5.976 ¦ 2.302 _.jL3B5 Diretor de Operacoes Diretor Admmistrativo | |1 | (1994 -10.694 unidades) 11 Multas e juros moratonos 1.530 2.716 II  ¦
J | Total das contas de compensa^ao 313.594 37|J57 Premios de seguros 1.318 2.712 r^Mmr-rn daticta FHado* I

346.803 398.168   ^ -  ro)or^_c„ „ -w. ELOISIO DONIZETTI BATISTA ¦

{ I Paaaiao clrculante 65.282 140.369 S wywfaowado dot ocasii) do encaramento Gefarae de Cc^taWdade y$S&J I I

; | 
"SSSSdos 7.191 5.™ Ill^^.^gS^^c^^doa. CBC^17^«-T-S»>1530 J 

¦
Obriqacoes com a administradora 13 Recursos utilizados I 1^^^

7.204 5.105 •- ¦
Patrimfinio Liquido oqq Aquisw^o de bens 51.320 115.545 I PARECER DQ8 AUDTTORE8INDEPENDENTES |

| Recursos cotetados 219^469 71.988 Taxa de administracSo 6.197 12.893 |
I %%£»•*"***" S 3m£ Mj»=.e|msmora«» 155 

2 712 11 
5SOPib. II dal^»o«1996 I

26.005 13.906 Pernios de seguros 1-318 2.712 Aos Senhores Quotistas e Admmistradores divulgados e (c) a avalia?3o das diretrizes e estimativas ¦
! Total do passive circulante Devolugao a consorciados DISAL Administradora de Consorcios S/C Ltda. contibeis mais representativas adotadas pela admintstra^ao ¦

patrimdnio liquido 33.209 19-011 desligados 153 413 ^ Examinamos os balanpos patrimoniais da DISAL Admi- da empresa, bem como da apresentacao das dernonstra?6es ¦
| Rendimentos pagos vinculados nistradora de Consorcios S/C Uda. em 31 de dezembro de financeiras tomadas em cortjunto. ¦
> Compensa^ao a contemplapdes 1.002 2.820 1995 e de 1994 e as demonstragdes do resuttado, das -j gomos de p»ecer que as referdas demonstrap6es financeiras |. Recursos mensais a receber c „ ,Q Outros 35 220 I mutacoes do patrimimio liquido e das ongens e apbeafoes jpresent^nadequadamente.emtodososaspectosretevantes, ¦
, de consorciados b ^19 5 °4- cte recursos do semestre e exercicio findos em 31 de dezem- a posicjo patrimonial e financeira da DISAL Administradora de ¦
; Obriga^oes do grupo por 134 884 bro de 1995, bem como as demonstrates dc»wajrsM Consdrcios S/C Ltda. em 31 de dezembro del995 e del 994 ¦
( contnbui?oes 160.757 189.886   II de consdrcio em 31 de dezembro de 1995 e de 1994 e das e o resultado das opera?6es, as muta?6es do patrimdnio |\ Obrigagoes por futures ,OCOOo ,7. vanacoes nas disponibilidades dos gnjpos do semestre liquido e as origens e aplica?6es de recursos do semestre e ¦» contemplagfies 135.889 174.4/4 Disponibilidades no fim do exercicio fndos em 31 de dezembro de 1995, etabcrados exefcicio findos em 31 de dezembro de 1995, bem como ¦
v Creditos a disposi^ao de _ _o_ flQ1o semestre/exercicio Sob a responsabilidade da sua administra^ao. Nossa posicjo dos recursos de consdrcio em 31 de dezembro de ¦

consorciados 10.689 8.91J responsabilidade e a de emitir parecer sobre essas 1995 e de 1994 e as variances nas disponibilidades dos ¦
, Obriga?6es por entrega de bens Depositos 

bancanos 194 194 I demonstra?oes financeiras. gnjpos do semestre e exercicio findos em 31 de dezembro de I ¦
M^isl^^nkJades) 13 18 Aplicagoes financeiras 31.160 31.160 2 Nossosexames f oram conduzxlosde acordo com as r«m^ 1995 de acordocom os pnncipios contabee previstos na |

20 Price 
mterhouse I

£j| (1994-10 694 unidades) 2 I outros procedimentos: (a) Auditores Indepervdentes Contador I
3 Total da, contas decompensate 

|T3^ 
37|1|^ 

_3V361_ 
31.36jJ 1^ controles0 rtemos da err^resa. CRC-SP-160 CR^^2774^|
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO • Em milhares de reais
PASSIVO
Circulante

Outras obrigações
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciàrias
Diversas

ATIVO .
Circulante

Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Outros créditos
Outros valores e bens -

despesas antecipadas
Patrimônio liquido

Capital social
Correção monetária do capital

Capital realizado atualizado
Reserva de capitai
Lucros acumulados

Realizável a longo prazo
Outros créditos

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido

19,749

"N 
f DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

DE RECURSOS • Em milhares de reaisDEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais

Semestre Exercicio
findo findo

31 de dezembro de 1995
Origens dos recursos

Lucro liquido do semestre/exercício
Ajustes ao lucro liquido

Correção monetária do balanço,
liquido da correção monetária dos
adiantamentos por conta de
imobilizações

Depreciações e amortizações
Valor residual do ativo

permanente baixado

Lucro liquido ajustado
Subvenções para investimento» M

Recuraos de terceiro» originários da:
Aumento (diminuição) do
subgrupo do passivo ;

Outras obrigações

Apiicaçõee de recursos ~~
Inversões em Imobilizado de uso n
Aplicações no diferido
Aumentos (reduções) dos subgrupos

do ativo circulante e do realizável
a longo prazo , ,

Tlluloa e valem mobiliário»
OÚtios crédito»
Outro» valores e bena

Dividendos distribuídos

Aumento da» disponibilidades ZI
Modificações nas disponibilidades

No Inicio do semestre/exercício
No fim do semestre/exercício 

Aumento da» disponibilidades r=_

Receitas financeiras
Rendas de títulos e valores
mobiliários

Outras receitas (despesas)
operacionais

Receita da prestação de serviços
Despesas com pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras (líquidas)

Resultado operacional

Resultado n&o operacional

Resultado da correçáo monetária
do balanço

Resultado antes da tributação
sobre lucro

Imposto de renda

Contribuição social

Lucro líquido do semestre/exercício

Lucro Liquido por quota do
capital social R$

Milhares de reais

Fundos de investimentos
Certificados de Depósito Bancário - CDBs 13.566

Capital realizado atualizado
Reservas de capital 5 - OUTROS CRÉDITOS Milhares de reais

1994
Ativo realizável

a longo prazo

Subvenções
para

investimentos
Correção

monetária
do capital

Lucros
acumuladosCapital

social Ativo circulante
Semestre findo em 31 de dezembro d* 1995
Em 30 de junho de 1995

Correção monetária
Lucro líquido do semestre

Em 31 de dezembro de 1995

Imposto de renda a compensar
Adiantamento por conta de imobilizações
Opções por incentivos fiscais
Contas a receber de consórcios
Outros créditos

Exercício findo em 31 de dezembro de
Em 31 de dezembro de 1994

Capitalização do reservas
Incentivos fiscais do imposto de renda
Dividendos distribuídos
Correção monetária
Lucro líquido do exercício

Em 31 de dezembro de 1995

6 - IMOBILIZADO

Taxas anuais do
depreciação (%)Liquido

Edificações ' '' *
Terrenos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos de computação
Veículos
Unhas telefônicas

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO
EM 31 DE DEZEMBRO - Em milharem d» reais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS
DISPONIBILIDADES DOS QRUPOS

Em milhares de reais
Semestre Exercício

findo findoAtivo circulante
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Outros créditos

Contribuições a receber em atraso
Cheques e outros valores

a receber
Total do ativo
Compensação

Previsão mensal de recursos
a receber de consorciados

Contribuições devidas ao grupo
Consorciados - bens a contemplar
Contemplações pendentes

de entrega
Bens a entregar a consorciados -

12.609 unidades
(1994 -18.114 unidades)

Bens entregues a consorciados -
19.995 unidades
(1994 - 12.873 unidades)

Assembléias a realizar -
7.229 unidades
(1994 -10.694 unidades)

Total das contas de compensação

31 de dezembro de 1995 S - OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Milhares de reais

Semestre Exercício
findo findo

31 de dezembro de 1995

7 - OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS
Disponibilidades no Meio
do semestre/exercício

Depósitos bancários
Aplicações financeiras
Outros crédito»

. Provisão para pagamentos
?:,aiWl«. ":; ;:» Féria» e encargos sociais

Contingência»
| • Propaganda « publicidade

Treinamento
Outros

Variação monetária ativa
Variação monetária passiva
Outras

Recurso» coletados
9-CAPITAL SOCIAL
O capital social, subscrito e integralizado, está dividido em
7.548.318 (1994 - 1.468.624) quotas de valor nominal de R$
1,00 cada, pertencentes a quotistas domiciliados no pais.

JOÃO CLÁUDIO PENTAGNA GUIMARÃES
Diretor Presidente e Financeiro

LUIZ ANTONIO GREGNANIN STEFAN RITSCHEL FILHO
Diretor de Operações Diretor Administrativo

ELOISIO DONIZETT1 BATISTA
Gerente de Contabilidade \2x5rM

CRC/PR 17.226T" SP 1530 ^5^

Contribuições para aquisição
de bens

Taxa de administração
Contribuições ao fundo

de reserva
Rendimentos de aplicações

financeiras
Multas e juros moratórios
Prêmios de seguros

Credores diversos no pais
Seguros a pagarObrigações com consórcio
Fornecedores diversos
Concessionárias
Outros

O saldo das obrigações com consórcio refere-se ao rateio
do saldo de caixa apurado por ocasião do encerramento
dos grupos, o qual é devolvido aos consorciados.

Passivo circulante
Recursos a devolver a
consorciados desligados

Obrigações com a administradora

Patrimônio Liquido
Recursos coletados
Recursos utilizados
Outros

Recursos utilizados

Aquisição de bens
Taxa de administração
Multas e juros moratórios
Prêmios de seguros
Devolução a consorciados
desligados

Rendimentos pagos vinculados
a contemplações

Outros

219.469
(188.997)

(4.467)26.005
São Paulo, 11 de janeiro de 1996
Aos Senhores Quotistas e Administradores
DISAL Administradora de Consórcios S/C Ltda.
Examinamos os balanços patrimoniais da DISAL Admi-
nístradora de Consórcios S/C Ltda em 31 de dezembro de
1995 e de 1994 e as demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos do semestre e exercício findos em 31 dedezem-
bro de 1995, bem como as demonstrações dos recursos
de consórcio cm 31 de dezembro de 1995 e de 1994 e das
variações nas disponibilidades dos grupos do semestre e
exercício fndos em 31 de dezembro de 1995, «laborado»
sob a responsabilidade da sua administração. Nossa
responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas
demonstrações financeiras.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas
de auditoria que requerem que os exames sejam realizados
com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das
demonstrações financeiras, em todos os seus aspectos
relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre
outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos.
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações
e os sistemas contábil e de controles internos da empresa.

Total do passivo circulante e
patrimônio liquido

Compensação
Recursos mensais a receber

de consorciados
Obrigações do grupo por

contribuições
Obrigações por futuras

contemplações
Créditos à disposição de

consorciados
Obrigações por entrega de bens -

12.609 unidades
(1994 - 18.114 unidades)

Entrega de bens a consorciados -
19.995 unidades
(1994 -12.873 unidades)

Assembléias futuras - 7.229 unidades
(1994 -10.694 unidades)

Total das contas de compensação

Disponibilidades no fim do
semestre/exercício

Depósitos bancános
Aplicações financeiras
Outros créditos
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Mais dinheiro 

para 

banc

¦ BC cria uma linha de financiamento dentro do Proer para a fase de ajuste das fusoes e incorporagoes de
BRASILIA — 0 Banco Central enfrentado pelo Unibanco, que fi- j——————— jonas cUnh.-ivii/«

(BC) criou ontem mais uma linha cou parte do National. 0 Uni- ' ; , ^de financiamento do Programa de banco quis ate trocar alguns dos
Estimulo a Reestrutura?ao e Forta- ativos incorporados por outros em
ec.mentodo Sistema Finance.ro poderdo BC. A operate seria pre-(Proer) para ajudar as fusoes e in- judicial ao BC, que teria diminuido .cOrporw debancos.© dinheiro, J 

^r para reduzir o rombo de fsegundo Luis Gustavo da Matta oc \ A ...Jl i Vr
Machado, chefe do Departamento RS 4,4 Whoes do Naconal.
de Operates Bancarias do BC O BC, ao mesmo tempo que ¦(
(Deban), sera usado pelas institui- criou a nova linha, aumentou as

goes ftnanceiras enquanto nao live- exigencias para liberar os recursos '
rem acertado as dividas e os credi- aos bancos. Os juros serao iguais
tos do banco incorporado. "A rees- 

^a'taxjTq0^ pode variarde O™'"/8
tempo. E, _ "^a^ha como di^r ^

O BC tambem reduziu o prazo "
ressados cm obter emprestimos dos emprestimos e fixou em cinco
com essas caracteristicas. 0 diretor- anos tempo
presidente do Excel, Gilberto No- desses financiamentos. O prazo da ^
bre, afirmou que precisara de di- primeira linha variava conforme .
nheiro para cobrir a difercnga entrc media dos papeis (moedas pod res)
os passivos (dividas) da parte boa usados como garantia do empresti- ^wfyr'*do Economico (RS 2,8 bilhoes) mo. A outra novidade que o BC ^IP^/vi"Ha insuf.ciencia desta vez, garantias {

comentou. dos bancos. "Se nos oferecerem ti- ^•''>*Ele, no entanto, se recusou reve- tulos do governo (moedas podres), <;'v • <.,
hy o total do dinheiro necessario. nao vamos aceitar pelo valor de

O mesmo problema esta sendo face", disse Matta Machado. Marieta Severo minimta episddioTar^Ia^aen^^tispensao de pagamento chcgou atrasada

Loyola mmiza rumores 
Liminar surpreende atores

¦ Com dinheiro na riam de RS 4000

mao, eles esperam
a decisao final

A cassagao da liminar que
i \ dava direito aos atores de
retirarem o dinheiro bloqueado
no Banco Economico pegou-os
de surpresa. Em Salvador, a as-
sessoria do interventor do Eco¬
nomico, Flavio Cunha, infor-
mou que a liberagao do dinhei¬
ro so foi possivel porque houve
um atraso de 20 minutos na
apresentagao da cassacao da li¬
minar concedida pela juiza Ma¬
ria Helena, do Tribunal Regio¬
nal Federal da 2° Regiao.

Marieta Severo, Luis Fer¬
nando Verissimo, Eva Wilma,
Andrea Bcltrao e Isolda Crespi
receberao uma carta comuni-
cando que devem devolver o
dinheiro, em quantias que va-

VI
NCMM*CC*«WXtOOCMMiWtMUinWOMI

Marieta Severo minimka episódio. Para ela, ordem de suspensão de pagamento chegou atrasada

Mais dinheiro 

para 

bancos

BC cria uma linha de financiamento dentro do Proer para a fase de ajuste das fusões e incorporações de instituições financeiras
BRASÍLIA — 0 Banco Central

(£C) criou ontem mais uma linha
dé financiamento do Programa de
Estimulo à Reestruturação e Forta-
lecimento do Sistema Financeiro
(Proer) para ajudar as fusões e in-
corporações de bancos. O dinheiro,
segundo Luís Gustavo da Matta
Machado, chefe do Departamento
dè Operações Bancárias do BC
(Deban), será usado pelas institui-
ções financeiras enquanto não tive-
rem acertado as dívidas e os crédi-
tos do banco incorporado. "A rees-
truturaçáo de uma carteira de ati-
vos (créditos) leva tempo. E,
enquanto isso não acontece, o ban-
co precisa de caixa", disse Matta
Machado.

O Unibanco, que incorporou
parte do Banco Nacional, e o Excel,
que negocia a compra do Econômi-
co, são atualmente os maiores inte-
ressados em obter empréstimos
com essas características. 0 diretor-
presidente do Excel, Gilberto No-
bre, afirmou que precisará de di-
nheiro para cobrir a diferença entre
os passivos (dívidas) da parte boa
do Econômico (RS 2,8 bilhões) e os
seus ativos. "Há insuficiência de
ativos. Isso é inegável", comentou.
Ele, no entanto, se recusou a reve-
li>r o total do dinheiro necessário.

O mesmo problema está sendo

enfrentado pelo Unibanco, que fi-
cou com parte do Nacional. 0 Uni-
banco quis até trocar alguns dos
ativos incorporados por outros em
poder do BC. A operação seria pre-
judicial ao BC, que teria diminuído
seu poder para reduzir o rombo de
RS 4,4 bilhões do Nacional.

O BC, ao mesmo tempo que
criou a nova linha, aumentou as
exigências para liberar os recursos
aos bancos. Os juros serão iguais
aos adotados pelo mercado mais
uma taxa que pode variar de 0,5%
a 4% ao ano. "Não há como dizer
que há subsídio", afirmou.

A^taxa da primeira linha de fi-
nanciamento do Proer regulamen-
tada/ pelo BC era de 11,78%, infe-
rior aos juros praticados no merca-
do financeiro.

O BC também reduziu o prazo
dos empréstimos e fixou em cinco
anos o limite máximo de tempo
desses financiamentos. O prazo da
primeira linha variava conforme a
média dos papéis (moedas podres)
usados como garantia do emprésti-
mo. A outra novidade é que o BC
exigirá, desta vez, garantias reais
dos bancos. "Se nos oferecerem ti-
tulos do governo (moedas podres),
não vamos aceitar pelo valor de
face", disse Matta Machado.

Loyola ironiza rumores
' BRASÍLIA — "As 

pessoas se co-
locam na minha pele e fazem esse
tipo de ilação. Mas, não tem nada
disso. Eu vou ficar", garantiu o
presidente do Banco Central (BC),
Gustavo Loyola, negando rumores
dé que deixará o governo assim que
a$ crises do Nacional e do Econô-
mico estiverem resolvidas.

1 Muito bem humorado, Loyola
disse que só deixará o BC depois
que o diretor de Normas e Organi-
zação do Sistema Financeiro, Cláu-
dío Mauch, "desistir". "E ele me
disse que jogo está começando ago-
ra. Não é Mauch?", brincou, en-
quanto o diretor, que o acompa-
nhava, concordava, sacudindo a
cabeça sorrindo.

O presidente do BC, na avalia-
çào de assessores, só deixará o car-
gó em duas hipóteses. A primeira
seria um pedido do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. "Isso,

pôr enquanto, não aconteceu", dis-
sé um diretor do BC. Outra possibi-
litíade surgiria se Loyola fosse obri-
gado a fazer alguma coisa com a
qual não concorde.

Loyola também usou a ironia
para desfazer boatos em torno de
uma saida iminente do diretor de
Assuntos Internacionais do BC,
Gustavo Franco. "Isso é novo. Eu
nunca tinha visto ninguém falar
qúe o Gustavo Franco ia sair do
Bt", comentou em tom irônico.
Depois, em tom sério, lembrou que
Franco estava no Japão cuidando
dò lançamento dos samurais bomls,
títulos do Tesouro ofertados no
mercado japonês.

FMI — Preocupada com a cri-
se do sistema bancário, a equipe
econômica do governo solicitou ao
Fundo Monetário Internacional
(FMI) a vinda de uma missão técni-
ca ao pais para analisar a tributa-
çào do mercado financeiro. Entre
outros temas, os técnicos do Fundo
estão assessorando o ministro da
Fazenda, Pedro Malan, na discus-
são sobre as provisões feitas pelos
bancos, como garantia pelos em-
préstimos de difícil recebimento.
Existe uma polêmica dentro do go-
verno, separando Receita e Banco
Central, sobre o abatimento desses
créditos do Imposto de Renda. A
Receita quer manter as restrições
para o abatimento na apuração do
IR. Já o Banco Central e a Federa-
ção Brasileira das Associações de
Bancos (Febraban) defendem mu-
danças na lei para diminuir o im-
posto a pagar.

Os técnicos acreditam que o re-
latório da missão, entregue nos
próximos dias ao ministro Malan,
será favorável à Receita.

O A Policia Federal era Manaus
prendeu quatro funcionários da
Justiça Federal e da Caixa Ecooò-
raica Federal acusados de fraudar
documentos para se apropriar de
recursos públicos. Falsificando de-
claraçfcs de juizes federais, funcio-
nários da Justiça Federal come-
guiara retirar da agência da Caixa
as verbas referentes as custas dos
processos, num total que teria cfce-
gado a cerca de RS 8 milhões.

Globex Utilidades S. A.REG. no CVM n> SP OH/REM 83006 d* 25.0283. pQNro rnio

CQC/MF. 33.041.260/0001 -64
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTOABEI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sào convidados oe Senhores Acionistas da QMmx Utilidades S.A, a se reunirem emAssembléia» Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas na sede social, naAv. Tenente RebAto, n° 675, Ira^á, Rio de Janeiro, no dia 15/03/90, a A.Q.O. ás 10:30horas, e a A.G.E. ás 11:30 horas, afim de deliberaram sobre a seguinte ordem do cia:Da AssembMia Geral Ordinária: 1) Apreciação • votação do Relatório da Diretoria edas Demonstrações Financeiras rsWentos ao exercido social Ando em 31/1OTS; 2)da Correção Monetária do Capitai; aumento do capitai social para R$

no montante oe n> iu.uuu.uou,oo (dez mandes de reais), referentes aotexercício findo; Da AssembMia Gerai Extraordinária: 1) Deedobramento das açõesà razão de dozeordinárias da
passando o
vinte mil) ações ordinárias, . 10.000.000,00 (dezmiihfteade reais), á conta de Lucro* Acumulados; 3) Aumento do~ iao.ooo.ooo,oo

de Lucros Acu-
 mü) ações preto-rendais, a serem emitidas, em consonância com o novo Estatuto a ser votado, conter-me item 4 abaixo, e distribuídas em bonificação aos atuais acionistas; 4) Reforma doEstatuto Social da Companhia para: 4.1. - alteração do artigo do capital social de modoa adequa-lo ao novo aumento oe capital, 42. • alteração de disposições estatutárias e/ou introdução de novas relativas a a) criação e extinção de Riais, escritórios e estabe-lecimentos, no país ou no exterior b) ampliação do abjeto social; c) autorização paraaumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciaispor deliberação do Conselho de Administração (capital autorizado); d) dispensa do di-reito de preferência aos antigos acionistas, na emissão de ações preferenciais, debôrvtures conversíveis em ações preferenciais e bônus de subscrição de ações preferenet-ais; e) criação de ações preferenciais; 0 outorga de opção de ações preferenciaisemissão de bônus de subscrição de ações preferenciais; conta de depósito de açõesem instttuiçào financeira; contratação de instituição financeira; para escrituração e guardade livros, transferência de açóos e emissão de certificados; aquisição de ações paracancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação; emissão de de-bentures; g) emissão de notas promissórias e de "commercial papera"- h) alteraçãoquanto a designação, numero de membros, prazo de mandato e atribuição dos adm£nistradores; i) elevação do dividendo mínimo obrigatório para 25% (vinte e cinco Dorcento) do Lucro Liquido; distribuição de dividendos intercalares ou intermediários par-bcipaçào dos administradores nos lucros sociais. 5) Outros assuntos de interesse soei-ai. Rio de Janeiro. 05 de março de 1996. SIMON M. ALOUAN • Presidente do Conselhode Administração.

Jonas Cunha — 11/11/95

Liminar surpreende atores

¦ Com dinheiro na
mão, eles esperam
a decisão final

A cassação da liminar que
i \ dava direito aos atores de
retirarem o dinheiro bloqueado
no Banco Econômico pegou-os
de surpresa. Em Salvador, a as-
sessoria do interventor do Eco-
nômico, Flávio Cunha, infor-
mou que a liberação do dinhei-
ro só foi possível porque houve
um atraso de 20 minutos na
apresentação da cassação da li-
minar concedida pela juíza Ma-
ria Helena, do Tribunal Regio-
nal Federal da 2° Região.

Marieta Severo, Luis Fer-
nando Veríssimo, Eva Wilma,
Andréa Beltrão e Isolda Crespi
receberão uma carta comuni-
cando que devem devolver o
dinheiro, em quantias que va-

riam de RS 4.000 a RS 100.000.
Mas, a assessoria do interven-
tor acredita que a tramitação
do processo só deve acabar de-
pois da reabertura do banco.

Procurada pelo JORNAL
DO BRASIL, a atriz Eva Wil-
ma limitou-se a dizer que espe-
rará que seu advogado a procu-
re. Para a atriz Marieta Severo,
a história, na verdade, é outra;"De cassação eu não estou sa-
bendo, até porque eu não fui
nem informada pelo advogado
e acho que em um caso desses,
ele nos procuraria imediata-
mente. O que houve, ontem, foi
que uma juíza concedeu uma
ordem de suspensão de paga-
mento, que não deu em nada
porque nós já havíamos retira-
do o dinheiro. E segundo o ad-
vogado, não há qualquer dis-

positivo jurídico que nos obri-
gue a devolver um dinheiro que
é nosso e que estava retido ile-
galmentc.", argumenta a atriz.

Os advogados dos atores
agiram rapidamente assim que
receberam a sentença favorável
concedida pelo juiz Wanderlei
de Andrade Monteiro, da I7"
Vara Federal. Quando o oficial
de Justiça chegou na agência
com o despacho da juíza, deter-
minando o efeito suspensivo da
liminar, eles já haviam sacado o
dinheiro há 20 minutos.

O Tribunal Regional Fede-
ral julgará, hoje, o agravo do
instrumento pedido pelo Eco-
nômico, que poderá anular a
sentença favorável aos artistas.
O interventor Flávio Cunha
disse que este é um caso isolado
e que não abre jurisprudência.

'Cliente' 
morto não 

paga
Fantasma do

Nacional nem

era correntista

ROSELENA N1COLAU

BELO 
HORIZONTE —Se

os mortos se afligem, pelo
menos um deles deve estar mui-
to preocupado. O mineiro Gu-
mercindo Boas de Souza, fale-
àdo há 10 anos, é um dos 642
devedores fictícios do Banco
Nacional, que contribuircun pa-
ra uma divida total de RS 5
bilhões. Seu nome consta da
lista de empréstimos suposta-
mente foliados que estão sendo
investigados pelo Banco Cen-
trai. A viúva. Maria da Concei-
çào de Jesus Boas. residente em
Várzea da Palma, no Norte de
Minas, está perplexa. Com uma
renda de menos de RS 300

mensais, ela garante que o ma-
rido nunca foi sequer cliente do
Nacional.

O empréstimo, de RS
7.380.966.00 (em valores atuali-
zados), foi feito em 1987. quan-
do ele já estava morto. Funcio-
nário da Companhia Ferro
Brasil, onde fiscalizava os ca-
minhões de carvão que saiam
da empresa, em Várzea da Pai-
ma, Gumercindo morreu, aos
42 anos. vitima de complica-
ções no pulmão.

O Armazém do Gumercin-
do. para o qual o Nacional fez
o empréstimo, não passa de
uma pequena venda de secos e
molhados, vendida logo depois
da morte do dono. A viúva dis-
se que o mando nunca fez qual-
quer empréstimo para lidar
com o comerão, porque era um
homem muito simples, que
controlava bem o salário.

Conceição ficou desespera-
da quando soube que em nome
do marido havia uma dívida
tão grande e só se tranqüilizou
quando percebeu que o em-
préstimo tinha sjdo feito depois
de sua morte. "É claro que não
é possível ele ter feito isso. E
quem é que daria um emprésti-
mo desses para um pobre feito
meu marido?" — pergunta ela.
lembrando que em Várzea da
Palma sequer tinha agência do
Banco Nacional.

Conceição tem passado
muitas dificuldades. Ela vive
com o filho de 14 anos em um
barracão e tem como renda
uma pensão de RS 100. e os
aluguéis de uma casinha (RS
150) e de uma lojinha (RS 200)."Tenho 

passado apertada e
ainda inventam essa história",
lamenta.

Bolsas caem

até 4,2% com

CPI de bancos

A aprovação do requerimento
pedindo a instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) do
sistema financeiro foi o motivo que
faltava para atirar as bolsas de va-
lores em depressão profunda. O
mercado, que registrava pequena
baixa, reação ao depoimento do
presidente do Banco Central no
Congresso, despencou assim que a
notícia da CPI começou a circular
pelas mesas de operações das corre-
toras, no meio da tarde. Em apenas
40 minutos, o índice da Bolsa de
São Paulo, que registrava baixa de
0,6%, cedeu até fechar com desva-
lorização de 4,28%. A bolsa do Rio
fechou em baixa de 3,4% .

A queda acentuada das ações
ocorreu com aumento do volume de
negócios. Até as 13h, pelo movi-
mento registrado na bolsa paulista,
as projeções eram de que o dia ter-
minaria com um volume ao redor
de R$ 200 milhões. Mas o medo de
que haja uma investigação profun-
da em todo o sistema financeiro e
uma devassa no BC levou os invés-
tidores mais afoitos a determinarem
a venda de ações. Com isso, a Bolsa
de Sào Paulo fechou com um movi-
mento financeiro de R$ 333,6 mi-
lhões.

Ouro — O BC voltará ao mer-
cado internacional de ouro em duas
ou três semanas, informou o chefe
do Departamento de Operações das
Reservas Internacionais (Depin),
Joubert Furtado. A decisão, segun-
do Joubert, foi tomada porque o
BC conseguiu alcançar os objetivos
desejados com a sua saída deste
mercado cm 5 de fevereiro.

O objetivo principal era desfazer
boatos sobre a necessidade de o BC
comprar o metal no mercado. Os
boatos, espalhados por analistas
americanos e ingleses, fizeram com
que a cotação da onça troy ultra-
passasse a barreira dos US$ 400 e
chegasse aos US$ 414. A onça troy
do ouro era negociada ontem a uma
taxa entre USS 393,05 e US$
393,55, depois de ter chegado a ni-
veis mais baixos. "O mercado tem
claro que o ouro está subindo por
outros fatores", ressaltou o chefe
do Depin.

União estuda

mais crédito

contra falência

BRASÍLIA — O governo poderá
liberar parte do compulsório dos
bancos — os recursos recolhidos
obrigatoriamente ao Banco Central
(BC) — para facilitar os emprésti-
mos às micro e pequenas empresas,
as mais atingidas pela onda recorde
de falências no país. A equipe eco-
nômica estuda também a conccs-
são. pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico c Social
(BNDES), de aval a essas empresas
para a compra de máquinas e equi-
pamentos.

Ontem, as medidas foram deba-
tidas pela secretário de Acompa-
nhamento Econômico do Ministé-
rio da Fazenda, Luiz Paulo Veloso
Lucas, com o presidente do Serviço
Brasileiro de Apoio às Pequenas
Empresas (Sebrae), Afif Domingos,
e o diretor da Associação Comer-
ciai de São Paulo, Mareei Solimeo.
No fim deste mês, o ministro da
Fazenda. Pedro Malan, comandará
uma grande reunião em Brasília
com os representantes das confede-
rações do comércio e da indústria.

A liberação do compulsório dos
bancos para criação de linhas de
crédito destinada às pequenas cm-
presas foi admitida pelo presidente
do BC, Gustavo Loyola, durante
seu depoimento no Congresso, na
noite de terça-feira. Segundo Loyo-
la. existem RS 42 bilhões dos com-
pulsórios depositados no BC, entre
os quais, os referentes a depósitos à
vista e a prazo.

Como esses recursos estão hoje
parados no BC . os empresários
acreditam que a sua liberação, vin-
culada ás micro e pequenas empre-
sas. permitiria empréstimos com ju-
ros mais baixos. (Cristiaoo Romero)

? 0



Cariocas disputam alho a tapa

0,99 o quilo. 
"Foi um sucesso,

achavamos que iria sobrar merca- as bancadas a chegada de cami- Illflflpart 
fflf» 1 9ft®/ tin TtlO

doria, mas vendemos tudo. Foi um nhoescom novas remessas. BllllwytU Ut? -L^mO /0 IIO iUU
tremendo impacto , afirmou o ge- A corrida para comprar alho a inflaoao no Rio recuou para tres vezes a apurada em Sao Pau-
rente de Marketing da Sendas, Jo- importado fez com que o gerente da \ ,28% em fevereiro pelo Indice de lo (0,4%) pela Funda?ao lnstituto
sias de Castro. loja da Penha fosse obrigado a re- Pre?os ao Consumidor da cidade de Pesquisa Economica (Fipe). O

0 produto comegou a ser dispu- forgar o sistema de seguran^a para do Rio de Janeiro (IPC-RJ), cal- indice foi puxado pelos grupos
tado pelas donas de casa de manha evitar confusoes. Por volta das 16h, culado pela Fundagao Getulio habitacao (3,09%, contra 1,53%
cedo. Antes das 8h, horario de todo o estoque de 500 toneladas de Vargas (FGV). £ menos da meta- em janciro) e artigos de residencia
abertura das lojas, as filas eram alho areentino tinha checado ao de do indice de Janeiro, de 3,06%. (1,34%, contra 0,17%)
enormes. E os clientes nao se inti- fim ^ a tendencia para os proximos O maior destaque foi o alu-
midaram com a limitatfo de um A campanha da Sendas fazparte 5 de queda ainda maior. O guel com alta de 4,88%. Se mais
n,.iin™ra™Ha„m , 

camPanna Ud aenuas idz pane chefe do Centre de Estudos de nenhum prego tivesse subido, so
quilo para cada um. Muitas pessoas da estrategja que esta sendo usada da FGV Pau|0 sidney de 0 aumento dos alugueis ja teria
chegaram a enfrentar filas vanas ^ aigUmas redes de supermerca- Melo Cota, preve que a partir de resultado em um IPC-RJ de
vezes na ansia de levar o produto dos do Rjo dg vender, uma vez por marijo a infia^ao mensal se situe 0,41%. Em seguida vieram o au-
mais barato. E fez tambem a alegria semana — sempre as quartas-feiras em torno de 1% e a anual feche mento de 35,24% nas tarifas de
de um camelo que comprou varios —( produtos a pre^os bem abaixo 1996 em 15%. teleione e a eleva^ao das mensa-
quilos do produto e aproveitou pa- do mercado. Os varejistas com- Os pre<;os que mais infiuencia- lidades escolares (3,66%).
ra vender, nas imediagoes da loja pram toneladas do produto de um ram a queda da inflagao foram os Apesar da tendencia de que-
do Leblon, o lote a RS 0,50 e R$ I, so fornecedor e, com isso, garantem de alimentagao — com alta de (ja: a '."fl^ao acumulada nos
ganhandomaisdeduas vezesopre- descomos ,. pra20s mai0IK parl 0,27%, contra 3,11% em Janeiro

Igamento. Ontel na SenL. -evestuario-quedade 1,10%.
Nas lojas de Vila Isabel, Bairro tambem foram colocados em pro- contra alta de 0,09%, por causa mentos abusivos nas mensalida-

de Fatima e Penha, o estoque che- mo<;ao 30 itens de hortigranjeiros das liquidates de verao. des esco|ares e a especula?ao
gou ao fim as lOh. O povo nao pre^os 15% mais baratos que os de Apesar da retragao, a infla<;ao com pregos dos alimentos, apos
arredou pe e ficou esperando junto mercado. no Rio ainda foi bem alta: mais de as chuvas de Janeiro.

!
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PAQAMENTO OE DtVIOENDO Sit " 
--« m ^ » M 

| —m I »
Comuntcamos aos Senhores Actonislas que. a partir de 14.03 96, eslard sendo pago 9 P||HnMMPPMP :'
o di videndo i ntermediArio aprovado pek> Coiisemode Administra^Ao epete AssamblAa
Geral ExtraordinAria, respectivamente em 01.02.96 e 26.02.96, a debito da Reseiva
Especial para Divtdendos, a tltulo de antecipafSo do dividendo minlmo oMgat6rio do
1. VALOR PO flriaPEMPO -»R$ 0.10 (dez centavw) por wjSa preferencial dasse liiUHMUUUAJuiuUU^iLU,^^ ;"A", que representa o dividendo prioritArio mlnimo; • R$ 0,06 (sels centavos) por a^fio ••
ordindriaepreferentialdasse 'B*.
2 FORMA DE PAQAMENTO - 2.1 Aos aclonlstas correntlstas do UNIBANCO, osl II U|: |Plf^B'|MfS.i:KlPBTfal 1 ¦
dividendos serfio creditados em suas respectivas contas correntes. 2.2 No caso das &v™J2g2^MeyJ|&yMlQgQM»>nig2sS££552Li5i25«
a?6es deposltadas nas "Custbdlas Fiduciaries das Bolsas de Valores" os pagamentos .... 
serfio etetuados As respectivas Bolsas. 2.3 Aos actonistas nfio enquadrados nas rntSAnlu 5924 rntoAMIU 924 r:
situacdes aclma serflo enviadas peto Correio "Ordens de CrMito" correspondentes Pentium 75 Mhz, 8MB, r ^ 486 DX2/66,8 MB.
ao valor do dividendo, que poderao ser apresentadas para recebimento em qualquer 050 |^g Secretiria 420 MB, Seaetana
agoncia do Unlbanco. Flntrnnira Fax-Modem 'f,a HI Eletronica Fax-Modem3. IMPOSTO PE RENPA - Para os acionlstas residentes no pais nflo haverA retengflo PI Bl4 400do imposto de renda na fonte, uma vez que a reseiva utilizada foi constituida com os 14.400. fAilt-Midia, CD ¦•J MRS! , ¦"
saldos dos lucros apurados nos exercicios de 1989 e 1990, permanecendo ROM, Quad-Speed, - WW hum uuaa bpeea,
inciddncia para os domicillados no exterior, conforme legislacflo em vigor. Monitor 14" SVGA ' . I ma OITOCINTOI KMl monitor 14 bVGA
4. EHACOES DE ApOES - O valor em Reais da fra^So resultante do Grupamento/ color MS-DOS WIN i BwB Color, MS-DOS.WIN.
Boniticacdo delit>erados na AGE de 22.06.95 serA pago juntamente com o dividendo Windows QS Mmse' k;* - J MAMRRM DHDO If4'1 Mouse, 'i
intermediArio aqui tratado, atrav6s do mesmo crddito em conta corrente ou ordem de V .r. nM>x- -JBgui
cr6dito, proporcional ao pre?o m6diode R$ 1,06 (Hum Real e Seis Centavos) pora?3o, Pretjo & Vista neqo a Vista
alcancado nas negociac&es dos dias 21 a 23 de fevereiro de 1996, na Bolsa be Valores R» i nog nn vauWMsWaiai rs2.099,00 |do Rio de Janeiro. ontraHa Rt 1QQ no ¦

CONVERSAO DE CLASSE - Lembramos aos Senhores Acionistas que continua I ou l + eniraaa nj I
facultadaaconvers&odesuasa^fiespreferenciaisdaclasse'A'ema^Cespreferenciais 12 parcelas + 12 parcelas
da classe "B", o que poderA ser solicitado nos endere^os relacionados no item 7, deRS 336,00 de RS 199,00
tendo sido suspensos os servipos de conversSo apenas no periodo de 26.02.96 ..

CERTIFICADOS ENDOSSAVEIS E AO PORTADOR - Os certificados nominati vos I
ondossaveis e ao portador deixaram de ser negociados em Bolsa de Valores, razdo \A nflutfu 10
pela qual roiteramos aos seus titulares a recomendacfio para que se apresentem nos
locals abaixo indicados para atualizacfio de direitos e conversao para a forma ..'; '1 ¦^nflBiiHr"tri!lrr •
nominativa escritural, conforme estabelece a Lei 8021, de 12.04.90.
7. LQCAIS DE ATENP1MENTQ - Nas cidades do Rio de Janeiro. S*o Paulo, Porto _ ;i \ jgjflBBg . .Alegre e Belo Honzonte. nas respectivas 0ivis6es de Atendimento a Acionistas do ' '' ' ~ ' ¦>
UNIBANCO, nos seguintes locais: Rto de Janeiro - Rua Sete_de Setembro, 54 cntaMm: Rmmin.i am - fnm mm tu • ri wjki Dnn»« k*j*<uhm »»* mt*wm *«imwi« «i rAwm
sobreloja - Centra; Sao Paulo • Rua da Quitanda, 157-3s andar • Centre; Porto Alegre ———^ p
- Rua Setede Setembro, 1.073-subsolo-Centre; Belo Horizonte-Rua Espirito Santo, iTTTTTTTriKSIliLin *iplpSlpil mi ,,
527 - 2s andar - Centre. Nas demais localidades, em qualquer ag6ncia do UNIBANCO. | WWW WMI Hna Mm

Rio de Janeiro, 04 de mar^ojde^l996 ¦ \
Diretor de RetapOes com o Mercado

opera^ao pente-fino na contabilidade de outros bancos para saber
_ se eles praticavam ou nao as mesmas irregularidades que o Natio¬

nal. A informagao e de uma alta fonte do BC. O que o Banco
Central quer e nao mais ser surpreendido com irregularidades
como as que foram praticadas pelo Nacional.

O BC nao quer cometer as mesmas falhas no caso do Nacional.
E onde o BC errou? A explica?ao e simples. A fiscaliza^ao do BC
atua pelo sistema de amostragens. So averiguava grandes contas
dos bancos acima de USS 10 milhoes. E o pulo do gato das
irregularidades cometidas pelo National foi exatamente de fraudar
contas pequenas. Quando a conta come^ava a ficar grande, atin-
gindo valores proximos a USS 8 milhoes, inchava-se outra de
creditos. Dai ter chegado a quase 700 contas. O Nacional agia
sempre abaixo da linha do radar. A partir de agora, o sistema de
amostragem do BC esta sendo ampliado. Nao so as grandes
contas, como tambem as pequenas, passaram a ser investigadas.

O que nem o BC e nemo Ministerio da Fazenda esperavam, no
entanto, e que o Senado conseguisse abrir a CPI dos bancos, como
ocorreu ontem. Assim que acabou o depoimento do presidente do
BC, Gustavo Loyola, no Congresso, na noite de terga-feira, a
sensagao era de vitoria. Tanto que toda a diretoria foi comemorar
numa churrascaria de Brasilia. Ninguem achava que a CPI tivesse
alguma chance. O que se esqueceram, no entanto, e que o motivo
da CPI esta longe de ser economico. O objetivo e so politico. Para

BC, a instalacao da CPI, se realmente for adiante, gera um forte
fator de instabilidade.

CPI 4#rralNKp96«s

[j Ban<»doBra8llPN:'^i4%Ma|^^^^^^^^B
H Bradesco PN | -5,2C%

| BradascoON i
ItatiPN I

bcnpn j
Real PN :

B Ibovespa • -4^28%

P A CPI para investigar o sistema financeiro derrubou as bolsas
de valores. Os bancos foram os mais atingidos, evidentemenle. 0
IBV, da Bolsa do Rio, leve ma queda de 3,4% ontem e seu papel
mais negociado tambem palinou: Banco do Brasil PN caiu 7,14%.

PRESARIO 5524
Pentium 75 Mhi, 8MB,
850 MB Secretária
Eletrônica. Fax-Modem
14 400. Mult-Mídia, CO
ROM, Quad-Speed,
Monitor 14* SVGA
Color, MS-DOS. WIN,
Windows 95, Mouse.
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COMPAQ.

CURSOS DE SIMULAÇÃO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL

0 Processo de Desenvolvimento

de Informações Gerenciais

A Implantação de Programas de

Qualidade e de Reengenharia

m Desenvolvimento da cepecktode negociai II:27.St29fcaro
com base em informações gerenciais • Visão sistêmica e de futuro • Gestão de negócios e de
Planejamento • Diferenciação de Visão, Missão, Objetivos
e Metas de uma Empresa • Integração do Planejamento x
Orçamento x Contabilidade • Análise do Posicionamento da
Empresa frente as demandas de mercado • Influência
financeira de uma decisão operacional • Anüise comparativa
entre os Sistemas de Custeio: Absorção; Variável; Padrão;
e Custo Baseado em Atividades • ABC • Gestão Estratégica
de Custos • Formação do Preço de Vendas • Controle de
Custos • Negociação de preços e de mercados • Determinação
dos Custos que não agregam valor • Apuração do Resultado
da Excelência Empresarial.

RJ: 25 * 26 átnrçaDiferenciação de Visão, Missão, Objetivos
e Metas de uma Empresa • Diferenciação
entre Plano Estratégico, Tático e Operacional • Integração
de Planejamento x Orçamento x Contabilidade • Análise do
Posicionamento da Empresa frente às demandas de mercado

Desenvolvimento de Programas de Qualidade Total e de
Reengenharia • Visão sistêmica e de futuro • Metodologia
Lora & Consultores de Simulação Organizacional • Gestão de
negócios e de Planejamento • Gestão de Procedimentos e
Métodos • Influência financeira de uma decisão operacional

Gestão Estratégica de Produtividade e de Qualidade • Sistema
de Custeio Baseado em Atividades • ABC integrado com
Programas de Qualidade • Determinação do Custo da Qualidade

Determinação dos Custos que não agregam valor • Gestão de
pessoas em ambiente de Qualidade Total • Comunicação.

METODOLOGIA DIDÁTICA: Dinâmica de grupo vivenciando, por meio de uma simulação, a implementação de um Sistema de Qualidade Total em uma
empresa. 0 caso desenvolvido é baseado em sistema integrado de informações gerenciais que incorpora a metodologia de Custeio por Atividades - ABC.

Informações e Inscrições: Praia de Botafogo, 190/1022 - Rio de Janeiro/RJ - Tels.: (021) 551-3349/3499,536-9247/9390 - Fax: (021) 536-9393

OS PARTICIPANTES RECEBERÃO 0 VÍDEO REEHGENHMIA E QUALIDADE TOTAL DE AUTORIA 00 PROF. CELIO LORA E PABTJCIPAQAO ESPECIAL DO PROF. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN

6 DIRETO

PRESARIO 524
486 DX2/66.8 MB.
420 MB. Secretária

Eletrônica. Fax-Modem
14.400, Mult-Mídia, CD

ROM Quad Speed,
monitor 14" SVGA

Color, MS-DOS.WIN,
Mouse.

Ô
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fteço à Vista
R$2.099,00

entrada RS 499,00
+ 12 parcelas
de RS 199,00

Preço à Vista
R$3.099,00
ou 1
12 parcelas
de R$ 336,00

lAMAM UNlAO DE INDUSTRIAS PETROQUÍMICAS S.A. |g|HlliliMJtfiJ C.G.C. N* 33.9Sfl~695/0001-76 mfll,rrMmCompanhia Aberta tSStSSSSs nouu«úks*>
AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, a partir de 14.03.96, estará sendo pago
odividendo intermediário aprovado pelo ConseHwdeAdministraçtoepeta Assembléia
Geral Extraordinária, respectivamente em 01.02.96 e 26.02.96, a debito da Reserva
Especial para Dividendos, a titulo de antecipaçáo do dividendo mínimo obrigatório do
exercício de 1995:
1. VALOR DO DIVIDENDO -«R$0,10 (dez centavos) por ação preferencial classe"A", que representa o dividendo prioritário mínimo; • RS 0,06 (seis centavos) por ação
ordinária e preferencial ciasse 'B".
2 FORMA DE PAGAMENTO - 2.1 Aos acionistas correntistas do UNIBANCO, osl
dividendos serão creditados em suas respectivas contas correntes. 2.2 No caso das
ações depositadas nas "Custódias FkJuciartas das Bolsas de Valores' os pagamentos
seráo efetuados às respectivas Bolsas. 2.3 Aos acionistas não enquadrados nas
situações acima serão enviadas pelo Correio "Ordens de Crédito" correspondentes
ao valor do dividendo, que poderão ser apresentadas para recebimento em qualquer
agência do Unlbanco.
3. IMPOSTO DE RENDA - Para os acionistas residentes no pais não haverá retenção
do imposto de renda na fonte, uma vez que a reserva utilizada foi constituída com os
saldos dos lucros apurados nos exercidos de 1989 e 1990, permanecendo a
incidência para os domiciliados no exterior, conforme legislação em vigor.
4. FRAÇÕES DE AÇÕES - O valor em Reais da fração resultante do Grupamento/
Bonificação deliberados na AGE de 22.06.95 será pago juntamente com o dividendo
intermediário aqui tratado, através do mesmo crédito em conta corrente ou ordem de
crédito, proporcional ao preço médio de R$ 1,06 (Hum Real e Seis Centavos) por ação,
alcançado nas negociações dos dias 21 a 23 de fevereiro de 1996, na Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro.
5.CONVERSAO DE CLASSE • Lembramos aos Senhores Acionistas que continua
facultada a conversão de suas ações preferenciais da classe "A" em ações preferenciais
da classe "B", o que poderá ser solicitado nos endereços relacionados no item 7,
tendo sido suspensos os serviços de conversão apenas no período de 26.02.96 a
01.03.96.
6. CERTIFICADOS ENDOSSÁVEIS E AO PORTADOR - Os certificados nominativos
ondossáveis e ao portador deixaram de ser negociados em Bolsa de Valores, razão
pela qual reiteramos aos seus titulares a recomendação para que se apresentem nos
locais abaixo indicados para atualização de direitos e conversão para a forma
nominativa escriturai, conforme estabelece a Lei 8021, de 12.04.90.
7. LOCAIS DE ATENDIMENTO - Nas cidades do Rio de Janeiro, Sáo Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte, nas respectivas Divisões de Atendimento a Acionistas do
UNÍBANCO, nos seguintes locais: Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, 54 •
sobreloja - Centro; São Paulo - Rua da Quitanda, 157 - 3» andar - Centro; Porto Alegre

Rua Sete de Setembro, 1.073 - subsolo - Centro; Belo Horizonte - Rua Espirito Santo,
527-2» andar - Centro. Nas demais localidades, em qualquer agência do UNIBANCO.

Rio de Janeiro, 04 de março de 1996
ANTONIO ALBERTO L. W. MARIANI
Diretor de Relações com o Mercado
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INFORME ECONÔMICO

PELO MERCADO

O imbróglio envolvendo os
bancos Nacional e Econômico
mostrou que as turbulências do
inicio do plano de estabilização
não estavam restritas aos bancos
pequenos, muitos deles liqüidados
extrajudicialmente. Um banqueiro
sentenciou: existem bancos gran-
des com problemas e também ins-
tituições de pequeno porte, porém,
saúda veis.

De um experiente banqueiro, ven-
do o cenário político-econômico com
algumas resenas: "A mudança de
phnnagein de tucanos é um momento
muito delicado." Com a CPI do sis-
tema financeiro fica delicado e meia

O ministro dos Transportes,
Odacir Klein, expõe aos empresá-
rios da Firjan. na segunda-feira, a
estratégia do governo para as pri-
vatizaçôes das malhas ferroviária e
rodoviária.

A CVM acaba de assinar em
Roma um memorando de entendi-
mento com a Consob, a CVM ita-
liana, para atuarem em conjunto na
fiscalização dos mercados. Trata-se
da globalização das CYMs. Já ade-
riram a convênios semelhantes os
seguintes países: Argentina, Para-
guai, México, Estados Unidos e
Portugal.

Banco do Brasil PN -6,14%
Bradesco PN -5,26%
Bradesco ON -6,38%
Itau PN -2,37%
BCN PN -0,50%
Real PN 2,10*.
Ibovespa

P A CPI para investigar o sistema financeiro derrubou as bolsas
de valores. Os bancos foram os mais atingidos, evidentemente. O
IBV, da Bolsa do Rio, teve uma queda de 3,4% ontem e seu papel
mais negociado também patinou: Banco do Brasil PN caiu 7,14%.
O Ibovespa despencou 4,28%, e o único papel do setor de bancos
que teve desempenho positivo foi o Real PN, 2,10%.

¦ GUILHERME BARROS

Febraban e a CPI
O sistema financeiro é mui-

, to sólido e competente, por-
tanto, passará bem por isso.
Assim reagiu o presidente da
Febraban, Maurício Schul-
man, quando soube que a CPI
do Sistema Financeiro conse-
guiu as assinaturas para se ins-
talar. Lembrou que nos últi-
mos 18 meses, 26 instituições
— privadas e estatais — foram
liqüidadas ou estão sob inter-
venção do Banco Central, e
que isso eqüivale a 10% do
sistema financeiro. "Temos a
autoridade fiscalizando diaria-
mente os bancos", assegurou.

Para Maurício Schulman,
uma coisa é fiscalização, outra
é a suspeita. "Por causa de uma
fraude no Banco Nacional não
se pode dizer que os 250 bancos
fazem o mesmo", declarou.
Afirmando que as CPIs fazem
parte do jogo político, o ban-
queiro disse que a sociedade vai
acabar pagando por isso. "Os

juros primários ficarão mais
caros, as bolsas despencaram,
mas não creio em risco para o
Real", explicou.

A CPI, disse o presidente da
Febraban, vai alterar o risco
Brasil. "É 

possível que muitos
investidores estrangeiros, no
primeiro momento, prefiram
aplicar no Chile ou em outro
pais. E, internamente, todos

' wào preferir ter mais liquidez,
inclusive os bancos", afirmou.

Em boa hora
Com toda jurisprudência

dos tribunais brasileiros, chega
às livrarias a obra Instituições
Financeiras e Mercado de Capi•
tais, de Nelson Eizirik. Entre

os temas mais palpitantes, a
responsabilidade civil e penal
de diretores de bancos; compe-
tência e responsabilidade do
Banco Central na fiscalização
de bancos; validade da cobran-
ça de juros sobre juros e de
comissão de permanência por
parte dos bancos; intervenção
e liquidação extrajudicial de
instituições financeiras e sigilo
bancário.

Quem vem
Quinta maior corretora dos

Estados Unidos, a Lehmann
Brothers prepara-se para aterri-
zar no Brasil. Já alugou um gru-
po de salas, na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, em São Paulo,
e deverá operar já em abril. Para
isso, traz de Nova Iorque para o
comando dos negócios Carlos
Guimarães. A Lehmann Bro-
thers atua fortemente na Améri-
ca Latina e tem também fundos
de investimentos de alto risco,
como o Cuba Libre, destinado a
captar recursos para investir na
ilha, depois da saída de Fidel
Castro do poder.

Dividendos
A Vale do Rio Doce vai

pagar aos seus acionistas um
dos maiores dividendos da sua
história. Do lucro de RS 328.6
milhões obtido no ano passa-
do, a companhia irá distribuir
para seus acionistas 41% desse
total, RS 134,7 milhões. Nada
menos do que RS 2,77 por lote
de mil ações. Pela legislação
das S/A, a Vale è obrigada a
pagar o mínimo de 25% do seu
lucro ajustado, que foi de RS
269,4 milhões no ano passado.
Está pagando 50%.

Cariocas disputam alho a tapa

¦ Sendas vende em

1 dia 500 toneladas

a R$ 0,99 o quilo

MARION MONTEIRO
O bulbo da planta hortense da

família das liliáceas, de acordo com
o Aurélio, foi disputada a tapa, on-
tem, por centenas de pessoas que
estiveram nas lojas da rede de su-
permercados Sendas. Não que os
clientes tenham enlouquecido, mas
é que o bulbo, mais conhecido co-
mo alho (do latim allium) veio dire-
to da Argentina a preços convidati-
vos. Enquanto no mercado o quilo
do produto chega a RS 3,90, na
promoção de ontem foram coloca-
das á venda 500 toneladas a RS
0,99 o quilo. 

"Foi um sucesso,
achávamos que iria sobrar merca-
doria, mas vendemos tudo. Foi um
tremendo impacto", afirmou o ge-
rente de Marketing da Sendas, Jo-
sias de Castro.

O produto começou a ser dispu-
tado pelas donas de casa de manhã
cedo. Antes das 8h, horário de
abertura das lojas, as filas eram
enormes. E os clientes não se inti-
midaram com a limitação de um
quilo para cada um. Muitas pessoas
chegaram a enfrentar filas várias
vezes na ânsia de levar o produto
mais barato. E fez também a alegria
de um camelô que comprou vários
quilos do produto e aproveitou pa-
ra vender, nas imediações da loja
do Leblon, o lote a RS 0,50 e RS 1,
ganhando mais de duas vezes o pre-
ço pago.

Nas lojas de Vila Isabel, Bairro
de Fátima e Penha, o estoque che-
gou ao fim às lOh. O povo não
arredou pé e ficou esperando junto

Adriana Lorete

tf5'* V

A Senhas do Largo do Machado atraiu centenas de donas de casa coniaprõmo^^oalho argentino

às bancadas a chegada de cami-
nhões com novas remessas.

A corrida para comprar alho
importado fez com que o gerente da
loja da Penha fosse obrigado a re-
forçar o sistema de segurança para
evitar confusões. Por volta das I6h,
todo o estoque de 500 toneladas de
alho argentino tinha chegado ao
fim.

A campanha da Sendas faz parte
da estratégia que está sendo usada
por algumas redes de supermerca-
dos do Rio de vender, uma vez por
semana — sempre às quartas-feiras
—-, produtos a preços bem abaixo
do mercado. Os varejistas com-
pram toneladas do produto de um
só fornecedor e, com isso, garantem
descontos e prazos maiores para
pagamento. Ontem, na Sendas,
também foram colocados em pro-
moção 30 itens de hortigranjeiros a
preços 15% mais baratos que os de
mercado.

Inflação de 1,28% no Rio

A inflação no Rio recuou para
1,28% em fevereiro pelo índice de
Preços ao Consumidor da cidade
do Rio de Janeiro (IPC-RJ), cal-
culado pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). É menos da meta-
de do índice de janeiro, de 3,06%.
E a tendência para os próximos
meses é de queda ainda maior. O
chefe do Centro de Estudos de
Preços da FGV, Paulo Sidney de
Melo Cota, prevê que a partir de
março a inflação mensal se situe
em torno de 1% e a anual feche
1996 em 15%.

Os preços que mais influencia-
ram a queda da inflação foram os
de alimentação — com alta de
0,27%, contra 3,11% em janeiro
— e vestuário — queda de 1,10%,
contra alta de 0,09%, por causa
das liquidações de verão.

Apesar da retração, a inflação
no Rio ainda foi bem alta: mais de

três vezes a apurada em São Pau-
lo (0,4%) pela Fundação Instituto
de Pesquisa Econômica (Fipe). O
índice foi puxado pelos grupos
habitação (3,09%, contra 1,53%
em janeiro) e artigos de residência
(1,34%, contra 0,17%).

O maior destaque foi o alu-
guel, com alta de 4,88%. Se mais
nenhum preço tivesse subido, só
o aumento dos aluguéis já teria
resultado em um IPC-RJ de
0,41%. Em seguida vieram o au-
mento de 35,24% nas tarifas de
telefone e a elevação das mensa-
lidades escolares (3,66%).

Apesar da tendência de que-
da, a inflação acumulada nos
dois primeiros meses de 1996, de
4,3%, supera os 3,6% de janeiro
e fevereiro de 95, devido aos au-
mentos abusivos nas mensalida-
des escolares e à especulação
com preços dos alimentos, após
as chuvas de janeiro.

BC faz 
pente-fino

no sistema bancário
\T o momento em que o Senado ameaça o governo com uma
lN CPI do sistema financeiro, o Banco Central iniciou uma
operação pente-fino na contabilidade de outros bancos para saber

se eles praticavam ou não as mesmas irregularidades que o Nacio-
nal. A informação é de uma alta fonte do BC. O que o Banco
Central quer é não mais ser surpreendido com irregularidades
como as que foram praticadas pelo Nacional.

O BC não quer cometer as mesmas falhas no caso do Nacional.
E onde o BC errou? A explicação é simples. A fiscalização do BC
atua pelo sistema de amostragens. Só averiguava grandes contas
dos bancos acima de USS 10 milhões. E o pulo do gato das
irregularidades cometidas pelo Nacional foi exatamente de fraudar
contas pequenas. Quando a conta começava a ficar grande, atin-
gindo valores próximos a USS 8 milhões, inchava-se outra de
créditos. Dai ter chegado a quase 700 contas. O Nacional agia
sempre abaixo da linha do radar. A partir de agora, o sistema de
amostragem do BC está sendo ampliado. Não só as grandes
contas, como também as pequenas, passaram a ser investigadas.

O que nem o BC e nem o Ministério da Fazenda esperavam, no
entanto, é que o Senado conseguisse abrir a CPI dos bancos, como
ocorreu ontem. Assim que acabou o depoimento do presidente do
BC, Gustavo Loyola, no Congresso, na noite de terça-feira, a
sensação era de vitória. Tanto que toda a diretoria foi comemorar
numa churrascaria de Brasília. Ninguém achava que a CPI tivesse
alguma chance. O que se esqueceram, no entanto, é que o motivo
da CPI está longe de ser econômico. O objetivo é só político. Para
o BC, a instalação da CPI, se realmente for adiante, gera um forte
fator de instabilidade.
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¦ Investimento da maior fabricante de 
'chips' 

do mundo podera chegar
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pojs as centres de pesquisa ou em progra-
,i> vendas de USS 16 bilhoes em 1995, resas nSo se desenvol- mas de mformatica do governo. As
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que todos os paises da O ministro explicou que o pais
-r. Federal, para conhecer os de- Am6rjca Latina juntos jnciuindo o ganha com a concentrasao de em-

talhes da politica industrial, fiscal M£xjco 
presas, pois alem de gerar empregos

-i.. crediticia do pais. Se a empresa op- ExIgSncias — Para as empre- de alto nivel e receita de exporta-
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** O ministro da Ciencia e Tecno- despesas com pesquisa e desenvol- computadores Compaq, que gastou

logia, Israel Vargas, tem como cer- vimento. Em troca, exige que as USS 30 milhoes ha dois anos para
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de Alcides Tapias no P1^- Ao
do Bradesco

ocupado por Durval Silverio, pro- "a . amarS°

fissional de carreira do banco. Sil- ^.orrea e crescer
verio ia participava do conselho e diversiticar. la-

desde 1995 e agora assume a vice- P'as afirma que o

, presidencia do banco. A vaga de grupo. esta inte-
vice-presidente executivo, que era ressado cm in-

- de Tcipias foi extinta. vesur no setor
rv. eletneo, tanto em

Silveno,64anos. nasceu em Pitan- hidreletricas
; gueiras, interior de Sao Paulo. Ele m t0 na dist'ri.
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empresas

^ pelo grupo. E o presidente da Ca- nais e estrangei-
.}• margo Correa S.A., como vai se ras.
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u; vice-presidente do Bradesco. grupo aumenta", define Tapias. uma empresa de capital fechado.
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JOSÉ RAMOS
BRASÍLIA — A Intel, maior fa-

bricante mundial de chips para
computadores, responsável por
vendas de USS 16 bilhões em 1995,
poderá ser a mais nova empresa de
informática a instalar-se no Brasil,
seguindo o passo de gigantes como
a Compaq e a Motorola. Ontem,
uma missão de técnicos da empresa
visitou os Ministérios da Ciência e
Tecnologia; da Indústria, do Co-
mércio e do Turismo, além da Re-
ceita Federal, para conhecer os de-
talhes da política industrial, fiscal e
crediticia do país. Se a empresa op-
tar pelo Brasil, deverão ser investi-
dos entre USS 500 milhões e USS l
bilhão, segundo avaliações da área
científica.

O ministro da Ciência e Tecno-
logia, Israel Vargas, tem como cer-

ta a vinda da empresa, devido às
vantagens comparativas do Brasil.
"As 

plataformas de exportação, co-
mo Hong-Kong e Cingapura, não
têm mais futuro neste ramo, pois as
empresas não podem se desenvol-
ver sem estar vinculadas a um mer-
cado potencialmente grande, e este
mercado é o Mercosul", propagan-
deou o ministro. Ele explicou que o
Brasil têm mais técnicos de alto
nível em informática que a Coréia
do Sul, e reúne mais profissionais
graduados que todos os paises da
América Latina juntos, incluindo o
México.

Exigências — Para as empre-
sas de informática, o Brasil oferece
isenção do Imposto sobre Produtos
Industriais (IPI) e dedução no Im-
posto de Renda de até metade das
despesas com pesquisa e desenvol-
vimento. Em troca, exige que as

empresas invistam pelo menos 5%
de seu faturamento em pesquisa e
desenvolvimento, 40% dos recursos
em conjunto com universidades e
centros de pesquisa, ou em progra-
mas de informática do governo. As
empresas também são obrigadas a
obter o certificado de qualidade
ISO 9000 no prazo de dois anos, e
têm que obedecer a limites mínimos
de fabricação nacional — para im-
pedir que sejam apenas montadoras
de peças importadas.

O ministro explicou que o pais
ganha com a concentração de em-
presas, pois além de gerar empregos
de alto nível e receita de exporta-
ção, multiplicam os investimentos
em pesquisa tecnológica. Um exem-
pio do bom mercado brasileiro cita-
do pelo ministro é a fábrica de
computadores Compaq, que gastou
USS 30 milhões há dois anos para

instalar-se no pais e no ano passado
faturou USS 250 milhões. "Só em
investimento em pesquisa, ela ge-
rou USS 7,5 milhões", comentou o
ministro.

O setor de informática já empre-
ga 90 mil pessoas, das quais 47 mil
nas fábricas de equipamentos e nas
empresas de programas (softwares).
Há 12 mil profissionais com curso
superior. A comercialização dos
produtos atingiu RS 11 bilhões em
1995, um crescimento de 10% sobre
1994. Segundo Israel Vargas, o
Brasil é o único pais na América
Latina que exporta produtos de in-
formática em volume superior às
importações. "Com as vantagens
que oferecemos, não precisamos
entrar em barganhas para conquis-
tarmos investimentos das indústrias
do setor".

SÃO PAULO — A Usiminas es-
tá negociando a compra de parte
da Brasinca. fabricante indepen-
dente de carroçarias para ônibus
caminhões e automóveis. Procu-
rada, ontem, pelo JORNAL DO
BRASIL, a direção da Usiminas
informou que assinou um proto-
colo de intenção para negociar
uma associação. No setor de au-
to-peças. entretanto, o negócio è
dado como concluído. A Usimi-
nas absorveria a fábrica da Bra-
sinca de Pouso Alegre. A de São
Bernardo do Campo continuaria
em poder da família Moura.

A Brasinca é a única fabricante
independente de carroçarias. As
montadoras produzem parte de
suas carrocerias e a Brasinca com-
plementa suas linhas. Com um
faturamento de RS 200 milhões

anuais, a empresa possui 2.£00
empregados. Com a aquisição-da
Brasinca a Usiminas continua $ua
estratégia de entrar em novos he-
gócios ligados ao setor de aço. cia
Já produz as chapas usadas j na
construção das carroçarias. Ago-
ra. domina o ciclo de produção
lodo.

O setor de autopeças passa por
uma concentração de emprè(>as
em busca de maior competitivida-
de. Outro negócio que acaba' de
ser fechado, segundo empresámos
do setor, è a compra da Fabrjni.
de São Bernardo. Ela produz mo-
Ias para automóveis e foi compjra-
da pela Rassini. do México. Re-
centemente a Fabrini recomprou
suas ações que estavam em potler
de terceiros, na Bolsa de Valo(e>,
para repassá-las á Rassini. j

As mudanças provocadas por 
Tápias 

Lucro da Sadia cresce

*T Cario»Goldurub — 9/2/93 JL C^O/ ^ . wrv%
SÃO PAULO — O lugar que era

de Alcides Tápias no conselho de
administração do Bradesco será

... ocupado por Durval Silvério, pro-
fissional de carreira do banco. Sil-

li vério já participava do conselho
desde 1995 e agora assume a vice-

, presidência do banco. A vaga de
vice-presidente executivo, que era

*7 de Tápias foi extinta.
Silvério, 64 anos. nasceu em Pitan-

gueiras, interior de São Paulo. Ele"j 
entrou no Bradesco em 1950 como

, escriturário na agência Ribeirão Pre-
to, no centro de São Paulo. Em 46

, anos de carreira, Silvério galgou vá-
nos postos na hierarquia do banco.
Foi gerente executivo, gerente geral,
diretor adjunto, diretor e diretor vice-
presidente. Em 1995 deixou a direção
executiva e foi nomeado para o con-
selho de administração.

Destino — Alcides Lopes Tá-
pias, por sua vez, já tem uma nova
ocupação: interessada em aboca-
nhar uma boa fatia do que será

É vendido no processo de privatiza-04 
ção, a Camargo Corrêa criou uma

f' holding operacional, que adminis-
. trará as 28 empresas controladas

A pelo grupo. E o presidente da Ca-
.}• margo Corrêa S.A., como vai se
x. chamar a nova empresa, será o ex-
a; vice-presidente do Bradesco.

Tápias entende que o centro de
gerenciamento pode aumentar as

s' chances de a empresa concorrer nos
leilões de privatização e concessões
de serviços públicos, que podem ser
do setor energético, telefônico ou
rodoviário.
' "Com uma política de gestão
financeira uniforme entre as diver-

Tápias stuui porSti

sas empresas, o poder de fogo do
grupo aumenta", define Tápias.

A nova empresa nasce com um
ativo de RS 2,4 bilhões, faturamen-
to de RS 1,8 bilhões e um quadro de
17 mil funcionários. "Com uma
empresa controladora, poderemos
utilizar de maneira mais eficiente os
nossos recursos humanos e nos tor-
nar mais eficientes", define.

Parcerias — A reorganização
do grupo não considera a possibilida-

de de vender em-
presas. Ao con-
trário, a ordem
na Camargo
Corrêa é crescer
e diversificar. Tá-
pias afirma que o
grupo está inte-
ressado em in-
vestir no setor
elétrico, tanto em
hidrelétricas
quanto na distri-
buiçào de ener-
gia.

Alcides Tá-
pias também
pretende esti-
mular a partici-
pação da liol-
iling na privati-
zação de rodo-
vias, ferrovias,
de alguns dos
negócios da Va-
le do Rio Doce
e de telefonia.
Para isso, a em-
presa já negocia
parcerias com
empresas nacio-
nais e estrangei-
ras.

A Camargo Corrêa S.A. será
uma empresa de capital fechado.
Mas poderá recorrer ao mercado de
ações caso precise de recursos para
continuar investindo em novos ne-
gócios. 

"Por enquanto, não vejo
necessidade de buscar novos sócios,
mas vamos sempre considerar to-
das as possibilidades, inclusive a de
obter linhas de crédito junto ao
BNDES", afirma.

verio no Bradesco

Para as privatizações, a empresa
conta com a vantagem de possuir
um crédito junto ao governo fede-
ral, no valor de RS 130 milhões,
que provavelmente poderá ser utili-
zado como moeda na aquisição de
empresas desestatizadas. Em São
Paulo, o grupo tem ainda RS 400
milhões e, no Rio, RS 50 milhões.

O grupo reúne empresas de pro-
dução de cimento, silício e recolhi-
mento de lixo, além da participação
na Alcoa (41% do capital) e na
Alpargatas (33% do capital votan-
te). Mas a construtora continua
sendo o negócio mais importante,
respondendo por aproximadamen-
te um terço do faturamento. "Essa

é a vocação do grupo e deve ser
mantida", afirma Tápias. A cons-
trutora tem realizado negócios no
exterior. São USS 80 milhões em
obras contratadas na América Lati-
na. Esta semana, a empresa partici-
pa de licitação para a construção de
uma usina no Peru.

Novo cargo — O presidente da
holding, Alcides Lopes Tápias, diz
que foi convidado para o cargo no
mesmo dia em que a imprensa divul-
gou seu desligamento do Bradesco.
Ele contou que, nesse dia, recebeu
três outros convites de bancos. "Mas

eu não queria trabalhar no setor 11-
nanceiro, porque o meu objetivo ao
sair do Bradesco era exatamente mu-
dar de ares", diz. Tápias continuará
representando o Bradesco no conse-
lho administrativo da CSN, Ericson.
Tubos Tigre e Latasa. "Posso conti-
nuar no cargo enquanto não houver
conflito de interesses com a Camargo
Corrêa, que hoje é a minha priorida-
de", diz.

57% e exportação cai

SÃO PAULO — A indústria de
alimentos Sadia registrou um lu-
cro de RS 107.5 milhões em 1995,
um crescimento de 57.4% em re-
lação ao ano anterior. O fatura-
mento foi de RS 2,8 bilhões e o
patrimônio liquido ficou em RS
789,5 milhões. O presidente do
conselho de administração da em-
presa, Luiz Fernando Furlan,
atribui os resultados positivos, re-

gistrados em um ano em que o
governo fez restrições ao consu-
mo, à estratégia da empresa de
trabalhar com produtos de maior
valor agregado, como cortes espe-
ciais de carne e frango.

Furlan diz que 70% da carne
consumida no Brasil vêm do mer-
cado informal sem controle sani-
tário. No segmento de frango, o
principal concorrente da Sadia

ninda são as granjas que vendam
a ave viva. Por isso. a empresa
apostou no filão de carne e frango
cortados, empacotados e resfria-
dos. "Essa è uma boa estratégia
para nos diferenciarmos dos con-
correntes e atrairmos consumidor
diferenciado", afirma.

A Sadia também investiu em
alguns segmentos de grande con-
sumo no Brasil. Conseguiu au-
mentar em cinco pontos percen-
tuais sua fatia no mercado ide
margarina, que passou para 15%.
Também cresceu cinco pontos ;na
venda de mortadela e de presunto,
que passaram a representar 3(1%
do mercado. As exportações 4ii-
ram 34,3% por causa do dedo-
camneto das vendas para o mer-
cado nacional. A Sadia invesjiu
RS 52.9 milhões e, em 1996. Vai
gastar RS 100 milhões.

Audi estuda instalação

de uma fábrica no 
país

GENEBRA. SUÍÇA — A Audi
AG vai decidir, nos próximos três
meses, se montará uma fábrica de
automóveis no Brasil. Segundo o
diretor executivo de Marketing e
Vendas Internacionais da marca
alemã, Juan José Diaz Ruiz, o
mercado brasileiro interessa à
porque é uma das regiões do
mundo onde as vendas estão em
expansão.

Caso a empresa decida cons-
truir uma fábrica no pais. a hipó-

lese de produzir veículos Audi tjm
uma unidade da Volkswagen é |e-
mota. Ruiz explicou que os mode-
los das duas marca são diferentes
tecnicamente e no acabamento.
Mas a montagem em conjunto
com a Volkswagen não é uipa
impossibilidade total. As dutis
marcas montam veículos (as peitas
são importadas) na África do Slil.
onde são produzidos os Audi A4
em conjunto com os Volkswagen
Jetta.

A EDIÇÃO DO ANO DE 1996
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43 ANOS DE DECORAÇÃO. Nas bancas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO ESTADUAL DE TRANSPORTES
URBANOS S.A. - SETUSA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

O SETUSA — Serviço Estadual de Transpor-
tes Urbanos S.A., Sociedade de Economia Mista,
inscrito no CGC/MF sob o n° 1 2.926 838/0001 -

90. com sede à Quadra L. Lotes 5 e 6. Distrito
Industrial de João Pessoa-PB. através da Comis-
são Especial de Licitação designada pelo Ato
Governamental n° 031 9 de 24/02/96, do Gover
nador do Estado, em atendimento à Resolução de
seu Conselho Administrativo, datada de 29 de

janeiro de 1996. torna público a quem possa
interessar que fará realizar no dia 04/04/96. às 1 5
horas, na Secretaria da Infra-Estrutura, localizada
no Centro Administrativo Integrado — Bloco III,
Io andar, reunião para recebimento de documen-
tação de habilitação e proposta comercial, visan-
do selecionar, por Concorrência Pública. Empre-
sa para operar os serviços de transporte coletivo
por ônibus no município de João Pessoa, de
acordo com o disposto no presente Edital. Os
interessados poderão adquirir cópias do referido
Edital no horário das 8 às 1 2 horas e das 14 às 1 8
horas, na sede do SETUSA. Quadra L, Lotes 5 e 6
— Distrito Industrial. João Pessoa-PB

João Pessoa, 28 de fevereiro de 1996

Gilvandro de Almeida F. Guedes
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

PARAÍBA
Austeridade e Desenvolvimento

FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

DA PESQUISA
AVISO

A Comissão Especial de Licitação da
Fundação de Desenvolvimento do
Pesquisa — FUNDEP torna públicft
para conhecimento dos interessadds
que adiará o prazo para entrega dap
propostas da Licitação Pública Inte»-
nacional LCB-003/96 — Aquisiçàp
de Máquina Impressora Off-Set parp
o dia 29/03/96. permanecendo p
mesmo horário e local.

MINISTÉRIOOE MINAS E ENERGIA

FURNAS íCENTRAIS ELÉTRICAS SA
C<3C 23 274 194 OOC t Í0

Eletrobrns

io «riAviso de Alteração
Concorrência N
CO.APR.T.014.95 |

¦nt í
1.FURNAS Centrais Elétricab
S.A. torna publica a alteração
do Data de Entrega
Documentação de HabilitaçàJ)
o Propostas relativas -Jà
Concorrência NSCO.APRT.014~.S6
para o dia 22.03.96. — 5

*•'5
2. Encontra-se a disposiçàoj)
suplemento n ° 02

3. Ficam mantidas as
condiçóes do Aviso de
publicado no Diário Oficial
Uniào do dia 12.01.96.

A8sessoria de
Acompanhamento de

e Concorrência
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A Noel, que já tinha quatro subsidiárias, agora tem trecho de ferrovia

APRESENTA O NOVO
PROGRAMA DE

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL/EXECUTIVO

¦XBC

PARA A FORMAÇÃO DE LÍDERES GERENCIAIS,
HÁBEIS EM DIALOGAR E APRENDER,
PREPARADOS PARA AGIR COM BASE

EM CONHECIMENTOS,
TÃO COMPETENTES NA ESTRATÉGIA

QUANTO NOS DETALHES DA OPERAÇÃO.

1000 ex-alunos deiaooemprews
^tséroana ao J|ã^^ oito tneses

Próximas turmas
São Paulo 18 de março

Rio de Janeiro 26 de márço

Catálogo e apresentações especiais
São Paulo te).: 011820 9226 fax: 011 820 3277 Rio de Janeiro tei.: 021 262 2566 Fax: 021 240 4474

LIDERANÇA

DESENVOLVIMENTO
DE EQUIPES

COMUNICAÇÃO
E ARGUMENTAÇÃO

PRODUTIVA

GESTÃO DE MUDANÇA

RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇ AO
& TECNOLOGIA

FINANÇAS

CUSTOS

OPERAÇOES

SERVIÇOS

MARKETING

MACROAMBIENTE

ANALISE DE
DECISÕES

ESTRATEGIA

REPRESENTANTES 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.)
GrtSs O gui. COMO CAPTAR KMKSINTAMS. P*. mu exemplar (69.00).

PILO FONIi (Q67) 763-3Q47 (PLANTÃO HOJ1)

SAÚDE PARA O SEU ORÇAMENTO

PIANO EMPRESA
. O Plano que visa a saúde do seu funcionárioksem esquecer a saúde do seu orçamento.

Mifler
0 PLANO DE SAÚDE

BRASIL
BNDES/^¦FINAME

BNDESPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS AA/QEJUR-03/96

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância, armazenamento e movimentação"de micro formas e mídias magnéticas do arquivo de segurança do BNDES.
TRECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 22 (vinte e dois) de março

de 1996, às 15:00h. no Centro de Treinamento do EDSERJ, situado na Av.
República do Chile n° 100 - Rio de Janeiro - RJ.
EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados na Av. República do Chile n°

' 100, 3o andar, sala 324, das 14:30 às 17:30h, telefone: (021) 277-7368. Rio de
Janeiro. 06 de março de 1996. Carlos Roberto Lopes Haude - Gerente Juridico da
Área de Administração.

A coluna de Celso Pinto é publicada às terças, quintas e sextas-
feiras e aos domingos, simultaneamente com a Folha de S.

| Paulo.1 1 r '
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CELSO PINTO

O prejuízo 
do

Banco do Brasil

À té o fim do mês, o Banco do Brasil deverá divulgar que
l \ fechou o ano passado com um prejuízo estimado em RS 4
bilhões, sem precedentes em sua história. Será uma boa forma

a de lembrar que a crise não se limitou aos bancos privados,
.iembora pouco se discuta sobre a situação dos bancos oficiais.

Como o BB é gigantesco, o tamanho do baque provocado
, pelo Plano Real também foi gigantesco. Seu ganho com a alta

inflação, que chegou a RS 3,2 bilhões no primeiro semestre de
1994, caiu para RS 180 milhõoes no primeiro semestre do ano
passado.

Enquanto isso, as provisões para devedores duvidosos, que
em 94 eqüivaliam a cerca de 4% dos empréstimos, subiram

6i i v para 11 % no ano passado. O diretor financeiro do BB, Carlos
Gilberto Caetano, diz que foram gastos RS 2,5 bilhões, só para
reforçar as provisões.

O BB foi, ainda, vítima da valorização do real frente ao
dólar nos primeiros seis meses do plano. Como o BB tem USS
5,5 bilhões em títulos da dívida externa brasileira em sua
carteira, o dólar mais fraco gerou um prejuízo contábil (que só
seria realizado se o BB vendesse os papéis, recebendo menos
reais por eles).

O governo deu uma colher de chá para o BB e permitiu que,
em vez de absorver integralmente o prejuízo no balanço do
segundo semestre de 94, ele diferisse a perda em cinco semes-

1 tres. No ano passado, só esta perda cambial representou cerca
de RS 1,5 bilhão, segundo Caetano.

O impacto sobre o patrimônio líquido do BB foi desastroso.
Em novembro, ele estava em RS 3,4 bilhões e deve ter fechado

'dezembro 
próximo a este valor. O ativo total representava 20

. vezes o valor do patrimônio.
. Os USS 5,5 bilhões em títulos da dívida brasileira que o BB

possui, valem, no mercado, apenas cerca de 75% de seu valor
de face. O Banco do Brasil os contabiliza pelo valor integral
apoiado nas regras e porque, como diz Caetano, não pretende
se desfazer deles até o vencimento. Supõe, portanto, que rece-
berá o valor integral.

Alguns banqueiros privados acham que uma avaliação mais
do desempenho do BB deveria levar em conta o valor

de mercado dos títulos da divida. Se isso fosse feito, o patrimô-
nio líquido se reduziria a cerca de RS 2 bilhões.

Tal como no caso dos bancos Econômico e Nacional, os
problemas do BB não nasceram com o Plano Real nem se
explicam apenas por ele. Uma diferença importante é que o BB,
pela primeira vez em muito tempo, fez um esforço efetivo, no

passado, para tentar corrigi-los.
Enquanto o Nacional, por exemplo, inchava resultados

..repactuando empréstimos impagáveis (ou, em muitos casos,
fictícios), o BB fez algo raro em sua história: começou a cobrar
os devedores.

Acabou aumentando a inadimplência, mas há uma saudável
dose de realismo neste salto. Ao mesmo tempo, ficou mais
exigente na concessão de novos créditos. Caetano diz que o BB
classifica a qualidade dos tomadores de A a E. Passou a
aprovar novos créditos apenas para tomadores nível A.

p! Nem tudo foram más noticias. O BB acabou sendo um dos
grandes beneficiários da crise dos bancos privados. O medo de
quebras levou os investidores a buscar os bancos maiores. Com

; isso, o BB elevou sua participação na captação de poupança de
>< • 14% para 21% do total e a de depósitos a prazo, de 13% para
""17%.

Lucrou ainda, confirma Caetano, colocando dinheiro nos
bancos Econômico c Nacional, por meio do interbancário.
Como eram bancos em dificuldades, pagavam bem mais do que"""os outros. No final, o BB recebeu todo o dinheiro de volta e\c,r* 1'y .embolsou o lucro extra.

O final da história, contudo, ainda não é feliz. Neste ano, o
j^.BB terá que absorver cerca de RS 900 milhões do prejuízo

cambial de 94, que só será reduzido se o real for desvalorizado
com mais vigor. O que faz, ironicamente, com que o BB seja um
torcedor involuntário por uma máxi.

A inadimplência não acabou, embora deva crescer menos. E
a reestruturação necessária, em termos de custos, está muito

"longe do necessário. A radiografia do BB serve, de todo modo,
como um alerta. Nenhum banco privado, provavelmente, so-
breviveria intacto a um prejuízo de RS 4 bilhões — ainda por
cima, recebendo depósitos adicionais de investidores preocupa-
dos com os outros bancos.

Bfc' Se não houver rigor no ajuste exigido dos bancos oficiais,
portanto, eles acabarão sendo, injustamente, os beneficiários da

; concentração no sistema.

rr,;

Novo dono 
quer 

valorizar Rede

¦ Grupo se dedica a
buscar empresas com

um grande potencial
FLAVIA SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — A empresa
americana que lidera o consórcio
que ganhou o direito de adminis-
trar a Rede Ferroviaria Federal,
Noel Group Inc, é especializada
em investimentos: identifica e as-
sume o controle de empresas de
pequeno ou médio porte já esta-
belecidas, com grande potencial
de crescimento, e as transforma,
aumentando o seu valor.

Até o leilão de terça-feira na
Bolsa de Valores do Rio de Janei-
ro, no qual o consórcio ganhou o
prêmio com uma oferta de mais
de RS 62 milhões, a Noel tinha
quatro subsidiárias, e dinheiro so-
brando para mais uma. "A Rede
Ferroviária Federal é esse negó-
cio," disse ao JORNAL DO
BRASIL ontem Don Dwight, re-
lações públicas da Noel.

As subsidiárias da Noel são
uma empresa de seguros de saú-
de, uma fabricante de fios e bar-
bantes industriais e decorativos,
uma fabricante de autopeças e a
Linconln Snacks Company, que
faz pipoca caramelada. O valor
das empresas, incluindo uma que
foi vendida em dezembro, soma-
va no final de 1995 mais de USS
157 milhões.

Começo humilde — O in-
vestimento na Rede não significa,
segundo Dwight, que a Noel este-
ja expandindo seus horizontes pa-
ra oportunidades na América La-
tina, ou no Brasil. "O importante
aqui é que o investimento é numa

Waldemar Sabino — WW

ferroviária," disse. O principal
parceiro da Noel e do consórcio
na identificação da ferrovia, e o
homem que será o responsável
pela sua administração — é Ed-
ward Moyers, 67 anos, que come-
çou sua carreira aos 14 anos de
idade varrendo prédios de ferro-
viárias e identificando dormentes
podres.

Experiência anterior —
Moyers não é empregado da
Noel, mas tem uma longa asso-
ciação com a empresa: ele traba-
lhava para o Prospect Group, a
primeira empresa de aquisições de
Louis Marx, dono da Noel. Se a
Noel não tem atualmente ferro-
vias, a Prospect ganhou milhares
de dólares durante a década e 80
na aquisição de duas ferrovias. A
maior delas, comprada em 1989,
foi a Illinois Central Railroad,
um trecho de quase dois mil qui-
lômetros que liga Chicago á
Louisiana.

Administração lucrativa —

Sob o comando de Moyers, o va-
lor das ações da Illinois Central
triplicaram. Moyers, que desde a
venda da Illinois Central adminis-
trou também para a Southern Pa-
cific Railroad, é um especialista
em transformar ferroviárias inefi-
cientes em operações lucrativas,
melhorando sempre os padrões
da indústria. Em agosto de 1994,
quando Moyers ameaçava sair da
Southern Pacific, a revista Forbes
publicou reportagem sobre o pos-
sível impacto negativo nas ações
da empresa.

O investimento da Noel na Re-
de Ferroviaria Federal será defi-
nido nas próximas duas semanas
durante uma reunião do conselho
de diretores da empresa. Segundo
Dwight, a quantia, entre USS 2
milhões a US$ 8 milhões, será
menor que outros investimentos
recentes da empresa. Além de ad-
ministrar o novo empreedimento,
Moyers também será um investi-
dor no consórcio.

Corrida por

outro trecho

LIANA VERD1NI
Nem bem acabou o leilão dc

privatização da malha oeste da
Rede Ferroviária Federal, já co-
meçam as articulações para a
montagem de consórcios para o
leilão da malha centro-leste, que
cobre os estados de Goiás, Minas
Gerais, Espirito Santo, Rio de Ja-
neiro, Bahia e Sergipe. A disputa
promete ser vigorosa. O maior in-
teresse é da Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD), que tem pia-
nos para juntar os 7.207 quilôme-
tros da malha à estrada de ferro
Vitória-Minas, de sua proprieda-
de. O plano é trazer a produção
do cerrado para o terminal de
grãos do porto de Tubarão.

A MPE Participações, que fez
dobradinha com a Vale na dispu-
ta pela malha oeste, também se
declarou pronta para entrar na
briga. "O 

grupo foi formado para
disputar a malha oeste", disse o
superintendente da MPE, Mário
Aurélio da Cunha Pinto. "Esse
acordo poderá continuar no pró-
ximo leilão, mas não há nada fe-
chado ainda". Mesmo sem a Vale,
a MPE vai continuar marcando
presença nos próximos leilões.

O diretor da Corretora Máxi-
ma, João Neto, que trabalhou na
montagem do modelo de arrenda-
mento dos trechos da Rede, espe-
ra que o sucesso do leilão da ma-
lha oeste atraia outros investido-
res estrangeiros. "Na Argentina,
o modelo de privatização da fer-
rovia estatal foi parecido com o
brasileiro e o processo atraiu in-
vestidores americanos, sul-africa-
nos e chilenos", lembrou.

Liberação do mercado do 
petróleo 

será 
gradual

O ministro da Administração',
Bresser Pereira, surpreendeu vários
empresários ontem, no Rio, ao di-
zer que o governo não vai propor a
total liberação do mercado de pe-
tróleo. "A mudança será gradual",
disse. A afirmação foi feita durante
o Seminário Internacional da Nova
Regulamentação da Indústria de
Petróleo no Brasil, que foi encerra-
do ontem no Hotel Intercontinen-
tal.

Bresser disse que o objetivo do
governo é atrair investimentos, mas
que isso não significa instalar a to-
tal competição. O ministro acha

que a nova agencia que o governo
pretende criar para regular o setor
de petróleo é muito importante, já
que com a quebra do monopólio da
Petrobrás várias empresas interna-
cionais estão estudando vir para o
Brasil. "Estamos saindo de um mo-
delo de monopólio estatal, onde a
regulamentação não era importan-
te".

João Geraldo Piquet Carneiro,
diretor Regional da Petróleo Ipi-
ranga, acha que a nova agência tem
que ser autônoma e independente.
"Essa agência terá a missão de fis-

calizar a concorrência num setor
queé, por natureza, concentrador",
afirmou. O diretor acha que os in-
tegrantes do novo órgão terão que
ter mandatos fixos, para fugir de
pressões.

Já o secretário Nacional de
Energia do Ministério das Minas e
Energias, Peter Greiner, disse que,
apesar das mudanças constitucio-
nais, a Petrobrás continuará a ter o
monopólio de fato sobre a explora-
ção e o transporte de petróleo. 

"Vai

demorar alguns anos até que as
empresas estrangeiras comecem a
operar no Brasil", concluiu.

O Exatos R$ 142 milhões. Com esse
dinheiro é possível arrematar o eontro-
le acionário (51% das ações ordiná-
rias) do Banco Meridional no leilio
marcado para o dia 14 de maio, na
Bolsa do Rio, embora o capital total
do banco seja de RS 438 milhões, com
valor minimo de RS 360 milhões. A
informação foi dada ontem pelo presi-
dente do Banco Meridional, Leónidas
Ribas, que divulgou também o balanço
de 1995 do banco, com lucro liquido de
RS 38,4 milhões. O vencedor será obri-
gado a comprar ações ordinárias que
não forem vendidas num segundo lei-
lio, a ser marcado.
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Rendimentos da Poupança
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Imposto de Renda

IR na Fonta (Março)
.Base d« .çAJeuloJF^)Alô 900.00Oe 900.00 a 1 800.00Acima de 1800.00

Alíquota % 
isento15

25

Pa rcela a deduzir em RS t
135.00

315,00.,
DaduçAaaa) R$ 90,00 por cada dependente (sem limite) b) Faixa adicional de R$ 900,00 para aposentados, pensionistas e

transferidos para a reserva remunerada com maw do 65 anos. c) Contribuição Previdenciária. d) Pensão
alimentícia e) Apooentados com mais do 55 anos. »0 pagarão IR se o rendimento ultrapassar a RS 1 800.00
Oi».: Para calcular o valor a pagar, aplique a alíquota e, em seguida, a parcela a deduzir.
Fome: Secretaria de Receita Federal
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Câmbio Turismo |
Compra Venda

(W (RJ)
Dólar 0.950000  0.990000
Escudo 0.005W30 0.006655
Franco Suíço 0,760000 0.847405
Franco Francôs 0,180000 0,201463
Iene 0.008000 0.009668
Libra 1,400000 1,888984
Lira . 0,000800  0 000653
Marco Alemão . . 0 620000 , 0,890819
Pavjta 0.007000 0 008201

FonU Banco do Bras//

Inflação j Imposto, Taxas e índices

IPC-r/IBGE %
MarcoAbrilMaio
Jurtc....Aomiado no ano...Em 12 meses

_% INRCZIBGC1.41 Outubro 1401X Novembro 1i1
2JSJ Dertmbro 166182 Janeiro 1.461083 Acumutadonoano... 146

36,29 Em12meses  2200
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Caderneta
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Janeiro dia 0101 1,8467%
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MaiçodiaOtO?. —... 14673%
Da 07.03 1,37%%
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Salário mínimo |
Novembro -
Dezembro —
Janeiro.^...-
Fevereiro
Março «...

Aluguel
Fator de CorreçãoResidencial a Comercial

J FCTS

IPCA Anual
Feveretro 1.2197
IGP'Feveretro 1,1527
Igp-m*
MargO I:)???* Alugueis com venc em Janeiro

_I5 1TRo»a03Q2a0303 0,«35%
Tfldia WC2a0403 06635%
TH dia06G2a0503 0,9227%
TR dia 0602 a 0003.......... 08720%
TR dia 07 02 a 07 03 0.8754%
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rsioooo

•x—vJ
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TBF dia 06.03 a 0604 Z24M

Janeiro
Fevereiro
Ot» Dataòecrédrto' Indrce dc atraso do recciénento

06*03/96 07/03.96
Ja-v* - 45668» 0222327
Fev«  10J737O ftOWOOO
Obs: Cetfoarte de multa por atraso
doreco&wnerto

ÜÜlIll....

0MP* Mi
OndamjaORl 12.400 U50D
Satrs (lOOOfll 12.400 ttjSOO
Bozano Sanonaan
(WOOQ) 12.400 12500

FundKkxas tomacadoras a cus*>
credenciados ne Boiu MercanW e d*
Futuros

Seguro/taMal>roBaUiillada TW* 1
Contratos a partir da 01/07/94 (FatorAcumulado da Jura ¦ TH/FAJ-TR)

000728780 Oa 07/03  162666376
Contratos até 30 06.94
(antigo IDTR)
da O/W
' Fator Dianopara Apacaçâoda Juros (TR) nos Contratos de Seguros-.

Outubfo Novcmbro Dmn4w Janatra Fawnlro Ma>;o
Unit 19.94 20,04 20.28 25.08 Utir 25,08 Utif 25,08 Utir
Uferi 35.20 35.20 15.20 44 26Wir 44.26 Utir «.26lHir
Winil 34,50 34iO 34,50 34.50 34.50 34.50
Ulir ^ 0.7952 0.7952 0.7952 0.8287 0.8287 0.8287

0>«j A Unit e a lll»r) lorem oiuntas em /aimto
Contjjbujgges ao INtS  |
C4>mp«t*<%oia d« Mw-90 ^3
AutAfiomos, Inipratkioi • PaoulUtlvos
Ciaaas Wftmare WwimB 4m laiailo aiMiiolaa A pe#e»Mum 4a Pwmawlnria laaa X M

12  10c).oo laoo  U).w,i

^^12  

.15^59 tow   16.6^

12 249.80  

10_00_ 24.98 <
^ im4 12 333.06 20 00

j> 24 418.33 ^  §H?r
36 499.60  20.00
36  582.86 20.00^^

60 666.13  2000   ^133^ v
_ 60 w 749^30  20 00 .\£M
10  _ 832.66 _ ^ 2000  :::::::::
>M^wl«i1iii, Doni4atlcoa « Trabafcadot— >»utaoa
iii II ll AMquota"uIMM

. ** 249.80  8.00  ^
cto 240JB1 at* 41&33 9.00 
de4l6^ata6y,66 1100 :
Obe: Percentuais incidentes de forma nâo cumulativa. . iContribuição do empregador doméstico: 12% do aalèrio pego. respeitando o teto acima

As contribuições da empresa, inclusive a rural. nAo eatfto sujeitas a limite de inc«déncia.
Prazos para pagamento: até 02/04 sem correção; a partir do dia 03/04 acrescida de juros e •
mutta.- Autônomos. Domésticos. Empresários e Facultativos: nâo tem correçéo até o dia 16/04 A partirdal. acrescida de juros e multa. • Oi

BOLSA DE VALORES '-U
'II 'I

BVRJ RESUMO DAS OPERAÇÕES

Ações posenh fora do sewn
Maior»» Al(»8 Maioraa Altas

Whiln Martin» on 0.84% ToloBra# pnr 5.H3\,
Banco do Brasil on 0.08% Tochnoa pn 4.55%

Maiores Baixas Supergasbrâs pn  1,16%
Banco do Brasil pn 7.14% llaubanco pne 0.61%
prahrnapnet» 6,32% Maiores Baixas
Valo do Rio Doco pn 5,85% V CP pn ..1,70%
Telerj on 5.33%
Elotrobrâs bn 4.86%

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Açòii Total

(Sm RS)
Vale do Rio Doce pn 6.437.173,00
Pelrobràs pn 2.397.356,00
Sadia Concórdia pne 1.201.580.00
Eletrobrás on 1.003.850,00
Eletrobràs bn 993.500.00

MERCADO À VISTA -LOTE
Títulos tipo DBS Qtd. Fecti. Min. Mèd. Oec.

%

Preço em Roala por mil ações
Acesiln ON 100 000 6.00
AcetitnPN iooooooo a ao
B Brasil ON 040OU) 1101
U Brasil PN 2510000 13.00
B Francês BratON ... 200000 106.26
Bansspa PN 200000 4 80
D»l\jo Mwutra ON 20000 66,00
Brahma PN £•€ 2 000 <X).C0
Brssmotor l»N 200000 2«00
Cat.lsopokllna AN 27.200000 009
C«l LwopokJtna ON 9000000 009
Cemrg ON -O- 900000 22.30
Comry PN -G- bOOOOO 26,00
Cor|ON 39500000 0 35
CovalPN 1700000 12.60
Chopeco PN 10000000 a23
Crm ttau PN 1 500 000 296 00
Cosigua PN E- 1000 7.00
Dijon PN 200000 0.50

. Durale* PN E- 100 000 4950
*¦ Elatrobra» BN 3COOOOO 27400

Elotrobrâs ON 3550 000 275.00
.¦ Fertibras PN 35000000 1.20

Império PN Q «0000 2.35
Inopar PN -E... 100000 0.78
Ipiranga Pol PN 2000 000 11.20*" MaubancoPNE- 300000 3/5.00

• Liflht ON 50 000 305 00
Loi Am«r»cnnas PN 13000000 2100
lotas Ar apua PN 15000 000 10.10
OsaPN 5000 000 9.49~H Paranapanema PN -E 400 000 1200
P*mí»OOoPNE- 15000000 1.08
Polrobras ON 590000 55,50

^ PotfobrasPN 20680000 11150
Pottobras Br PN 500000 W 05
Psttenati PN 8000000 1100
Sharp PN 5000000 097

Std Tubarão BN 200 000 19.20
c Supsrgasbras PN 500000 087
¦m Taurus PN 4500 000 0 29

Tochnos PN 3 .^OOO 230.00
TsIsbrasON 1400 000 41.71~ TalHJrasPN 4COOOOO M80

? Tenras PN -« 3000000 12.70
Tt^spsr PN 6000 36&.02

^ Tatar| ON 110000 71.00
TstoriPN 70000 7V01
TslwpPN 2000000 16800
UnibencoON 58aX3 4100

Usinunas PN 23.800000 1.10
VCP PN 4AOÜO 2310

H, Vs»« R»o Doce PN ... 41020000 15A00
White Martins ON .... M30Q000 1 20
2ivi PN 27000 021

JPreço em Reais por açAo
Aracmc BN E» 25 000 147
KlebmPN 25000 OSO

Rhodra Stsr ON 50000 092
"¦Sadia Concordia PN

i- 1646000 073
Souta Cruz ON 36 000 7.15
UniparBNEG 13000 093

Empresas em situaçio especial
Jaragua Fabr»i PN 57 619000 0.30

Total 400 7*4 000

6.00
680

1101
1300

196.26
4.80

W5.00
430.00
278.00

0.89
089

22.30
26,00
0.34

1260
0.23

296.00
700
0.50

49.60
27400
275,00

I.20
2.35
0,78

II.20
375.00
305.00
2180
10.10
9.49

12.00
1.08

55.50
113.00
34.05
1100
097

19,20
087
029

230.00
41,70
5080
12.70

366.02
7100
7101

16800
3ft 50

1.10
2110

15300
1.19
021

1.47
093
092

073
7 15
0.93

600
6,95

1101
1185

196.26
400

66.00
445.00
2/8,00

0.91
0,90

22.50
26.70
0.35

12.60
0.24

29600
7.00
0.50

49.50
26700
266.00

1.20
245
0.78

11.20
3/5,00
307.CO

24.10
10.10
949

1250
186

5600
11&20

34 05
1100
0.97

20 00
007
030

230.00
4180
52.80
12 70

36*1.00
75.00
71.30

16&50
4150

1.13
2111

162.00
121
021

149
093
092

073
7,15
0.94

093
0.92

0.73
7.15
094

MERCADO DE OPÇÕES
Operações

I.L.
Ano

6.00 126.31
6.94 • 123.92

13,01 0,06 126 31
13,52 7,14- 124.60

196.26 104.67
4,80 85 71

66 00 9428
437.50 6.J2- 121.08
278.00 152.39

0.90 2.20- 109 75
090 100 43

22.32 • 113.29
26.24 2.62- 123.19
0.35 - 145.83

12 60 114.54
023 4.17 127.77

296.00 127.80
7.00 112.52
0.50 56,17

49,50 147,25
275,97 4.06- W.43
282.77 4.18- 106.70

1J0 • 123,71
243 60.75
0.78 - 13220
11.20 141.86

375.00 0 81 140.78
30& 80 124.67

23.87 0,42- 105,38
10 10 124 60
949 124 86
12.38 • 10065

1 88 2.50- 128 08
56.72 148- 133 84

11593 181- 139.87
34 05 127 86
13.00 8P66
097 102 132 8/

1960 4 00- 13a*<5
087 116 116,00
029 11153

230X10 455 7119
41,77 2.09- 111.20
51 76 4.33- 111.24
12.70 583

367.01 - 118 35
74,19 5,13- 82 58
7122 2.06- 118 70

168.13 115 76
40.08 97,16

113 351 14103
23 11 1 70- t2163

156 93 5 85- 97,72
1.20 084 125,00
0J1 9545

109 100.13
10941
H3337

104 13
126 54
111»

Prscoda Prinuo Vator
THutos tipo DBS S«ms Eitrt Quant 01t Ma*. M«v MM. (R»)
im Reais por mil a^da«
CiatrobrssON COF 320,00 3C0 2 66 266 2»
vE*<^is ON COG 2CC.C0 C<0 64SC 56 6C *60 5460
Eielrc^uBN VtJA 530 00 01 230.43 2J0«0 230 4J 230« 2

•P«rcfcf«?N COG IX CC 2C MX 1? JO i6«o 1706 3
PstrobfMPN C> nacc 179C 1130 9.00 !-:« !9b
PttrobrStPN C0« 105 DC 1550 15 CO 1520 14 0C 141* 22:
Pstrcb'lsPS CON 12CX 1 ?20 153 66C 3 DC 4 55 S?
Vi>« R'ODcc* PN COC 20003 150 C*5 049 C 4J

«Ya*sRcDocaPN CDE '80,00 62C 15C 2X 120 1 ,*2 tj
_VsleR>o0ocaPN CO? imoo S53C 2.70 5DC 2 3C 3 30 282

V»sa fcc 0«e PS COG t9C.OO 3 4« CJ0 1^2 0J0 057 33
Vi* R-c Doc» PN CON 160 CO 19X 5.5C SLCC *50 138
Vl* R>0 OOCS PN COO 15COO 100C 1250 15 20 12 5C 1391 139
TOTAi 21471 1383

|~1 As bolsas de valores fecharam ontem regi»-
ir ando expressivas desvalorizações. A queda foi
acentuada depois que o Senado aprovou o reque-
rimento pedindo a instalação da CPI do sistema
Financeiro, no meio da tarde. Em um clima
confuso, em que o maior temor era o de uma
devassa dentro do Banco Central, as ordens de
venda se acumularam. Com isso, o volume nego-
ciado na Bolsa de Valores de São Paulo foi 19%
superior ao da véspera e somou RS 333,6 mi-
Ihões. O Índice não resistiu à avalanche de venda
e fechou em queda de 4,28%. No Rio, o movi-
mento financeiro foi de RS 15,5 milhões. O
índice carioca baixou 3,4% e as maiores baixas
foram das blue chips.

RIO SAO PAULO

Old* Vol. am
MM RS

Lole  718.147 17.474.337,00
Mercado a Termo  101.619 322.242.00
Mercado de Opcdes  214.710 1 389 315.00
Mercado A Vista  401.818 15.762.779,00
Indice M6dio 19,136
Indice Fechamento  18.865 -3.4%
Iridico M&ximo 19.542
Indice Mlnimo 18.854

Das 50 ações componentes do l-Senn, duas subiram, 20 caíram, 14
permaneceram estáveis e 14 nào (oram negociadas

QttfeMULote Padrão  12.973 078 000Concordatârlas 157 403 000Direitos e Recibos 16 310.000Fundos e Certificados 35 041 417Bônus (Privados) v000Exerc. opçdes de compra 40 000 000Mercado a Termo 54 690 000Opções do Compra 20.532 000 000Fracionário 11 263 115Total Gorai 33,819 786 532indico Bovospa Médio 50 BB3Indico Bovespa Fechamento 49 753índice Bovespa Máximo 51 956índice Bovespa Mínimo 49.695

Das 52 ações da BOVESPA. duas subiram. 45 caíram o cinco permano- ''
ceram estáveis.

Vo4.em
R$306 076 524,4714.752,90

192 649.5013.338.50
3 000,00

32 000.00.
732 319.0826.057 409.00
527 189.56

333 649.183.03
-4.20%

BOVESPA MU

O MERCADO BOVESPA
Oac. Pr*ço Osc. Prs^o(V

Maior*. «II». tUion* AltMJaraguâ Fatw pn 1S.M 0 30 Ellroiapn 2.50 0 41Arthu» Lang« pn 14 28 OCa Üan«*p4 pn 2.0fl 4.90Ifombinlpn ».'& 3.69 Malar*» âaliuSilcopn nQ 36.CO Alpargata!, pit 9 00 100.00
Cm Horiny pn f Oü 5,35 Uolgo Min»t» on 7 85 64.50Maior** «alia» ü'j>npn ti 13 13 OQEniili Romani on 2ti.6fi 1100 Snarppn 6 06 0 93Coolpa on 1ft'9 21.01 tl#lroora# pnb 5M 272 00Pronôr pnb ítUê 018
Kept«f Webor pn >4 »8 6.C0
J 0 Duarte pn 14.2a 0.60

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Ações Total

(CmRt)
Tolebrás pn 194.926.802,00
Potrobrás pn 22.628.418.80
Elotrobrâs pnb 12.224.721,20
Eletrobràs on 7.260.997,10
Vale R.Doce pn 6 497.866,90

MERCADO À VISTA
Titulo» Old Abi. Min M*d Mi» F«ch. 0«.

%
ACMIUONMNT  51800000 5.82 5.62 6.09 &30 6.06 *4,4
Acosita PN MNT  231 1000C» 690 6.70 6.95 7,10 6.71 -2.7
AcosVilIPNV  490 000 460.00 475,00 487.36 492.01 475,00 -1.8
Adubos Trovo PN * tCO000 3.00 300 3.00 3.00 300 -35
Agi ON'  25000 210.00 210,00 21040 22000 220,00 /
AgrocerwPN'  3.100000 7.20 7.05 7.13 7 20 706 -3.4
Albarus ON  105 000 060 0 80 0.60 0.80 080 A6
Alpargata» PN *ED  IWOOOQ 102.00 10000 104,53 112.00 10000 -9.0
Ama<Jro Rossl PN * 19000000 090 086 090 0.90 0.88 »U
Amazônia ON'  10000 20,00 2000 20X0 20.00 2000
Am«fica Sul PN'  181 000 46.» 48.50 48^5 48^5 4650 -0,1
Ar.larctica ON  5500 11800 118,00 11600 118.00 11600
A/acruzPNBED  1424 000 1,50 1.47 1 48 1,51 1,47 -6.1
ArOuf Lang«PN *  4000000 0,(» 006 008 a08 0 06* 14.2
Avicval ON * - >0200 000 2.00 1.90 2.00 2.00 1.90 -6.0
BahamaPN*  6W1000 2600 26.00 26.06 26.09 26.09 *03
nanwind &r ON *ED 7 100000 XI70 20 70 20 70 20.70 20 70 -1.4
Barrviwtpd Par ON "f.O 800 000 17.49 17.49 17 49 17 49 17.49
BanwindSogPN*ED 5ÜOOOO 1400 M00 14.00 1400 1400 -0.7
Danespa PN"  ,9 800 000 4 92 4 80 483 4« 490 * 2.0
BcnPN*  500 000 4 18 4 18 4 18 4,18 4 16 -0.4
Bclgo Mtiwtf ON * 490 000 7?.00 6100 6623 72 00 64 50 - 7 8
Dolgo Minwr PN * 436OCU0 6100 «100 C044 61.00 K)00 -1.6
BWÍICPNA' 2CCO 5 50 5.50 5,50 5^0 5.50
Bt-tcPNB* 34000 5.20 520 5 20 5.20 520 I
B< Ca*o« PNB* 6CCOOO 0.71 071 0.72 0 72 072 -6.4
BcmtXilPN* 2 700000 1421 19 00 19.07 19.21 1900 -0.5
BraewcoON *ED 10 030 OCO 9 880 906 930 6 80 -6.3
B<aJw«coPN*EO . 196 370OCO 11.40 1060 1062 1140 1080 -52
Biafma PN *EDS 6520 000 45800 433 99 439.30 458 00 43400 -56
B'as»l ON * 2 200000 1300 13.CO 1303 1310 1300
Brasil PN * . 29 4ÉOOOO 13.96 13CO 1327 1396 1100 -6.1
BrasmoK» ON • ... W000 31W» 31400 3IÍOO 315.00 31400 /
Brasnv*xPN- 3 4«10ÜO 29000 2W50 275.90 290 00 260.50 54
Caem! M«tai PN * 200000 4050 4050 40.50 4050 40.50 -4.7
C»oaPNA-INT IMSlXO 3J0 3J0 131 131 131
Caiua PNB'*NT 56CXO 330 330 3,X> 330 3X -2.9
CamjcanPN-  3000 000 S.S0 S.S0 SM 5.S0 VM -«.3
Casa Ar*glo PN *  410 000 5650 57,00 57 31 58 50 57 00 -2.5
Ce^c PNO 60000 064 064 0.64 Q64 064 -30
O^NjPN" 992 000 3 50 150 150 350 3.50 -120
C«m»g ON * .. 2*OCOO 22.50 21.90 22 31 22.50 2190 -2.6
C«m-jPN- irsraoooo XX »JS 16.12 26.^1 Z.B0
C*tO«- 3Ca«COOC 0L» 034 034 0.36 0J5
C«eON- 36900 000 SM 2.-JO 27 »50 Z1S0 -5,1
OscPN* 14 100000 3600 3503 3541 3600 3503 -2.9
C*vaiPN* 6000 000 13. 12.90 1303 1310 1290 -22
OvacwcoPN * 324 1X000 025 022 023 0.25 022 -12.0
CHHK-vbPN- X500000 505 400 500 434 534 W0
Om *au PN ".NT  4 000 000 297.00 295 00 29523 297.00 29500 -1.0
CFVt psA* 249 000 087 067 087 067 087
CW-WON-  6KCC0 S.CO 21.01 2421 26.00 21.01 -19 1
CcwífcaPN' 22^000 21.00 2100 21.00 21® 2100
Cc*ac PN 12?M 52Q 5.«j 5.1a 520 515 -2.6
CooUOPS 31000 013 ai! an OJ3 032 -10
Cíwvtí Beíw PNB* 1300000 2.40 220 2.31 2.40 220 -12 0
Ccç»iC«' 14500003 736 7J9 7.35 7X -11
CWmON' 190000 525,00 525J0 524M 424.00 SSOO /
CtWMfW  19X000 450.00 435.00 44249 56000 54630 -2.7
Ccc^ePNB* se.000 275.00 2T500 2^500 275.00 27500
CcwsjOU- 411C 000 51C0 4290 4101 43.» 4290 -U
Cc^g-aON-  2X000 550 6-50 6.50 6.50 650 I
Ccs-oaON ... 2000 ICO V00 100 100 100 -4 7
Cc^oaPSS *05 300 1 46 1 40 1.43 146 1 40 -4 1
Ccfe-wts PN * 3400 000 39500 390.00 39C J& 395» 36000OHQPV 2 000 OCO tt.70 'ATO 18 70 «L*0 16.70 -15
Orc-lsFN' 100 COO 64CO 63.50 6356 6400 6350 -92
Dyaie» PN * 46 2CCOOO «.40 <900 «J13 43ac 4à.a0
Elairobfas ON * 2S9Ô3000 28500 27300 27948 29600 27301 -4.S
E*trccxaci PNB* 44 000000 298.00 272.00 27763 299 M 2720C -59
0MO|MWIOPNB* 42COOO 65 48 6500 66 47 6548 6500 -15
DWMSKW 1X0 3*4 318 318 3 '-4 118Er^racaPN 19000C C60 056 C.5Í 060 058 *17

PNA" 170 000 6 60 «i S" «W 6.6C 65^ -4 4

Emih Roroan» ON' 1000 11.00
Efwrtul PNB*INT 21800000 2 00
Eneftul PNB*P 84 700000 2.01
Ericsson PN ' 16800000 7,00
Estrala PN * 129 200000 0.40
ElarmlON* 500000 272.00
F CatagiMUMON * ... 200000 065
F Cataguuaa PNA* ...... 27900000 090
F Ckxmaraea PN * >0000000 036
Farbaaa PN' 600000 26.»
Farubraa PN * 4200000 1.31
Fertixa PN * 200000 IX
F.bamPNMNT 8060X 3X
F<apAr>aoin PN * 270 OX 46.50
Forja Tau*u* PN * 630X0X 029
Foalaflil ON * 10XX0 320
Fo*»«ftil PN * 20X0X 315
FrancM Bras ON ' 219 OX 19651
Fraa-ia PNA* 10.200000 0,78
FrigobrasPN 3>00X 0.56
Guararapm ON >00X VW
lap ON * 1000OCO 900
lapPN * 14XCC0 656
Impario PN * 5OX0X 2.M
ind Villarea PN * 1X0X 319,99
Ind* Romi ON *1NT KOOX 17J0
mepar PN * 1)1.700000 0.78
franga Ora PN * 1000X 1020
Iptranga F41 PN * 115KXJ0X 11.10
llaubanco ON*EO 490 0X 356 X
taubanco PN *£D 102300X 376X
IlauaaON 1100X 0.67
ttausaPN 520 0X 069
J B Ouana PN * 1 5X0X 064
Kapiar Wabar PN .... 11X 680
KlabmPN 5X0X 092
Lacta PN 560X 1.46
UrkMaosW 940X 46X
LigMON* 5 7700X »7,M
Lotas Amonc ON *INT 233X 0X 22.40
Lotas Amafc PN *1NT .«¦ lOTXOX 2380
Lojas Arapoa PN * 6018000 >0.10
Lota* Rwnner PN * 1X0X 3450
Loreru PN * 420 OX 1VX
LunweroON 60X O40
Magrwsila PNA* 30X0X 220
ManahPN' 10X0X 24X
Mano»smano ON * 90X 135X
Marcopok) PNB* »0X 181.00
Martsd PN 164 OX 0^3
NWrelnvwlON* 40X 4050
M«fC lnv««t PN * 70X 40X
Mure S Pauk> ON *EO ... 30X 92.10
Mert 5 Pai>oPN *ÇD .... 10000X 7500
M«4 Barbara PN 12 0X0X 056
\Mal Levt» PN 2 7X0X 12.70
M»cNH«tlo PN IX X0 126
M.noparPN* 35 IX 0X 056
MofebrasPN 9X0X 1052
Nitrocart>ooo PNA KO 420
Nofd Brasil ON 33 0X 402
NordBrasrfPN* 264 0X 425
Nofdon Ma»ON * 4X0X 2550
Noroeata PN 1000W 063
Odabcwchl PN * KOOX 460X
OsaPN* 365X0X 956
P Acucar-cbd PN 401XOX U20
Para-.txtna PN tS 38X0X 1350
Parar\aoa"««^a PN 139X000 12.51
PaolFUxON* >9 190 0X XX
PaulFLuíPN* 1300000 31X
P*tf«gaoPN*ED >598X0X 1.92
P«fOCrasON* 2WOOX 5600
PvtroOas PN * T96 7>O0X 1>9X
P^robraa Br PN * 244X0X 3420
FVítoq Umao PN 290 0X OX
P*nx**sa PN * 356 0X 36.X
Pev«PartON* 60X 136,01
FVe* ON 1210X 092
Pir^PnwiPNEO 50X 1.71
Potar ON 30X 130
Poar PN 30X 1.53
Po»»AkJ^PN* >60 0X 41.X
P*ogr«soPN*ED 180 OX 26£1
prroorPV** >06 KOOX 024
PrororPNB* WCOOCOX 018
Qwrrfc Garai PN * _. 13500X 2 >5
Raodcn Part PN ' 664X0X 0 7'
R«4iON* 15 OX 179001
«V^PN* 5710X 367 X
fieai C>a ir** ON" 2 X0 565X
Real C*a >r*v PN 10X 460 X

Cons ON 2 OX 175
«ea. Cc«s PSi6 2 OX 129
ÍWDvkivPS 20X 156
6«r.wPN* ICXCCO 12X
Re*r*oar ON * —— .... 22 30C OX 225
«e*-©®rPN* 3«OXOX 264

PN 3300X Jix
^rx-o.* ON —dOt-OX 033

à

M»n Mad Ma*

11.X 11.X 11X
2.X 2.X 2.00
2.00 200 2.01
690 7.X 7.00
040 040 043

772.X 272.X 27200
065 0 65 0 65
089 0,90 0.91
036 036 0.36

2&X 27.X 26X
1.X 1.31 1.31
3 3.X 300
100 3.X 3X

45 4662 47 X
027 028 029
320 320 320
3.16 3.15 315

>96.51 >9661 196^.1
075 OX OX
057 056 058
190 190 1.90
900 9X 9.X
650 653 660
2.46 2.46 2.50

319.99 31999 31999
17.50 1750 17,50
0 74 077 0.78
>020 1020 >020
>0.70 >VX 11.21

365.X 36606 35613
370X 377.49 381X

067 067 068
065 067 089
OX 082 0i»4
600 644 6M
090 0.02 03?
1.45 1 49 1.50

45X 46X 46.X
302 306.47 308.X
22 2231 22 40
23 2361 21X
>O10 10.11 10M
34 50 34 50 34»
>0 70 >0 99 11X
OX OX 0 40
2.X 2X 2.X

24X 24 24 X
1X.X ir.22 115X
181.X 181.X 181X

0.52 053 055
4050 40 SO 40.50
XX XX XX
92.10 92 >0 92.>0
72.X 72 09 75X
054 0 56 056

>2 JO 12.41 12.70
128 128 128
056 056 058
099 101 1.02
420 420 420
402 4 02 4.02
420 421 425

25X 2513 25X
OX 062 063

46000 4X00 4000
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"Escuta 

telefônica revelou que o traficante esteve na casa de um politico em Ipanema tendo policiais federais como segurançaslA&n ParniiAira 1

c

PORA KRAMER
T)ois agentes da Polícia Fede-

st.serviam como seguranças pes-
idàis do traficante Ernaldo Pinto
if Medeiros, o Vê. Essa informa-
;ào está em poder da Polícia Civil
lo Rio há pelo menos cinco meses
guando, durante as investigações
lo seqüestro de Eduardo Eugênio
^ouvea Vieira Filho, Vê foi loca-
izado por acaso em Ipanema. A
>olicia rastreava ligações de tele-
bnes celulares e numa delas con-
>eguiu descobrir que o traficante
requentava há vários dias o apar-
amento de um político do Rio,
ia Rua Joana Angélica, quadra
ia praia.

A partir do telefonema rastrea-
io, a polícia localizou o aparta-
mento e ali foram reconhecidos os
flWs policiais federais. Nas invés-
tigações do seqüestro de Eduardo
Eugênio, a responsabilidade pela
escuta nos telefones de bandidos
uspeitos de envolvimento no cri-

e era do major do Exército José
vlauricio Garcia, presidente do
)etran e homem de confiança do
governador. O governador Mar-
:ello Alencar foi avisado e, ime-
liatamente. deu ordem para que a
)olicia prendesse todo mundo. Vê

os dois seguranças. A Polícia
Civil argumentou que essa tenta-
iva seria inútil porque na hora da
>risão os federais certamente di-
iam que o traficante estava com
:les não como protegido, mas na
:ondição de preso da PF.

Instância superior — Se-
;ondo as informações que agora

£5fiíeçam a ser reveladas, os poli-
ciais relataram ao governador que
ja houve outras ocasiões em que a
liderai dava proteção a crimino-
sos e, na hora da prisão, mandava
que a Policia Civil de afastasse do
cáso sob a alegação de que júris-
dições superiores já estavam cui-
cjàndo do assunto. A opção, na
época, foi a de deixar o traficante
livre e prendè-lo quando estivesse
$?inho.

O envolvimento dos agentes da
PF é um fato liquido e certo tanto
pjmi a policia quanto para o go-
verno do estado. Mas o mesmo
OÜo acontece em relação às liga-
çòes que teria o traficante com o
dono e o morador do apartamen-
lo que reside ali há oito anos e
também pertence a importante
gj-upo politico do Rio.
n»- Só essa incerteza faz com que
ôs nomes dos dois sejam mantidos
em sigilo. A divulgação é conside-
rada, ainda, "leviana" justamente
pprque não se sabe a razão da
presença de Vê por vários dias no
apartamento. Mas, segundo as
avaliações de quem está à frente
dessas investigações, muito em
tyreve ambos serão chamados pa-
ia explicar qual o tipo de relação
òue tinham com o traficante e
porque, pelo menos o morador
atual permitiu que o criminoso se
abrigasse em sua casa.
—Operações especiais —
Segundo informações do Centro

Uê" Inteligência da Segurança Pú-
jblica (Cisp ), desde que passou a
ser considerado o inimigo público
jiúmero 1 do estadot Vê confiou
sua segurança a policiais. Além de
policiais federais, o Cisp tinha a
informação de que o chefe da se-"gúrança 

pessoal do traficante se-
ria um policial militar do Bata-
4hào de Operações Especiais (Bo-
TJe);e seu motorista seria um poli-
&ial do 9° Batalhão de Policia
^Militar (Rocha Miranda).
" Dois integrantes da equipe de
investigação do major Garcia
'também eram do Bope. "Todo

imundo sabe que a segurança do
Vê era feita por gente do Bope.
'Agora, como sempre, jogam a
-£ulpa na Federal", diz um delega-
do da Policia Federal no Rio. "O
Cisp sempre faz isso". Vê pagava
caro aos policiais que cuidavam"de sua segurança. Em compensa-
çào. sabia com antecedência das
operações planejadas pela policia
nos morros sob seu comando. Em
troca. Vê deixava para trás carre-
.gamemos de drogas e armas, para
justificar a ação policial. Prova
disso é que durante a Operação
Rio. no fim de 1994 e inicio de
1995, o Exército ocupou várias
favelas controladas por Vê e nun-
ca conseguiu chegar perto do tra-
.ficante.
(Colaboraram Marcelo Moreira e
Renato Fagundes)

amiiiaWicóptêrõd^õlKi^Civi^u^^êvoi^níên^arão presídio Éangu 1, assegura que sobrevive de biscatesêcõmãaj^^^Ê

Polícia libera tesoureiro do bando

Os mesmos policiais que pren-
deram cm Fortaleza o traficante
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Vê,
perderam a oportunidade de colo-
car também atrás das grades o seu
tesoureiro. No apartamento 804
do Seara Praia Hotel, mesmo an-
dar onde o traficante se hospedou
com sua namorada Mônica Cons-
tantino da Costa, estava também
Guilherme Trigueiros, responsa-
vel pelo controle dos RS 200 mil
arrecadados pelo tráfico no Mor-
ro do Adeus, em Bonsucesso.

A exemplo de Vê, Guilherme e
Mônicá se registraram com no-
mes falsos. Apesar de conhecer a
verdadeira identidade e sua fun-
çào na quadrilha de Vê, os poli-
ciais liberaram Guilherme sob o
argumento de que nada constava
contra ele. O gerente do Seara
Praia Hotel, Francisco Cavalcan-
te, disse que os três se hospeda-
ram no dia Io de março, contando
que vinham de São Paulo. Eles se
registraram com os falsos nomes
de Juarez Oliveira Soares (Vê)
Verônica Viana Lima e José Na-
tanael Silva. O casal ficou numa
suíte com vista para o mar, cuja

Luz diz que lei

é para Iodos

O chefe de Polícia Civil do
Rio, Hélio Luz, afirmou ontem,
depois de visitar o traficante Er-
naldo Pinto de Medeiros, o Vê,
que a policia do Rio não tem
alvos específicos no combate ao
crime. "Bandido é bandido. Cis-
cou fora a gente bate em cima.
Qualquer um que infringir a lei
vai para a cadeia. Sem discrimina-
ção. Não interessa se é o garoti-
nho que fuma maconha no posto
9 ou se é o Vê", disse.

Para Luz, a prisão do bandido
mais procurado do Rio foi o re-
sultado de uma policia que voltou
a trabalhar de forma correta.
"Não existe crime organizado, o
que existia era uma polícia desor-
ganizada. O maior desafio da Se-
cretaria de Segurança Pública não
era os traficantes e sim sua reor-
ganização. A prisão de bandidos
não é mais que uma obrigação. É
o feijão com arroz", explicou Luz.
destacando que a policia também
vai prender, em pouco tempo, o
traficante Márcio dos Santos Ne-
pomueeno. o Marcinho VP, que
controla o tráfico na Favela Nova
Brasília.

Enquanto isso. o inspetor Car-
los Eustáquio, presidente da Coli-
gaçào de policiais civis do Rio de
Janeiro, reclamou ontem que os
policiais não recebem tiquetes-re-
feição há mais de 30 dias: "Saco

vazio não pára em em pé. e o
policial precisa estar em pé para
defender a cidade", disse Carlos
Eustáquio.

diária era de RS 230.00. Já Gui-
lherme. preferiu uma suite mais
luxuosa, pagando RS 375,00.

Escolta — O detetive José
Carlos Pereira Guimarães, que
chefiou a operação da prisão de'
Vê, disse que Guilherme chegou
ao aeroporto de Fortaleza 40 mi-
nutos depois da escolta policial
que transportou o traficante do
hotel ao aeroporto. Ele apresen-
tou-se ao detetive Guimarães, di-
zendo ser amigo e acompanhante
do casal. "Não sabiamos que ele
estava registrado no hotel com
nome falso. Assim que alcança-
mos o nosso objetivo, que era
prender o cabeça, fomos direto
para o aeroporto com o Vê e a
mulher, que estava com ele no
momento", contou o policial.

Quando soube da prisão do
traficante, Guilherme ainda esta-
va no quarto do hotel, mas deci-
diu ir até o aeroporto ao saber da
transferencia de Vê para o Rio.
Guilherme embarcou no mesmo
avião que trouxe os oito policiais
e o traficante, foi para a delegacia,
prestou depoimento, mas foi libe-
rado em seguida por falta de pro-

vas, assim como a mulher de o
traficante Vc.

Falsidade — O chefe da Po-
lícia Civil, delegado Hélio Luz,
disse que a caracterização do cri-
me de falsidade ideológica só se
daria caso o tesoureiro de Vê
apresentasse documentação falsi-
ficada aos policiais em Fortaleza.
Caso Guilherme tenha ludibriado
a gerência usando nome falso no
lugar do registro oficial, o fato
poderá se configurar em crime de
falsidade ideológica. Neste caso.
porém, a lei não prevê prisão em
flagrante.

Apesar de não ser o sucessor
do traficante a frente dos negócios
nos Morros do Adeus, do Jura-
mento, da Primavera, do Pára-Pe-
dro e do Complexo do Caju, Gui-
lherme tem uma grande impor-
tância nos negócios de Vê. Ele è a
única pessoa que movimenta o
dinheiro do traficante, faz paga-
mentos aos fornecedores e man-
têm toda a contabilidade em dia.
No depoimento. Guilherme disse
apenas que é amigo do casal e não
sabia do envolvimento de Uê com
drogas.

PM evita guerra 
nos morros

A Policia Militar montou uma
operação asfixia nas favelas do
Complexo do Alemão, em Bonsu-
cesso, e no Morro do Adeus, em
Ramos, para evitar que seja defla-
grada uma guerra pela disputa
dos pontos de venda de droga do
traficante Ernaldo Pinto de Me-
deiros. o Vê. Ontem, cerca de 50
policiais dos batalhões de Olaria e
Bonsucesso patrulhavam a Aveni-
da Itararé, que passa entre o
Morro do Adeus e o Complexo
do Alemão, além de fazerem vá-
rias incursões nas ruas das fave-
Ias. "Enquanto a policia estiver
aqui não vai haver guerra", ga-
rantiu o subcomandante do 16°
BPM (Olaria), tenente-coronel
Hudson Luís de Melo.

Ontem, nos morros do Adeus,
Juramento, em Vicente de Carva-
lho, e na favela Pàra-Pedro, no
bairro de Colégio, o clima era de
apreensão. Apesar de o comércio
ter funcionado normalmente, vá-
rios moradores preferiram ficar
em casa, deixando as ruas pratica-
mente desertas. O medo de uma
invasão repentina faz parte agora
da rotina desses moradores. Des-
de a Operação Rio I, quando o
Exército ocupou o Alemão, a fa-
vela não vive momentos de tanta
tensão. Porém, nenhum incidente
foi registrado.

Novo comando —Com a
prisão de Vê, seu cunhado Van-
derlei Soares. 30 anos, o Delei.
casado com Enivalda Pinto de
Medeiros, 21. a Nega. irmã de Vê.
assume o comando. O travesti
Guilherme Trigueiros, preso com

Vê em Fortaleza, mas liberado
por falta de provas, é o responsá-
vel pela contabilidade do tráfico.
Os irmãos, conhecidos pelos ape-
lidos de Vado e NU, também aju-
dam a controlar a venda da dro-
ga-

O temor é de que as favelas
antes dominadas por Vê sejam
invadidas por inimigos. O princi-
pai deles é Márcio Nepomuceno
dos Santos, o Marcinho VP, da
Favela Nova Brasília. Marcinho é
remanescente da quadrilha do
traficante Orlando Jogador, assas-
sinado em junho de 1994 pela
quadrilha de Vê. Mais do que o
interesse na expansão do poder
desses traficantes, o que motiva a
iminente invasão é o sentimento
de vingança. Vê sempre foi impla-
cável com seus inimigos e no
mundo marginal, tem a fama de
alemão (traidor).

Expectativa - A ameaça de
uma guerra não se restringe ape-
nas aos morros de Ramos e Bon-
sucesso. A morte do traficante
Jorge Luis dos Santos, de Acari.
também deixou apreensivo o co-
mandante do 9o BPM (Rocha Mi-
randa). coronel Marcos Paes. A
favela vive sob a expectativa de
uma invasão por parte dos ho-
mens do traficante Parazão. Há
dois anos. os dois traficantes tra-
varam uma intensa disputa pelo
controle das bocas-de-fumo de
Acari. No primeiro dia da guerra.
12 pessoas morreram. Jorge Luis
acabou levando a melhor e expul-
sou Parazào.

As autoridades policiais cea-
rensès estranharam a não apre-
sentaçào do terceiro homem preso
em Fortaleza. Logo depois da via-
gern de volta, o delegado-geral de
polícia do Ceará, Francisco Quin-
tino de Farias, deu declarações
demonstrando que estava desin-
formado sobre o que os policiais
do Rio haviam feito. "O delegado
Reginaldo (Guilherme da 32* De-
legacia Policial, em Jacarepaguâ)
tem que falar alguma coisa para
que o delegado Luís Carlos Dan-
tas, diretor do Departamento de
Polícia Especial do Ceará, possa
agir", disse. O delegado geral de
policia disse que acompanhou
atentamente pela televisão todos
os detalhes da prisão de Vê.

Enquanto a cúpula da Polícia
no Ceará — ainda sem saber que
Natanael, na verdade se chamava
Guilherme Trigueiros — reclama-
va por informações sobre o para-
deiro de José Natanael da Silva, o
delegado Rafik Arid Lousada. da
Metropol 11. confirmou em For-
taleza. que ele viajara no mesmo
vôo que trouxe Vê.

Investigação

durou um ano
Há um ano a equipe de poli-

ciais da 32" Delegacia Policial (Ja-
carepaguá) perseguia o traficante
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Vê.
A investigação começou em mar-
ço do ano passado, quando o de-
legado Reginaldo Guilherme ain-
da era diretor da Divisão de Re-
pressão a Entorpecentes (DRE).
O delegado, no entanto, foi afas-
tado. porque cinco integrantes de
sua equipe praticaram uma extor-
são em Pirai. sul do estado. A
punição incluiu o detetive José
Carlos Pereira Guimarães, que
comandou a equipe que prendeu
o traficante na manhã de terça-
feira.

Apesar da medida, durante se-
te meses o detetive e sua equipe
continuaram a rastrear os passos
de Vê. A investigação foi baseada
em informantes e perseguições de
pessoas ligadas a ele. Vê, entre-
tanto, costumava andar sozinho,
no máximo acompanhado de sua
mulher. Mônica Constantino da
Costa. "Ele não confiava em qua-
se ninguém", disse o investigador.
Ele afirmou que recebeu no sába-
do a informação que Vê estava
em São Paulo. "Nós ainda não
descobrimos o que ele foi fazer em
São Paulo, mas de lá, foi direto
para Fortaleza", garantiu. Há 10
anos na policia. José Carlos parti-
cipou da prisão dos traficantes
Dani, da Favela do Jacarezinho.
Ronaldinho. do Morro de Dona
Marta, e do seqüestrador Sussu-
quinha. entre outros.

Cães vigiaram ;

o traficante
i

Preocupada em evitar uma no-;
va morte na cela — na terça-feira j
o traficante Jorge Luís dos San-i
tos, de Acari, apareceu enforcado
na Divisão de Recursos Especiais!
— a policia obrigou o traficante
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Vê.!
a dormir apenas de cueca. Aléml
disso, o chefe de Polícia, delegado
Hélio Luz, reforçou a guarda do!
preso com dois cães da Policiai
Militar. O zelo de Hélio Luz intri-i
gou o governador. 

"Por 
que'

cães?" perguntou Marcello Alen-j
car. "São incorruptíveis", respon-i
deu Hélio Luz. "Mas aceitam1
qualquer osso", retrucou o gover-
nador. "Esses não", disse Hélio
Luz, encerrando a conversa tele-
fônica com o governador na ma-
drugada de ontem.

Vê dormiu na cela três da Di-
visão de Recursos Especiais da
Polícia Civil, na Barra da Tijucá!
a mesma onde Jorge Luis foi en-
contrado morto. Ontem à tarde*
Vê foi transferido de helicóptero
para o presidio de segurança má-
xima Bangu 1. O bandido saiu da
Divisão de Recursos Especiais
exatamente ao meio-dia. Algema^,
do e escoltado por 11 policiais,
civis e seis militares, seguiu para
Bangu 1 às 12h05 no helicóptero
Águia 3 da Poicia Civil. O heli-
cóptero decolou da Ilha das Co1
roas. no Canal de Marapendi. mj
Barra, e pousou no pátio do presi-
dio às 12h 15.

A noite do traficante na cela da
Divisão de Recursos Especiais foi
tranqüila. Vê comeu feijão, arroz,
carne e laranja de sobremesa. Fo-
ra do prédio, a segurança foi re-
forçada por 50 policias militares.
No fim da manhã, o traficante
recebeu a visita da mulher, Môni-
ca Constantino da Costa, do ad-
vogado Luis Artur Rangel e de
uma mulher não identificada.
Mônica comprou numa feirinha
em frente à divisão três pèras, três
maçãs, três goiabas e água mine-
ral para o marido.

Escolta — Antes de ser
transferido para a Divisão de Re-
cursos Especiais, à meia-noite de
terça, o traficante permaneceu
quatro horas na 32'1 Delegacia Po-
licial, em Jacarepaguâ. onde ne-
gou-se a prestar depoimento. A
escolta de Vê até a Recursos Es-
peciaís foi feita por 100 policiais
civis e militares.

Vê controlava a venda de dro-
gas nos morros do Adeus, do Ju-
ramento e na Favela Pàra-Pedro.
Ele foi preso na manhã de terça-
feira, em Fortaleza, Ceará, por
dois policiais da 32a DP (Jacaré-
paguá). Quando foi detido, toma-
va café no Hotel Seara, onde esta-
va hospedado no apartamento
804 com sua mulher, Mônica
Constantino da Costa.

Em Bangu 1. o traficante teve
que ficar na Galeria D, onde estão
seus amigos José Carlos dos Reis
Encina. o Escadinha, e Sérgio
Mendonça, o Ratazana. No ini-
cio. Vê ficaria na Galeria A, mas
argumentou que se fosse para lá
correria risco de vida, porque esta
galeria é ocupada pela maior par-
te de seus inimigos. O primeiro
depoimento de Vê frustrou os po-
liciais.

Ajudante — Ao chegar à 32a
DP, quatro advogados já espera,-
vam o traficante. Ele praticamen-
te negou-se a falar sobre tráfico
de drogas. Interrogado pelo dele-
gado Reginaldo Guilherme, o dis-
se que sua profissão é de ajudante
de caminhão, apesar de ter-se
hospedado num hotel cinco estre-
Ias de Fortaleza, com diárias de
RS 300. Ele negou que comanda o
tráfico de drogas em vários mor-
ros do Rio e disse que ficou sa-
bendo das suspeitas contra ele pe-
la imprensa.

Quanto ao documento falso
que ele usava quando foi preso, o
traficante limitou-se a dizer que
comprou um espelho de carteira
de identidade na Praça da Cruz
Vermelha, por RS 100. Ernaldo
Pinto de Medeiros contou que
consegue manter-se graças a bis-
cates e à ajuda da família. Mas
segundo a Policia, era o maior
atacadista e varejista de drogas do
Rio.
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Sobre as extorsra sofridas por £p'r.rr NeisonPereiI
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que comandou o trafico em Acari.

radores de Acari se confundem: Multidao vai a enterro de traficante
20,22,25,29 ou 38.0 mais velho
tem nove anos. E virao mais, pois Comercio fechado em Acari; escolinha de futebol e um posto vade tiros—comojaocorreuem
ha mulheres gravidas esperando dezenas de faixas pretas colocadas de saude, que iria ser inaugurado outros enterros de traficantes —,

filhos de Jorge Luis. em vielas, no alto de um Ciep e no final de mar^o. no sepultamento de Jorge Luis,
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Luciano Ribeiro Pinto, que atropelou nove pessoas numa rua de Copacabana, disse ao juri que nao se lembra de qualquer detalhe do acidente

Nelson Perez
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Luciano Ribeiro Pinto, que atropelou nove pessoas numa rua de Copacabana, disse ao júri que não se

TRABALHE COM SEU MICRO

w-*

Mulher de Jorge 
Luís denuncia extorsões

¦ Traficante morto foi preso três vezes, a última delas há três meses, mas deu dinheiro aos policiais para recuperar sua liberdade

Peritos crêen?FÁBIO VARSANO
í Antes de ser preso segufida-fei-
: ra na Bahia, o traficante Jorge
j Luís dos Santos já havia sido cap-
j turado três vezes pela polícia.
• Mas não foi para a cadeia. Quem
1 o prendeu queria dinheiro em tro-' 

ca da liberdade do líder do tráfico
: no Complexo de Acari. Na última
i vez, há três meses, foi pedido um
! resgate de R$ 500 mil. A denúncia
I foi feita ontem por Márcia Frias
I Vieira, 18 anos, uma das três viu-

vai do traficante, que também já', foi capturada para que ele fosse', mineirado (extorquido).
i Jovem e bonita, Márcia se des-
f tacava entre as milhares de pes-
; soas que foram ontem ao velório e
: ao enterro de Jorge Luís. Com um
| lenço de pano na mão direita, ela
j se diferenciava da multidão não
: só pela pele e cabelos bem trata-
« dos, mas principalmente pela fir-'• 

meza ao falar. "Agora vou sair
desse lugar que só me traz lem-
branças tristes. Daqui, só quero
guardar uma coisa na memória:' 
ele", afirmou, com a voz pausada
e os olhos cheios de lágrimas,
acrescentando que o marido teria' muito o que contar.

Por causa dele — o homem
« com quem morava desde os 12

anos e com quem teve um filho,
Jean Patrick, hoje com três anos

. —, Márcia passou pelas 
"piores

barras". "Eles rodavam comigo
no carro, ligavam para ele, nego-
ciavam e, horas depois, me larga-
vam em algum lugar", contou.
Numa ocasião, um grupo encapu-
zado deixou-a em frente á 28* DP

¦ (Campinho). 
"Outra vez, invadi-

ram nossa casa, pouco antes do
Jorge Luís fugir. Encontraram um
celular e disseram que isso servia
para me prender em flagrante".
No mesmo dia, foi solta por um
advogado do marido.

Sobre as extorsões sofridas por
Jorge Luís, Márcia afirmou que
quando o valor exigido era muito
alto os soldados do tráfico reco-
lhiam doações dos moradores pa-
ra libertar o marido. "As 

pessoas
davam o que tinham: anel, pulsei-
ra, aparelho de som, qualquer
coisa. Porque sabiam que, com ele
solto, teriam tudo de volta", dis-
se. Um policial do Serviço Reser-
vado do 9o BPM (Rocha Miran-
da) confirmou ter recebido a in-
formação de que o traficante foi
extorquido, mas disse não saber
quem foi o responsável.

Márcia estava casada com o
traficante há seis anos. Eles se
conheceram num baile funk em
Acari. Moradora de Nilópolis, ela
disse que não sabia de sua condi-
ção de traficante. Começaram a
namorar e, era dois meses, já mo-
ravam juntos. Apesar da vida ar-
riscada, a jovem tentou não mu-
dar seus hábitos. Continuou a es-
tudar e, hoje, cursa o 3o ano do
segundo grau. Vai prestar vesti-
bular para Informática.

Além das três esposas oficiais
— Márcia, Silvana e Joyce —,
Jorge Luís manteve relaciona-
mentos cora pelo menos 20 outras
mulheres durante o período em
que comandou o tráfico em Acari.
Teve tantos filhos que alguns mo-
radores de Acari se confundem:
20,22,25,29 ou 38.0 mais velho
tem nove anos. E virão mais, pois
há mulheres grávidas esperando
filhos de Jorge Luis.

Segundo a esposa, Jorge Luís
não aceitava a idéia de ser preso:"Talvez, 

por isso, tenha decidido
se matar. Sempre falou que mor-
reria na cadeia. Mesmo assim, fi-
ca uma dúvida. Ele jamais foi fu-
zileiro ou serviu ao Exèrcio. Co-
mo fez aquele nó da forca?".

Suspeitas irritam Mareello

O governador Mareello Alen-
car irritou-se ontem com as sus-
peitas de que o traficante Jorge
Luis dos Santos — morto na car-
ceragem da Divisão de Recursos
Especiais — não tenha se suicida-
do. Mareello disse que não vai
permitir que seja criada uma "no-

vela" em torno do assunto. Se-
gundo o governador, o traficante
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê,
preso na mesma delegacia, dor-
miu a noite passada de cueca para
que não existisse qualquer preo-
cupação de um novo suicídio.

Mareello afirmou que jamais
admitiria que policiais assassinas-
sem um bandido dentro uma dele-
gacia. 

"Tenho recomendado à po-
lida que seja firme. Mas matar

um preso na prisão e uma covar-
dia que não podemos permitir".

O prefeito César Maia disse
ontem que não é especialista no
assunto para poder emitir opinião
sobre a morte de Jorge Luís.
"Não 

posso dizer se acredito ou
não em suicídio pois isso seria um
chute. O que posso dizer é que, se
a hipótese de suicídio for confir-
mada, certamente nos indica que
ele entregou alguém importante
depois de preso", insinuou.

De acordo com o prefeito, os
fatos se encaixam perfeitamente:"Ele 

pode ter entregue até o pró-
prio Uê ou outro pessoa impor-
tante dentro da hierarquia das
quadrilhas que atuam no Rio".

enterro de Jorge Luisbalões iranteercat de 3 mil moradores de Acari soltaram poi

Multidão vai a enterro de traficante

Comércio fechado em Acari;
dezenas de faixas pretas colocadas
em vielas, no alto de um Ciep e
até numa passarela da Avenida
Brasil; 40 coroas de flores; 16 ôni-
bus fretados para levar moradores
ao cemitério; 2 mil bolas de gás
pretas e brancas; dez pombas
brancas. Essas foram as homena-
gens dos moradores de Acari ao
traficante Jorge Luís dos Santos,
32 anos, enterrado ontem enterra-
do ontem à tarde, no cemitério
Jardim da Saudade, em Sulacap, •
na Zona Oeste. Líder do tráfico
do Complexo de Acari, ele foi
encontrado morto numa forca,
anteontem, dentro da cela 3 da
Divisão de Recursos Especiais, na
Barra da Tijuca.

Para as 3,5 mil pessoas que
compareceram ao sepultamento e
as 40 mil que foram ao velório, ao
lado de uma quadra de terra na
favela, Jorge Luís era um chefe de
estado. Ou mais do que isso. "Ele

só pensava nos pobres. Fazia tu-
do por nós. Estão tentando fazer
dele um animal, mas para a gente
ele era um rei", definiu, emocio-
nada, uma moradora de Acari.
Sem querer se identificar, um dos
homens de confiança do trafican-
te listou as obras comunitárias do
líder: creches, quadra de esportes,

escolinha de futebol e um posto
de saúde, que iria ser inaugurado
no final de março.

Protetor —A imagem de
protetor ultrapassou as fronteiras
de Acari. Segundo uma moradora
de São Mateus, bairro de São
João de Meriti, Jorge Luís ajudou
muito gente de Tomazinho. Éden,
Engenheiro Belfort e São Mateus.
"Como na Baixada não tem trafi-
cante, a gente vinha aqui para
pedir auxilio: dinheiro, remédio,
bujão de gás", explicou. Segundo
o comandante do 9o BPM (Rocha
Miranda), coronel Marcos Paes,
esse assistencialismo tinha expli-
cação: Jorge Luis controlava vá-
rias bocas-de-fumo da Baixada
Fluminense,

Na torre do Ciep do Amareli-
nho, na passarela em frente ao
Morro do Coroado e em todas as
vielas do Complexo de Acari, de-
zenas de faixas pretas mostravam
o luto dos moradores por Barro-
jo, forma como o traficante era
chamado por vizinhos e até por
policiais. Outra homenagem fo-
ram as 40 coroas de flores envia-
das por comunidades, entre elas,
as de Parada de Lucas, Casa
Branca, Formiga e Lagartixa.

Desmaios—Ao invés de sal-

va de tiros—como já ocorreu em
outros enterros de traficantes —,
no sepultamento de Jorge Luis,
dez pombas e 2 mil balões de gás
foram lançados ao céu. No mo-
mento em que o caixão baixou,
houve choro, gritaria e desmaios.
Quando os 16 ônibus saíram de
Acari em direção a Sulacap, mo-
radores fecharam a Avenida Bra-
sil, mas foram dispersados por
policiais militares.

Segundo Robson Santos, pre-
sidente da Associação de Mora-
dores do Amarelinho, o transpor-
te não custou nem um centavo.
Foi um "ato de gentileza" das
empresas Pavunense, Três Ami-
gos, Mosa, Caprichosa, Rubanil e
América. Já o enterro foi pago
pela família do traficante, segun-
do o coronel Marcos Paes: "O

jazigo custou R$ 7,6 mil e o sepul-
tamento, RS 10 mil". Além dos 50
PMs que ficaram em volta do ce-
mitério, muitos policiais á paisana
se misturaram á multidão.

A versão sustentada pela poli-
cia de que o traficante se enforcou
causou revolta. "Um homem com
filhos e dinheiro não ia se matar
numa delegacia. Todo mundo
aqui tem certeza que foram os
policiais que o mataram", protes-
tou uma moradora.

em suicídio^
Técnicos e peritos acreditam

que o traficante Jorge Luis^o
Jorginho de Acari, encontrado
enforcado numa cela da Divisão
de Recursos Especiais na müfihà
de terça-feira, tenha mesmo, jg?-
metido suicídio, como afirmam
policiais. O ex-diretor geral'da
Policia técnica e médico legista
aposentado Talvane de Mqraes
é um dos que acreditam nesta
hipótese. Segundo o legista','! o
pescoço do traficante se quebrbu
assim que ele pulou de uma oiu-
reta existente na cela. Uma «a-
misa enrolada prendia seu pes-
coço a uma grade. ' I

Talvane de Moraes lembfòu
que 

"quando se cai de ura lyfeir
alto, ocorre um impacto muita
grande no momento em qtiC1 a
corda (no caso a camisa) se't'áfs-
tende". O professor Maurício
Moscovici, da Universidade fc-
deral do Rio de Janeiro, tambèin
não contesta a hipótese de ^uíci-
dio. Com base em fotografias,
ele explicou ontem que moftfcs
por enforcamento podem se dhr
por asfixia ou por fratura Üo
pescoço.

Já Talvane, diz que a mo^e
por enforcamento pode ser cau-
sada por três fatores. No primei-
ro caso — o mais comum — a
pessoa morre por asfixia, uma
vez que a entrada do ar é impp-
dida. Outra hipótese — que
gundo o perito parece ser o caso
de Jorginho — é a de um impaç-
to provocado pelo peso do $>/-
po da vítima, que causa fratura
das vértebras do pescoço e t*-
magamento da medula (óxgijo
do sistema nervoso centraAifla
coluna vertebral). A morte pode
ocorrer também por parada <
diaca, provocada pelo aperj^
mento da carótida.

Mas o legista evitou constai-
sões definitivas. "Temos 

que *s-
perar o laudo para saber se hoíi-
ve luxação ou fratura. Masje
tivessem tentado matá-lo, eletfc-
ria reagido e nós poderíamos ver
as marcas de luta em seu corçto.
E não foi o que aconteccn?'0
raciocínio jurídico, no entáftfb,
tem que ser feito pelo inquiri-
to", ressaltou. Jorge Luís -dòs
Santos foi preso na segunda-ítíi-
ra em Salvador, na BahiCjiór
detetives do Rio, em ação edn-
junta com policiais da Báhia.
Transferido para o Rio na noite
do mesmo dia, foi encontrado
enforcado na manhã seguinte.

Ganhe muito prestando serviços no setor de informática.
Saiu o Guia 'Trabalhe com seu micro'. Nova Edição Atualizada, com 70 atividades
lucrativas que podam ser desenvolvidas em seu tempo ocioso. Grátis Software completo
com centenas de dados e informações úteis. Peça o seu exemplar [RS 39,00 + Desp
Postais) Pelo Fone (067) 76S-3Q47 (Plantio Ho/el.

| g 
JORNAL DO BRASIL CIDADE QUINTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE T096

dono doFilho do

O estudante Wagner Mauro
Mocellin, 19 anos, foi seqüestrado
ontem de manhã, quando chegava
ao trabalho, na Churrascaria Por-
cão, na Estrada do Galeão 285,
Ilha do Governador. Wagner é
filho de um dos sócios da churras-
caria, Waldir Mocellin. Wagner
foi levado por seis homens arma-' 
dos, às 8h, quando estacionava
sua Picape.

Os seqüestradores usavam dois
carros: um Monza prata e um
Voyage. Wagner foi colocado na
mala do Voyage, que partiu em
alta velocidade. As policias civil e
militar foram alertadas, mas não
conseguiram evitar que os seqües-
tradores deixassem a Ilha. Poli-
ciais do 1? BPM (Ilha do Gover-' 
nador) chegaram a fechar a saída
do bairro, logo após o seqüestro,
mas os bandidos, já tinham esca-
pado.

Depois do seqüestro, policiais
da 37* DP (Ilha do Governador)
estiveram no local, para recolher
pistas sobre os seqüestradores. A
delegada Martha Rocha, no en-
tanto, preferiu entregar o caso ao
diretor da Divisão Anti-Seqüestro
(DAS), Antônio Ragozzo. antes
mesmo do registro do caso. "Ape-

sar não ter registro da família ou
pedido de resgate, estamos invés-
tigando como seqüestro, devido
ao tipo de ação", disse Ragozzo.

Este não é o primeiro caso de
seqüestro na família Mocellin A

mãe de Wagner, Nely Mocellin,
foi seqüestrada em 10 de setembro
de 1993, por quatro homens que
simularam uma blitz da Polícia
Civil, em frente ao Bob's da Ave-
nida Brasil. Na época, o empresá-
rio Waldir Mocellin, marido de
Nely, chegou a apelar aos seqües-
tradores, porque não tinha o di-
nheiro do resgate e pediu que a
policia se afastasse do caso. Nely,
no entanto, só foi libertada após o
pagamento do o resgate.

Antes de Nely, Nédio José
Mocellin, parente do rapaz se-
qüestrado ontem e sócio da Chur-
rascaria Porção de Niterói, já ha-
via sido seqüestrado. Ele foi leva-
do em fevereiro de 1992, quando
dsaia do trabalho mas a família
não pagou resgate: policiais da
DAS descobriram o cativeiro —
uma casa, no bairro de Itaipu, na
Região Oceânica de Niterói —,
invadiram o lugar, libertaram Né-
dio e prenderam dois seqüestra-
dores. Um deles morreu durante
tiroteio com policiais. O mentor
do seqüestro, o ex-PM Jorge Do-
rinha, condenado há 112 anos de
prisão, não foi encontrado.

Com o seqüestro de Wagner
Mauro Mocellin, aumenta para
cinco o número de casos no Rio.
Estão em cativeiro os empresários
Luis Carlos Mercante, José Ma-
thias Marques. Luis Augusto
Flor. e o estudante Fabiano Man-
calossi.

Porção é seqüestrado na Ilha

Atropelador de Copacabana é 
julgado

O 2o Tribunal do Júri começou a
julgar ontem Luciano Ribeiro Pin-
to que. em 22 junho de 1992, atro-
pelou nove pessoas, matando três
delas, numa rua em Copacabana. O
julgamento teve inicio às 14h30.
mas a sentença só deverá ser conhe-
rida hoje. É a primeira vez que um
atropelador é levado a júri popular
no Rio de Janeiro. Luciano está
sendo acusado de homicídio doloso
e lesão corporal dolosa.

Durante os depoimentos Lúcia-

no limitou-se a dizer que não se
lembrava de nada: "Eu desmaiei na
hora do acidente e só tive consciên-
cia do que fiz depois de tudo acaba-
do." Também foi ouvido o psiquia-
tra Iso Jorge Teixeira, professor de
psicologia e psicopatologia da Ueij.
Iso foi chamado a depor para expli-
car o laudo do médico Miguel Cha-
lub, que considera que Luciano è
portador de insanidade mental. De
acordo com o laudo, o atropelador

de Copacabana — como Luciano
ficou conhecido — sofre de epilep-
sia e transtorno orgânico da perso-
nalidade. Chalub sustenta também
que. devido à doença. "Luciano

não é capaz de entender a gravida-
de dos fatos e nem seu caráter ilici-
to".

Consta ainda no relatório do
médico que Luciano sofreu um ata-
que epilético no momento do aci-
dente. Para o promotor Maurício
Assayay, existem imprecisões no

laudo, principalmente no que diz
respeito ao momento em qu8Jéle
teve a crise. ' ^

O advogado de defesa de LtlWa-
no. Clóvis Sahione. reconhece t^lie
seu cliente "não 

pode ficar solta",
mas está pedindo em sua defesa (gic
o júri. em vez de condená-lo á pri-
são. determine que ele continue, in-
ternad o no Manicômio Judicíàço
da Frei Caneca, onde Lucianp-jjá
está preso. _



Sobre as extorsdes sofridas por N«j»onPerez
Jorge Luis, Marcia afinnou que M ig ...
quando o valor exigido era muito ' * ife -
alto os soldados do trafico reco- m-V,y4, "'*¦*'^
lhiam doagoes dos moradores pa-
ra libertar o marido. "As 

pessoas -
davam o que tinham: anel, pulsei- ,

aparelho de
Porque sabiam que,

solto, teriam tudo
Um policial do Servi^o Reser-

da) confirmou ter recebido a in-
formacao de que o traficanle foi 1 if - mAf:,?'%
extorquido, mas disse nao saber
quem foi o rcsponsavel.

estava casada com 9V
ha i^gplK'- '"

conheceram num baile funk em

de Comesaram a
namorar dois meses, ja
ravam juntos. Apesar da ar-
riscada, a jovem tentou mu-

seus habitos. Continuou es-
tudar e, hoje, cursa o 3° ano do
segundo grau. Vai prestar vesti-
bular para Inform&tica. ' .E'^te:

Alem das tres esposas qficiais ;|%^fflg|Pji
— Marcia, Silvana e Joyce —,
Jorge Luis manteve relaciona- ||||9HEjlpV
mentos com pelo menos 20 outras a Mm&mKKKKm'
mulheres durante o periodo em Cerca de 3 mil moradores de Acari soltaram pombas e haloes de gas durante o enterro de Jorge Luis

que comandou o trafico em Acari.
Tevetantosfilhosquealgunsmo- m* i.« i« 1  t» _
radores de Acari se confundem: Multidao vai a enterro de traticante
20,22,25,29 ou 38.0 mais velho
tem nove anos. E virao mais, pois Comercio fechado em Acari; escolinha de futebol e um posto vade tiros—comojaocorreuem
ha mulheres gravidas esperando dezenas de faixas pretas colocadas de saude, que iria ser inaugurado outros enterros de traficantes —,
filhos de Jorge Luis. em vielas, no alto de um Ciep no final de margo. no sepultamento de Jorge Luis,

Segundo a esposa. Jorge Luis ¦* »»« Passarela da Avenida pro(etor _A imagem de f P«te ' 2 m«

nao aceilava a id&a de ser preso: Brasil; 40 coroas de notes; l6om- pr0,et„r ulwpassoa as froMeiras J>~
"Talvez, 

por isso, lenha decldtdo bus fretadm pra levar moradores ie Aan. Segundo ama moradora ™ento ein que o 
^o 

taou,

se malar, tenprefalou que mor- ao cenuteno; 2 mil bolas de gas de Sao Mateus, bairro de Sao houve choro, gnrana e dKiaaios

reria na eadeia Mesmo issim, fi- P«='as e brancas; dez pombas Jo2o ^ Meriti , Luis aj dou Quaado os 16 onibu sa rau. de

ca uma duvida. Ele jamais foi fu- braneas. Essas foram as homena- muit0 gente de Tomaziniio, Eden, Acan em dn^ao 
J ^lacap, mo-

zileiro ou arou ao Eaego. eo- 
gJi^SjSt^Sw 

Engenheiro Belforl e Sio Maleus. n foram di dos or
S™i0 0ntemS!ra 1^7^175 wra ^n,ili,ares'
do ontem a tarde, no cemiterio (j ' L d:nheil0 ^emidm Segundo Robson Santos, pre-
Jardim da Saudade, em Sulaeap. Pf£ SZdo sidenle da Associacao de Mora-
na Zona Oeste. Lidet do Irafieo „ ™mandmteX^ BPIiHRMha dotes do Amarelmho.o Iranspor-

Complexo de Acari, ele foi !2!J„JETf le nao custou nem um centavo.
eneonlrado motto numa forca. ""sri 

;«nri2L tS e* Foi um "*> de fcnlita" das
anteontem, dentro da cela 3 da fSjjffiSfiSjv- »•-, empresas Pavunense, Tres Ann-
»«»" deRecursos Especiais, na * i^de-fumo da Baixada foi^noBarra da Ttjuca. Fluminense America. Ja o enterro ioi pago

Para as 3,S mil pessoas que pela familia do traficante, segun-
compareceram ao sepultamento Na torre do Ciep do Amareli- do o coronel Marcos Paes: "O

as 40 mil que foram ao velorio, ao nho, na passarela em frente ao jazigo custou R$ 7,6 mil e o sepul-
lado de uma quadra de terra na Morro do Coroado e em todas as tamento, RS10 mil". Alem dos 50

io Porcao e sequestrado na Ilha

H ' jfl V-'-v

^!^!^^^^St!oique^rope!mutovepesmasrSmaruade Copacabana, disse ao jiari que nao se lembra de qualquer detalhe do acidente

Atropelador ficara internado 
por 

5 anos

que
seja criada uma

do

Nelson Perez

Wà

ümÕRioeiro Pinto, que atropelou nove pessoas mana rua de Copacabana, disse ao júri que não se lembra

Filho do dono do Porção é seqüestrado na Ilha

O estudante Wagner Mauro^Mocellin, 19 anos, foi seqüestrado
ròntem de manhã, quando chegava
ao trabalho, na Churrascaria Por-
cão, na Estrada do Galeão 285,

Jlha do Governador. Wagner é
, filho de um dos sócios da churras-
caria, Waldir Mocellin. Wagner

_ipi levado por seis homens arma-
,„<jos, às 8h, quando estacionava
,.sua Picape.

Os seqüestradores usavam dois
carros: um Monza prata e um
Voyage. Wagner foi colocado na
mala do Voyage, que partiu em
alta velocidade. As policias civil e

- militar foram alertadas, mas não
..conseguiram evitar que os seqües-

tradores deixassem a Ilha. Poli-
ciais do 17a BPM (Ilha do Gover-
nador) chegaram a fechar a saida
do bairro, logo após o seqüestro,
mas os bandidos, já tinham esca-
pado.

Depois do seqüestro, policiais
da 37" DP (Ilha do Governador)
estiveram no local, para recolher
pistas sobre os seqüestradores. A
delegada Martha Rocha, no en-
tanto, preferiu entregar o caso ao
diretor da Divisão Anti-Seqüestro
(DAS). Antônio Ragozzo, antes
mesmo do registro do caso. "Ape-
sar não ter registro da familia ou
pedido de resgate, estamos invés-
tigando como seqüestro, devido
ao tipo de ação", disse Ragozzo.

Este não é o primeiro caso de
seqüestro na familia Mocellin A

mãe de Wagner, Nely Mocellin,
foi seqüestrada em 10 de setembro
de 1993, por quatro homens que
simularam uma blitz da Policia
Civil, em frente ao Bob's da Ave-
nida Brasil. Na época, o empresa-
rio Waldir Mocellin, marido de
Nely, chegou a apelar aos seqües-
tradores, porque não tinha o di-
nheiro do resgate e pediu que a
policia se afastasse do caso. Nely,
no entanto, só foi libertada após o
pagamento do o resgate.

Antes de Nely, Nédio José
Mocellin, parente do rapaz se-
qüestrado ontem e sócio da Chur-
rascaria Porção de Niterói, já ha-
via sido seqüestrado. Ele foi leva-
do em fevereiro de 1992, quando
dsaia do trabalho mas a familia
não pagou resgate: policiais da
DAS descobriram o cativeiro —
uma casa, no bairro de Itaipu, na
Região Oceânica de Niterói —,
invadiram o lugar, libertaram Né-
dio e prenderam dois seqüestra-
dores. Um deles morreu durante
tiroteio com policiais. O mentor
do seqüestro, o ex-PM Jorge Do-
rinha, condenado há 112 anos de
prisão, não foi encontrado.

Com o seqüestro de Wagner
Mauro Mocellin, aumenta para
cinco o número de casos no Rio.
Estão em cativeiro os empresários
Luís Carlos Mercante, José Ma-
thias Marques, Luis Augusto
Flor, e o estudante Fabiano Man-
calossi.

Atropelador ficará internado 
por 

5 anos

TRABALHE COM SEU IVIICRO
Ganhe muito prestando serviços no setor de informática.

Saiu o Guia 'Traòatia com stu micro'. Nova Edição Atualizada, com 70 atividades
lucrativas que podem ser desenvolvidas em seu tempo ocioso. Grátis Softwara completo
com centenas de dados e informações úteis. Peça o seu exemplar (RS 39,00 + Desp.
Postais) Pelo Fone (0671 765-3047 (Plantão Ho/e).

Por cinco votos a dois, um júri
popular condenou ontem o empre-
sário Luciano Ribeiro Pinto, que
em 1992 atropelou nove pessoas em
Copacabana, matando três, a ficar
internado por um período de cinco
anos no Manicômio Judiciário do
Complexo da Frei Caneca, onde ele
está preso. Embora os jurados te-
nham considerado Luciano inim-
putàvel. devido a seus problemas
mentais, o Juiz Mário Guimarães
Neto. do 2o Tribunal do Júri. deci-

diu por sua internação, por causa
dos antecedentes do réu. que res-
pondia a 12 inquéritos policiais. Se-
gundo o juiz, depois desse periodo,
o empresário passará por nova pe-
ricia médica para constatar seu es-
tado mental.

Pedro Celso Bastos, pai de Feli-
pe Lopes Carvalho, 7 anos, que
morreu atropelado por Luciano.
disse que a pena ideal seria a ca-
deia. "Pelo menos foi feita alsuma

coisa", disse. Pedro acha que Lu-
ciano não tem problema algum: "O

problema é o advogado dele". O
julgamento começou às 14h30 e du-
rou nove horas. Pela primeira vez,
um atropelador foi levado a júri
popular no Rio de Janeiro. Luciano
foi julgado por homicídio doloso e
lesão corporal dolosa.

Durante os depoimentos, Lúcia-
no limitou-se a dizer que não se
lembrava de nada: "Eu desmaiei na
hora do acidente e só tive conscicn-

cia do que fiz depois de tudo acaba-
do." No julgamento, a defesa apre-
sentou o laudo do psiquiatra Mi-
guel Chalub. que considera Lúcia-
no "portador de insanidade menlal,
incapaz de entender a gravidade
dos fatos e nem seu caráter ilícito".
O advogado de defesa de Luciano,
Clóvis Sahione, pediu ao júri que o
empresário continuasse internado
no Manicômio, por reconhecer que
ele não poderia ficar solto.
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Mulher de Jorge Luís denuncia extorsões

¦ Traficante morto foi preso três vezes, a última delas há três meses, mas deu dinheiro aos policiais para recuperar sua liberdade

Peritos crêem

em suicídio
Técnicos e peritos acreditam

que o traficante Jorge Luík o
Jorginho de Acari, encontrado
enforcado numa cela da Divisão
de Recursos Especiais na manhã
de terça-feira, tenha niésmoeo-
metido suicídio, como afirn^pi
policiais. O ex-diretor geral da
Policia técnica e médico legista
aposentado Talvane de Moraes
é um dos que acreditam nesta
hipótese. Segundo o legista, o
pescoço do traficante se quebrou
assim que ele pulou de uma mu-
reta existente na cela. Uma ca-
misa enrolada prendia seu pes-
coço a uma grade.

Talvane de Moraes lembrou
que 

"quando se cai de um lugar
alto, ocorre um impacto muito
grande no momento em que a
corda (no caso a camisa) se dis-
tende". O professor Maurício
Moscovici, da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, também
não contesta a hipótese de suici-
dio. Com base em fotografias,
ele explicou ontem que mortes
por enforcamento podem se dar
por asfixia ou por fratura do
pescoço.

Já Talvane, diz que a morte
por enforcamento pode ser cau-
sada por três fatores. No primei-
ro caso — o mais comum — a
pessoa morre por asfixia, uma
vez que a entrada do ar é injpe-
dida. Outra hipótese — que se-
gundo o perito parece ser o caso
de Jorginho — é a de um impac-
to provocado pelo peso do cor-
po da vítima, que causa fratura
das vértebras do pescoço e es-
magamento da medula (órgão
do sistema nervoso central na
coluna vertebral). A morte pode
ocorrer também por parada car-
diaca, provocada pelo aperta-
mento da carótida. . J T.T*

Mas o legista evitou conslu-
sões definitivas. "Temos 

qu&cs-
perar o laudo para saber se hòu-
ve luxação ou fratura. Mas fce
tivessem tentado matá-lo, ele te-
ria reagido e nós poderíamos ver
as marcas de luta em seu corpo.
E não foi o que aconteceu'. O
raciocínio jurídico, no entanto,
tem que ser feito pelo inquêri-
to", ressaltou. Jorge Luis dòs
Santos foi preso na segunda-fei-
ra em Salvador, na Bahia, por
detetives do Rio, em ação con-
junta com policiais da Bahia.
Transferido para o Rio na noite
do mesmo dia, foi encontrado
enforcado na manhã seguinte!"

Suspeitas irritam Marcello

O governador Marcello Alen-
car irritou-se ontem com as sus-
peitas de que o traficante Jorge
Luís dos Santos — morto na car-

• ceragem da Divisão de Recursos
•"Especiais — não tenha se suicida-

do. Marcello disse que não vai
permitir que seja criada uma "no-

vela" em torno do assunto. Se-
gundo o governador, o traficante"Emaldo 

Pinto de Medeiros, o UC\
preso na mesma delegacia, dor-
miu a noite passada de cueca para' íjue não existisse qualquer preo-
cupação de um novo suicídio.

Marcello afirmou que jamais
admitiria que policiais assassinas-
sem um bandido dentro uma dele-
gacia. 

"Tenho recomendado à po-
licia que seja firme. Mas matar

um preso na prisão e uma covar-
dia que não podemos permitir".

O prefeito César Maia disse
ontem que não é especialista no
assunto para poder emitir opinião
sobre a morte de Jorge Luís.
"Não 

posso dizer se acredito ou
não em suicídio pois isso seria um
chute. O que posso dizer é que, se
a hipótese de suicídio for confir-
mada, certamente nos indica que
ele entregou alguém importante
depois de preso", insinuou.

De acordo com o prefeito, os
fatos se encaixam perfeitamente:"Ele pode ter entregue até o pró-
prio Vê ou outro pessoa impor-
tante dentro da hierarquia das
quadrilhas que atuam no Rio".

I-ÁBIO VARSANO
Antes de ser preso segunda-fei-

ra na Bahia, o traficante Jorge
Luís dos Santos já havia sido cap-
turado três vezes pela polícia.
Mas não foi para a cadeia. Quem
o prendeu queria dinheiro em tro-
ca da liberdade do líder do tráfico
no Complexo de Acari. Na última
vez, há três meses, foi pedido um
resgate de R$ 500 mil. A denúncia
foi feita ontem por Márcia Frias
Vieira, 18 anos, uma das três vim-
ias do traficante, que também já
foi capturada para que ele fosse
mineirado (extorquido).

Jovem e bonita, Márcia se des-
tacava entre as milhares de pes-
soas que foram ontem ao velório e
ao enterro de Jorge Luís. Com um
lenço de pano na mão direita, ela
se diferenciava da multidão não
só pela pele e cabelos bem trata-
dos, mas principalmente pela fir-
meza ao falar. "Agora vou sair
desse lugar que só me traz lem-
branças tristes. Daqui, só quero
guardar uma coisa na memória:

tSfe", afirmou, com a voz pausada
v£,os olhos cheios de lágrimas,

acrescentando que o marido teria
muito o que contar.

Por causa dele — o homem
com quem morava desde os 12

,A anos e com quem teve um filho,
Jean Patrick, hoje com três anos

-t—, Márcia passou pelas 
"piores

barras". "Eles rodavam comigo
rio carro, ligavam para ele, nego-
ciavam e, horas depois, me larga-

vam em algum lugar", contou.
Numa ocasião, um grupo encapu-
zado deixou-a em frente á 28a DP
(Campinho). 

"Outra vez, invadi-
fam nossa casa, pouco antes do
Jorge Luís fugir. Encontraram um
celular e disseram que isso servia
para me prender em flagrante".
No mesmo dia, foi solta por um

, advogado do marido.

Sobre as extorsões sofridas por
Jorge Luís, Márcia afirmou que
quando o valor exigido era muito
alto os soldados do tráfico reco-
lhiam doações dos moradores pa-
ra libertar o marido. "As 

pessoas
davam o que tinham: anel, pulsei-
ra, aparelho de som, qualquer
coisa. Porque sabiam que, com ele
solto, teriam tudo de volta", dis-
se. Um policial do Serviço Reser-
vado do 9° BPM (Rocha Miran-
da) confirmou ter recebido a in-
formação de que o traficante foi
extorquido, mas disse não saber
quem foi o responsável.

Márcia estava casada com o
traficante há seis anos. Eles se
conheceram num baile funk em
Acari. Moradora de Nilópolis, ela
disse que não sabia de sua condi-
ção de traficante. Começaram a
namorar e, em dois meses, já mo-
ravam juntos. Apesar da vida ar-
riscada, a jovem tentou não mu-
dar seus hábitos. Continuou a es-
tudar e, hoje, cursa o 3° ano do
segundo grau. Vai prestar vesti-
bular para Informática.

Além das três esposas oficiais
— Márcia, Silvana e Joyce —,
Jorge Luis manteve relaciona-
mentos com pelo menos 20 outras
mulheres durante o período em
que comandou o tráfico em Acari.
Teve tantos filhos que alguns mo-
radores de Acari se confundem:
20,22,25,29 ou 38.0 mais velho
tem nove anos. E virão mais, pois
há mulheres grávidas esperando
filhos de Jorge Luis.

Segundo a esposa, Jorge Luis
não aceitava a idéia de ser preso:"Talvez, 

por isso, tenha decidido
se matar. Sempre falou que mor-
reria na cadeia. Mesmo assim, fi-
ca uma dúvida. Ele jamais foi fu-
zileiro ou serviu ao Exércio. Co-
mo fez aquele nó da forca?".

Multidão vai a enterro de traficante

Comércio fechado em Acari;
dezenas de faixas pretas colocadas
em vielas, no alto de um Ciep e
até numa passarela da Avenida
Brasil; 40 coroas de flores; 16 òni-
bus fretados para levar moradores
ao cemitério; 2 mil bolas de gás
pretas e brancas; dez pombas
brancas. Essas foram as homena-
gens dos moradores de Acari ao
traficante Jorge Luís dos Santos,
32 anos, enterrado ontem enterra-
do ontem à tarde, no cemitério
Jardim da Saudade, em Sulacap, •
na Zona Oeste. Líder do tráfico
do Complexo de Acari, ele foi
encontrado morto numa forca,
anteontem, dentro da cela 3 da
Divisão de Recursos Especiais, na
Barra da Tijuca.

Para as 3,5 mil pessoas que
compareceram ao sepultamento e
as 40 mil que foram ao velório, ao
lado de uma quadra de terra na
favela, Jorge Luís era um chefe de
estado. Ou mais do que isso. "Ele

só pensava nos pobres. Fazia tu-
do por nós. Estão tentando fazer
dele um animal, mas para a gente
ele era um rei", definiu, emocio-
nada, uma moradora de Acari.
Sem querer se identificar, um dos
homens de confiança do trafican-
te listou as obras comunitárias do
lider: creches, quadra de esportes.

va de tiros—como já ocorreu em
outros enterros de traficantes —,
no sepultamento de Jorge Luís,
dez pombas e 2 mil balões de gás
foram lançados ao céu. No mo-
mento em que o caixão baixou,
houve choro, gritaria e desmaios.
Quando os 16 ônibus saíram de
Acari em direção a Sulacap, mo-
radores fecharam a Avenida Bra-
sil, mas foram dispersados por
policiais militares.

Segundo Robson Santos, pre-
sidente da Associação de Mora-
dores do Amarelinho, o transpor-
te não custou nem um centavo.
Foi um "ato de gentileza" das
empresas Pavunense, Três Ami-
gos, Mosa, Caprichosa, Rubanil e
América. Já o enterro foi pago
pela familia do traficante, segun-
do o coronel Marcos Paes: "O

jazigo custou R$ 7,6 mil e o sepul-
tamento, R$ 10 mil". Além dos 50
PMs que ficaram em volta do ce-
mitério, muitos policiais à paisana
se misturaram á multidão.

A versão sustentada pela poli-
cia de que o traficante se enforcou
causou revolta. "Um homem com
filhos e dinheiro não ia se matar
numa delegacia. Todo mundo
aqui tem certeza que foram os
policiais que o mataram", protes-
tou uma moradora.

Zerca de 3 mil moradores de Acari soltaram i í e balões de gás durante o enterro de Jorgi

escolinha de futebol e um posto
de saúde, que iria ser inaugurado
no final de março.

Protetor —A imagem de
protetor ultrapassou as fronteiras
de Acari. Segundo uma moradora
de São Mateus, bairro de São
João de Meriti, Jorge Luís ajudou
muito gente de Tomazinho, Éden,
Engenheiro Belfort e São Mateus.
"Como na Baixada nâo tem trafi-
cante, a gente vinha aqui para
pedir auxílio: dinheiro, remédio,
bujão de gás", explicou. Segundo
o comandante do 9o BPM (Rocha
Miranda), coronel Marcos Paes,
esse assistencialismo tinha expli-
cação: Jorge Luis controlava vá-
rias hocas-de-fumo da Baixada
Fluminense.

Na torre do Ciep do Amareli-
nho, na passarela em frente ao
Morro do Coroado e em todas as
vielas do Complexo de Acari, de-
zenas de faixas pretas mostravam
o luto dos moradores por Barro-
so, forma como o traficante era
chamado por vizinhos e até por
policiais. Outra homenagem fo-
ram as 40 coroas de flores envia-
das por comunidades, entre elas,
as de Parada de Lucas, Casa
Branca, Formiga e Lagartixa.

Desmaios—Ao invés de sal-
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Baixada uaarAoduaa vias ^
auxiliaraa, Kbarando a» pistas
principais para o fluxo d« saída do Rio.
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Disque JB

ajuda a

declarar IR
A partir de hoje TTOngi

os leitores do y/rn/J
JORNAL DO [MS.4MSI
BRASIL terão ,|®í^*a1'

mais facilidade em
preencher o formulário de decla-
ração do Imposto de Renda (IR).
O Disque JB está fornecendo in-
formações sobre a declaração des-
te ano — como os valores do
Imposto de Renda na fonte, e as
cotações da Ufir e da Uferi — sem
qualquer custo adicional (o usuá-
rio paga apenas os pulsos telefô-
nicos).

Para utilizar o Disque JB, bas-
ta ligar para 585-4545 e, após a
mensagem, discar o código da in-
formação desejada (quadro abai-
xo).

Um blablablá sem audiência

¦ Só 14 vereadores

ouvem explicações

sobre o temporal

FLÁVIO ARAÚJO ~
\ s enchentes do dia 13 de
l\. fevereiro, em Jacarepaguá,
não estão dando ibope na Càma-
ra Municipal. Apenas 14 dos 42
estiveram no plenário durante a
sessão em que os secretários mu-
nicipais de Habitação, Sérgio
Magalhães, e de Obras, Ângela
Fonti, foram prestar esclareci-
mentos sobre a atuação da pre-
feitura no episódio.

Às 9h, hora marcada para ini-
cio da sessão, os secretários mu-
nicipais já estavam presentes. A
Secretaria de Obras está centrali-
zando as obras emergenciais em
Jacarepaguá e a limpeza dos rios.
enquanto a pasta da Habitação
cuida do assentamento dos desa-
brigados. A reunião, entretanto.

não começou na hora. Motivo:
falta de quorum.

Às 9h35, depois de chamar os
vereadores para a sessão pelo sis-
tema de auto-falantes da Câma-
ra, o vereador Chico Alencar
(PT), que presidia a reunião,
abriu os trabalhos. Só havia mais
uma vereadora presente, Rosa
Fernandes (PFL). As galerias en-
cheram graças à presença de 50
moradores da Vila do Amor, na
Favela da Maré, que foram à
Câmara cobrar suas casas do se-
cretário de Habitação.

À medida que o tempo e as
discussões iam passando. Chico
Alencar registrava para os pre-
sentes a chegada de novos verea-
dores. Às lOh. eram cinco. Às
llh. o número tinha aumentado
para nove. Enquanto isso. Chico
Alencar reiterava para os secreta-
rios. "A Câmara de Vereadores e
a prefeitura são uma coisa só.
Um deve trabalhar junto com o

outro, debater com o outro", di-
zia, salientando a importância da
participação de Ângela Fonti e
Sérgio Magalhães no plenário.

O sistema de perguntas e res-
postas era complicadissimo. Pri-
meiro, um bloco de perguntas.
Depois, as respostas. Quando
acabaram, eram 13h29, e a maio-
ria dos presentes já nem lembra-
va mais das primeiras perguntas.
Sérgio Magalhães então falou 15
minutos, Ângela Fonti. outros
15. e a sessão acabou, às 14h02.

? O prefeito César Maia infor-
mou ontem que vai fazer ura con-
vênio com o Serviço de Meteoro-
logia do Rio de Janeiro a fim de
aparelhar melhor os serviços mu-
nicipais para enfrentarem as chu-
vas. Para isso, a prefeitura deve
comprar um radar, com custo es-
timado de RS 1.5 milhão. O radar
dará mais precisão às previsões
meteorológicas.

Acostamento
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^^^Hsantido - ,a salda do Rio am (SraçAo
à Patrópois boja é sampra congestionada.
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^Estabelecimentos cometeram fraudes

de R$ 2 milhões com bolsas de estudo
niLn
lügENATO FAGUNDES
Al;-! A secretária estadual de Edu-
L- jcaçào, Mariléa da Cruz, quer cas-
t.&ar a autorização de funciona-
omento das 87 escolas do Rio de
irJafreiro integrantes do esquema
-ide fraudes que desviou pelo me-
-fflos RS 2 milhões do Fundo Na-
-pcional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE). Destas, se-
ug^ndo o FNDE, 14 tinham 100%
^de alunos fantasmas e as demais
(J|Po menos 10%. No total, o Mi-
(,ntôtério da Educação (MEC) pa-'aou 

13.403 bolsas às escolas que
Tazém parte do esquema. A secre-

jjüjria espera receber da Delegacia
j^o MEC (Demec) no Rio o rela-
:ij6rio da auditoria que comprovou
j^jraudes para encaminhar a lista'ç, 

estabelecimentos ao Conselho
stadual de Educação, junto com

Ó0 pedido de cassação do registro.
A secretária quer ainda im-

. plantar um sistema mais eficiente
de verificação das condições de'funcionamento das escolas do es-

j!fado, para evitar novas fraudes
ççmetidas por escolas fantasmas,''ftira isso, Mariléa pretende con-' íár com o apoio das secretarias" Municipais de Educação de todo o

uèstado. A secretaria estadual vai
""ttíViar aos municípios a lista de"''éstabelecimentos autorizados e as
'•Mferetarias municipais serão res-
-ttohsáveis por averiguar se as es-
ofiôlás atendem às exigências para
i.&iacionar regularmente.

^'Controle — Mariléa espera
féchar parte dos caminhos abertos

quadrilhas de fraudadores pela
auase total ausência de fiscaliza-

-i<ao nas escolas, tanto por parte- do governo estadual quanto pela
iDemec. Uma comissão de sindi-

jcància da secretaria estadual
-¦Jipontou a fragilidade dos meca-
i-nismos de controle como a princi-
.(ppji causa do desvio de dinheiro
(jlefctinado pelo governo federal às

foolsas de estudos no Rio. Os re-
cursos do salário-educação são
j^ççpólhidos por todas as empresas
.ittfasileiras, que depositam o equi-
^alente a 2,5% de suas folhas dc
.(Pagamento junto ao FNDE.

¦ ,A comissão de sindicância re-. hU

velou ainda indícios de falsifica-
çào de documentos, formação de
cartéis familiares da fraude e co-
nivência. A suspeita de ligado
entre funcionários da secretaria e
as escolas fantasmas è levantada
em um dos itens do relatório que
avaliam o desempenho da Coor-
denação de Credenciamento Es-
colar da secretaria, divisão res-
ponsável pela concessão de auto-
rização de funcionamento às es-
colas. "Há indícios de que alguns
funcionários (da coordenação)
atuam prestando consultoria às
escolas que pretendem a autoriza-
çào", revela o relatório, assinado
por cinco funcionários da secreta-
ria.

Improviso — O documento
classifica de "urgentíssima" a in-
formalização do cadastro da se-
cretaria para acabar com as esco-
Ias fantasmas, beneficiadas pelo
atual cadastro que, segundo a co-
missão de sindicância, "é absolu-
tamente insatisfatório e não con-
fiável". "As condições estruturais
do cadastro são caracterizadas
pelo improviso e pela imprecisão;
todo o trabalho é manual e obso-
leto, favorecendo que haja erros e
perda de tempo".

Com isso, concluiu a comissão,
não há qualquer barreira à ação
dos fraudadores, facilitada tam-
bém pela falta de comunicação
entre a Demec, que paga as bolsas
de estudo, e a secretaria, que con-
firma a autorização de funciona-
mento das escolas. O relatório de-
nuncia a ausência de controle: "A

sistemática é de um primarismo
assustador, ao que parece sem ne-
nhum mecanismo de segurança.

. Não há inspeção permanente, pe-
Ia Demec/RJ, e inexiste qualquer
convênio que garanta tal fiscaliza-
çào por parte do estado para su-
prir esta falha do sistema". A sus-
peita de que a falta dc controle
das bolsas do salário-educação foi
feita sob medida para as fraudes
já fora levantada pelo secretário-
executivo do FNDE, Baijas Ne-
gri, que prometeu implantar em
breve um sistema informatizado
de checagem.

Belford Roxo: Jardim Esco-
Ia Nuvenzinha Branca, Escola
Jordão. Centro Educacional
St\uza Campos, Centro Educa-"^ional 

Jardim Cristina II, Insti-

Í~ 

lva Jardim, Escola Janela
•er, Educandário Frei Fa-
Jardim Escola Paraíso da
a. Escola Cosme e Da-
Educandário Nossa Se-
das Graças, Instituto

s Richardson.
Jardimi Associação So-
ostiniana.
i* d* Caxlaai Colégio
lar. Colégio Imaculada
çào, Colégio Master, Insti-
ultural Pirâmide do Saber,
ídário Marquês de Parana-
omplexo Cultural Anchie-
riào Educacional Nova

Igfwnpinas, Centro Educacional
HwgVa Esperança, Centro Educa-

Ppaal Jardim Cristina, Insituto

|ÉMtural Dom Bosco, Colégio São
gpFancisco Xavier, Educandário
BMaria Tenório, Instituto Nossa
cSenhora da Glória, Externato

Cruzeiro do Sul, Insituto Cultural
: Vipicius de Moraes, Colégio"^.S.G., Colégio São Miguel Ar-

canjo. Associação Educacional
Pinheiro. Centro Escola Edice

,-Portela, Colégio Modelar Jardim
%ramacho. Centro Educacional
^dependência.Xl\> v

,.fltaboraf: Educandário Izaias
Conceição Souza.

¦i ltaguafz Patronato São José
i.Magé: Centro Educacional Coz-
, zolino.

Nova Iguaçu: Sociedade As-
sistencial e Cultural Gonçalves"'Ledo. 

Colégio Catalani. Centro' Educacional Silzete Cerquei ra
'"'Romano. Centro Educativo Rosa

dos Ventos, Instituto Educacional
de Mesquita, Centro Educacional
Modelo, Colégio Ana Nery, Insi-
tuto Educacional Evangélico de
Austin, Centro Educacional José
de Anchieta, Escola Nossa Se-
nhora Aparecida, Centro Educa-
cional Batista Austin, Colégio
Souza Duarte, Sociedade Educa-
cional Reação, Instituto Educa-
cional Teixeira Carelli Leite, Co-
légio Nosso Amiguinho,
Organização Educacional Mes-
quita, Insituto Educacional Santa
Angela, Insituto Hebron
Queimados* Sociedade de
Ensino Moreira e Moreira, Cen-
tro Educacional Guilherme Fi-
lho.
Rio da Janalroí Centro
Educacional Turmalina. Colégio
Padrão Novo, Colégio Delta, Co-
légio Sepetiba, Colégio Hoje, Co-
légio Ferreira da Penha, Colégio
Ypsilon, Centro Cultural Silva
Tavares, Externato Pinheiro, Jar-
dim Escola Pintando o Sete, Colé-
gio Brasil Croácia, Colégio Mon-
teiro Costa, Colégio Dom Oton
Mota. Colégio Oito de Julho. Co-
légio Pinheiro, Colégio Pinheiro
Ltda.
Sio Qonçalo: Educandário
Sete de Setembro, Escola Profes-
sor A. Moledo, Centro Educado-
nal José de Anchieta. Colégio Jor-
ge Vicente.
São João da Marith Colé-
gio Bom Jesus, União Educado-
nal de São João de Menti; Institu-
to Pedro Teles. Colégio
Guararapes, Centro Educacional
José de Anchieta, Jardim Escola
Fazendinha. Colégio Sumaré.
Centro Educadonal Batista Meri-
tiense. Colégio Castro Alves. Co-
légio Barão.

Leptospirose aumenta e

mata mais um no Anil

A epidemia de leptospirose cau-
sou mais uma morte ontem no Rio,
aumentando para nove o número
de óbitos em conseqüência da
doença. A nova vítima foi L.S.A.,
de 21 anos, morador do Anil, Jaca-
repaguá. Foram notificados ainda
27 novos casos da doença no muni-
cípio do Rio de Janeiro. Desde o
dia 17 de fevereiro, quando a Secre-
taria Munidpal de Saúde resgistrou
o primeiro caso de leptospirose
após a enchente do dia 13 de feve-

reiro, foram notificados 349 casos
da doença no município. Em todo o
estado, o número chega a 368. Des-
te total, 77 estão internados na ca-
pitai. O Hospital que reúne o maior
número de doentes de leptospirose
é o Lourenço Jorge, na Barra da
Tijuca.

Os bairros mais atingidos pela
epidemia foram a Cidade de Deus,
onde registrou-se até agora 98 ca-
sos da doença, e Santa Cruz, que já
soma 31 doentes. Atà agora, mor-

reram oito pessoas em Jacarepaguá
(quatro na Cidade de Deus), e uma
no Anil.

O secretário Munidpal de Saú-
de, Ronaldo Gazolla, pede para
que a população procure os postos
de saúde aos primeiros sinais de
infecçâo. Os principais sintomas da
doença — transmitida pela urina de
ratos em contato com a água e
lama das enchentes — são febre
alta, dores no corpo, urina escura,
vômito, náuseas erupções na pele.

Rio-Juiz de Fora terá 10 
pistas

111- Imposto de Renda
112- Valores do Imposto de
Renda na fonte
113 - Descontos do INSS para
assalariados
114-Salário mínimo
115 - Rendimento da poupança
desde 1994
116- Ufir de março
117 - Conversão da Unif
118-Uferj
211 • Restaurantes japoneses
212 - Restaurantes a quilo
213-Bares
214 - Novidades em bares
215 - Bares tradicionais
413-Salvamar
414 - Supermercados 24 horas
415 - Funcionamento dos
shoppings
418 - Bancas de jornais
419 - Farmácias
421 - Aerobarcos
422 - Ponte aérea
423 - Barcas
511 - Maratona do Rio
611 - Grande Prêmio do Rio de
Fórmula Indy
612 - Ingressos para o GP de
Fórmula Indy.

| Murata a dranagaw|

Muratada
protacéo

Estrada com sistema multimídia de informações

Por tudo que a Concer vem pro-
metendo, a privatização da Rio-
Juiz de Fora poderá ser o passapor-'
te para um futuro de primeiro mun-
do para a estrada. Além das obras
estruturais da pista, a Concer pre-
tende investir pesado na criação de
um sistema integrado dc informa-
ção ao longo de toda a rodovia,
totalmente informatizado. A partir
de um grande centro de operações
— o cérebro da estrada, que será
instalado no mirante do Belvedere,

próximo a Petrópolis — os funcio-
nários da concessionária receberão
informações sobre acidentes na es-
trada, condições de tráfego e previ-
sões metereológicas.

Interligados a essa central, di-
versos painéis digitais retransmiti-
rão para os motoristas algumas
dessas informações. Também serão
construídos quatro postos de con-
trole, dois em cada sentido da es-
trada, que funcionarão 24 horas

por dia oferecendo suporte técnico
e atendimento médico. Ao todo,
serão seis carros patrulha, dez ca-
minhões-guincho, três carros-resga-
te e seis UTIs móveis de prontidão,
todos equipados com rádio. Os
quatro primeiros carros patrulha já
estão operando desde o dia Io.

Os motoristas poderão pedir as
informações através de 360 telefo-
nes especiais — batizados de call
box — espalhados a cada quilòme-
tro da rodovia. Segundo Jeová

Alamy Filho, diretor-presidente da
concessionária, até setembro deste
ano pelo menos 25% dos aparelhos
já estarão instalados.

Além dos serviços, a empresa
também promete a instalação de
quatro postos de informação aos
motoristas. Com o auxilio de com-
putadores multimídia, o viajante
poderá obter informações turísticas
e de utilidade pública sobre as cida-
des que margeiam a estrada.

diz Jeová Alamy Filho, diretor-pre-
sidente da Concer.

Além da ampliação, a concessio-
nária vai investir pesado na sinali-
zação e na segurança dos 180 quilo-
metros da estrada. Obras de con-
tençào de encostas e instalação de
equipamentos de sinalização já es-
tão sendo iniciadas por funciona-
rios da empresa. Os túneis, pontes e
viadutos, que desde a inauguração,
em 1979, não recebem qualquer
manutenção, também serão refor-
mados. Uma das primeiras inter-
venções de grande porte da empre-
sa, programada para os próximos
dias, será a instalação de uma nova
iluminação nos dois túneis da pista
de desdda da serra de Petrópolis,
atualmente às escuras. "Também 

já
temos homens trabalhando na con-
servação de br»iros, no sistema de

drenagem e na reforma das muretas
de proteção da estrada", diz Jeová.

Pedágio — Para sustentar o
peso de tantos investimentos —
equivalentes a três projetos Rio Ci-
dade e meio — a Concer deverá
explorar ao máximo o recurso dos
pedágios, a partir do ano que vem.
Além do já existente, localizado na
altura de Xerém, na Baixada Flu-
minense, deverão ser construídos
outros três pontos de cobrança ao
longo da rodovia — uma a cada 60
quilômetros. A taxa, segundo pro-
jeção da empresa, deverá custar
cerca de R$ 2,20. Mas quem utilizar
a estrada apenas até a entrada para
Teresópolis pagará somente metade
do preço, e apenas quando estiver
subindo a serra. "Na volta, será
gratuito", informa o presidente.

PAULO MUSSOI
Dentro de dnco anos, viajar a

Petrópolis pela rodovia Rio-Juiz de
Fora vai ficar ainda mais fácil. O
atual trânsito caótico do trecho ini-
ciai da estrada, na Baixada Flumi-
nense, onde o tráfego pesado de
ônibus e caminhões se mistura com
a saída de carros em direção à re-
gião serrana, vai ser substituído por
uma superfreeway. Da saída da Li-
nha Vermelha, no subúrbio de Pa-
rada de Lucas, até a bifurcaçào
com a estrada que leva a Teresópo-
lis, próximo de Xerém, — o corres-
pondente aos primeiros 20 quilo-
metros da viagem, — o tráfego flui-
rà por cinco pistas em cada sentido:
três para quem está saindo do Rio e
mais duas pistas laterais, exclusivas
o tráfego entre os municípios da
Baixada que margeiam a estrada.

Programadas para começar no
ano que vem e ficarem prontas no
fim do ano 2000, as obras de am-
pliação do trecho na Baixada Flu-
minense são a menina dos olhos da
Concer — concessionária do grupo
Odebrecht que desde o dia Io de
março responde pela manutenção e
operação da Rio-Juiz de Fora. Elas
responderão pela maior parte dos
R$ 760 milhões que a empresa quer
gastar com a rodovia nos próximos
25 anos, período em que durará a
concessão.

Nova estrada — Neste invés-
timento também está incluído o
projeto de construção de uma es-
trada inteiramente nova, na subida
da Serra de Petrópolis, a partir de
2007. "Nos 

primeiros dnco anos,
vamos concentrar os esforços no
trecho inicial, que é o mais critico".
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ALESSANDRA MARTINS DE ALMEIDA
| 

W»Nw; (MISS A DE 7« DIA)
NH* \i£f _f_ 9 Congregadode Professoresda Faculdadede Direitoda Universidadedo Esiado

,J felmes 0§ i do d° Janeiro — UERJ —. funciondrios e aiunos. profundamente consternados.
•¦h.«.inr+ I P5?n?un,P?fn 0 ^alec,rnen!0 da Pfomotora de JustKpa e ex-aluna (lurma DesembargadorWeber Martins Baptista — 94/2) e convtdam para a Missa de 7° Dia que se realizar^ diaBrasilia 

| 
08/03 (sexiafeira), as 9h. na Capela de Sao Judas Tadeu — Praia de Icarai — Niter6i.

| 
!^W FERNANDO BURMEISTER I

jplBli Seus amigos convidam para a Missa de 7° Dia

1 IMP que farao realizar. no pr6ximo dia 08/03/96,
I Nubtodo ^ 6a-feira. 

as 11:20 h, na Igreja de Santa Luzia.

MP* PROF- DR- I

I 
SSI.. wmSBSSm ^ J LEA SANTOS DE BUSTAM ANTE

*-i Emerita da UFRJ
EECIirmi2*iHI|r ... A Direcao da Escola de Belas-Artes da UFRJ.

com 
imenso pesar pela irrepar^vel perda. con-

Wi«4op.na»« n^ri,, /£¦' V|da a comunidade academica para a Missa de

KT X 7° Dia da querida professora LEA no dia 8 de
WL^"^TE^' margo de 1 996, ^s 1 9h, na Igreja da Imaculada

Conceipao. Praia de Botafogo. 266.
\:^M^ 4tal«a«ta y,s . —————J
y|»A f. ^imfW itorAnMiaaaVffi ' mm

|l ^ ^ ? < -
% LH4f» mi < lil -h

6u claro com perlodos de parclalmente nublado e n6voa umida pela
w manha. Ventos de quadrante Norte a Sudeste, de fracos a moderados.
Temperature estAvel, variando de 17 a 28 graua na Regldo Serrana: de 20 a 30
graus no Litoral Sul; de 19 a 31 graus no Vale do Paralba; de 23 a 30 graus na
ReglAo doe Lagos; de 22 a 34 graus no Norte Flumlnense; e de 18 a 34 graus no
Qrande Rio. A umldade relative do ar 6 de 70%. Visibilidade variando do boa a
ocaslonalmente moderada.

Sol I America do >ul |

J Il^MM Metaoaat - 1(h (M/03) Na ReglAo Sudasle. c^u nubludo a I
KmH oncoborto. com pancadas de chuva « poasivetB trovoadas no norte.

Mmm oeslo. c^nlro o sul d« Mtfuis Gorats, Rto de Janeiro e no»te. centro o
^ Pauto Nrt r®9'A° Sul, c«u nublado com porlodos d«12AX3a1d*03 19/03 a 20/03 ptircialmente nuWado Possibihdado de chuvus no node do Rio

Fonts: Ntwomar Grande do Sul, le#to de Santa Catarlna e Parana Naa demals Aren«

Ida 
reqiAo. ceu parcialmente nublado.

Fonts: Institute National do Meteorologm (inmet)

MittOMt - 21h (0S/03) Na RegiAo Norte. cOu uncoberto a Inublado. com pancadas de cbuvaa tacMadas no AmapA. Amazonas.Acre e Romima CAu nublado a encoberto com pancadas d« chuvao posslvels Irovoadaa no ParA o Tocantins Na ReglAo Nord<»9h).
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Miteout ¦ 1(h (M/03) Na ReglAo Sudeste. cAu nublado a
encoberto, com pancada» de chuva e possíveis trovoadas no norte,
oeste, centro o sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e noite, centro o
leste do SAo Paulo. Na Regi Ao Sul, cAu nublado com períodos de
parcialmente nublado Possibilidade de chuvas no noite do Rio
Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná Nas demais Áreas
da regiAo. cAu parcialmente nublado.
Font*: Instituto Nacional do Meteorologia (Inmet)

Mtoguanto Nova
12/03 a 18/03 1<V03 a 20/03
Fonte: Nuvomar

JAZIGO PERPÉTUO POR

RS 83,00 MENSAIS

23 5-2641

AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES

PLANTÃO DIÁRIO

585-4326 e 585-4540

2as. às 6as. feiras.

das 8:00 ás 21:00 h.

Sábados e Feriados.

das 8:00 às 14:00 h.

Domingos.

das 9:00 às 20:00 h.

Nas Lojas da Classificados

2as. às 6as. feiras,

das 9:00 às 17:00 h.

ANÚNCIO POR

TELEFONE

00800-23-5000

2as. às 5as. feiras,

das 8:00 às 19:00 h.

Sextas-feiras,

das 8 00 às 20 00 h

LEONOR SORIANO
A, Jacques Soriano, José Eduardo Soriano, Ester Silvia

X X Soriano, Fábio, Rodrigo e Fernanda convidam para a
V cerimônia da DESCOBERTA DA MATZEIVA, de sua

querida esposa, mãe e avó, no dia 1 0 de março, domingo,
às 11:30 horas, no Cemitério Israelita do Caju.

HÉLIO SÁ EARP
(Chibumbo-Chibumba!)

t 

Maria do Carmo Pereira. Almir e Teresa. Alexander James. André Ribeiro, Carlinhos
Vianna e Regina, Cláudio Pestana e Ercy. Carlos Toledo e família. Fernando Pompeu e
Carla. Geronço Sid. João Felipe Lacerda e família. João Pereira e Cecília. Luís Carlos e
Cida. Lucinha Weiss. Leila Pereira. Mauro Lúcio Ribeiro e Márcia. Mário Filho e Rose.
Mauro Luis e Raquel. Rosana Magalhães. Renato Guimarães e Lindimar. Reynaldo e

Ângela. Teresa Pereira e Waldemar Anderson e família, convidam para a Missa de 7o Dia. do
querido HELINHO. que será celebrada no dia 08/03. amanhã. 6'Meira. às 18 30 horas, na
Igreja Santa Mônica — Leblon. na Rua José Linhares n° 96.

F. MOACYR DE VASCONCELLOS

(MISSA DE 7° DIA)

a A família agradece as manifestações de carinho e solidarie-

T dade e convida para a Missa de 7o Dia, a ser celebrada dia ;
I 08 de março, 6a-feira, às 19:30 horas, na capela da Igreja da

Ressurreição, na R. Francisco Otaviano n° 99 — Copacabana.

LÚCIA OLIVEIRA GEBARA

Carlos Gebara, Renata e Philippe, com muita saudade, mas
na certeza de que Lúcia agora é luz, convidam parentes e
amigos para rezarmos juntos na missa que será celebrada
pelo 1e aniversário de seu falecimento.

Igreja da Ressurreição, Rua Francisco Otaviano ne 99, sexta-
feira, dia 08/03/96, às 10:00h da manhã.

FRANCISCO JORGE DE

CARVALHO CESARIO ALVIM
(MISSA DE 7• DIA)

JLi Sua família, com muito pesar, comunica seu falecimento e
? convida para a Missa de 7Ü Dia. às 17:45hs da tarde de hoje.
| dia 7. na Igreja N S do Rosário, na Rua Gen. Ribeiro da

Costa. 164. Leme, antecipando seu agradecimento.

MURILLO PESSOA
Missa 30° Dia

,f, A FAMÍLIA agradece as manifestações de pesar e solidariedade
T recebidas e convida para a Missa de 30° Dia a ser celebrada HOJE

I (07/03/96) quinta-feira, as 10 30hs na Igreja de N S. da Glória' do Outeiro — Glória

ALESSANDRA MARTINS DE ALMEIDA
(MISSA DE 7- DIA)

ÍO 

Corpo Congregado de Professores da Faculdade de Direito da Universidade do Estadodo Rio de Janeiro— UERJ —•, funcionários e alunos, profundamente consternados,comunicarn o falecimento da Promotora de Justiça e ex-aluna (turma DesembargadorWeber Martins Baptista — 94/2) e convidam para a Missa de 7o Dia que se realizará dial (sexta*feira), ás 9h. na Capela de Sào Judas Tadeu — Praia de Icarai — Niterói.

JORNAL DO BRASIL CIDADE QUINTA-FEIRA. 7 DE MARÇO DE,IS*^

éu claro com períodos de parcialmente nublado e névoa úmida pela
manhã. Ventos de quadrante Norte a Sudeste, de fracos a moderados.

Temperatura estável, variando de 17 a 28 graus na Região Serrana: de 20 a 30
graus no Litoral Sul; de 19 a 31 graus no Vale do Paraíba; de 23 a 30 graus na
FleglAo dos Lagos; de 22 a 34 graus no Norte Fluminense; e de 18 a 34 graus no
Qrande Rio. A umidade relativa do ar 6 de 70%. Visibilidade variando de boa a
ocasionalmente moderada.

NELSON EWERTON FERNANOEZ
(MISSA DE 7° DIA)

•1. A família comunica seu falecimento, agradece as
f manifestações de pesar e convida para a Missa

I de 7o Dia a realizar-se 6a feira. 08 de marco, às
10 horas, na Igreja de São Sebastião, à Rua Haddock
Lobo. 266 - Tijuca.

ALBERTO PEREIRA DA CUNHA

Carmen; Carmen e Henrique, Rachel, Ber-
f nardo e Gustavo Dias Carneiro; Alberto,

Adriana e Eduardo Cunha comunicam o
falecimento de seu querido marido, pai, sogro
e avô Alberto e convidam para o sepultamen-
to, hoje, hoje. dia 7 de março às 9 ha no
Cemitério São João Batista (Capela 6).

JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO

(Falecimento)
t Seus filhos Eduardo. Marcos. Fernando, Ma

y 
ria Elisa, Maria Virginia e Ana Lúcia, suas

I noras e seus genros, seus netos e netas, seus
bisnetos e demais familiares cumprem o doloro-
so dever de comunicar o seu falecimento e
convidam para o seu sepultamento HOJE, às
quinze horas, saindo o féretro da capela número
2 do Cemitério São João Batista.

JORKAL DO BRASIL DIA ÚTIL R$ 32,00 o cm
—— DOMINGO RS 45,00 o cm

Marri nublado 27 22
daro 07 Mc*i&vn*u aire 

"i;

"XttfcJo 04 -01 Moscpu r*i£jiado -0T .fl)
5SSS 5*?.. 05 Now torque c®
fewosAdaro 2J 2\ Pans ruttwc "V i

 fwe 01 -03 Rorw f\£*ado 11 -ci
Franfcjjrt nijfciacto 06 02 Santiago ciaro 29 13

dtro^ 22 09 StoFrancsco daro u " 
i

t*na  ctro 26 19
nUMúc 16 1t

Lowas -x£«X X 06

Sy**Y CIMO S
Joguo nuciaec 11 01
Jmne nuKnr <9

laAnjgw duo _ 14 11 iwa nxMX a ot
[^acto u Oi W?Br»oçtr cfv\a 19

Aeroporto»
QyofctHivi VHiMidade mode^ò^^ojL
¦, ¦ Çiar^^i^ y«^t»úa(3e nxx3e<Mitoâ

Py/r>uM<do. Vta^hdadenwdefidi/boa
f^oO^atía-loa

Vl^PQPQ* (SP)  Ctar<ynuò*ttòo Vgitxl idade boa
ConfimBH) vm Vns^ t><' Kíaoe boa

ClyortlwWL V»ib*»«datíe boa
l <Í3C>? rriocsef *üt>oa

E9£?iS?fl Par.ttub^dç^ Vtstb»hdaoe boa __ _lwci>e Claro Vtsjbthdaoe boa
Sovado*  Claro Vt»>t<iidade boa
Çwr«jba ..y !®^íl*,3aç3e boa
PprloAiecre Nutyçhuva \ftaibd«dade wodefadst-ca
Fonte: Tasa

MARIA LUZIA MAIA DE OLIVEIRA
— MARÚCIA —
Missa d* 7° Dia

Maria Berriel. Consuelo Costa Borges, Maristella
Carvalho. Antonio Costa Borges e demais parentes
convidam para a Missa de 7o Dia pela alma de sua
inesquecível mãe. sogra, avó, bisavó e trisavô a ser
realizada amanhã, dia 8 de março de 1996 (sexta-fei-
ra) às 11, horas, na Capela das Irmãs Clarissa, na Rua
do Jequitibá, 41 — Gávea.

JAZIGOS PERPETUOS
Sào João Batista (Botafogo)™. rTíLOM,
Sào Francisco Xavier. rs 6.000,
Inhaúma... » 4.000,
CatumbL « 5.000,
Jardim da Saudade (Sahap).... rs 1.000,
Terrenos para Capelas, rj20.000,

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
585-4540/585-4326/585-4320/0800-23-5000

Lua I
nascente 19h43min
poente 08h34mln
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do leve a moderada no ti-
nal da tarde e à noite Ven-
tos de nordeste a noroeste,
com velocidade de 11 a 16
nOs Mar de nordeste com
ondas de 1.0 a 1.5 metro,
em Intervalos de 3 a 4 se-
gundos. Visibilidade boa e
temperatura estável
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FERNANDO BURMEISTER

PROF° DR°

LEA SANTOS DE BUSTAMANTE
Emérita da UFRJ

A Direção da Escola de Belas-Artes da UFRJ,
com imenso pesar pela irreparável perda, con-
vida a comunidade acadêmica para a Missa de
7o Dia da querida professora LEA no dia 8 de
março de 1 996, às 1 9h. na Igreja da Imaculada
Conceição, Praia de Botafogo, 266.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

DO RIO DE JANEIRO
Concessionária dos cemitérios públicos Munici-

pais São João Batista. São Francisco Xavier (Caju),
Ilha do Governador, Paquetá, Inhaúma, Irajá. Jacaré-
paguá (Pechincha). Guaratiba. Piabas, Ricardo de
Albuquerque, Realengo. Santa Cruz e Campo Gran-
de, convida os responsáveis por sepulturas tempo-
rárias rasas, catacumbas e carneiros, a regularizar e
legalizar as exumações de restos mortais vencidas,
independente de qualquer aviso. O nào cumprimento
impMcará na aplicação do que determina a lei

Não há cobrança de taxa de manutenção nos ce-
mitérios administrados pela Santa Casa.

A Administração.

JLLo.
U4>ík)150 00
jiüit

lu l c mV«)ftn

Seua amigos convidam para a Missa de 7o Dia
que farão realizar, no próximo dia 08/03/96,
6a-feira, às 11:20 h, na Igreja de Santa Luzia.

Mataosat ¦ 21h (06/03) Na ReglAo Norte, céu encoberto anublado, com pancadas de chuvas isoladas no Amapá. Amazonas.Acre e Roraima Céu nublado a encoberto com pancadas d« chuvao possíveis trovoadas no Pará o Tocantins Na Regláo Nordeste,céu nublado com pancadas de chuva o trovoadas no MaranhAonorte do CoarA. Piauí, nono e oeste de R»o Grande do Norte, oesteda Paraíba, oesto da Bahia e centro e oeste de PernambucoChuvas esparsas entre Alaooas e leste da Bahia No restante darogiAo. céu parcialmente nublado com chuvas ocasionais Na Re-
girto Centro-Oonte. céu encoberto a nublado com pancadas dechuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul e em Goiás Nasdtmats áreas da regiAo. pancadas de chuva isoladas â tardeTemperaturas variando de 10 a 30 graus no Sul de 14 a 36 graus noSudeste, de 19 a 33 graus no Centro-Oeate: de 21 a 37 graus noNordeste, e de 21 a 33 graus no Norte
Fonte: fnaf/fufo Nacional de Meteorologia (Inrrwt)
Capitais 
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Magalhães Pinto ? 1909 f 1996

tJIH

O sonho de chegar à Presidência

¦ O banqueiro mineiro foi deputado, senador, governador e ministro, mas

não conseguiu realizar um sonho de criança: ser presidente da República

à\
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u

r
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Advogado, banqueiro, depu-
lado, senador, governador e minis-
tro, Magalhães Pinto foi tudo o que
quis — menos presidente da Repú-
blica. Era antigo esse sonho não
realizado. Em 1943, presidente da
Associação Comercial de Minas
Gerais e um dos signatários do Ma-
nifesto dos Mineiros, documento
político que ajudou a demolir o
Estado Novo, ele já dizia: "Nasci

para ser presidente". E ainda crian-
ça — registra o folclore político a*1 seu respeito, só comparável ao ane-

•dotário em torno de seu conterrâ-
•neo José Maria Alkmim e do gaú-

cho Getúlío Vargas — Magalhães
Pinto gostava de brincar de gover-
no, ele na Presidência e seus ami-
guinhos no ministério.

Se efetivamente brincava de go-
verno e adorava jogar uma pelada,
como revelou em entrevista num
ano de vitória do Brasil na Copa do
Mundo, muito cedo teve de deixar
os divertimentos próprios da meni-
nice e da adolescência. Nascido em
28 de junho de 1909 na cidade de
Santo Antônio do Monte, Oeste de
Minas, filho de um modesto comer-
ciante (José Caetano Magalhães
Pinto, Juca Pinto) e de uma profes-
sora pública rural (Dona Maria
Araújo Magalhães, Dona Manco-

, ta), Magalhães Pinto aos 17 anos já
era escriturário, mediante concur-" *' so, do Banco Hipotecário e Agríco-

° Ia de Minas Gerais.
Habilidade — No episódio de

sua contratação para o cargo, já
deu prova da habilidade que faria
dele um político jamais derrotado
como candidato (só perderia, no' voto, uma vez: no âmbito de uma
convenção partidária regional). O

concurso exigia idade mínima de 18
anos. Magalhães, então, inscreveu-
se como nascido a 19 de março de
1908. Anos mais tarde, recordaria:"O banco não pedia documento al-
gum, além de uma declaração.
Apostei assim em que ninguém du-
vidaria de que eu, de nome José,
tivesse realmente nascido no dia 19

de março. Dia de São José."
Meses depois, o relatório de um

inspetor do banco lhe fazia o elo-
gio: 

"Funcionário excepcional. In-
teligentissimo, conhece todo o ser-

i viço. Se fosse maior de idade, pode-
ria ser nomeado procurador." Aos

(, ij 19 anos, Magalhães Pinto era indi-
cado procurador. Mais dois anos e

! • passava a diretor do Banco da La-
{11 voura de Minas Gerais, hoje Banco

Real.
Ira — Em seus anos de Banco

da Lavoura, Magalhães Pinto ca-
sou-se — em fevereiro de 1932, com

a professora Berenice Catão, que
dava aulas em frente a uma das
agências do estabelecimento —,
formou-se em Direito e elegeu-se
presidente da Associação Comer-
ciai. Ao assinar o Manifesto dos
Mineiros — sua assinatura é a 50*,

. por ordem alfabética —, incorreu
•> na ira do Estado Novo. Perdeu o

cargo de diretor e teve de afastar-se
do banco. Fundou outro, com al-
guns amigos: o Nacional de Minas
Gerais, mais tarde Banco Nacio-

nal.
Em 1945, com outros amigos,

fundou um partido político, a
União Democrática Nacional
(UDN). Por essa legenda, elegeu-se
deputado federal e participou da
Constituinte de 1946. No ano se-
guinte, licenciou-se da Câmara pa-
ra integrar, como secretário das Fi-
nanças, o governo mineiro de seu
correligionário Milton Campos.
Em 1950, 1954 e 1958 reelegeu-se
deputado federal.

Em 1960, deixou mais uma vez a
Câmara, agora para candidatar-se
a governador de Minas Gerais. Seu
adversário foi Tancredo Neves, que
tinha o apoio do presidente da Re-
pública, Juscelino Kubitschek, e do
governador do estado, Bias Fortes.
Ia ser derrotado, era a previsão dos
especialistas. Ganhou por uma di-
ferença de 36 mil votos. Foi o único
confronto direto com Tancredo,
durante muitos anos seu vizinho de
apartamento no Rio, com endereço
no mesmo prédio da Avenida
Atlântica.

Eleito governador, Magalhães

O político mineiro e banqueiro José de Magalhães Pinto, 86
anos, ex-controlador do Banco Nacional, morreu ontem, às
16h30, no Hospital Samaritano, no Rio, onde estava internado
desde o último sábado. O médico Aluísio Salles, que chefiou a
equipe que cuidou de Magalhães Pinto, atribuiu a morte a uma
hemorragia digestiva. O corpo de Magalhães foi levado para a
capela 2 do Cemitério São João Batista, onde será sepultado às
15 horas de hoje.

O influente político de outrora viveu os últimos anos com-
pletamente distante do mundo a que se acostumou durante a
maior parte de sua vida. Em 1984, ele sofreu um acidente
vascular cerebral, quando estava em Cabo Frio. Ao descer do

carro, ele caiu e bateu com a cabeça na porta. Foi transferido
para o Rio de Janeiro, onde foi medicado, mas logo depois
sofreu o AVC, tendo prejudicado alguns de seus movimentos e,
parcialmente, a memória.

Magalhães Pinto vivia na companhia de enfermeiras e em-

pregados, num amplo apartamento na Avenida Atlântica, em
Copacabana. O motorista, a cozinheira, dona Irene, e o copeiro
Miguel eram auxiliares de muitos anos. Ele recebia com fre-
quência a visita de seu médico particular e amigo há 50 anos,
Aluísio Salles. No fim da tarde, costumava se reunir com os
filhos.

Arquivo — Ow<ntoro/63 Arquivo

Magalhães com o
conterrâneo José
Maria Alkmim
(E) em7l,e com
o general Olímpio
Mourão Filho,
pouco depois do
golpe de 64

Arquivo
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a oposifdo Ihe deu
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Magalhaes foi
eleito governador

de Minas,
derrotando
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Em 77, do Alvorada, o senador disse.m^^^^MB
Vocesvaofazermuitasfotosiguaisaesta

O banqueiro 
que 

não sabia negar

¦ Criador do crédito

pessoal, usava intuição

para avaliar clientes

Saneado 
e banqueiro, Magalhães

Pinto mudou os estabelecimentos
financeiros no pais. Pode-se dizer que
inventou o crédito pessoal, direto, ao
cliente. Resolveu experimentá-lo quan-
do gerente da matriz do Banco da La-
voura, em Belo Horizonte. Ao colunista
político Carlos Castello Branco, que um
dia lhe perguntou de onde surgira a
idéia, respondeu: "Foi 

por timidez. Eu
não sabia negar."

Magalhães conversava um pouco
com o cliente e rapidamente intuia se
este era fiel ou não. Antônio de Pádua
Rocha Diniz, amigo e colaborador, se-
cretário da Fazenda do governo de Ma-
galhães em Minas Gerais, testemunha:"Ele foi o primeiro banqueiro que de-
monstrou acreditar nas pessoas, num
tempo em que quem quisesse dinheiro
emprestado tinha de mostrar que não
precisava de empréstimo. Instituiu o

crédito pessoal: se o postulante fosse
digno de confiança e o empreendimento
para o qual solicitava dinheiro mereces-
se apoio, podia-se ter como concedido o
empréstimo."

O médico Juscelino Kubitschek.
quando ainda nem pensava em se tor-
nar político, precisou certa vez de um
empréstimo e falou com Magalhães.
Surpreso, viu em seguida chegarem ao
consultório, ao mesmo tempo, o título
para assinar e o dinheiro para contar.

Nos anos 50. o Banco da Lavoura
chegou a ser o maior banco privado
brasileiro. Seu gerente e diretor nas três
décadas anteriores muito contribuiu pa-
ra essa ascensão. Nesse período, Maga-
lhães Pinto abriu mais de 100 agências
da casa. Ignorava a úlcera duodenal que
o incomodava e. para pô-las a funcio-
nar. viajava constantemente pelo inte-
rior. Numa dessas viagens, em 1930.
conheceu Dona Berenice, sua mulher:
professora, ela dava aulas numa sala em
frente à agência do banco na cidade de
Lima Duarte.

Quando fundou o Banco Nacional.

Magalhães Pinto enuum jovem empre-
sário que mal passara dos 30 anos. Suas
idéias modernizadoras rapidamente ex-
pandiram a nova agência financeira.
Pioneiro, instituiu o crédito profissional
para cerca de 50 atividades liberais e
criou o crédito educacional, para finan-
ciar compra de material e pagamento de
anuidades escolares. Lançou o financia-
mento bancário a filmes e peças teatrais
e o prêmio literário Walmap. durante
muitos anos um dos mais importantes
do pais. O nome era uma homenagem
ao irmão Waldomiro Magalhães Pinto,
morto em 1945-

Magalhães Pinto deixou a presidên-
cia do Banco Nacional ao eleger-se go-
vernadorde Minas Gerais. Manteve, no
entanto, sem cumprir horários, um ga-
binete no banco. Participava de algu-
mas reuniões mas não aceitava, nessas
ocasiões, a cabeceira da mesa. A admi-
nistração do banco sabia o que ele gos-
taria de ver e quando era aconselhável
ouvi-lo. Nas palavras de Rocha Diniz,"ele resolveu magistralmente um pro-
blema crucial: cedeu tudo e continuou
dono".

Pinto entregou a direção dos negò-
cios aos filhos — são seis: Eduardo,
Marcos, Fernando, Maria Elisa,
Maria Virgínia e Ana Lúcia — e
passou a dedicar tempo integral à
política. Em 1964, viria a ser o"chefe civil", como foi chamado,
do golpe militar que depôs o presi-
dente João Goulart. Antes, estivera
ao lado de Jango: contra a opinião
e a ação de setores militares, defen-
dera, no episódio da renúncia de
Jânio Quadros, a posse do político
gaúcho na Presidência da Repúbli-
ca e endossara seu programa de
reformas. Ao considerar que a pre-
gação e a prática reformistas amea-
çavam a ordem constitucional, co-
meçou a conspirar contra o gover-
no central.

Assumiu a responsabilidade de a
ele se opor e montou em Minas
Gerais o quartel-general da sedi-
ção. No dia 31 de março de 1964,
por uma cadeia de emissoras de
rádio, fez divulgar o manifesto-se-
nha do golpe. Preparara o estado
para resistir a uma contra-revolta:
entesourara recursos, armazenara
viveres e reorganizara o governo,
com a inclusão, no Secretariado, de
nomes da projeção de Afonso Ari-
nos de Mello Franco e Milton
Campos, por exemplo.

Oianceler — Depois de dar o
primeiro passo para a instauração
do regime militar, Magalhães Pinto
logo se desentendeu com o primeiro
presidente do ciclo dos generais,
Castelo Branco. Shlvo no terreno
dos interesses gerais de Estado, as
relações entre o governador de Mi-
nas e o presidente foram sempre
difíceis.

Magalhães não conseguiu fazer
o sucessor no governo de Minas
Gerais, mas voltou a eleger-se de-
putado federal em 1966. E uma vez
mais licenciou-se do Congresso, pa-
ra assumir o Ministério das Rela-
ções Exteriores no governo do se-
gundo general do ciclo, Costa e
Silva. A Junta Militar que se seguiu
a este o manteve no posto. O presi-
dente seguinte, Garrastazu Mediei,
porém, o substituiria. Ele voltou
então a submeter-se ás urnas: ele-
geu-se senador em 1970.

Presidia o Senado quando foi
lançado, em outubro de 1976, can-
didato à Presidência da República.
O velho sonho era de novo acalen-
tado. Durante todo o ano de 1977,
Magalhães falou como candidato:
defendia, já nessa época, eleições
diretas para presidente e divulgou
plataforma na qual incluiu a anis-
tia, o fim da censura e do Ato
Institucional n° 5 (AI-5), que assi-
nara como ministro em 1968. Era já
um dissidente, mas a oposição não
lhe deu apoio e preferiu, ao seu, o
nome do general Euler Bentes. Ma-
galhães não pôde, assim, compare-
cer ao Colégio Eleitoral (1978) co-
mo postulante. Compareceu como
eleitor — e se absteve.

Derrota — O mandato de se-
nador chegava ao fim. Ele se candi-
datou a deputado e voltou á Cáma-
ra. Deslocado no partido do gover-
no, aliou-se ao antigo adversário
Tancredo Neves para fundar o Par-
tido Popular (PP). Quando o PP, à
sua revelia, decidiu incorporar-se
ao PMDB, Magalhães retornou ao
PDS. Foi ai que, pré-candidato ao
Senado, em 1982, saiu derrotado da
convenção.

Voltaria ao Congresso uma vez
mais, a última, eleito deputado fe-
deral. A redemocratização do pais
se acelerava e ele mais uma vez
pensou na Presidência. No dia 7 de
abril de 1983, disse ao ministro
João Leitão de Abreu, chefe do
Gabinete Civil da Presidência da
República: "Vim comunicar-lhe
oficialmente que sou candidato a
presidente e disputarei até o fim".

O quadro sucessório tomava,
porém, outros rumos. A hora de
Magalhães passara, definitivamen-
te. "Política é como nuvem, muda
muito", ele reconheceria, quando a
alternativa já era Maluf ou Tancre-
do. E prometeu, diante da nuvem
mudada: "Tomarei uma decisão,
porque não sou de me omitir". Vo-
tou em Tancredo Neves. Foi o seu
último ato político.



André Arruda

Christian deu algumas voltas na pista de Jacare/tagua.Jicou satisfeito com a qualidade do asfalto e prew um bom desempenho no Io ürasn

Em números pode-se traduzir a
vaga expectativa do vict-presiden-
te. Apenas em equipamentos, esta-
rão no complexo de Jacarepaguá
nada menos do que US$ 80 mi-
lhões. Cada equipe, que gastou em
média USS 6 milhões no GP de
Homestead. terá provavelmente um
custo dobrado para chegar ao Bra-
sil. Por isso, tudo deve estar em
perfeitas condições no dia da pro-
va. E Russel tem certeza de que não
será diferente. "A maior parte do
trabalho já foi feita e o pessoal
responsável pela pista deu muito
duro para acertar o asfalto. Faltam

1 erminada a preocupação com a
qualidade do asfalto, o vice-presi-
dente da Indycar — entidade res-
ponsável pela realização do circuito
mundial de Fórmula Indy —, Kirk
Russel, está confiante no sucesso da
investida no mercado brasileiro.
"Tenho certeza de que a prova será
sensacional pelo apoio do público e
porque o circuito é muito veloz e de
curvas fechadas. Será uma corrida
muito competitiva", analisou Rus-
sei. Sobre a importância da primtíi-
ra prova de Indy no Brasil, restrin-
giu-se a dizer que 

"será muito gran-
de para a Indycar".

Ácios'ro WÊm
tiõSÜÁNfctKC)• J«!£0ÍLiL*.

projetu da reforma
explicou qücw a "
npmico for-«W
tão administrativa

do das Ç
Wssiiiaturas
Trimestral. Semestral
nu Anual. em .•>' nu 6

parcelas iguais sem
juros Quanto mais

longa a assinatura, mais
tempo roce concorre

8'
mu!

Em qualquer assinatura do Jornal do Brasil, você ganha um

Seguro de Acidentes Pessoais no valor de 10.000 Reais. E com ele você ainda

concorre a 10.000 Reais pela Loteria Federal, no último sábado de cada

mês. Garantidos pela Icatu Seguros. E também r ecebe o Cartão Clube JB.

Tudo isso e o melhor de tudo: o Jornal que interessa.

P5000/0800-23-8787
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F Indy com

i

emoção de

sobra no Rioi

: ¦ Christian Fittipaldi coloca autódromo

| carioca entre os 5 melhores da temporada

JOÃO PEDRO PAES LEME
Para

quem pas-
sou horas
monótonas
em frente
da TV du-
rante o GP
de Homes-
tead, no domingo, o piloto Chris-
tian Fittipaldi traz uma ótima notí-
cia: "O circuito do Rio será um dos
mais emocionantes da temporada".
Quem ainda tiver dúvidas poderá
conferir no dia 17, quando será rea-
lizado o GP Brasil de Fórmula
Indy. A certeza que se confirmou
nas palavras do brasileiro já estava
explicita em seu rosto assim que
saiu do Mercedes preto em que deu
três voltas na pista. Uma semana
depois de duramente criticado por
Maurício Gugelmin, pelo excesso
de ondulações, o asfalto de Jacaré-
paguá parece quase totalmente re-
modelado nos pontos críticos. "A

pista está entre as cinco melhores
da Fórmula Indy", definiu Crhis-
tian.

Tanta certeza no sucesso da pro-
va tem como suporte a experiência
do mais jovem talento da família
Fittipaldi, que, apesar dos 24 anos.
já soma três temporadas de Fórmu-
Ia 1 e uma de F Indy. Christian
ficou impressionado com a largura
da pista e garantiu que três carros
poderão entrar juntos no retão — o
maior de toda a Indy, com 1,1 qui-

lômetro — para 
"fazer o público

delirar". Em sua opinião, as curvas
1 e 4 serão as mais difíceis e perigo-
sas. mesma opinião manifestada
por Gugelmin na semana passada.
Os quatro outros circuitos que esta-
riam incluídos na lista dos melho-
res, segundo Christian, são os de
Nazareth, Homestead, Michigan e
Indianápolis.

Ainda um pouco decepcionado
com o sexto lugar conseguuido em
Homestead — "não esperávamos
largar tão atrás e muito menos esta
colocação" —, Christian garantiu
que a configuração do circuito ca-
rioca beneficia os carros rápidos
como o de sua equipe, a Newman-
Haas. Com isso, espera uma boa
participação no GP do Brasil, dia
17, e conta com a presença da torci-
da. "Acho 

que eles serão muito
importantes para empurrar os piltos
brasileiros. Não sentirei pressão
porque penso nisso pelo lado posi-
tivo", comparou o piloto.

Família — A festa da família
Fittipaldi será quase completa no
dia 17. Antes da prova, Wilsinho.
pai de Christian, correrá na catego-
ria stock cars. "Pena 

que os netos
da vó Josi não estarão todos aqui.
Em Portland. fizemos uma foto
com os sete netos, junto com a
bisavó Maria", contou Christian,
que considerou justa a homenagem
feita ao tio, Emerson, cujo nome
batizou o circuito oval do Rio.

Dirigente 
prevê 

o sucesso da 
prova

apenas alguns detalhes na pista e
em toda estrutura, mas eles estão
respeitando o calendário", disse."Nos Estados Unidos, já corremos
em asfaltos 30 vezes piores do que
este", garante Christian Fittipaldi.

Chuva — A grande preocupa-
ção de pilotos e organizadores para
o dia 17 é a chuva. "Só espero que
não chova", arriscou, um aflito
Chistian Fittipaldi. olhando algu-
mas nuvens negras que se forma-
vam nos céus de Jacarepaguá, on-
tem á tarde. Para evitar contratem-
pos com a secagem da pista numa
eventual chuva fina, está chegando
hoje ao Rio um superequipamento

turbinado. Pelo regulamento da
Indy, em caso de chuva, a prova ó
adiada para o dia seguinte.

n Os treinos para o grande Pr®-
mio da Austrália, que será disputado
no domingo, começam amanhã no
autódromo de Melbourne e abrem
oficialmente a temporada % de Fór-
mula 1 — uma temporada espeotel-
mente importante para Ferrari,wqW
aposta toda» as suas fichas no ale-
mão Michaei Schumacher, atual ti-
campeio mundial e que assinou com
a escuderia italiana um contrato fe
USS 50 milhões por dois anos. &
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Bebeto nao fica nem na reserva sebcio 
wor9hh* I

m Tecnico assume a briga tira o atacante ate do banco da partida contra o Zaragoza Jjj

mlCORUflA, ESPANHA—rela^aoen- 2uem primeiro os chamou de "velhinhos" foi Joao Saldanha.

J!m"torS'res^ulgam 
que inovaQoes. Principalment'eas tecnologicas.

flBfante e treinador mantem uma batalha :«f|ji#"' 
'"M Tao 

conservadores que estao fazendo a primeira rcuniao fora
Stfkular para medir for^as. Setno initio da iKr^ 

' 
j|B da Gra-Bretanha em cem anos. Saldanha dizia que as reunides

^Kana Bebeto nao treinou com o restante ¦¦ Mk eram problematicas porque todos sao surdos, e cada tema leva
JjTgrupo (alegou dor no bra?o direito, uma horas para ser discutido,eassim mesmo quando eouvido.
antiga lesao), irritado por ter sido substitui- Mas uma reuniao fora da Gra-Bretanha ja e urn passo a frente.

¦^^Ho 

ultimo domingo, ontem Toshack deu E devemos levar em conta que nao se pode estar mudando a toda
Tirou o craque da partida dehoje, 4hora as regras do esporte mais popular do mundo. Mudan^as de

^Hfa o Zaragoza, pela seminnu^as^e^ IS 
0. 

medidas de baliza exigeni alteragdes na marca^ao do campo, e a

ai^teto°n^^tarl 
sequer no banco de • 

)' 
Os ingleses foram os impor regras futebol, o que

dw no Cam- wHBl¦&' galeses e cinco escoceis. Todos txfns da Ma. cnar e

Snato Espanhol e na Copa do Rei. Per- ¦. mexcr nas regras. Mas fraqumhos de bola. Ingleses, trlandeses,
dfcndo esta noite no Riazor estara pratica- Vk ( galeses e escoceses nao assustam ninguem, quando se trata de
ftpnte eliminado. "Bebeto nao tern condi- competi<;6es internacionais.

sdj&es de jogar", justificou Toshack, sem

II 

*rplicar se o criterio era tecnico, tatico, fisi- ^1',, r, . I
I 3Hpu pessoal. m ¦ Am m 

" 
mk ¦>* E preciso ler com ateixao entrevistas de Zagalo. Lie revela

I SBjogador evitou dar entrevistas (embora y^., poucas coisas, emite muitas, mas a conversa que ele teve com o

I 8£ha atendido aos fas com simpatia) e qua- \[r I companheiro Oldemario Touguinho da vazao a algumas conclu-
I Sylao teve com o tecnico durante A A^jjA.A^'¦ ftgt soes.
I 3lno de ontem. Bebeto treinou separado . ^\ primeira delas e que a convoca?ao de Dunga nao e tao certa

qi^nt^parecia.^^

:-^mo encontrar saidas para nao treinar. De espectador, .
'qualquer maneira, a briga com Toshack ser- 4Pr Na frente, a ida de Bebeto e quase tao certa quanto a ausencia

como acreditam os espanhois, para pre- de Romano. A frase de Zagalo define tudo: "Bebeto est& sempre
cipitar a volta de Bebeto ao Brasil. Alguns * querendo jogar. Romario e sempre um problema. Sem jogar bem

.^rnalistas comentam que o jogador aos no p|ameng0 n|j0 pode ser convocado. No dia em que for

1 fc^oKoSSSt 
* """ De 

acordo com os /bJBSBHflKBRTSlB^STSE^Brosil novaracn.e o Romano da Copa. de arrancadas
hi jontade de voltar ao luteboi carioca. ./ r 

pique para deixar os ziigueiros perdidos, a Selevao estara aberta

paraelc."
h ]mr in.. A ^1- • E os zagueiros de area, bem, oszagueiros de area..;
i Much Better faz Ailton 

nao viaia para 
?

»li Ht*i Afimn hvkiviA • Chega a ser constrangedor o noticiario que conta as cobran-
tllfl OlOIl" IXx^IIIlf 9as de jogadores e ex-jogadores a seus clubes. Ha dividas que

3 para o Classico MaCCIO COI1I FlllIlllllCIISC infindaveis. j
Os clubes precisam entender que o problema nao e dc cada

Much Better fez um treino de campeao, gm a majs uma crj$e "j\jao 
posso mais ficar com a preferiu nao se identificar para um em particular, mas do futebol cm gcral. Continuam a

ontem de manha. no Vale da Boa Esperan- originada 
pelo caos financeiro conta bancaria estourando por- nao piorar as coisas — garantiu assumir compromissos que nao podem saldar c a fazer cam-

J ga, em ltaipava. 0 treinador Joao Maciel e do clube, o Fluminense estr6ia que o clube nao me paga. Para ir que Ailton tem uma proposta do pconatos deficitirios, admitinda clubes por compromissos po-
joquci Jorge Ricardo nao conseguiram es- hoje na Copa do Brasil diantc do de cabe$a quente e atrapalhar o Gremio e por isso nao quer liticos e outros interesses.

j cander o entusiasmo. 0 craque superou CRB, no estadio Rei Hi em grupo, e melhor ficar em casa", atuar pelo Fluminense na Copa £ s6 Verificar os participantes do proximo Campeonato
i melhor das expectativas. No apronto tjna1 Macei6 

(2lh). Embora o tfcnico justificou Ailton. 0 Fluminense do Brasil. O epis6dio prova que Estadual para se ter uma ideia do numcro de jogos deficita-
j Para disputar o Classico Latino-amencano, jajr t<»nHn a volta de Re- deve ao jogador dois meses e a ascendencia de Valquir sobre .
J C(Rn dota*;ao de RS .00 mil, domingo nato Gaucho, os tricolores terao meio de salirios, mais RS 32 mil os jogadores e bem menor que a

j 51 s2/5 nos 800 metros, com arremate de dois problenias. 0 mais 
^aw: 

dc tovas do contralo anterior. 
Edmundo recomcgou sua Srrcira dc aEressor, com duas

jjm 
OS 200 metros fa*. Mm longc J 

"**»*«?*"""*H 
!Xm M dois anos c . cxpulsocs cm Sao Paulo. Como sempre. cs.ajacusando os

i alazao Stirling, seu spurring no treinamento. pital alagoana, em protesto pe ment0 E a mmha cara dizendo recusara a ioear meios de comunicaQilo e a poo to de ter uma briga com os

! 
"Desde 1994, quando ele ganhou tudo, que las dmdas do clube com ele O 

para quem me vendeu; da um TjJJS' WeleWbn Ro- jornalistas.
J Much Better nao treinava tao bem assim menos grave: sem laterals ft altu- tempinho at6 0 Fluminense pa- _.lld ^ Ro„6rio e R'0„eri. Alguem precisa dizer a ele que caso cometa nova agrcssao e
j falou Joao Made! com olhar fixo no crono- ra, o treinador contmua impro- „ » 

VumDcta Cndu * Darci e seja condenado. perdera a condigao de primario e ficara em

j metro. Ricardinho tambem vibrou com visando Rogerinho no setor es- 
^ AUt 0 vice de fu. Wi,^a Re'nato $laldeir! Posi<5° dir'cil no Julgamento do acidente em que se envolveu.

3 < boa forma de seu conduzido. " Ele parece querdo da defesa. & • no Rio. Se isso acontecer, o proximo estagio e a cadeia.

1 iln.irinho O niir.'oe,lu,o. chcio de fcras. Reua.o chegou a ir a casa dc rcbol. Valqmr Prmcmel. aa-„ou cRB: Zuza. Soares. Mare,o Pe- '
S"a a,eumenIatao * que " rara' Carl'n,hos 

tm0e"° 
C, 

E duro me despedir do timido Philol. mais uma Sitima da
sua dis- tinha condipoes psicologicas pa- mias; Jean. Lau, Everton e Jael- violencia 

do Rio
im vao. ra atuar. Um dirigente — que son; Gunga e Reinaldo. ——I

MMSrtHOKWWMtBBWI* ^
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LISE INFANTE

De acordo com os jornalistas espanhóis, Bebcto está cada vez mais próximo de voltar ao Brasil

Bebeto não fica nem na reserva

Técnico assume a briga e tira o atacante até do banco da partida contra o Zaragoza
AP — 27/06/95

•pondaote
k CORUftA, ESPANHA — A relação en-

tre Bebeto e o técnico do Deportivo La
úfia, John Toshack, continua tensa. Na

oha, imprensa e torcedores julgam que
ante e treinador mantêm uma batalha
jcular para medir forças. Se no início da

_jna Bebeto não treinou com o restante
,_Tgrupo (alegou dor no braço direito, uma
.antiga lesão), irritado por ter sido substituí-

¦o 

último domingo, ontem Toshack deu
ko. Tirou o craque da partida de hoje,
ra o Zaragoza, pela semifinal da Reco-

(inconsiderado o jogo mais importante do
aro para o Deportivo.

Bebeto não estará sequer no banco de
„ervas. A competição é a única em que o
eportivo ainda tem chances de ser cam-

^ jân depois dos maus resultados no Cam-
0Mnato Espanhol e na Copa do Rei. Per-
(fendo esta noite no Riazor estará pratica-' 

mte eliminado. "Bebeto não tem condi-
es de jogar", justificou Toshack, sem
íicar se o critério era técnico, tático, físi-
pu pessoal.
D jogador evitou dar entrevistas (embora
ha atendido aos fãs com simpatia) e qua*

Aão teve contato com o técnico durante o
jjno de ontem. Bebeto treinou separado
s relacionados para o jogo de hoje e foi

„.Pdos primeiros a deixar o campo no final

^'treinamento. Segundo alguns funcioná-
i do clube, a decisão do Toshack é uma

rèpresália que o atacante já deveria esperar.
A dúvida agora é como terminará a dis-

puta. O treinador tem autoridade para subs-
tituir, embora aumente sua impopularidade
por tirar a estrela do time, e Bebeto sabe

¦tomo encontrar saídas para não treinar. De'^qualquer maneira, a briga com Toshack ser-
ve, como acreditam os espanhóis, para pre-
çipitar a volta de Bebeto ao Brasil. Alguns

.^jornalistas comentam que o jogador aos
'poucos 

perde entusiasmo e recomeça a velha
"vontade de voltar ao futebol carioca.
W"

Much Better faz 
Aílton não viaja para-aA • r. - «r m.

um otimo treino

para 
o Clássico Maceió com Fluminense

SÉRGIO NORONHA

9realmi

Much Better fez um treino de campeão,
4 ontem de manhã, no Vale da Boa Esperan-
Í! ça, em Itaipava. O treinador João Maciel e o

j! jóquei Jorge Ricardo não conseguiram es-
j corider o entusiasmo. O craque superou a
i melhor das expectativas. No apronto final

Ípara 

disputar o Clássico Latino-americano,
C(fm dotação de RS 200 mil, domingo à

j tanta na Gávea, o castanho do Stud TNT fez
) 51s2/5 nos 800 metros, com arremate de 12s
'j para os 200 metros finais. Deixou longe o
*i alazão Stirling, seu sparrim no treinamento.
,i "Desde 1994, quando ele ganhou tudo, que

j Much Better não treinava tão bem assim
jj falou João Maciel com olhar fixo no cronô-

j metro: Ricardinho também vibrou com a

j boa forma de seu conduzido. " Ele parece
•! um potrinho. O páreo é duro. cheio de feras.

j mas tenho certeza que vai dar torcida na
i! reta. O cavalo está outra vez em grande
!i forma

Em meio a mais uma crise
originada pelo caos financeiro
do clube, o Fluminense estréia
hoje na Copa do Brasil diante do
CRB, no estádio Rei Pelé, em
Maceió (21h). Embora o técnico
Jair Pereira tenha a volta de Re*
nato Gaúcho, os tricolores terão
dois problemas. O mais grave:
Aílton recusou-se a viajar à ca-
pitai alagoana, em protesto pe-
Ias dividas do clube com ele. O
menos grave: sem laterais á altu-
ra, o treinador continua impro-
visando Rogerinho no setor es-
querdo da defesa.

Renato chegou a ir à casa de
Ailton na noite de terça-feira,
para demover o meia de sua dis-
posição de não viajar. Em vão.

"Não 
posso mais ficar com a

conta bancária estourando por-

3ue 
o clube não me paga. Para ir

e cabeça quente e atrapalhar o
grupo, é melhor ficar em casa",
justificou Ailton. O Fluminense
deve ao jogador dois meses e
meio de salários, mais RS 32 mil
de luvas do contrato anterior.
"Acabei de comprar um aparta-
mento. E a minha cara dizendo
para quem me vendeu: dá um
tempinho até o Fluminense pa-
gar..."

Segundo Ailton, o vice de fu-
tebol, Valquir Pimentel, aceitou
sua argumentação de que não
tinha condições psicológicas pa-
ra atuar. Um dirigente — que

preferiu não se identificar para
não piorar as coisas — garantiu
que Aílton tem uma proposta do
Grêmio e por isso não quer
atuar pelo Fluminense na Copa
do Brasil. O episódio prova que
a ascendência de Valquir sobre
os jogadores é bem menor que a
do ex-dirigente Alcides Antunes,
já que os atrasos de salários
ocorrem há dois anos e nunca
um se recusara a jogar.

Fluminense: Welerson, Ro-
nald. Lima, Rogério e Rogeri-
nho; Vampeta, Cadu," Darci e
William; Renato e Valdeir.
CRB: Zuza, Soares, Márcio Pe-
reira, Carlinhos Limoeiro e Ne-
mias; Jean. Lau, Éverton e Jaèl-
son; Gunga e Reinaldo.

Bons da bola

uem primeiro os chamou de "velhinhos" foi João Saldanha.
Os homens encarregados de zelar pelas regras do futebol têm

mente uma certa idade e sempre resistiram bravamente a
inovações. Principalmente as tecnológicas. ~

Tão conservadores que estão fazendo a primeira reunião fora
da Grã-Bretanha em cem anos. Saldanha dizia que as reuniões
eram problemáticas porque todos são surdos, e cada tema leva
horas para ser discutido, e assim mesmo quando é ouvido.

Mas uma reunião fora da Grã-Bretanha já é um passo á frente.
E devemos levar em conta que não se pode estar mudando a toda
hora as regras do esporte mais popular do mundo. Mudanças de
medidas de baliza exigem alterações na marcação do campo, e a
utilização de recursos da televisão tira a autoridade do árbitro.

Os ingleses foram os primeiros a impor regras no futebol, o que
não quer dizer que eles sejam os melhores no esporte. Aliás, a
Board é composta por quatro ingleses, quatro irlandeses, três
galeses e cinco escoceses. Todos bons da bola, capazes de criar e
mexer nas regras. Mas fraquinhos de bola. Ingleses, irlandeses,
galeses e escoceses não assustam ninguém, quando se trata de
competições internacionais.

?
É preciso ler com atenção as entrevistas de Zagalo. Ele revela

poucas coisas, emite muitas, mas a conversa que ele teve com o

companheiro Oldemário Touguinhó dá vazão a algumas conclu-
soes.

A primeira delas é que a convocação de Dunga não é tao certa

quanto parecia. As atuações de Flávio Conceição e Amaral
deixaram Zagalo plenamente satisfeito, e provavelmente ele acha

que chamar Dunga seria desprestigiar dois jogadores que devem
estar na França em 98.

Aliás, nunca é demais lembrar que o presidente Ricardo Teixei-
ra já disse que levará Dunga às Olimpíadas de Atlanta como
convidado. O problema é saber se o clube de Dunga dara pennis-
são para sua viagem e se o jogador estará disposto a ir como mero
espectador, do que eu duvido muito.

Na frente, a ida de Bebeto é quase tão certa quanto a ausência
de Romário. A frase de Zagalo define tudo: "Bebeto está sempre

querendo jogar. Romário è sempre um problema. Sem jogar bem
no Flamengo não pode ser convocado. No dia em que for

novamente o Romário da Copa, de arrancadas sensacionais, com

pique para deixar os zagueiros perdidos, a Seleção estará aberta

para ele."
E os zagueiros de área, bem, os zagueiros de área...

?
Chega a ser constrangedor o noticiário que conta as cobran-

ças de jogadores e ex-jogadores a seus clubes. Há dívidas que
já passaram de um ano, questões na Justiça e discussões
infindáveis.

Os clubes precisam entender que o problema não é de cada
um em particular, mas do futebol cm geral. Continuam a
assumir compromissos que não podem saldar c a fazer cam-

pconatos deficitários, admitindo clubes por compromissos po-
lítiços e outros interesses. <

É só verificar os participantes do próximo Campeonato
Estadual para se ter uma idéia do número de jogos deficitá-
rios.

?
Edmundo recomeçou sua carreira de agressor, com duas

expulsões em São Paulo. Como sempre, está acusando os
meios de comunicação e a ponto de ter uma briga com os

jornalistas.
Alguém precisa dizer a ele que caso cometa nova agressao e

seja condenado, perderá a condição de primário e ficará em

posição difícil no julgamento do acidente em que se envolveu,
no Rio. Se isso acontecer, o próximo estágio é a cadeia.

?
É duro me despedir do timido Philot, mais uma vítima da

violência do Rio.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS
MNSTÉRIO DE MtNASE ENERGIA

E&P - Bacia de Campo*
AVISO DK LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N* 160.1.007.M4
Objeto: Serviços de metalizaçào em equipamento* nas plataformas de Cara peba I
(PCP-I). Carapeba II (PCP-II). Carapeba III (PCP-llt). Cherne I (PCH-I). Pargo I
(PPQ-I) e Vermelho II (PVM-II). sob regime de preços unitirios por um prazo de
240 (duzentos e quarenta) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço".
(Cadastro PETROBRAS item 05.15.02).
Edital encontra-se á disposição para consulta e/ou obtenção na Gerência do
Contratos da E&P - Bacia de Campos - Av. Elias Agostinho, 665, Sala 104, Bloco
B, om Macaô - RJ. A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de R$ 12.00 (doze reais).
Recebimento das documentações e propostas no dia 26/03/96, às 10:00h, na E&P
- Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes do
documentação.

E&P - Baeta de Campo*
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PBEÇOS N* 160.1.002.96-2
Objeto: Serviços de reforma das câmaras frigoríficas e substituição de grelhas
de insuflamento de ar condicionado com remoção da instrumentação pneumàtica
na plataforma garoupa, sob regime de preços unitários por um prazo de 90
(noventa) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço". (Cadastro
PETROBRAS item 5.20.9.1).
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção na Gerência de
Contratos da E&P - Bacia de Campos • 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 100.00.
Recebimento das documentações e propostas no dia 25/03/96. às I4.00h. na E&P
- Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.

Perdoai os i kacos de

MLMORIA, PC )KQUE E L E S TE RÃ O

UMA NOVA Cl IANCE.

BRASIL

0800-213055

SE VOCÊ PERDEU ALGUM FASCÍCULO DO NOVO TESTAMENTO DA MANCHETE, NAO SE PREOCUPE.
ABLOCH ESTÁ COLOCANDO À SUA DISPOSIÇÃO OTELEFONE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ON-
DE VOCÊ PODERÁ ADQUIRIR OS FASCÍCULOS ATRASADOS, ALÉM DA CAPA DURA PARA PROTEGER
A SUA COLEÇÃO. LEVANTE AS MÀOS PARA O CÉU. VOCÊ JÁ PODE SE REDIMIR POR TELEFONE.
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Seleção sai de uma desvantagem de 2 a 0 para conquistar o título do Pré-Olímpico

ài.» Diata Arrvontina —— Marcelo Theobald
OLDEMÁRIO TOUGU1NHÓ

gado especial
4AR DEL PLATA, ARGENTINA — Sem

bem, mas com uma reação de garra e
Jito brio, a Seleção Brasileira saiu de uma
svantagem de 2 a 0 para o empate final de
Ít2 contra a Argentina e conquistou, on-
fcà noite, em Mar dei Plata, o titulo do
óeio Prè-Olímpico. Se o Brasil esperava
ç&mistoso de luxo valendo o primeiro
jlr, antes mesmo de o jogo começar já

uma mostra do que teria pela frente: os
-atinos vaiaram, intensamente, a execu-
&3o hino nacional brasileiro.

, se é verdade que mais uma vez a zaga
i)u a desejar, com novas falhas, também

Eftaque não demonstrou a força de outros
jroÔs. Tudo, porém, acabou superado pela
dedicação dos jogadores que, a partir dos 20
mfnütos do segundo tempo, passaram a

j compensar todas as deficiências técnicas' 
om disposição e conseguiram chegar ao
inpate que valeu o titulo, superando inclu-

i.a violência dos donos da casa.1
\Argentina: Cavallero, Lombardi, Rot-

Í Pablo Paz e Juan Sorin; Bassedas,
aeyda, Ortega e Morales (Verón); Ddga*
(Crespo) e Cláudio Lopez (Gonzalez).
\il: Dida, Zé Maria, Carlinhos, Narciso e

;rto Carlos; Flàvio Conceição, Amaral
.celinho Paulista), Juninho e Beto; Caio
tvio (Jamelli). Árbitro: Oscar Ruiz (Co-
íbia). Renda: US$ 536.734. Público:

íiV-241 pagantes. Cartões amarelos: Flàvio
.^Jãijiiceição, Roberto Carlos, Almeyda, Beto,
^•Morales, Amaral e Caio. Cartão vermelho:

Gonzalez. Gols: no primeiro tempo, Cláudio
Lopez, aos I7min; no segundo tempo, Del-
gado, aos 12min; Beto, aos 23min; Sávio,
aos 25min.

!l n,ilNa partida preliminar, valendo a terceira
' Mècação do Pré-Olímpico — e nada mais,

afinal apenas Brasil e Argentina estão classi-
hffiçados para Atlanta —, o Uruguai derrotou
.^Venezuela por 3 a 1.
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Fluminense não

tem Aílton na

ICòpa do Brasil
" v,,cÍEm meio a mais uma crise originada pelo

caos financeiro do clube, o Fluminense es-
tréia hoje na Copa do Brasil diante do CRB,

, no estádio Rei Pelé, cm Maceió (21h). Em-
bora o técnico Jair Pereira tenha a volta de
Rçnato Gaúcho, após um mês ausente por

•Wntusão, os tricolores terão dois problemas
ni^parlida.

mais grave: Aílton, principal jogador
^equipe atualmente, recusou-se a viajar —
unia forma de protesto contra as dívidas que
o clube tem com ele. O menos grave: sem
laterais à altura, o treinador continua im-
provisando Rogerinho no setor esquerdo da
defesa.

Fluminense: Wellerson, Ronald, Lima,
Rogério e Rogerinho; Vampeta, Cadu, Dar-

r ci e William; Renato e Valdeir. CRB: Zuza,
2 Soares, Márcio Pereira, Carlinhos Limoeiro

e Nemiás; Jean. Lau, Éverton e Jaélson;
Gunga e Reinaldo.

* «i MliiiSfit ®fesi

^¦r —¦«, j' 'Sh^HH

Amaral (8) não repetiu suas boas atuações e, nervoso, acabou sendo substituído no segundo tempo

Bebeto não fica nem no

banco de reservas hoje

ANELISE INFANTE
Correspondente

LA CORUflA, ESPANHA — A
relação entre Bebeto e o técnico
do Deportivo La Coruna, John
Toshack, continua tensa. Na Es-
panha, imprensa e torcedores
julgam que os dois mantêm uma
batalha particular. Se no inicio
da semana Bebeto não treinou
alegando dor no braço direito
(uma antiga lesão), irritado por
ter sido substituído no último
domingo, ontem Toshack deu o
troco. Tirou o craque até do
banco de reservas da partida de
hoje, contra o Zaragoza, pela
semifinal da Recopa.

O jogo é considerado o mais
importante do ano para o De-

portivo, afinal, é a única compe-
tiçào em que o Deportivo ainda
tem chances de ser campeão
apòs bs maus resultados no
Campeonato Espanhol e na Co-
pa do Rei. "Bebeto não tem
condições de jogar", justificou
Toshack, sem explicar se o crité-
rio era técnico, tático, físico ou
pessoal.

O jogador evitou dar entre-
vistas (embora tenha atendido
aos fãs com simpatia) e quase
não teve contato com o técnico
durante o treino de ontem. Be-
beto treinou separado dos rela-
cionados para o jogo de hoje e
foi um dos primeiros a deixar o
campo no final do treinamento.

Segundo alguns funcionários do
clube, a decisão do Toshack é
uma represália que o atacante já
deveria esperar.

A dúvida agora é como ter-
minará a disputa. O treinador
tem autoridade para substituir,
embora aumente sua impopula-
ridade por tirar a estrela do ti-
me, e Bebeto sabe como encon-
trar saídas para não treinar. De
qualquer maneira, a briga com
Toshack serve, como acreditam
os espanhóis, para precipitar a
volta de Bebeto ao Brasil. Al-

guns jornalistas comentam que o

jogador aos poucos perde entu-
siasmo e recomeça a velha von-
tade de voltar ao futebol cario-
ca.

Muito 
prazer

anhar um titulo dentro da Argentina causa um prazer indizivel.
vJT Ganhar este título depois de estar perdendo de 2 a 0 é quase um
orgasmo. Por isso é que os argentinos queriam briga depois do
término do jogo. O titulo perdido já era duro de encarar, e como era

para o Brasil, jamais seria aceito com naturalidade.
E olhem que o Brasil nem jogou tão bem assim. Esteve inferioriza-

do em boa parte do jogo, desencontrado e apresentando os defpitos de
sempre em sua zaga. Os dois gols argentinos foram feitos em penetra-
ções pelo meio, na cara do goleiro Dida, em falhas nao apenas de
Carlinhos e Narciso, mas de todo o sistema defensivo.

O plano argentino era bom e bem executado. Zé Maria e Roberto
Carlos foram marcados, e as jogadas eram sempre feitas pela esquer-
da, forçando a saída dos zagueiros de área. O Brasil jogou apenas 10
minutos, levou o segundo gol quando esboçava uma reação no
segundo tempo e conseguiu o empate com uma boa dose de sorte de
Beto.

A Seleção Brasileira fez em dois minutos o que não havia consegui-
do em mais de uma hora. Provocou uma reação irracional dos
argentinos que até hoje não aprenderam que ganhar na marra está
fora de moda.

E o pior é que eles sabem que tinham futebol para ganhar o jogo e
o titulo.

?
É preciso ler com atenção as entrevistas de Zagalo. Ele revela

poucas coisas, emite muitas, mas a conversa que ele teve com o
companheiro Oldemário Touguinhó dá vazão a algumas conclusões.

A primeira delas é que a convocação de Dunga nao é tão certa

quanto parecia. As atuações de Flàvio Conceição e Amaral deixaram
Zagalo plenamente satisfeito, e provavelmente ele acha que chamar
Dunga seria desprestigiar dois jogadores que devem estar na França
em 98.

Aliás, nunca é demais lembrar que o presidente Ricardo Teixeira ja
disse que levará Dunga às Olimpíadas de Atlanta como convidado. O

problema é saber se o clube de Dunga dará permissão para sua viagem
e se o jogador estará disposto a ir como mero espectador, do que eu
duvido muito.

Na frente, a ida de Bebeto é quase tão certa quanto a ausência de
Romário. A frase de Zagalo define tudo: "Bebeto está sempre

querendo jogar. Romário é sempre um problema. Sem jogar bem no
Flamengo não pode ser convocado. No dia em que for novamente o
Romário da Copa, de arrancadas sensacionais, com pique para deixar
os zagueiros perdidos, a Seleção estará aberta para ele."

E os zagueiros de área, bem, os zagueiros de área...
?

Chega a ser constrangedor o noticiário que conta as cobran-

ças de jogadores e ex-jogadores a seus clubes. Há dívidas que
já passaram de um ano, questões na Justiça e discussões
infindáveis.

Os clubes precisam entender que o problema não é de cada
um em particular, mas do futebol em geral. Continuam a
assumir compromissos que não podem saldar e a fazer cam-

peonatos deficitários, admitindo clubes por compromissos po-
líticos e outros interesses.

É só verificar os participantes do próximo Campeonato
Estadual para se ter uma idéia do número de jogos deficitá-
rios.

?
Edmundo recomeçou sua carreira de agressor, com duas

expulsões em São Paulo. Como sempre, está acusando os
meios de comunicação e a ponto de ler uma briga com os

jornalistas.
Alguém precisa dizer a ele que caso cometa nova agressão c

seja condenado, perdera a condição de primário e ficará cm

posição difícil no julgamento do acidente em que se envolveu
no Rio. Se isso acontecer, o próximo estágio é a cadeia.

. .• ,
É duro me despedir do tímido Philot, mais uma vitima da

violência do Rio.

m

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS
MMSTtno DE MMME ENERGIA BRASIL

E&P - Bacia de Campo*
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N* 1 «0.1.007.96-6
Objeto: Serviços de metalizaçio em equipamentos nas plataformas do Carapeba I
(PCP-I), Carapeba II (PCP-II), Carapeba III (PCP-III). Cherne I (PCH-I). Pargo I
(PPG-l) e Vermelho II (PVM-II), sob regime de preços unitários por um prazo de
240 (duzentos e quarenta) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço",
(Cadastro PETROBRAS item 05.15.02).
Edital encontra-se á disposição para consulta ©/ou obtenção na Gerência de
Contratos da E&P • Bacia de Campos - Av. Elias Agostinho, 665, Sala 104. Bloco
B. em Macaô • RJ. A aquisição da documentação ser* mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de RS 12.00 (doze reais).
Recebimento das documentações e propostas no dia 26/03/96. às 10:00h, na E&P
• Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documontaçáo.

m

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS
MMSTÉMO DE MMAS E ENERGIA

E&P-Bacia da Campo*
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS M» 160.100a.9M
Objeto: Serviços de reforma das câmaras frigoríficas o substituição de grelhas
de insuflamento de ar condicionado com remoção da instrumentação pneumàtica
na plataforma garoupa, sob regime de preços unitários por um prazo de 90
(noventa) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço". (Cadastro
PETROBRAS item 5.20.9.1).
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção na Gerôncia de
Contratos da E&P • Bacia de Campos - Av. Elias Agostinho. 665. Sala 104. Bloco
B. em Macaô • RJ. A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de R$ 100,00
Recebimento das documentações e propostas no dia 25/03/96. às 14:00b. na E&P
- Bacia de Campos, ocasião em que serA iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.
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SE VOCÊ PERDEU ALGUM FASCÍCUIO DO NOVO TESTAMENTO DA MANCHETE. NAO SE PREOCUPE. UmL^çajmnjo
ABLOCH ESTÁCOLOCANDOÀSUADISPOSIÇÀOOTELEFONE DA CEKTRAl DE ATENDIMENTO, ON- 1 BH»
DE VOCÊ PODERÁ ADOUIRIROSFASCÍCULOS ATRASADOS. ALÉM DA CAPA DURA PARA PROTEGER 1 . j
A SUA COLEÇÃO LEVANTE AS MÃOS PARA O CÉU. VOCÊ JA PODE SE REDIMIR POR TELEFONE.
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^Amoroso treina e e titular

Prec^a 

^tros^-se 

com os companheiros, jogadorja esta escalado para enlrentar o^nhai*c^mianha

^! 
^ 

^ 

1' 
Atem de Amoroso a outra novidade do moroso (E) mareou um gol logo em seu primeiro ireino no Flamengo e afirmou que nao lerd problemaspara jogar ao lado de Romario e Savio no utaque do rum^niegro

Flamengo amanha sera a escalaQao de Val-
bcr direita. 0 jogador, que
nou na posigao, nao gostou muito. "Na "¦ "¦
lateral e preciso um otimo condicionamcn- ffl i\f> fh
to e so estou trcinando ha duas semanas", vfaLCWl."!. x-zUV/figLC
nfirmnii Inpl n:"in innis sntw "Fie v:ii nH- ^ ja 

no primeiro

JoelJtcou aprc'ci a amencia </t* ireino
.... .-V/ ...... ,

'Sindrome 
de H 

(fSik rjBja""""""!

aviao' ataca • »®«.NsE!
i • Ami \ /y^S^\ DEPLA

o mvine^ro 

\

ten;a-feira pela Copa do Brasil. Este ano 

"*\/ 

) f ? ll S 
IeVc6"*s 10x15 9x13 |todas as vezes que o time entrou num aviao f^^GSSBmr g|j j ( f\j s ¦ 12 3,96 2,tt |

para jogar, voltou para o Rio com uma .X' /1 AP ¦ 
~24 W 

WfT
dcrrola na bagagem. Foi assim contra A- / f /// jrss TT*—
tletico-PR (3 a 1). Sao Paulo (7 a 3), / / /Jf I I 36 1 11',> ,M I
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Nas outras vezes. as desculpas eram I \l
sempre as mesmas. Ojogonao valianadae i"tK. 1 ?BBE '—¦ 
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FOTOGRAFIA I

AJUDEA RESGATAR

Amoroso treina e é titular

¦ Apesar de mostrar que precisa entrosar-se com os companheiros, jogador já está escalado para enfrentar o Linhares amanha
Fotos de Miche) Filhe

MAURÍCIO FONSECA
Amoroso chegou, treinou e já está esca-

lado para jogar amanhã, em Brasília, con-
tra o Linhares, pela Copa do Brasil. Não
que tenha se destacado. Pelo contrário.
Apesar de ter marcado um gol, teve parti-
cipação discreta e mostrou que ainda pre-
cisa de tempo para conhecer os compa-
nheiros e entrar em forma. Mesmo assim,
caiu como uma luva nos planos da comis-
são técnica. Com Amoroso, o jovem Ira-
nildo será resguardado, perderá o estigma
de salvador da pátria e entrará no time aos
poucos.

Logo após o coletivo, o técnico Joel
Santana conversou com Iranildo e explicou
as razões que o levaram a tirá-lo do time.
Depois de se encantar com o futebol rápi-
do e objetivo do jogador, Joel percebeu o
quanto seria arriscado mantê-lo como titu-
lar num time que ainda procura sua identi-
dade. "Iranildo é um jogador especial, mas
ainda precisa amadurecer. Sem falar na
parte física. Mas a torcida não quer saber
destas coisas. Não sei se ela teria paciên-
cia", explicou Joel.

O treinador disse que a participação de
Amoroso no coletivo superou suas expec-
tativas — por isso confirmou a escalação
do jogador no meio, com Marques e Gláu-
cio na frente. Nelio, que sentiu uma fisgada
na coxa, está fora. "Para o primeiro treino
foi muito bom. Movimentou-se bem e
mostrou desenvoltura", justificou.

Amoroso também estava satisfeito.
Gostou da sua participação e não mostrou
receio de jogar ao lado de Sávio e Romá-
rio. "Jogar com craques não é problema.
Como gosto de atuar vindo de trás, acho
que poderemos nos dar muito bem", afir-
mou. Ele garantiu que não tem mais nada
no joelho esquerdo o que foi confirmado
pelo médico Giuseppe Taranto. "Ele foi
operado pelo doutor James Andrews, um
dos maiores especialistas em joelho do
mundo. Ele operou Zico, Mozer e Adílio,
todos com sucesso. Clinicamente Amoroso
não tem mais nada no joelho", observou
Taranto.

Além de Amoroso, a outra novidade do
Flamengo amanhã será a escalação de Vál-
ber na lateral direita. O jogador, que trei-
nou na posição, não gostou muito. "Na
lateral é preciso um ótimo condicionamen-
io e só estou treinando há duas semanas",
afirmou. Joel não quis saber: "Ele vai ad-
qüirir a forma jogando". A comissão técni-
ca ainda tem esperanças de contar com
Sávio, que chega hoje da Argentina.

Retorno — Romário só voltará ao
time na estréia do Flamengo no Campeo-
nato Estadual, quarta ou quinta-feira. On-
tem, o atacante esteve na Gávea c ficou
pouco tempo. Ouviu a preleção de Joel
Santana, fez uma série de exercícios para o
joelho e foi embora. Segundo o médico
Giuseppe Taranto, Romário ainda sente
dores e por isso foi vetado: "Ele ainda
precisa de dois ou três dias de repouso para
voltar aos treinos".

O artilheiro não vai a Manaus, onde
domingo o Flamengo faz uma amistoso
contra o Fast. A ausência do atacante
representa prejuízo para o clube. Com Ro-
mário, a cota seria de RS 220 mil, sem ele.
cai para RS 120 mil.

Amoroso (E) mareou um gol logo em seu primeiro treino no Flamengo e afirmou que não terá problemas para jogar ao lado de Romário e Sávio no ataque do rithm-negr

Jogador chega atrasado

¦ Confusão no

horário do vôo

causou problema
A Gávea viveu ontem mo-

/m. mentos de apreensão. Às
9h, todos já estavam em campo de
roupa trocada, prontos para o co-
letivo que o técnico Joel Santana
comandaria em seguida. O único
ausente era justamente o mais es-
perado: Amoroso. Ninguém sabia
explicar o paradeiro do jogador.
Joel tratou de fazer sua parte. Foi
para o meio do campo e fez um
longa preleção para os jogadores.

Assim que terminou de falar, o
treinador deixou o campo e foi à
sala do gerente de futebol Paulo

Angione saber se Amoroso viria
ou não para o treino. A resposta
foi positiva. Amoroso tinha ido a
Campinas, se atrasara, mas estava
chegando.

Joel voltou para o campo. Co-
mandou um rápido treino tático e
nada de Amoroso. Como o joga-
dor não chegava, o vice de rela-
ções externas, Michel Assef, resol-
veu entrar em ação. Para desviar
a atenção da imprensa, foi puxan-
do um assunto atrás do outro.
Chamou Eurico Miranda (vice-
presidente de futebol do Vasco)
de imbecil — por este estar dizen-
do que o Flamengo está através-
sando o negócio entre o Vasco e
Bebeto. Segundo ele, o que ocorre
é exatamente o contrário.

dia

Assef era o centro das atenções
quando finalmente Amoroso apare-
ceu, às lOh 15. O jogador chegou
apressado e com um enorme saco
plástico na mão. Trocou de roupa e
dez minutos depois estava no campo."Tem apenas uma vôo de Campinas
para o Rio e me disseram que ele saia
às 7h. Quando cheguei ao aeroporto,
fiquei sabendo que o vôo era às
8h30", desculpou-se.

Amoroso estreou colaborando
com a caixinha dos jogadores. Mas
não perdeu a animação. Disse que
apesar de ter nascido em Brasília,
sempre se considerou carioca, pois
toda sua família mora aqui. "No

Flamengo vou voltar à seleção", ga-
rantiu. (M.F.)

'Síndrome 
de

avião9 ataca

o alvinegro

O time do Botafogo está sofrendo da.
•Síndrome do avião. Esta é a única explica-
{ão para a humilhante derrota para o inex-
pressivo Corissabá do Piaui, por 1 a 0.
terça-feira pela Copa do Brasil. Este ano
todas as vezes que o time entrou num avião
para jogar, voltou para o Rio com uma
derrota na bagagem. Foi assim contra A-
tlético-PR (3 a 1), São Paulo (7 a 3),
Nacional (3 a 2) e agora contra o campeão
piauiense.

Nas outras vezes, as desculpas eram
sempre as mesmas. O jogo não valia nada e
a viagem tinha sido muito cansativa. Para
enfrentar o Corissabá. o time viajou quase
seis horas. Chegou a Teresina exausto, mas
teve um dia inteiro para descansar. Sem
falar que terça-feira, o jogo era para valer.
A diretoria decidiu levar a equipe titular
exatamente para conseguir uma vitória por
pelo menos dois gols de diferença e não ter
de jogar a partida de volta. Foi o que
fizeram Palmeiras — goleou o Sergipe em
Aracaju por 8 a 0 — e Corinthians —
venceu o ABC por 4 a 0 em Natal.

Deu tudo errado. Segundo o técnico
Marinho Perez. o que houve foi falta de
respeito ao adversário. O time achou que
venceria quando quissesse e acabou pagan-
do pela auto-suficiència. De qualquer ma-
neira. é bom lembrar que na próxima quar-
ta-feira. dia 13, o Botafogo estréia na Taça
Libertadores, contra o Corinthinas. em
São Paulo. De ônibus a viagem demora
cinco horas.

REVELAÇAO
E CÓPIAS

O momento de 
glória 

do Corissabá

Maior salário do

time que venceu o

Botafogo é R$ 500
LORIANO. PI — Encrava-

JT da no interior do Piaui, a
pequena cidade de Floriano, a 240
quilômetros de Teresina, está em
festa. Único time profissional da
região e campeão estadual de 95.
o Corissabá derrotou nada menos
do que o Botafogo, atual detentor
dos títulos brasileiro e carioca. A
façanha de terça-feira, pela Copa
do Brasil, deixou os llorianenses
em estado de graça, e eles come-
moram como se o time tivesse
sido campeão de alguma coisa.

Bitonho, autor do gol da vitória
de 1 a 0, virou herói, e, se bobear,
vai ganhar um busto em praça
pública.

Sem maiores recursos, o clube
gasta com todo o seu elenco de 20
jogadores cerca de RS 9 mil men-
sais e o salário máximo é de RS
500. Uma realidade bem diferente
daquela vivida pelo Botafogo, na
qual somente o artilheiro Túlio
ganha dez vezes mais do que o
elenco inteiro do Corissaba. Ou
melhor, um mês de salário do era-
que alvinegro cobre quase um ano
da folha de pagamento do clube
do Piaui.

A pergunta que fica é a seguin-
te: como o Botafoao conseguiu

perder para um adversário infini-
tamente inferior? Nem mesmo o
vice presidente do Corissabá, Nél-
son Júnior, sabe responder. Ele
reconhece as limitações do seu ti-
me e confessa que o Corissabá foi
a campo sonhando em conseguir
no máximo um empate, o que já
seria um resultado heróico. Se
perdesse de pouco, tudo bem.
"Essa vitória caiu do céu", disse.

Agora, no entanto, o time quer
mais. O Corissabá tem a vanta-
gem do empate no jogo de volta
(dia 27). no Rio. mas pode até
perder por 1 a 0. resultado que
levaria a decisão do confronto pa-
ra a disputa de pênaltis. Se perder
por um gol de diferença a partir

de 2 a I, volta para casa classifica-
do. "Vamos tentar um novo mila-
gre", comentou o dirigente, apos-
tando novamente na ajuda dos
deuses, a exemplo do técnico Sil-
vio Lemos.

Fundado em 1973. o Corissabá
nasceu da fusão de dois times
amadores, até então inimigos
mortais: Corinthians e Posto Sa-
bá, ambos do bairro de Mangui-
nhos. Depois de muita rivalidade,
eles resolveram se unir e partir em
busca de desafios maiores. Há
cinco anos na Primeira Divisão
do futebol piauiense, o Corissabá
conquistou seu primeiro titulo no
ano passado.

m m
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ienho uma agenda lotada. Acho que os brasileiros tem EUA, o trabalho do agente esta vin- , 
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Ha 2 meses tentando a sorte nos EUA, Cristiana Oliveira e candidata

agenda,

na França e jante 
na Escandinávia. Ou vice-versa

Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon - Rio

pl|pHoje tem Feirinha Zona Sul na loja Dias Fe
tem farinha Zona Sul nas talas Vilc. d^ Pirajifef

Tecendo loas à MPB,
acusando de racismo os
critérios do Grammy e
fazendo a apologia da
música antiimperialista,
o guitarrista mexicano
Santana se prepara para
apresentar-se este mês
no Brasil. (Página 8)

Adriana

COMO SER

Em Hollywood, cabe aos agentes,
que levam em média 10% sobre cada
contrato, estabelecer pontes entre o
artista e os produtores. Segundo John
Unholz, porta-voz da agência William
Morris, uma das mais poderosas dos
EUA, o trabalho do agente está vin-
culado á fama do ator. "Seu poder de
influência vai depender do número de
estrelas que representa", explica.

Entre as agências mais famosas de

ALGUÉM NA MECA

Hollywood, estão, além da William
Morris, a International Creative Ma-
nagement (ICM) — de Cristiana Oli-
veira — e a Creative Artists Agency
(CAA). A política do package (paco-
te) é atualmente a forma mais comum
de negociação. Como o agente repre-
senta mais de um cliente, muitas vezes
ele aceita a assinatura de contrato
com um ator cobiçado em troca de

que o estúdio interessado aproveite
outro cliente seu menos cotado.

? Para os atores brasileiros que so-
nham em conseguir um contrato co-
mo o assinado por Cristiana Oliveira,
o primeiro passo pode ser um contato
com a William Morris, tel: (310) 274
7451; ou ICM (310) 550-4000; ou
CAA (310) 388-4545. (Cláudio C«sti-
lho, de Los Angeles)

JORNAL DO BRASIL

O grupo Ramones se despede dos fâs hoje no Rio
(Página 4)

Almoce

ALLONS ENFANTS KOSKENKORVA

Basta pegar a escada rolante. O Rio Design Center tem dois restaurantes que são urna verdadeira viagem: o ALLONS ENFANTS, tio subsolo, especializado em cozinha francesa, sob o comando do cbef
Philippe Bridel; e o KOSKENKORVA, um autêntico escatidinavo, com pratos frios, localizado no terceiro piso. Agora você já sabe: o Design tem sabor. Venhafazer sua festinba de Babette particular.
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CEL1NA CÔRTES
¦¦¦¦ os 32 anos, a atriz carioca Cristiana

Oliveira caminha para realizar o sonho
de consumo de milhares de brasileiras:
contracenar com o galã Antonio Bande-
ras, escalado para o papel principal do

| 1 filme Zorro, dirigido por Robert Rodri-
WJH \ guez, o cineasta que garante ter feito El

mariachi com apenas US$ 7 mil. Para
jganhar o papel, Cristiana ainda depende de uma reu-
niào com Rodriguez prevista para os próximos dias. Se
tudo der certo, a atriz terá que abandonar a TV Globo,
3a qual é contratada e à qual deve se reapresentar
linda em março.
'* Há dois meses, a atriz que ganhou fama fazendo a
luma da novela Pantanal, na Rede Manchete, pediu
licença da Globo e se mandou para Los Angeles,
decidida a tentar a sorte na meca do cinema. A partir
ãai, passou a viver lances dignos de um capitulo de
novela. Cristiana cumpre diariamente uma maratona
3e almoços, jantares e lançamentos de cinema e TV,
Sempre acompanhada de uma agente, elemento funda-
Jiental para ser alguém por lá (leia texto ao lado). "A

Imaturidade que adquiri aqui é absurda. Todos os dias

Í:nho 
uma agenda lotada. Acho que os brasileiros têm

m hormônio espedal, porque todos ftcam encanta-
ijjos", diz ela, por telefone.

; Em Zorro, adaptação da tradicional história de
capa e espada, Cristiana está cotada para viver Helena,

mapa da mina é a Sunset Plaza, uma área de Los
Angeles cheia de bares e restaurantes freqüentados por
gente de cinema. "É lá que vão os atores lindos e
maravilhosos que querem ser vistos", descreve a atriz.

Seu horizonte começou a ficar mais claro depois de
uma reunião, há duas semanas, com a agente Riza
Garcia, que trabalha com Steven Spielberg, entre ou-
tros diretores. "Fiz a leitura de algumas cenas de Zorro
para ela durante uma hora. Parece que agradei, porque
agora querem marcar essa reunião com o Robert
Rodriguez", deduz.

Durante esses dois meses, a atriz se esforçou para se
sentir em casa. Alugou um apartamento zen — caiado
de branco e bege — por US$ 1.300 no bairro de West
Wood, onde consegue fazer tudo a pé, de ioga a
compras nas lojas de conveniência. Os alimentos ela
compra no bairro Montana, onde há oferta de produ-
tos naturais. "Há uma quantidade enorme de lideres
espirituais e de opções em medicina alternativa por
aqui, como uma espéae de válvula de escape ao busi-
ness", constata.

Esse business é bem diferente daquele a que estava •
acostumada no Rio. Simplesmente, porque a concor-
rência agora é em nível internadonal. "Tenho conheci-
do pessoas que estão aqui há 10 anos e não conseguem
nada. Cheguei a ter uma crise de choro, e olha que
tenho a companhia da minha filha Rafaela, de oito
anos, a pessoa que mais amo. É um investimento que
está dando resultados maravilhosos, para mim e para o
Brasil, que não fica só em Sônia Braga", compara.

Há 2 meses tentando a sorte nos EUA, Cristiana Oliveira é candidata a atuar com Banderas

Zona&j

Sui^r

Tudo pra você gostar da gente.

uma mexicana de personalidade forte e eximia lutado-
ra de esgrima que namora o protagonista sem saber
que ele é o herói mascarado. Até agora, a maior
dificuldade — jura Cristiana — é a falta de sotaque
latino na pronúncia do seu inglês. "Para mim, de uma
certa forma, é um orgulho ser considerada uma atriz
internacional e não uma latina. Isso me abre possibili-
dades", festeja.

A tentativa de dar uma virada na carreira começou
com a sugestão, em novembro passado, de um amigo
jornalista que mora em Nova Iorque, cujo nome ela
não revela. Com dicas fornecidas por ele, Cristiana
mandou informações sobre sua carreira para agências
americanas. Caprichou na edição de um video de 20
minutos sobre sua atuação como atriz, além de traba-

lhos publicitários, e enviou a fita para a International
Creative Management (ICM). A agência, que trabalha
com atores, diretores, produtores e escritores, é consi-
derada uma das melhores do mundo e tem escritórios
na China, Inglaterra, França e Itália."Quando voltei para o Brasil, duas semanas depois,
recebi um telefonema da agência, pedindo que eu
voltasse para Los Angeles", conta. Cristiana chegou a
Los Angeles com a cara e a coragem. "Foi tudo muito
rápido", surpreende-se. As reuniões com os agentes da
ICM resultaram em uma intensa rotina de contatos.
Coisa que em Hollywood é considerada trabalho, em-
bora não inclua câmera, luz ou ação. "Ê tudo muito
profissional, e não apenas uma badalação para fazer
tipo, o que, aliás, é o que mais existe por aqui." O

Discurso musical

El
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Folosde divulgate CA-.^oA/f - .. • I
Aut6arafosde lhe v0lce °fm an^ e^nta — ¦—~~—oonui rviarici otruti as anes

DAnaia T*hflMi p°r .suar,comPatrio1^ «¦ no Ciclo Villa-Lobos do mestre
Renata leoaiai maria Casanova.Em duas ,• . _ %1 ,A ,

J Dia 12 de dezembro pas- horas foram vendidos 562, 1 igS 1 0 se§undo concerto da sene ^ue 0 Je*tr0 Nos anos «>, a Smfo-
sado, o soprano Renata Te- exemplar*. 6 claro que La' Municipal apresenta as segundas-fetras, dedica- nieta de Boston, versao
ball71 anos, umdosmaio- Tebaldi s6 autogjafoiwieBto-— BIU da a Heitor VU,a*Lobos' con'a com a Partf Pf reduzida da sinfontca,
res do seculo, compareceu e-pettcosTm^vateu. A dire- M ?ao dafpian^aaS®JJia.^a""jjjlf Teat aP|Jsentar^e 

s°° 
i

OperaHous^dcNova'lor" ta^maStm' bto^aS acompanhada pela Orquestra Sinfonica do gundo ocritico Ufayette I
que paraanoitedeautogra- Corelli, Bergonzi, Nilsson, Teatro Municipal, Soma interpreta o Memo- Barcellos, foi um grande |
fos de sua biografia Tebaldi, por ai. precoce. que ela aprendeu com o propno Villa- espetaculo. Entre os mu-;

Lobos. 0 regente e Diogo Pacheco. sicos encontrava-se o
t«. n »n u-ii pMustaMenahemPress- \
no carnegie nan Clave de sol ler, que deu uma versSo j

Nao e so a bossa nova que brilha no Carnegie Hall, de "Foi bom demais". ROSITA BACELLAR antologica do Concerto
Nova lorque. Entre 7 e 14 de abril, o palco da casa vai OUARESMA 82 auondo acabou o show de de Shostakovich, pa-
balangar ao ritmo do projeto Sonidos^de^las Americas: "jos& Carreras no Metropolitan [a piant° 

{e 
trumPc|te- 0 ¦

chian, Marios Nobre, Mariza Resende, Almeida Ptado, d&rio Roger Voisin. De-1
Jim Rescala, num total de 30 compositores brasileiros. ^^:;- P°!s< Pressler fundou o ;
primeiro a ser apresentado sera Heitor Villa-Lobos. Entre Trio Beaux Arts, um dos j
os interpretes, brilharao o Duo Assad (violfies), Cristina melhores conjuntos do J
Ortiz (piano) e Duo Dialogos (percussSol M1 _ j,' f * <M t genera. Agora, a jovem

^piasiaaD^BB 
Too maravilhoso em Niteroi HftjaW 

ESSirs

. O* Scminarios de Mu- j&'j&E 
SSSSisica Pro-Arte anunciam Toninho 

Hor- Municipal de Niteroi que, ha muito tempo, precisa de uma sacudidela. Dia 9, as , University consi-1 Concurso de Piano Pro- j510 Sjnjjj 
21h, os tres apresentam ali um espetdculo pra ninguem botar defeito: Sempre y,' • 

n Tnrro mm (\mc 5 
'? 

D . , ,
Arte, a realizar-se de 26 ta- Mauro Senise e Duo ^ 

^ opereta... Ser4 apresentado unica. O violinista e violonista Augusto Mtt9C2 D2 lOITC COID UDUS 3 derou Paula uma das dez
29 de novembro de 1996. Daarte, reprtsenianleda AkMUnumtaras.|.mm»dordegrand«lereslas.es.a come„,„ra„d„|0anosdeexistencia,oconiun.na Rua Alice, 462, Laran- P 

aniversario entusiasmado com o concerto. 0 Municipal de Niteroi vai viver uma de suas t0 OpUS 5 (foto) escolheu 0 Dia Internacional da , 
'

jeiras. Ma.ores informa- JfSSSSS maiores noites. Paulo Fortes, baritono com passagem pelos palcos do mundo, Nlulher para dar inicio a temporada de 19%.

lb mil nisa Informal Instrumental Neti Szpilman, 0 soprano que no ano passado deslumbrou 0 publico do Rio no 11 Amanha, 19h30 o Opus 5 vai homenagear as Sua prova finalfoi d»
(0-l)-45'0684. Trittico de Puccini, vao pintar e cantar. Os acompanhamentos de Samuel Kardos mulheres. 0 programa do recital inclui composi- melhores , declarou
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So#SSStf?.t LA S.TSSoS'SJIS: y\ —h ¦-
<inii ^ K.ih^ - rim seu comportamenlo e o (azem pr6*tmo de **i- «Ao aos neg6cios pr6prlos e aos interesses ti- volvimenlo para os seus negbcios e interes- JH __JB|
vkla ^ntlma^ iu. pracura poMlbet?ade pode to em assuntoa pendentes. Amlgos lr4o a|ud*-lo. nancelros. Convivftncia lortalecida por nova ai Ses pessoals. Procure hoje valorlzar de lorma 30 Si ¦t55^ M
criar problemas. M-ae um (£uco mala * |S Neat, casa, tudo se poslclona a seu favor. Sensi- tude. Procure demonstrar o que sente. mai8 intensa os seus momentos de Intimidade JM
dade bilidade apurada. DedicacjSo crescenle. privacldade. |

—— —— L—————————J,
sARITARIO • 21/11 a 20/12 CAPBIC6RN10 • 21/12 a 20/1  AQUAKIO • 21/1 a 20/2, L ^ M PEIXES • 21/2 a 20/3 J\ HOWZONTAW — 1 — fazer que so disperso ou so ,
nimrtrn mm mostra P^>/l/Nwl1)] Voc6, capricorniano, Voc* hoje lem crescen- ji.zl /7\ Qulnta-feira que regis- PCfiUm alugonlo; tirar do rebanhoou da tnanada. 10 — lalharr i-
?.? miaran a contari ho|e com a Lua ^—*\J tea vanlagens noa ne- J I {-A T-- tra forte realizapfto pr4- |sSa5Rs8 8gr7"»> oxpiodir irreguiarmente (motor de combustto interno).

.r-h-fhn roHn^ra em excelonte disposi- WM g6cios com 0 comAreio N f' tica. Voce, p.sclano, |C3SaH»=2i traquejar no serv*o, no esporte. ou om qualquor
nnn AHo« rorn imbveis bens durdveis Sa ?do para os negdeioa, com vanlagens que irio ae « na Iroc. e vend, de objetoa. C.mlnhos novoa tern oporlunld.de de consolidar seus ganhos atlvidade; 11 — saudafAo ^8pes»oasquo6m3aniQ3,9a 0 

o^ rato oessoal r0m reiacao aos somar a um quadro de muita significapio pes- podem se abrlr no seu relaclonamento com ami- de se dar maior oportunidade em termos pes- Z e!!°raTum 7Z[
sdus fnleresses afetivos. Romantismo acentuado soal. SSo frdgeis as tndicapfles que falam de g0s. Vida Intlma que passa por Instantes de forte soa^ Abra seu corapSo e fapa confidfincias se J*£^h0fes Jntam os den.es (pi ): 13 \ntjfimdodia. excessivo rigor na vida Intima. roallzacflo criadora. isso Ihe fizer bem. _ palnvra ou frase que o ator. geraimente de improvi- i

so. introduz em qualquer de suas falas, para substltuir f
outra do texto original e/ou produzir eloito cfimico {

mJmmi (pi ). p6 a que se reduz o tumo depots de torrado e >
. ,Trr»T „ A moldo em um caco de loix?a (pi.); 15 — quo laz uma |

¦ III A 11 D 1 ry U IkW depressflo ou curvalura ebneava (pi); diz-se do pes- J
IrlJni/UlilllUu soaou anlmal q"6 ,om 0 dorso curvad0 <P' 17 "

clavo quaso inteiramonta em dosuso. quo se marca no ,
 terceira linha do pentagrma; 18 — esp6cie de carbun-

 „ miioi ici d a t\ / ternnPifi VERiSSIMO cuto mortal que so desonvolvo no intestino reto do
GAT AO DE MEIA-IDADE  MIGUEL PAIVA AS COBRAS — J-J* aado vacum; 19 — aqullo quo faculta enslnamontos
aty//, -' ri py,-,1 

, Z] W^—\ r-r- rr ^ /AjWcA SUPNnP. Uteis, principal, tundamental; 21- esp6cle de calen-
'/ 9M \JnfP KKTA Pi) f n £,l)£,A ^ pi Xt7n um rxivmn w . ^ 6tWWk\,m i LkgAA Lll^fLrl\ fidVI dSrio eclesiastico, Impresso todos os anos em cada
^ I. V/ (¦ TPi'fcOM'- b*" TVnr" pals, quo indlca como recltar e colebrar o otlclo de
^ NUMAvFetflA WOie 7/. W30A«7 ' 

Kiik/Jlbhl llk\\ V&2&JU& cada dia (pi); 23 - tocldo do malhas usado para J'/} W jfl (' 1€RW\VJA*C. *VA __J  A. mAkMu|U4A < J . . it apanhar avos e ainda aplicado em armadllhas para J•' BCMCjeOO1. ' fcOM,? \f t MAll W y OfiUPl apanhar outros animals; tecldo de tlos metAllcos pro- |ft4 y CEOO.Klfc'- \^C <K-| —{J —1/^-, — /Safe. /Q&fiQ pado sobre calxilhos do portas ou |anelas a fim do I

(Fa M lFL j\ rnL TTL. ^^0

evllar a entrada de Insetos nas habitaqfles; 25 —

Mi ————— nos suportes; pepa de material mau condutor soW^>" , J1 ¦ '¦ SAT \ fry J I >\ 18k que se coloca um corpo eletrizado a fim de nSo se
f. ¦ 'J - A \ f r*S f WV. JfjtMi itffrkTTBT TfiTTRFA FFRNANDO GONZALES descarreoar 27 — diz-se do iazz pratlcado p«WS[L—'  "-e 3—'—3 £="-e-  NiamWAUSfcA r= orandes Improvisadoros negros. que empregavam^ag

 7iOAi no JT/ /• —A" • Z escala de vibratos, os portamentos etc., para d(irg
MENINO MALUQP1NHO  V ff/!, j ai CMao£se&^| I C Vw-A f eolorldoaoaom; 29—mistura.defabrica9a0caseira.il

P. 

•'¦anil H <Ximoa MALUQUINHO O MW PKOOVTO ,Wre«WO W ybm ¦ NO W. A GMMCE I que cont*m uma ou mais subaUncias aneatisicjsS
I NAO ENTVA AINDAn4q^- ^yB/tUTD fWENORMCT^ CAtit llquldas. cujos efeitos embrla^ntes se asscrnem^rp*

2V)n W^SlS^iSss**-,,— vnmCM — 1 — alteracSo motora dos nervosi" i*ii ¦ e^rtlm trig«meos. que Imposslblllta a abertura da boca.S
r,ADi-cD c u«DT PFiltfTTTS CHARLbbM bv-MUU constitulndo sinal caracterlatico e precoce do t«ano:«

fVMARO DE ID PARkbH b HAH raimuxa  / x-! /p e,riO QUE corrapSo involuntArla da boca. devida k contra^oj
i— p—Sjf """" ooO m iP FSTA SEMPREl / f^fo SE\ BE WV-. ( Act rAZ.gR. violenta dos musculos elevadores da mandlbula; 2 —S

s\ r fT nP| POR QUE t»TA ifclV^KE f po&SD FAXER ) 
x-~SeLE5^=_-U-- mover a popa horizontalmente por motivo de altora-S

/ ^»5C7 / n /'^QfAA BRI&ANuO COMI&O r___, 1 ( NADA...EU SOU —- p8ode rumo, ou quandofundeado,pelsa?4odo ventoj
/ Al-GO QUE ¦ ( ~f. ) /1CAOE\RA 7/ -=r^r J ' A^SfA.- JRBk * ou corrente; derrapar (o autom6vel) naa rodaa trasei-S

1 I NAO SE V§ -jv /PE RO OAs5 1. k=s: * rar. 3 — doslgnapAo do aicoot ceBllco lm|wrificado.|g

l^UWV.^VAGft |

m 
IkSME^^^^XR'SICX^S?/1 A®" fi-JV ^^^^^erta.^lmp^i^

"iZoiI f/iw9«r atxbbadas; cinta de metal ou de madeira que preide^?
...iioirmnccnncA as aduolas dos berrts (pi); 7 — a principal dificuldjdoj.

i^vnriT INHA MAURICIO DE SOUSA, ^ uma materia, de um negOcio; 8 — ressarto. perftla-»«
GARFIELD JIM DAVIS ~S!~ do em esquadro. de paramemo de motdura; 9,—S

/ R6CE& ounw CARTJOTI famoSlSm\ ! a£t°f \(EIIve»«E\ (!GRRB!!? ,

Ar^T? \C j^V JJ ft M\o° ^f dovastar, tornar tnste, melanc6lico, ao extremo; 20 —•>
calota uaada para proteger 

^rtos 

alimentos do^conta^

do carro de bois. 31 — divindade polinOsica represent?
Di; tada com duas faces. 33 — o principal Cotebora^a^

FRANK E ERNEST THAVES BELINDA DEANYOUNG E STAN DRAKE doPnfMorWMODao-imh S—I ^^— —  , _ k S t, d- 0 esPtclAL CO PIA. A1U« ^
C-' , . r,. Oual ^O ) ( atom. ) iscao atum )J _f PK~VA Rfesco- «xhA «u«aA tm iirAn m iniym unmnB 5

0m- ¦ -—- t Ul\A LlQL)\DO pbax> i*> toescoj co- y( •* "^r bamoeja' socu^oes do numow aktumoa
. V \ rw\ T/S I \ /-"//•/'/I PARA LIMP&ZA 130 

YT^r ' / HOMZONTAIS — aberatados; maritaca; aralaca; paS
. mllylj/ \' /( L ) Q1f /if\BL)CAL POUTICA" Is Av\ Q vCif. £T\ ratazanas; ati; amebas. do; analema. abacaros. soi^
. \HV/ y V7# 

\/)AV VV^lS \ V; AAENTE CORRETO: ^ | H Ws iSi At ^ ***> soroses as
\l M\ ^Ar-"/ V/I' V: IX nr/^rMcn A n>r- I? — ^ [L /V f A v) f PSF JW»isK VDmCAIS — amarados. barato. arati; rita; atazaria-

n u Q REGENgHA OS /-| \= dos: tacamaca. acaneiadaa; da. sua. psamo. aberem; 1
©E^.MHS QUE 11 sasaas; abeto. alar, ogo; ba

COM! =r£*" ->1 U!~ C\ 4=4 ^ Cocr^pottd4oeta para Rua da* Pakmiraa, 57
BLB- Iff-—-*^jg£r 
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Fotos de divulgação

As artes

do mestre :
Nos anos 60, a Sinfo-;

nieta de Boston, versão ;
reduzida da sinfônica,!
veio apresentar-se no >
Teatro Municipal. Se- (
gundo o crítico Lafayette !
Barcellos, foi um grande
espetáculo. Entre os mú-;
sicos encontrava-se o }
pianista Menahem Press-'
ler, que deu uma versão ;
antológica do Concerto j
tfl, de Shostakovich, pa-;
ra piano e trumpete. 0 ;
trumpetista era o legen-1
dário Roger Voisin. De- j
pois, Pressler fundou o [
Trio Beaux Arts, um dos
melhores conjuntos do ;
gênero. Agora, a jovem
pianista brasileira Paula
da Motta concluiu aper-
feiçoamento em piano
clássico sob as ordens de
Menahem Pressler. A In- !
diana University consi-
derou Paula uma das dez
melhores dos Estados
Unidos, depois que ela
alcançou a nota máxima.
"Sua 

prova final foi das
melhores", declarou
Pressler. O público do
Rio aguarda sua estréia.

Soma Maria Mrutt

no Ciclo Villa-Lobos
O segundo concerto da série que o Teatro

Municipal apresenta às segundas-feiras, dedica-
da a Heitor Villa-Lobos, conta com a participa-
ção da pianista Sônia Maria Strutt, sobrinha de
Villa, fazendo a rentrée de sua carreira. As 21h,
acompanhada pela Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal, Sônia interpreta o Momo*
precoce. que ela aprendeu com o próprio Villa-
Lobos. O regente é Diogo Pacheco.t

Clave de sol
"Foi bom demais". ROSITA BACELLAR
-QUARESMA, 82, quando acabou o show de
José Carreras no Metropolitan.
"WkJÍàiiâfi^HÉllBP

lhe voice of <m angel, escrita
por sua compatriota Carla-
maria Casanova.Em duas
horas foram vendidos 562,
exemplares. É claro que La'
Tebaldi só autografoucento-
epoucos,'maj valeu. A dire-
çào da lojmha já está pen-
sando em outras biografias:
Corelli, Bergonzi, Nilsson,
por aí.

Autógrafos de

Renata Tebaldi
' Dia 12 de dezembro pas-
sado, o soprano Renata Te-
baldi, 71 anos, um dos maio-
res do século, compareceu á
tojinha do.Metropolitan
Opera House, de Nova Ior-
que, para a noite de autógra-
fos de sua biografia Tebaldi,

No Carnegie Hall

Não é só a bossa nova que brilha no Carnegie Hall, de
Nova Iorque. Entre 7 e 14 de abril, o palco da casa vai
balançar ao ritmo do projeto Sonidos de Ias Américas:
Brasil. Composições de Ronaldo Miranda, Ricardo Tacu-
chian, Marlos Nobre, Mariza Resende, Almeida Prado,
Tim Rescala, num total de 30 compositores brasileiros. O
primeiro a ser apresentado será Heitor Villa-Lobos. Entre
os intérpretes, brilharão o Duo Assad (violões), Cristina
Ortiz (piano) e Duo Diálogos (percussão)

Trio maravilhoso em Niterói

O soprano Neti Szpilman, o barítono Paulo Fortes e o pianista Samuel Kardos
(foto, Kardos à direita) formaram um trio encantado para desencantar o Teatro
Municipal de Niterói que, há muito tempo, precisa de uma sacudidela. Dia 9, às
21h, os três apresentam ali um espetáculo pra ninguém botar defeito: Sempre é
tempo de opereta... Será apresentação única. O violinista e violonista Augusto
Duarte, representante da Arcádia Fluminense, animador de grandes serestas, está
entusiasmado com o concerto. 0 Municipal de Niterói vai viver uma de suas
maiores noites. Paulo Fortes, barítono com passagem pelos palcos do mundo, e
Neti Szpilman, o soprano que no ano passado deslumbrou o público do Rio no 11
Trittico, de Puccini, vão pintar e cantar. Os acompanhamentos de Samuel Kardos
dão o acabamento final. Rua 15 d« novembro, 35. Estacionamento grátis no Plaza
Shopping.

¦ Com participação de
Hermeto Paschoal, Turí-
bio Santos, Toninho Hor-
ta, Mauro Senise e Duo
Santoro, a TVE convida
para o show comemorati-
vo do primeiro aniversário
do programa Instrumental
Informal Instrumental.

¦ Os Seminários de Mú-
sica Pró-Arte anunciam o
l Concurso de Piano Pró-
Arte, a realizar-se de 26 a
29 de novembro de 1996,
na Rua Alice, 462, Laran-
jeiras. Maiores informa-
ções pelo telefone
(021)245-0684.

Música na Torre com Opus 5

Comemorando 10 anos de existência, o conjun-
to Opus 5 (foto) escolheu o Dia Internacional da
Mulher para dar início à temporada de 19%.
Amanhã, 19h30 o Opus 5 vai homenagear as
mulheres. O programa do recital inclui composi-
çôes de Villa-Lobos, Bach, Vivaldi, Tom. Chucho
Valdez, Cartola, Menescal e Bôscoli.Endereço eletrônico da coluna:

vgiudice@inontreal.com.br

CÂNCER* 21/6a20/7 r. ^ As Influências desta I
boa qulnta-teira moa- l/ZW p yr«^|tram um quadro muito
positivo, embora persialam dificuldades finan-
celras que podem ter desdobramentos de peque-
nos tatos. No entanto, tudo muda para melhor ao
final do dia.

TOUBO• 21/4a20/5 wmjàwri
Intluênciaa que lhe da- "i»rfc<U
râo boaa oporlunlda- ri V^i®l
dea para aaauntoa liga- » ¦ ^ '
doa a dinheiro. Aculdade mental Intensa. Tu-
do o que Ior novo em tua rotina de trabalho
tenderá a dar bons reaultadoe. Vida aentimental
carente de maior participação.

Aries • 21/3 a 20/4 
Momento de forte van-
tagem em relaç&o a di- J^st*
nheiro. finanças e com- Ejíffiil
promissoa. Vocô tem boa influâncla para so-
luclonar problemas de rotina. Na vida em família,
procure aer mala cuidadoso ao tratar com os
íntimos. Amor valorizado.

Quadro de forte» In- /y, J f7%lfluénciaa e movimento
noa aeua negôcioa. In «r , 
Nesta casa * bom que você ae mantenha em
posição de maior expectativa e de cautela. Dia
de forte condicionamento favorável ao amor.
Sensibilidade.

ESCORPIÃO* 21/10a20/11
Boa regência de Marte ^a seu favor. Establllda- J 1
de e tranqüilo desen- çS —_ I
volvimento para os seus negócios e interes-
ses pessoais. Procure hoje valorizar de forma
mais intensa os seus momentos de Intimidade e
privacidade.

UMA* 21/9a20/10 . , , | iMiyy
A Lua. transitando em >fT\ |y^7\]
Libra, o conduzirá a u,m í Jj\£ J\campo novo em rela- I » 11-¦ r I
çâo aos negôcioa próprios e aos interesses ti-
nancelros. Convivência fortalecida por nova ati
tude. Procure demonstrar o que sente
DedicaçAo crescente.

VIRGEM* 21/8a20/9 / ¦» ^—^3Agora, virginiano, sâo /' ~1
multo positivas as In- |
fluôncias que moldam » ¦ »
seu comportamento e o fazem próximo de éxi-
to em assuntos pendentes. Amigos irão ajudá-lo.
Nesta caaa, tudo se posiciona a seu favor. Sensi-
bilidade apurada.

LEÃO * 21/7 a 20/8 „j.
Dia de forte valorização - rg' ^
material, com reflexo» tó. \ 5-sensíveis aobre todo VV/i usa
spu cotidiano de trabalho e de negócio». Na
vjda intima, a sua procura por liberdade pode
criar problemas. DA-se um pouco mala á intlmi-
dade.

CAPRICÓRNIO* 21/12a20/1
Vocô. capricorniano, ^ I
contará hoje com a Lua — \Jem excelente disposl- t_ ^Hi
çAo para os negócios, com vantagena que irto ae
somar a um quadro de multa significação pes-
soai. S&o frágeis as Indicações que falam de
excessivo rigor na vida intima.

AQUÁRIO * 21/1 a 20/2n__ —.
Você hoje tem creacen- L±.~\ >/7\
tea vantagens nos ne- ( /p
gócios com o comércio B—t—Batfs£5
e na troca e venda de objeto». Caminho» novos
podem se abrir no seu relacionamento com ami-
gos. Vida Intima que passa por Instantes de forte
realização criadora.

PEIXES * 21/2 a 20/3 —————a
Quinta-feira que regls-
tra forte realização prà- f^qgãggfi
tem oportunidade de consolidar seus ganhos e
de se dar maior oportunidade em termos pes-
soais. Abra seu coração e faça confidênclas se
isso lhe fizer bem.

HOWZONTAIS — 1 — fazer que so disperso ou so ,
atugonlo; tirar do rebanho ou da manada. 10 — lalltar,- L
explodir irregularmente (motor de combustão interno);
fraquejar no serviço, no esporte, ou em qualquer
atividade; 11 — saudaçfto das pessoas quo tôm santos
masculinos, realizada de bruços no chão do terretwrr
12 — planta |aponesa, de que ae extrai um suco jescuro com que as mulheres pintam os dentes (pi ); 13 I
— palavra ou frase que o ator, geralmente de improvi- l
so. introduz em qualquer de suas falas, para substituir |
outra do texto original e/ou produzir eleito cômico {
(p| ), pó a que se reduz o turno depois de torrado o >
moldo em um caco de louça (pl.); 15 — quo faz uma |depressão ou curvatura côncava (pl ); diz-se do pes- >
soa ou animal que tem o dorso curvado (pl ); 17 —
clave quase inteiramente em desuso, quo se marca na ,
terceira linha do pentagrma; 18 — espôcíe de carbun-
culo mortal quo se desenvolve no intostino reto do
gado vacum; 19 — aquilo quo faculta ensinamentos
úteis; principal, fundamental; 21 — espécie de calen-
dárlo eclesiástico. Impresso todos os anos em cada
pais, que indica como recitar e celebrar o oficio de
cada dia (pl ); 23 — tecido de malhas usado para ?apanhar avos e ainda aplicado em armadilhas para Japanhar outros animais; tecido de fios metálicos pro- >
gado sobre caixilhos de portas ou janelas a fim do Jevitar a entrada de Insetos nas habitações; 25 — ,
componente de um circuito elétrico ou eletrônico que jtem a função de isolar eletrlcamente do exterior; peça }
formada por material isolante onde so prendem os Jcondutores a fim de nâo tocarem uns nos outros ou ,
nos suportes; peça de material mau condutor soW»->
que se coloca um corpo eletrizado a fim de nâo se
descarregar 27 — diz-se do jazz praticado ptfKS
grandes improvisadores negros, que empregavanv.ajg
escala de vibratos, os portamentos etc., para ctjlrg
colorido ao aom; 29 — mistura, de fabricação caseira.»
que contém uma ou mais subetâncias anestésicesfl*
liquldas, cujos efeitos embrlagantes se assemolharpv
aos do lança-pertume; 30 — pedaço de algodão em-JÇ
bebido em azeitfrde-dendê. e em chamas, que, nosG
candomblés, se pôe na palma das mãos ou se laz quoV
Ingiram as pessoas de quem se suspeita estejam®
simulando possessão (pl.): 32 — porém, todavia, en*
tretanto; 34 — corrigir, sanar: 35 — em algumas»
línguas, tipo de comportamento assumido por nomesS.
pronomes e adjetivos, para expressar, por melo deâ
tlexão, diferentes funções sintéticas; desavença. de$
sentendimento. J,
VDmCAtS — 1 — alteração motora dos nervos!
trigémeos. que Impossibilita a abertura da boca.»
constituindo sinal característico e precoce do tétano;*
cerração involuntária da boca. devida á contração*
violenta dos músculos elevadores da mandlbula; 2 —5
mover a popa horizontalmente por motivo de altora-Ç
çâo de rumo, ou quando fundeado, pela ação do ventoj
ou corrente; derrapar (o automóvel) nas rodas trasei-®
ras; 3 — designação do álcool cetllico Impurtficado.lS
extraído do espermacete, 4 — planta herbâcea. dasí*
podaliâceas. com propriedades medicinais, de flores*
alvas, róseas ou vermelhas, hermatrodttas. malchei-9
rosas, dispostas nas axilas das folhas, e cujo fruto é»b
cápsula oblonga. pubescente. com sementes peque-S
nas, amarelas, alvas ou pretas, arredondada» e leve-JS
mente comprimidas (pl ). 5 — malfeita, imperfeitaJç
nefasta: 6 — segmentos de curvas; curvaturasjdejh
abôbadas; cinta de metal ou de madeira que preéde{|
as aduelas dos barris (pl ); 7 — a principal dificuld»de{>
de uma matéria, de um negócio: 8— ressalto, perílavj
do em esquadro, de paramento de moldura; 9i—S
capoeira baixa, na qual as árvores e arbustos! seg
amaranham formando uma trama de urdidura: navícçj
pouco elevado acima do mar; 14 — estado de espirite^
como que determinado pelos astros: piano interme^k
diário entre o fisico e o espiritual: 16 — despovoar
devastar, tornar triste, melancólico, ao extremo; 20 —{V
calota usada para proteger certos alimentos do conta
to com o ar e as imourezas: 22 — prescrever, imoorfc
sugerir: 24 — diz-se de ôrqão ou parte veoetal cuio^,
bordos sáo irregularmente recortados, como se tivesv£
sem sido roidos; 28 — telas raras e finas: 27 — tens n&
conta de; julgas. 28 — perfuração redonda nas rodafi
do carro de bois 31 — divindade polinésica represen*!
tada com duas faces. 33 — 0 principal Coteboraçájé*
do Professor PEDRO DCMO — BrasMa.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — aparatados; maritaca. arataca pajjj
ratazanas: ati amebas, do; analema. abacaros. soi^^
dade. oato; amba. soroses as
VERTICAIS — amarados. barato, arati. rita. atazana1
dos: tacamaca. acaneiadas. da. sua. psamo. aberem; !
sassas. abeto. alar; ogo. ba

SAGITÁRIO * 21/11 a 20/12
Quadro que 3e mostra
favorável em relação a V—
seu trabalho rotineiro, |í_ I Vm
negócios com Imóveis e bens durãveis. Sa-
tlsfação com o trato pessoal e em relação aos
sdus interesses afetivos. Romantismo acentuado
ná fim do dia.
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Excursao Iluminados I V i Ik TW T JFW i Love, love, love Eleigoes 96
Nos proximos dias o pre- A partir de junho o Teatro H B B ¦ ft B if B B Foi fulminante a paixao O governador Marccllo

fcito Cesar Maia visitara Municipal tera sua fachada B B IB |BL I B B |B que atingiu Andrea Dellal — Alencar embarca para Portu-
todas as areas de risco da iluminada pela GE. B B IB I Bji I B B IB J*em temP° dV* d'v'orc'° —c gal esta noile com uma certe-
cidade. O secretario estadual de B BIB E B B I B Olavo Monteirgi.de Carya- za: o candidato tucano a pre- —

Com uma missao especi- Cultura, Leonel Kaz, acertou B B I Bft B B £ MB. lh°' ?.ue embar^am hoJe Para feitura — hoje — e Sergio
fica: em um onibus, junto ontem os ponteiros com o di- . B B ^^B 1 B B K J tWL 

Washington e depois passam Cabral Filho.
rJ, com o secretariado e jorna- retor da empresa, Nelson Gur-- Iff BE B B J MM i B uns dias em Nova torque. Nao que seja o sc?« candi-
,;j listas — e claro—, vai con- man: o projeto e da GE e '4MF 4k JKkMk % BIMBI 4k 4Bh Segundo um amigo do ca- dato; gostaria mesmo e de ter

versar pessoalmente com execuQao cabera a Rioluz. sal, "os dois estavam se pre- Luis Paulo Correa da Rochu
cada morador, explicar os E mais: todos os teatros do cisando". na administra^ao municipal,
perigos que eles estao cor- estado — Joao Caetano, Villa E 0 sobrenome Monteiro ^as 0 Sovcrnador nao
rendo e oferecer ajuda para Lobos, Sala Cecilia MeireUes de Carvalho cai como uma abre mSo dele como vice; nao
que se mudem o mais rapi- o proprio Municipal — terao luva na belissima Andrea. vice significa substitui-

pelo

S\W Tjp 11/^A^As roupas lindas que vestem Maria ^^ VOZ dO pOVO amanha* so Deus sabe.
UUL DUlfl Luiza Mendonca — a Vera de Explo- Hoje, na reuniao do No momento Ronaldo

de corafao — tern uma origem: a Dressy. F6rum das Oposi^oes Cezar Coelho esta fora do
Que baixou seus precos em 60 por cento— pode ser

Dureza Obelix j coleta de assinatura's \ Marcello quer levar essa
~ T o„,.m foi wundi.feir-1 ao : pela CPI dos bancos. elefcgo a qualquer preco:O dcputado Milton Temer Qutm foi segunda-leira ao Marcio Fortes foi bcm vota-

(PT-RJ) tem uma avalia<;ao antversano do ministro Oda- M *K|' do na capital, mas Sergio Ca-
curta e grossa sobre o Banco cir Klein no bar Times, em gf bral Filho teve votos em to-r' Central: Brasilia, teve uma previa do Aperteill OS ClfltOS das as urnas da cidade.

Quando o BC soube das barraco que se mstalou no mostrar 
aue 0 exem Por isso ~ c s6 Por iss0

irregularidades do Nacional, plenano do Senado durante Para mostrar que otxtm- _ DOr enauanto vai de Ser-
«Tl deveria intervir no banco ou exposigao do diretor do Ban- > ... ^(k^d^bli^St ginhot0Asndreputadas 

Maria da edital para reformar toda a
abrir imediatamente um in- Conceigao Tavayes. do PT, | | sua^frota de carros. Q 

prOICSSOr
6,9 comroladore^do'banco!"8 

° 
tiram aos gritos sobre o Proer tro Pedro Malan e economi- menufontem ^^V^o mlnis-

I* 

O ministr°^da Ma- s6 J^.tro Clara Nunes,
rinha, Mauro Cesar no lini do ano. dccidiu dar dcsconto > >. . . < . . . . . , il1" )

; - Pereira, sera o home- * A baiana Danicla de 50% nos ingressos ahcerces do solteiro mats cobigado da Cidade K J
> nageado do primciro Mercury recebe ama- Para jovens ate 25 V1V3. \ J Mas a grande
|~ alniCHjo do ano da As- nha, em Salvador, o anos. (f/\\ novidade e que 10-
! sociagao dos Diplo- prcmio Sensibilidade e * Paulo Renato de I13.tlirC73 I rC~~K das as nianequins

jg mados da Escola Su- Lidcranpaj da Asso- Souza — o preferido rmj w w r\rs\Ja foi marcada a data em que o Botafoco /) IW deixam entrever um
m penor de Guerra, ho- aa<jao: Comereiaj da de Linda 'nwciilada J//J/ JjUXUvai receber a Taga Cidade Maravilhosa Ja esta nas vitri- // \\ boco de b irriuui-I je, na Assocmclo Go- Bahm, por scu raba- ~c rraneiseo Wet- . * nes da Io n Sale's rie // U esnovo ue oiirngui-
L mercial. Iho como cmbaixado- fort visitam hoje. as pela conqu.sta do Campeonato Canoca n1! 5 !' nha - mas so um

j * Jose JolTily avisa ra do Unicef no Bra- l6h- 0 Mimi Nacio- Sera entreguc pelo botafoguense Cesar Maia dia 26. no IN0VJ 'ORlUL a mo" [ 
fl cshoco

I one a copia final de sil. Viva! nal. em companhia do Maracana. quando o time enfrentara o Universidad Catolica. do da primavera-ve- K i \ l
L |^i lilmcvQiww matou * Que bom: Flavio p^°Chile, pela Copa Libertadores. rao, cm que impe- 1 ,/ Deus e grande:
J Fixate, sobre o ator Marinho, autor e pro- niaric Sulger Biiel O atraso tem uma explicat;ao: foi montado um pool de rani os vestidos ti- \ m \ 

nu'lher tabua ja
J Fernando Ramos, ii- du.tor da peea Noite da diretora do museu. empresas para bancar o trofeu — uma bola de ouro que pesa po tubinho. rrxV cra-

JL ca pronta dia 20, mas /W/r, em eartaz no Janira Martins] quatro quilos e esta sendo esculpida pela Amsterdam Sauer. \ \ 1

Danusa Ledo e Claudia Montenegro
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Love, love, love
Foi fulminante a paixão

que atingiu Andréa Dellal —
já em tempo de divórcio — e
Olavo Monteiro de Carva-
lho, que embarcam hoje para
Washington e depois passam
uns dias em Nova Iorque.

Segundo um amigo do ca-
sal, "os dois estavam se pre-
cisando".

E o sobrenome Monteiro
de Carvalho cai como uma
luva na belíssima Andréa.

Eleições 96
O governador Mareello

Alencar embarca para Portu-
gal esta noite com uma certe-
za: o candidato tucano à pre-
feitura — hoje — é Sérgio
Cabral Filho.

Não que seja o seu candi-
dato; gostaria mesmo é de ter
Luis Paulo Corrêa da Rocha
na administração municipal.

Mas o governador não
abre mão dele como vice: não
ter vice significa ser substitui-
do pelo presidente da Assem-
bléia Legislativa, que atual-
mente é Sérgio Cabral, mas
amanhã só Deus sabe.

No momento Ronaldo
Cezar Coelho está fora do
páreo, principalmente por
sua imagem de banqueiro,
agora que os bancos são os
inimigos públicos número I.

Mareello quer levar essa
eleição a qualquer preço:
Márcio Fortes foi bem vota-
do na capital, mas Sérgio Ca-
bral Filho teve votos cm to-
das as umas da cidade.

Por isso — e só por isso
—, por enquanto vai de Ser-
ginho.

Iluminados
A partir de junho o Teatro

Municipal terá sua fachada
iluminada pela GE.

O secretário estadual de
Cultura, Leonel Kaz, acertou
ontem os ponteiros com o di-
retor da empresa, Nelson Gur-
man: o projeto é da GE e a
execução caberá à Rioluz.

E mais: todos os teatros do
estado — João Caetano, Villa
Lobos, Sala Cecilia Meirelles e
o próprio Municipal — terão
uma nova iluminação interna.

Excursão
Nos próximos dias o pre-

feito César Maia visitará
todas as áreas de risco da
cidade.

Com uma missão especí-
fica: em um ônibus, junto
com o secretariado e jorna-
listas — é claro —, vai con-
versar pessoalmente com
cada morador, explicar os
perigos que eles estão cor-
rendo e oferecer ajuda para
que se mudem o mais rápi-
do póssivel.

Paulo Jabtir

Voz do povo
Hoje, na reunião do

Fórum das Oposições
— que reúne PT, PDT,
PC do B e PMN —,
será lançada uma cam-
panha nacional para
coleta de assinaturas
pela CPI dos bancos.

f\ I [JP D/l l/f As roupas lindas que vestem Maria

^/tJãj DUlfl Luiza Mendonça — a Vera de Expio-
de coração — têm uma origem: a Dressy.

Que baixou seus preços em 60 por cento — pode ser
melhor?

ObelixDureza
O deputado Milton Temer

(PT-RJ) tem uma avaliação
curta e grossa sobre o Banco
Central:

Quando o BC soube das
irregularidades do Nacional,
deveria intervir no banco ou
liquidá-lo judicialmente ou
aplicar o Raet — além de
abrir imediatamente um in-
quérito policial contra os
controladores do banco.

— Mas o que fizeram foi
criar uma nova lei — o Proer
— só para socorrer o Nacio-
na| — afirma o petista.

E explica a bronca do sena-
dor Antônio Carlos Maga-
lhães: "È porque enquanto a
aristocracia mineira se uniu, a
baiana foi barrada na festa."

E que festa.

Quem foi segunda-feira ao
aniversário do ministro Oda-
cir Klein no bar Times, em
Brasília, teve uma prévia do
barraco que se instalou no
plenário do Senado durante a
exposição do diretor do Ban-
co Central.

As deputadas Maria da
Conceição Tavares, do PT, e
a tucana Yeda Crusius discu-
tiram aos gritos sobre o Proer
— programa criado para so-
correr os bancos encalacra-
dos.

O clima ficou tão pesado
que não deu para terminar
com a tradicional pizza: as
duas decidiram comemorar
as pazes em um almoço que
terá javali como prato princi-
pai.

Apertem os cintos
Para mostrar que o exem-

pio vem de cima, o Ministé-
rio da Fazenda publica hoje o
edital para reformar toda a
sua frota de carros.

Como a ordem do minis-
tro Pedro Malan é economi-
zar, no lugar de comprar veí-
culos novos a idéia é contra-
tar oficinas para dar uma ge-
ral em um Fiat, seis carros da
linha Ford. 28 da GM. 61 da
Volks e nove Mercedes —
que estão velhinhas mas ain-
da andam.

Se como cortesia vier uma
garantia até 98, Malan agra-
dece.

O professor
Depois de seu pronuncia-

mento ontem na TV, o minis-
tro Reinhold Stephanes rece-
beu conselhos de amigos para
sorrir mais quando estiver
diante das câmeras.

Acham que ele deve aban-
donar o ar professoral, sem-
pre rigoroso e direto, e mos-
irar a simpatia que — garan-
tem — o ministro tem de so-
bra.

Mas só longe dos microfo-
nes.

Teatro Clara Nunes,
decidiu dar desconto
de 50% nos ingressos
para jovens até 25
anos.
# Paulo Renato de
Souza — o preferido
de Linda Imaculada
— e Francisco Wef-
fort visitam hoje. às
!6h, o Museu Nacio-
nal, em companhia do
adido cultural da
França no Rio, Ro-
maric Sulger Büel, c
da diretora do museu,
Janira Martins.

o lançamento será só
no fim do ano.

A baiana Danicla
Mercury recebe ama-
nhà, em Salvador, o
prêmio Sensibilidade c
Liderança, da Asso-
ciaçào Comercial da
Bahia, por seu traba-
lho como embaixado-
ra do Uniccf no Bra-
sil. Viva!

Que bom: Flávio
Marinho, autor e pro-
dutor da peça Noite
feliz, em cartaz no

O ministro da Ma-
rinha. Mauro César
Pereira, será o home-
nageado do primeiro
almoço do ano da As-
sociação dos Diplo-
mados da Escola Su-
porior do Guerra, ho-
je, na Associação Co-
mercial.

José JoITily avisa
que a cópia final de
seu filme Quei» matou
Pi.xote, sobre o ator
Fernando Ramos, fi-
ca pronta dia 20, mas

A beleza estonteante de Andréa Dellal balançou os
alicerces do solteiro mais cobiçado da cidade

Viva a

natureza
Já está nas vitri-

nes da loja Sak's de
Nova Iorque a mo-
da primavera-ve-
rão, em que impe-
ram os vestidos ti-
po lubinho.

Mas a grande
novidade é que lo-
das as manequins
deixam entrever um
esboço de barrigui-
nha — mas só um
esboço.

Deus é grande:
mulher tábua já
era.

Danuza Leão c Cláudia Montenegro
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VERÔNICA SABINO

PROMOÇÃO IMPfRDIVEL MtIOS 01 SIMANA
Oom a 6'-5du1nas-p/ao<!iHS RSI9H.00 0'!)i's50.i Pi-ns.to comol

fora • picit* pita. em a<ã 5 vaiei. Reitáo turística to Ititiria
(03431 5M219 / 5711?? 0 RIO 325-0551

Parca Paso Facilmente!
Controle de Calorias, sem exercícios
sativos e sem passar fome

Maiore* Informações
267-4173

Perca pato e oa centímetros!
ProQtama da Nutriçto Celular A base de
Ervas, com controla de Calorias.

Ligue Jél
aS7-aS7t/ 247-0582

-1918  
piCCADILl|7: r. 283-1925

SANDUÍCHES com produtos de Dêilkàfèsseri
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LUIZ CARLOS VINHAS
caRIOca

Rua ViakiM 4c Morna. 39 - Ipanema - Tala.: 267-5757 • M7-1497
ESTRÉIA S DE MARÇO

Praça Santos Dumont.l 08 - Baixo Gávea
Tel.: para resevas: 294-0095

izaçõo: apoio cultural

rCuno par* principiantes em 10 aulas. Novas turmas em formação, manhi, tarde e n
Cursos intermediários e avançados para aqueles que tem 3 meses de pratica

Informações c inucríçftcs: Tel». 267-8043 c 247-6172.
Diu átefc dai 14 às 19honK.

A ABWitahacunosfandEaiiKÒecaíawtracasoòtBndppaccrapoodénca
Academia de Bridp, Rua tüul Potnpài 12 • Copabm • R» de Jmetro • RJ - Cep. 2208(

[ FEDERAÇÃO PE BRIDCE PO ESTADO DO RIO PE JANEIRO

que reúne pinturas, esculturas,
mobiliário, vestuário, fotos e
documentos de 16 instituições
culturais e 17 colecionadores. O
evento que abre as comemorações
dos SOO anos do descobrimento
do Brasil é uma iniciativa do
Circulo Monárquico do Rio de
Janeiro e tem curadoria de
Luciano Cavalcanti de
Albuquerque e . Paulo Roberto
Barragat. De 3*f. a 6a., das lOh às
18h. Sábado e domingo, das 14h
às 18h. Ingresso: RS 1. Entrada
franca aos domingos. Museu
Nacional de Belas Artes (Av.
Rio Branco, 199).
Patrocínio: Miniafrki dt Cultura
Apoio: Generali do Brasil •
Seguros e Les Antiques - Feira de
Antigüidades.

«tts

O par de castiçais do século XIX,
obra prima de Domingos Farani,
prateiro da Casa Imperial, oma a
mesa do gabinete particular do
Imperador, recriado no Museu
Nacional de Belas Artes. Essas
peças fazem parte da exposição

Os colégios Bahwnso •
Pentágono ostõo

com sous alunos, os
resultados do vestibular,
i não é para monos.
Na rodo particular do ensino,
o grupo Bahionso é líder
absoluto na UFRJ.
262 alunos compreenderam
hoje, na prática, porque o
investi monta em educação é
o que dá o melhor retorno.
Sempre.

Caderno
W 1 * •
Idéias

COLÉGIOPENTÁGONO

QUÍNTA-FEIRA, 7 DE
B

JORNAL DO BRASIL

reran
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sociedade negra americana aparece em varios matizes. 1 ( i I j
Ha desde mazelas, como uma mae viciada em crack K i

mmms* mie11botsbs ? 11 dand°a iuz um w*at6 u™ de 97 an°s ^ mil ™ :
¦ tyvV^V ,,; a despeito da idade avantjada, se divertc com um x^rcg*

v.v> - bambole(aesquerda). \ V^

Arte do Rio realizada em P!,ris para mostrar Cultura Dortuauesa- aos francescs os melhores
9<inila OIO9IO8 exemplos da jovem gravura A Bibiioteca Nacional portuguesa comemora 200 anos
na Franca brasileira. Chama a atengao dos de fundapao com uma exposigao, abcrta no ultimo fim
Nove gravadorcs do Rio cxpoem C/iti(f Pansifnscs a <^™dade de setnana em Lisboa, sobre a historia e a folugao
seus trabalhos em Paris na talentos e de tecnicas. Nunca cultural de Portugal nesses dois seculos. A mostra
Galerie Debret. Cariocas a beira imaginei que a nova geragao de mobiliza tres predios: a atual sede da bibiioteca, no
do Sena, nome da mostra, refine gravadores brasilciros fosse capaz Campo Grande, e dois endcregos anteriores, o
Ana Carolina, Bia Amaral, Malu de tanta 

^"er8'a • comentou Convento de Sao Francisco e um edificio da Pra?a do
Fatorelli, Evany Cardoso, Gisele eorges uverger, da revista Art Comercio. As comemora?oes incluem, alem da
Cardoso, Ileana Hochmann, mrotomi^ntnm 

XaHdade exposigao, a cdi?ao de um video, a publicagao de um
Maria Cristina Fernandes, Maria , nn -_ >ltlcllrni«idtg,#A euiacom ascolccoesda bibiioteca eo lancamentode

^^^^^^^^^^^^^^^^Mmtesdeuma 

"... a ua m.muu^u. a?ao, menos cotados em como 0 reverso da for,una, ' cm Desperate measures, que

^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦uernacional". 

festiv.dades prctendem tambem reunir fundos para um prcmios, mas, cm com Jeremy Irons, c Mulher no cntanto, ainda nao tern
na terga-fcira, levantamento dos arquivos da bibiioteca, que conta com compensagao, bcm mais solieiru procura, com as data para comegar a ser

de milhoes de volumes. proximos das grandes participates de Bridget filmado.
- 5
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mas fiquei preocupado com W-

novo j^'e^i Banda americana de Supla

aSreTeni^llama ObW 0 SllOW StiO PaulO
No os Ramones vao tocar irmao^jo

Mas nos outros shows sua b^|fa
emo^ao diferente. que no cabera qudijfr-

tambem nunca esque- a honrosa nhece". que recenterSi-
tarefa de a para os as- te a um show dos RamqJ^s

baixista cantor desse que clube de Coney Hjfed
recusa acreditar que a banda punk, hardcore High. "Eles suas rrtjli-

acabar. "Daqui filho senador Eduardo cas pegam facil. Somos mais p<*ft-
aca- e da deputada federal Mar- mas nem comparifi?',

para a apresen- 0 69 (formado por ijUis

fazer faltar ao trabalho. paredes arranjou pequenos traba- no num m0m^g0
pude em que comega aparecer Sbs

Mas nao posso um pan a
Edinho. em ^az desde os MTV americana fazefipo

mones carrapetas esta sobreviver'^i-

E a estreia. nao podia ser em me- Brasil por um

".'•V-

Percorrendo o mundo há quatro anos, a exposi-
ção Songs of my people: afro-americanos - um auto-re-
trato aportou no Brasil no fim de 1995 para apresen-
tar as várias faces da comunidade negra nos Estados
Unidos. Desde ontem, a mostra pode ser vista na
galeria do Ibeu, em Copacabana (Avenida Copaca-
bana, 690), numa versão menor do que a original,
que reuniu 150 fotos, assinadas por um time de 53
fotojornalistas negros americanos. Por aqui, chega-
ram cerca de 60 imagens, que traduzem, em preto e
branco, discursos a um só tempo poéticos e docu-
mentais. "Esta mostra tenta ser um documento da
vida dos negros contemporâneos", define Vitor Tam,
assessor cultural da United States Information Servi-
ce, a Usis, responsável peta vinda da exposição,
patrocinada pela Time Warner. Inaugurada em 1992,
a mostra Songs of my people foi vista por 90 mil
pessoas na Corcoran Gallery of Art de Washington
antes de correr o mundo. O projeto nasceu em 1990,
por iniciativa da New African Visions Inc., fundação
sem fins lucrativos que desenvolve projetos de artes
plásticas enfocando os negros. Durante todo o ano de
1990, fotógrafos como Dudley M. Brooks, que foi do
The Washington Post, se enveredaram pelo pais cap-
tando flagrantes de pessoas comuns e seu dia-a-dia. A
sociedade negra americana aparece em vários matizes.
Há desde mazelas, como uma mãe viciada em crack
dando a luz um bebê até uma senhora de 97 anos que,
a despeito da idade avançada, se diverte com um
bambolê (à esquerda).
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Os Ranumes fazem esta noite o

seu último show no Brasil, em

turnê que termina na Argentina

e marca a despedida dos palcos

EDMUNDO BARREIROS
Para quem gosta de rock, essa

noite vai ter sabor de terça-feira
gorda. Os Rainones fazem show
no Metropolitan abrindo sua últi-
ma turnè internacional, que ter-
mina no dia 16. na Argentina.
Quem não for à apresentação de
hoje. vai precisar de muita sorte (e
algum dinheiro) para conseguir
vê-los em alguns shows pequenos
e isolados que ainda devem fazer
nos Estados Unidos — apenas
prováveis participações especiais
no festival Lolapaloosa, quando
não farão o show completo
até o fim do ano. antes de uma
merecida, porém triste para seus
fãs. aposentadoria. "Eles forma-
ram muita opinião ao longo de
mais de 20 anos de estrada. Quan-
do começaram, faziam um som
que não existia. E nunca fizeram
um disco ruim. Show dos Ramo-
nes é programa obrigatório. Ain-
da mais sendo o último", diz

Marcelo D2, vocalista do Planet
Hemp, que já viu três apresenta-
ções da banda, duas no Rio e uma
em São Paulo.

A influência dos Ramones po-
de ser sentida em quase tudo o
que se fez no rock'n'roll depois
que eles apareceram: do punk
rock ao grunge do Nirvana. No
Brasil eles também têm seus filho-
tes. O mais explicito. Os Raímun-
dos, que se inspiraram neles para
criar seu nome e começaram to-
cando covers dos idolos. "Para
nós eles são como uma banda ma-
drinha. Quando lançamos o pri-
meiro disco, tivemos a chance de
abrir um show para eles. Foi in-
crivei. O show foi em Porto Ale-
gre e eles assistiram. Quando co-
meçaram a tocar, vi que o baixista
CJ estava com uma camisa da
nossa banda e o Joey dedicou
uma música para nós: Rock-a-wav
beach. Depois dessa. Os Raimun-

Depois de 20 anos de rock pesado e de influenciar outros grupos, Os Ramones, que tocam hoje no Rio, decidem se aposentar

dos podiam ter acabado. Já teria
valido", lembra Canisso, guitar-
rista da banda brasileira, que já
confirmou presença, hoje, no Me-
tropolitan.

Outra banda vinda de Brasília
também foi honrada com o privi-
légio para abrir para os Ramones:
o Little Quail. que tocou com eles
no Circo Voador, em novembro
de 1994. "Fiz muito cover e toquei
várias vezes com a camisa deles.
Recebi a noticia de que abriria um
show deles certo dia às 7h da
manhã. Tinha ido para a cama às
5h30. Fiquei tão emocionado que
não consegui mais pegar no sono.
Foi uma coisa que achava impôs-
sivel", conta Gabriel, vocalista do
Little Quail.

Show dos Ramones é mesmo
um programa imperdivel. Quem
já viu. não perde outra oportuni-
dade por nada., "Nas outras duas
vezes em que eles tocaram no Rio.

fui. mas fiquei preocupado com
meus filhos. Agora, como o mais
novo já está com 16 anos, vou me
divertir mesmo! Ê imperdivel pela
adrenalina e a energia que levanta
a moral de qualquer um. Sendo a
última vez, hoje então vai ter uma
emoção diferente. Como a primei-
ra, a gente também nunca esque-
ce", aposta Arnaldo Brandão,
baixista do Hanói-Hanói, que se
recusa a acreditar que a banda vai
realmente acabar. "Daqui a 10
anos eles não vão agüentar e aca-
barão voltando", torce.

A pilha para a última apresen-
tação dos Ramones na cidade vai
fazer até gente faltar ao trabalho."Das outras vezes, não pude ir.
Mas como é a última, não posso
perder", diz o DJ Edinho. que. em
teoria, deveria estar tocando Ra-
mones nas carrapetas esta noite,
na Bang, mas vai dar um jeito de
escapar.

Banda americana de Supla

abre o show em São Paulo
No Rio, os Ramones vão tocar

sozinhos. Mas nos outros shows
que farão no Brasil, caberá á banda
novaiorquina Psicho 69 a honrosa
tarefa de abrir a noite para os as-
tros. O cantor desse grupo, que
mistura punk, hardeore e metal, é
Supla, filho do senador Eduardo
Suplicy e da deputada federal Mar-
ta. Supla, há dois anos. desistiu da
carreira no Brasil e decidiu tentar a
sorte nos Estados Unidos. Pintou
paredes e arranjou pequenos traba-
Ihos para conseguir manter-se e fa-
zer o que gosta: cantar rock'n' roll.
o que faz desde os iiew naves tem-
pos do Tóquio.

É a primeira vez que Supla can-
tará no Brasil com seu novo grupo.
E a estréia, não podia ser em me-

lhor oportunidade. "O irmão
Joey disse que somos sua
favorita. A mais barulhenta qu
nhece", diz Supla. que recente
te assistiu a um show dos Ram<j
no pequeno clube de Coney I|
High. "Eles são ótimos, suas i
cas pegam fácil. Somos mais
dos, mas nem dá para compar
reconhece. 9

O Psycho 69 (formado por iáSis
dois americanos e um francêsjje
apresenta no Brasil num momígjo
em que começa a aparecer $bs
EUA. "Gravamos um clipe pana
MTV americana e estamos faze^o
muitos shows. Mas ainda preejjo
pintar paredes para sobreviver";^-
verte-se Supla. O grupo ficajio
Brasil por um mès.
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realizada em Paris para mostrar
aos franceses os melhores
exemplos da jovem gravura
brasileira. Chama a atenção dos
críticos parisisenses a diversidade
de talentos e de técnicas. "Nunca
imaginei que a nova geração dc
gravadores brasileiros fosse capaz
de tanta energia", comentou
Georges Duverger, da revista Art
ti'aujourd'hui. Em sua opinião, "a
mostra expressa uma pluralidade
de opções estéticas surpreendente,
que ultrapassa os limites de uma
cidade e tem valor internacional".
A exposição, aberta na terça-feira,
durará um mês.

Cultura portuguesa
A Biblioteca Nacional portuguesa comemora 200 anos
de fundação com uma exposição, aberta no último fim
dc semana em Lisboa, sobre a história e a evolução
cultural de Portugal nesses dois séculos. A mostra
mobiliza três prédios: a atual sede da biblioteca, no
Campo Grande, e dois endereços anteriores, o
Convento de São Francisco e um edifício da Praça do
Comércio. As comemorações incluem, além da
exposição, a edição de um vídeo, a publicação de um
guia com as coleções da biblioteca e o lançamento de
um selo especial com a marca da instituição. As
festividades pretendem também reunir fundos para um
levantamento dos arquivos da biblioteca, que conta com
mais dc 2,5 milhões de volumes.
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Arte do Rio

ganha elogios
na França
Nove gravadores do Rio expõem
seus trabalhos em Paris, na
Galcrie Dcbret. Cariocas à beira
do Sena, nome da mostra, reúne
Ana Carolina, Bia Amaral, Malu
Fatorelli, Evany Cardoso, Gisele
Cardoso, Ilcana Hochmann,
Maria Cristina Fernandes, Maria
Eugênia e João Atanasio, todos
do Núcleo de Gravura da Escola
dc Artes Visuais do Parque Lage.
É a primeira exposição desse porte

Hipódromo Up
abre esta noite
no Baixo Gávea

Depois do fechamento do
Jazzmania e da irregularidade na
programação do The Ballroom,
um alivio para quem gosta de
música ao vivo. Abre hoje, às
21h30, com festa privé e show de
Verônica Sabino (à esquerda), a
casa Hipódromo Up, no Baixo
Gávea, no andar superior do
restaurante homônimo. A nova
casa, com 250 lugares, promete
shows de humor, encontro de
músicos para jams e uma atração
musical por semana.
Verônica Sabino começa
amanhã a turnê de Vênus — seu
quinto disco, lançado no fim do
ano passado. A data para estréia
não poderia ser mais adequada,
8 de março. Dia Internacional da
Mulher. "Uma feliz
coincidência, que me deixa ainda
mais empolgada", revela
Verônica. "Os ensaios têm sido
maravilhosos c a casa è
superbacana". Ela estará no
palco acompanhada pelo piano
de Leandro Braga, a percussão
dc Marcos Suzano, o baixo de
Bororó e a guitarra de Lula
Galvão. Na canção Lua branca,
a acordeonista Armida faz
participação especial. Verônica
fica na casa, dc quinta a
domingo, até 17 de março.

Mlchael Keaton quer atuar em
filme de Barbet Schroeder

bilheterias.
Atualmente, Michael
Keaton, que tem uma

•* carreira bem irregular no
cinema, negocia com uma
produtora para filmar
Desperate measures, próximo
filme a ser dirigido por
Barbet Schroeder — o
mesmo diretor
de trabalhos
como O reverso da fortuna,
com Jeremy Irons, c Mulher
solteira procura, com as
participações dc Bridget

Depois de desistir de
continuar a série Batman no
cinema — protagonizou
Batman e Batman
eternamente —, o ator
americano
Michael Keaton
está procurando seguir
caminhos que levem sua
imagem mais para perto dos
grandes astros dos filmes de
ação, menos cotados em
prêmios, mas, em
compensação, bem mais
próximos das grandes

Fonda e Jennifer
Jason-Leigh.
O novo filme de Schroeder é
um thriller que já está
atraindo a atenção até
mesmo de gente que alimenta
pretensões ao Oscar. Nicolas
Cage, ator indicado por
Despedida em Las Vegas, é
outro que procurou os
produtores Susan Hoffman,
Lee Rich e
Gary Foster para

, fazer um papel coadjuvante
cm Desperate measures, que,
no entanto, ainda não tem
data para começar a ser
filmado.
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ESTREIA
RAZÃO ¦ SENSMIUDADI • tomo mi hmMUi

— de Ang Lee Com Emma Thompson. Alan
Rickman. Hugh Grant o Kate Winslet.
[> Dtama. A história das irmàs Elinor e Ma-
nanne. que se esforçam para conseguir a
realização amorosa numa sociedade obceca-
da pelo status financeiro e social. EUA/1995
Censura: livre. ???
Circuito: Art Copacabana. Art Fashion Mall
2. Art Bãrrashopping 3 14b30. 17h. 19h30.
22h Star Ipanema: 14h30.17h. 19h30, 22h.
Estaçáo Paissandu. Windsor: 14h. 16h30.
19h, 21 h30 An Casashopping 2. Art Plaza 2.
16h, 18h30. 21 h.

UM SONHO UM UMrm -To A f*r — do Gus
van Sant. Com Nicole Kidman. Matt Dillon e
Joaquin Phoenix.
C* Suspense Suzanne Slone é uma garota
do subúrbio que sonha se tornar uma famosa
personalidade da TV. Para isso. ela pede a
ajuda a três adolescentes marginais do bairro.
EUA/1995 Censura: 14 anos. ***
Circuito: Star Copacabana- 14h. 16h. 18h.
20h, 22h Top Cine Catete. Ari Madureira 1.
Art Plaza I 15h, 17h. 19h, 21 h. Art Fashion
Mall 3 16h. 18h, 20h. 22h. Pathi. 13h. 15h.
17h. 19h. 21 h. Paratodos: 15h, 16h50.
18h40. 20H30. Art Tijuca: 1 5h. 17h10.
19h20. 21h30 Art Casashopping 3 15h30.
17h30, 19h30. 21h30 Art Bãrrashopping 4
15h40. 17h40. 19h40. 21h40

JAMOM, JAMOM ¦ Jamon Jamon — de Bigas
Luna Com Penélopa Cruz, Jordi Molla. Anna
Galiena o Stefania Sandrelli.
O Drama Garota muito atraente lica grávida
de um novo-rico. porém Conchita, que 6 uma
mâe possessiva, nào quer que seu filho se
case com ela por ser a filha da prostituta da
vila. e decide tomar sérias medidas. Espanha/
1992 Censura: 18 anos, ???
Circuito: Cineclube Lauta Alvim: 17S45.
19h30, 21h15.

.jwipapo - de Monique Gardenberg. Com
Henry Czerny. Patrick Bauchnu. Marllia Pera.
Julia Lemmertf e Daniel Dantas
t>" Drama Michaei 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 fazer
de tudo para conseguir uma entrevista com
ele Brasil/1995. Censura: 12 anos, ##
Circuito: Roxy 2. 14h10, 16h. 17h50.
19h40, 21 h30 Estaçio Botafogo 7: 14h30.
16h20. 18h10. 20h. 21h50 Art Fashion Mall
4 16h20. 18h10, 20h. 21h50 Art Barras-
hopping 5: 14h40. 16h30. 18h20. 20h10.
22h Estaçio Icaral: 15h, 17h. 19h. 21 h.

A ART! M vivn • PuaN* handa - de Ang
Lee Com Sihung Lung, Lai Wang, Bo Z
Wang. Deb Snyder e Haan Lee.
t> Comédia. Um mestre na arte do tai-chi-
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 e a nora começam a complicar a vida
da família. Taiwan/EUA/1992 Censura livre.
Circuito: Estaçio Cinema 1 15h30, 17h30.
19h30. 21h30. Cine Gávea: 16h30. 18h20.
20h10. 22h Art Bãrrashopping 2 16h.
17h50. 19h40. 21 h30." ONOME DO JOOO • CM llMrty - de Barry
Sonnenfeld. Com John Travolta. Gene Hack-
man. Hene Russo e Danny DeVito.
C> Ação. Chili Palmer, que trabalha para

jkbiotas em Miami. é enviado a Los Angeles
Cpera cobrar uma divida de jogo de produtor
\de cinema, mas acaba se envolvendo na pro*

Buçâo de filmes de longa-metragem. EUA/
1995 Censura: 14 anos. **

Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 1. Leblon l/Som digital DTS em
CD 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Metro Boavis-
te 13h30, 15h30. 17h30. 19h30. 21h^0 Rio
Sul 2. Barra 1. América 1 5h30. 1 7h30.
19h30, 21 h30 Star Campo Grande 1: 15h30.
17h20, 19h10. 21 h Icaral. Ilha Plaia 2. Via
Parque 4 15h. 1 7h. 19h. 21 h. Norte Shop-
ping 7. Madureira Shopping 4: 15h15.
17h15, 19h15. 21 h15.

CONTINUAÇÃO
0 CARTUM t O POfTA • II poaüno - de Mi
chael Radford Com Massimo Troisi. Philippe
Noiret e Grazia Cucmotta
t> Drama. A amizade do poeta Pablo Neruda
e um simples carteiro responsável pela entre-
ga de suas correspondências durante seu exí-
lio numa pequena ilha italiana Censura 12
anos
Circuito: Copacabana. Rio Off-Price 1:14h.
16h. 18h, 20h, 22h Via Parque 5. Tijuca 2
15h30. 17h30. 19H30. 21h30 Madureira
Shopping 1. 15h20, 17h20, 19h20. 21h20
Center: 15h. 17h. 19h. 21 h.

VWBnO NO AMM00N0 • IM*| In aWMon —
de Tom Dicilto. Com Steve Buscemi. Catheri-
ne Keener e Dermot Mulroney

Comédia. As aventuras de um grupo de
pessoas que se reúne para a produção de um
filme independente. EUA/1995. Censura: 10
anos.
Circuito: Estaçio Botafogo 3: 15h20. 17h.
18h40. 20h20. 22h.

OC MjNeKN 00 MUaO • U« «Hmcoo du
paMa — de Moufida Tlatli. Com Amei Hedhi-
li. Hend Sabri o Najia Ouerghi

Drama Alio, 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.

TOY STORY-UM MUNDO M âVWTWIAt—Toy
Story — de John Lasseter Dubladores Tom
Hanks eTim Allen
C> Comédia de aventura A história de dois
brinquedos rivais. EUA/1995. Censura: livre.
Circuito: Cine Gávea 14h50 (dublado). Ni-
terói Shopping 1: 14h10. 15h50. 17h30.
1 9h10, 20h50. Rio O/f-Price 2 14h50.
16h30, 18h10 (dublado). 19h50, 21h30 (le
gendado). Barra 4 15h20. 17h. 18h40.
20h20. 22h (dublado)

¦AM, 0 POUQUINHO ATRAPALHADO ¦ Babo —
de Chns Nooman. Voz de Christine Cava-
naugh, Míriam Margolyes e Danny Mann.
O Fábula Um porquinho que mora numa
fatenda nâo se conforma com seu destino (a
panela) e tenta se tornar um cáo-pastor Aus-
trália/1995 Censura livre.
Circuito: Star Campo Grande 2. 15h20.
17h

TOMA BSTRANOEIRA - de Walter Salles Jú-
nior e Daniela Thomas Com Fernanda Tor-
res. Alexandre Borges e Laura Cardoso
£• Drama policial. Março de 1990. em pleno
caos do plfuio Collor, Paco para deixar o pais
se deixa enredar numa misteriosa trama poli-
ciai. Em portugal conhece Alex. o amor e o
medo da morte. Brasil/1995. Censura: 12
anos
Circuito: Novo Jóia. 15h. 17h. 19h, 21 h

0 BALÃO MANCO ¦ Tlw wrMo botoon de Jafnr
Pahani. Com Aida Mohammad Kani, Mohsen
Kalif o Anna Bourkowaka
[> Drama. No Irt. onda o Ano Novo é junto
com o inicio da primavera, menina de sete
anos sonha ganhar um peixinho vermelho
Ela imagina entèo várias possibilidades para
conseguir o peixe sem ter que roubé lo. Irà/
1995 Censura: livre. ***
Circuito: Estaçio Museu da República:
14h10

POQOCONTNA KMO• Hoat — de Michaei
Mann. Com Al Pacino. Robert De Niro. Vai
Kilmer e Jon Voight.
t> Suspense. Na Los Angeles atual, a histô-
ria de crime e suspense segue os destinos
entrelaçado* de dois homens. EUA/1995.
Censura: 18 anos. *?

Circuito fíoxy 1. Leblon 2. Bjrra 2. São
Lua 2 14h30. 17h40. 20h50 Odeon. Cano-
ca. Ilha Plaia I. Via P<trque 2. Niterói 14h.
17h10. 20h20 Norte Shopping 2. Madureira
Shopping 3. Madureira 2 14h, 17h. 20h

COISAS PARA FAZER EM DCNVER QUANDO V0-
CÊ ESTA MORTO - Things to do kl Donver when
you're dead — de Gary Fleder Com Andy
Garcia. Chnstopher Lloyd e William Forsy-
tne
t> Drama Ex-assassino de aluguel grava em
vídeo as últimas palavras do moribundo para
os familiares. EUA/1995 Censura: 14 anos
? ?
Circuito: Estação Museu da República
20h30 Art Fashion Mall 1 15h, 17h15.
19h30. 21h45

QRAMDC HOTEL • UMA COMÉDIA CINCO ISTM-
LiS • Four rooms — de Allison Anders. Ale-
xandre Rockwell. Robert Rodrtguez e Quen-
tin Tarantino. Com Madonna. Antonto
Banderas. Bruce Willis e Mansa Tomei.
r> Comédia Quatro histórias ambientadas
em quartos do decadente Monsignor Hotel,
ligadas por um mensageiro EUA/1995. Cen-
sura 12 anos. ??
Circuito: Roxy 3. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h.
Rio Sul I 15h50. 17h50. 19h50. 21h50 Via
Parque 6:15h15,17h15.19h15. 21 h15. Bar-
ra 3: 16h. 18h. 20h. 22h. Madureira Shop¦
ping 2 15h. 17h. 19h. 21 h.

SAMNU - Sabrlra - de Sydney Pollack Com
Herrison Ford. Julia Ormond e Greg Kinnear
£> Comédia romântica Após passar dois
anos em Paris. Sabrina. filha de um chofer,
volta à América como uma mulher bonita e
sofisticada e se torna um obstáculo para um
acordo de um bilhão de dólares EUA/1995
Censura livre ??
Circuito: Largo do Machado 2 14h30.
16h50. 1 9h10. 21 h30 Art Madureira 2
16h20. 18h40. 21 h Bruni Tijuca. Star São
Gonçalo: 14h, 16h20. 18h40, 21 h Niterói
Shopping 2 16h10. 18h30. 20h50 Rio Sul
4 14h40. 1 7h. 1 9h20. 21 h40. Barra 5
16h30.18h50. 21h10

OMMÇAO XANOAI • ShMttal trtad - de
Zhang Yimou. Com Gong Li. Li Baotian e
Shun Chun
O Drama. Grande chefáo de Xangai perde
amante para seu subordinado, que juntos
decidem preparar uma cilada para ele China/
1995 Censura 14 anos
Circuito: Estação Museu da República
15h40

MULHERES • Ab«o»chmlnM - de Katid von
Garnier. Com Katja Riemann. Nina Kronjager.
Gadeon Burkhard o Max Tidof Complemen-
to: Os seios mais lindos do mundo
l> Comédia. Frenzy e Maisha sâo 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: livre ??
Circuito: Estação Museu da Repúblico
17h30

AOORA ¦ SEMPRE ¦ Now A thon — de Lesl»
Linka Com Melanie Graflith. Demi Moore.
Rosie O Donnell e Rita Wilson.
> Drama A história sobre a amitade entre
quatro mulheres, que após 20 anos sem se
verem, resolvem se encontrar e relembrar do
um verão que mudou suas vidas EUA/1995
Censura: livre ?
Circuito: Art Casashopping 1 1 5h40.
17h30, 19h20. 21h10

0 PAI DA NOIVA ¦ PARTE 2 - Fathor ol ttio brido
— de Charles Shyer Com Steve Martin, Dia-
ne Keaton e Martin Short
t> Comédia. Pai se surpreonde com a noticia
de que vai ser avô e ao mesmo tempo ô
informado de que vai ser pai novamente
EUA/1995. Centura: livra *
Circuito: Rio Sul 3: 14h. 16h. 18h, 20h.
22h Via Parque 3 15h30. 17h30. 19h30.
21 h30. Pálido I: 13h30. 15h30. 17h30.
19h30. 21h30.

ASSALTO SOME TRILHOS - Mono» trotn - dó
Joseph Ruben. Com Wesley Snipes. Woody
Harrelson e Jennifer Lopez
r> AçAo. Johne e Charlie são irmãos de cria-
çâo que trabalham como segurança no me-
trô. porém os dois sonham em roubar o trem
de dinheiro que coleta milhões de dólares
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En\ su.i cMrci.i loniM-mclrjgem. Monique Gardenberg
(.'vpiichou no roteiro, n^ diti-^AO. n.i cscolhà do clcnco

c no acomp.inh.vnenlo nnisif.il, .ísiin.ido por Philip GIasí
R <n-do C JORNAL OC BRASIL ? ? ?

0 argumento, da piopria diretoia. e muito íoi tc A par tir do leu ponto de virada ,

Jenipapo ie torna um drama moral intenso r envolvente, com momentot brilhantes.

;oie Cr • 10 cÍOiHi Dl 5 PAULO

Enocnhoso, inteligente e instigante, jenipapo e um filme que deve ier visto
com muita atenção Nao ha idealizações heróicas ou personificações do mal

AViio~d'c Cm  0 ESTADO Dl S PAULO

Jenipapo toca em assuntos pouco usuais no cinema brasileiro
Apesar de toda a antipatia provocada pelo personagem, o magnetismo

de Coleman/Cierny e tamanho que condui o publico no cabresto.
Ir»i Remei Almtide. 0 GLOBO
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ESTAÇAO

FASHION MALL

todas as noites das estações do metrô de
Nova Iorque EUA/1995 Censura 12 anos•k
Circuito: Art Barrashopping I 15h40.
17h50. 20h, 22h10

QUANDO A NOTTE CAI - Wh«i nlsht I* tallirvg —
da Patrícia Rozema Com Pascaie Bussièies.
Rachael Crawford e Henry Czerny
t> Drama Professora de colégio protestante
conhece por acaso um extravagante artista de
circo. Canadá/1994 Censura 14 anos *
Circuito: Estação Museu da República
18h50.

tTMir nOHTOI S - 0 PIUM • UrMl llghtor t •
The movi* — de Gisaburo Sugií
C> Desenho Bison quer conquistar o mundo
e para isso ele forma uma organização secreta
chamada Shadaloo. EUA/1995. Censura li-
vre.
Circuito: Cisne 1 16h. 17h30. 19h30. 21h

REAPRESENTAÇÃO
0 QUATMLHO — de Fábio Barreto. Com Patrl-

cia Pillar. Glória Pires, Bruno Campos e Ale-
xandre Paternorst.
t> Drama. Durante a colonização italiana no
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor
por caminhos que contrariam a moral da ôpo-
ca. Indicado para o Oscar de melhor filme
estrangeiro Brasil/1995 Censura: livre

Circuito: Sio Luii V. 14h45. 17h. 19h15.
21h30. Palicio 2. Central 14h15. 16h30.
18h45. 21 h Via Parque I. Art Miier. Tijuca
1. Olaria. Madureira 1:16h30.18h45. 21 h.

Hvm, ot í«t« cmmb eamâ» • -
de David Fincher. Com Morgan Freeman.
Brad Pitt e Gwyneth Paltrow
!> Suspense Um tira veterano e um detetive
novato investigam assassino que mata se-
gundo os sete pecados capitais. EUA/1995
Censura: 12 anos **
Circuito: Cândido Mendes 15h. 17h20.
19h40. 22h.

007 CONUtA OOUMMVI ¦ OoWimiW - de
Martin Campbell Com Pierce Brosnan. Sear
Bean. Izabella Scorupço e Famke Janssen
t> Aventura A nova missão de James Bonc
é se infiltrar na máfia russa. EUA/1995. Cen
sura livre *
Circuito: Star Campo Grande 2: 1Bh40
21 h.

OS UD aovt • M bo*» — de Michaei Bay
Com Martin Lawrence. Will Smith, Téa Leon
e Tcheky Karyo
C> Comédia de ação Oois detetives de Mia
mi precisam encontrar 100 milhões de dôla
res em heroina roubada antes que seu depar
tamento seja desativado EUA/1995
Censura 14 anos *
Circuito: Cisne 2 18h. 20h. 22h.

MOSTRA
MOSTRA OC CINDIA ISMIUNSI — Football
Fever. de Yalon Gurewitz (narrado em portu
guâs/inglôs/exibiçâo em video A sessão
contará com a presença do diretor).
t> Documentário A emoção dos brasileiros,
em sete lugares distintos do pais. com pes
soas de classes soctais diferentes, durante a
Copa do Mundo de 1995 lsrael/1995
Circuito: Cinemateca do MAM hoje. ás
18h30

nillNIIKVMASCUUNOt UMA OÜOTÀO OC
OLHAR — Ho|e. ás 16h30 Sonhos de mulher.
de Susan Lambert. Com Victoria Longley As
18h30. Esse obscuro objeto do desejo, de
Luis Buftuel Com Fernando Rey
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil

MOSTRA UIIS aUfiUU - Os esquecidos (Los
olvidados). de Luis BuAuel Com Esteia Inda
e Miguel Inclan (legendas em português)
> A formação de um bando de delinqüentes
e a confrontaçáo com a policia depois de
mais um golpe. México/1950. Censura: 14
anos.
Circuito: Casa França Brasil (Rua Visconde
de Itaborai. 20. Centro • Tel 253-5366)
hoje. ás 18h30

MTMSMCTIVA 98 - Hoie. às 16h. 20h Ro-
sas selvagens, de André Tôchinô Com Gael
Morei e Élodie Bouchez. As 18h. 22h O
ódio. do Mathieu Kassovitz. Com Vincent
Cassei e Said Taghmaoui
Circuito: Cine Arte UFF

MUSICA

ESTREIA

D®9

PERTO DE VOCÊ

SHOPPINGS
ART BAMASHOmNO - (Av das Américas.

4 666/Lj N — 431-9009) Sala 1 (221
lugares) Assalto sobre trilhos 15h40.
17h50. 20h. 22h10 Sala 2 (204 lugares)
A arte de viver. 16h. 17h50. 19h40. 21 h30
Sala 3 (357 lugares): Razão e sensibilida¦
de 14h30. 17h. 19h30. 22h Sala « (252
lugares) Um sonho sem limites 15h40.
17h40. 19h40, 21 h40 Sala 5 (186 luga-
res) Jenipapo: 14h40. 16h30. 18h20.
20h10. 22h

ART CASASMOfMNO — (Av. Ayrton Senna.
2 150 — 325-0746) Sala 1 (222 lugares)
Agora e sempre. 15h40. 17h30. 19h20,
21 h10. Sala 2 (667 lugares) Razão e sen-
sibilidade 16h. 18H30. 21 h Sala 3 (470
lugares): Um sonho sem limites. 15h30.
17h30. 19h30, 21h30

ART PASWON MALL - (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258) Sala 1 (164 lugares)
Coisas para fazer em Denver guando você
esti morto 15h. 17h15. 19h30. 21h45
Sola 2 (356 lugares): Razio e sensibiüda-
de 14h30. 17h. 19h30. 22h Saio 3 (325
lugares)' Um sonho sem limites 16h. 18h.
20h. 22h. Sala 4 (192 lugares): Jenipapo
16h20. 18h10. 20h, 21h50

¦ARRA — (Av daa Américas. 4 666 — 325-
6487) Sala 1 (270 lugares): 0 nome do
iogo 15h30.17h30. 19h30. 21h30 Sala 2
(296 lugares) Fogo contra fogo 14h30.
1 7h40. 20h50 Sala 3 (1 38 lugares)
Grande hotel - Uma comédia cinco estre-
Ias 16h. 18h. 20h, 22h Sala 4 (130 luga-
res): Toy Story - Um mundo de aventuras
15h20. 17h. 18h40. 20h20. 22h (dubla
do) Sala 5 (152 lugares) Sabrina 16h30.
18h50. 21h10

CtNI OAVIA — (Rua Marquês do Sáo Vi-
cente. 52 — 274-4532 — 450 lugares)
Toy Story ¦ Um mundo de aventuras
14h50 A arte de viver 16h30. 18h20.
20h10, 22h

ILHA VHAZA — (Av Maestro Paulo e Silva.
400/158-462-3413) Sala 1 (255 luga
res) Fogo contra fogo: 14h. 17h10. 20h20
Sala 2 (255 lugares) O nome do iogo
15h. 17h. 19h. 21 h

MADURCIRA SHOPPINO - (Estrada do Por
tela. 222/Lj 301).Sala1 (159 lugares) O
carteiro e o poeta 15h20. 17h20. 19h20.
21h20 Sala 2 (161 lugares) Grande hotel

Uma comédia cinco estrelas 15h. 17h.
19h. 21h Sala 3 (191 lugares) Fogo con•
tra fogo 14h. 17h. 20h Sala 4 (191 luga-
res) O nome do jogo 15h15. 17h15.
19h15, 21h15

NORTI SHOPPING — (Av Subuibana. 5 474
592 9430) Sala 1 (240 lugaies) O

nome do jogo 15h15, 17h15. 19h15.
21h15 Sala 2 (240 lugares) Fogo contra
fogo 14h, 17h, 20h

RIO OFF-PWCI — (Rua General Seveiiano.
97/Lj. 154 — 295-7990) Sala 1 (205
lugares) O carteiro e o poeta 14h. 16h.
18h. 20h. 22h Sala 2 (163 lugares) Toy
Story • Um mundo de aventuras 14h50.
16h30, 18h10 (dublado), 19h50, 21h30
(legendado)

RH) SUL — (Rua Lauro Muller. 116/L| 401
-542-1098) Sala 1 (160 lugares) Gran-
de hotel •' Uma comédia cinco estrelas
15h50. 17h50. 19h50. 21h50 Sala 2 (209
lugaies) O nome do jogo 15h30. 1 7h30.
19h30. 21h30 Sala 3 (151 lugares) O pai
da noiva - Parte 2 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
Sala 4 (156 lugares): Sabrina: 14h40. 17h.
19h20. 21h40

VIA MRQUI — (Av Ayrton Senna. 3 000 —
385-0270) Sala 1 (290 lugares): O que-
trilho 16h30. 18h45. 21h Sala 2 (340
lugares) Fogo contra fogo 14h. 17h10.
20h20 Sala 3 (340 lugares) O pai da
noiva ¦ Parte 2 15h30. 17h30. 19h30.
21h30 Sala 4 ( 340 lugares): O nome do
jogo 15h, 17h. 19h. 21 h Sala 5 (340
lugares): O carteiro e o poeta 1 5h30,
17h30. 19h30. 21h30 Sala 6 (340 luga-
res) Grande hotel - Uma comédia cinco
estrelas 15h15. 1 7h15. 19h15. 21h15

15h40 Mulheres 17h30 Quando a noite
cai 18h50 Coisas paia taier em Denver
quando você está morto 20h30

ESTAÇÁO PAISSANDU — (Rua Senador Ver
gueiro. 35 -- 265-4653 — 450 lugares)
Razão e sensibilidade 14h. 16h30. 19h
21 h30

LAROO 00 MACHADO — (Largo do Macha-
do. 29 — 205 6842) Sala 1 (835 luga-
res) O nome do jogo 14h. 16h. 18h. 20h.
22h Sala 2 (419 lugares) Sabrina 14h30.
16h50, 19hl0. 21 h30

Sio LUIZ — (Rua do Catete. 307 — 285-
2296) Sala 1 (455 lugares) O quatrilho:
14h45. 17h. 19h15, 21h30 Sala 2 (499
lugares): Fogo contra fogo 14h30. 17h40.
20h50

TOP CHM CATKTI — (Rua do Catete, 228 —
205-7194 — 180 lugares): Um sonho sem,
limites: 15h. 17h. 19h. 21 h

CENTRO
esmo CULTURAL BANCO 00 BRASIL -
(Rua 1o de Março. 66 — 216-0237 — 99
lugares): Ver Mostra

CMMMATKA 00 MAM - (Av Infante Dom
Henrique, 85 — 210-2188 — 180 lugares):
Ver Mostra

Mamo OOAVIST A — (Rua do Passeio. 62 -
240-1291 — 952 lugares): O nome do
jogo 1 3h30, 15h30, 17h30. 1 9h30.
21h30

00C0N — (Praça Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835 — 951 lugaies) Fogo contra
logo 14h. 17h10. 20h20

PALÁCIO — (Rua do Passeio. 40 — 240
6541). Sala 1 (1 001 lugares) O pai da
noiva ¦ Parte 2 13h30. 15h30. 17h30.
19h30. 21h30 Sala 2 (304 lugares) O
quatrilho: 14h15. 16h30. I8h45. 21 h

MTHÉ — (Praça Flonano, 45 — 220 3135
671 lugares) Um sonho sem limites:

13h. 15h, 17h, 19h. 21ti

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim. 334 —
264-4246 — 956 lugares) O nome do
iogo 1 5h30, 17h30. 19h30. 21h30

ART TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 406
254-9578 — 1 475 lugaies): Um sonho

sem limites 15h. 17h10. 19h20. 21h30
BRUNI TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim.
370 — 254-8975 — 459 lugares) Sabrina
14h. 16h20. 18h40. 21h

CARIOCA - (Rua Conde de Bonfim. 338 —
228 8178 — 1 119 lugares) Fogo contra
logo 14h, 17h10, 20h20

TUUCA — (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246) Sala 1 (430 lugares) O qua-
trilho 16h30. 18h45. 21 h Sala 2 (391
lugares) O carteiro e o poeta 1 5h30.
17h30. 19h30. 21h30

COPACABANA

t — Metropolitan. Avenida Ayrton
Senna. 3 000. Via Parque (385-0515). Ca-
pacidade: 4.326 lugares 5*. às 21h30 RS 20
(platéia) e R* 30 (camarote B) e Rs 40
(camarote A).
O Os roqueiros apresentam o show Adios
Amigos.

ano omon ¦ sA » quarabvra — Canecio.
Av. Venceslau Braz, 215 (295-3044) 5*. às
21 h30.6* o sáb.. às 22h30 e dom. às 21 h RS
15 (arg.). RS 20 (lateral) RS 25 (central). Rs
30 (setof B) o R» 40 (setor A) Até 10 de
março.
O A dupla apresenta sucessos como Dona.
Espanhol*. Caçador de mim. Roque Santeiro.
entre outros

RMAMAMKOOMX — Espaço BNDES. Avem-
da Chile. 100. Centro (277-7141) 5*. às
19h. Entrada franca
t> Acantora dedica o show ao violonista
Luiz Bonfá

SKUL0 COVSR BAN0 — Mistura Fina. Av. Bor-
ges de Medeiros. 3207, Lagoa (537-2844).
Capacidade: 180 lugares 5* a dom. às 22h.
Couvert a R» 10 e consumação a Rs 7
O Show da banda liderada pelo vocalista
Andrei Francalacci

14 BIS — Café-Concerto Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim. 33. Centro (532-4192) Capa-
cidade: 400 lugares 4* a sáb.. ás 19h Rs 20
Até 9 de março
O Apresentação dos maiores sucessos do
grupo mineiro.

RICARDO 0MSTAI SUZZSTTl DRHMS - Nikiti
Pub, Avenida Almirante Tamandarè, 150, Ni-
terói (239-6784) Capacidade 150 lugares
4» a sáb. às 23h Couvert a RS 10 e consu-
maçáo a RS 5 Até 9 de março
[> O baixista Arthur Maia recebe seus convi -
dados

Mflfl** AUOUSTA — Rio Jazz Club. Rua Gusta-
vo Sampaio. s/n°. Leme (541 -9046) Capa-
cidade: 150 lugares 5". às 22h. 6* e sáb . às
23h Couvert a RS 15 e consumação a RS 8.
Até 9 de março.
t> A cantora interpreta canções de Sarah
Vaughan e Billie Holiday.

WHS0N M0RHRA — Cabana dê Serra. Estrada
Grajaú-Jacarepaguá. 4 800, Jacarepaguá
(392 -6513). 5" e 6*. ás21h. Couvert a RS 7
t> No repertório. Senhora liberdade. Gosto-
so veneno, entre outras.

0UARTI — Vinícius. Rua Vinícius de
Moraes. 39. Ipanema (267-5757) Capacida-
de: 80 lugares 5* a sáb. às 22h Sem couvert
e sem consumação
C> O cantor e compositor interpreta antigos
sucessos da nossa nova

CONTINUAÇÃO
UM ÇJUm VINHAS — Vinícius. Rua Vinícius
de Moraes. 39, Ipanema (267-5757) Capa-
cidade 80 lugares 4* a sáb . às 23h Couvert
a RS 19.
£> O pianista mostra o show Carioca

MOMICA ARAÚJO — Night Rio s. Parque do
Flamengo. s/n°. Flamengo (551-1131) Ca-
pacidade: 150 pessoas 5*. às 22h Couvert a
RS 10 Consumação a RS 8
C> A cantora apresenta o show Lua brasilei-
ra.

CAMA OC GATO — Ritmo. Estrada do Joá. 256
Sáo Conrado (322 1021) 5*. ás 22h. 6- e
sáb. às 22h30 Couvert a RS 15 (4*). RS 18
(5*) e RS 22 (6* e sáb ) Consumação a RS
6
£> Show da banda

THE BOYS FROM BRASIL — P<o Jazz Club R -ja
Gustavo Sampaio, s*na, Leme (541-9046)
Capacidade 150 lugares 5*. as 20h Couvert
e consumação a RS 8
D> Co ver dos beatles

BANDA CELEBRAR! — The Ballroom Rua Hu
maità. 110. Humastá (537-7600) Capac*da-
de 500 lugares 5*. a partir de 22h Couvert e
consumacào a RS 10
r> Show da banda

MEIER
ART MÉ1IR - (Rua Silva Rabelo. 20 -
595-5544 — 845 lugares) O quatrilho
16h30. 18h45. 21 h

CINI-TIATRO DINA SFAT — (Rua Manoel
Vitonno. 553 — 599-7237 — 244 lugares)1
Babe. o porquinho atrapalhado 14h. 16h
Meu querido presidente 18h. 20h

PARATOOOf — (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281 -3628 — 830 lugares) Um sonho
sem limites 15h. 16h50. 18h40, 20h30

OLARIA

ART COPACABANA — (Av N S Copacaba
na. 759 — 235 4895 — 836 lugares) Ra-
zão e sensibilidade 14h30. 17h. 19h30.
22h

CONDOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 - 255 2610 — 1 043 lu-
gares) O nome do iogo 14h. 16h. 18h,
20h, 22h

COPACABANA — (Av N S .Copacabana.
801 — 235-3336 — 712 lugares) O car-
teiro e o poeta¦ 14h, 16h. 18h. 20h, 22h

ESTAÇÃO CINDIA 1 - (Av Prado Júnior.
281 — 541 -2189 — 403 lugares) A aite de
viver 15h30, 17h30. 19h30. 21h30

NOVO JÓIA—(Av NS Copacabana. 680 —
95 lugares); Terra estrangeira. 15h, 17h,
19h. 21 h

ROXV — (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.

STAR-COPACABANA - (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 — 411 lugares): Um
sonho sem limites: 14h, 16h. 18h. 20h,
22h

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MSMDIS — (Rua Joana Angélica.

63 — 267-7295 — 99 lugares) Seven. os
sete crimes capitais: 15h. 17h20, 19h40.
22h

CINBCLUBB LAURA ALVIM - (Av Vieira
Souto. 176 — 267-1647 — 77 lugares)
Jamon. Jamon 17h45. 19h30. 21 hl 5

LEBLON — (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 logo 14h30.
17h40. 20h50

STAR IPANEMA - (Rua Visconde de Pirajé.
371 — 521 -4690 — 412 lugares) Razão e
sensibilidade 14h30. 17h. 19h30. 22h.

BOTAFOGO

OLARIA — (Rua Uranos. 1 474 — 230 2661S
887 luonres) O quatrilho 16h30.

18h45. 21 h

MADUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA — (Shopping Center 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

CISNE 1 — (Av Geroináno Oantas. 1 207 —
392 2860 — 800 lugares) Street Fighter 2
16h. 17h30. 19h30. 21 h

MADUREIRA — (Rua Dagmar da Fonseca. 54
450-1338) Sala 1 (586 lugares) O

quatrilho 16h30. 18h45. 21h Sala 2 (739
lugares) Fogo contra fogo 14h, 17h. 20h

CAMPO GRANDE
CISNE 2 — (Rua Campo Grande. 200 —
394-1758 — Dnve-in) — Os had boys
18h.20h.22h

STAR CAMPO 0RANDC - (Rua Campo Gran
do. 880 — 413 4452) Sala 1 (320 luga-
res): O nome do togo 15h30. 1 7h20.
19h10. 21h Sala 2 (320 lugares) Bobe. o
porquinho otrapalhado 15h20. 17h 007
contra Goldeneye. 18h40. 21 h.

NITERÓI
art PLAZA — (Rua XV do Novembro 8 —
718-6769) Sala 1 (260 lugares) Um so
nho sem limites 15h. 17h. 19h. 21 h Sala
2 (270 lugares) Razão e sensibilidade
16h. 18h30. 21 h

CENTER — (Rua Coronel Moreira César. 265
711 6909 — 315 lugares) O carteiro e o

poeta 15h. 1 7h, 19h. 21 h
CtNTUAL — (Rua Visconde do Rio Branco.
455 — 717 0367 — 807 lugares) O qua-
trilho: 14h15. 16h30. 18h45. 21h

CINt ARTEUPF — (Rua Miguel do Frias. 9 —
620-8080 — 528 lugares)- Ver Mostra

ESTAÇiO ICARAl - (Rua Coronel Moreira
César. 211/153 — 610-3549 — 171 luga-
res) Jenipapo 15h. 17h. 19h. 21 h

ICARAl-(Praia de Icaral. 161 —717 0120
852 lugares) O nome do jogo 15h. 1 7h.

19h. 21 h
NfTHIÔt — (Rua Visconde do Rio Branco.
375 — 719-9322 — 1 398 lugares): Fogo
contra fogo 14h, 17h10. 20h20

ESTAÇÃO B0TAP0Q0- (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6843) Sala 1 (280 lu-
gares)' Jenipapo' 14h30. 16h20. 18h10.
20h. 21h50 Sala 2 (40 lugares) Os silin-
cios do Palácio 14h20, 16h40. 1 9h.
21 h20 Sala 3 (60 lugares) Vivendo no
abandono 15h20. 17h. 18h40. 20h20.
22h

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇiO MUSSU 0A REPÚBLICA — (Rua do
Catete. 153 — 245 5477 — 89 lugares): O
balio branco: 14h10 Operaçio Xangai:

I — (Rua da Conceiçáo.
188/324-717-9655) Sala 1 (100 luga-
res) Toy Story - Um mundo de aventurar
15h50. 17h30. 19h10. 20h50 Sala 2 (132
lugares): Sabrina: 16h10. 18h30. 20h50

WINDSOR — (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717-6289 — 501 lugares): Ralto a
sensibilidade: 14h. 16h30.19h. 21 h30.

SAO GONÇALO
STAR SAO OONÇALO — (Rua Dr N.lo Peça-

nha. 56/70 — 713-4048 — 325 lugares)
Sabrina 14h. 16h20.18h40. 21 h

Rio ia/.v. Club

Maria Augusta

Lançamento ôo CD: 
"Classics 

in Bossa"
"RIC:> " - " ¦ 

Apoio: ^ALDQBRASrL meroen
MU rãtãã))SKesax23te
Av. Atlôntico 1020. subsolo do hpta Meritfen - Leme - nervos - 5^6-0866
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Quinta e sexta 21h30 • Sábado 20h e 22h • Domingo 20h
ri

Caderno

Idéias
L I V R O S

SÁBADO

noeu 
JB

BANCO REAL
aprenenta

aneirasdese

dançar o

Tango

texto: Oenise Bandeira
direção: Paulo Bettí

rralização

CASA DM
GÁVEA

com:
Denise Del Vecchio

Vera Fajardo
Catarina Abdalla

Ana Prado
« Roberto Bomtempo

Teatro dos Grandes Atores
Av. das Américas 3555 . Barra . tol 325 1645

de quinta a sábado èa 21:30h
domingo às 20h

patrocínio exclusivo

BSBEBEk

Apoio: n.
VAM9

A LOUCA 0E BOM SUCESSO — Texto e direção
de Gugu Olimecha Com Bémvtndo Sequeira.
Helena Werneck e outros Teatro Ga/eriü. Rua
Senador Vergueiro. 93. Flamengo (2259185) 5* a sâb . ás 21 h30. e dom . As 20h30
Rs 12 (5*. 6* e dom.) o RS 15 (sâb )
f> Comédia A traição enfocada em todos os
seus aspectos

ANOIU IN AMtMCA - De Tony Kushner Di-
reçâo de lacov Hillel Com Rodrigo Santiago.
João Vitti e outros Teatro Villa-Lobos. Ave-
nida Princesa Isabel. 440. Copacabana (275
6695). 5' a dom., ás 20h30. R» 12 (5'). RS
16 (6-* e dom ) e RS 20 (sáb ) Ouraçáo
2h30. Até 24 de março
O Drama A peça acompanha o relaciona-
mento de dois casais, um homo e outro bete
rossexual

TRÊS MANDUAS MM DANÇAR 0TAN00 — De
Oenise Bandeira. Direção de Paulo Bettí
Com Roberto Bontempo. Catarina Abdalla e
outros Teatro dos Grandes Atores. Shopping
Barra Square. Avenida das AmAncas. 3 555.
Barra (325-1645) 5' a sAb. ás 21h30. e
dom . ás 20h R» 18 (5*). RS 20 (6« edom.) e
RS 25 (sáb ) DuraçAo: 1h40 Até 24 de mar-
ço
C> Comédia romântica Trôs amigas de in-
fância acabam morando no mesmo prédio e
compartilhando a comédia de suas vidas pri-
vadas

FRIUO ¦ 0 VlttTAMTI — De Enc-Emmanuel
Schmitt Direção do Gillos Gwizdok. Com
Cláudio Cavalcanti, Rogério Fabiano o ou-
tros Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63, Ipanema (267-7295), Duração:
1h40 5* a sáb . às 21h30. e dom., ás 20h30
RS 15 (5-*), RS 18 (6") o RS 20 (SAb edom)
Duração 1 h30 Até 17 de março
t> Drama psicológico Um encontro bem
humorado entre Freud e Deus

ADOLESCENTE
ROMBU ¦ IS0UM — CriaçAo coletiva Direçáo
de Daniel Herz e Susanna Kruger Com a Cia
de Teatro Atores da Laura. Teatro Laura Al-
vim. Avenida Vieira Souto. 176. Ipanema
(247-6946) 5' a sáb . As 21 h. e dom , ás
20h RS 15. Até 31 de março
t> Comédia dramática Homens e mulheres
se encontram e desencontram na busca cega
o sem limites da outra metade

DANÇA
VIL0X — Teatro Carlos Gomes. Praça Tira
dentes. 19. Centro (242 -7091). 5" a sAb. As
21 h. e dom . As 18h RS 15 Ingressos a
domicilio pelos telefones 222-5122 e 221-
0515 Estacionamento gratuito no Conjunto
Cultural da Caixa Econámica. ao lado do
teatro Até 10 de março
[> Show da Cia de Dança Deborah Colker
Criação, direção e coreografia de Deborah
Colker.

HUMOR
SURVIMÕn 1 - UNMJKKUD - Ca fé do Tea-
tro. Shopping da Gávea, Rua Marquês de
Sâo Vicente. 52/2°. Gávea (294-7563) 3* e
4*. ás 22h. o 5". ás 22h30 Couvert a RS 12 o
consumação a R$ 8 Ultimo dia
t> Com Luiz Salem. Márcia Cabrita e Aloisio
de Abreu,

PAULO MLVMO - Teatro Barrashopping. Ave-
nidas das Américas. 4 666. Barra da Tijuca
(325-5844) Capacidade' 236 lugares 5* e
6-, ás 21 h30. sáb . às 20h30 e 22h30. e dom ,
às 20h30 RS 20

O humorista mostra o show Sd e bem
acompanhado

SB3B2S

às 18h RS 1 (domingo, giàtis) Ato 24. d»
março

A mostra reúne cerca de 800 peç<y^.REESTRÉIA
MVItTA DO RÁDIO — Texto o direção de Or-

lando Codá Com Ricardo Barros e Ellen
Soares Espaço Cultural dos Correios. Rua
Visconde de Itaboraí. 20. Centro (563-
8770) 4-a sáb.. ás 18h30 RS 10

»• -t> Musical. Retrata os anos 40 e 50 do rádio
brasileiro

CORRA, OU* PAPAI VIM Ail — Oe Ron Clark e
¦ Sam Bobrick Diroçáo de Ary Fontoura Com

A/y Fontoura. Suelly Franco e outros Teatro
Princesa Isabel. Avenida Princesa Isabel,

r 186, Copacabana (275-3346). Capacidado
300 lugares 5» e 64, ás 21 h30. sáb . às 20h a

I 22h. e dom . às 20h RS 15 (5-). RS 18 (6-) e
TIS 20 (sáb e dom) Duração 1 h30

,£> Comédia. A chegada inesperada do pai
tt-causa grande tumulto na vida do filho gay

rÚLTIMOS DIAS' 0 MIRCAOOR M VINDA — De Shakespoaru' Direção de Amir Haddad Com Maria Padi-
. lha. Pedro Paulo Rangel e outros Teatro 1 do

CCBB. Avenida Primeiro de Março, 66, Cen-
3 tro (216-0223). Capacidade 182 lugares. 5*.

As 19h. 6*. às 21 h, sáb o dom . às 18h e 21 h
RS 10 Duração: 2h30 Até 10 de março
U Comédia dramática. Rica herdeira tonta
•alvar a vida de um amigo de seu jovem
marido resgatando uma multa.

TMVIAL SIMPLII — De Nelson Xavier. Direçáode Eduardo Cabús Com Angela Durans e
Carlos Arruza Teatro Bibi Ferreira, Rua Vis-
conde de Ouro Preto. 78. Botafogo (2264591) 5* a sáb. ás 21 h. e dom . As 20h RS
10 (5-edom ) e RS 12 (6-e sàb ) Até 10 demarço

- t> Drama. Homem, maltratado pelo chefe,
despeia sua revolta em cima da mulher

-GRÁTIS
FMT1VAL CARIOCA M NOVOS TAIINT0S -
Muito barulho por nada. de William Shakes-
peare Com o grupo Mosaico 5". ás 20h
Fullanas. de Marcella Elias e Paula Leal Com

.4<o grupo Gata. 6*. ás 20h. O bravo soldado
Schweick. de J Hasoc Com o grupo das
segundas-feiras do Tablado Sáb. ás 20h
Merlin. de Tankred Dorst Com o grupo
Diambar Sarabamba Dom . ás 19h Grátis

t> Comédia dramática A festa de Natal, uma
tranqüila reuniáo familiar se transforma num
encontro repleto de alfinetadas e cobranças

COMO INCHE)) UM BIQUÍNI SELVAGEM — Texto
e direção de Miguel Falabella. Com Claudia
Jimenez Teatro Casa Grande. Avnida Afrànio
de Melo Franco. 290. Leblon (239-4046)
5-, ás 21h30. 6-* o sáb . ás 22h. o dom , às
20h. RS 20 (5-), RS 22 (6- e dom ) e RS 25
(sáb , feriado e véspera de feriado) Ingressos
a domicílio pelos telefones 221-0515 e 222-
5122
t> Comédia. A peça mostra, com humor, a
solidáo das pessoas que vivem nas grandes
cidades.

¦NCONTRO NO SUMRMOKADO • A ÚLTIMA Si-
DUÇAO — De Shula Megiddo Direçáo de
Cláudio Torres. Com Tereza Rachel e Sebas-
tiõo Vasconcelos Teatro Tereza Rachel. Rua
Siqueira Campos. 143 sobreloja 49. Copaca-
bana (235-1113). 5J a sáb . ás 21 h. e dom .
ás 19h RS 18 (5-). RS 20 (6J e dom) e Rs 22
(sáb ). Duração: 1h30.
C> Comédia romântica. Casal maduro redes-
cobre o amor após encontro no supermerca-
do

IKmOlfcA — De Nelson Rodrigues e Hugo
Rodas Direção de Adriano e Fernando Gui-
marães Com Denise Milfont. Nádia Carvalho
e outros Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Moraes. 824, Ipanema (247-9794) 5* a sáb .
às 21h30, o dom . às 20h30, RS 15 (5* e
dom ) o RS 20 (6» e sáb ). Ingressos a domi¦
cilio pelos telefones: 221 -0515 e 222-5122
Estacionamento RioPark com 80% de des-
conto na flua Prudente de Moraes. 1 008
Duração: 1 h20 Até 14 de abril.
t> Farsa Na busca da redenção para os seus
pecados, prostituta volta ao seio da lamilia
provocando o despertar de desejos ocultos

nrmiAMAOiA — De Maria Adelaide Amaral
Direção de Paulo Cezar Saraceni Com Mi
riam Pérsia, Mauro Mendonça e outros Tea-
tro Vanucci. Shopping da Gávea, Rua Mar-
quAs do São Vicente. 52/3" piso. Gávea
(274-7246) Capacidade: 415 lugares 5". às
17h e 21 h30. 6» e sáb. às 21 h30, e dom . às
20h RS 20 (5a). RS 25 (sàb ) o RS 22 (6- a
dom.). Ingressos a domicilio pelos telefones.
221 0515 e 222-5122 Duração: 1h40
C> Comédia dramática Família promove
uma grande lavagem de roupa suja durante o
noivada da filha mais nova

ABERTURA
MUUMRU EM PS0UIM/CLAU0U FIRRHRA -
Museu da República. Rua do Catete. 153.
Catete (245-5477). Fotografias. 2• a 6*. das
9h ás 17h Sáb . dom e feriados, das 14h ás
17h Grátis. Até 24 de março. Ho/e. às 18h30
> Sôo 20 fotos que documentam a IV Con-
feréncia Mundial sobre a mulher em Pequim

ÚLTIMOS DIAS
0IR0 RONUMO • AOUA ¦ «NM0, A POtTICA D0
UXO — Museu de Arte Moderna - MAM. Av
Infante Dom Henrique. 85. Aterro do Fia-
mengo (210-2188). Objetos. 3* a dom . das
12 ás 18h R$ 2. Até 10 de março
£> A mostra reúne objetos realizados peloartista a partir de lixo recolhido nas praias.

O MOMOt nCOMCMAMVQOWTIMR uacftn
Museu de Arte Moderna • MAM. Av. Infante
Dom Henrique, 85. Aterro do Flamengo
(210-2188) InstalaçAes. 3* a dom . das 12
As 18h. RS 2 Até 10 de março.
L> A mostra reúne 14 instalações.

RIO, MIIliMIOS I mONTINIAS - Museu de
Arte Moderna • MAM, Av. Infante Dom Hen-
rique. 85, Aterro do Flamengo (210-2188)
Coletiva 3* a dom . das 12 ás 18h. RS 2 Até
10 de março.
t> A mostra reúne 27 artistas plásticos de
diferentes linguagens, técnicas a gerações

BAZAR MAURÍCIO BBMTIS — Fundiçio Pw
gresso, Rua dos Arcos. 28. Centro (2205022). Pinturas e esculturas. Diariamente.
das12hás18h Grátis
C> A mostra reúne doações de amigos do
artista e parte de sua coleção particular

DWU NATURBAffiAVORBTTO B HBLBNA C0B-
LM0 — Museu Nacional de Belas Artes/Sala
Bernadelle, 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.
t> Apresenta 20 obras recentes de cada ar-
tista. em óleo sobre tela. com o tema nature-
za.

CMIPRB. MSU PAÍS AMAOO/TNRAKI J0NBS -
Museu Internacional de Arte Naif do Brasil.
Rua Cosme Velho. 561, Cosme Velho (205
8612) Pinturas naif. 3* a 6*. das 10h As 18h
SAb.. dom. e feriados, das 12h às 18h. RS 5
(adultos) o RS 2.50 (crianças e estudantes)
Até 10 de março.
C> A mostra reúne 34 quadros retratando a
alegria de viver dos cipriotas.

CiBCIO PBWiDO — Museu Nacional de Belas
Artes/Sala Carlos Oswald. Av. Rio Branco.
191, Centro (240-0160) Desenhos 3'a 6".
das 10h As 18h SAb e dom . das 14h As 18h
RS 1 (domingo, grátis). Até 10 de março
> A mostra reúne 35 desenhos em grafite
sobre papel

FOTOGRAFIA
SIOUNOO SALÃO FIWP D« POTOJOWUUSAtO— Espaço CulturalFinep. Praia do Flamengo.
200/Pilotis. Flamengo (276-0717) Fotogra
fias 2" a 6*. das 9h ás 19h Grátis Até 15 de
março

MO, CARTÃO-POSTAL — Galeria do Estação.
Rua Voluntários da Pátria. 88. Botafogo
(286-6843). Fotografias Diariamente, das
14h às 22h. Grátis. Até 18 de março

0BRAL00 OS BARROS ¦ PRBCURSOR - Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de
Março. 66. Centro (216-0237) Fotografias
3' a dom. das lOh ás 22h Grátis Até 24 de
março.

fQftftf o? HY M0HS • APRO-AIMMCAMOic
UM AUTO HBTIUT0 - Galeria de arte do
IBEU. Av Copacabana. 690/2° andar. Copa-
cabana Fotografias. 24 a 6*. das 10h ás 20h
Grátis. Até 26 de março.
t> A mostra reúne trabalhos de 53 fotojorna-
listas negros norte-americanos

BSTRRIAS DO BRASIL - Centro Cultural Odu ¦
valdo Vianna Filho (Castelinho do Fleman
go). Praia do Flamengo. 158. Flamengo
(205-0278) Fotografias 2- a 6*. das 13h às
20h. Sáb. e dom., das 15h ás 18h Grátis Até
30 de março
t> A mostra reúne fotos dez atrizes do cine
ma brasileiro.

MRPIL CAMOCA — Espaço Cultural dos Co/-
reios. Rua Visconde de Itaborai. 20/3° andar.
Centro (563-8770) Fotografia 3* a dom .
das 11 h ás 20h Grátis Até 30 de março

0UAND0 0 CANTBM0 CHBOAR/MÀIUO RUI PB-
UCiAMI — Espaço Cultural dos Correios. Rua
Visconde de Itaborai, 20, Centro (563-
8770) Fotografia 3* a dom . das 11 h às 20h
GrAtis. Até 31 de março

USAR SBQAU CBNÔORAPO — Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março. 66,
Centro (216-0237) Fotografias e pioiotos
cenográficos 3* a dom . das 10h ás 22h
GrAtis Até 31 de março

INSTALAÇÃO
T0NM0 LIMOS — Espaço Cultural Sérgio Por

to. Rua Humaitá. 163. Humaitá (226-0896)
Instalação. 3* a dom., das 12h ás 20h Grátis
Até 24 de março

ESCULTURA
WT0S DB PABSAOBM • NUS PSMWMOS/STOC-

KMQSR — Centro Cultural Banco do BrasilI
Foyer, Rua Primeiro de Março. 66, Centro
(216-0237) Esculturas 3* a dom , das 10h
ás 22h Grátis Alé 17 de maiço.

MaOiVrO da
\fç>anCfjè

U* Foòorai dc inc»-svo a CiA*a

OBJETO
CARAÇA • 0 COLAa» QUE PB HISTÓRIA -
Espaço Cultural Vale do Ftio Doce, Rua Graça
Aranha. 26/Térreo, Centro. Ob|etos. 2* a 6a.
das 9h As 17h30. GrAtis Até 10 de maio.
> A mostra reúne objetos, fotos e texto do
colégio que fo» fundado em 1770

cedidas por 16 instituições culturais e poi i /
colecionadores • incluindo o acervo do Mu
seu

NAJPS DO BIIASIL I DO UTRANOSIRO - Mu
seu Internacional de Arte Naif do Brasil. Rua
Cosme Velho. 561. Cosme Velho (2Õ1l>-
8612) Arte Naif 3* a 6*. das lOh ás 18h
Sáb . dom e feriados, das 12h ás 18h F\í 5
(adultos) o RS 2.50 (crianças e estudantes*)
Até 31 de março

. - A mostra reúne 146 obras de 30 pai(tjb
além de um acervo de 200 obras

UNIVmStOARTt — Universidade Estacid^e
Sá. Rua do Bispo. 83 e 146. Rio Comprido
Diversos 2* a 6*. das 8h às 22h. Grátis Até
30 de agosto
l> A cada seis meses a mostra reúne 70
nomes de gerações e expressões diversas.^.

COLETIVA
4SC0NTIMP0RANI0S - Galeria de Arte Ufif

Rua Miguel de Frias. 9. Icarai Coletiva 2* a
6J. das 10h ás 20h Sáb o dom . das 17h4<ás
20h Grátis Até 17 de março v!

MlNIMO MÚLTIPLO COMUM - Museu Naciófiul
de Belas Artes/Galeria do Século XXI. Av
Rio Branco. 191, Centro (240 0160) Colétl-
va 3* a 6". das lOh ás 18h Sáb e dom . Uôs
14h ás 18h RS 1 (domingo, grátis) Até01.7
de março

A mostra leune esculturas, instalaçáò^e
videoinstalaçáo de oito artistas do Rio
COLIÇAO CARIOCA/JOÃO BOSCO - Es p aioCultural dos Correios. Rua Visconde de Ita
borai, 20. Centio (563 8770) Coletiva 3- a
dom, das 11 h às 20h Grátis Até 7 de abril *

¦ A mostra reúne 80 trabalhos do 63 artistás
contemporâneos «

A PAISA0IM MASILBIRA NA COUÇÍO Dl OU-
SERT0 CHATIAUBRIANO - Museu de
Moderna. Av Infante D Henrique. 85. Aterrb
do Flamengo (210 2188) Coletiva. 3{Tw
dom., das 12h ás 18h RS 2 Exposição permanente [*
> A mostra reúne 60 obras de 35 artistas '*

:;i kUSINA DO CATtTK Museu da República
Rua do Catete, 153. Catete (245 5477) Hvi
talnçáo 2" a 6*. das 9h ás 17h Sàb . do^t»
feriados, das 14h ás 17h Grátis Exposíçáo
permanente ^

A mostra ó uma viagom sobre o advelru»
da eletricidade no cotidiano das possoas ' X \
PASSAOlM/MAURlCIO SENTIS - Paço Impe
rial. Praça XV de Novembro. 48. Coptro
(533-6613) Esculturas 3a a 6J. das 11H>ás
18h30 Sâb. e dom . das 12h ás 18h30 Çr^tis Exposição permanonte

¦ A mostra reúne obras em forro e luz fluo
rescente. - ¦ i

A COLIÇAO DO BARROCO ITALIANO - Museu
Nacional de Belas Artes/2° piso. Av.
Branco. 199. Centro (240 0068) As cura»
de 20 obras espelham nada monos do qyu*o
apogeu do estilo barroco na Itália 3* a G*.
das 10h ás 18h Sâb e dom , das 14h ás 1
RS 1 (dominoo. grátis) Exposiçào portA*
nente ' *

QALDtlA NACIONAL DOS SÉCULOS XVII, XVIII,
XIX ¦ XX — Museu Nacional de Belas Artcà
Av Rio Branco, 199. Centro (240 00^R
Exposição de obras rostauradas. ontre pintu
ras e esculturas, da produção artística brasi
loira nos quatro últimos séculos 3- a 6*. das
10h ás 18h Sâb o dom . das 14h ás 18lt'Ri
1 (domingo grátis) Exposição pormanonn<j

QUATRO QUADROS — Galeria Cândido MeÁ
des. Rua Joana Angélica. 63. Ipanoma C^lf1
tiva do pinturas. Diariamente, das 10h ás 2^n
GrAtis. ExposiçAo permanente ',tj
O A exposição reúne obras de quatro afllf}

INGRESSOS A DOMICÍLIO

CONTINUAÇÃO
0 SUBMARINO — De Maria Carmem Barbosa e

Miguel Falabella. Direção de Mauro Men-
donça Filho Com Guilherme Piva o Susana
Ribeiro Teatro 2 do Centro Cultural Banco
do Brasil. Avenida Primeiro de Março. 66.
Centro (216-0225) 4- a 6". às 12h30. sáb e
dom . às 17h RS 6 Até 17 de março
t • Comédia romântica Casal em crise tenta
resolver seus problemas através de diálogos

A OAIVOTA — De Anton Tchecov Direçáo de
Jorge Takla. Com Walderez do Barros. Elias
Andreato e outros. Conjunto Cultural da Cai-
xa — Teatro Nelson Rodrigues. Avenida Chi-
Io. 230, Centro (262-0942) 5- a sáb . às 21 h.
o dom . ás 20h R8 10 (5* e 6') o RS 15 (sàb
e dom ). Promoção: pessoas com mais de 55
anos. classe teatral, professores e médicos do
município e do estado tèm 50% de desconto
Duração: 2h Até 31 de março
t- Comédia dramática Atriz russa, na casa
de campo de sua família, desencadeia um
turbilhào de paixões e traições

BAND-AQS — De Miguel Paiva e Zé Rodrix
Direção de Cininha de Paula Com Isabela
Bicalho, Daniele Winitz e outros Teatro Sesc
da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539, Tiju
ca (208-5332). 5" a sáb.. 21h30, e dom . ás
20h RS 15 (5* e dom ) o RS 18 (6- e sâb )Duração 1h20.
C> Musical Grupo do jovons romcorpora o
espirito da geração dos anos 70

Ingrossos i éemlcfíla - 222BI22 a 221 051S
|C|k|if ia Ingrossos aatmtípaéos ma tmmtro

ni^mxc. » Io Ias Soloct/Tlekotronlcs

ITAL
APRESENTA

INFORMAÇÕES: 532-4192
INGRESSO A DOMldUO
221-0515/222-5122

AKOtO; ri
ALVORADA

PINTURA
RASA — Villa Riso. Estrada da Gávea. 728.

SAo Contado (322-1444). Pinturas 2- a 6*.
das 13h As 19h Sàb.. das 13h As 17h. GrAtis
Até 20 de março

RONALDO AUA0 — Pequena galeria do Centro
Cultural Cândido Mendes. Rua da Assem
bléia. 10/Subsolo (531-2000 r 236) Pintu
ras 2* a 6". das 11 h ás 19h. Grátis. Até 21 de
março.

ANA LÚCIA MUQUA — Pequena galeria do
Centro Cultural Cândido Mendes. Rua da
Assembléia. 10/Subsolo (531-2000 r 236)
Pinturas. 2a a 6*. das 11h ás 19h Grátis. Até
21 de março.

MARCSLO R0CNA- Grande galeria do Centro
Cultural Cândido Mendes. Rua Primeiro de
Março. 101. Centro Pinturas. 2- a 6*. das
11 h As 19h. GrAtis. Até 26 de matço.

P0NTMAIN NA COLBÇJU) CASTRO MAVA -
Museu da Chácara do Céu. Rua Murlinho
Nobre. 83. Santa Tares* (224-8981). Pintu-
ras. 4* a dom, das 12 As 17h. GrAtis. Até 31de maio-:.?'v : -

CERÂMICA
MBSTRB VTTAUNO 80 ANOS 0B ARTR POPULAR— Museu Nacional de Belas Artes. Av Rio
Branco. 191, Centro (240-0160) Cerâmicas
3a a 6a. das 10h ás 18h Sâb e dom . das 14h
ás 18h RS 1 (domingo, grátis) Até 31 de
março

TOOO MUNDO SABB OI» T000 MUNDO SABI -
De Miguel Falabella o Maria Carmem Barbo-
sa. Direção de Miguel Falabella Com Arlote
Salles. Laura Cardoso e outros Teatro dos
Quatro. Shopping da Gávea, Rua Marquês de
Sâo Vicente. 52/2° andar. Gávea (274-
9895). Capacidade 402 lugares 5'. às
21 h30. 6". ás 22h sáb. ás 20h e 22h. e dom.
ás 20h RS 20 (5-). RS 22 (6- o dom ) e RS 25
(sáb . feriados e véspera de feriados). Ingres•
sos a domicilio pelos telefones; 221-0515 e
222-5122. Duração 1h30
t> Comédia Socialite decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência.

ALÔ? MADAMBL. - De Marcelo Saback e Vi-
nlcius Marquez. Com Eri Johnson. Luisa Thi-
ré e outros Teatro da Lagoa. Avenida Borges
de Medeiros. 1.426. Lagoa (274-7999). 5*1 a
sáb. ás 21 h30, e dom, ás 20h. RS 20 (5*. 6»
o dom ) o RS 25 (sâb. feriados e véspera de
feriados) Ingressos a domicilio pelos telelo-
nes: 221 0515 e 222-5122 Duração 1h30
t> Comédia Dois amigos alugam telefone
que pertenceu a uma cartomanto e passam a
atender sua clientela.

NOITC FUIZ — Texto o direção de Flávio Mari-
nho. Com Aracy Balabanian. Fernando Eiras
e outros Teatro Clara Nunes. Shopping da
Gávea. Rua Marques de São Vicente, 3° an-
dar. Gâveo (274 9696) 5". âs 21 h. 8*. às
22h. sâh . às 20h o 22h, e dom . âs 201) RS 20
(5*). RS 25 (6J, Sâb. feriado o véspera de
feriado) o RS 22 (dom ). Desconto de 50%
para /ovens até 25 anos Ingressos a donuci-
lio pelos telefones: 221-0515 e 222-5122.
Duração* 1 h30

AMORES — Texto e direção de Domingos de
Oliveira. Com Priscila Rosenbaum. Clarice
Niskier o outros Teatro Planetário, Rua Padre
Leonel Franca. 240. Gávea (239-5948) Ca
pacidade: 120 lugaros. 5** a sâb.. âs 21h30. e
dom , âs 20h30 RS 16 (5J. â-» e dom.) o RS
20 (sâb ) Moradores da Gávea com compro-
vante de residência não pagam. Duração; 2h
Estacionamento gratuito.f> Drama Seis pessoas envolvidas pelos
mais variados tipos do amores.

REVISTA
NOfTB DOS LBOPAROOS - Direçáo o apresen
taçâo de Elolna. Participação especial de Ro-
géria. Teatro Alaska. Avenida N.Sra. Copaca-
bana. 1 241 (247-9842) 5* e dom . As
21 h30. 6" o sâb , às 24h RS10

THB BBST MAN - Direção de Brigitte Blair
Participação de Rose Bombom. Teatro Brl-
gitta Blair 2. Rua Senador Dantas, 13. Centro
(220-5033) 3* a 6*. às 19h RS15
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Na berlinda do video

lj 0 embaixador, de voz'\ afinnou Francoiie Vernot,

entrevistado dehoje *'* vez um porta-voz a perso-
Quarto^

gmana^SuPrepar^da^p^a 
\9%. o programa apresenta aotelespec-

sobre a qual Sergio Amaral reve- «.«H S-pfesidente'da Salte°B^!°Eu-
l6u ainda ter duvidas. ¦ _ Sergio Amaral e o entrevistado do programa desta noite ler Matheus. EHTRE6A MORTAL

. . SBT O 13h35
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SmUh) de
cial, os amantes do humor bestei- c.°rl wea!Ls%Sen
rol e non sense contain como CO- Prochnow, Cassandra
me$ou a carreira da m&fla do ri- 

Scr'3"ust^°i a /e^ja"
Dificil de acreditar, mas os he- 86min. 

Durd?ao

rois do pastelSo se conheeeram na Sutpense. Um homem
sala de aula das mats respeitadas recebe a noticia da
univereidades britanicas: Oxford e

PTnh n^Sp n m^ l^T men,ais ° °b"uam ato John Cleese e o medico Gra- procurar a irma, queham Chapman (integrante que mora na Australia.
morreu de cancer na garganta em Chegando la, desco-
1989) se juntaram * dupla de agi- J>« o envolvimento
tadores de shows estudantis Terry sa 'organjza'?J^ 

q8ueJones e Michael Palin e foram negocia com drogas e
para Londres onde realizaram prostituigao. ?
depois de guardar os diplomas na
gaveta — programas de humor A MALDICSO: RAlZES DO

jene Monty rithon s]lying circus, para radio e televisao. Nessa epo- TERROR

jque entrou no ar entre outubro de o quinteto mais velho — masnem ce sagrado (1974), A vida de Brian ca conheceram o ator e escritor Band o I5h30
!!969ejaneirode 1973, na BBC de por isso mais ajuizado — fala, (1979) e 0 sentido da vida (1983), Eric Idle e o cartunista americano (The curse) de David
londres. Dessa vez, a afiada ver- entre uma palha^ada e outra, so- que rendeu ao grupo o Grande Terry Gilliam, que trabalhou na Keith. Com Wil Wea-
ive:comica nao vem no formato de bre os bastidores de suas produ- Premio Especial do Juri no Festi- revista Mad e na Pilote francesa, {^on- Claude Akms e
filljnes ou esquetes. goes, consagradas pelos longa- val de Cannes do mesmo ano. Em junto com Rene Goscinny, o cria- EljlAc °^7 

D^Jao'. J Durante o video de uma hora, . metragens Monty Python e o cdli- . entrevistas exclusivas para o espe- . idor de Asterix. ih25.
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•rgto Amaral é o entrevistado do programa desta noite

No filme A vida de Brian, exemplo
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FILMES Interino
Dlvulgaçto

'Quarto 
poder' está

de volta hoje à TVE

com Sérgio Amaral

O embaixador, secretário de
-Comunicação Social e porta-voz
do governo Federal Sérgio Ama-
ral é o entrevistado de hoje na

-reabertura do programa Quarto
poder, que vai ao ar hoje ás 22h30,
na TVE. Sob a direção de Eduar-
do Abramovay e apresentação de
Roberto Feith, este é o primeiro
.programa da série de entrevistas
Emanais preparada para 1996.
Durante uma hora, Sérgio Ama-
ral não deixou de responder ás
implacáveis perguntas do apre-
sentador e da jornalista Sônia
Racy, de O Estado de S. Paulo.

"O mais interessante é a fran-
qiieza das respostas do secretário.
Ele não se esquivou de responder
nenhuma pergunta, nem mesmo

¦as relacionadas a questões polê-
rpicas como a censura da Radio-
brás às músicas dos Mamonas",
disse Eduardo Abramovay, dire-
tor do programa, que foi gravado
na manhã de terça-feira. Outro
assunto debatido — que, segundo
Abramovay, é considerado tabu
por muita gente do governo— é a
questão da obrigatoriedade de
programas como o horário eleito-
ral gratuito e a A voz do Brasil,
sobre a qual Sérgio Amaral reve-
lòu ainda ter dúvidas.

u0 maior objetivo do progra*
ma é revelar os bastidores. A re-
pórter Bernadete Duarte entrou
no Palácio do Planalto para mos-
trar as dificuldades de ser porta-
voz", afirmou Françoise Veraot,
editora do programa. Ela lem-
brou ainda que esta foi a primeira
vez que um porta-voz foi a perso-
nalidade central de uma entrevis-
ta: "ele falou como jornalista e
não como porta-voz", acrescen-
tou. O Quarto poder, que comple-
tará um ano em abril, é dividido
em três blocos. Na primeira parte,
o programa apresenta ao telespec-
tador o perfil do entrevistado."Tanto 

pode ser de alguém da
imprensa ou um representante de
algum veículo", explicou Françoi-
se.

Hoje, após a entrevista que
acontece no segundo bloco, o em-
baixador responde as perguntas
feitas, por exemplo, por Humber-
to Barreto e Fernando Mesquita,
ex-porta-vozes dos governos Fi-
gueiredo e Sarney, respectivamen-
te. Para os próximos programas,
entre as presenças confirmadas
estão os nomes do governador do
Rio Grande do Sul, Antônio Bri-
to — que será entrevistado por
Alcelmo Góes e Etevaldo Dias —,
e do diretor da revista Playboy,
Ricardo Sette, entrevsitado pela
fotógrafa Vânia Toledo e pelo vi-
ce-presidente da Salles-BMB, Eu-
ler Matheus.

jeorge Segai em A morte nã^nandaav!so^j^õf3?^^ê?õr

A espionagem não envelhece
O maior mérito de A morte não

manda aviso, de Michael Anderson,
que vai hoje ao ar na tarde da Rede
Record-Rio, é não ter envelhecido
com o tempo. Tudo bem, estamos
na Guerra Fria e a velha briguinha
de espionagem está lá, é claro, mas
o filme traz um argumento que,
com certeza, poderia estrear ama-
nhà em qualquer cine-
ma perto de sua casa.

Agente secreto in-
glês (George Segai, de
Quem tem medo de Vir-
glnia IVoolj?) investiga
na Alemanha dos anos
60 o movimento neona-

A MORTE NÀO MANDA
AVISO

zista e tenta pôr na cadeia seus
principais lideres. O roteiro, de Ha-
rold Pinter, se baseou no romance
de Elleston Trevor e passa toda a
atmosfera pesada de uma época em
que qualquer palitinho de fósforo
aceso era motivo para pânico.

George Segai, que ficaria mais
conhecido na década de 70 por co

médias como Adivinhe
quem vem para jantar?,
è mais do que bem as-
sessorado por Max von
Sidow (O sétimo selo) e

Record-Rio O 13M6
(Quiller memorandum)
de Michael Anderson.
Com George Segai, Alec Guiness, o mestre

Obi-Wan Kenobi de
Guerra nas estrelas.

Alec Guiness e Max
von Sidow. Inglaterra,
1966. Duração: lh45.

O humor dos

britânicos em

cena na NET
O ácido humor britânico vai!

corroer a telinha dos assinantes
dtt NET. John Cleese, Michael:
Palin, Eric Idle, Terry Gilliam e
Jerry Jones, comediantes do gru-
po Monty Python, estão de volta
num especial hoje, ás 21h30, e
com reprise sábado, ás I4h, no
canal Multishow. O grupo de hu-
moristas ingleses, formado na dé-
içada de 60, foi responsável pela
Série Monty Pithon's flying circus,
que entrou no ar entre outubro de
Í1969 e janeiro de 1973, na BBC de
jLondres. Dessa vez, a afiada ver-
ve còmica não vem no formato de
filínes ou esquetes.
| ^Durante o video de uma hora,

o quinteto mais velho — mas nem
por isso mais ajuizado — fala,
entre uma palhaçada e outra, so-
bre os bastidores de suas produ-
ções, consagradas pelos longa-
metragens Monty Python e o cáli-

!a veia cômica dos ingleses

ce sagrado (1974), A vida de Brian
(1979) e O sentido da vida (1983),
que rendeu ao grupo o Grande
Prêmio Especial do Júri no Festi-
vai de Cannes do mesmo ano. Em
entrevistas exclusivas para o espe-

ciai, os amantes do humor bestei-
rol e non sense contam como co-
meçou a carreira da máfia do ri-
so.

Difícil de acreditar, mas os he-
róis do pastelão se conheceram na
sala de aula das mais respeitadas
universidades britânicas: Oxford e
Cambridge. O estudante de Direi-
to John Cleese e o médico Gra-
ham Chapman (integrante que
morreu de câncer na garganta em
1989) se juntaram á dupla de agi-
tadores de shows estudantis Terry
Jones e Michael Palin e foram
para Londres onde realizaram —
depois de guardar os diplomas na
gaveta — programas de humor
para rádio e televisão. Nessa épo-
ca conheceram o ator e escritor
Eric Idle e o cartunista americano
Terry Gilliam, que trabalhou na
revista Mad e na Pilole francesa,
junto com René Goscinny, o cria-
idor de Asterix.

EIITBE6A MORTAL
SBT O 13h35

ÍHurricane 
Smith) de

?olin Budde. Com
Carl Weathers, Jurgen
Prochnow, Cassandra
Delaney, Tony Bon-
ner. Austrália/EUA,
1990. Duração:
86min.
Suspense. Um homem
recebe a noticia da
morte da mãe. AI-
guns deveres testa-
mentais o obrigam a
procurar a irma, que
mora na Austrália.
Chegando lá, desço-
bre o envolvimento
dela com uma perigo-
sa organização que
negocia com drogas e
prostituição. ?

A MALDIÇÃO: RAÍZES DO
TERROR

Band O 15h30
(The curse) de David
Keith. Com Wil Wea-
thon, Claude Akins e
Malcom Danarc.
EUA, 1987. Duração:
lh25.

Terror. Jovem passa
por maus bocados
depois que esfera de
metal cai no meio de
sua plantação de ma-
çâs. A partir dai,
imensas raízes bro-
tam da estranha boli-
nha tomando conta
de toda a fazenda, ir

BARRIGA DE ALUGUEL
Globo O 15h30

(Moment of Iruth: a
child too many) de Jor-
ge Montesi. Com Mi-
chele Greene, Connor
0'Farrcll e Stephen
Macht. EUA, 1993.
Duração: Ih50.
Drama. Mulher topa
servir de barriga de
aluguel para casal
que não pode ter fi-
lhos e da luz a gè-
meos. Os novos pais
das crianças querem
ficar apenas com um
bebe, mas a mãe de
aluguel não aceita a
separação dos pim-
polhos. ?

REAL MEN: OPERAÇÍO
EXTRATERRESTRE

Globo O 22h40
(Real men) de Dennis
reldman. Com James
Belushi, John Ritter e
Barbara Barrie. EUA.
1987. Duração: 2h.
Comédia. Agente secre-
to tem missão de en-
trar em contato com
poderosos extrater-
restres. Para acompa-
nhá-lo, o Serviço Se-
creto envia um
inexperiente ajudante
que resolve dar uma
mãozinha mas acaba
criando a maior ba-
gunça. *•

DUPLA PERSONALIDADE
Globo 01 flP

(The lady forgets) de
Bradford May. Com
Donna Mills. Greg
Evigan e Andrew Ro-
binson. EUA. 1989.
Duração: 2h.
Drama. Mulher que so*
fie de amnésia c acu-
sada de assassinato e
lenta recuperar a me-
mória para se defen-
der. ?

R--r,—4— fcdrâo ifcnico (5h)
j •—Alfa c òmega (Sh30)

• k''
(

m9— Igreja dt (nçi (6h)13 — Falando devida (th)4—TdeninoMW—
PtoTuaoatliaiMc(thlS)
11 -PaJavn«va(6MJ)
4—Tcteuno 2000 — ?
grau (tWO)7 — ftino rural (6h30)11-Snsiodomho(6WO)
4— Tctocuno2000— |*
grau(6h43)

M — Bom du Bani (7b)7—Cidade atuado (Th)13 —Odeipenirdaftflfc)
2 —Eucuçiodohrao
nacional (7M)5)2 — Pabura wa (7hl0)2 — Cuno profouoiuknMe(7hl5)
•— Honeikomt.
Tttc-wnda» (7hl5)3—Aiqaiw (topada (ÍMO)4 — fc*ndufco(7h30)
•—TckauaM(7h»)
11-Cauda Afilia.
Infantil (TW0)

¦a-TetaneMOO-?
gniu(lh)4-TV Cotou. Infantil (Sh)• — Patnne |Sh)7 — Du Ju Variedades (Sh)
9 — Bom du vida (8h)
11-Bom dia A Ca.
Infantil (Üh)
13 — Note e anote.
Vjncdfcks (SM
2-Tdccurv>.XC0-l*
grau|Shl5)2 — t dc manhi (8hJ0l
4 — EscoU bíblica da fè
(WvJOI

—Connha do larvríkMti
C*l
• — Duliictru Intanlti
(%I5)
2 —Plantão da Kngiu
ponufucyi2 — Dcscnhindo (%30)
7 — Euaçio Cnanca (%WI

Ra-um-bura
(ICb)9 - Falando Jc i*la (I0h)11 — Proparu ScmoMifendro IütJnrd(tOhl

7—Connha maravilhou da
OTelia(IOhlJ)
2 —Sitio do
pica-pau-amaftlo (I0h30l
•—Os cavaleiros do
lodiaco. Infantil (I0h30)
2 — R«k noticus (lOhSS)
7—Vamos falar com Deus
(I0HS6)

^2-Projeto Ipê (llh)
•—Gnipo imagem (11 h)
7—Meu pè dc laranja Sma.
No*ria(llhl
Z—Plantio da lingua
ponu(iieu(llhJ.M2—Show de ciências (IIh30)

^1—Rede Brasil — urde
<iao
4— Manchete esportiva
(ia)7—Jacques Cousteau 112h)
4 — CNT opniio.
Entmistas(l3i)
11 — Carrossel. Repme
(ia»13—Recordem noticia
(l2hlS)
4—Boletim ohmpwo
oa»)
2—R»notióas(12h30)
4-doto esporte H2hM)
4-Edn4odaUrde(IM5)
11 — Chapohn Infantil
na*»
2 — Natfes Unidas(l2M5)
4 — RJ TV (ia>45l7 — Anos tocmins. Série
(I2M5I
2 — Plantio da lingua
(IlhSSI

¦^2 — A coafem de errar (I3h)4 — Bem forte. Esportivo
(13h|
13 — Reptacr Record (IJh)4—Oe bem com a vida
(I3h05)
11 — CIkv.-i Infantil
(IJh 101
4—JooialHo)e(l3hl5)
4-Camsa1(IJhl5l
13 — Record nos esporas
(I»I5)7 — Falindo de sida (I.WO)11 — Cinema em casa.
Filme- Êiínrfo mcrijí (I SilS)
13 — Forno. Úo A oa
II.MOOI
4 — Vídeo sho» Ho«rl/jánc efJt O tn flb "c«ái
if-WOI

4 — Home Shopping sho»
(IJM0I
4 — Super onda. Variedades
(I3M5)
4 — Tefcstore-Tek vendas
(IJMS)13 — One aventura. Filme:
A mortt não manda mào
(l3h4S)
2 -Rede noticias(I3h55)

¦2 — ln itahano. Cuno de
iulano(l4h)
4 — T> Culmina (I4h)
4—Despedida de sohdro
(I4hl0)
2-Plantio da ítngua
(I4IÜJ)2 • Arquivo video(l4hW)
4 — O» médicos. Debate
(I4h30)
7 —Cidade e educação
(I4h30)
4-Mulheres. Variedades
(14100)
2—Rode noticias(14h55)

¦2 —Süio do
PicafaiHunarelo(ISh)
2 — Castelo Ri-unvbum.
Infantil (ISM0)
7—Cine trash. Filme: AnuUçia ritcn è> irrnr
(I5U0)
11-Dn. Quina (15U0)13—Tarde aünqi (15hÍ0)4 - Sestio da tarde. Filme:
Smjo 6 tkfml (15H30I4 — Home shopping (15M0)2 — Rede noticias (I5h55)

"2 —Sem censura (! 6ò)
4 —Soibram(16h)
13 - liga UEFA. Hoje:

t ^r(l6h)11 —TV anima) (I6ÍOO)4—Grupo imagem (I6Ú0)11 — Passa ou repassa.
Gamesbow(ltti50)

¦7—Supermarket í I Th)
11 — Programa hvitd/MO)
4— Irml Catarina. Mmi
novcb(l?h)
4— MaBiacão(l7h20)
2—Academu Amazônia
(|-h»l

— Sessão aremadi (IThJO)— Programa Sihu
Poppo>ic(ITh30)
6 — Sessão super herets
(17M3)
4 — Quem e kjs"" (IThSJ)

d( Btak-
M4(l8h)
Sdi • ada. Infor-
nativo (Í8h30)
Plaalio 4a lingua
HrtawwaH8h58)

Tel. (021) 529-2857 t Tel (021)28MX03 s Tel (021)542-2132
CNT (9)
Tel (021) 589-0909

SBT (11)
Tel (021) 500-0313

Record (13)
Tel. (021) 502-0793

RJ TV (18h45)
Os cavaleiros do zo-
dlaco. Desenho
(I8hl5)

Uai hHo para o fu-
tara (19h)

Jaraal Ttaaal (2Õh)
Rtdt tccaologia
Í20h05>
Plaaeta vida
Í20h30>
Rfdt Briafl — Noi-
kiahaa

Jonul 4c aaianhã
(22h)
Qaarto poder
(22h30)

Espaço internado-
aal (23h30)

EacmaiMMo (Oh)

Cara & coroa (I9h)
RX(l9h)

j Solbrain(l9h30)' Rio em Manchete
(19h55)
-2

Jornal nacional
(20h)
Explode coração
(20h35)

Plantio mídico
(21h40)

Manchete esportiva
(20hl5)
Caaal 100 (20h25)
Jornal da Manchete
(20h30)

Tocaia grande
(21h45)

Festival de verio.
Filme: Real men:
operação extrater-
restre (22h40)

Jornal da Globo
(0h40)

Festival de sucessos.
Filme: Dupla perso-
na!iJade (1 h 10)

(22MS)

Boletim olímpico
(23h40)
Momento econômi-
co (23h45)

Home shopping (Oh)
Segunda edição
(0hl5)
Clip Gospel. Reli-
gioso (0h45)

Espaço renascer
(IM5)

CNT Estado (18h)
Guadalupe. Novela
(I8hl5)

Aqui agora (I8h 15) | Cidade alerta (18h) - \

Meti pé de laranja
lima. Novela (19h) Brasil jà(l9h 15) \ TJ Brasil (I9h 15)

Informe Rio (I9h) |
Jornal da Record
(I9hl5) -I

Cavalo amarelo.
Novela (20h)
Rede cidade
(20h50)

Irmã Catarina. Rc-
prise (20h)

Sangue do meu san-
guc(20h)
Carrossel (20h50)

O Agende G(20h) :!

Jornal Bandeirantes
(21h)
Campeonato paulis-
ta de futebol. Hoje:
União São João x
São Paulo(2lh301

Vietnã - Emboscada
ratai. M inisserie
(21 h)
Marshal • Justiceiro
impiacivel. Senado
(2lh45)

Sangue do meu san-
gue(2lh-W)

Campeonato paulis- :
ta. Futebol. Hoje: :
Santos x Rio Bran- :
co. Ao vivo (2Ih30) j

Campeonato paulis-
ta dc futebol. Hoje:
Santos x Rio Bran-
co (22h45)

Série. A programar
(22h30)

Jornal da noite
(23h45)

Jornal do SBT j
(23h30) :
Jô Soares onze j
meia. Reprise •
(23h45) |

25* hora. Debates :
(23h30) I

Circulando (0hl5)
Flash (0h20)

Tele store. Tele-
vendas (Oh 15)
Resposta honesta
(0h45)

Pare de sofrer
(Ihl 5)

Jornal do SBT (Ih)
Programa Jovce
(1 h V))
Perfil Ílh35>
Telesisan Tele-ven-
das(2h35l

Palavra de vida (lh) I
Jesus verdade (3h) I

Quinta-feira, 7 de março de 1996 y|j jornal do brasil
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outros países. Não me deixo levar
por essa doutrinação que honra ape-
nas gente de pele branca.

Você elogia muito a música brasi-
leira. Tem ouvido coisas novas?

Não, infelizmente ela não toca
muito nos EUA. Para ouvi-la. tenho

. que ir ao Brasil, ou à Europa, onde
ela tem mais espaço. Nos EUA, è
algo imderground, para poucas pes-
soas. Por isso, quando estiver ai, es-
pero comprar discos novos.

Seu segundo show no Rock in Rio
II, com Djavan, Milton Nascimento e
Pat Metheny, em 1991, foi considera-
do pela critica e pelo público o melhor
do festival. O que lembra daquela noi-
te no Maracanã?

Foi maravilhosa. Tocamos na

Existe «na escola Santana?
— Não, muito pouca gente faz isso.
Prinçe toca música negra. Gloria Es-
tefan, afro-cubana. Ó Santana tem
uma vibração diferente que abraça
reggae, blues, sons afro-cubanos e
brasileiros; Não fazemos como .o
grupo argentino Los Pericos, que
apenas repete uma fórmula. Entra-
mos no coração do que fazemos,
com muita sinceridade. Não toco
música brasileira 24 horas por dia.
mas quando o faço. è com honestida-
de. Nos interessamos por todas as
pessoas, brasileiros, mexicanos, pa-
iestinos. judeus, chineses, japoneses e
australianos. Não temos a intenção
de impressionar, tocamos apenas pa-
ra servir.

g 
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Descoberto o vírus que ataca as células da telefonia móvel no Rio de Janeiro. É
o CEL-982, conhecido como o vírus da incomunicabilidade adquirida.

???

Os banqueiros do bicho estão para sair da cadeia. Quem sabe assim não abrem
espaço para os outros?

???

Fui correntista do Banco Econômico e do Nacional. Acho que já estive de caso
com a Máfia.

???

Já joguei meu celular na parede. Já chutei, soquei, dei tapas, mordi, cuspi e
espanquei, mas nada. Ele apanha sem falar.

???

Por que não pegam o Hotel Nacional que está fechado e não transformam
numa prisão de luxo para banqueiros, políticos corruptos, empresários sem
vergonha e vadios em geral? Não ia faltar hóspede, com direito a vista pro mar,
banho de sol, piscina e passeio pela Rocinha todos os dias.

DE UM

CONDENADO

Maia nas ruas alagadas formam uma paisagem que lembra os canais
de Veneza. A água já chegou no sofá e levou o vaso de Murano,
Veneza abaixo. Ouvi um grito vindo da cozinha. Minha mulher
sumiu. Os meninos estão brincando de holocausto.
DOMINGO:
A chuva parou. A umidade transformou a sala numa sauna a vapor.
A lama começou a secar e formar desenhos bonitos no chão. Os
meninos explodiram a TV na hora do Gugu. Achei minha mulher.
Estava no telhado. O sol finalmente apareceu trazendo aquele calor
insuportável que anuncia mais chuva.
SEGUNDA-FEIRA:
Chove o mundo. Alguém deve estar ganhando dinheiro com esta
chuva. Hoje é dia de visita. O cobrador, o oficial de Justiça, minha
sogra e meu cunhado. Os meninos sumiram no lamaçal. Minha
mulher começou a cantar nua no telhado.
TERÇA-FEIRA:
Comecei a marcar os dias na parede que sobrou. A casa ficou mais
arejada. Os meninos apareceram, a nado. Revezamento quatro por
quatrocentos. Minha mulher passou pela janela voando, montada
numa vassoura e rindo, rindo muito. A rua está toda alagada. Só
sobrou o Banco Econômico da esquina e o Nacional ao lado.

QUARTA-FEIRA:
Falta um dia para completar a semana. Falta água, falta luz, falta
comida. Que falta eu sinto das crianças! Dizem que eles fugiram com
o César Maia para o polígono das secas no Nordeste. A casa está mais
vazia, mais espaçosa, mais aberta. As pessoas estão cortando o
caminho para chegar na padaria por dentro do meu banheiro. O sol
apareceu de novo. Não consigo mais tirar o pé da lama. Amanhã tem
jogo do Flamengo. Será que daqui eu alcanço a TV? Cadê a TV???

QUINTA-FEIRA:
Seis horas da manhã. Chove lá fora. Aqui dentro falta água. Banho
amanhã. Pão de ontem. A padaria alagou. As crianças não podem ir à
escola. Mulher histérica.
SEXTA-FEIRA:
Telefone tocou às 6 da manhã. Era engano, claro, o telefone está
quebrado. Continua chovendo. O trânsito parou desde ontem. O
motorista do Estrada de Ferro—Leblon está dormindo na minha área
de serviço. As crianças estão pegando onda na garagem do prédio.
Mulher ameaçou pintar oí cabelos de verde.
SÁBADO:
Hoje pelo menos não tem trabalho. Nem amanhã... nem semana que
vem. Fui despedido por abandono do emprego. Os tapumes do César

0 

EDMUNDO
BARREIROS

ye como. va! Carlos
Santana está de volta.
O guitarrista mexica-
no, depois de fazer
um dos melhores
shows do Rock in Rio
II, em 1991, vai tocar

mais uma vez para os brasileiros a
partir do próximo dia 18, em São
Paulo. No dia 20, é a vez do palco do
Metropolitan receber esse hippie-ca-'bl'ça 

que defende, na América do
Norte, uma verdadeira democracia
musical. "Vivo nos Estados Unidos,
mas meu coração tem interesses in-
ternacionais", disse Santana, por te-
lefone, de São Francisco, ao JB. O
coração pode ser internacional, mas,
na ponta dos dedos, a língua que
Santana fala é a de um estilo tão
personalista de mesclar rock a ritmos
latinos que desde Woodstock cami-
nhou sem paralelos. Nesta entrevis-
ta, Santana defende e elogia a música
brasileira, africana e caribenha. E
ataca a indústria fonográfica ameri-
cana: "O Grammy é uma coisa com-
prada, que honra apenas gente de
pele branca".

Um de seus últimos discos lançados
no Brasi), Sacred fire, é um álbum ao
vivo. Quais as diferenças entre os
shows que você fará no Brasil e esse,
gravado na Colômbia?

Gravei, em 1994. o disco Brothers,
com meu irmão Jorge. Um trabalho
basicamente de guitarras. Algumas
músicas como Luz, amor y vida,
Blues latino. Contigo e o Concerto de
Aranjuez, que toquei no álbum, esta-
rào no show, ao lado de velhas can-
ções como Ove. como vá? e Black
magic woman. Estamos sempre mu-
dando e escrevendo músicas. Cada
apresentação é diferente e. desta vez.

A caminho do Brasil, Santana elogia MPB

e aponta racismo nos critérios do Grammy

Divuloacfto

mesma noite que Prince, INXS, Bily
ldol e Joe Cocker. Ainda assim, as
pessoas, .de acordo com a imprensa,
acharam que fomos o diamante de
toda a apresentação. Foi especial
também, acredito, por termos convi-
dado os brasileiros. Temos muitas
coisas em comum. Não representa-
mos valores imperialistas america-
nos, mas um espírito internacional.

Não Uk passa pela cabeça gravar
um disco ao lado desses brasileiros?

Convidei Djavan, mas, não sei
por que, nada aconteceu. Mas o con-
vite ainda vale. Adoro a música dele
e de outros brasileiros. Adoraria tra-
balhar com eles. Quem sabe, no futu-
ro, não faremos algo compartilhan-
do nossas músicas?

O tipo de rock'n'rollque você toca,
misturado á música latina, é único.

estamos com tudo novo: das cores ao
espirito.

Em Sacred fire, você encaixa tre-
chos de Villa-Lobos em mios. O que
nossa música representa para você?

Um espírito brilhante com duas
metades, uma africana e outra indi-
gena. A música brasileira me encan-
ta, com sua melodia, ritmo e atmos-
fera. É necessária ao coração. Deixa
todos com espirito para dançar, in-
dependentemente de como estão suas
vidas. E Tom Jobim é um tesouro.

Falando em Tom Jobim, o que
achou da conquista do Grammy?

Não acredito no Grammy. É uma
coisa comprada que não representa o
desejo das pessoas das ruas. E sem-
pre valoriza mais a música branca
americana, o country & western dos
caubóis, mais do que o que vem de
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sem interprete

¦ Barra reune cursos de idiomas aue adotam desde o sistema convencional ate as aulas particulares na praia, piscina ou ciclovia

Rogotio Rttls

apenas um ano e meio.
Motiva^ao — Mas se o problema nao e tempo. 

e sim motiva<;ao. e possivel aprender idiomas em casa
<-»¦ .i kiir'i H i nic^inn rln rnnHnminin O Allriinp ——

Náo pode ser venaioo separadamente
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para a mesma hora.

ONDE APRENDER

Volta ao mundo sem intérprete

¦ Barra reúne cursos de idiomas aue adotam desde o sistema convencional até as aulas particulares na praia, piscina ou ciclovia

otio Ruis

Do you speak english? Ma come ragazzio? No
entiende nada? Cest la vie, Se não deu para entender
uma só frase, é tempo de aprender uma nova língua
ou aprimorar o inglês, italiano, espanhol ou francês.
Na Barra, existem desde os cursos mais procurados,
como os de inglês e francês, até os de tailandês, russo,
holandês e sueco.

Os métodos são variados e prometem ensinar a
língua em diferentes períodos. Enquanto pelo sistema
tradicional, o aluno leva quase dez anos para se
formar, os mais apressadinhos podem recorrer a
métodos que ensinam a falar um pouco de inglês em
apenas duas semanas. E não importa o lugar. O curso
Auding inova ao manter equipes de professores pron-
tos para ir aonde o aluno está: na praia, à beira da
piscina, no campo de golfe ou na ciclovia.

Se a idéia é aprender uma língua para viajar, o
mais indicado são os cursos de curta duração, para
que o visitante não se sinta um estranho no ninho em
um pais estrangeiro. "Ensinamos o básico da língua
em apenas um mês, para que o aluno possa se
comunicar em uma viagem", promete Jackson Leite,
diretor pedagógico do Wizard. O curso dá ênfase à
conversação em cinco idiomas — inglês, francês,
espanhol, alemão e italiano —, além de português
para estrangeiros.

Rapidez — O superintensivo do Wizard é de um
mês, com aulas individuais. Já o intensivo tem dura-
ção mínima de seis meses. "Ê muito mais rápido e
prático", defende Marlus Freitas, 26 anos, aluno de
alemão, que confia no método-relâmpago como aju-
da para se tornar comissário de bordo. O Wizard
também dispõe de cursos regulares, de até dois anos,
para os cinco idiomas.

Na linha dos cursos ligeirinhos também aparece o
Feedback. Há 12 anos na Barra, o curso de inglês
enfatiza a conversação. "Hoje em dia. o mercado de

 trabalho exige que se fale mais inglês do que se
escreva", defende Elisabeth Miranda, diretora do
Feedback da Barra. Um dos cursos mais procurados
é o superintensivo, com duração de três meses.

"Na maioria, os alunos são executivos, secretárias,
empresários, estudantes e pessoas que desejam apri-
morar seus conhecimentos em inglês", conta Eliza-
beth. O Feedback ainda oferece aulas particulares —
individuais ou em grupos de até 12 pessoas—na casa
do aluno ou em empresas.

O método de conversação também é o forte no
Brasas. Com duas filiais na Barra, o curso forma
alunos, no mínimo, em um ano e meio e, no máximo,
em três anos e meio. As aulas do intensivo são de
segunda a sexta, com uma hora e quinze minutos de
duração. "Em 

geral, são universitários e executivos
que preferem este tipo de ensino", explica Sérgio
Faria, diretor do Brasas.

Pressa — O ELS International prepara um curso
de 15 dias e aulas particulares para alunos que têm
muita pressa de aprender a falar inglês. Mas, o
principal curso da escola americana, com sede na
Califórnia, nos Estados Unidos, é o regular de seis
anos. O método do ELS é o comunicativo — um
sistema de ensino que abrange fluência, gramática,
conversação e escrita. A maioria dos professores é
formada por americanos e, assim como em outros
cursos, é proibido falar português em sala de aula.

Se a idéia ê falar francês, uma das opções é o
França & Cultura. São quatro anos de ensino e o
método é o libre-echange, que inclui livros e recursos
audiovisuais. "Temos a preocupação de desenvolver
atividades culturais para que o aluno possa saber um
pouco mais sobre a França", conta a francesa Nicole
Lacroix, diretora do curso.

O Baukurs é uma das poucas opções no bairro
para quem quer conhecer melhor a língua alemã e a
cultura do pais. O curso tem convênio com o Institu-
to Gõethe e diploma os alunos pela Universidade de
Munique. "Ao contrário do que as pessoas pensam,
alemão não é difícil. De acordo com pesquisas, em
relação a outros estrangeiros, os brasileiros são os
que conseguem aprender o idioma com mais facilida-
de", diz Thea Schünemann de Miranda, diretora do
Baukurs. O curso regular é relativamente rápido: são
três anos e meio de estudos. Já o intensivo, dura
apenas um ano e meio.

Motivação — Mas se o problema não é tempo,
e sim motivação, é possível aprender idiomas em casa
ou à beira da piscina do condomínio. O Auding
Idiomas dá aulas até mesmo na praia e em campos de
golfe. 

"O charme é ir buscar o aluno aonde quer que
ele esteja", afirma Marli Martins, diretora do Au-
ding, que além de inglês, ensina francês, italiano,
espanhol, alemão, russo, tailandês. holandês, sueco e
português para estrangeiros.

A chamada escola virtual da Auding funciona
graças às equipes móveis. O professor dispõe de carro
com motorista, telefone celular e bip para chegar até
o aluno. Livros, fitas-cassete. vídeos e CD-ROMs
fazem parte do arsenal para as aulas. Dependendo do
perfil do aluno, o curso pode ser ministrado de
maneira ineomum. Uma aula de conversação pode
ser dada em plena ciclovia. O professor tira as dúvi-
das do aluno, enquanto pedalam juntos.
4. ^

Barra

ADRIANA MOREIRA

Brasas
Av. Ministro Ivan Lins. 650. Tel.: 493-7499.
Av. das Américas. 4.666 (Barrashopping). Tel.: 431-9068.
Mensalidades: RS 135 (Regular) e RS 285 (Intensivo).
Britannla
Av. Olegário Maciel. 390. Tel.: 493-3399.
Cursos de inglês para adultos e crianças a partir de 5 anos.
Aplica testes que dão direito ao diploma da Universidade de
Cambridge. Mensalidades: RS 85 (Baby Class): RS 170
(Intermediate); RS 310 (Intensivo) e RS 142 (Conversação).
Cultura Inglesa
Av. Erico Veríssimo. 780. Tel.: 493-2993'493-6133.
Av. das Américas. 6.700. Tel.: 989-4142.
Aplica testes para o diploma da Universidade de Cambridge.
Mensalidades: RS 89.55 (KiJs Club e Júnior): RS 123.93

Teen e High Teen) e RS 166.31 (Ace e Compact Ace
Wizard

Marechal Henrique Lott. 120 128. Tel.: 325-1181

Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e português para
estrangeiros. Mensalidades: RS 98 (Regular); RS 350 (Inten-
sivo) e RS 2.800 (Superintensivo).
Flsk
Av. das Américas. 4.790'404: Tel.: 325-4792
Inglês e espanhol. Mensalidades: de RS 32.91 a RS 57,54.
IBEU
Avenida das Américas 4.4430 203. Tel.: 325-3426 325-3127
Aplica testes para o diploma da Universidade de Michigan.
Mensalidades: RS 102 (Infantil. Colegial e Regular) e RS 26
(Conversação).
ELS International
Av. Armando Lombardi. 155. Tel.: 503-7200.
Mensalidades: RS 136 (Regular): RS 239 (Semi-intensivo):
RS 433 (Intensivo) e RS 40 (aula individual).
Poodbsck
Av. Armando Lombardi. 800 100. Tel.: 494-3766

Inglês. Mensalidades: RS 99 (Regular): RS 245 (Intensivo);
RS 425 (Superintensivo) e RS 39 (aula individual).
Auding Idiomas
Praia de Botafogo, 228/711, Botafogo. Tel.: 571-6982.
Envia professores a moradores da Barra. Inglês, francês,
espanhol, italiano, alemão, russo, tailandês. holandês, sueco e
português para estrangeiros. As aulas podem ser á beira da
piscina. As mensalidades não foram di\ ulgadas.
França * Cultura
Av. das Américas. 3.555/307. Tel.: 430-7093
Cursos regulares. conversação e aulas individuais. As mensa-
lidades não foram divulgadas.
Baukurs
Av. Armando Lombardi. 155. Tel.: 294-6017
Alemão. Mantém convênio com o Instituto Goethe. O diplo-
ma é conferido pela Universidade de Munique. As au-
Ias começam dia 18. Mensalidades: RS 109.60 (Regular)

Método tradicional

aposta em longos

períodos 
de ensino

Se a intenção do aluno for estudar a fundo o
idioma, se tornar professor ou obter os conceituados
diplomas das universidades de Cambridge, na írigla-
terra, e Michigan, nos Estados Unidos, vale a pena
investir nos cursos que seguem métodos tradicionais.
Caso a pessoa já tenha alguma noção do idioma, é
submetida a um teste de nivelamento — oral e escrito
— para começar a estudar. E para quem não sabe
nadinha mesmo, o jeito é começar do zero.

"Para dominar completamente o inglês, o aluno
deve aprender a língua de uma maneira natural. É
preciso algum tempo para fixar o idioma. Mesmo
que, depois, ele não tenha contato com a língua, vai
ser muito difícil esquecê-la", recomenda José Manuel
da Silva, coordenador do Instituto Brasil-Estados
Unidos. Com cerca de dois mil alunos na filial da
Barra, o curso mais procurado é o regular, com seis
anos de duração. O IBEU também conta com intensi-
vos e um preparatório para exames de Michigan.

O método audiovisual ainda é utilizado pelo Fisk
para o ensino de inglês e espanhol. Os professores
recorrem a slides, gravadores e vídeo para ensinar os
dois idiomas. O Fisk oferece cursos regulares para
crianças e adultos, além do ensino intensivo.

A Cultura Inglesa e o Britannia se destacam entre
os cursos tradicionais de inglês. As duas filiais da
Barra da Cultura, com cerca de três mil alunos, estão
equipadas com computadores multimídia. Na Cultu-
ra, tradução nem pensar. 

"Para falar bem, o aluno
tem que raciocinar em inglês", resume Maria de
Lourdes Mackenzie, diretora de uma das filiais.

Se o aluno desejar chegar ao nivel mais alto da
Cultura, deverá freqüentar a curso avançado —
um ensino sofisticado do inglês, que permite ao aluno
se submeter ao rigoroso teste da Universidade de
Cambridge. Até chegar lá, são pelo menos oito anos
de estudo no curso regular.

No Britannia, os alunos também contam com um
centro de multimídia, onde aprendem inglês e infor-
mática. A conversa em português também não é
permitida. 

"Já no primeiro dia os alunos são condi-
cionados a pensar em inglês", conta Maria Luisa
Soares de Souza, fundadora do curso. Em média, o
aluno conclui o curso em 12 anos. Mas, o Britannia
oferece cursos intensivos de três anos. Os executivos
contam com turmas especiais. Ao se formar, o aluno
pode disputar o diploma de Cambridge.
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TELEFONES ÚTEIS

Emergências médicas
Hospital Riomar — 431-3390
Hospital Municipal Lourenço
Jorge — 494-2023
PAM Jacarepaguá —
359-2077
Hospital Cardoso Fontes —
392-3255
Emergência odontológica
Clínica Dental Center —
325-1681
Farmácia 24h
Barramares — 439-1122
Polida
16* DP (Barra) — 493-0542
32* DP (Jacarepaguá) —
392-1102

Bombeiros
Salvamar — 493-0340
Subprefeitura da Barra
325-8471
Táxis
Coopabarra - 325-4637
Chaveiro 24h
Mário - 325-7202
Cedae
Água —325-2088
Instituto Féhx Pacheco
439-2000
Defesa do Consumidor
325-5522
Correios
325-3851
Teleij
325-5540

QUEIXAS DA BARRA

Caos no trânsito da Projetada A

O arquiteto, decorador e, agora,
apresentador Éder Mcneghinc
estréia na próxima quinta-feira,
na recém-inaugurada Rádio
Barra FM, um programa de
entrevistas voltadas para o
bairro. O Happy Hour será
apresentado das 18h às I9h,
diariamente. Os primeiros
entrevistados serão a socialite
Vera Loyola, o subprefeito
Eduardo Paes, a empresária
Cláudia Sabbá e o presidente da
Acadêmicos da Rocinha,
Izamilton Góis. Às terças e
quintas-feiras, as entrevistas são
ao vivo, na Churrascaria Royal
Grill, onde o microfone fica
aberto a participações. A Rádio
Barra fica na faixa 96,9 Mhz.

JORNAL DO BRASIL
BARRA

QUINTA-FEIRA, 7 DF. MARÇO DE 1996

As cartas devem ser enviadas para a redação do JB-Barra, na Avenida
Brasil, 500/6° andar, CEP 20.949.900.

Três maneiras de dar risada
Atletas competem em

Biathlon do Marina

Engarrafamentos
no Via Parque
Estão cada vez piores os
engarrafamentos no Via Parque,
devido aos shows do Metropolitan. Os
clientes que deixaram o shopping por
volta das 22h'do último sábado ficaram
uma hora presos no estacionamento. O
fechamento do Via Parque coincidiu
com o horário de saída de um show no
Metropolitan.

Castelo pode ficar
no Barrashopplng
Parece que Cinderela gostou mesmo da
Barra. Passados quatro meses do
Natal, o Castelo da Cinderela
continuará montado no Barrashopping
pelo menos até o final de março. O
cenógrafo Abel Gomes, autor do
projeto, avaliará as estruturas para dar
início á manutenção do castelo, que
acabou virando uma atração turística
na Barra.

Começa a maior
llquldaçfto do Rio

O Barrashopping começa este sábado a
maior liquidação de verão da cidade.
São quatro quilômetros de vitrines,
com descontos de até 50%.
Diariamente, a cada meia hora, o
sistema interno de som do shopping
anunciará promoções-relâmpago com
pregos ainda mais baixos. Com a
liquidação, que vai ati o dia 24, o
Barrashopping espera ter um
crescimento de 10% nas suas vendas.

Cama de Qato faz|

show instrumental

RICARDO AMOR1M
Os atletas do futuro disputam,

dia 17, o já tradicional Biathlon
do Marina Barra Clube. Em sua
5" edição, a competição vai contar
com a participação de idolos co-
mo Armando Barcelos e Fernan-
da Keller numa bateria de exibi-
ções nas raias de natação e corri-
da do clube. Cerca de 250 pessoas
vão concorrer em 11 categorias.

"Jogo a isca na lagoa para ver
se fisgo algum peixinho. É um
trabalho de base. Daqui vão sur-
gir talentos que. cm alguns anos,
estarão competindo no exterior",
aposta o organizador do evento, o
atleta Marco Ripper — pioneiro
do triathlon no Brasil.

Desde o ano passado, os pais
das crianças ficaram com inveja,
bateram pé e conseguiram uma
vaga na brincadeira — cada vez
mais séria —, e também disputam
o biathlon. Os vencedores, até o
quinto lugar, ganham troféu e
medalha.

Mas as semelhanças com a vida
real não param por aí. "Vai ter
pórtico de chegada, cronometra-
gem, mesa de massagem e mesa de
frutas para os competidores",
adianta Marco, que convidou 40
atletas de fora do clube para dar
mais gás à disputa.

Há também diferenças, é claro.
Como é uma competição amado-
ra, as distâncias foram encurta-
das. Num triathlon (natação, bici-
cleta e corrida) — esporte que
ganha o status de olímpico este
ano. em Atlanta —, o percurso é
de 1.5 quilômetro a nado, mais 40
quilômetros pedalando e 10 qui-
lômetros de marcha.

No Marina Barra Clube, cada
categoria terá sua extensão: os
mais novos (atletas de 4 a 5 anos)
nadam 12,5 metros e seguem cor-
rendo por mais 50. A partir dos

Avollar

A música instrumental do Cama de Gato (foto) está sc
despedindo do Rio de Janeiro e partindo para uma turnê
por cidades do Brasil e do exterior. Antes de botar o pé na
estrada para lançar o CD Amendoim Torrado em São
Paulo, Curitiba, Miami e Nova Iorque, o grupo está
fazendo suas últimas apresentações cariocas na Ritmo. O
quarteto, formado por Arthur Maia (baixo), Jota Moraes
(teclados), Paschoal Meirellcs (bateria) e Mauro Senise
(sax e flauta), fica na casa até sábado, com espetáculos ás
22h (hoje) e às 22h30 (amanhã e sábado). Os preços
variam de acordo com o dia. Hoje, o couvert é de RS 18 e
sobe para R$ 22 nas outras duas apresentações. No show,
o Cama de Gato conta com o reforço do percussionista
Mingo Araújo, que participou das duas últimas turnês
mundiais do cantor americano Paul Simon. A Ritmo fica
na Estrada do Joá, 256, em São Conrado.

Veiga de Almeida inaugura
campus para 9 mil alunos
A Universidade Veiga de Almeida inaugura, na
segunda-feira, o seu campus na Barra, quando três mil
alunos iniciam as aulas nas novas instalações. O primeiro
prédio a ficar pronto tem dois andares e abriga 64 salas
de aula, laboratórios, auditório e biblioteca. O campus
está localizado em um terreno de 30 mil metros
quadrados, ás margens da Lagoa de Marapendi. Os
cursos oferecidos são: Informática, Comunicação Social,
Administração, Direito, Ciências Contábeis, Pedagogia,
Fonoaudiologia, Moda e Turismo. Está prevista a
construção de um ginásio esportivo polivalente com
capacidade de 3.50Ò espectadores. Mas o maior atrativo
será mesmo a biblioteca, com 300 metros quadrados e
acervo de 40 mil volumes. Localizada no segundo andar,
com vista para a lagoa, ela será aberta á comunidade, que
poderá fazer pesquisas, retirar livros emprestados e
utilizar tecnologias modernas, como CD-ROMs e
Internet. Segundo o reitor da universidade, Mário Veiga
de Almeida Júnior, serão oferecidos cursos de extensão
em várias áreas ao longo do ano.

Festival de
mágicas no
Fashlon Mall
As crianças tem mais um
motivo para ir ao Fashion
Mall, em Sào Conrado, aos
domingos. No mês dc março,
o shopping vai promover o
seu Festival de Mágicas, com
entrada franca. O primeiro a
se apresentar, neste domingo,

é o ilusionista e ventriloquo
Siskine (foto), que faz seu
show acompanhado do
Coelho Gilberto — um
boneco de um metro de
altura. As outras atrações são
Júnior, no dia 17; Almik, dia
24; e De Cario, no dia 31. Os
espetáculos acontecem ás 17h
na Praça Central do shopping.
A mágica mais difícil vai ser
convencer as crianças a
escolherem outro programa.

"Gostaria de chamar a atenção
das autoridades de trânsito para a
total desordem que reina na Ave-
nida Projetada A, no acesso aos
condomínios Saint George, Saint
Germain, Saint Gothard e Athay-
deville. Nos finais de semana de
sol, são comuns os acidentes. Os
motoristas não respeitam as fai-
xas e seguem pela contramão. Pa-
ra piorar, a prefeitura alargou as
calçadas, diminuindo ainda mais
a pista. E há também os carros
que estacionam na rua. Como es-

tão sendo construídos três novos
prédios que terão acesso por este
mesmo trecho, imagino que, em
poucos meses, o volume de carros
impossibilitará o tráfego no lo-
cal".
Otávio Soares, morador do Con-
domínio Athaydeville.
Resposta: segundo a CET-
Rio, o policiamento do trânsito
cabe à Polícia Militar. O coman-
dante da 7o CIPM, major Guana-
cir Macedo, disse que intensifica-
rá o policiamento no local.

Poucos ônibus em Jacarepaguá

Com tantas opções de lazer, a
Barra da Tijuca ainda sente falta de
atrações teatrais interessantes. Cer-
to ou errado? A afirmação poderia
até estar correta há alguns anos
mas, atualmente, não se justifica.
Para provar que a Barra tem poten-
ciai e, principalmente, por acreditar
no interesse do público do bairro, o
ator e diretor Paulo Betti está em
cartaz — na sua versão diretor —
na peça Três Maneiras de se Dançar
o Tango.

Estrelado por Denise Del Ve-
chio. Catarina Abdala, Roberto
Bontempo. Vera Fajardo e Ana
Prado, o espetáculo fica no Teatro
dos Grandes Atores, no shopping
Barra Square, até 28 de março. Ê a
primeira montagem do texto de De-
nise Bandeira, escrito em 93. con-
tando a história de três amigas que
se reencontram, morando no mes-
mo prédio. Todas estão vivendo a
chamada crise dos 40 anos e este é o
ponto de partida para uma série de
situações cômicas que se sucedem
durante o espetáculo.

"É uma comédia romântica",
define Betti. A trama central da
peça é o romance de Olga, vivida
por Denise, e Renato, um rapaz
mais novo, representado por Bon-
tempo, que ainda acumula mais
dois papéis. Este pano de fundo
serve para a abordagem de temas
delicados como a velhice e a vonta-
de de viver.

Há também referências ao ho-
mossexualismo, como o namoro
entre a cantora Eros Volúsia (Ana
Prado, outra que faz três persona-
gens) e Valquiria (Vera Fajardo).
Betti faz questão de explicar que a
peça não aborda estas questões de
forma apelativa, nem recorre ao
humor fácil. "O espetáculo é desti-
nado à sociedade emergente inteli-
gente", destaca o diretor.

As pessoas que se identificam
com os personagens ou que estejam
vivendo os mesmos conflitos sào o
público-alvo. 

"Já 
percebemos tam-

bém um grande interesse dos jo-
vens, que percebem características
de seus pais na situações em cena",
conta Betti.

Um outro elemento é o vídeo,
que também faz mais de um papel:
de outro personagem, quando dia-
loga com os atores em cena, ou
servindo para ambientar as ações.
Com isso. o diretor pôde resolver o
problema de apresentar três aparta-

mentos no mesmo cenário. "Quan-

do uma atriz sai de seu apartamen-
to para ir ao da vizinha, a ação
passa para o vídeo, que apresenta a
mudança", explica Betti. A primei-
ra vez que Betti viu o recurso foi há
12 anos. na peça Percevejo, dirigida
por Luiz Antônio Martinez Cor-
rèa.

Para a Barra, onde mora, Betti
só tem elogios. O ator-diretor afir-
ma que a atividade teatral está cres-
rendo no bairro e cita o Teatro dos
Grandes Atores como uma das me-
lhores salas da Barra. "Se 

pudesse.

só faria teatro aqui", garante. Afi-
nal, o que estaria faltando? O pú-
blico. "Ainda não tivemos uma
grande platéia, mas espero que isto
mude", diz.

n«B>eiss»r:iW

¦ Três Maneiras de se
Dançar o Tango — Teatro dos
Grandes Atores, no shopping Barra
Square (Av. das Américas 3.555; TeL:
325-1645). De quinta a sábado, às
21h30. Domineo. às 20h30. Ingressos:
RS 18

16 anos e até a última faixa etária
(maiores de 50), 100 metros na
piscina e um quilômetro de corri-
da. As categorias estão divididas
também por sexo.

As regras, porém, seguirão os
padrões oficiais. Ninguém pode
correr sem tênis ou sem camisa.
"Os tênis protegem os pés", expli-
ca Marco. Para nadar, é preciso
usar touca. Para dar as últimas
orientações, a organização do
biathlon fará na véspera um sim-
pósio técnico, em que serão dadas
as dicas para realizar uma boa
competição. "Por exemplo: é me-
lhor tirar os cadarços do tênis e
mantè-lo preso com a ajuda de
uma fita, pois facilita na hora de
calçar e de tirar. Como é uma
prova que emenda com a outra, a
velocidade na troca é fundamen-
tal", explica Marco.

No ato da inscrição — até dia
15, a RS 15, no Marina —, o
competidor ganha um kit de com-
petição, com sacola, camiseta,
touca e número.

Filarmônica
se apresenta
no domingo
Fãs de música clássica,
afinem seus ouvidos. Neste
domingo, a partir das 18h.
acontece a terceira edição da
série Concertos no
Barrashoping. Conduzida
pelo maestro Florentino
Dias, a Orquestra
Filarmônica do Rio de
Janeiro executará peças como
a Abertura e a Habanera, da
ópera Carmen, de Bizet. O
concerto começa com O
Guarani, de Carlos Gomes,
segue com as duas
composições de Bizet, A
Valsa do Imperador, de Johan
Strauss, Um Americano em
Paris, de Gershwin, e encerra
com The Stars and Stripes
Forem, de John Philip
Sousa. Na Praça de Eventos
do shopping.

"Está cada vez mais difícil an-
dar de ônibus em Jacarepaguá.
Moradores que não têm carro,
como eu, são obrigados a esperar
horas a fio para conseguir sair
daqui. Todas as manhãs, por vol-
ta das 7h30, levo pelo menos uns
20 minutos no ponto esperando o
ônibus da linha 241 (Taquara-
Praça Mauá) em direção ao Cen-
tro. Além disso, a viagem é um
sufoco, porque os ônibus sempre
estão lotados. Poderia ser feita
uma fiscalização para aumentar a

frota dos ônibus que circulam por
Jacarepaguá".
Suzcte Pacheco da Rocha, mora-
dora da Freguesia.
Respoatai o coordenador da
Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos (SMTU)
para a região da Barra e Jacaré-
paguá. Marcos Muralha, afirmou
que, desde terça-feira, equipes do
órgão realizam operações para
fiscalizar as linhas de ônibus que
circulam nos bairros.

§§ Emergencias medicas Bombeiros spj
1| Hospital Riomar — 431-3390 Salvamar — 493-0340 11
If Hospital Municipal Lourengo Subprefeitura da Barra §|

Jorge —494-2023 325-8471 j
II PAM Jacarepagua T&xis ^

359-2077 Coopabarra - 325-4637
it Hospital Cardoso Fontes Chaveiro 24h

392-3255 Mario 
- 325-7202

Emergencia odontologica Cedae |
Clinica Dental Center— "§ua 325-2088 1

325-1681 Instituto F£Kx Pacbeco 1
J r 439-2000Farmacia 24n Deresa do Consnmidor II

Barramares —439-1122 325-552'' i

I Policia Correios
16* DP (Barra) — 493-0542 325-3851

§1 32* DP (Jacarepagua) Teleij 1

1 392-1102 325-5540 1
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A escolinha de futebol soçaite do Condomínio Nova Ipanema jà coleciona 158 troféus

ALUIZIO FREIRE
Jry om seu vôo silencioso e olhar agu-
V/ çado, a coruja-buraqueira, ou
Speotyto cunicularia, tem enriquecido o
cenário das praias da Barra. A primeira
curiosidade que ela desperta é a presen-
ça diurna, uma vez que a maioria das
aves desta espécie possui atividade no-
turna. Depois, ela chama a atenção pela
sentinela montada em frente aos ninhos,
cavados na areia. O revezamento é feito
entre o macho e a fêmea para garantir a
segurança dos filhotes.

O aparecimento dessa espécie em lu-
gares abertos e com poucos prédios,
como a orla da Barra, não é novidade
para os ornitólogos. Segundo o pesqui-
sador de biogeografía de aves brasilei-
ras José Fernando Pacheco, as corujas-
buraqueiras possuem essa peculiarida-
de. "O habitat natural delas é em regiões
abertas, áreas não florestadas. Esse tipo
de ave tem uma ampla distribuição geo-
gráfica, que vai do Canadá à América
do Sul", ensina ele.

Desmatamento — No Rio, a es-
pécie se beneficiou com o desmatamen-
to iniciado no século passado. 

"Os 
pri-

meiros registros dessa ocupação foram
feitos em regiões entre São Paulo e Rio.
Um sinal evidente da preferência da
espécie pelas regiões litorâneas", explica
Pacheco que, aos 35 anos, é um dos
fundadores do Clube de Observadores
de Aves e faz parte do laboratório de
Ornitologia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.

Os pesquisadores traçam um prová-
vel itinerário utilizado pelas aves até a
chegada ao litoral da cidade carioca.
Eles afirmam que o desmatamento du-
rante o ciclo do café, no Vale do Parai-
ba, teria atraído as primeiras aves para
essas regiões. A partir dai, elas teriam
seguido pelas margens, da Via Dutra,
antes de migrarem em grupos pelo lito-
ral do estado.

Rapina — A coruja, de um modo
geral, embora seja uma ave de rapina,
ou seja, uma ave que mata e come
outros animais, não apresenta a agressi-
vidade característica dos gaviões. Elas
podem ser reconhecidas pela aparência
grotesca e ao mesmo tempo solene: ca-
beça grande e larga, com olhos enormes
na face, ao contrário da maioria das
aves. A coruja é uma aliada dos agríeul-
tores, pois come insetos e pequenos roe-
dores. Como voa rápido e enxerga bem
à noite, ela pode se lançar sobre a presa
sem ser vista ou ouvida.

A coruja-buraqueira, também co-
nhecida como coruja-do-campo, é uma
das espécies de aves mais comuns no
Paraguai e em várias regiões do Brasil.
Ela tem uma plumagem pardo-acinzen-
tada com machas vermelhas transver-
sais. Possui machas brancas nas asas e
na cauda. Costuma habitar os campos,
onde é sempre vista sobre casas de cu-
pim, ou fazendo buracos no chão para
garantir a moradia de seus filhotes.

MANIPULAÇÃO
PRODUTOS NATURAIS
FLORA
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Nova Ipanema mostra

seu futebol

O Condomínio Nova Ipanema está for-
mando uma seleção de pequenos craques.
Capitaneado pelo técnico Carlos Eduardo
Figueiredo, o Cadinhos da Barra, o time já
coleciona 158 troféus conquistados ao lon-
go dos 18 anos da escolinha de futebol
soçaite do condomínio. Agora, os alunos
capricham nos passes para garantir um
lugar na equipe que será escolhida por
Cadinhos para participar da US Cup, em
julho, em Mineapolis, E.U.A. O evento é o
maior torneio internacional de futebol pa-
ra jogadores de 12 a 19 anos.

Estudantes de classe média da Barra, os
jogadores do Nova Ipanema praticam o
esporte por hobby, sem pretensões profis-
sionais. "A 

própria família orienta para
que eles sigam carreiras mais seguras. O
meu objetivo é mais voltado para a forma-
çào educacional", afirma Cadinhos. Mas o
futebol exibido pelos alunos empolga pela
dedicação. Não é à toa que eles já conquis-
taram a Copa Mundial da Amizade, o
Campeonato de Micro Soccer, a Copa Rio
de Janeiro de Futebol Infantil e vários
títulos nos Jogos da Barra, promovidos
pelo JORNAL DO BRASIL.

Prêmios — Aos 40 anos, formado em
Educação Física pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Cadinhos,
que já treinou no Flamengo ao lado de
Zico, Júnior e Adilio, se orgulha das vitó-
rias do Nova Ipanema. "E o time mais
premiado do Rio nesta categoria", gaba-
se. Além do Nova Ipanema, Cadinhos trei-
na meninos e meninas do Colégio Anglo
Americano e da Academia Rio Sport Cen-
ter. Ao todo, são 350 alunos. Destes, ape-
nas cerca de 20 — a maioria do Nova
Ipanema — serão selecionados para a US
Cup. A exemplo dos últimos quatro cam-
peonatos, Cadinhos busca patrocínio para
pagar os gastos com a viagem da equipe.

O presidente do Botafogo, Carlos Au-
gusto Montenegro, dá seu palpite sobre o

na US Cup

time de craques da Barra. "O Nova Ipane-
ma mostra que o misto de vocação e ensi-
namentos técnicos pode dar certo", diz o
dirigente. Montenegro conhece de perto as
instruções do técnico Cadinhos. Seu filho
Carlos André, de 17 anos, entrou para a
equipe júnior do alvinegro, depois de pas-
sar pelo Nova Ipanema. O outro filho, o
ponta-direita Marcelo Montenegro, 14
anos, deve ser convocado para defender o
Nova Ipanema pela quarta vez na US Cup."A competição é organizada com nível de
primeiro mundo", diz Marcelo, entusias-
mado.

Países — A US Cup é disputada no
National Football Center, que faz parte de
um complexo esportivo com 51 campos
oficiais de futebol. O campeonato reúne
800 equipes de 32 países, entre eles México,
Itália, Japão, Espanha, Alemanha e Rús-
sia. Os juizes são credenciados pela Fifa.
São 600 times masculinos e 200 femininos,
que contam com uma infra-estrutura pro-
fissional. Os jogadores brasileiros ficam na
Universidade de Minnesota, em quartos
confortáveis e independentes. "A seguran-
ça dos alojamentos e a estrutura dão tran-
qüilidade aos pais", diz o presidente do
Botafogo.

Além do conforto das instalações, tam
bém é oferecido aos atletas adolescente,
um clima de descontração, com passeios
turísticos, festinhas e visitas a estádios para
assistir a jogos de beisebol e futebol ameri-
cano. Tatiana Calazans, 18 anos, é uma
das promessas do técnico. "Ela tem garra e
um futebol que impressiona", elogia Carli-
nhos, que investe na habilidade dos brasi-
leiros para combater o preparo físico dos
europeus. Tatiana foi aprovada no vesti-
bular de arquitetura pela Gama Filho, mas
não pretende abandonar o futebol. "Eu
sinto uma atração especial por esse espor-
te", conta a meio-de-campo.
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Sul nos churrascos em casa
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olerecenao tambem o traoalno do um a<^0UgUe Vende uma pega de sos mais tradicionais incluem gra- mestres defendem que a grelha 6 palmos e vao baixando ate os nies-cnurrasqueinx A proprietary, dois quilos, junto vem outros tipos vetos ou trouxinhas de jornal embe- melhor para pedaQOS grandes, evi- mos quatro dedos quando jaestive-

.. , Norma raaigao, garante que as menos nobres de carne. bidos em alcool. Mas a tecnologia tando que se fure a carne com espe- rem ficando prontas.

feno iSdtPDen"cTs SSSdS"* 
"° ""^ "° I 

Aindasobrepicanha,poMoal- Meseraliadadochurrasqud^a ,oS oJ.He«tanuMf,^ ¦ A costela — que divide os co-
churrasqueiras, pode-sc escoiher 0 oreco no Barn's Meat nao .o de qnalqner churrasco: a mam- brasaatom.ca.umtipo deara.nao ¦ t important saber a posisao ~,s emre fanaUcoS ecn.1cosr

alc modelos eletncos e a gas, que cabCS mZ rada - retirada de um boi confina- |™e 
a asa ™ n™ de 'ncendio, correta das carries nos espetos e na He kvar ale quatro horas no fo-

disDensam alcool e carvao 
calculado por pessoa, mas vana do 

a ^ _ •, bem como o Fogo Gel, uma especie churrasqueira. Com a maminha, a 8°: °* o*** ficam virados Par;1
As quatro lojas do Barrashop. ^a ^uilo, como n<5 «* macia que a comm. porta varia„tes, 0 de P"""JC— 

* ¦"*"• ** fep^lde JranauSsascai
dTirLTde^esTnSJ; "J"*" "^icionais. A Barn* %$££££%£? *"" «alip.o ten. maior durabilidade, 

£**»tllC
imnorfidas Unri deh< 1 Rica Meat e a Mimi tambem traba- mas e necessario uma grande quan- uanuo saoor a pe<;a. das tibras, nunca ao contrario, para
no Mercado da Pra?a 15, e espe- lham com vendas no varcjo, se o ¦ £ Precis0 retirar 0 sebo V*, 

' tidade. O briquetado e um pouco ¦ Pe^s pequenas devem ficar a que nao endureya.

cializada em frangos e derivados. cliente dispensar o churrasqueiro. acompanha alguns tipos de carne* mais economico, faz menos fuma- uma distancia da brasa de apenas Fonte: l^o sampaio, da Espetinhos Mimi.

I 

.'Mr, ^^^^^^^^^^Carrefwi^!Mendw>^rwwa^^^^^^^^^^CaffefZ^Jyiwdw9i^re«wa^B

Urn dos segredos para fazer tun bom cinirrasco c a escolfia ^b 
"carvao jl 

Espyfalidades Nesll6 (400g) 3,65 #,16 3.40 |49unidades) 2.58 3.13 2,52 B

___________^ 2orve!e Kilx)n (2 lilros) 7,90 6,99 7,99 logurte Dan'up |ii
-^^^iLvvsk 

'^1 
s^t B Chocolate Talento (100g) 0,85 1,28 (4unktede8) 3,15 356 3,01 

g. v*.\ss.!,: v>is> .» " * ' |£| 
Confeti (lOOg) 1,45 - 1,48 \~

Carnas • aoMaMos Grill Hamilton Beach: RS 108 jj| or^Hails (aiSdades) 1,50 7,90 1.92 Wwo^« M«»sas  j|
.'ca , , _ .. . , Grelha cromada. RS 18,40 111 chocolate com leite Biscoito Bon Gouter S
Mercado da Prapa 15. Barrashop- Workl Dreams || NeS (i80g) 1,65 1 75 2 29 Nabisco doog) 0.84 0,79 1,30 |j
^T'monnc Barra Free Shopping (nivel Ame- S  Bi^oitoNeg^o ITel. 431-9095 ncas). f|g Sao Luiz (200g) 0.88 0,87 M
Churrasqueira a gas: RS 300 Tel: 325-4415 111  Biscoito 11LinguiQa defiledefrango: Grelha para salsicha: R$ 4,50 §§ iytolc^y^ (ygom^' •' 

" "" s.07 510 
T^°;la0s [mg) 0,54 0.84 1

Aside frango: RS 2.50 (kg) Ourosquein. 
a gas: R$ 300 fj X* .««. «W 

H^^^fiMlI~«^Ii:ZZ:iII: 1
Coracaodegalinha: RS6.S0(kg) ^."'"r"" I JSKST" 4890 m «w "*»»'»'^¦»""» ... $
Fiesta Carnes Espetinhos Mimi jl .?.^..L.a.^.!.!.!.!!!r°l S.??. ??•?? .4.7:.9? Frescarini (500g) 2^89 : j
Mercado da Pra?a 15. Barrashop- Mercado do Produtor, na Aveni- || &J> A*>*9.  Ravioli de carne |if
ping. da Ayrton Senna, 1.791, loja E-7. & Tequila Cuervo Especial Frescarini (500g( 3^90 4,75 - |||
Teh 431-9083 Tel: 431-1994. J (750m.!! .??••?. ;_ .??:.®9 Massasparapastfeis
Churrasqueira eletrica rotativa Para um minimo de 30 pessoas. o ^ Licor Maiibu (700mi) 8,10 - Napoies (500g) 2.62 - m
com tres espetos: RS 320 pacote basico custa RS 14 por jji 

 
M

Alcatra: RS 6.30 (kg) pessoa. O trabalho tem dura^ao ® * * ¦¦¦*¦'¦¦ *» w >¦«¦¦¦<¦ m «. «, ot mat* w.n * m *m«« ***, «n m***.
Picanha: RS 12.50 (kg) decinco horas. heT5S~ r u t~7 ^~1tflliggg Sm m \*<i* fiTEE —1 \1 P \~httk m m m m m m %

So^SaMo^S (Ug)

Fogo Gel: RS 2.30 A^ougue Barra's Meat

^arley's^ 

Mer^do do Produtor. na Awni- I—11)^»

Fotos de Ismar Ingber

Na Fiesta, no Mercado da Praça 15, no Barrashopping, o churrasqueiro encontra cortes variados de carne, incluindo mantinha, picanha e costela

mmmw

mm i MmÊMlm mfâmtgF.'
Um dos segredos para Jazer um botn churrasco é a escolha do carvão

r^,\mA".w#"xs,TTTT1•*-«;!;• \ f fXTJ} f 1

Desodorante Axe
Mirage Spray (90ml) 1,40 1,37 L«(te • Derivados
Gel para barbear Manteiga Mimo (200g) 0,97 1.18 1,02

5..10 .5,02 MaVgarinaDeiic.a
Studio Line L'Oreal Cremosa (500g) 1,39 1,44
M°4»«!!i!5[!!e!.126g), Ml R^ueySocremoso
Locao Nivea Po?os de Caldas (250g) 2.60 2.59 2,23
Milk (125g) 3,59 3,63 T'T"Z r""'^Queijo tipo Gouda

Skandia (Kg) 10,90 13.41
OuloMiinaslogurte Danette
Especialidades Nestl6 (400g) 3,65 3,15 3.40 |4unidades) 2.58 3.13 2,52
2.0r.v.e.!e..!<.i.b?.n..'.?.!i.,.[°^! 7.90 8,99 7.99 logurte Dan'up
Chocolate Talento (100g) 0,85 1,28 (4unktede8) 3,15 3 56 3,01
Conteti (100g) 1,45 1.48
Drops Halls (3 unidades) 1,50 1,90 1.92 *££???.
Chocolate com leite Biscoito Bon Gouter
Nestl6 (180g) 1,65 1.75 2.29 Nabisco tlOOg) 0.84 0,79 1,30

Biscoito Negresco
 -. S3o Luiz (200g) 0.88 0,87imponMoi

y.ij?.^.9f?™i!«.LT^ :;::;::::::ia, M® sr^na" ^) o,»4 0.84
.5 ¦"<» J1 !!tro) 36,90 34,60 _U£Q ^7^5^" l',«o'

Whisky Johnny Walker Massa'para lasanha
5552; ?,•.?« *J.:$ Frescarini (500g) 2^9
 <MO .: H50 Ravibh de carne

Tequila Cuervo Especial Frescarini (500g) ?.'.®®, 4J5 -
!Z5?!n!! .??.'.®9. J_ .??.•.?!? Massas para pastfeis
Licor Maiibu (700ml) 8,10 Nipoles (500g) 2.62 -

B^SwjmSSSIS|B^S1

Gostínho do Sul nos churrascos em casa

¦ Além decortes especiais e acessórios,
lojas do bairro também preparam a festa

Carrtfour P. Mendonça Freeway

jnirirodomtsticos
TV Philips GX 1658
20I polegadas 409,00 : 519.11
Caleteira Walita Gourmet 109,90 - 127,59
Lavadora Prosdbcimo
Smile 019,00 664.99
Liquidificador
Walita Milano 41,90 49,00 52.71
Batedeira Walita
Topa Tudo 72,90 84,90 95,70
FogSo Brastemp Century
6 bocas 719,00

Perfumarla
Mousse ap6s xampu
Els6ve L'Oreal (180ml) 5,10 5,99 6.90
Condicionador E!s6ve
L'Oreal (200ml) 3,80 4.15 4,95

Carrefour P. Mendonça Freeway

ConMryas • Matados
Ervilha Jurema (200g) 0.80 0,85 0,69
Milho verde Swift (200g) - 0.85 0,84
Extrato de tomate
Elefa nte <370g) 0,90 1,35 1,34
Polpa de tomate
Tomato Arisco (520g) - 0,75 0,70
Maionese Hellmann s (500g) 1,99 2,10 2,35
Salsicha tipo Viena
Swift (200g) 1,04 0,75 0,89

Camas, PtiMM,
Frios • Congelados
Filé mignon (Kg) 10,90 13.00 9,90
Alcatra (Kg) 5,99 4,99 4,99
Filé de salmão (Kg) - 21,92
Dourado em postas (Kg) - 9.90 8,90

Carn«s • acassórios
Rica
Mercado da Praça 15. Barrashop-
ping.
Tel: 431-9095
Churrasqueira a gás: RS 300
Lingüiça de filé de frango:
RS 3,70 (kg)
Asa de frango: RS 2.50 (kg)
Coração de galinha: RS 6.80 (kg)
Fiesta Carnes
Mercado da Praça 15. Barrashop-
ping.
Tel: 431-9083
Churrasqueira elétrica rotativa
com três espetos: RS 320
Alcatra: RS 6.30 (kg)
Picanha: RS 12.50 (ka)
T-Bone: RS 29.50 (kg)
Sal grosso: RS 0,60 (kg)
Carvão Froletal: RS 2,99
Fogo Gel: RS 2.30
Barley's
Expansão do Barrashopping (ni-
vel Lagoa).
Tel: 431-9317
Churrasqueira elétrica Thermos:
RS 486.40

Grill Hamilton Beach: RS 108
Grelha cromada: RS 18.40
World Dreams
Barra Free Shopping (nivel Amé-
ricas).
Tel: 325-4415
Grelha para salsicha: RS 4,50
Churrasqueira a gás: RS 300
Churraaoo am casa
Espetinhos Mimi
Mercado do Produtor, na Aveni-
da Ayrton Senna, 1.791, loja E-7.
Tel: 431-1994.
Para um minimo de 30 pessoas, o
pacote básico custa RS 14 por
pessoa. O trabalho tem duração
de cinco horas.
Brasa atômica: RS 1.20
Carvão de eucalipto: RS 5 (7 kg)
Carvão briquetado: RS 3 (3 kg)
Açougue Barra's Meat
Mercado do Produtor, na Aveni-
da Avrton Senna. 1791.
Tel: 325-2779
Serviço de entrega de carnes e
material a domicilio no mesmo
dia. sem cobrança de taxa.

TIAGO PETRIK

A Barra saboreia um gostinho
de Rio Grande do Sul. Em casas
amplas ou áreas de lazer de con-
domínios, o churrasco tornou-se
um hábito para muitos moradores
do bairro. Não é preciso calçar
botas ou vestir bombachas para
conseguir uma suculenta carne as-
sada na brasa. Quem gosta de
preparar o churrasco, encontra
nas lojas especializadas desde os
melhores cortes às últimas novi-
dades na arte de acender o fogo. E
os que nem pensam em mexer
com carvão e espetos podem con-
tratar profissionais que organi-
zam a festa e trazem todo o arse-
nal necessário para o churrasco.

Além de diversão garantida,
assar uma picanha, maminha ou
galeto na própria casa é também
uma forma de economia. En-
quanto as churrascarias chegam a
cobrar RS 25 por pessoa em seus
rodizios, sem contar as bebidas e
o serviço — caso da Barra Grill e
do Porção —, o preço cai sensi-
vclmentc, quando a carne é pre-
parada em casa.

Pesquisa — É necessário,
porém, uma pesquisa de preços
para a compra dos indispensáveis
acessórios. No Barrashopping, é
possível encontrar de tudo: gre-
lhas, espetos simples e duplos, sal
grosso, carvão e álcool — que
pode vir na versão sólida, facili-
tando o trabalho de acender o
fogo, sem riscos de provocar um
pequeno incêndio. Dentre as
churrasqueiras, pode-se escolher
até modelos elétricos e a gás, que
dispensam álcool e carvão.

As quatro lojas do Barrashop-
ping oferecem também uma gran-
de variedade de carnes, inclusive
importadas. Uma delas, a Rica,
no Mercado da Praça 15, é espe-
cializada em frangos e derivados.

Um boa opçào para quem prefere
um churrasco em versão light.

Mas quem busca um pouco
mais de comodismo pode contra-
tar churrasqueiro* profissionais,
que armam a festa completa."Qualquer varanda já é suficiente
para montar a churrasqueira. Se o
freguês não tiver, levamos uma
nossa", garante Léo Sampaio, do-
no da loja Espetinhos Mimi: que
conta com uma equipe de 20
churrasqueiras.

Encomendas — As reu-
niões, que devem ter no mínimo
30 e podem chegar a ISO pessoas,
duram até cinco horas. Por RS 14
por pessoa, o pacote básico da
Mimi inclui espetos de alcatra,
lingüiça toscana e coxa de frango
(num total de 700 g), um litro de
chope e 700 ml de refrigerante.
Há, ainda, outros 18 tipos de car-
ne que podem ser incluídos no
cardápio, pagos á parte, á escolha
do freguês. "A 

procura tem sido
muito grande. Só o Zico, entre
dezembro e janeiro, fez quatro
churrascos conosco, três na Barra
e um em Quintino", conta Léo.

O Açougue Barra's Meat, vizi-
nho do Espetinho Mimi, no Mer-
cado do Produtor, na Avenida
Ayrton Senna, é outro que entre-
ga em casa tudo o que for neces-
sário para um bom churrasco,
oferecendo também o trabalho do
churrasqueiro. A proprietária.
Norma Perdigão, garante que as
encomendas são entregues no
mesmo dia.

O preço no Barra's Meat não é
calculado por pessoa, mas varia
de acordo com as carnes escolhi-
das, vendidas a quilo, como nos
açougues tradicionais. A Barra's
Meat e a Mimi também traba-
lham com vendas no varejo, se o
cliente dispensar o churrasqueiro.

Para escolher a carne é bom
saber de alguns detalhes. A picanha
pesa, no máximo, 1,6 kg. Quando
um açougue vende uma peça de
dois quilos, junto vêm outros tipos
menos nobres de carne.

Ainda sobre picanhas, ponto al-
to de qualquer churrasco: a matu-
rada — retirada de um boi confina-
do para não ganhar músculos — é
mais macia que a comum, porém
mais cara. Também assa em apenas
20 minutos em brasa forte.

Ê preciso retirar o sebo que
acompanha alguns tipos de carne*

uma vez que, depois de assado, ele
endurece e amarga o churrasco.

Para acender o fogo, os proces-
sos mais tradicionais incluem gra-
vetos ou trouxinlias de jornal embe-
bidos em álcool. Mas a tecnologia
pode ser aliada do churrasqueiro: a
brasa atômica, um tipo de cera, não
põe a casa em risco de incêndio,
bem como o Fogo Gel, uma espécie
de álcool sólido.

O carvão tem variantes. O de
eucalipto tem maior durabilidade,
mas é necessário uma grande quan-
tidade. O briquetado é um pouco
mais econômico, faz menos fuma-

ça, mas não aceita água quando se
formam labaredas, pois esfarela.

Quanto aos utensílios, alguns
mestres defendem que a grelha é
melhor para pedaços grandes, evi-
tando que se fure a carne com espe-
tos, o que pode retirar nutrientes.

É importante saber a posição
correta das carnes nos espetos e na
churrasqueira. Com a maminha, a
pequena camada de gordura deve
ficar virada para cima, para ir der-
retendo e dando sabor á peça.

Peças pequenas devem ficar a
uma distância da brasa de apenas

quatro dedos e é necessário girá-las
constantemente, para assar por
igual. Peças grandes ficam a dois
palmos e vão baixando até os mes-
mos quatro dedos quando já estive-
rem ficando prontas.

A costela — que divide os co-
mensais entre fanáticos e críticos —
pode levar até quatro horas no fo-
go. Os ossos ficam virados para
baixo e a gordura para cima.

Depois de prontas, todas as car*-
nes devem ser cortadas no sentido;
das fibras, nunca ao contrário, para'
que não endureça.
Fonte: Léo Sampaio, da Espetinhos Mimi

3.25 3,24
Hambúrguer Sadia (672g)
Almôndegas Sadia (500g)

Palmolive Optims
Anti-caspa 2 em 1 (200ml)
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PROMOÇÃO DE TAMPOS DE MESA

Rua Catumbi, 101 - Catumbi • ( Perto do Sambodromo)
Tel.: 502-2256 - Fax: 502-2246

& SERVIÇOS

MEDICINA -
Análises laboratoriais..
Clinicas especializadas
Farmácias
Fonoaudiologia
Homeopatia
Médicos
Psicologia
Odontologia.™

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Adm.de condomínio
Advogados
Contadores e despachantes....
Serviços diversos
VEÍCULOS
Autoescolas
Táxis
VETERINÁRIAS

Decoração
Dedetização
Jardinagem.
Material de construção,...
Móveis
Piscinas
Serviços para o lar.—
Transportes e mudanças.
Vidros eesquadrias

ALIMENTAÇÃO...
Bares
Congelados
Pães, massas, etc
Restaurantes
CASAI CIA
Conserto de tênis.

Locadoras.
ESTÉTICA E VESTUÁRIO.
Beleza
Moda 

Informáticas
Livrarias
Material escolar,
Uniformes ~..
DIVERSOS

NA BARRA, MWÉ MS JM

Içntovffaú c/e crédifo

? Produtos Nacionais e Importados com os Melhores Preços.

? Grande Variedade de Artigos Perfumaria e Vitaminas.

AV. DAS AMÉRICAS, 2.111 - GOLDEN CENTER 494-2020

Clínica Três Rios

Carinho, experiência, conforto e tecnologia.

Cuide da saúde, sentindo-se em casa.

EXECUÇÃO - REFORMA

CONSERVAÇÃO DE JARDINS * RAPIDEZ *KÇAS ORIGINAIS
?GARANTIA DE 6 MESES NAS PEÇAS

?NEGOCIAMOS FORMAS DE PGT°
AV. OAS AMÉRICAS, 3555 TAi4M*7N9

BL1 SALA 212 • BARRASQUARE TIl/fAXt 4M-79M

HORTO DABAHS
Vasos de cimento |

| Plantas ornamentais ^
Terra adubada
Jardins (projeto, execução j

e manutenção) |

Av. Ayrton Senna • 3.400 - i

Tel.: 986-4744

Lajes, Caixas d'água, Piscinas, Terraços,
Coberturas, etc.

Pinturas de fachadas em edifícios

Tel/fax 342-2689

342-6239

Estrada dos Bandeirantes, 4666
Curicica - Jacarepaguá - RJ

SI

JARDIM ESCOLA
C0ELHINH0 SABIDO

PRÉ ESCOLAR i
f°GRAU

(COCUÇÀOPRÓPB/OV
ctó BcMtx tâitaaicc;

tf-cfits«

* Colchas * Cortinas * Persianas

e Horizontais * Fainéi^Fi||f í

?Paoel de
CHEQUES PRÉ EM 3 VEZES SEM JUROS

Av. Armando Lombordi, 601 -loia B
teo lodo4o Porção da Barra)

FERSMNAS HOMZOiroUS DE MADEIRA
VENEZIANAS E PERSIANAS

PORTAS SANFONADAS
CORTINAS RESIUNE - BIOMBOS

Atendimento
a domicílio tecidos

COSTURA

sob medida | Suo caso merece •

! • Estofado r «Cortinas

[ 
«Pisos «Persianas

i «Papéis de Parede «Painéis

t «Armários Embutidos «Rolo

41 R$13000
4 x RS 105.00
4xRS 94.00
4xRS 83.00
4xR$ 78 00

100* 1.00
1.60x03)
1.80*080
160x050
1.50x0.80

4 «R$57,00
4xRS 46.00
4 x R$41.00
4xRS36.no
4 x R$34.00

4xR$ 67,00
4 x RS 55.00
4 x R$49.00
4xR$43£0
4 x R$41.00

- ROUPAS PARA TODAS AS OCASIÕES -
FESTAS' VESTIDOS DE NOIVA' ESPORTE FINO

ATENDIMENTO COM HORA MARCADA

493-4983

üfN •
NU orfaawBfo

571-7790/238-5811
Av. Maracanã,1351 Lojas C,D e E
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? veterinAWI AS

I .. „ [COLMH 
RIVER VETERIHARIA

42? 1 Vpi" Aiv Or. Nelson Nascimento - CRMV RJ1883
'#5rv# I I I \t ^yi ^\r ? V/  Clinica Geral - Consultas Vacinas

if 
'.• 

• l\ M&mtm /" Remo9oes - Hospedagem em area
IIA#:7 ^KvirV®! ^ ¦* ^JL ai iam li'J m i xi i ipt ) \ verde de 8.000m2 com recreacdo, jogos,

II I CLINICA PET SHOP ® FARMACIA VET. ^ brincadeiras, piscina, amor e carinho.

j|BaJLjJ^ULL)Q^J ; Atendimento a Domicilio com Hera Marcadp
 

^^MMIPMMVWWPISMVVVOTVB^M^H PABX/FAX: 342-4002 - 342-6179 -.983-4445
I.Tifil / Aceitomos Carfgo American • Sollo

494-3093r®1' Ah HMNinitoBa,*

Pea. Euvaldo Lodi, 75-D - Barra
(En^fe p.la A,. Armando Lomtodi So lado B. Nacional/Unlbancol WMWMl)' loia-113SAo|oNRADO

__hbbi¦¦¦hmmmmhh¦¦bm¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦mmmmwarnmmtmm ^ i- 
Boutique^anlna TEL.I 322-5977 A

BANHO»TOS^RAC0ES^]^^S^^^^^^^^^'s 
s'mP®t'ca ^ ^arra 

RU# 

^o/si

farmAcia veterinAria Jmflmk) 
^fTlhote! TeL:294-419i

ORIENTAQAO VETERINARIA fj^g|||!is>^uscamos e entregamos a domicilio

PR0DUT0S PARA CAES EGAT0S o 
seu animalzinho

/kl . , . . Mais dedicacao e amor a seu animal com

(Nacionais e Importados) um tratamento especial

AV. DAS AMERICAS, 3555, bl 2 L111 (Barra Square) tel/fax.: 430-7110.

?CURBO "

II 

I I I 
ESTE TEM QUE SER em PRETO E branco. I ElfffjflflA III PFNAi FPRnrPKn III wrx PAISAGISMOI

Mil Seu ingles nao. £1 
nannY W PROJETOS POR COMPtJTADOR

llll Estudar no CNA 6 garantir future. AMtodo autartzado Pink and Mua |l| II NAIfHA ai/rn A M A
¦¦¦ Em plena tintonia coma evolufao do mundo, ^li^inilllll^ / W | |\tDANA

¦¦Ho CNA trnmfere para sua metodologla de enslno tudo aquilo |{H!l{RS]ll!fflU^^HRn ^gaHRRh^
j—_ que4vivenclododlaadia.Muska,cinema,multimidia ^9S||§|SlS'
«IM A eeulres athridades se transformam numa maneira l*aottt» Pan a Flnfc and M*a (ManW) MHaamiHIKMIItKfilWlSUiJIUI RH - Projetos e Cursos'CSII ^liPk dlnAmkaeeficazde aprender inglis. E mats a chance ^s53£fiW®r CursoregulareCuriofti-tMfe. ^r——tst?

mm 
*u 

fa^pT.'T.rnlr*'"' 
""" " E"°*" HDmnSn INFS.: 438-2803 / 983-9543 Cobertura 14 • Rio de Janeiro - RJ |

Turmas para adultos e crianfas a partlr de 4 anos. leirSSemSroSSSl^wSIS I9:00h W 12:00h 120:00h is 22:00h) F<Fone/Fax:32S-86S2 ~~~

inglesdefinitvo Barra: Av. OlegbrioModel 451 cob. 302/304/306Tel.: 493-6318 S.Caw<o-i».fao*—,M0-M:anMt 
^ VWffOO !^ ":"'''; 

•'' '' '

A 
direqAo

Seguran^a de sua Famllia

JJ9.00 Ool/VoyoB. TlfiO
/FQZwtnAm /\ . e^SIL tj/ ^ vl4H m*na "i,°° mw»

^cT\^ ¦ Mm 190,00 iortmm 110,00 ,
H CV,* J0nTl \J\ ¦ ¦hhI bnrt/OI/OWaatffl 310A0 Euoft/G1/Gh«aaft91 94».

Ir\ V c v V)^1 rtH / VuvTiuA. k«m(u.m«a») uo,oo K«*n(!«.»*«*») *•<».

I UT^0? * m * MONROE ¦ NAKATA E AINDA ESTE PRESENTED

M?iSz021 S 
^^|(^sgisr ;

LJ£-7/i!°n Senna 1yn / ^ \ jA ck<JUV^oe vA A lA .C»sS^5cVo»de ^ua, A0° I U^J _____ESPECIALIZA«>OS
* / o^Ctf^oAS / 1 K ^oin^BaftO ^ B—M SUSPEMSAO GERAL

P^dutor ( A. oO n/0 ^y- UfO-^®' 
MoIm • Amortec«dofe« • AJiohamanto

B|\ ^"VSr I Que® de DkepSo e Maoeaacnonto de
BS /\ • > 7\. A3 I"" / . ..- ^V:':>':t'/-::','\ AAm? E5ioMffl5BnHroHfflBTl Rod»«»Mola« E«P«C<«|« p/ C«rro« c/

A- r#'° /I S

8& ^ 
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^ 

ST'I 

Qfilial 
Rua 1.651 fAbrica: av. suburdana, 6.912!

T3QU3r3 inq. t/b:. ito Gw^ut. prti. i foart Pil3T0S

Classificados Disque J ££ 11 445-9027" 269-2066

23"5000 NOSSO MELHOR AMIQO DEUS
Lmnosi aobr* Bm to dm vo—m mnaindmdm. porqum £h tmm ouidndo dm v6a - / Pedro 5:7~

TRANSPORTAMOS SEU ANIMAL PARA

BANHO E TOSA

ENTREGA DE RAÇÃO A DOMICÍLIO

GRUPO DE ESTUDO COM ORIENTACAO
DE PROCURADORA DA REPÚBLICA

COLOCACAO GRÁTIS

LOJA
PILARES 289-3643

GOLDEN RIVER VETERINARIA

*« 
Lcrcr's Vct 

'«'

• CLÍNICA PET SHOP • FARMÁCIA VET.

Or. Nelson Nascimento - CRMV RJ 1883
Clínica Geral - Consultas Vacinas

Remoções - Hospedagem em área

^ verde de 8.000m2 com recreação, jogos,
,/v^~) brincadeiras, piscina, amor e carinho.
Atendimento a Domicilio com Hora Marcada
PABX/FAX: 342-4002 - 342-6179 -.983-4445

Aceitamos Cartão American e Sollo

T0S1NITEÉHIK22IN

UTICCSUaOUCEIINiTUeS
ESTRADA DA GÁVEA, 847
loja-113 SÃO CONRADO

TEL.: 322-5977

Pca. Euvaldo Lodi, 75-D - Barra
(Emrada pela Av. Armando Lombardi ao lado B. Naclonal/Unibanco)

Boutique~canlna

Classificados JB

Loja Ipanema:

Rua Visconde de Pirajá,

580/sl. 221

Tel.: 294-4191

A Pet Shop mais simpática da Barra

VENDA DE

'H^Sisb&A

PAISAGISMO

PROJETOS POB COMPUTAIXffl

IKEBANA
|| 

| | ¦ ¦ ESTE ANUNCIO TEM QUE SER EM PRETO E BRANCO.

11111 
Seu inglês não.

I I I ¦ I Estudar no CNA é garantir futuro.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Em plena sintonia com a evolução do mundo,
I I I I I o CNA transfere para sua metodologia da ensina tudo aquilo
—H . que é vivenciado dia a dia. Múska, cinema, multimídia

([ |M A e outras atividades se transformam numa maneira'fa II ^jP*k dlnòmka e eficaz de aprender Inglês. E mais a chance
de ganhar uma super-vlagem para os Estados Unidos.

HMMM Seu futuro pode esperar?
Turmas para adultos e crianças a partir de 4 anos.

inglês DEFiNiTvo Barra: Av. Olegário Maciel 451 cob. 302/304/306 Tel.: 493-6318

RH - Projetos e Cursos
Avenida das Américas. 1917

Cobertura 14 - Rio de Janeiro - i
Fone: (021) 32B-7018
Fone/Fax: 325 8652

INFS.: 438-2803 / 983-9543
(9:00h às 12:00h / 20:00h às 22:00h)

DIREÇÃO

Segurança de sua Família
 PVIOMIÇAO CJUXAS Dl IHBEÇJU)

Chevette 265,0
Gol, Voyage, Saveiro e Parati — - - 225,0
Escort até 92 - j&eT. 225.0

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
2xi/ |uros (1 + 1) - Financiamos em até 6 x (sob consulta)

àlIABWmriDK jogo UAI AC JOGOWRVIlVEVEVVKn^j WMPBCT 4 peças
a vhto à Thfa

Qpili 99,00 Opata 11JXI0
MRay/Carcal 135,00 0«l «ty / Cor»l 111^)0
rattaf (12 am «anta) 105,00 Pottot Tifi0
OiavaMa/Hatcti/Sodan Marajó 95,00 D»y»m 7ifiO
M/Vayaf* 119,00 Gol/Voyo9» 7J.00
Mama 111,00 Monta 110,00
Mm 190,00 Santana 1104»
Iscad/OI/OWa ato 91 2104» E«ort/0l/0híe ata 91 **fiO
KaM (l*. Max Ah) 130,00 Kadott (lx. Maz Ak) ?*.»
Uaa/Pliaáa/BbaataU 225,00 Ufw/Primio/Ilfca «á U («ant.) 41JO

MONROE - NAKATA E AINDA ESTC PRESENTE
COM GARANTIA DE FÁBRICA 2 ANOS

"FRON^^SO
siteS£L. so£^

Fizemos 
*

ttorro*
í ^el >S

..11,00
-9)4»
1054»
_M,00
105,00
1X^0

Molaa • Amortacadoraa • Alinhamento
de Direção e Balanceamento de

Rodaa e Molaa Eapeciaia p/ Carrcm c/
Ar Condicionado a Caixa de Direção.

filial Rua André Rocha, 1.651 FÁBRICA: Av. suburbana, 6.911
T3QU3r3 Inq. c/E«, do Gurwçu», prti i fwrt PíI3T0S

445-9027 269-2066
NOSSO MELHOR AMIQO DEUS i
LmnomJ aoòrm Bm todm vosam mnMmdmdm. porqum Bm tmm otádmdo dm vóm - / Pedro 5:7~

0800

23-5000
Classificados
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.JANELAS 
LATERAIS PARA KOMBIS

\A^ 

CARVIDRO 

gigs® 

\;

j;V_Av. 
Nelson Cardoso, 785 • Taquara - JacarepaguS © 423-4046 ^

EPSsS^ ^

Excelente equipe de cabeleireiros

j e manicures, conforto, seguranga

e atendimento personalizado. 
f kocadoras

MARQUE SEU HORARIO elf Espedalizada em FikesClassicos, 
F^|

j 
De r- o s6boJ. de H 6s 22hs.

; NOVIDADE KERASTASE .
Seivapara tratamento Entregas, recolhimento de fitas e

\ doscabetos cadastramento a domici'lio.

CARREFOUR - LOJA37 - TEL: 325-4246 INSC^lfdES GRATIS eJI
¦ Av. das Americas, 2300/Bloco B Sala 326

HJBBL. 
Tel.: 3250912 / 325-8721 ,JSSfiP»

.. , .. /

RESTAURANTBS '
'mmmMi 

A vim CTPPA^gfl I BRASA D'ORO CHURRASCARIA

]:£k 
KILOKAL) 

fr~ 
L£^rYk^ik^XSi?kA COMIDA A KILO

j SELF SERVICE A KILO "FRUTOS DO MAR £ AQUIItl" A disposigao churrasqueira rotativa com 10 qualidades de carnes
•08 PRATOS QUENTES >5 Fnmoso neixe assado no carvdo. camarao aiaante, nobres (tudo incluido no buffet). Temos sen/i?os para viagem.
! lO PRATOS FRIOS ) , siri ^tola e o chopinho tetra ^eladinho. Aceitamos CREDICARD, VISA e TICKETS

ts" P\rza e Dlcanha na brasachurrasco misto© os Hor^rio de 11:30h ^is 23:OOh.
ADE 2n ASABADO ) II/ P 

Hoii^irtcr»« fnrtnc rio mar Com ar condlcionado e musica ambiente
-DAS 11:30 As 15:30 HS ¦ 

dellclOSOS ftutos do mar. Estrada do Tindiba, 2.380

Au. das Americas, 3939 • Bloco 1 • Loja R ) fABERTO DIARIAMENTE OAS.1OMS^AO ULTIMO CL^NTE^ (juntmho ao Largo da Taquara)

ShopplngEsplanadadaBaw 
j [ Largo ^a^arra - £ox T<^Ts Tel: 5^-0^13 "J"©!. I <423— 3C>5S

HBJSSSHMB [RESTAURANTE 
COSTAMAR]

Serve o Melhor Bacalhau da Barra - <s^

Mil KUB B ¦ PortUQU©sa - Costa Mar A domicilio (minimo lOO unidades)

8BL®\ J#JvTV Moda Porto - Gomes Sd f T •
GRANDE VARIEDADE DE \[$P^ 

jL/J7-r7

jfl FRUTOS DO MAR T)7 /mCASA DOIS JOTAS DE LEGUMES

CALDEIRADA - MARISCADA - CAM A ROES E PRATOS DE CARNE Jlltff§l\Rua 
Capitao Mlix, 110-- Rua 14 - Lj. 01, 03, 06, 07

Aceitamos todos os cartoes OHMf Cadeg - Sao Cnst6vao - RJ.

v Lgo. do Barrlnha, box 2 A 6 Tel.: 493-0425 MHHB333BEEHI >

? alimcntacao

J\ AS CARNES QUE VOCE CONHECE

A \ E OS CORTES QUE VOCE NUNCA VIU. liHWHi'llMU
# flj Postas • Fil6s • Inteiro

y;w 1 dr de Cliori^ro Av. Ayrton Senna, 1791 • Barra da Tijuca
Costela de Lombo (Mercado do Produtor - Box 20)

^ 
Carpaccio^r^

:HluZI almoqoexecutivoarabe = R$ 5,50

T: e ati§ochurrasquelro. \ 
,tB BH'—-- 

'J °

¦ , ' I—AS FSPFriAI inADFS- o Kibes de ricota, catupiry
(L* * Av. Olegario Maciel, T1 loja c - Barra frango c/ catupiry, espinafre, came J

!'"C^ S^0U TH Tel • 4Q3 17QO e 493.1859 ° Belewa (doce nozes c/ amendoa)
¦-> lei.. W.17W e wo.ioo^ Av. 

Ayrton Senna, 3000 Loja 1014
%#t_ _ TaI . iRc.nn A ¦

JANELAS LATERAIS PARA K0MBIS

CA R VIDRO

Av. Nelson Cardoso, 785 - Taquara - Jacarepaguá

AV. «WWÇ WE
ÊÊÊÈÈÈÊÊÉmÈâmÈÊm8Wmm

WÈP Especializada em Filmes Clássicos,
sessão oAs-JOde 

Ãrte e Cult-Movies. Aqui você encontra

VÍ060 os últimos lançamentos do mês.

urrasqueiro

AUTOPE(

(j-{&ii2000
uie

Excelente equipe de cabeleireiros

e manicures, conforto, segurança

e atendimento personalizado.

MARQUE SEU HORÁRIO

De 2a a sábado de 10 às 22hs.

NOVIDADE KERASTASE
Seiva para tratamento

dos cabelos

carrefour - loja 37 - TEL: 325-4246

14 6 Coifhuré *****

&£ef* d*. &&ÇA «A* "Pé*

^Hidratação ^-Penteados
t^Henna õi/Maquilagem

^Amaciamento ff Depilação

Entregas, recolhimento de fitas e
cadastramento a domicílio.

INSCRIÇÕES GRÁTIS
Av. das Américas, 2300/Bloco B Sala 326

Tel.: 325-1912 / 325-8721

Classificados JB

Loja Tijaca:

Rua Conde de Bonfim,

346/sl. 202

TeL: 254-8992

\\(» I MIOITIM. Cl \l I I!. M VS
i;i l M \s I.(1.1 \s IJl I M \ls MA-

IHM \ll lílO.

^ 
n»«TAl)BANT«S

j^KifnKArl LA VIOLETERA ^il
S™ IMIAJIV/tL BAR E RESTAURANTE
5 SELF SERVICE A KILO -FRUTOS DO MAR £ AQUIIir

P?n pSatSS ?ri^STES I 9m^> Famoso peixe assado no carvao, camarao gigante,
io pratos frios 

j 
xbgr siri 

patola e o choplnho tetra ^eladinho.

|DE 2" A SABADO T P'ZZa 6 ^9 ^

-das 11:30 As 15:30 hs (  deliciososfoitos do mar.

^ 
Shopping Esplanade da Barra 

j

RESTAURANTE COSTAMAR
^ \ rS/^mt^^\o\ 

' 
• ¦ Serve o Melhor Bacalhau da Barra s~

wSra \z\ ¦ PortuQuesa - Costa Mar

^Hi®\ /•piSil Moda Porto - Gomes Sdi ^
GRANDE VARIEDADE DE W
FRUTOS DO MAR ^

BCALDEIRADA - MARISCADA - CAMARdES E PRATOS DC CARNE
-,lliffmi'ffimnm^ Aceitamos todos os cartoes

L Lqo. da Bqrrlnhq, box 2 A 6 Tel.: 493-0425 ,

BRASA D'ORO CHURRASCARIA

COMIDA A KILO
À disposição churrasqueira rotativa com 10 qualidades de carnes

nobres (tudo incluído no buffet). Temos serviços para viagem.
Aceitamos CREDICARD, VISA e TICKETS

Horário de 11:30h às 23:OOh.
Com ar condicionado e música ambiente

Estrada do Tindiba, 2.380
(juntinho ao Largo da Taquara)

.CASA DOIS JOTAS DE LEGUMES
Rua Capitão Fólix, 110 - Rua 14 - Lj. 01, 03, 06, 07

Cadeg - São Cristóvão - RJ.

Tel.: 264-9905

? ALIMENTAÇÃO

AS CARNES QUE VOCÊ CONHECE

E OS CORTES QUE VOCÊ NUNCA VIU.

dw*(

!o bm 
que 

vi 
*****

Tel.: 493.1790 e 493.1859

PEIXE EM CASA

Postas • Filés • Inteiro

325-2621
Av. Ayrton Senna, 1791 - Barra da Tijuca

(Mercado do Produtor - Boi 20)

? CONGELADOS

@©Ga@gtfii ©@s
Há cinco anos oferecendo comida

caseira a seus clientes.
Pacotes a partir de R$ 25,00

Soh consulta, aceitamos:
Cartões, Tickets e Cheques-pré.

SOLICITE CARDÁPIO.
TEL/FAX: 264-1220

btosI
ALMOÇO EXECUTIVO ÁRABE = R$ 5,50
o Sfihas abertas e fechadas de carne,

queijo, frango c/ catupiry e vegetariana
o Kibes de ricota, catupiry

frango c/ catupiry, espinafre, carne
o Belewa (doce nozes c/ amêndoa)

Av. Ayrton Senna, 3000 Loja 1014

v Via Parque Shopping - Tel.; 385-0314

AS ESPECIALIDADES:

-rr _ . — 
^ JORNAL DO BRASIL "7

QUINTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1996 BARRA '

A gente ampliou assim o preço do

classificado de até 20 palavras só pra

você não achar ridículo o que a

gente cobra pra você anunciar tudo

que quiser no Caderno Barra.

JORNAL DO BRASIL

I.IGAÇÁO GRATUITA.

0800-235000

A partir de

E
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-faixas colorem o ceu do Recreio ao Leme e se firmam como meio eficiente para divulgar produtos no verao

missor. Segundo Marcos Lugao,
anos ' -

to Ele aponta um
mento de 500% no se com- <

com os de

sobrevoando as praias da Barra."Essa 
quantidade deve dobrar em .. f

pouco tempo", aposta Lugao, que kM |
iniciouaatividadeem 1963. B^Hd9Hmk|^^HK<.

Embora seja dificil para as em- ^KLW. •
presas ou agendas de publicida- -..^H^HPl
des medirem o retorno das men-
sagens puxadas pelos avioes, a pil^^ffei>v^- 
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'& JKsl^ 'f* ' 
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propaganda aerea tem atraido Pj^fe3P^W|p^ >'
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Shell, '
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to tem um apelo gran- jBMMBB . - twHHHP
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aviSes Cessna, Os avioes decolam do Aeroportdfik Jacarepagua rebocando mensagens cotnerciais que sao vistasldelos banliistagria orla entre^wcrel^^^Leme
Bellanka, avaliados

^^^^Hde 
R$ 35 mil, exigem <•>

periodica a cada 50 Aeronorto de J acareDasrua em exnansao
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para os juniors. 
?

Nelson Perei

üü

ifllÉIl!

INFURMc PUBLrCITARIO

NOVIDADES NO BRITANNIA BARRA

A 

propaganda 

está no ar

¦ Aviõezinhos puxa-faixas colorem o céu do Recreio ao Leme e se firmam como meio eficiente para divulgar produtos no verão

BRITANNIA BARRA: RUA OLEGÁRIO MACIEL, 390 S 493-3399

1- MAIS ESPAÇO.
o Britannia Júnior e Adulto passam a ocupar o mesmo local situado à Rua Olegário Maciel, 390, a partir de 04 de março. O objetivo da fusão é facilitar a
locomoção das famílias que tenham filhos freqüentando os dois departamentos, assim como congregar numa única filial a continuidade dos cursos oferecidos e
oferecer mais espaço e conforto aos alunos.

3 - A PARTIR DE 4 ANOS.
O Departamento Juniors se compreende da seguinte forma:

Baby-class: a partir de 4 anos
Pré-kids: a partir de 7 anos
Kid's Talk: 9 anos em diante
Juniors Courses: entre 10 e 12 anos
Pró-lntermediate Courses: são a consolidação e preparação para o primeiro

nível de exame internacional de Cambridge/CCSE1.

- EXECUTIVOS.
O departamento Adulto do Britannia também prepara os profissionais das melhores empresas. Os cursos da escola Executiva são dinâmicos e muito eficazes, com
metodologia diferenciada para comunicação social e profissional no mundo dos negócios internacionais.
Todos os anos o Britannia oferece, por concurso, bolsas de estudo no exterior.

- OUTROS DIFERENCIAIS:
Britannia oferece também:

- Turmas pequenas, em torno de 12 alunos.
- Multimedia, Internet e Biblioteca para uso dos alunos.
- Convênio com escolas nos Estados Unidos e Inglaterra para cursos de férias.
- Professores especializados, com grande quadro de professores estrangeiros.

Para maiores informações, venha nos visitar à:

ALU1ZIO FREIRE
Eles passam voando pelas

praias da Barra, chamando a
atenção dos banhistas e criando
um cenário colorido nas tardes de
sol. São os aviõezinhos puxa-fai-
xas, que decolam do Aeroporto
de Jacarepaguá e vão do Recreio
ao Leme rebocando mensagens
comerciais. "A 

propaganda é ex-
tremamente eficiente, porque
atinge o público-alvo do produto,
em local e horário pré-determina-
do", diz a ex-comissária da Varig
Clara Gnoatto, dona da Fly Pro-
paganda.

Outdoor — Clara tem razão.
Não há quem consiga evitar a
mensagem flutuante. E uma espé-
cie de outdoor que vai atrás do
consumidor. As empresas de pro-
paganda aérea cobram em média
R$ 350 por hora. Estima-se que o
serviço é visto por um milhão de
pessoas por final de —
semana. Quando tudo
dá certo, o faturamen-
to anual pode chegar
á casa dos R$ 360 mil."É difícil prever um
resultado, Essa ativi-
dade é muito sazonal,
depende das condi-
ções do tempo", expli-
ca o coronel- aviador
Marcos Lugão, 72
anos, dono da Propa-
gaer Publicidades, a
pioneira no ramo. 

Para garantir um retorno
maior, a alternativa é buscar no-
vidades no mercado. A Job Pro-
paganda Aérea, ligada á empre-
sa de painéis de mesmo nome,
promete lançar no próximo mês
faixas com pintura em policro-
mia. "Vai ser como reproduzir
um quadro", garante Eduardo
Valle, um dos sócios. A Fly já
está usando um painel eletrônico
controlado por computador pa-
ra fazer propaganda durante á
noite. No pisca-pisca do painel é
destacado o nome e a mensagem
do produto. 

"Temos 
que inovar

para atrair novos clientes", diz
Clara.

Clientes—O mercado é pro-

Nas praias, as

mensagens

puxadas pelos
aviões são

vistas por
cerca de um

milhão de

pessoas

missor. Segundo Marcos Lugão.
nos últimos três anos o movimen-
to dobrou. Ele aponta um cresci-
mento de 500% no setor, se com-
parado com os resultados de 15
anos atrás. São cerca de 15 aviões
sobrevoando as praias da Barra."Essa 

quantidade deve dobrar em
pouco tempo", aposta Lugão, que
iniciou a atividade em 1963.

Embora seja difícil para as em-
presas ou agências de publicida-
des medirem o retorno das men-
sagens puxadas pelos aviões, a
propaganda aérea tem atraído
grandes clientes, como Shell,
IBM, Teletrim, Sonrisal, Cultura
Inglesa, Via Parque, Freeway e
Carrefour.

"Olha lá" — Como a fre-
qüência das praias é muito diver-
sificada, a mídia é mais indicada
para os produtos de massa. "A

propaganda institucional é o for-
te", diz Clara. Quan-
do o nome do produ-
to tem um apelo gran-
de e o cliente colabora
com uma boa idéia,
melhor ainda, "A faixa
da aguardente Cani-
nha 51 foi um sucesso.
As pessoas comenta-
vam na praia", come-
mora Lugão. Segundo
ele, o termômetro para
medir os resultados é o
"olha lá!" dos banhis-

 tas.
Os pequenos aviões Cessna,

Cytabricre~Bellanka, avaliados
em cerca de RS 35 mil, exigem
manutenção periódica. A cada 50
horas de vôo, devem parar para
revisão. Quando completa duas
mil horas, o avião entra na ofici-
na para abrir o motor e trocar as
peças — todas importadas. A
maioria das empresas não possui
seguro dos aviões. Como não há
exigência por parte do Departa-
mento de Aviação Civil (DACT e
da Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária (Infrae-
ro), os proprietários alegam que
o investimento é revertido para a
compra de peças.

2 - CONVERSAÇÃO FLUENTE.
Tanto o departamento de Juniors como o Adulto visam um real desenvolvimento da língua inglesa, utilizando uma metodologia comunicativa integrando
conversação com jogos, dramatização, atividades musicais, vídeos, multimídia e Internet.
Além disso o Britannia oferece, em todos os seus cursos, variado material extracurricular para que o aluno adquira e desenvolva um amplo conhecimento do inglês
internacional.

4-TEENSE ADULTOS.
O Departamento Adulto atende alunos a partir de 14 anos. Esses cursos
seguem uma metodologia dinâmica com ênfase na
Conversação, de uma maneira sistemática e eficaz. Do iniciante ao mais
avançado para jovens e adultos, os cursos são ricos em ptividades
comunicativas variadas.
O aluno Britannia habita-se para exames internacionais, preparando-se para
ingressar em cursos de graduação e pós-graduaof Cambridge dos mais novos
exames: Cambridge Certificate in Communicative Skills in English (C.C.S.E.).
Com indicações de aprovação de mais 90%. Além disso, os exames
tradicionais de Cambridge Americanos de Michigan,TOEFL e GMAT também
podem ser preparados através da programação especial.

Os aviões decolam do Aeroporto de Jacarepaguá rebocando mensagens comerciais que são vistas pelos banhistas na orla entre o Recreio e o Leme

Aeroporto de Jacarepaguá em expansão

O escritor-aviador francês An-
toine de Saint-Exupéry ficaria en-
cantado com o atual Aeroporto de
Jacarepaguá. Há notícias de que o
autor de Correio Sul e O Pequeno
Príncipe decolou daquela área nos
anos 40, quando havia apenas uma
clareira aberta no meio do matagal.
Hoje, encontra-se ali um moderno
espaço para servir à aviação. Só em
1995, cerca de 35 mil pessoas passa-
ram pelo aeroporto.

Nos hangares, não estão apenas
os puxa-faixas, mas vários tipos de

monomotores, bimotores, Búfalos
e helicópteros. A maioria dos pas-
sageiros dessas aeronaves é forma-
da por empresários. Mas outros
moradores da Barra descobriram a
importância desse transporte quan-
do ficaram ilhados no bairro, du-
rante as chuvas das últimas sema-
nas.

"O aeroporto está em franca ex-
pansão. A Barra reúne todos os
fatores para possibilitar esse cresci-
mento", diz a superintendente do

aeroporto, .Maria Elena Rocha.
Sua afirmação é baseada em alguns
projetos em torno do bairro. Entre
eles, a construção da-Linha Amare-
la e do Porto de Sepetiba."A Barra possui uma população
de alto poder aquisitivo. Além dis-
so, o bairro tem atraído novos mo-
radores com potencial econômico,
dispostos a investir. São pessoas de
negócios, que precisam de rapidez
para se locomover", analisa Maria
Elena.

O Aeroporto de Jacarepaguá

trabalha com 58 concessionárias,
empresas que exploram comercial-
mente as operações de vôo. As con-
cessões são fornecidas pela Infrae-
ro, subordinada ao Ministério dá
Aeronáutica, que controla 62 aero:
portos no país.

"A localização do aeroporto
transformou-se numa realidade
atraente para esse mercado. Esta-
mos instalados num local estratégi-
co para esse tipo de atividade",
avalia a superintendente.
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