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0 brasileiro Christian Fittipaldi bateu de traseira no muro da curva 4 no treino livre da manhã de ontem, mas não sofreu nada de grave e corre hoje

REVISTAS

Rio volta a

sentir emoção

da velocidade

com

esta

edição

ganhe 0 torcedor brasileiro de auto-
mobilismo começa hoje a viver
uma nova paixão: a realização no
Rio de Janeiro, pela primeira vez
no país, de uma corrida de Fòrmu-
la Indy, a categoria que já foi pejo-
rativamente chamada de Velho
Oeste americano por realizar suas
corridas apenas nos Estados Uni-
dos e no Canadá — agora, há tam-
bém uma etapa na Austrália.

A partir das I3h, e em rede com
duas emissoras americanas, o SBT
transmitirá a prova Rio
Indy 400 não só para todo
o pais como para o mun-
do. Será a volta do Rio ao
circo mundial da velocida-
de, desde que a cidade
perdeu a F 1 para São
Paulo, em 1990.

Para aumentar a satis-
façào do amante nacional
do ronco dos motores, da

graxa e do combustível
(neste caso, também no-
vo, o metanol), a corrida

TEMPO

HOJE

Sol com algumas
nuvens. Possibilidade
de chuvas.

Máxima
31

Fonte: ACCU Wealhor

terá oito pilotos da terra: Emer-
son Fittipaldi, Raul Boesel, André
Ribeiro, Marco Greco, Gil de
Ferran, Roberto Moreno, Maurí-
cio Gugelmin e Christian Fittipal-
di, que ontem, nos treinos livres
da manhã, sofreu um acidente sem
gravidade ao bater de traseira no
muro. As 133 voltas da corrida
marcam, ainda, a inauguração do
circuito oval Emerson Fittipaldi
no Autódromo Nelson Piquet —

uma homenagem que o Rio presta
ao primeiro brasileiro a
aventurar-se pela Indy.

Pela segunda rodada do
Campeonato Estadual de
Futebol, o Botafogo vai a
Moça Bonita enfrentar o
Bangu (16h); o Fluminense
jogará contra o América
em Madureira (15h); o Ita-
peruna recebe o Flamengo
(16h) e o Vasco irá a Cam-
pos para a partida contra
o Americano (20h, com
TV). (Páginas de 38 a 44)

Minlma

Um filme a que
o Rio já assistiu
Em caria/ na cidade, o filme Cassino, de
Mariin Sgorsese, revela unia série de
coincidências entre a trajetória dos
contraventoras de Las V egas e a dos
chefes do jogo do bicho do Rio. (Pág. 1)

ARTUR XEXEO

Repete-se com Dmho. dos
Mamoius. o caso de Ayr-
ton Senna; duas viúvas
reivindicam o direito so-
hrc o morto. (Pág. 12)

Movimento dos

sem-terra muda

Sarney ajudará

a enterrar a

forma de pressão CPI dos Bancos

Numa assembléia hoje, no Pontal
do Paranapanema. São Paulo, os li-
deres dos sem-terra vào anunciar
uma nova estratégia dc pressão pela
reforma agrária. As ocupações vào
continuar, mas os acampamentos fi-
carào fora das fazendas. (Página 16)

O incêndio da CPI dos Bancos já está
com os dias contados, graças a articula-
çòes de aliados do governo com o senador
José Sarney. A ameaça da CPI e a derrota
na Previdência são conseqüências de erros
do governo na relação com o Congresso.
(Coisas da Política, pág. 2, e pág. 3)

Até 1999. o Brasil terá um Produto
Interno Bruto (a soma do valor de
mercadorias e serviços produzidos)
superiora USS 1 trilhão,alinhando-se
entre as nove maiores economias do
mundo, prevê o ministro da Fazenda,
Pedro Malan. em entrevista ao JOR-
NAL DO BRASIL. Hoje. o PIB é de
USS 650 bilhões. Malan disse que o
ônus imposto à classe média pelo Pia-
no Real já está se diluindo com a
tendência de queda nos preços não
afetados pela competição internacio-
nal, como nos casos dos aluguéis e
serviços. Mesmo assim, diz que é um
equívoco achar que a batalha contra a

inflação já foi ganha, apesar dc o
custo da cesta básica calculado pelo
Departamento Intersindical de Esta-
tísticas e Estudos Sócio-Econômicos
(Dicese) estar apenas RS 2 acima do
registrado no lançamento do Real, em
Io de julho de 1994. 0 ministro da
Fazenda entende que a Comissão Par-
lamentar de Inquérito instaurada para
investigar o sistema bancário é "ino-

portuna e desnecessária". E completa
dizendo que 

"nenhum 
pais do mundo

submete o Banco Central a este achin-
calhe irresponsável", referindo-se
às criticas à instituição. (Página 14)

SEU BOLSO

Ura roteiro para
preenchimento da declaração ;
. deste ano; cujo prazo de
entrega acaba dia 30 de abril.

Pégfau* 6*7 ¦ > V

PUC e UFRJ
complementam a formação

de alunos ajudando-os a
montar seus próprios

negócios
Página 9

Carioca 
perde 

R$ 700

milhões com trânsito

Quando voltar ao trabalho ama-
nhã. o carioca vai encontrar um velho
conhecido: o engarrafamento. Com ele
no caminho, o morador do Rio vai
gastar este ano RS 700 milhões em
combustível e manutenção de veículos.
67% a mais do que gastaria se não
tivesse que enfrentar os 80 quilômetros
diários de agonia no trânsito. Preso
em qualquer um dos 252 mil veículos
que caem nesse labirinto, cada um dos
4 milhões de moradores da Região
Metropolitana perde duas horas de

\ >

seu dia: nem trabalha, nem descansa,
só se irrita. Enquanto assistem à falta
de planejamento do poder público
diante do problema, especialistas em
trânsito identificam nas obras do Rio
Cidade a causa maior dos engarrafa-
mentos e só enxergam uma saida: o
metrô. Até lá. é conviver com o caos,
Alguns até descobrem consolos, como o
piloto Maurício Gugelmin: "Ao menos
você olha pela janela do carro e \è essa
vista maravilhosa." (Págs. 30,31. 32 e 34
e editorial "Salada de Frutas", pag. 12)
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BELEZA DOMINGO

Preço para o Rio: R$ 2,00

Fumo 
pode

levar à 
perda

dos dentes

Como se não bastassem os conhe-
cidos males que o cigarro provoca —
doenças do pulmão, distúrbios car-
diovaseulares e vários tipos de càn-
cer —. estudos recentes vieram acres-
centar mais um item nessa lista ma-
cabra: a doença periodontal. Trata-
se de uma infecção que atinge as
estruturas de sustentação dos dentes
— gengivas, osso e ligamentos. O re-
sultado de fumar vários maços por anos
e anos não podia ser outro: um grande
risco de perder os dentes. (Pág. 26)
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O brasileiro Christian Fittipaldi bateu de traseira no muro da curva 4 no treino livre da manhã de ontem, mas não sofreu nada de grave e corre hoje

BELEZA

revistas

com

esta

edição

ganhe Com o italiano Alex Zanardi na
polo e o brasileiro André Ribeiro
na terceira posição, o GP Rio 400
dá oportunidade ao torcedor de
automobilismo de começar a viver
hoje uma nova paixão: a realização
no Rio de Janeiro, pela primeira
vez no pais, de uma corrida de
Fórmula Indy. A categoria foi pe-
jorativamente chamada de Velho
Oeste americano por realizar suas
corridas apenas nos Estados Uni-
dos e no Canadá — agora, há tam-
bèm uma etapa na Aus-
trália. Alex Zanardi fez o
tempo de 40s 162 e André
Ribeiro marcou 40s240. A
corrida, com largada ás
13h, terá transmissão ao
vivo do SBT. inclusive pa-
ra o Rio.

Para aumentar a satis-
fação do aficionado na-
cional a prova terá oito
pilotos da terra: além de
André Ribeiro, Gil de
Ferran (40s618). Maurício

TEMPO

HOJE

Sol com algumas
nuvens. Possibilidade
de chuvas.

Máxima "t$r
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Gugelmin (40s793), Emerson Fitti-
paldi (4ls058), Roberto Moreno
(4ls097), Marco Greco (42s9ll),
Raul Boesel, que teve problemas e
não registrou tempo, e Christian
Fittipaldi, que ontem, nos treinos
livres da manhã, sofreu um aciden-
te sem gravidade ao bater de trasei-
ra no muro. Christian não partici-
pou da tomada de tempos e larga
na última posição. As 133 voltas da
corrida marcam, ainda, a inaugu-
ração do circuito oval Emerson

Fittipaldi no Autódromo
Nelson Piquet.

Pela segunda rodada do
Campeonato Estadual de
Futebol, o Botafogo vai a
Moça Bonita enfrentar o
Bangu (I6h): o Fluminense
jogará contra o América
em Madureira (15h); o Ita-
peruna recebe o Flamengo
(16h) e o Vasco irá a Cam-
pos para a partida contra
o Americano (20h, com
TV). (Páginas de 38 a 44)

Malan 

prevê 

PIB de US$ 1 trilhão

Um filme a que
o Rio já assistiu
Em cartaz na cidade, o filme Cassino, de
Martin Scorscse, revela uma série de
coincidências entre a trajetória dos
contraventoras de Las Vegas c a dos
chefes do jogo do bicho do Rio. (Pág. 1)

ARTUR XEXÉO

Repete-se com Dinho, dos
Mumonus, o caso de Ayr-
tou Senha: duas viúvas
reivindicam o direito so-
breomorto. (Pág. 12)

Movimento dos

sem-terra muda

Sarney ajudará

a enterrar a

forma de 
pressão CPI dos Bancos

Numa assembléia hoje, no Pontal O incêndio da CPI dos Bancos já está
do Paranapanema, São Paulo, os li- com os dias contados, graças a articula-
deres dos sem-terra vão anunciar çòes de aliados do governo com o senador
uma nova estratégia de pressão pela José Sarney. A ameaça da CPI e a derrota
relorma agrária. As ocupações vão na Previdência são conseqüências de erros
continuar, mas os acampamentos fi- do governo na relação com o Congresso,
carão fora das fazendas. (Página 16) (Coisas da Política, pág. 2, e pág. 3)

Até 1999, o Brasil terá um Produto
Interno Bruto (a soma do valor de
mercadorias e serviços produzidos)
superior a USS 1 trilhão, alinhando-se
entre as nove maiores economias do
mundo, prevê o ministro da Fazenda,
Pedro Malan, em entrevista ao JOR-
NAL DO BRASIL. Hoje. o PIB é de
USS 650 bilhões. Malan disse que o
ônus imposto à classe média pelo Pia-
no Real já está se diluindo com a
tendência de queda nos preços não
afetados pela competição internacio-
nal. como nos casos dos aluguéis e
serviços. Mesmo assim, diz que é um
equívoco achar que a batalha contra a

inflação já foi ganha, apesar de o
custo da cesta básica calculado pelo
Departamento Intersindical de Esta-
tísticas e Estudos Sócio-Econômicos
(Dieese) estar apenas RS 2 acima do
registrado no lançamento do Real, em
Io de julho de 1994. O ministro da
Fazenda entende que a Comissão Par-
lamentar de Inquérito instaurada para
investigar o sistema bancário é "ino-

portuna e desnecessária". E completa
dizendo que 

"nenhum 
país do mundo

submete o Banco Central a este achin-
calhe irresponsável", referindo-se
às criticas á instituição. (Página 14)
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Fumo 
pode

levar à 
perda

dos dentes

Como se não bastassem os conhe-
cidos males que o cigarro provoca —
doenças do pulmão, distúrbios car-
diovasculares e vários tipos de càn-
cer —. estudos recentes vieram acres-
centar mais um item nessa lista ma-
cabra: a doença periodontal. Trata-
se de uma infecção que atinge as
estruturas de sustentação dos dentes
— gengivas, osso e ligamentos. O re-
sultado de fumar vários maços por anos
e anos não podia ser outro: um grande
risco de perder os dentes. (Pág. 26)

SEU BOLSO

TJfoo roteiro para
preenchimento da declaração

deste ano, cujo prazo de
entrega acaba dia 30 de abril.

PUC e UFRJ
complementam a formação

de alunos ajudando-os a
montar seus próprios

negócios
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Carioca 
perde 

R$ 700

milhões com trânsito

Quando voltar ao trabalho ama-
nhà. o carioca vai encontrar um velho
conhecido: o engarrafamento. Com ele
no caminho, o morador do Rio vai
gastar este ano RS 700 milhões em
combustível e manutenção de veículos,
67% a mais do que gastaria se não
tivesse que enfrentar os 80 quilômetros
diários de agonia no trânsito. Preso
em qualquer um dos 252 mil veículos
que caem nesse labirinto, cada um dos
4 milhões de moradores da Região
Metropolitana perde duas horas de

seu dia: nem trabalha, nem descansa,
só se irrita. Enquanto assistem à falta
de planejamento do poder público
diante do problema, especialistas em
trânsito identificam nas obras do Rio
Cidade a causa maior dos engarrafa-
mentos e só enxergam uma saída: o
metrô. Até lá. é conviver com o caos.
Alguns até descobrem consolos, como o
piloto Maurício Gugelmin: "Ao menos
você olha pela janela do carro e vê essa
vista maravilhosa." (Págs. 30.31,32 e 34
e editorial "Salada de Frutas", pág. 12)

JORNAL DO BRASIL 
=?

©JORNAL DO BRASIL SA 1996 RIO DE JANEIRO • Domingo • 17 DE MARÇO DE 1996 2a Edição

Zanardi larga

na 

6pole' 

e

André em 3o

INDY

Os pilotos, as máquinas, os
bastidores: um guia

completo da primeira prova
realizada no Brasil

As tendências do look de
outono e as modernas

técnicas de embelezamento

para mulheres. E homens

DOMINGO

Bye-bye, verão! Uma
retrospectiva dos fatos e

polêmicas que esquentaram
a estação

mm.

0

«

001E



 W~ ANGRA DOS REISHl  nssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssQ

OOlSAS DAk POLITICA I facote EspccJat 
I P ri^RA P ^ ^* DIARIACOMPLETA^^P*^

 ——— WM.OM 
t %mm — 

w'"

¦ DORA KRAMER |jgrj^-«*»«| cincd' 5 testrelas \

NgBnaar""! Havana, 

Caydmp&qnilem - 6 noues ^HMB|yaJjyiS|M|H|MLXAiAA^{
KgjvMM no Hotel Habaw Libre - US$443 M

urSrSi rSSSSss f

cerco contra CPI "saT 
MH||

ucm na Republica sabe por onde as cobras andam firmou . l k *
V^/ nas ultimas horas a convicgao de que a CPI dos Bancos I mm] 

1 1 _ ^ ^ "J——TST.— ' S 
' ' "

vai morrer na Comissao de Constitute) e Justi^a. E com I S5SS?S me vo»ta #%€|tll# SCU S€MlitO"Bi'fli Il€MMlClfllCf C»
colabora?ao do presidente do Senado, Jose Sarney. Foram Jw/ ? rno««trondnilcaVASP:
esses mesmos experts em caminho das pedras que andaram 5^v 

* 
HotdNwvSrkhiScS>° 00 

Iaaaa^A I I f\lPII/ll iTCQAfiCQNTAI nZTuITTTT"!
convcreando com Sarney cm busca de uma saida para a crisc [>) .SSBSSSJk' 1 PRftlilSO 11 WjNCT 11€T€ANftMCNT€ImaisarriscadaeacirradadogovernoFernando Henrique. I^S ? owietasp«acaneaadwes I1 '""Viiai 

II JllK^lAlf"#fcR I Cvwllw II A^AA a |
Ainda que vigore uma duvida aqui, outra ali, o roteiro do noaefopono00 I 

f 
OKI film || (f|^|y\|4| |sailte:04A)4^-B«omo:i5^|l |j^yfy|M I'

funeral — do velorio ao enterro — esta montado. Primeiro Ha •-if mi 1 ViMl"^V II 13 tna« r«~_7- 1 03"o^teanoCairo || «jbW(1i. |
trabalha-se para que os partidos nao consigam indicar hSr * Mar<o 09.u.23 I A^w®f:6^Fp'f"®.n§. 02Parques Aa^favJWn^ife^seuEgipcioII S4oPa?to°U I
maioria dos integrates da comissao. Isso enquanto na » I ^"nSlsTm Miami I M^ic Kingdon MGM I 06 noU2SJ^SJ#rao1 II nV2;,®19 

dn Ma,a IComissao de Constitui^ao e Justi?a um relator de confian?a iA —,m nn, IIIt,rl. cuuu I 
" 

Traslados Universal, Epcot, ¦ TelAviv CteasS'a^Haia, Acre, D °6 notes em Roma I
prepara seu parecer pela inconstitucionalidade da CPI e -**:/ «¦<*»• roww. | . v*Aq«; Tower Air IComPrars eMuitoMais.ll T9>eriadck Nazar^.Gali^ta. Jeric6, MT. , a^?'eIP°na'ell°' . I
talvez, ainda nao esta certo — pelo nao reconhecimento da ;•:/ - I %<»*»•> I American Mines 11 Jerusalem, Befem, c/Caf6da Manhil tw
validade da comissao se ela nao tiver a totalidade dos jii STELLAELARROS 1 usil II a I imJ.I |
representantcspartidariosindicados. i | 11 uss2.120r | us, 1.395,^ I «

Isso como medida de seguranga, pois da seara das cobras £1 1 
^ 4

hem criadas comegam a sair pistas de que ha trabalho de peso Sgl IIl F^1. 1
sendo feito em cima do PMDBj Com 0 objetivo concreto de ggj W^"^m mofiAMt ^SfSrSwiSSvSSf N-
levantar 0 animo daqueles pemedebistas que nao rezam pela |«| »-¦¦¦¦¦-—i———————

ministerio saira finalmente junto com" linhas de cre'dito para
Sao Paulo, mas esse martelo so quem pode bater e Fernando MTT^TTLAvUKjAU l/l51Ntl IllLHQfTflTTiTnriTfflTflnWffffl! <
Henrique a partir de hoje. Ninguem considera impossivel uma g VARIAS SAlDAS SEMANAIS ltfw%*§ Hn^^liTilliliMlM i
reversao dc animos no espirito do prefeito de Sao Paul® S . Caf6 da manhfi tlpo buffet ¦ Hard Rock Cafe miami/orundo *

A avahapao e a de que ele reclama agora porque e assim laHMfililiHr • ¦ Bay Side ¦ Magic Kingdom ¦ Epcot ¦ Sea World u»» 1 -oaa - zkumsib °

que deve fazer para mantcr acesa a chama do interesse sobre Miutftisftiiu  ? ¦ B^SCh Gardens ¦ MGM Studios ¦ Wet'n Wild ll'ti,W1'f0
sou cacife. Por essa intcrprctagao, Maluf estaria gritando um AMSTERpAIVI  * ¦ Rosie O'Grady's ¦ Universal Studios ¦ Blizzard Beach L'Ty«l»lr *
torn acima do que scria sua genuina irrita<;ao. De qualquer hotel Holland ^ 134,00 

g E muito mais... voawi) uk« 1.588 - zx'um794 S
forma, deve conversar com Fernando Henrique antes da HQTELTWANQN—— RS13 ;00 | m FESTA DE 15 ANOS American Airlines |3SES0EB222I31iSSI ^1
semana chegar ao mcio. Antes, na tcrga-fcira, enquanto BARCELONA < JJll-J'ly-di 5
presidente janta com a bancada do PPB, Maluf participa de hotel aragon R$ M^W .. . jm f^iAo?«UEiil!!*)lo™i 3
outro jantar com um daqueles personagens cuja visao dc HOTELATIHAS R$ 88^)0 5X llS$ 409 -UsJ2.045 5X US$ 455 -Us$2.274 centumRi»nci»m»nto ,,
futuro se baseia no sibilar das serpentes. LIS BOA a&ieo »terhesthe AfoEO ¦»terre8twe cwedicarc ou owcts wtehwationai w

Com Sarney, Fernando Henrique tambern sc encontrara hotil embaixador_ 82,00 CTWB^PBFPSPWPWPB^P^HPTyB^BiWBUffBiiBBBWPBTfiryeWBl t-
sos. Mas nao no primeiro momento da volta do Japao. Nao hotel wpiomatico *$160^0 j
seria bom para nenhum dos dois fazer movimentos agoda- LONDRES 5 Li |bH|| 

o
dos. A conversa deve acontecer na quinta ou na sexta-feira. royal NAnoNAL--~ZIZLTKl2M6 2 m MiMIeM ^
Ninguem duvida que 0 presidente do Senado ja esteja apazi- central park (t$ 142,00 >

guado. A presidencia da Comissao de Orijamcnto para MADRID J 0 Operadora de Viagens a 0%m9 Jfklllho foi um passo importance. O outro. foi provocado hotel washingtonZ^WW^ U I f1 t m dm 14a4vOU
justamente por Tasso Jereis- hotelpiaza RS 122,00 • I 1 Yt\ I Mm m m mm mm m m Ruaviscondadepiraj*.ssosubsoio 111 • rax259-6249
sati que, ao radicalizar, deu a O roteiro do PARIS V-x mm w

SSoitapldfrlS: 
fuSZr!" 

t" -Rvlo^ 
Travel Tours rtfiWWHmil

ra sair oiimptco ae um episo CPI — do plaza Lafayette RS 170,00
dio onde ate entao aparecia ., 
como ladino montador de ar- velorio 30 RC#IVI^%  Semana Santa - Penedo
madilhas: a rcvcrencia c a so- enterro hotel st moritz RS uo,oo ^ ^ ^m /• p •
hdaricdadc do Senado. est£ todo hotel 

delta rszos.oo ^1/ | /I r|\/l f\ L_ /^ ¦ X/^V
Muito bem, enquanto isso, mofttodo passaged aIreas em PR0M09A0 V I All t IVI AU LllllU

seguem OS procedimentos no OS pr«50» SSO pan aptoduplo (Jpes*0as). ~ | """"""tTA
Senado. Vamos i]ue os partidos que apoiam a CPI consigam IKK^SCSS: T III J | It 111 COM CRUZEiRO NO RjO NUomesmo indicar seus reprcsentantes, que Maluf mantenha 3nottes. 1 Jin I rlU ril ^ u
mesma posigao. Ainda que Sarney insista — e vai insistir _ ^^worn .Exeuredesepescanas 05/Abr., 03-31/Mai., 14/Jun., 05 e 19/Jul.

' irri*rra  _/./..I /i im/JOO-Saianstoiogfaticos Inclul: 08 noltes no Cairo. 01 noilecm Aswan e 04 ncltes de Wfzimf'*
porque nao tem regimentalmente como recuar — cm nao If J Sri tTUVfil ClUO, ™ // ' t—matm— D. ^1 1 . c , l- j • •**' •*»/UQWU! tf/IIM crfjxm | PAuTOS. Cruzeiro no Rio N1I0 no navlo Sheraton c/pensflo com-
leconhecer O parecer da C C J ja amanha, depots de a conns- 221-3614 FAX: (021) 507-1094 

~W// 
G3T5T3 tFACILITADOS pleta.visllas S Terra dos FaraOs (Cairo/luxor/Esna/ldlu/Kom

Sao instalada com maioria, mas sem a Integra dos repre- DDG: 0800 - 216920 yn I?T^^ Ombo/Aswan/Ale*a|^rla/Menlis/Salcara) 4 Slstema de cal6 fT
sentantes — surgira do plenario um requerimento para que 00consult®sojaoenteocvuqcns tr?< 1 amerlcano (sen-service) + Hotels deiuxo (*?***) + Coor- jrw
questao seja remetida a Comissao de ConstituiQao C Justiga. ' ' —^¦¦£^^^=========1 (lenador TOcnico + Acompantiarne em toda parle lerrestre—*A. "'flH

dois caminhos: ou diz que remete o assunto a CCJ desde que P .^jF Lugam Umitarios. Rnanre o mu }i! 
(J§ | ,930,

0 plenario assim decida, OU opta por dcclarar que nao SijJI Com finibus de turismo, citv-tour e rofeipoes completas. Consulte-nos sobre extensao A ISRAEL pO# pf^so* Otl pABtltArkl fM Mi 6 Vf/fS I
manda a menos que o conjunto dos senadores resolva Pre9o p/pessoa R$ 185,00 o pacote. visitando todos os tugares Biblicos, bpuhi
contrario. Como nao vai querer estar numa posi^ao diferen- iwVS^\ keservas (ozi) Z72-1B33 / 772-5506 / (0244) 38-11771 grEciae turquia. WwJjj
te daquela que sera adotada pela Casa, ha quase certeza dc  Informagoes

que ficara com a primeira opo. ExpreSSdO TuHsmO T^a
O plenario entao referenda 0 cm 10 a CCJ, onde 0 relator ^CfflfeS/ Rua Ai«r>do Quanabara. 24 - sij. 20c / 207 - rj - 20031-130

tem parecer preparado decretando a morte da CPI. O gover- ¦QMB ^gj/ Tel .:(021) 220-3304 - Fax: (021) 533-3582
no all tem maioria C aprova fiicil a dccisao do relator. Sollctte-nos folhetos ilustrativos ou procure seu ooente de viaoons

Scmpre algucm da oposi^ao podera entrar com recurso ~
conira 0 rcsultado da Comissao de Consiituigao c Jusiiea. Parisian Hotete of Charm and Character ¦grfj,' 1,1 ' f , I ' t 3 fW]Mas at este requerimento tera de ser votado pelo plenano. rt rt 1% K^JLJlJjLljbJAJ-AJCLXxJAJLJLaJ
Aquele mesmo que aprovou a remissao do assunto a CCJ Cl?AIA\TA \A\1TA r ADIC - SSSBKL
sabendo de antcmao que o resultado ali seria favoravel ao UJuMAlNA IjAiN 1A XAlVlu S^t.njL
governo. Evidentemcnte, o recurso estara prejudicado e T| r—sa!5as~71 InDP
fatura liquidada. Pm 

I ARTS UfflOAK0S/| ¦¦IIB||IIS || ffSQ
E a opiniao publica. o que dizer a ela? Nada. pois ja esta V1U *1UUU 1 -nrwcctcQ/ fllROS 1 4

sendo providcnciada uma pesquisa dc opiniao que dilicil- loSSSJSSSi BH. uSi- Oesde
mente deixara de mostrar que entre a CPI e o Real o pessoal ¦Catedamanha+taxas |M| "r J 

" J * I
fica mesmo com a estabilidade economica. A prisao de -^slados. SH ^(pffiSoapwrt^15^0 RS /
Clarimundo Sant'Anna. do Banco Nacional. ja e uma satis- Icity^our68 ATM • wnoitesdeHotel*** {m^ Apto. duplo. J
fagao nada desprezivel. De mais a mais. o problema agora ¦Tourdecompras: ,lBi. .lBL comcaW^rranftSe^tocas Entrada R$ 119,
barrar a CPI. Essa e a providencia urgente para o governo LojasdePerfumes JBBMKNL Desdeivota Us$ 1.298 VQyyjlUipH + 10 RS 70, .?
que. livrando-se desta, fica a dever mais uma aqueles senho- Pnntemps,etc... MBU^BGkL OuErtrads U si398 + (Tbtaf. W 819,)
res que sabem por onde rolam as pedras. Nenhum deles esta ¦Tou^^r3,Basic,e

Para quem gostadc compara^es com o passado, vamos u^iddf3 valKtide 3CMM/96 Sciida: 03/ahril
uma inevitavel: a diferenva entre esta e a CPI do PC que jbcUs$448+ H (1 T F I S II N I ^ Regresso: 07/abrit
derrubou Fernando Collor e que na epoca todos — de io*Uss90:Jt5!'^ r V- BMMiainijHH
Ulysses Guimaraes ao PT — manifestaram-se publicamente | V6o exdusivo Amencotur.
contra a CPI, quando na verdade o que mais queriam era ver | »¦ »'^1^- *1 o.D-r»-ro.v-n-cpr.D c.tr>» BffraWWBBffB Consulte odicional para 1° dasse.
0 fenomeno pelas costas Desta vez ocorre justamente ..... ™f ....
contrario: todo mundo diz que quer o que menos deseia ver U 1/ < \ S mw^u C k f i ff • rfc I 1 ... *rr^n''1
icnnuver \ \\ ^tt %^/gl ill ML. f9 ,}'M' centko: 22«-«744 amertcatur '«»»*
acontecer. fy cofa 235-3275 v,aocns t tvrhuo m£ier-. 28»-«29»

Porque aquela derrubava um arnvista dos cafundos, mas JrA-MX^ Trai>el Tours Ei$m^aznaziis$i vSou: 1"-15?5 -J" "'i'T WT' flesia poccm nscoa soba'viveneiade lodas as espceics. 
g274-2080 , j" StSSl

slill 
RS 39,00 P/PESS0A - APT0 duploí

mm 
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isto É real j
HOTEL FAZENDA 3 PINHEIROS \

^ Inicio do estr. p Caxnmbu via Eng Passos o 2 Km da Vio Dutrn J
U RESERVAS: (0243) 57-1103, 52-1674 e 52-1214 \

10 NOITES DE H,OTEL IDBU
+ PASSAGEM AEREACENTRAL

DE RESERVAS
ORLANDO/N.YORK
lisí 1 20U - 2* IKS GOO

N.YORK/S. FRANCISCO
t«-.$ 1 .72^ - 2* iis$ H62

Saídas: Sab. a 4' feira
06nts.de hotel*
Tkt. Aereo* Traslados
American Airlines

CENTRO NITERÓI
242-4293 709-1801

KLIV1

4 NOITES DE
HOTEL
CAFÉ DA MANHÃ
DIÁRIO
TRASLADOS DE
CHECADA E SAÍDA
CITY-TOUR
CUIA EXCLUSIVO
AMERICATUR

Cartões
Credicard Dinners.

Sotet AffuncanEipress

PULITifi ÜKi! COli.iiWi
C£ 19iS15H.UCUf ü: ,

ANGRA DOS REIS~1
SEMANA SANTA O SAVEIRO

Pacote Espacial
¦5=^ Apta. p/mar. ar, TV. frtao, sauna.
|lif\piscina. J090S. cais, jtí. lancha. I
M) / Tel. rmnt (02 I > 247-6998*2K T«I.I (0243) 6S2303 J

COISAS DA POLÍTICA DIÁRIA COMPLETA

¦ DORA KRAMER cincõj 3 ^estrelas
Havana, Caya^go^MipcItw - 6 noites

no Hotel Habãtt Libre - US$44}
Cruzeiro Cuba/Jamaica/República

Dominicana - Navio Costa Playa-US$670
(preço por pessoa emapfou cabine dupla)

«&» ¦ *SSS

Governo fecha o

cerco contra CPI Ligue: 252-1210 252-8749

» Passagem aérea ida e voltaem classe econômica VASP;
7 noites em apto. triplo noHolel New York Hllton(Padrão 5 estrelas);

» Traslado de chegada e salda,-
Gorjetas para carregadoresde malas no aeroporto noexterior.

? Março 09, 16. 23
» Acetumos: American Cxp. /úedkard / Wnnert / Real vua

corauMe-no* iotre outras

(021) 553-2727
II fcnhi wjrtti i

In raejutiuiMi >
vk |1\ pMVlMK A

Todos t>» noesofPíicoIbs incltmmCurlAo do SíiudoTourlstCiirfl.OfiCRADO

l VÁRIAS SAÍDAS SEMANAIS fíflM
g ¦ Café da manhô tipo buffet ¦ Hard Rock Cafe ^*"*fei

• ¦ Bay SkJo ¦ Magic Kingdom ¦ Epcot ¦ Sea World
m Busch Gardens ¦ MGM Studios ¦ Wet'n Wlld

<i ¦ Rosie 0'Grady's ¦ Universal Studios ¦ Blizzard Beach
E muito mais...
¦ FESTA DE 15 ANOS

ABRIL DE 19M
AMSTERDAM

HOTEL H0LLAND RS 1
HOTEL TRIAN0N RS 1 VOANDO

American Airlines

HOTEL ARAG0N.
HOTEL ATENAS. US$2.045 US$2.274

AÉREO + TERRESTREAÉREO?TERRESTRELISBOA

HOTEL EMBAIXADOR Rí
HOTEL DIPLOMÁTICO RS

LONDRES
ROYAL NAT10NAI Rí
CENTRAL PARK Rí

MADRIP

HOTEL WASH1N6T0N R!
HOTEL PLAZA. R!

1274-2080
0 Operadora de Viagens

RuaVlscondadePlta(â.5S0subsok)111 - Fax 259-6249
wmnsmmsssmÊmm

Travei ToursÍBIS MONTMARTRE.
PLAZA LAFAYETTE.,

Semana Santa - Penedo
ExcursãoônOvt tor- o» tKy-lci «t-o iw-nào noHe*r> CPy Po-V co>" (*»«»•« • •nfroÓQun *9iiro 00 Nv N^c.la>« cot*pnn. -i*q a ttwtoíci^r-o Nw;»» tca**ví^ò«i tn*K«>v A**o 2 111 162,90

HOTEL ST. M0RITZ.
HOTEL DELTA.

PASSAGENS AÉREAS EM PROMOÇÃO
Os preços sáo pari apto duplo (2 píssoa»)
1 pessoa tem redução, e podem ser alterados
sem aviso prévio, sendo válidos para mínimo
3 noites.

T»k.i 331-4963 / 97) -31 »•

Morri • Encursóos o pescarias
QiJQO • Salans lolográlicos
ter f pagtos:
aSra 1 FACILITADOS

' INFOnMAÇÓÈs Ê RISERVtó
JllSUtraveidub

TEL: (021) 221-3614 FAX: (021) 507-1094
DDG: 0800 - 216920

OU CONSULTE S€U AGENTE D€ VUQENS

Com ônibus de turismo, city-tour e refeições completas.
Preço p/ pessoa RS 185,00 o pacote.
RESERVAS (021) 772-1833 / 772-5506 / (0244) 38-1177

Pariaian Hotels of Charm and Chanacter

¦VoandoAirFrarice
¦06noitesdeHotel***
¦ Café da manhã+taxas
¦Traslados .
¦06jantares
¦Citytour
¦Tour de compras;
Galerias Lalaiette,
Lojas de Perfumes.
Pnntemps,etc...

¦Taxas de embarque
¦Touristcard Basic
Desde à vista üs$1.798
ou Entrada:
& us$448*
10xUs$9tM!j*

¦TWaéreo Rio/Paris/Rio
(ponto a ponto)¦Ife noites de Hotel ***
com café da manhã e taxas

Desdeàwsta US$1.298
L (ki Entrada: U s$398+
Sk lOxUsíÔO^'^

Apto. duplo.
Entrada R$ 119;

+ 10 RS 70,
(Totais RS 819.)

5 dias
Saída: 03/abril
Regresso: 07/abril

Valictíde3004,<96

HOTELS UNIS

rle- Vôo exdusivo Americatur.
Consulte adicional para Io dasseLUGARES UMlTAIKiS - 20 PARTriOPAVreS POR SAÍDA

J | 0 Operadora de Via^ns

Xk^Ortnoco-Fti^íxs^ Travei Tours

V ISASa: 278-4899
MÉIER 289-829»
MA01REIRA: «50-2700
H1TEPÓI: OS 00-2X43*3

S10-3853
KAKAi 719-T8T8

224-6744
235-3275
511-5788
511-5853
325-5232
462-1605
567 0102

CENTRO:
COPA:
LE3L0H:
IPANEMA
BARRA-
HHA'
T1JUCA:

242-4293
709-1801

2-
iORNAl. DO BRASIL __^ DOMINGO. 17 DE: MARÇO Dl- 19^

Política

UMHTm

liH

N

455a

El

Parisian Hotels of Charm and Character

Semana Sma^ Paris 
;

Gin Paris \
¦VoandoAirFrarice ^ JURQSj |

¦Cafedamanh3+taxas
¦Traslados ¦TktaSreo Rio/Parts/Rio

¦Tourdecompras; Sjj B\ comcattdamanhSetaxas

mmk
Pnntemps,etc... MMB|^ 0uEntrada: UslJSk» +

¦Taxasdeembarque
¦Touristcard Basic 10*Us53U
Dssdeiwsta us$ 1.798 Validate 3004/96
ou Entrada: ^—......
tau«$448+ HOTELS UNIS

< 10XUS$90=*!* —~dZ?o^ PlPgim

I U.GARI3 UMITAIM>S - 20 PARTICIPANTS POR S.UDA

rH/^n tISS! KIM

iJvot 
urinOCO Si

Travel Tours

1274-2Q8Q

cincbi 5 iestrelas
Havana, Caydl^ofS^dero - 6 noues

no Hotel Habam Libre - US$14 J
Cnatiro Cuba/Jamaka/ftepMica

Dominicans - Navio Costa Playa-US$670
(prtfo porpessoa emapt'ou cabine dupla)

HATDIEU
ligne: 252-1210•'252^149

438-0798
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; OS SAQUEADORES
: No Congressò predomina a llsioíogia e o clientelismo.
«_Um levantamento interno do governo revela que um
_ terço dos parlamentares utiliza seu mandato para lazer

nomeações e obier favores e recursos para suas paro-. quias. Por isso. o 
"governo 

não atendeu à maioria das" indicações feitas pela base governista, acirrando aindamais os ânimos. No inicio do governo, os aliados
; indicaram nomes para 5 mil cargos em todo pais.DEPUTADOS AO MAR
^ Nos dias que antecederam a votação da emenda da
> Prev ídência, um grupo de deputados gaúchos pediu¦ audiência com o presidente do Banco do Brasil. Paulo
_ César Ximenes. para encenar um protesto contra o
, fechamento de agências no estado. Ximenes não os
. recebeu e se debitam a esta atitude os volos contrários•de nove governistas à reforma da Previdência. Há
; queixas também contra os ministros da Saúde. AdibJutene, do Planejamento. José Serra, e da Indústria edo Comércio, Dorothéa Werneck
. OS PIRATAS

Minoritária no Congresso — onde tem pouco mais de
100 votos —. a oposição demorou para perceber que a

. melhor estratégia era apresentar propostas alternativas
. aos projetos de reforma constitucional. Passou o pri-- meiro ano agarrada a tática dá Obstrução. Foi atrope-

| lada pela entrada da C l 7 na negociação da reforma
, da Previdência.

O MARUJO ATRAPALHADO
O ministro da Previdência, Reinhold Stephanes. uma
hora antes da votação da reforma da Previdência,
atendendo pedido do deputado; \ ic Pire-, do PFL,
nomeou o novo superintendente do INSS no Pará, Em

.protesto, quatro deputados do PMDB deixaram de

0 GOVERNO E O CONGRESSO SEM MISTIFICAÇÃO
votar no relatorio Euler Ribeiro O ministro passou o
tempo todo bombardeando o relatorio de Euléc e
agora tera que se contentar com uma reforma mínima.
CORPORAÇÕES NA PROA
Os interesses dos grupos econômicos e profissionais
predominam no (. õngresso. A bancada ruralista -
integrada por deputados e senadores de todos os parti-dos — tem mais coesão e força orgânica do que os pró-
prios partidos políticos. O Congresso é dominado
pelas bancadas da saúde, do Banco do Brasil, do
Nordeste, dos servidores públicos. O presidente l ei-
nando Henrique Cardoso, durante palestra no México,
criticou o tato de parlamentares abdicarem da repre-
sentação popular para se transformarem em lobistas de
interesses setoriais.
LÍDERES À DERIVA
Os lideres do governo. Lm/ Carlos Santos (PMDB-
SP), do PFL. Inocèncio Oliveira (PE). do PSDB, Jose
Aníbal (SP), e do PMDB. Michel Temer (SP), fizeram
avaliações ulanistas sobre um provável resultado da
votação da emenda Éuler Ribeiro. Completamente
alheios ao que acontecia entre as bancadas previam
uma vitória de no mínimo 330 votos. Nas reuniões no
Palaeio do Planalto sò se preocupavam em discutir
como enfrentar os Destaques de N otação em Separa-
do. onde esperavam que os dissidentes se manifestas-
sem. Os governistas, que chegaram a se preparar para
posar de mãos dadas festejando a vitoria, ja falavam
que o Congresso adotaria um novo ritmo corti os três
quintos que obteria.
TESOURO NO PORÃO
O Congresso Nacional resistiu o quanto pode a refor-
mar ao seu pròorio sistema de aposentadoria A refor-
ma da previdência mudaria as regras para toda a

sociedade, mas os parlamentares pretendiam manter as
distorções do Instituto de Prev idência do Congresso
O INCENDIÁRIO
O governador Tasso Jereissati. do Ceará, depois de
voar ao lado do presidente Fernando Henrique duran-
te 14 horas, desembarca em Tóquio e chama o presi-
dente do Senado. José Sarnev (PMDB-AP). de irres-
ponsavel e leviano por defender a CPI do bancos. \
declaração, em Vez de intimidar Sarnev. acirrou ainda
mais os ânimos no Senado e despertou o espirito
corporativo.
TURISTAS ACIDENTAIS
Mais atentos aos preparativos da viagem a Alemanha,
atendendo a convite da Fundação Konrad Adennauer,
o líder do governo no Senado. Eleio Alv ares i PKL-ES).
do PSDB. Sérgio Machado (PSDB-CE). e ti presidentedo PPB. Esperidiào Amin (SC), não perceberam a
articulação leita nos bastidores para criar a CPI dos
bancos. Só foram despertar para a realidade quando o
senador Antôio Carlos Valadares (PSB-SEi leu o re-
querimento para criar a CPI no plenário.BÚSSOLA AVARIADA
O ministro do Planejamento. José Serra, pressionou os
lideres governistas para colocarem em votação o proje-to que estabelecia a cobrança de contribuição previ-denciária dos servidores inativos. Embora todos os
lideres alertassem sobre a impossibilidade de aprova-
çào. Serra insistiu, O projeto foi rejeitado pelo plenário
por 306 votos contra 186 e abriu a maré de derrotas do
governo em questões relacionadas a Previdência.
O CANHÃO
O ministro das Comunicações. Sérgio Motta. irritou o
PPB do prefeito Paulo Maluf ouando defendeu a tese
da reeleição para todO%sabèhdo que a emenda não iria

prosperar no Congresso. Cada vez que Motta revelava
a intenção dos tucanos de ficarem 20 anos no poder, os
malulistas davam um passo atrás, O governo deixou o
PPB. a terceira maior bancada da Câmara, de fora do
ministério. Enquanto isso, os lideres governistas pro-
pagavam que o partido merecia um ministério, dando
a impressão de que o PPB forçava a barra da fisiología.
arranhando a imagem da legenda.
TROCA DE MUNIÇÃO
O governo sempre rejeitou a tese da troca de favores,
mas bastou a derrota da reforma da Previdência para
que ministros e lideres passassem a defender a retalia-
çâo contra os infiéis. Estes, que tinham cargos, passa-
rain a explorar o fato de que. se tirasse, o governo
estaria exatamente fazendo o jogo do é dando que se
recebi-.
O MOTIM
Quando o presidente da Central Única dos Trabalha-
dores. Vicente Paulo da Silva, o Yícentinho, resolveu
apoiar a reforma da Previdência, a oposição ficou de-
samparada e o governo comemorou antecipadamente
A deferéncia ao líder sindical desgostou os integrantes
da Comissão Especial, que passaram á condição de
homologadores dos desejos de Vieentinho. Irritou a
base governista e o presidente da Força Sindical. Luís
Antônio Medeiros, que se sentiu traído pelo governo.
SONAR DESLIGADO
O governo não conseguiu comunicar a sociedade o que
mudaria na reforma da Previdência. Uma ampla cam-
panha de esclarecimento foi sugerida a Secretaria de
Comunicação, mas jamais saiu do papel. O resultado e
que os eleitores ao mves de cobrarem dos deputados o
apoio ás mudanças na Previdência, como fizeram nas
reformas economicas, pediram para votar contra

O 

jogo 

dos mil e um

i »'*¦
CPI e derrota na Previdência são conseqüências da série de equívocos do governo na relação com Congressok.'n/Ak' II IMAÜ r.O AMí A .. . ^
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CARMEN KOZAK. 1LIMAR FRANC O EJORGF.MAR I ELIX
DKASil.lA — Um mês depois de ter sido eleito

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso
discutiu com os principais integrantes dos comandos
do PSDB e do PFL o tipo de tratamento que seria
dado ao complexo e desgastado PMDB. Ouviu muitos
palpites, mas gostou em especial do que foi dado pelofuturo ministro das Comunicações. Sérgio Motta, e
pelo senador eleito Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA): o PMDB tinha que ser implodido. O trator Sérgio
Motta saiu em campo, acreditando que em.pouquissi-
mo tempo levaria quase a metade dos peemedebislas
para o PSDB. enquanto o restante se alojaria nos
outros partidos aliados ao governo. Passados 15 meses,
a estratégia revelou-se um desastre. Poucos peemede-bistas mudaram de lado e o partido cultiva núcleos de
rancores que custaram ao governo Fernando Henrique
a rejeição do parecer da emenda da Previdência e a
ameaça de instalação, no Senado, da CPI dos Bancos.

A investida contra o PMDB loi apenas o primeirode uma série de erros de condução política cometidos
pelo governo Fernando Henrique, que, em tese, não
enfrenta pressões da reduzida oposição, mas, na práti-ca. vive as turras com o Congresso e com os partidos
aliados desde agosto — quando o Banco Central pro-moveu a intervenção no baiano Banco Econômico.

( 1*1 — Queixas de toda natureza multiplicam-se a
cada dia no C ongresso. sem que o governo esboce ao
menos um ensaio de disposição de mudança de rota,
capaz de ser digerida sem provocar novos focos de
irritação. O caos é tamanho e os estragos tão prolun-ilos que ninguém no Congresso ou nò governo acredita
na possibilidade de ter de novo o total controle da
situaçao. Ainda mais. se a CPI sair do papel.

Além do luraeão PMDB e da vigília incansável dos
fisiológicos, que impedem que o presidente Fernando
Henrique tenha com o Congresso a relação moderna
que anunciara na posse, enfrenta a luria do PPB do
prefeito paulistano Paulo Maluf, a autofagia da base
parlamentar, por causa das eleições municipais e da
antecipação da sucessão nas presidências da Câmara e
do Senado. Um ingrediente letal foi adicionado —
mais uma vez, por iniciativa de Sérgio Motta — no
final do ano passado: a reeleição.

Não demorou muito para que os presidenciáveis —
especialmente Maluf e o senador José Samey (PMDB-
AP) — reagissem para sepultar a investida tio PSDB.

Com o clima de desconfiança mútua acima dos limites
controláveis, a agenda política se inverteu. Entre os
aliados do governo, o sucesso de Fernando Henrique
somado á reeleição poderia adiar por uns 20 anos
qualquer perspectiva de poder.

No conhecidissimó jogo de empurra, nos bastido-
res, o presidente culpa o Congresso e seus lideres. Do
outro lado da rua. os líderes culpam os auxilia res
diretos do presidente e o que chamam de arrogante
estilo tucano de fazer política.

Tasso — O exemplo mais recente foram as decla-
rações, em Tóquio, do governador do Ceará. Tasso
Jereissati. contra os senadores que articularam, com o
aval de José Sarnev. as assinaturas de apoio para o
requerimento de criação da CPI dos Bancos. "Foi um
erro primário", irritou-se o líder do governo na Cama-
ra. Luiz Carlos Santos (PMDB-SP). 

"É básico: não se
pode dar declarações no exterior, quando não se tem a
noção do que está acontecendo na política interna",
disse um não menos irritado presidente da Câmara.
Luís Eduardo Magalhães (PI L-BA). Quando falou.
Tasso desconhecia que estava zerando uma até então
bem sucedida operação de desarticulação da CPI

Só que os erros não vêm só do Executivo. No caso
da votação da reforma da Previdência, a soberba
parece ter tomado conta dos lideres governistas, que
sequer sonhavam em não obter os 308 votos liecessá-
rios á aprovação do relatorio Euler Ribeiro. O Palácio
do Planalto tinha em mãos uma avaliação de que a
votação era de alto risco. Com 160 potenciais candida-
tos a prefeito em outubro, a pesquisa apontou que
67"c, acreditavam que. se votassem contra a reforma
da Previdência, estariam agradando a seu eleitorado e.
destes, 30% pretendiam lutar por suas posições mu-
dando o texto na lase de votação dos destaques.

A derrota era previsível, mas os sinais Ibram des-
considerados por causa de um mapeamento extrema-
mente positivo — pelo menos 330 votos a lavor —
feito pelos lideres do governo, do! PMDB. do PSDB e
do PFL. Não só os lideres na Câmara cochilaram
Naquele mesmo dia, no Senado, enquanto eram colhi-
das as assinaturas para o requerimento criando a CP
os lideres do governo, senador Éleio Álvares (PFL-ES|

e do PSDB. senador Sérgio Machado (CE), e o presi-dente do PPB. senador Esperidiào Amin (SC), cuida-vam dos preparativos de uma viagem á Alemanha.
Não é de hoje que Fernando Henrique reclama da

atua^ao dc seus lideres no Congresso e do nível das
discussões no Legislativo. Mas. nas últimas semanas,
as queixas se multiplicaram. As principais referem-se
ao que ele chama de lalta de v isâo do conjunto da cena
política, tomo. por exemplo, nao pilotar permanente-mente o movimento dos grupos a favor da CPI dos
Bancos para evitar prejuízos ao plano econômico e ao
processo de reformas. O Palácio do Planalto reclama
dos lideres, mas sabe que não tem perfis melhores parasubstitui-los.

Líderes — O Congresso vive um processo de falta
de lideranças fortes, que começou com a morte do
deputado Ulysses Guimarães, em 1992. e culminou em
1994 com a degola, por causa da CPI do Orçamento,
da cúpula dê seu antigo núcleo de poder. Hoje, são
poucas as lideranças de expressão, o que facilita a
atuaçao das bancadas fisiológicas e corporativistas —
C|iie nao medem esforços para pressionar o governo a
ressuscitar o e dando que ,v| ra. ebe.

No centro do novo núcleo de poder ha o presidenteda Câmara, Luís Eduardo Magalhães (PI L-BA>. um
líder com poderes reais no Congresso, antes e mais
ainda agora. Que. ao entanto, as vezes se deixa abater,
como aconteceu na crise do Banco Econômico c da
pasta cor-de-rosa. episódios que afetaram seu relacio-
namento com Fernando Henrique.

O lidei do PFL, Inocèncio Oliveira, e outro rema-
nescentc do antigo Congresso. A época da CPI. ele
presidia a Câmara, mas é agora que Inocèncio está
aprimorando o seu estilo de lazer política. Por isso,
nao e raro Inocèncio escorregar e ameaçar fazer golcontra. Em meio a crise do Banco Econômico, anun-
ciou que seu partido apoiaria a CPI do BC".

O líder do PSDB. deputado José Aníbal (SP), criou
muitos problemas para Fernando Henrique no primei-ro ano de governo, alfinetando a todo momento Os
aliados e tentando aliciar parlamentares do PMDB e
PFL para se filiarem ao PSDB. No currículo do líder
do governo na Câmara, Luiz Carlos Santos (PMDB-SP), também ha importantes tropeços. O mais graveloi nao ter negociado a escolha dos relatores da consti-
tucionalidade e do conteúdo das reformas da Prev idên-
cia e administrativa. Foi a omissão dos líderes gover-
nistas que permitiu, por exemplo, a escolha dos relato-
res-problema Prisco Viana (PPB-BA) — constitueio-
nalidade da reforma administrativa — e Euler Ribeiro
(PMDB-AM) — conteúdo da previdenciária.

Temer — O líder do PMDB e novo relator da
emenda da Previdencia, Miehel Temer (SP), nao esca-
pa a agia. Apontado no inicio da semana como a
salvação da reforma, pode acabar provocando um
novo naufrágio, acusado pela oposição de legislar em
causa própria. Ha tres meses requercu a aposentadoria
proporcional como procurador do Estado de São Pau-
Io — o que poderá garantir-lhe até RS 9 mil mensais.
Na emenda que está sendo preparada, extingue a
aposentadoria proporcional dos servidores públicos
dois anos após a promulgação.

No bloco do e dando que se recebe, o destaque fica
com o líder do PPB, deputado Odelmo Leâq (MG). Na
.quarta-feira, quando os governistas se reuniram com o
presidente em exercício, Marco Maciel, para uma apre-
sentação formal do esboço de parecer de Michel Te-
mer. Odelmo disse quê não tinha compromisso com a
pressa que o governo quer dar á votação. Expôs o
motivo: o rumo que seu partido pretende imprimir e o
mesmo dado pelo governo para se definir sobre a
participação do PPB no Ministério.

No conjunto, governo e Congresso padecem da
falta de sintonia na comunicação. O presidente Fer-
nando Henrique Cardoso passou o primeiro ano de
seu governo acusando a oposição ora de burra ora
de omissa, por nao ter propostas alternativas às
retormas econômicas Quando entraram na pautatemas complexos, como as rclormas administrativa e
ila Prcvidéncia| o governo e seus lideres passaram a
demonstrar um total despreparo para lidar com os

temores e a falta de informação da sociedade,
os interesses eleitorais dos candidatos c o
apetite de mais da metade da Câmara porcargos e recursos federais para suas paro-
quias.

O discurso do ministro da Previdência.
Reinhold Stephanes. e dos lideres governistas
sobre "os interesses do pais" foi insuficiente
no momento em que se pretendeu mexer no
bolsos dos contribuintes — mesmo que estes
assem marajas do serviço público, privile-

giados servidores da Justiça ou pensionistas
de luxo do Parlamento.
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Vai começar a dança das cadeiras

¦ Aliados pressionam o presidente a trocar um dos ministros descartáveis por um nome do PPB e, assim, ampliar a base governista
de Curitiba.ILIMAR FRANCO

BRASÍLIA — 0 presidente Fer-
nando Henrique Cardoso está sen-
do pressionado por seus aliados no
Congresso a dar, imediatamente,
um ministério ao PPB. Os líderes
governistas consideram esta con-
cessão fundamental para garantir a
aprovação da reforma da Previdên-
cia na Câmara dos Deputados e
impedir o funcionamento da CPI
do Sistema Financeiro no Senado."O PPB não quer mais discutir o
mérito de nada, só o espaço político
do partido no governo", comenta o
líder do PSDB, José Aníbal (SP).
Os 27 votos do PPB são considera-
dos fundamentais para garantir a
aprovação da reforma da Previdên-
cia e até mesmo o relator da emen-
da — o líder do PMDB, Michel
Temer (SP) — defende que o PPB
seja atendido. "Esta 

questão tem
que ser resolvida, para que a refor-
ma seja votada", diz ele.

Além disso, está nas mãos do
PPB — ao indicar seu representante
na CPI dos Bancos — dar maioria
para permitir o seu funcionamento.
Por isso, apesar da posição do pre-
feito de São Paulo, Paulo Maluf—
que afirma ser contra negociar mi-
nistérios para seu partido —, o líder
do governo, Luiz Carlos Santos
(PMDB-SP), e o líder do PPB,
Odelmo Leão (MG), pretendem
conversar com Fernando Henrique,
no inicio da semana, sobre a idéia
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de dar unia pasta ao partido. "Mi-
nistério é função política", alega
Luiz Carlos, preocupado em am-
pliar e fortalecer a base parlamen-
tar governista.

O presidente estava inclinado a
não promover mudanças generali-
zadas em seu ministério. Um asses-
sor do governo no Palácio do Pia-
nalto informou que ele não mudará
nada em função do PPB, mas o
partido poderá ser contemplado se
houver necessidade de substituição.

Agressividade — As preten-
sões de alguns correligionários de
Maluf também incomodam o go-
vernò, pela agressividade com que
reivindicam o cargo. Fernando
Henrique já havia ficado irritado
com o PPB, há dois meses, quando
o deputado Francisco Dornelles
(RJ) passou a se comportar como
ministro. Agora, quando alguns
membros do partido tentam condi-
cionar .seu apoio à presença no mi-
nistério, integrantes do governo
avaliam que Fernando Henrique
não cederá, pois isto abriria um
precedente perigoso. Outros, mais
preocupados em garantir a aprova-
ção das reformas, insistem que este
é o momento adequado para o PPB
entrar no governo.

Determinado a dar um minimo
de estabilidade gerencial a seu go-
verno, o presidente não pretende
promover a reforma ministerial co-
mum a outros governos, trocando
três a quatro ministros de uma só
vez. O momento adequado para a
mudança, segundo um ministro, se-
ria o fim do ano, passadas as elei-
ções municipais c quando se teria a
natural justificativa de ter um qua-
dro que refletisse o resultado das
urnas. Uma ou outra alteração, de-
corrente da saída de algum minis-
tro, não será considerada por este

MÜSIC A ÇlVtlT/ADA& IfjfORMAÇ AO RELEVANTE

No alio. da
embaixo, Israel Vargas. Cícero Lucena e DorOthèu IVernkck

grupo uma reforma ministerial.
Os articuladores políticos do go-

verno também trabalham com um
cenário de reacomodação partidá-
ria, que fortaleceria o PSDB ou um
novo partido ligado ao presidente.
A expectativa é a de que, conclui-
das as reformas — que exigem o

apoio de três quintos do Congresso
—, Fernando Henrique dará parti-
da á segunda fase do governo, onde
bastará ter o apoio da maioria ab-
soluta de deputados e senadores.

Antes disso, porém, o presidente
poderá ser obrigado a mexer em
algumas peças. Tais alterações po-

dem ocorrer em junho, quando
existe a possibilidade de alguns mi-
nistros deixarem seus cargos para
disputar as eleições municipais. O
ministro da Agricultura, José
Eduardo Andrade Vieira, por
exemplo, está avaliando a possibili-
dade de candidatar-se à Prefeitura

O ministro da Previdência, Rei-
nhold Stephanes — desgastado por
sucessivas derrotas no debate da
reforma da área — vem sendo
aconselhado a deixar o governo e
tentar dar a volta por cima, dispu-
tando a mesma Prefeitura de Curi-
tiba. Seu projeto original era con-
correr ao governo do Paraná, em
1998, mas para isso precisaria ter
aprovada sua proposta de reforma,
o que não conseguiu até agora ê é
pouco provável que consiga.

Fragilidade — O secretário de
Politicas Regionais, Cícero Lucena.
é outro que está fragilizado dentro
do governo, em decorrência do pro-
cesso de reformas. Os parlamenta-
res do PMDB de seu estado — a
Paraíba — têm votado sistemaüea-
mente contra o governo, enfraque-
eendo-o politicamente. Lucena é o
nome mais forte do partido para
disputar a prefeitura de João Pes-
soa.

Nos últimos dias. outro ministro
entrou na lista dos prè-candidátos:
foi o titular do Meio Ambiente e da
Amazônia Legal, Gustavo Krause.
Com o infarto do deputado Rober-
to Magalhães (PFL-PE). seu nome
passou a circular com desenvoltura
nas conversas sobre a disputa da
Prefeitura de Recife.

Mas uma mudança realmente
mais ampla só deve ocorrer no final
do ano. Somente ai o governo vai
rever a situação de ministros que
não têm sustentação política, como
Adib Jatene. Israel Vargas e Doro-
théa Werneck. Para atender seg-
méritos governistas do PMDB não
representados no Executivo, Fer-
nando Henrique poderá também
dispor dos cargos do ministro da
Justiça, Nélson .lobim, e dòs Trans-
portes. Odacir Klein.

SEMANA SANTA
BUENOS AIRES * * * R$ 499,00
FOZ DO IGUAÇU c/ CASSINO * * * * R$ 537,00
SALVADOR * * * R$ 570,00
RECIFE / NOVA JERUSALÉM * * * * R$ 831,00
NATAL C/ JENIPABU ? * * * R$ 747,00
FORTALEZA C/ BEACH PARK * * * R$ 768,00

INCLUÍDO: Aéreo, transfer in/out, city-tour, seguro viagem.

M> TH3ERS TOUfí
FONE: 493-8845 / 493-1795

¦FINANCIAMENTO
EM 3 X SEM JUROS

Você que sempre teve a curiosidade...

conheça a Rússia com a gente.
Semana Santa na Rússia com preço de camarada.

Saída: 04 de abril Moscoue Sl. PetcrsbureoPassagem Acrcn Rio/MuscouKioHotéis ckr 3 c •* etttrcla*.Meia pcnOo durante tn«lo o ncrxxloPrrH»ri»mttçilo turística comnfctu. Fc&Ut KuskuPns.mij»en» dc trem Moscou^t.Pclcriburgo/MoscouGuias locais c acompanhantes brasileira
CONSULTE-NOS SC8RE FfWMCRA H* RÚSSIA ¦ SAÍDA 16 DE MDO.

Tudo por
R$ 1.400

Parcelamento 3 veies s/Juros
w | vem cjfat» ctmandM.

ressão Turismo Travei Operator
ndo Guanabara. 24 SIJ. 206 / 7 & Travel A9encV

Tel.:(02*t) 220.3304 / Fax:(021) 533.3582
SoUcito-no» folheto» Nutritivo» ou procure sou agonio do vtoQorts.

Rua

NUNCA FOI TÃO

FÁCIL VIAJAR/

Aproveite as últimas saídas de

BAIXA ESTAÇÃO em até 15 meses ou em
•5 

VEZES SEM JUROS l!l
ANOTE E COMPARE ANTES DE DECIDIR,

QUALIDADE Ê ISSO 11!
Hotéis dc categoria, bem localizados;
Acompanhamento de guia brasileiro durante a viagem;
Ônibus exclusivo para o nosso grupo de brasileiros;

* Roteiros menos cansativos com maior permanência nas cidades visitadas;
Cartão dc ^ssistcnciã Médicd Internacional (este item não «U incluído nas

programações de SUPER OFERTA)
DIVERSAS SAÍDAS DE MARÇO A OUTUBRO/96

(PREÇOS PROMOCIONAIS DE AÉREO+TERRESTRE EM APT° DUPLO)

EUROPA & ORIENTE

OLÉ EUROPA
29 ou 2$ dias: Lisboa/Madrict/Burgos/
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Vai começar a dança das cadeiras

n Aliados pressionam presidente a trocar
ministro 

'descartável' 
por nome do PPB

ILIMAR FRANCO
BRASÍLIA — O presidente Fer-

nando Henrique Cardoso está sen-
do pressionado por seus aliados no
Congresso a dar, imediatamente,
um ministério ao PPB. Os líderes
governistas consideram esta con-
cessão fundamental para garantir a
aprovação da reforma da Previdên-
cia na Câmara dos Deputados e
impedir o funcionamento da CPI
do Sistema Financeiro no Senado.

"O PPB não quer mais discutir o
mérito de nada, só o espaço político
do partido no governo", comenta o
líder do PSDB, José Aníbal (SP).
Os 27 votos do PPB são considera-
dos fundamentais para garantir a
aprovação da reforma da Previdên-
cia e até mesmo o relator da emen-
da — o líder do PMDB, Michel
Temer, (SP) — defende que o PPB
seja atendido. "Esta 

questão tem
que ser resolvida, para que a refor-
ma seja votada", diz ele.

Além disso, está nas mãos do
PPB — ao indicar seu representante
na CPI dos Bancos — dar maioria
para permitir o seu funcionamento.
Por isso, apesar da posição do pre-
feito de São Paulo, Paulo Maluf —
que afirma ser contra negociar mi-
nistérios — o líder do governo,
Luiz. Carlos Santos (PMDB-SP), e
o líder do PPB, Odelmo Leão
(MG), pretendem conversar com
Fernando Henrique, no início da

Pousada Casa Grande

Conforto e Privacidade
Frigobar + TV a cores

Estacionamento Coberto
Nova Friburgo

lltS emana S a n t áiÉ
Toar pela cidade

Resorvas (0245) 22-1060
Rua Souza Cardoso, 361

Centro - A 3 minutos
do Teleférico

CONFORTO,
SEGURANÇA.
SOM,
AR CONDICIONADO,
TOILLETE, FRIGOBAR.
CAMIUem TUBfí I

ôiribw d» Mm
719 - 5030

semana, sobre a idéia de dar uma
pasta ao partido. 

'"Ministério é fun-
ção política", alega Luiz Carlos,
preocupado em ampliar a base go-
vernista.

Um assessor do governo no Pa-
lácio do Planalto informou que o
presidente não mudará nada em
função do PPB, mas o partido po-
derá ser contemplado se houver ne-
cessidade de substituição.

Determinado a dar um mínimo
de estabilidade gerencial a seu go-
verno, o presidente não pretende
promover uma ampla reforma mi-
nisterial. O momento adequado pa-
ra esse tipo de mudança, segundo
um ministro, seria o fim do ano,
passadas as eleições municipais.
Uma ou outra alteração não será
considerada por este grupo uma re-
forma ministerial.

Os articuladores políticos do go-
verno também trabalham com um
cenário de reacomodaçào partida-
ria, que fortaleceria o PSDB ou um
novo partido ligado ao presidente.
A expectativa é a de que, conclui-
das as reformas — que exigem o
apoio de três quintos do Congresso
—, Fernando Henrique dará parti-
da à segunda fase do governo, onde
bastará ter o apoio da maioria ab-
soluta de deputados e senadores.

Antes disso, porém, o presidente
poderá ser obrigado a mexer em
algumas peças. Tais alterações po-
dem ocorrer em junho, quando
existe a possibilidade de alguns mi-
nistros deixarem seus cargos para
disputar as eleições municipais. O
ministro da Agricultura, José
Eduardo Andrade Vieira, por
exemplo, está avaliando a possibili-
dade de candidatar-se á Prefeitura
de Curitiba.

MUSICA CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO RELEVANTEFT1
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No alto. da esquerda paro direita, Gustavo Krause, Andrade Vieira e Reinhold Stenhane.
embaixo, Israel Vargas. Cícero Liiçeita e Dorotliéa Werneck

O ministro da Previdência, Rei-
nhold Stephanes, vem sendo acon-
selhado a dar a volta por cima,
disputando a mesma Prefeitura de
Curitiba. O secretário de Políticas
Regionais, Cícero Lucena, é outro
que está fragilizado dentro do go-
verno, porque o PMDB de seu esta-
do — a Paraíba — tem votado

contra o governo. Lucena é o nome
mais forte do partido para a prefei-
tura de João Pessoa.

Nos últimos dias, outro ministro
entrou na lista dos pré-candidatos:
foi o titular do Meio Ambiente,
Gustavo Krause. Com o infarto do
deputado Roberto Magalhães
(PFL-PE), seu nome passou a cir-
cular com desenvoltura nas conver-

sas sobre a disputa da Prefeitura de
Recife.

Mas uma mudança realmente
mais ampla só deve ocorrer no final
do ano. Somente ai o governo vai
rever a situação de ministros que
não têm sustentação política, como
Adib Jatenc; Israel Vargas e Doro-
théa Werneck.

FH em 
'missão"

de salvamento'
BRASÍLIA — Com chegada

prevista para as 22h de ontem, o
presidente Fernando Henrique
Cardoso volta da visita oficial ao
Japão com dois problemas enor-
mes a resolver: impedir que o Se-
nado instale a CPI dos bancos e
tentar votar, na Câmara, até
quinta-feira, o relatório sobre a
reforma da Previdência.

Parte do PMDB está pressio-
nando para adiar a votação para
depois da convenção nacional do
partido, no próximo domingo."Não é tão certo assim que a
votação aconteça na semana que
vem", disse ontem o relator da
Previdência, deputado Michel Te-
mer (PMDB-SP). Hoje, Fernando
Henrique deverá reunir-se com o
relator para analisar o esboço do
novo parecer.

Para barrar a CPI, Fernando
Henrique dará atenção especial
ao PPB do prefeito Paulo Maluf,
que decidiu fazer a indicação do
sétimo integrante da comissão.
Com isso, os defensores da CPI
alcançam a exigência para a insta-
lação: ter a indicação da maioria
dos 13 integrantes. Na terça-feira.
Fernando Henrique oferece um
jantar para os deputados e sena-
dores do PPB.

O governo joga em outra fren-
te: aposta tudo numa decisão da
Comissão de Constituição e Justi-
ça contra a instalação da CPI. O
relator do assunto, senador José
lgnácio Ferreira (PSDB-ES), já
definiu que vai considerar a CPI
inconstitucional porque o requeri-
mento não pede a apuração de
"um fato determinado".

SEMANA SANTA
BUENOS AIRES * * * R$ 499,00
FOZ DO IGUAÇU c/ CASSINO * * * * R$ 537,OO
SALVADOR * * * R$ 570,00
RECIFE I NOVA JERUSALÉM * * * * R$ 831,00
NATAL C/ JENIPABU ? * ? ? R$ 747,00
FORTALEZA C/ BEACH PARK * * * R$ 768,00
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TKSER'8 TOURFINANCIAMENTO
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Tudo por
im

tressão Turismo Travei Operator
luwiabM, 24 SQ. 206 / 7 & Travel A90cy

Tel.:(021) 220.3304 / Fax:(02l) 533.3582
Sofctxw Mhmtom «urtntlwi ou procure mu «oonto d» vtaoona.

NUNCA FOI TÃO

FÁCIL VIAJAR!

Aproveite as últimas saídas Òe

BAIXA ESTAÇÃO em até 15 meses ou em
•5 

VEZES SEM JUROS !!l
ANOTE E COMPARE ANTES DE DECIDIR,,

QUALIDADE É ISSO/ÍÍ
Hotéis de categoria, bem localizados;
Acompanhamento de guia brasileiro durante a viagem;
Ônibus exclusivo para o nosso grupo de brasileiros;
Roteiros menos cansativos com maior permanência nas cidades visitadas/
Cartão de Assistência Médica Internacional («te htm nio «ti indukJo n«

prosnnwçóei de SUPER OFERTA)
DIVERSAS SAÍDAS DE MARÇO A OUTUBRO/96

(PREÇOS PROMOCIONAIS DE AÉREO+TERRESTRE EM APP DUPLO)

EUROPA & ORIENTE

OLE EUROPA
29 ou 22 dws: UifcxWMadrkj/Burgoi/
Bordcaux/Víle do Loirt/ftm/LondrW
BnjxcWAimtcrdínVColôniVHeideftjef^
Floresta Ncgra/Zuriquc/Licschtenstein/
I n nsbruck/Vcncz VPadu VFlorerrçVA«ii/
RomVPtWMÒMctVNict c Barcelona.

À PARTIR DE R$3.119.» ou
15 X US$290."

VIAGEM AO BERÇO DA
CIVILIZAÇÃO
31 ou 24 dias: Atcnai/Cnixciro Ilhas
Grcgas/Epidauro/Corinto/litambul/
JctvsalWBetór^Tibciiadei/^GaliWHaifV
Tel Aviv/Cairc/Roma/Casablanca/Rabat/
Mcknci/Fei e Marrakeh.

À PARTIR DE R$3.739," <MI
15 X US$342.0*

A G" VIAGEM AO
ORIENTE &
CONVITE AO ORIENTE
3 3 ou 28 dias: Los AngclcvOsakwKyoftV
Trem BaU/TóqukyTVquim/Hong Kon^/
Cingapura/Bali/Banskok/Delhi/Agra/
JaipucKathmandu e San Francisco.

À PARTIR DE R$5.610,"
ou 15X US$513."

ItBà
EUROPA DE TODOS OS
SONHOS
29, 24 ou 19 dias: Ltsboa/Madnd/RomV
PáduWcnaVKJagenfurt/VktWSabburgc/
Muniquc/Lucerna/Zu fique/Amsterdã m/
BnjgeVBruxeWTVis c Londres.

À PARTIR DE R$2.720."
oo 15X US$249,"

O MELHOR DA EUROflA
17 dias: RomVAssã/FlorençVVtt»eM/FVts
e Londres.

À PARTIR DE R$3.136," ou
15 X US$287,"

Consulte o seu Agente de Viogens
de sva cidade

tawd/orvicobfazâ
Rua do Carmo 7/19o and
Tel.:|021 J 533-5664
Vbconde de Píraja. 414 Gr 406"!£!.: 

267-3205 e 521 -8246
SPauto: Rua 7 de Abril 252/1 Io
(011) 231-3733

$UPER OFERTA$

ROMA, LONDRES E PARIS
12 dias.

À PARTIR DE US$1.965.** a visto ou
em 5 vezes sem Juros.

TERRA SANTA E EGITO
1 5 dia: Jerusalétr/Belcrn/Tibtnades/
Galiléia/HaifVTel Aviv/Cairo c Roma.

À PARTIR DE R$2.655.M a vista
ou em 5 vezes sem juros.

ESTADOS UNIDOS

& MÉXICO

16 dias: Miami/Forte Laudcrdalc/
Orla ndo(Disney/Epco t/Universal)/
Waslw>gWBakmWFllackWAjW City
eNewYodc.

À PARTIR DE R$2.462," ou
15 X US$225.1"

MÉncacozuMEu
CANCUN E FLÓRIDA

17 dias: McoaVCoiumcVXIanairv^Aiamv'
Forte Laudctdait/Oriando^Dhncy/Epcot/
Urwcnaí).

A PARTIR DE R$2.551." ou
15 X US$233-

vr áautíS
KJJM

/llitalia
•S VEZES SEM JUROS SOMENTE

f»AKA AS SUPER OFERTAS
Preços em Reai» ao câmbio (lirismo do

dia 2102 Vo - R50.W5-I SSI.OO
PARCELAMENTO

mm r
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VOOS EXCLUSIVOS
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ataOt Kí ? 10* RJ (W
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x „
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¦ MACEIÓ

nu
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li entrada RS ? iOx RS MISWI

I NATAL/FERNANDO
¦ME_NORONHA

¦K?n,439,
lOS^d Bimj

S dias. 4 nottrs Natal a 3 FNt*n>nha |c/ pensãona tBu). Desde

I dlaa. Inclui
passeio ao Beach Park
ou entrada RJ 99j ? 10* RS fWaí 1$ 471J

RECIFE
I dlaa. Inclui tnur k cidadehistórica de Olinda MDeide 2 X R%JÊÊÊ ¦ JVj
ou entrada KS 4 Kb( RS 51 f (WtSNIJ

NATAL .

Desde 2 X RS

ou entrada RS 9%9 ? 10* RJ *7, HEW

ROTEIROS CONJUGADOS
NATAL/MACEIÓ

9 dlaa. Pausem àü Dunas deÜsnpafo (NataO Dcade 1 X RJ^ .. ___
«nt»kllj1S4,< ICe. KJ 78f W tS I.ISM

FORTALEZA/NATAL9 dlaa. Passesos ao BaachP«k a às Dunas de ikrjpahiDesde 2 X RJ344,tu R$ 1 aa, * 10* KJ
FORTALEZA/_

NATAL/MACEIÓ
10 dlaa. tncàn paaMaos ao BeachPaii e ás Duras de Geri?wbo

Desde 2 X RJ
ou atfraAi RJ 14a,« lOtRlSOf (MBIKt.)

MACEIÓ/RECIFE/
NATAL/FORTALEZA

1J dlaa. Psuseto à cidade hcUmcade Ofenda, m Luma* de Goqpat*i e«OBSSRA D^jxr,429,
onertaii RJ 1T*, > Kk» 100y(WBU7U

BfllHAOTEMPORflDA

COMPARE. COM CERTEZA VOCÊ COMPRA NA AMERICAIUR.

CANCUN
7 Dottca de traaiados. cttvAcxsc avarèra de fpmAéneo • terrartrs 2 X RJ,438,llZ.MBUtSJ

NEW YORK

cu crttaiiRS 173,- icxb llZjMBUt'
FLY AND DRIVE

a en» Obndo HfHd wtn
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cuerCxikiRJ 1Mr* h> RJ B1.4IU
CRUZEIRO SEAWIND
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CRUZEIROS MARÍTIMOS
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°T CH 300 

^ng£&^ f^IUfa"v1 bn auu CSD SR 515Som portatil com cdpscidddG Troca automatica dp HD'^ r»n i
para 5 CD's . •

: 

^.->m- *
e buscaEquahzador de quatro fa.xas WKji.PW.w 90 watts deoot§ncl PMPOGravagao sincronizada do CD ^ ^ ¦Hll'IT'lEl'mM pSnc^a 6^^10 220 vdts

3 X Rffc 1ZL1 Of! n* I ¦ U,UU oupilha

T M. 'w Total a prazo: R$ 330,00 o w da 4 00 An
^g|||||P^ Total 

& prazo: R$ 423,00 3 X R$ 133,00
Total ^ Praz°: RS 399,00

 aiu/a
SCM 6550 ^r ^EHI |\|SH V-70

Toca discos,_duplo deck High speed • ReprodugSo continua de fitas entre | -Y-^iiittlrf 1200 watts de potencia PMP0
dubbing, radio AM/FM e CD player os dois decks Equalizador grdfico com240 watts PMP0 • Display digital com relbgio -itres curvas pre programadasControle remoto • 16 membrias de FM e 8 de AM Carrossel para 3 CD'sEntrada para microfone • Funciona em 110 e 220 volts Duplo deck auto-reverseEntrada para tone de ouvido — m*%M g\r\ com High speed dubbingCD com reprodugSo continua D X 1 Z4,UO 32 memdrias para FM/AM
programavel e aleatoria T t , x nrA7rt. R<R R9n nn |^• 4 caixas acusticas (2 normais + 2 surround)Tecla repeat i otai a prazo. HS b<!0,00 FungSo Vocal Fader para Karaoke

(abaixa a voz do vocalista)

j^g^y^=g||M|||||^| 
5 x R$ 229,00
Total a prazo: R$ 1.145,00

jvc jvc

¦ ihmbj.m,,,,.,, GR AX 717 UM GR EZ11
^^M'fMMaHiirrnniriM • Filmadora VHS-C de ultima geragao . Filmadora NTSC - sistema VHS-CZoom de 12 vezes . • Zoom de 3 vezes

^¦¦Pl Visor • Visor otico
lluminag§o integrada que se acende Indica data e hora da gravagaoautomaticamente ou manualmente 2 velocidades de gravagao

iHMgr# * Diversos recursos de gravagao e edigao Saida para audio e video
wHBjL\ Controle remoto Pode ser usada como video cassete"9HjB .... * Possui gerador de caracteres Gravagilo com temporizador automatico

mUaSmMM-, ^BWk—«.-- r>,. ... * Saida para audio e video Carregador com bivoltagem automatica 110/220 VPode ser usada como video cassete ^• Acompanha adaptador VHS, cabos e capa parafl^^QEXEuH transporte

wmBBKBk, T°tai r$ i-495'°° T°tai 
r$ 980,00

i jii* vHsc^p**. jsi^ zoom de 3 vezes •..
Hfeafcx Jm Mon,tor colorido dobravel de 3 polegadas*f||yj- fS&&£? Quebra sol para adaptar ao visor

ffl Wn Permite gravagao de recados . 1»9^H||^^H|^^K|^EjS||t/
8usca au,om^t'cacie espagos

^Stegl * Saida para audio e video
* 'i°t'e ser usa^a como v,deo cassete

SwSmI * Gravagio com temporizador automatico* Carregador com bivoltagem: ¦automatica 110/220V c v D# OQQ AA
HraM|nnBn • Acompanha adaptador VHS, ** * rl^> fcJ73,l/U

cabos e capa para transporte Total R$ 1.495,00
».  

Panasonic BiNdcmos power sport
,x~.\$r' * Lentes revestidas de vermelho de Rubi, que ' .

permitem uma visao clara e bem definida em S~<. tt j ;'<«; ;

I Ajuste^do protetor dos olhos

• • Unidade compacta com alta ota^S 
165,00^^j^^

qualidade de audio KXT1000 SAIUDUICHEIRA SINGER• Instalagao simplificada, basta conectar • Indica o numero de recados O^^HBkV * hterior ravestidoicomteSnaparelho ao telefone celular e ao . Possibil.ta o acesso a distance ^Q^nAk . Sdi a quando o sa^u fhe esta orontoacendedor do carro • Pode ser conectada a nualnnpr tpipfnnp nn fa* moica quanoo o sanauicne esia pronto
j 

• Serve em todos os modelos Motorola com • KSJSK jiS^ I GS?"comlac^ 
™ ™S™'^

$ «'P. exceto o Micro Tac Elite • Funcrona em 110 ou 220 volts . Funciona em 110 volts

| 
a vista R$ 136y00 a vista R$ 124,00 a vista R$ 73,00

¦OTPgPOTfMpfVRSMnnHnBpB^a *

|| Di/hrs Chib
lj v Invntcuiptuil t

Monitor dobrável 3

Diners Chtb
International

SHARP

WQ CH 1500
Som portátil com capacidade
para 5 CD's

50 watts de potência PMP0
AM/FM, duplo deck com
High speed dubbing
Funciona em 110,220 volts e pilhaFunção T-BASS e APSSEqualizador de quatro faixasGravação sincronizada do CD

3 x R$ 141,00
Total à prazo: R$ 423,00

SCM 6550
Toca discos, duplo deck High speed
dubbing, rádio AM/FM e CD player240 watts PMP0
Controle remoto
Entrada para microfone
Entrada para fone de ouvido
CD com reprodução continua
programável e aleatória
Tecla repeat

Reprodução continua de fitas entre
os dois decks
Display digital com relógio
16 memórias de FM e 8 de AMFunciona em 110 e 220 volts

5 x 124,00
Total à prazo: R$ 620,00

Visor colorido

com Zoom

Controle Remoto

à vista R$ 186,00 à vista R$ 124,00

USE SEU CARTÃO DE CRÉDITO:

0800-12-99-90

AUDIO

xtítsàtmÁ*bü*-'y
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Vpl'v: JÇM

1200 Watts

CAMPEÕES DE VEIMDA

A MANEIRA MAIS táCIL DE COMPRAR

de segunda à domingo das 9h00 às 22H00

Pregos unitários válidos por 30 dias ou até o término de nossos
estoques Os valores acima incluem todos os impostos, taxas e frete
até a sua casa dentro da cidade do Rio de Janeiro

..,. . 

CSD SR 515
CD player com controle remotoFunção repeat e busca
automática de faixas
Programação para até 20 faixasAM/FM e duplo deck
Equalizador gráfico
pré-programado90 watts de potência PMP0
Funciona em 110, 220 volts
ou pilha

3 x R$ 133,00
Total à prazo: R$ 399,00

NSX V-70
1200 watts de potência PMP0
Equalizador gráfico com
três curvas pré programadas
Carrossel para 3 CD's
Duplo deck auto-reverse
com High speed dubbing
32 memórias para FM/AM
4 caixas acústicas (2 normais + 2 surround)
Função Vocal Fader para Karaokê
(abaixa a voz do vocalista)

5 x R$ 229,00
Total è prazo: R$ 1.145,00

I»,
1
|*
íf
I.»
I
1
||
J$*

j
I

I
1
I*,
I

QT CH 300
Carrossel para 3 CD's
Troca automática de CD's
AM/FM e Tape deck
50 watts de potência PMPO
Função T-Bass (acentua os
sons graves)Funciona a pilha ou em 110/220 VFunção repeat e busca
automática de faixas

3 x R$ 110,00
Total à prazo: R$ 330,00

HANDS FREE
Unidade compacta com alta
qualidade de áudio
Instalação simplificada, basta conectar o
aparelho ao telefone celular e ao
acendedor do carro
Serve em todos os modelos Motorola com
flip. exceto o Micro Tac Elite

Indica o número de recados
Possibilita o acesso a distância
Pode ser conectada a qualquer telefone ou fax
Fácil de instalar e operar
Funciona em 110 ou 220 volts

GR SV 33 0M
Filmadora NTSC - sistema VHS-C
Zoomde3vezes
Monitor colorido dobrável de 3 polegadasQuebra sol para adaptar ao visor
Permite gravação de recados
Busca automáticade espaços
em branco nas fitas

2 velocidades de gravaçãoSaida para áudio e vídeo
Pode ser usada como vídeo cassete
Gravação com temporizador automático
Carregador com bivoltagem
automática 110/220 V
Acompanha adaptador VHS,
cabos e capa para transporte

LIGUE GRÁTIS

GR AX 717 UM
Filmadora VHS-C de última geraçãoZoom de 12 vezes
Visor colorido
Iluminação integrada que se acende
automaticamente ou manualmente
Diversos recursos de gravação e edição
Controle remoto
Possui gérador de caracteres
Saída para áudio e vídeo
Pode ser usada como vídeo cassete
Carregador com bivoltagem automática
110/220 volts

5 x R$ 299,00
Total R$ 1.495,00

Total R$ 1.495,00

BINÓCULOS POWER SP0RT
Lentes revestidas de vermelho de Rubi, que
permitem uma visão clara e bem definida em
qualquer condição de tempo.
Ajuste do foco cilíndrico e protetor dos olhos
em borracha.
Alça a tiracolo e bolsa de vinil para
transporte com fecho de velcro.
Resistente à água.
Aumento de 1Òx

3 x R$ 55,00
Total RS 165,00

GR EZ11
Filmadora NTSC - sistema VHS-C
Zoom de 3 vezes
Visor ótico
Indica data e hora da gravação2 velocidades de gravaçãoSaida para áudio e video
Pode ser usada como vídeo cassete
Gravação com temporizador automático
Carregador com bivoltagem automática 110/220 VAcompanha adaptador VHS, cabos e capa para
transporte

5 x R$ 196,00
Total RS 980,00

5 x R$ 299,00

SANDUICHEIRA SINGER
Interior revestido com teflon
Indica quando o sanduíche está prontoPrepara dois sanduíches ao mesmo tempo
Leve e compacta
Funciona em 110 volts

à vista R$ 73,00
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I Advogac
¦ MAURJCIO DIAS O

. ¦, , , ., c u , ¦ Clanmundo San
popularidade do prcsidente Fernando Henrique Cardoso,
que tem resistido a uma profusiio de erros politicos e ate 0 advogado criminalista ueorge

mesmo a aiguns escandalos e as derrapadas do Banco Central com Tavares vai entrar amanha com pe-
o slstema financeiro, nao esta protegida por uma coura^a criada ^,a^eas corpus no Tribunal
pelo sucesso do Piano Real. Regional Federal, do Rio de Janei-

,, , , , o i J, . . , ro, para pedir a liberapao do ex-vi-A mmudade de Fernando Henrique esta vmculada a uma ce-presidente do Banco Nacionalrelavao totalmente pragmatica dos eleitores com o seu governo. Clarimundo Sant'Anna. Ele estasegundo o sociologo Marcos Coimbra, diretor do instituto de detido, em sua casa, no Leblon
pesquisas Vox Populi, que nos iiltimos dias dedicou-se, como diz, (Zona Sul do Rio), desde o inicio

a buscar um sentido nos numeros da popularidade dos tres I da noite da ultima sexta-feira,
iiltimos piesidentes quando policiais federais cumpri-

A popularidade de Collor estava ancorada na esperan^a, ram mandado de prisao preventiva
de ltamar na simpatia que ele inspirava, e a de Fernando Henrique determinado pela juiza da 13J Vara
num pragmatismo desprovido de simpatia ou esperanga — afirma. Federal, Marilena Soaresj Reis
Ele e capa/ de resumir tudo numa Prase que pode sair da boca de I11"00' Clarimundo Sant Anna so
qualquer um dos eleitores de FH: "Gosto 

porque funciona." nao . Para a Pnsao porque a juiza
r- I - r i . $¦. considerou que a carceragem daEmbora a populavao lai;a distingao entre os tres ultimos Policia Federal ja esta lotada, sao

presideiues e privilegie Fernando Henrique quando o compara 150 presos para apenas 40 vagas.
com sens antecessors, o tempo tem esmaecido as diferen?as entre A juiza Marilena Franco aceitou
os governos. as denuncias feitas pelos procura-O prcsidente e dill-rente, mas os governos sao iguais — e dores da Republica, Artur de Brito
sintese que Marcos Coimbra retira das respostas dos questionarios Gueiros Souza e Alex Amorim de
que sao apresentados de Norte a Sul do pais. Ele ressalva, no Miranda, que acusaram o contador umyuu ^ ungyuuia, uau ujjxs gionai recierai (seuunda instancia)
entanto, que a imagem da udministra<;ao FH nao e melhor —

em bora mtrecesse que fosse porque esbarra numa deficiencia / ct, / <->2 bp-ut am Arrive I \lf\7 ca ¦ a iMiDi/^Artcronica do governo: a ineapacidade de repetir em todas as esferas paccrTamca^nV*nta Mobiiiado. Ar. Tel. Uso imediato. 236Uti^5C'A°-2Bs^iS^Kiu?rSL"Tsucesso do Real, que derrubou a inflapao e mantem acessiveis os i^T) UlSLftJ»?.!).262;4767 j
presos dps generos alimenticios para a maioria da populacao. " Curra,s • ordenha ¦ Qda. de vo/oy 1 cqwcwmEl"ws"Kl5W

Em resume: 0 desgasle do governo nao atinge a popularidade (0242) 57-21 m7(02^°a5^9097 I i M II Mil 11
de I'H porque a populacao, desta vez, nao jogou a carta da Pamii^o sui/isoKm do rj InII Ell H /
esperaiwja na mesa. Hllll

| XIMY 9$ A|uil Cual (RatelcAtt Incluldai) "50° I PtttculadeInsul-Ww HWwll—I !<• NUM aM UM. DO MUMO OCHMMAl)0^* T«l«. 240 8923 , 240 5331 , 240H769 (lax) p/ tMkOS OS tiOOS d« VMfM» hgl bnmta torn. M ow nWcto •¦¦i
Ruim e O Home { |rdpido/°m ^ualidodo '0,al J R£J!PVPPPI!MIMPiPPn Cobrimos ^uafquIPr'oferfal
_ Ocoricdccerc-adc RSibi- | ! BMBmlllMSiM Tel.: (021) 593-6572liMO das vcrbas dc cducayao C sau- I , • N6o pogue mais caro sem nos consultar {de do Onjumento du Uniuo para ' Tel: 263-4184 / 233-0979 J „ ¦/" \
governo do Distrito Federal pro- £ /W.JMo Bronco, 43 - aobreloia' 1 6CI11CHS ClC PSICOLOGU E TEOSOFUvoeou rea?oes na capital da Repu- """ —— AnrAGAnfonan v
biiea. Apresenia^ao domingos-As20:00 '

Politicos, empresarios e lide- ragggggga wn ¦¦ mi 
RADIO 

IMPREN9A FM —1091

saHfevsir N^aviacao p,8a"ifti"»«°  iv
tics pretcndcm organi/ar i<in nin 

** C0NTEUD0 PR0GRAMATIC0 '''FTMnKihEl1illlE&HSlSsl,!r'.
uma grande mobili/agao popular 220-0327 CURSO DE FORMAgU) CONTATO
para pressionar o Congresso a re- 532-3644 COMISSAriqs DE v6o .Imbttoto.mUsttpagKtoDaC4JGr.^Bla
colocar os recursos no Orgamento. UflCIO 18/03/96 uomK?r5,HN«,oN

Massa urbana wR$ «0r00
a i * l. ¦lulflinxsllfl • CnaodoreninosatiifiomuK(finimiaK, 9 mm-?lO#4A populavao brasilcira esta n. . 'intriommm a domiciuo- j

eada ve/ mais conccntrada cm I I 'BP - Copa - 255-0999 j/

Em @3. 71.9% dos bnisilci- RSCOIWECllOPEUJDACDOiLOAAEROMlUjTICA LIOUE AGORA 262*8539 0U CABAIAM LAfSttros MViam em areas urbanas. Lm LogoallnoAanpaitoSwtlnDumom 240-1478 FAX: 532*0639 Consulte nosso pacola da Semana Santa. Ponsao complota. Chales o apl°s d TV cores e frtoohar ¦
9.Usse numero saltotgpara 78,3%. | ¦¦ ¦«««>>»» uii.i jM4»| »4.»27o / s<.aait
A Regiao Sudesle, a mais populo- ¦ ¦ 
sa do pais, aeumula indices dc I ———;
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Chama-sc Canto do Poela.fi- 
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ca na esquina dus CU&Sdo Catete c |B. 
"• Choperiac/thurrwqueirodbelro-mar MMm>m MOMPNTO RuJ
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^MnaHc uma paradil para Icr IB ¦_ !
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sobre granito azul, dara "ao 
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W^^flfTN ^-^wcursos Mmmm I jnternatjona1!Pessna. I I 11 ' " TURMASINTENSIVAS COM TODAS AS 1 17 _1 ITOlT PnnlSeh rniiMA '<
I 11 ^ MATERIAS (INCLUSIVE POR AREA) |^Bg||fiUBaiiUilJ rtinlHfln VrA UUiliOP «

PrivatizagSes 1 
 M&DULOp^'muiados. WVQIlr/-1 | i-iIIJJiailU//^ 

LOW SEASON ( «,fc,0 \\
. «ieizundo o deputado Jose For* g. • Arrv * nnATir I XTllQ7n*\ "Curso4semanas -20aulas p/semana [^f^RAS .1t im ti o H.rnco CctHra! sat nncstir r bllTlllladO D3LT<k AFTN GRATIS "» I / US$1®|W \-TktMreoRlo/Lon/RloBrithlshAlrways I.
RS 1,5 bilhao no Banco Meridional, L, ,, ' 

U1 VJIVTVIIO / 
^rnt 37Q+ )-AcomodacaocasadBlamlliaemquartoslnale 1eujl editul de privatizucao sera pu- * A Uegrau Culturalprogramou prova slmulada para Auditor Fiscal. Avalie 1 I ^oA-ynQ y ¦MeiapensSo2,a6,feira.Pens3ocompl8taSab.eDom.

blicado na quarta-lcira. | como andam sous conheclmentos b6sicos. Prova serd dia 24. Ins-1 I V 6X"''"v^ DUrSi° (ifhir-nt-.r^rn I.
0 investimcnto, seguiido ele, | creva-ao attf dla 20, quarta-falra, na rua da Alfindega, 80/2" andar; -Villdade 10/06/96 

° M uj"1"* <vai criar um colchao dc liquidcz, ¦ ' ^ absolutamente gratuito. Vagas limitadas. Informagoes tamb6m\ I curso'c/.io awtas'pT 
'q"C I*

caso haja um corrida desenfreada I pelos telefones 232-1319 b 242-4832. » semana apenas us$ 2.110 r
— Na praticii e uma

-avaii. JORNAL 
DO BRARTT. ;

ASSINATURAS EM SP j

TEL,: (011> 230-0899 l^^yr^lSiiTiWam j

neira que a gente tem de sc vingar j
deles — filosofa o sambista. '' —— —— ———
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PRE^°S 06 VENDA AVULSA ™ BANCA 

^ JORNAL DO BRASIL derepo (URL. no jargao da Inter-'
DEPARTAMENTbcOMERci'AL pmcoe»Be*L ^SSHfil^KrWTi "et) d° JB 0nlme 6 http://'
Noncuno 585 4566 LOCAL out utbi com n im www.ibase.br/~jb/indox.html}
c^ados |o 4W9 ,« O quo 6 o JB Online Correspondfencias elelr6n,cas:
Anuncios pof Teieiono 0800 ""3-5000 t „ _ , tambem podem ser enviadas aoi
AnuncMsFAntbres 585-4320 3 00-. uma edipao eletrdntca do jb. atrayes do seguinte e-mail ?•<».«T.RS,PR3C.PE 2.oo 3.5o JORNAL DO BRASIL. disponi- ib,/ aijinc.nrnC!.R.culasAo al,ba,go.sc. 200 400 ve' Para usu^rios de compu-Assinatufas novas Grande R o 589-5000 Como achar comolcmen-'

S PAULO. SH A-a P.1U

18/03/96

ÍSHU1M PONTA LESTE, MO-ANGKA DOS REIS
(KWf3MiM Btí SÚ EM PRESTE À PBTROBlUS)

JORNAL DO BRASIL

cirçuiaçAo

S PAULO. SH A-, P,

CONCURSO AFTN
NO PRi-CONCURSO»

TURMA? INTENSIVAS COM TODAS AS
AMTÉRIAS (INCLUSIVE POR ÁREA)

MÓDULO DE SIMULADOS.

EQUIPE
PRE- CONCURSOS

RUA ALCINOO GUANABARA.
N° 24-2' ANDAR - CENTRO
532-1175

iEnglishl

lEngland

¦ubs1970H^Hgu 
Ent.37Qn^^H

^h6x347.09^H

* Nio inclui taxa de embarque
Curso cJ 30 aulas p/semana apenas us$&110

\ Concorde

International

Engllsh Coursa

, llH LOWSEASON rffiTíIncluindo: /a,»!,»,-
¦Curso 4 semanas - 20 aulas p/ semana IfjtlnAS¦Tkt Aéreo Rio/Lon/RioBrilhlsh Airways -¦Acomodação casa de família emquartosingle¦Meia pensão 2«a 6Melra. Pensão completa Sáb. e Dom.¦Certlflcadonofínaldocurso a
¦RnanciamentoBancoReal ljaMlMD ?•Válldade 10/06/96 |

240-9669

Pra quem vai estudar
muito este ano

Bai.io de Mesquita, 426 - Tijuca

-(
\u mdj Bntsil. 500 — CEP 2094<í-i)00 — Caixa Pinial 23ltJ0—SãoCmtóvio - C EP 20922-9^)4Rio de Janeiro — Tct.|[02l) 585-4422 • Tele* (021) 23 690 - (021(23 262- (021)21 5.&J

JORNAL DO BRASIL
ONLINE

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 acesso ao
JB Online
Através de uma conexão a rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet é ole-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel O en-

dereço (URL. no jargão da lnter-«
net) do JB Online é: http://'
www.ibaso.br/ ~ 

jb/indox.htmlj
Correspondências eletrônicas.'
também podem ser enviadas aoi
JB. atrayés do seguinte e-mail ?
jbu ax.apc.org
Como achar comptemen-4
tos do jornal no JB Online'
A marca JB Online e o número^
que aparecem em certas reporta^
gens do jornal, indicam que hái
material complementar na ediçãd
eletrônica. Ao entrar no JB Onii3
ne. na Internet, é só clicar sobre a'
mesma marca que aparece na te-í
Ia e procurar o número corres^
pondente, para encontrar o com-3
plemento (geralmente mais infor-J
maçôes sobre o mesmo assunto.'
integra de dc :umentos etc)

WJNTI4 DEL ESTE
SAÍDA 04 DE ABR. - 05 DIAS POjf

>^04.'noitfs dc hotd c/ café ¦/ Guia saindo tio Brasil 'rOOv^Wer itvout J Bilhete aéteo RIO-MVD-RIO ^

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS PREÇOS
BA1 > ... MOMCNTA Rui Vèronde de Praj!, 414/1 ^>7 ^vf 1 521-4461 WOnH,lv Ipanwna • Rio de janeiro • lei.: 1021) 521 -4461

lü ü1 ***** TURISMO áy;24io-tKi; J

HWTBL FAIBIBA ClÍÃÍÃÍ »• LACÕConsulte nosso pacote da Semana Santa. Ponsáo completa. Chalés e apt°s c! TV cores e Irigobar •
(Oa<3| »4-»27» / 84-2Q4».

Sauna, Piscina, Salão da Jogos,

(PACOTE PROMOCIONAL)
_ RESKRVA8: (0244) 84-3222
End.: Rua Cipriano Gonçalves, 596

POUSAÚA SOL DE GERIBÁ
???? BÚZIOS

Março Proço Promocional
SEMANA SANTA (Pacote)

Tel/Fax: (0246) 23-6356

' 
PSICOLOGIA E TEOSOni 

'

DOMINGOS-Às 20:00

t RÁDIO IMPRENSA FM-102.1
II. ... .u IU./

U^rMbi ¦

JOHNSON a. JOHNSONK™í*r 
2XR$ é0|00

toai» Mi-aoSi4'•NTMIMMM A DOMICILIO" i

ESPANHOL
EM IO SÁBADOS

O IEP abriu inscrição para o Curso do
Espanhol em 10 sábados do 8 ús 11h ou
14 âs I7h. Inicio 23/03/SS. abrange
Gramática e Conversação Certificado
ao término Rts«rvai 2SS-OBBB

INGLÊS
2" e 4" dos 18:30 i\s 20li, inicio 18/3Promoção RS 39,00/ mensal

IEP - Copa - 255-0999

pedirá 

'habeas

Clarimundo Sant'Anna, ex-vice do Nacional, está preso em casa vigiado pela PF
O advogado criminaiista George

Tavares vai entrar amanhã com pe-
dido de habeas corpus no Tribunal
Regional Federal, do Rio de Janei-
ro, para pedir a liberação do ex-vi-
ce-presidente do Banco Nacional
Clarimundo SanTAnna. Ele está
detido, em sua casa. no Leblon
(Zona Sul do Rio), desde o inicio
da noite da última sexta-feira,
quando policiais federais cumpri-
ram mandado de prisão preventiva
determinado pela juíza da 13a Vara
Federal, Marilena Soares Reis
Franco. Clarimundo Sant'Anna só
não foi para a prisão porque a juiza
considerou que a carceragem da
Policia Federal já está lotada, são
150 presos para apenas 40 vagas.

A juiza Marilena Franco aceitou
as denúncias feitas pelos procura-
dores da República, Artur de Brito
Gueiros Souza e Alex Amórim de
Miranda, que acusaram o contador

Clarimundo Sant'Anna de ter dei
xado de contabilizar, no balanço do
Banco Nacional, em 1988. o equi-
valente a USS 1.8 milhão referente
a operações de conversão informal
da divida externa."Vamos recorrer dessa ilegalida-
de, desse absunlo", afirmou o ad-
vogado George Tavares, contrata-
do, na semana passada, apenas pa-
ra cuidar da defesa criminal de Cia-
rimundo SanfAnna. O advogado
Sérgio Bermudes, por sua vez, se
encarregará do aspecto financeiro
do caso. Durante a manhã, os poli-
ciais que passaram a noite à porta
do prédio de Clarimundo Sant'An-
na, de 54 anos, foram substituídos
por outros dois policiais. Pelo tele-
ione. uma empregada do ex-vice-
presidente do Banco Nacional in-
formou que ele não vai dar entre-
vistas. Vizinhos relataram que a si-
tuação é constrangedora, não ape-

RENT AN OFFICE ]Mobiliado. Ar. Tel. Uso imediato.
Inf. e Reservas (021) 262-4767 j

nas para Clarimundo Sant'Anna.
mas também para todos os mora-
dores do sofisticado prédio de cias-
se média alta. Os policiais vigiam o
corredor do quarto andar e a por-tar ia do prédio do ex-vice-presi-
dente, que não sai nem por um
minuto de onde mora.

George Tavares disse que, ape-
sar do constrangimento, seu cliente
passa bem. "Ele está calmo, con-
formado, apesar de toda a situação
absurda", relatou.
O advogado explicou que fará de
tudo para que Clarimundo
Sant An na responda a esse proces-so em liberdade, mas já admite queo habeas corpus pode demorar ain-
da alguns dias para sair. "Pode ser
que seja apenas no fim desta sema-
na", afirmou.

Caso o recurso ao Tribunal Re-
gional Federal (segunda instância)

234-5165 / 236-5223. SIMON WAJNTRAUB6 FITAS K-7. DICÇÃO. MP0STAÇÀ0 E ORATÓRIAiUAg COfACAtAKÀ t W«» imFTOlÀ PÀG6Í3 BC LSTAS AMWtUi

não seja aceito, o advogado \ai rtj-
correr ao Supremo Tribunal Fede»,
ml. em Brasília.

A denúncia envolvendo operas
çòes irregulares de conversão infor-
mal da divida externa em 1988 —
feita pelo JORNAL DO BRASIL'
na süa edição de 28 de fevereiro —
não é a mesma que acusa Clari- '
mundo e a cúpula do Nacional dí'
fraudar o balanço do banco, descff'
1986, em cerca de USS 5 bilhões. 0'
escândalo maior, que ainda não foi'
julgado, envolve empréstimos fan-
tasmas de 652 contas que foram?
feitos de 1986 até o ano passado,
quando o Banco Nacional foi vet£?
dido ao Unibanco.

¦
Leia mais sobre a crise dos bancos ná
página 2 do caderno Negócios & Finará
ças ¦1 '¦
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A 
popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso,
que tem resistido a uma profusão de erros políticos e até

mesmo a alguns escândalos e ás derrapadas do Banco Central com
o sistema financeiro, não está protegida por uma couraça criada
pelo sucesso do Plano Real.

A imunidade de Fernando Henrique está vinculada a uma
relação "totalmente 

pragmática" dos eleitores com o seu governo,
segundo o sociólogo Marcos Coimbra, diretor do instituto de
pesquisas Vox Populi, que nos últimos dias dedicou-se, como diz,"a buscar um sentido nos números da popularidade dos três
últimos presidentes".

A popularidade de Collor estava ancorada na esperança, a
de ltamar na simpatia que ele inspirava, e a de Fernando Henrique
num pragmatismo desprovido de simpatia ou esperança — afirma.
Ele c capaz de resumir tudo numa frase que pode sair da boca de
qualquer um dos eleitores de FH: "Gosto 

porque funciona."
Embora a população faça distinção entre os três últimos

presidentes e privilegie Fernando Henrique quando o compara
com seus antecessores, o tempo tem esmaecido as diferenças entre
os governos.

O presidente é diferente, mas os governos são iguais — é a
síntese que Marcos Coimbra retira das respostas dos questionários
que sao apresentados de Norte a Sul do país. Ele ressalva, no
entanto, que a imagem da administração FH não é melhor —"embora merecesse que fosse" — porque esbarra numa deficiência
crônica do governo: a incapacidade de repetir em todas as esferas o
sucesso do Real, que derrubou a inflação e mantém acessíveis os
preços dos gêneros alimentícios para a maioria da população.

Em resumo: o desgaste do governo não atinge a popularidadede FH porque a população, desta vez, não jogou a carta da
esperança na mesa.

I Cartas inéditas
Um imitirão de 500 pessoas

j trabalhou na Biblioteca Nacional
; durante o mes de janeiro, desen-
; caixjftando um material que estava
| guardadfl há anos. etn uni arma-
; zem na Praça 15, no Rio.

Entre rótulos de perfumes e
| de cigarros dos anos 20. gravuras.' mapas e álbuns lotogrãUcos. fó-

ram encontradas verdadeiras pre-
eiosidades.

Nada menos que 105 cartas,
bilhetes c cartões-postais inéditos
do pintor Di Caval\anti.

Torpedeado
O Clube Naval, do Kio, dis-

eliminou e censurou um dos seus
mais ilustres associados, o almi-
laiite Julio de Sá Hierrenbach, mi-
nistro aposentado do Superior Tri-
bunal Militar.

Hierrenbach procurou o almi-
rante Rodrigues, presidente do
CN, para agendar uma data para o
lançamento do seu livro Ritwenlró

Quais são os responsáveis /whi
iwpjtitiiltw, mas foi rechaçado.

O autor recusou-se a subme-
ter seu trabalho ao crivo do Con-
solho do Clube que, inicialmente,
condenou o "conteúdo 

político"
do livro.

Preferiu, então, fazer o lança-
mento para o dia 28. no late Clube.

Lições de Miami
A médica carioca Deise

Arantcs Pires foi roubada cm Mia-
mi. no último dia 10. Mas ao con-
trário de outros turistas brasileiros
que silenciam, ela resolveu reagir.

Deise está ligando para as
agências de turismo brasileiras e
algumas americanas e tem cobrado

i continuidade das investigações à
policia de Miami Beach. Ela não se
conforma, principalmente, com a
reação do gerente do hotel Seville
Beach, onde foi roubada;

Nào lemos nada com isso.
A senhora tem que se dar por feliz
porque nào le\aram seu filho tam-
bem - respondeu grosseiramente.

Precaução
Satisfeita com a estrutura dos

serviços médicos montada no au-
tódromo de Jacarcpaguá para a
corrida de hoje. a Kart liberou a
preleitura da exigência de manter
um jato-UTI no Aeroporto Santos
Dumont, pronto para decolar paraMiami.

Mesmo assim, ele será manti-
do no local.

César Maia diz que "nào 
querdar chance ao azar".

Ruim é o nome
O corte de cerca de RS 1 bi-

Ihào das verbas de educação e saú-
de do Orçamento da União para o
governo do Distrito Federal pro-vocou reações na capital da Repú-
bliea.

Políticos, empresários e lide-
ranças sindicais criaram o Movi-
mento pelo Repasse das Verbas.

Eles pretendem organizar
uma grande mobilização popular
para pressionar o Congresso a re-
colocar os recursos no Orçamento.

Massa urbana
A população brasileira está

cada vez mais concentrada em
áreas urbanas.

Em 1()83. 71,9% dos brasilei-
ros viviam em áreas urbanas. Em
93 esse número saltou para 78,3%.
A Região Sudeste, a mais populo-sa do pais. acumula índices de
88.3% dc habitantes nessas áreas.

Os dados estão na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domici-
lio que o IBGE divulgará na pró-
xima quarta-feira.

Poesia na praça
Chama-se Canto do Poeta, fi-

ca na esquina das ruas do Catete e
Silveira Martins e será inaugurada
no próximo dia 21 a mais nova
praça carioca.

Somente uma parada para ler
o poema Autopsiiògrulla, gravadosobre granito azul. dará ao passan-te uma idéia do homenageado:

0 poeta português Fernando
Pessoa.

Privatizações
Segundo o deputado José For-

tunati. o Banco Central vai investir
RS 1,5 bilhão no Banco Meridional,
cujo edital de privatização será pu-blicado na quarta-feira.

0 investimento, segundo ele,
vai criar um colchão dc liquidez,
caso haja um corrida desenfreada
aos caixas.

Na prática é uma ÇOtifis-sao de que este nào é o melhor
momento para privatizar o banco— avalia Fortunati.

Partido alto
O compositor Noca da Porte-

Ia tem no forno uma preciosidade:o samba Brasileiros, cuidado com
o\ banqueiros, que ele burila para
apresentar no show Encontro de
Bambas, no Teatro Sérgio Porto,
dias 28 c 29.

0 banqueiro dá beiço e nào
paga juros. O samba é a única ma-
neira que a gente tem de se v ingar
deles — filosofa o sambista.

O UTcador Antônio Pitanga organiza
hoje. às %. um ato de repúdio à >iolència
da Ciuarda Municipal aos moradores da
hoi-la \ ila \|arnpendi, na Barra.

\ atriz c diretora Carla Camuratti
liara a aula inaugural da 1'erj. quinta*1 feira, as I0h. no Teatro Udvlo Costa

jj filho
Pauto Marinho. Pedro Costa e Geral-

do IVdrosa disputam (erva-frira as elei-
çôrs para a previdência da Associação
dos l roniMas Esportivos.

Os deputados Alexandre Cardoso c
Jandira l cghaii e o \creador Saturnino

; Braga reúnem-se amanhã para discutir
ejbçòes para a preleitura do Rio dc• Janeiro
O senador Dares Ribeiro fara ama-

nhü. às IlhòO. na Cândido Mendes de
Ipanema, a palestra A t ducavão que nos
Con» em.

O espetáculo dí \ cidade
; muda vencedor de dois prêmio-, no
; Troféu Mambembe 95, estreia dia 15
I na Casa dc Cultura latira Alxim

A \ era Clllt Presidência t o Mndiea-
I to dos \rttsus| eeníeo» en tspelacv-

tos e Oocrvòes do Kslado do R» de

Janeiro assinaram ura contrato inédito
de pretidència privada aberta, com ca-
racteristicas dos fundos de pensão.O cx-reitor da t cri llesio Cordeiro
sera o representante do Brasil no semi-
narro Urbanização: Um De^.ilio GIo-
bal pura a Saúde, que sera realizado dc
amanhã até quarta-feira em Kohe. no
Japão.

O goíerno de Santa Catarina come-
mora um convênio firmado com o gtner-
no do Japão que investirá l SS 174 mi-
Ibões para a construção do um sistema de
contenção de cheias na Bacia do Rio
Itajai.

O ex-secreta rio dc Policia Civii Hélio
Sahova c um dos convidados do presi-
dente do Sindicato dos Advogados do
Rio. Paulo GoUlraieh, para o dchate
que reunira, quarta-feira. crimmaBstas
c o chefe de Policia. Hélio Lu/

l ma jwem carioca circulas a M.'\ta-
feira pela cidade com a camiseta: "So-
bodv knows |"m U'ts."

O senador Nev Suassuna trocou a
grav au com a imagem do Paio DonaiJ
por uma com a .magem do Demônio da

^tfcuyMujar '"fâetnoo&lo/
PACOTE SIMMU SANTACRIANÇAS ORÁTIS——Piscina • Campo do Futabot • JogosCurrais • Ordenha • Qda. da Vo/oyA/nmbique • Passeios ecológicos.
(0242) 57-2138 / (021) 354-9097

^0AVlAeAO
220*0327 curso dc formacAo
532*36441 comusArios de v6o

LANCE-LIVRE

PONTA ÜO LeSTe
AMGtA D O > III!

Praia privativaPasseio de lancha
Suítes c/ or-condidonado, telefone,

s geladeira e tv
Choperia c/ churrasqueira à beira-mar M

|.' 
\ • testaurcmle especializado em frotos do mar ^

üt|
Pefcula de Insul-fHm

pl todos os tipos de
Orçamento sem compromisso^
Cobrimos qualquar ofertai

| Tel.: (021) 593-6572 I
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p—Simulado para AFTN * 
GRÁTIS —¦

J 
A Degrau Cultural programou prova simulada para Auditor Fiscal. Avalie I

| como andam saus conhecimentos básicos. Prova será dia 24. Ins- \
| crava-se até dia 20, quarta-feira, na rua da Alfândega, 80/2» andar •
. ' É absolutamente gratuito. Vagas limitadas. Informações também jI pelos telefones 232-1319 e 242-4832. __ |SRegrau (BEulturalJ

j Fop«< bronco tom. A4 ohtío j
j 

* Serviço rápido com quolidade total jI * Pegamos e entregamos seu pedido •I * Temos papel de diversas cores J, * Nôo pague mais caro sem nos consultar |
{ Tel: 263-4184/ 233-0979 \
L AX: ÍÍ2 I *oÇneJola j

FAZENDA HOTEL
SÀOiíOMÃOParaUj^râo Sul / 160Km do RJFozonda de Verdade IIISaursâTCacho«ira8. Cavalos. Loite no CurralSEMANA SANTA Pacolu 2 * RS 175 00Casal (Rufoiçòos Incluídas)Tala: 240-8923 / 240-5331 / 240 8759 (fax)

DIAS: 27 E 28 Di MARÇO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•AdKdtpoaBaíWn(c«^tiQ(6im,

Vtactods»bamov. suKdtdcs e es pxrad^akts da comunioçv.
Estás do aprNBUàr bttHocrfiio,
Trcaicis dt ekxnçio e ped^ó^cas,
Cráado rtcnrsx auiorica» (finimees,
EUboração de «ol«kb coovincrnte.
Apresocaado s hitiüdades destavtihidas.

LIGUE AGORA 262-8539 OU
240-1478 FAX: 532-0632

TELEFONES

ROONHECDO POO (MC 00 M.MAEMNAUHCALogo aU no Aeroporto Santo» Dumont

Técnicas de
Apresentação

REDAÇÃO 585 4422
DEPARTAMENTO COMERCIALNoticiário 585-4566Revistas 585 4479Classificados 580 4049Anúncios por Telefone 0800 23-5000Anunç^_funeb<es 585-4320

SERVIÇOS NOTICIOSOS:AFP AP £f£. Reuters. Sport Prtas. uPi
SERVIÇOS ESPECIAIS;
Washington Posl. Loa Anoates Timfi B Pau
CORRESPONDENTES;Acrt Atjgoas. Bahij Bpirito Santo Mato Grcasoúo Sut. Minas Gfais Pjrâ Pèranà. PemamoucoPiaui íio Grande do Si.1. Santa Catarina Noaita-r»or 3u«nos Atrw. Caracas Lisboa Londres MaOn M«*»co Moscou, Nova forque Pjtts, Ro<naWathmgton
SUCURSAIS
BRASItlA DF St!« Con Sul Qd 1 5: * E-Díf.oisj 2- «d, CEP '0398-900 T£L (OSH 223

589-5000
0800-23 8787

589-5000
5S5-4339
585 4377

PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA
Pfitco CM REAL

CE.MA.PB.Pt.RN.
AC.AM.AP.PA.RO.RR.TO
REPRESENT ANTES COMERCIAISM.nasGe-a.sTel «Fa. .0311 273-3399 e 2T3-1816• E«xmo Santo T«! e Fa» (027i 229-2579 •Recife Tel e Fm (Oen *5-1851 e C*a>-i r0ie'a.íOBS} 261-9106 • Bah^a Sergipe Tei o fa* ícrt!3S1-T7W • Befém-PA Te4 091) e Pa»lOBU 225-206' • Paraná Tel ,041) 253-4040 r ra.|041) 252-f844 • RfO Grancte do Sul Te '06'233-3332 e Fu (0511 233-3528 • RJ RmOo doaLagos Te< í02ae: 51-IC21 e Santa Cilar-J Tc,,..,I0«)»4.1SS6
LOJAS DE CLASSIFICADOS

Assinaturas novas Grande R oAss naiuras demais Cidades
Atendimento ao Assinante
Atendimento às Bancas
Evempiares Atrasadas

LOCAL DIAS UTE1S DOM
RJJ4Q,SP.ES. *

al.ba.qo.se.
MSfMT.RStPR^SC.PE

TjliTn NOPRK-concursos WmmmVI ,*, TIIPMA«; INTENSIVAS COM TODAS AS MlniiNMltM
II " MATERIAS (INCLUSIVE POR AREA) |IKtt^fiUB31il|iljl
i t.=m= modulo de simulados. kpyQ 1 Ir/.1
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RODOVIARIAS DE (LASSE

NA COMPRA DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO,

0 SOFÁ DE 3 LUGARES SAI PELO PREÇO DO DE 2

Estofado 2 lugore,
olo qufltdfldit
ajm ohrafadasokstdMlKiin

Apartada 5Xl 2^^.®®.
Kmbim. Anda-

^ Corfjnto «süto inglês axnpaslo da uma txrgin dupta
i duos bugiassfcTfNS (unditmidus soltas Vãfias padiorvx

A partird« 5X 23^^*®-l.l?W0
10 «Ma AvtstD-l.196^0

ií^33^ Estofado 2 lagois,
alio Qudbode com obnoMas sokos.

5X 1 36,®®= 480,00
2S»M>fa. Àvbíb— 680^0

Sofa-cotm versátil com estmtiiiomeláicg. §
tOuúUB. Cttiol. §

® =450,00 5X 11^® -s?4.00 4
Àw»e-4S0.00 Àmfc» 594,00 °

Estofado da 2 lugms com oMadas
sohsadetofwammodeitu.

CM 2 X SEM Ji

CAMPOS DO JORDÃO, ÁOUAS Dl UNDÓIA I URRA NIORA 2
Hotpadogtw am S. J. do (ompot Paio CoUo Vatda. 3 dk». 2 noitei, 3 rak Soldo: 5/4. £
CIDADI DA CRIANÇA, SIMRA tAf ARI, MATCDITIR, PAROU! DA 2
MOMICA Paio (oito Vatda. Cjty^our por São Poulo. 3 dim, 2 noitei, 3 rah. Soldo: 5/4. Ri (ristofemem mogno

com ilumropo intsno a porto
em aistd jotaodo

sx 146/®
Kaniaém. Àmtt

- MARAVILHAS SIRRANAS • Hospadogam «m Compinoi. Visitando Fazenda 2
Holambra e Po^ot de Caldas. 4 dias, 3 noites, 4 reis. Saída: 4/4 Rj

J CAMPOS DO JORDÃO I KLU3AS DO TIITt -2nollese<nAniioqwn>el 2
. noite em SI dos Campos. Serro Negro, Lindóia, MonteSUa.4dias, 3 noüev4 i«fs.Soida: 4/4 RJ

INCANTOS Dl POÇOS Dl CALDAS - Visitas a Águas do Prata e Androdas. 2
dias, 3 noites, 4 reis. Saída: 4/4 £
CABO FRIO I BÚZIOS - Hospedagem em Caba Frio, tom passeio de borco no 2

T tonai de Itajuru. 4 dios, 3 noites, 4 refs. Saído: 4/4 Ri
* MINAS COLONIAL • CIDADU HISTÓRICAS - Visitas a Ouro Preto, Mariana, 2
7 Gnitod«Moqumé.3diQs,2M3iH>itts,3ou4r«h.SoMQ:4/4 PiSOi A
I ÕUARAPARI, VITÓRIA, I PRAIAS • Hospedagem em Vitória. Visita 2
« Guotapoti. 4 dios. 3 noites, 4 reis. Soido: 4/4 ®
? BLUMINAU, VALI DO ITAJAÍ I tlTO CARRIRO WORLD J
| Hospedagem em Btumeoou.VBto o CoanboriãeFkirionipofe. 4 dim. 3 noites, 4 refc. Soada: 3/4 Ri

Estofado 2lugmescijmolmoíodossoltoedetolhoemmodQra
5X 83,®® -415.00
Smfcfa. À«sto= 415,00

Esfcfado 2 htgnms com abolidos solta; aba quaWode.
5X 15IO#®® - 600.00

lOmidadas À «*-600,00
fcmíno podtéa mogm aM bríhn oobomefflo

am polyasM. Dnarsos tonoahos.
5X 31 Ô8#°°=ij4o,oo

10 andadas. Àwfc= 1.340,00
OapkiSpoMas

CALDAS NOVAS UPITAOIUUI - Em Caldos Noras 3 noites no Hotel Trópkol Jf
tom pistinos de Aguos termois. 4 dios. 5 noites. 6 reis. Soidq 2/4 R$
HTL. PRAIA DO PRADO-ÕntiisdelwiiinoiBinanoadkiciiodDepohoBostedwayeB. 9%
loon das Praias, Corregos, Folesos e Tõrorto. 5 dta, 4 noites, 5 refs. Saído: 2/4. BOK KS

ÔNIBUS LEITO. 4 dias, 3 noites, 4 rah. Soido: 3/4
PORTO MOURO ISPSCIAL - Hospedogem no HtL Costa Esmeralda (4*), Toar 2
Histórico e Praias. 5 dias, 4 noites, S rah. Saida: 2/4 Ri

Estofado 2 lugom mm ahnofadas sdt% em diwrsos toados.

w 5X ^0#®® -45000.
Ia*k A testa-450,00

8 noites, 9 reh Soido-. 30/3

PORTO SMURO • 7 noites, tom caii do manhd, Hotel Abrólbos (padróo 3*). J gUlW »o Barramaras tom show de lonbado. Saído 30/3. BOM RS i üetgiradaologiMidadt
em divwsa tecidosHTL. PRAIA DO PRADO - (Podrto 4+) A 200 Km de Porto Seguro. Visita 2 XAltobo^a e Corotelas. 7 noites. 7 reiei^òes. Saída 30/3 prr« gf,

MACSIÓ • 7 aoites (omtolédo monW, Hotel Tombaqui (3*) Qty toute passara oo 2 Xlitoral SuL Solda 31/3 KSK RS t
NATAL - 7 aoites. 7 relei^ies, Hotel Rediabo (3*). Citj-lour, sbow noturno a posseio 2
de bugre a genipobo. Saída 30/3. KSOt Ri
FORTALIZA • 7 noites tom totó da manb4. Hotel Toopi (3*j City tour. passeio a
Beoth park e sbow noturno. Saída 30/3. IXSBf
FOZ DO IOUAÇU - Visitai as totorolas brasileiros e argeitiaos. tompros no
Porogso 4 dios, 3 aoites, 3 rah Saída: 4/4 KSOf Mesa de cerro t lateral J^Lem diwws modelos

l90rt>^a 5X 32#®®-2í0.00
)««áote. A«J5 = 7èOJ»

SIRRAS OAUCHAS ¦ 8 noites, 8 raleis. Hotel Villo Baila (Gramado) e AJfred 2X9Ct
Polate (Caxias do Sul), ombos 4 estrelas. Passeio e sbo» loidírito. KSSf RS 33,
WJHJfcia I Compor» ca Componhto» Aarm».
uvElilrd #\lMLB9
V4o direto a aitivsno « Boaiag 727.4 teítas da Hotel 3,4 o» 5 essraios da eiceleati iocaüio{òo
Com café do awabi. trasiedos a C»How iacWdos. CONVITE ESPECIAISOIETUI: JANTAS £
SHOW DE TANGO POt NOSSA CORTA. Saída 3/4 a ttiSa. — ¦

1* NOMI KM MÓY1IS Dl QUAUDAOI

CASASHOPPING: Av. Ayrtoo S«nna, 2150-Bl. A-ljA.Tsl.: 325-7933 NBTERÓI: R. São Loonsnço, 2 {«q. de Paraná) - fel.: 7\7-3337
CACHAAttl: R. Hooório, 1.305-Td.: 261-7113 MADURBRA: 

"fixr«»5a Aim«rindo Freitas, 8 • Td.: 350-9735
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 96, loja B - Tél.:295-8043 M&Qt R. Manoela Barbosa, 15 - Tèi.: 591 -8298
SÃO CRISTÓVÃO; R. Sõo Luiz Gonzaga, 355 - M: 589-8032 PB^ A: R. Nicarágua, 224 - "foi.: 270-8493
HHA: R. Repúblico Árabe da Síria, 205 - 462-3527 VHA ISABEL R. Maxwell, 5 - lei.: 268-7446

7IJUCA: Hiper House: Rua Hadock lobo, 91 («q. Paulo de FrontinJ - lei.: 502-0167•f a**M'494NXV99P.«.ns«<« 467-3673 *y Basjrtjmoaoy»efot
i fUWÚO tíSÍXHSNWi DAS fÃS IS k $2f't 19$ CCHSiX.VCS&:Ji{ZmtX-*VQB<S
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Brasil

FAB vai mandar reformar 

'Sucatão'

¦ Boeing 707 presidencial só será trocado depois que governo recuperar 150 aviões da Aeronáutica parados por falta de peças

11

WlH^«a »¦¦>><» I Comport aa Componhtoi Aaraoa.
BUSNv# Akl KB9 |JN6^«iomo^^arolinaosjftrgenr!nov^
V4o dtrato a auivstao m Boaiag 727.4 aortas da Hotal 3.4oa5 earelas de eiteleate kxaiuo^io
Com tali do awabd. tmiete a C»How iatWdos. CO Htm fSPEClAt SOIETUI: JAMTAC £
SHOW DE TAHG0 POt N0SSA COKTA Saida3/4aMita.
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Por enquanto, as crianfas mergulham dos decks instalados para embarcacdes, geralntente nos clubes

new F®it#r| 
¦

AOS^SABADOS PELO MODERNISSIMO MP-f 1/VARIG »¦ 

^U

VEJA PORQUE ESTA A MELHOR OFERTA^ iH ¦¦
7noitosnoHotil HowardJohnson,emopto.duplo,km dotntolhorw3* do NTC. ^fjjj

V4o dlutno esduthro, con o notmo podrao do tenrlfos do bordo dot root lntemodonait VAXIG. ;IS|
2 gvlas etpeclallisdos a bordo o eqoipe do apolo com 25 preflttlonait eidutivot em NYC a ¦¦^ Cortio do Assrttonoc Intonodoflol lo^-Cord (Soguro \fi09em). J' IS*
Clotte turiitka tuperior ou onolira: contulte adldonaL „ U

A melhor «lf6o do hotiis: South Goto 14*1 Daw.1 Inn IA+) Hn.n Fifty . F1
superior) Grand Hyatt (5*), Waldorf Aotorio (luxo). Consult* pre^os. " fal

yj t L »J 11 111 j 11 L* 11 H '\i f J ^ I it ' Vl "'1 III V» So oncontror pocotoi Iguolt por am pro^o {^jf^||i||||BMii||||||)|ij|||||piBMHBMRBlBBMBMMWBMBWilMW^M Interior a Soletur banco a diforenpi. M

^¦CANCPIil I
•fl0a™Ba AOSDOMINOOSVOyWpOBOEING767/VARIG -M ¦

^isfjut^iS25S ®^NT?.ys??®'|B

I -~y 1KL W VEJA PORQUE ESTA t A MELHOR^FE+RTA5 
* USS ®9' 

iM
- tIK,*. .• ¦¦ * — ? 7 noltoi no Hotel Kln-Ha (4*), em opto, duplo, com cale da monW (tipo buHtl). - K£
J S!^PwMr ^ ? Voo ndoiiiro, coo o mum podrio do wrri^oi do bordo dot »&h iof«fn«ioi>ait VABIG. PIGvia ouodoliiodo a bordo o oquipo do opolo osJotiTa tn Caann. ;. Lj

L________________J ? Cortto 00 hdrtfcKk Irtonwdoooi fop-Cofd (Sofro Vtogooi). SIB|
*K*(««demtari#*f>;*rt»*l4/4.p/ ? ChmoomciHw:co«»lt.odk»ML 3 Kg
MOTIX HOH. Canwho proMoctoMido 7M A mrihor tolo^o d« ho»oo, com ihma loco!izo<po, junto oo Contns Coroorciol o dt molhoroi

prows d« Concun: Suns«t {Sit), Ir^f tontiiwital (Luso). Consult* pr«^os. fo|
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[ A area ocupada |

MaMisia

Por enquanto, as crianças mergulham dos decks instalados para embarcações, geralmente nos clubes

||l3/4op/

is/ juiosi + 15 X US
VEJA PORQUE ESTA É A MELHOR OFERTA:

7 boíIoi no Hotoi Kht-Ha (4*), om oito. duplo, com calo da nonM (tipo bvffol).Vôo oxduiho, com o noto» podrio do tonicot do bordo dot «601 iatomodonoii

csntwo 221-4499 MÜMM 593-4048
COM 255-1895 UJ>M 494-2137

imnuu 521-1188 mjquaçú 667-3673
ruuai 264-4893 *rn*ói 710-7401

fa^qaf
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A área ocupada
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AOS BABADOS PELO MODiRNISSIMO MD-11/VARIG

mmm à vista r$ i .036,
RS

+ 15 x USS
VEJA PORQUE ESTA É A MELHOR OFERTA:

7mHmm Hotél Howord Mmsor, om opto. duplo, «m dot «tolliotu3* do NTC.
Vòo diurno «daiho, am o rnotmo padrão do tonriçot do bordo dos ròot Intomadonait VJUIG.
2 golas otpoclolliodot è bordo o oquipo do o polo com 25 proflttlonalt oxdutlvot om NYC^ Cortw AsifííflOfl Inííniotioflol fop-Cord (Soguro Vlogom).
Closto turittkfl tuporlor ou oncolhro: consulto adicional

A molhor solo^ão do hotéis: South Gato (4*), Doral Inn (4*), Maio Fifty (4*superior) Grand Hyatt (5*), Waldorf Astoria (Luxo). Consulta praços.

11/ JUROS)

VOOS ESPECIAIS SOLETUR-VARIG

7 NOITES COM HOTEL, AVIÃO E TRASLADOS So oncontror pocotot iguais por um profoIniortor o Solotur banca a diforança.

| AOS DOMINGOS VOANDO BOEING767/ VARIG
À VISTA R$ 1.070,

Gula ouodaliiodo ò bordo o equipo do apoio adotivo om Concun.
Cartão do Assistindo Internacional Top-Cord (Seguro Viogom).
(lasso oucuIIto: coanltoodkionaL

A melhor seleção do hotéis, com ótimo localizoção, junto oo Centro Comercial o às melhoro*
praias de Cancun: Sunsot (5*), Intercontinental (uno). Consulto preços.

PLANTÃO AOS DOMINGOS DAS 9 ÀS 15 h 521-1188 267-6623
ATINOIMINTO

A ASINCIAX

®VARIC

^soletur
CONSULTI O SSU

AGENTE DE VIAGENS

g 
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Malásia toma conta da i

madeira da Amazônia

¦ Em dois meses 3 empresas foram compradas pelos asiáticos
ORLANDO FARIAS

MANAUS — As madeireiras da
Amazônia estão passando rapida-
mente para o controle de empre-
sas da Malásia, pais tradicional
na produção e exportação de ma-
deira aos países de Primeiro Mun-
do. Em apenas dois meses, três
das seis grandes madeireiras ama-
zonenses — Arnplac, Compensa e
Moraes Madeiras — foram ad-
quiridas por companhias malasia-
nas. numa aparente ofensiva para
assegurar novas e abundantes
fontes de matéria-prima, com a
exaustão de reservas estratégicas
de madeira de lei na Ásia.

O presidente do Sindicato das
Indústrias de Laminados do
Amazonas. Bruno Voguei, diz
que as empresas asiáticas "têm

tecnologia e capital de sobra para
investir no setor". Ele revela que a
operação de compra foi facilitada
pelo fato de três grandes madei-
reiras não estarem funcionando,
afetadas atualmente pela retração
do mercado internacional e defa-
sagem cambial. Operam atual-
mente apenas três madeireiras —
Ghetal, Carolina e Atlantic, todas
de capital de origem alemã.

Incentivos — Sem revelar
valores, o mais tradicional madei-
reiro amazonense. Mario Moraes,
confirma que firmou uma joint
vvntun' com uma companhia da
Malásia e sua contrapartida foi a
entrega de uma área de terra no
Rio Jurusa. que. pelos dados do
lncra. no Amazonas, seria supe-
rior a 1.5 milhões de hectares.
"Não posso revelar maiores deta-
lhes da operação por causa da

concorrência", diz o empresário,
que já foi considerado no passado
o maior latifundiário do Amazo-
nas.

Além de terras ricas em madei-
ra de lei e preços que chegam a ser
irrisórios diante da cotação do
mercado internacional, as madei-
reiras asiaticas ainda poderão
desfrutar de incentivos fiscais da
Sudam e Suframa. Prevendo a
corrida do ouro pela madeira da
Amazônia já há pelo menos um
ano. o governo do Amazonas bai-
xou resolução em janeiro íilitmo
— n" 01196 —, condicionando a
concessão de incentivos fiscais ás
empresas que cumprirem rigoro-
sos programas de manejo.

Empregos — 0 principal in-
vestimento da Malásia no Ama-
zonas — a incorporação da terra
que pertencia ao madeireiro Má-
no Moraes — está sendo feito
pela WTK Organization, no valor
de USS 100 milhões, no Vale do
Jaruá. Falando ao JORNAL DO
BRASIL. Mário Moraes garante
que não haverá riscos de danos á
Floresta Amazônica. "Será um
projeto de manejo auto-sustenta-
do para produzir compensados e
laminados", diz Moraes, alar-
deando que o emprendimento vai
gerar de quatro a cinco mil em-
pregos diretos no Vale do Jaruá.
onde o desemprego é crescente
por causa da ruína econômica dos
seringais.

0 único obstáculo atual para a
implantação da WTK. Organiza-
tion (que funcionará com a razão
social de Amaplac) é a reivindica-
ção da Funai por 500 mil hectares

de terras, dentro do latifúndio,
para transformai em reserva para
300 índios. "A Funai vive atnípa-
lhando o desenvolvimento eeonò-
mico do Amazonas", protesta o
empresário.

A superintendência de Policia
Federal no Amazonas diz que está
atenta à corrida das companhias
da Malásia pela madeira local.
Até agora, pelo menos, diz o su-
perintendente Mauro Spósito,
não foi observada nenhuma iléga-
lidade nas incursões dos grupos
econômicos malasianos. "Já nota-
mos um sentimento de desCon-
fiança da sociedade amazonense
de que esses investimentos pos-
sam vir para destruir a Floresta
Amazônica", diz Spósito.

Preocupantes — O presi-
dente da Federação das Indústrias
do Amazonas, José Nasser. revela
que os três grandes investimentos
malasianos devem chegar a USS
250 milhões — equivalente ao da
Volkswagen em Resende, no Rio
de Janeiro. Constrangido. Nasser
diz que os investimentos são bem-
vindos, mas, ao mesmo tempo,
preocupantes. 

"Apenas uma das
empresas (a WTK) pretende ex-
portar no próximo ano um volu-
me de KM) milhões de metros eu-
bicos", ressalta Nasser. lembran-
do que todas as exportações de
madeira atualmente não passam
de 350 mil metros cúbicos, ou
0.1% do mercado internacional.
Por preocupante o presidente da
Federação quer dizer o fato de as
madeireiras malasianas terem le-
vado á exaustão as principais re-
servas de madeira nobre na Ásia.

? /1í empresas da Malásia já
ocupam uniu área equivalente a
1,5 milhão de hectares paru ex-
piorar a madeira da Amazônia e
exportar para a Europa e Esta-
dos Unidos

Roubo condena 
palmito

Brasília vai ter 
praia!

à extinção no Paraná

SÔNIA MARQUES
CURITIBA — O roubo indiscri-

minado de palmito no Paraná
condena-o à extinção, além de es-
tar deixando estéreis extensas fai-
xas da Mala Atlântica. Mensal-
mente. 35 fábricas clandestinas
produzem 50 mil litros de palmi-
to. cortado em 90% das vezes
fora da bitola, isto é. sem que a
palmeira esteja em condições bio-
lógicas de reprodução e perpetua-
ção da espécie. O ciclo da palmei-
ra é de dez anos.

Mais de 100 mil palmeiras já
Ibram destruídas ao longo da Ma-
ia Atlântica, reconhecida como
Patrimônio Nacional e Área de
Proteção Ambiental e Reserva da
Biosfera. A estimativa e do im>ti-
tuto Ambiental do Paraná (1AP>.
órgão vinculado á secretaria esta-
dual do Meio Ambiente.

O refloa-stamento e a produ-
ção legalizada não sofrem rígido
controle. "A exemplo das clan-
destinas, as 11 fabricas legalizadas
do litoral lambem não são fiscali-
radas Ninauém sabe onde e co-

mo éxploram o palmito. Não há
levantamento do que se tem plan-
tado. Não ha nada", denuncia a
presidente do Fórum das Organi-
zações Não-Governamentais
(ONGs) Ambientais do Paraná, a
ambientalista Teresa Urban. A
soma da produção das fabricas
clandestinas totaliza 130 mil vi-
dros de palmito por mês.

Isto significa que o risco sai do
universo da mata e chega até a
mesa do consumidor. Atrás de
uma simples salada podem estar
escondidos micróbios e microor-
ganismos nocivos á saúde. As
chances de contaminação, afirma
Teresa 1'rban. são grandes por-
que a exploração e feita sem enté-
rios ou padrões de higiene.

A multiplicação do perigo x:
estende não apenas ã saúde hu-
mana e á Mata Atlântica, mas
também ás espécies que nela vi-
\em. A redução do numero de
palmeiras cria um intervalo na ca-
deia alimentar de diversas espé-
cies — como o tucano, símbolo
das florestas tropicais — que têm

no palmito seu alimento básico.
As trilhas facilitam outras a ti vi-
dades predatórias, como a caça e
tráfico de animais silvestres.

O IAP e a Policia Florestal do
Paraná recconhecem que existe
uma mafia organizada que tem na
miséria dos nativos da região da
mata e na falta de recursos para a
fiscalização amparo para conti-
nuar a exploração clandestina. "A

devastação do nosso palmito en-
contra respaldo na ganância dos
empresários do Parana e de ou-
tros estados. A maior produção
de palmito tem endereço certo
grandes restaurantes e redes co-
merciais de varejo", afirma Tere-
sa Urban.

Para conscientizar a popula-
ção, o governo paranaense lançou
uma campanha com os slogans."Parece um palmito, mas é um
pepino", 

"Uma 
pequetuj salada

ou grande abacaxi", "Aqui esta
tudo conservadinho. O palmito e
os micróbios". "Palmito clandes-
tino não tem garantia de qualida-
<te c hiiiicnc

¦ Lago Paranoá

vai ser a Ipanema

dos candangos
JANETR SAUD

SRASÍ 
LIA -A capital le-

deral vai ter praia. Com
clima quente e seco de cerrado
e a 1.200 quilômetros de dis-
tância do mar, Brasília quer
transformar o Lago Paranoá
na praia dos candangos.

De olho nos milhões de
reais movimentados pelo turis-
mo e cansado de ouvir queixas
dos brasilienses sobre a falta
de áreas de lazer, o governo do
Distrito Federal decidiu criar o
Projeto Orla. "O
clima de Brasília é
muito seco e mistu-
rar água e lazer se-
ra fantástico", diz o
secretário de Turis-
mo local, Rodrigo
Rollemberg. Ele in-
forma que Brasília
é a terceira cidade
do país em número
de pedidos de licen-
ça para velejar no lago, que
tem volume de água maior que
a Baía da Guanabara.

Pelo projeto, as margens do
lago — exploradas apenas pe-
los clubes — vão ganhar 11
áreas públicas de lazer, cultura
e esporte. A praia terá bares,
restaurantes, hotéis, shop-
pings, um centro de conven-
ções, parque de diversões, ci-
nemas, marinas e praias artifi-
ciais.

IVlas, ao contrário do resto
da cidade, o Projeto Orla não
seguirá a arquitetura moderna.
A única exigência do governo é
que as construções não ultra-
passem três andares, para pre-
servar a paisagem.

A implantação do Projeto
Orla ainda promete muita po-
lèmica. A idéia depende de

aprovação do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), já que a ci-
dade é tombada como patri-
mônio da humanidade. Preo-
cupada com a preservação de
Brasília, a direção do Iphan
faz restrições ao projeto. Se-
gundo José Leme Galvão, se-
cretário do instituto, a inten-
ção do Iphan é preservar o
verde e as características arqui-
tetônicas da cidade.

Já o presidente da Associa-
ção Brasileira de Restaurantes,
Entretenimento e Lazer (Abra-
sei), Fernando Barros, defende
a "liberdade arquitetônica"
para criar ambientes moder-
nos, atraentes e criativos. "A

forma não pode vencer a cida-
de", diz ele. Segundo Barros. a
sociedade também deve parti-
cipar da discussão. "O turismo
é uma saída natural para Bra-
sília. O Iphan não pode decidir
sozinho sobre o futuro da ci-
dade", ressalta.

O responsável pelo plano ur-
banistico da capital, arquiteto
Lúcio Costa, hoje com 94 anos,
concorda com quem apóia o
projeto. 

"Não existe mais pa-
drão, agora Brasília tem vida
própria. O Projeto Orla vai enri-
quecer e dar vida â cidade, be-
ncliciando tanto moradores co-
mo turistas", defende.

Segundo Rollemberg, a re-
forma do lago vai preservar os
recursos naturais da região.
Para evitar a poluição das

águas, o governo vai implantar
um sistema de identificação de
esgotos clandestinos e limpeza
das margens durante a seca.

Além de agradar aos mora-
dores, o governo quer conquis-
tar os executivos que desem-
barcam diariamente na sede do
poder central. "O fato é que os
executivos que chegam aqui re-
solvem seus problemas e em-
barcam no primeiro vôo, por
falta de opções de lazer", diz
Rollemberg. Segundo ele, um
único pernoite de executivo
chega a gerar de quatro a seis
empregos indiretos.

O secretário acredita que o
projeto abrirá oportunidades de

investimentos para
micros e grandes
empresas, aumen-
tando a oferta de
empregos na cidade.
Segundo cálculos do
governo, o projeto
vai gerar 30 mil em-
pregos no momento
da implantação e
outros 40 mil quan-
do estiver em fun-

cionamento.
O Projeto Orla. orçado em

RS 500 milhões, será custeado
pela iniciativa privada. Segun-
do o secretário, o governo vai
conceder o uso das terras, en-
trando como sócio do negócio."As vencedoras da licitação se-
rão as empresas que oferece-
rem ao governo a maior per-
centagem nos lucros."

Rollemberg informa que os
hotéis Caesar Park, Hilton e
Sheraton, a rede de cinemas
Luiz Severiano Ribeiro e o
parque de diversões Terra En-
cantada — que está cm cons-
trução na Barra da Tijuca, no
Rio — estão interessados em
participar do projeto e já en-
viaram suas propostas ao go-
verno do Distrito Federal.

"O Projeto Orla vai segurar os

executivos, que hoje vão embora no

primeiro vôo, por falta de opções de

lazer"

Rodrigo Rollemberg, secretário de Turismo do DF

Brasília — Josemar Gonçalves
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Eduardo Scabra Fagundes.
"A Lyda nunca se envolyeu

com politica, sua unica participar
(,-ao nessa area era o voto nas
eleiQoes", garantiu ela. Apesar
das rcvela^oes sobre os icrroris-
tas. Dona Palmyra nao pretendb
comprar o livro. "Nao 

qucro dar
lucro para o filho daquele ho-
mem", justificou ela, referindo-st
a Luis Alberto Fortunalo, um dos
autores do livro e filho do coronil
Alberto Fortunato que assumiu a
participagao no Grupo Secreto e
deu depoimentos para a elabora-
?ao de A direila explosiw no Hrtl-
sil.

Carlo Wrodo —26/10/flS
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Dona Lyda (no detalhe) morreu na explosão de uma bomba colocada
sob a gaveta de sua mesa (foto maior) e colada com uma fita adesiva
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OAB usará livro 
para 

investigar atentado
•*• Fotos de arquiw

Revelações sobre terrorismo de direita ajudarão comissão que

apura morte de D. Lyda na explosão da bomba ocorrida em 80

BRASÍLIA — As revelações do
livro A direita explosiva no Brasil,
que será lançado amanhã no Rio,
servirão como "um 

grande roteiro"
para as investigações que a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
está fazendo sobre o atentado a
bomba que matou a funcionária da
entidade, Lyda Monteiro da Silva,
em 27 de agosto de 1980. A infor-
mação foi dada pelo secretário-ge-
ral da OAB, Reginaldo Castro. "Se

as informações do livro forem con-
firmadas, estará revelada a origem
do atentado", afirmou Castro.

O livro, de autoria de José Argo-
lo, Kátia Ribeiro e Luiz^ Alberto
Fortunato, revela a existência do
autodenominado Grupo Secreto,
formado por militares e civis, res-
ponsável por 30 atentados terroris-
tas da direita no início dos anos 80.
"O livro é o que chamamos de co-
meço de prova", explicou Castro.

Segundo Reginaldo Castro, as
informações do livro vão ajudar
uma comissão da OAB que investi-
ga o atentado. Instaurada no final
de 1994, a partir de notícias divul-
gadas pela televisão com novas in-

formações sobre o caso, a comissão
poderá, agora, encontrar os res-
ponsáveis pela morte da secretária.
Deverão ser ouvidos pela comissão
da OAB os autores do livro e as
pessoas citadas por eles.

Prescrição — Quando con-
cluir a investigação, a comissão es-
pecial da OAB encaminhará o caso
para o Ministério Público a quem
compete denunciar os acusados. Se
considerar que as provas ainda não
são suficientes, o Ministério Públi-
co poderá pedir reabertura de in-
quèrito policial. Segundo Castro, o
crime só prescreve após 20 anos.
Faltam, portanto, quatro anos.

Outro ingrediente explosivo do
caso da morte de Dona Lvda vem à
tona agora, na revista IsloÉ desta
semana. Em entrevista à revista,
Ronald James Watters, o único
acusado pelo atentado, afirmou
que os generais Octávio Medeiros e
Waldyr Muniz foram os mandantes
do ato terrorista. Watters, que é
carioca e técnico em agronomia, foi
absolvido em 82, por falta de pro-
vas, da acusação de ter executado o

atentado. O general Medeiros era
ministro-chefe do Serviço Nacional
de Informações (SNI) na época, e
Muniz comandava a agência do
SNI no Rio.

Ouvido pela IstoÉ, Medeiros,
que hoje está reformado e mora em
Brasília, limitou-se a dizer que essa
história "não interessa a ninguém".
"Foram gestos de fanáticos como
esse que mandou uma bomba para
o Itamarati", afirmou, referindo-se
ao livro-bomba que feriu a diplo-
mata Andréia Rigueira em outubro
do ano passado. O general atacou
Watters: "Ê um camarada sem raí-
zes. Ele não merece crédito".

Para o secretário-geral da OAB,
os culpados poderão ser processa-
dos criminalmente. "Considero esse
crime hediondo e os responsáveis
por ele não são beneficiados pela
Lei da Anistia", disse Reginaldo
Castro. Na opinião dele, a ação do
Grupo Secreto mostra que os envol-
vidos — "um 

grupo de delinqüen-
tes" — praticava atos de banditis-
mo.

Três explosões num dia de terror
Arquivo

MARIA HELENA MALTA

Eram 13h45
do dia 27 de
agosto de
1980, quan-
do Servi Luiz
Souza Geo-
vu, responsa-
vel pela manutenção do sistema
elétrico do prédio do Conselho
Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, no Centro do Rio,
ouviu uma forte explosão e teve
a nítida impressão de que todo o
edifício havia estremecido. O
funcionário, que estava no oita-
vo andar, desceu as escadas cor-
rendo e foi o primeiro a chegar
ao quarto pavimento e entrar na
sala de Dona Lyda Monteiro da
Silva, 60 anos, diretora geral da
Secretaria do Conselho, ao lado
do gabinete da Presidência. "Ela

estava com o rosto destroçado e
o braço esquerdo tinha sido ar-
rançado..." Além disso, o teto
da sala havia desabado e viam-
se, por toda a parte, estilhaços
de vidro e pedaços de móveis, O
funcionário correu à janela e
olhou para baixo: na altura do
terceiro andar, sobre a pequena
marquise, ele viu a mão esquer-
da de Dona Lyda, que recolheu
e embrulhou numa folha de jor-
nal.

Além da bomba que atingiu a
diretora da secretaria — que
morreu uma hora depois, no
Hospital Souza Aguiar —. o sal-
do daquele dia incluiu mais seis
feridos em outros dois atenta-
dos. Entre eles, José Ribamar de
Freitas, tio e assessor do verea-
dor Antônio Carlos de Carva-
lho, do PMDB, que ficou cego

Watters foi absolvido em 1982

do olho esquerdo e perdeu o
braço direito.

Os ataques terroristas haviam
começado de madrugada, quan-
do uma bomba de baixo teor
explosivo destruiu parte da re-
dação do jornal Tribuna da Luta
Operária. No inicio da tarde, a
bomba mais poderosa provocou
a morte de Dona Lyda, na OAB,
e, menos de uma hora depois, a
terceira bomba explodia na Cã-
mara dos Vereadores, na Cine-
lãndia, atingindo o assessor de
Antônio Carlos.

Indignado, o presidente da
OAB, Eduardo Seabra Fagun-
des, enviou telex ao presidente
João Figueiredo e ao ministro
da Justiça, Abi Ackel. Numa ci-
dade que dormia e acordava ten-
sa, com as noticias sobre bom-
bas que explodiam cm bancas de
jornais, ele pedia providências
enérgicas e advertia: "Se este
alentado também permanecer
impune, a Nação continuará
agredida pela escalada de vio-

lência que ameaça a paz social e
as instituições."

Na mesma tarde, cerca de 30
mil policiais civis e militares do
estado entraram de prontidão.
Em Brasília, o ministro da Justi-
ça, por ordem do presidente,
confiou a direção do inquérito á
Polícia Federal.

No dia seguinte, os peritos já
sabiam que a bomba era bem pe-
quena e de alta potência, e fora
presa com fita adesiva, sob a ga-
veta da mesa de Dona Lyda.
Dois dias depois, o Departa-
mento de Jornalismo da RÁDIO
JORNAL DO BRASIL recebia
uma carta de uma certa Van-
guarda de Caça aos Comunistas,
assumindo a autoria dos atenta-
dos. E, na semana seguinte, vá-
rios indícios levaram a polícia ao
nome de Ronald James Watters,
que foi presç e encaminhado ao
Presidio de Água Santa. Watters
tinha até antecedentes: homem
da comunidade de informações
por 32 anos, ele já respondera a
inquérito criminal, em 1962, co-
mo co-autor no atentado a bom-
ba contra a Exposição Soviética.
No relatório policial, os peritos
afirmavam que, 

"tirante o dis-
positivo mecânico de detonação,
pode-se reparar que os artefatos
de 1980 (na Câmara e na OAB),
guardadas as devidas propor-
ções, repetem o esquema da
bomba de 62".

Ronald Watters. que se di/ia
muito bem-relacionado e amigo
até do presidente Figueiredo —
mas que muitos apontavam co-
mo mero "bode expiatório" —
acabou sendo absolvido, em fe-
vereiro de 1982, pela II Audito-
ria do Exército.
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Fillio defende reabertura do caso

O advogado Luiz Felipe Mon-
teiro Dias, de 39 anos, filho de
Dona Lyda Monteiro da Silva,
acredita que as revelações do livro
.'1 direita explosiva no Brasil e as
declarações de Ronald Watters
são suficientes para a reabertura
do inquérito sobre o atentado a
bomba que matou sua mãe. "A

impunidade nesses 16 anos me
choca. Inicialmente não estou
pensando em indenização, mas na
solução do caso", disse Luiz Feli-
pe. referindo-se à possibilidade de
a família receber indenização do
Estado se ficar comprovado que o
atentado foi ordenado pelo chefe
do SNI na época, general Octavio
Medeiros.

Luiz Felipe faz parte da comis-
são da OAB instalada em 1995
para investigar o caso e recebeu
do presidente do Conselho Fede-

ral da entidade a garantia de
apoio irrestrito à apuração. Se-
gundo Luiz Felipe, integrantes da
OAB consideram o crime impres-
critivel. por ser hediondo. "Estou

bastante otimista. Sempre achei
que os dois atentados (OAB e
RiÔcentro) estavam ligados", afir-
mou, referindo-se á revelação do
livro, que atribui os dois atos ter-
roristas ao Grupo Secreto. Para
Luiz Felipe, todas as pessoas cita-
das terão que depor em juizo.

Dona Palmyra Monteiro de
Figueiredo, de 76 anos, irmã de
Dona Lyda, ainda não perdeu as
esperanças de ver o caso solucio-
nado. "Tenhb a esperança de que
não vou morrer sem saber quem
são os malvados que fizeram isso
com minha irmã", desabalou Do-
na Palmyra, que ò funcionaria
aposentada do extinto Banco Na-

cional. Dona Palmyra iicreditá
que a bomba que vitimou sua ir-
mà na verdade era destinada ab
presidente da OAB na época,
Eduardo Seabra Fagundes.

"A Lyda nunca se envolveu
com política, sua única participar
ção nessa área era o voto nas
eleições", garantiu ela. Apesar
das revelações sobre os terroris-
tas. Dona Palmyra não pretende
comprar o livro. "Não 

quero dar
lucro para o filho daquele ho-
mem". justificou ela, referindo-st
a Luís Alberto Fortunato. um dos
autores do livro e filho do coronel
Alberto Fortunato que assumiu a
participação no Grupo Secreto e
deu depoimentos para a elabora-
ção de A direita explosiva no fírd-
sil.

Cario Wredo —26/10/és

Se o processo for reaberto, o ministro aposentado do STM estará pronto a testemunhar contra o Exército

Bierrenbach: 
"Eu 

tinlia razão"

FRANCISCO LUIZ NOEL
O ministro aposentado do Su-

perior Tribunal Militar (STM) Jú-
lio de Sá Bierrenbach. 77 ano*,
defendeu ontem a reabertura do
caso Riocentro no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 

"Os fatos
estão mostrando que eu tinha ra-
zào", afirmou, referindo-se à con-
trovertida versão em que o E\er-
cito responsabilizou extremistas
de esquerda pela bomba que ma-
tou o sargento Guilherme do Ro-
sário e feriu o capitão Wilson Ma-
chado, no Riocentro. na noite de
30 de abril de 81.

Oito anos após o arquivarnen-
to do processo no STM. o caso
Riocentro é uma das ações terro-
nstas expostas a novas luzes pelo
livro ,-í direita explosiva no Brasil.
De acordo com o livro, a bomba
que matou o sargento Rosário
dentro de um Puma e a que estou-
rou na casa de força do Riocentro
foram confeccionadas na Tijuca
pelo marceneiro Hilário Corrales.
morto em 82.

Para Júlio de Sa Bierrenbach.
almirante que atuou como minis-
tro do STM de junho de 7" a
janeiro de 87 e se opôs á versão do
Exército e ao arquivamento do
cíiso, ns novas íntormuçocs são

mais do que suficientes para a
reabertura do processo. Mas, co-
mo o STM decidiu em 88 pelo
arquivamento, ele acredita que só
o questionamento da decisão no
STF permitirá a retomada das in-
vestigações. "Se alguém quiser fa-
zer isso. entro como testemunha",
ofereceu-se, lembrando que o cri-
minalista Evaristo de Morais Fi-
lho também manifestou-se favo-
rável à reabertura.

Anistia — No entender de
Bierrenbach. que também está
lançando o livro Riocentro —

quais são os responsáveis pela int•
punidade. a decisão do STM foi
"indevida", por beneficiar com a
anistia os autores não apontados
do atentado. Mesmo com a am-
pliação da anistia de 79 pela
Emenda Constitucional 26. de 85,
o almirante assegura que o perio-
do dos crimes perdoados — se-
tembro de 61 a agosto de 79 —
não aumentou. "Podem me pro-
cessar por criticar o tribunal. Mas
só posso ser processado no Supre-
mo. onde apontarei todas as fa-
lhas do Ministério do Exercito e
do Ministério da Justiça."

O ministro aposentado do
STM aponta como principal res-
ponsá\el pela impunidade o ev
presidente João Figueiredo. "Ele

não apertou seu ministro do Exér-
cito e o ministro da Justiça (Wal-
ter Pires c lbrahim Abi-Ackel) pa-
ra trazer a verdade á tona." Ele
condena, também, o Ministério
Público: "A Justiça Militar não
apurou nada. porque nunca foi
oferecida a denúncia". Bierren-
bach assinala que o hoje coronel
Wilson Machado — "que não to-
maria a iniciativa se não tivesse
costas quentes" — nunca foi ou-
vido como suspeito. "Sc fosse vj-
tima, não viveria fugindo como o
diabo da cruz."

Júlio de Sá Bierrenbach bateu-
se contra a "farsa" do Ministério
do Exército nas duas primeiras
vezes em que o caso foi ao STM.
em 81 e em 85. Com o conheci-
mento de quem acompanhou o
caso desde a passagem do IPM
pela 3* Auditoria Militar, no Rio.
observou que a montagem da veí-
são que inocentava os militarés
começou imediatamente. O perito
do IML Elias Freitas, exemptifi-
cou. foi pressionado a atestar que
o petardo expiodira entre o banco
do sargento Rosário e a porta do
Puma. como se tivesse sido joga-
do de fora. "Mas 

que estourou
quando ele estava graduando a
bomba, ninguém tem dúvida."
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Há até quem pense que a Faculdade da Cidade está

procurando polemizar com o passado. Entretanto, esta

instituição transmite apenas sua inconformidade e sua

incapacidade de conviver com a mediocridade que se

apossou há muitos anos da Educação Brasileira.

Ao anunciar a implantação de seu projeto de excelência de

ensino, a Faculdade da Cidade pretende tão-somente expor

de forma institucional um empreendimento educacional de

alta qualidade.
Estamos preparando nossa Faculdade para disputar, em

termos qualitativos, com qualquer instituição estrangeira

de ensino, que ainda este ano, passará a influir no sistema

educacional brasileiro pela televisão com satélites e

retransmissoras de banda KU, e sem pedir licença a

ninguém.
Enquanto o Comitê de Dogmas do Partido Comunista da

União Soviética e a KGB se reuniam para proibir, no

território social-leninista, a leitura da Bíblia, o rock'n'roll e

uso do rabo-de-cavalo pelos meninos, o Muro de Berlin

estava sendo derrubado a marretadas pela multidão

enfurecida ao fim de anos e anos de servidão, isolamento,

pobreza e atraso cultural.
De repente, caiu tudo: a União se desfez, o totalitarismo foi

posto a correr e o Estado confessou sua auto falência.

Fez-se a democracia pelo voto e a economia de mercado

vem sendo implantada pela população sedenta de

liberdade e de consumo dos bens espirituais e materiais

gerados pelo novo sistema.

No Brasil, muitas autoridades e políticos, aparentemente

preocupados em super-regular ou cercear as atividades do

setor privado nacional, não se deram conta do impacto que
Educação à Distância Estrangeira produzirá no mercado

brasileiro, onde existem pelo menos 4 milhões de pessoas

que poderiam estar cursando alguma escola de nível

superior. Quem irá proibir alunos brasileiros de assistir à

TV, prestar exame e receber diploma de universidade

estrangeira? Ninguém.

Enquanto o Congresso Nacional discute uma Lei de

Diretrizes a Bases da Educação — retrógada, estatizante,

primária, centralizadora e desvinculada da realidade

conglomerados multinacionais de telecomunicação

preparam cursos que serão colocados no ar, em seis idiomas

simultaneamente, à disposição de quem nos quatro cantos

da Terra possuir uma TV a cabo e pretender um diploma

expedido por universidade norte-americana de alto nível,

com validade automática em todos os países membros da

ONU.
Serão oferecidos cursos de Marketing com 24 meses de

duração, de Comunicação com 18, de Engenharia com 34, de

Turismo com 14 e outros tantos ao custo de 100 Reais por
mês.
Antes que o Brasil se tranforme em reserva de mercado da

tecnologia multinacional de ensino e telecomunicação, por

que não atribuir ao Conselho Nacional de Educação a tarefa

maior de definir já as verdadeiras diretrizes e bases da

educação para, depois, submetê-las ao Congresso?

Por que manter esse projeto de lei intervencionista e

cerceador da liberdade de ensino? Por que não liberar a

criatividade nacional para enfrentar os estrangeiros? Afinal,

por que regular por baixo a inteligência dos meninos e

inibir o livre exercício de uma atividade prioritária para a

sociedade e garantida pela Constituição?

A Faculdade da Cidade está solicitando ao MEC sua

transformação em Universidade, a "UniverCidade".

Estamos cumprindo um programa de aprimoramento

acadêmico e administrativo, com grandes investimentos,

para poder competir com as instituições estrangeiras,

usando nossos próprios recursos, e não os do contribuinte.

Estamos associados à alta tecnologia global.
Não iremos ser surpreendidos pela liberdade de ensino

vinda de fora, através da televisão. Estaremos preparados.
Antevemos a modernidade há tempos.
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CRIANÇAS

• 16:00b - Parada

de personagens

infantis pelos 4

pisos do shopping

RESTAURANTES

CHAIKA - 4o piso

1 Banana Split

RS 4.40

GIANCARLO - 7o p/50

Salada verde +

medalhão filet niignon

com molho gorgonzola

e batatas fritas +

1 cbopp + sorvete

chocolate com calda

chocolate RS 13.50

iadkts.

• LA MOLE - 1° piso

Filet de frango

grelhado com salada

(Verde ou Waldorf ou

Salpicão ou Tropical)

RS 9.20

' VARANDA 33 ¦ 2o piso

Couvert + TBone Steack

+ vinho italiano

La Magna na 1993

RS 11.90

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 19%

ijSHfir

JORNAL DO BRASIL

Ofertas (falidas par<i o dia de boje. enquanto durarem os estoques das lojas attunc

17:30b - Grande Concurso

Lnfanto-f uvenil Rio Sul,

no 2o piso. O público

pode concorrer dançando,

cantando e interpretando

18:00b - Pocket Show,

com Dinho Valadares,

no 2a piso

* 16:30b - Cantadores

de Histórias com

músicas de peças

e filmes infantis.

no 2o piso

:mm

.
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Aberto neste domingo. Praqa de cilimentaqao a pcirtir das 12:00b. Lojas das 15:00b as 21:00b.

K h •; ACCESS - 3° piso • DOLLAR DREAMS - 1° piso 
• TONIGHTS THE NIGHT -4°piso • VILLA BORGHESE - 2° piso

y \ Echarpe de seda importada Ovo de Pdscoa MM Twingo Conjunto de soutien Bolsa de rami RS 75.00

>1 120g R$ 3,00 e tanga RS 14.00 • WIGG - 4°piso

h* • ASPARGUS - 3° piso MERCATTO - 2° piso Bermuda de cotton RS 10.00
X\ Blusa canelada com listras Mochila emborracbada

\\ finas RS 50.00 RS 9.00 gjljp,

ft. * • BABY DREAMS- 3° piso • TVTTIPE - 3° piso ^ 

^ ^ ^ jjf^ J

O*- COMPANHIA DA TERRA-1° piso RS 18J2Q 
^ 

|| 

^

¦E Cinto fitio RS 9.00 n i. _ ^ ^ ^
i y —*— (j Shopping C a r i o c a i
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OFERTAS

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 1996
JORNAL DO BRASIL
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As canções mais conhecidas desses e de outros clássicos de histórias

infantis estão reunidas no show musica! do grupo 
"Os Cantadores".

Bia Sion, Eduardo Atnir, Ju Cassou, Maria Lúcia Priolli,

Ruben Gabira e a Cia. de Atores Mirins da Casa de Cultura

Laura Alvim apresentam um espetáculo teatral bem-humorado,

com base nos arranjos vocais feitos especialmente para esta

montagem. Traga as crianças e aproveite para recordar a infância

hoje, às 16:30b, no 2o piso do Rio Sul.

cante o

Aberto neste domingo. Praça de alimentação a partir das 12:00b. Lojas das 15:00b às 21:00b.

DOLLAR DREAMS - 1° piso 
• TONIGHTS THE NIGHT - 4opiso

Ovo de Páscoa MM Twingo Conjunto de soutien

120g RS 3.00 e tanga RS 14.00

MERCATTO - 2° piso

Mochila emborracbada

RS 9.00 A

TVTTIPÉ ¦ 3" piso

Sapatilha importada

Cinto fino RS 9,00 n r /_ _ ^ ^ .

ACCESS - 3o piso
*

Echarpe de seda importada

RS 19. SO

*ASPARGUS - 3o piso

Blusa canelada com listras

finas RS 50.00

BABY DREAMS - 3o piso

Moto Driver RS 527.00

COMPANHIA DA TERRA - Io piso

Incenso importado sândalo

RS 1.80

VILLA BORGHESE - 2o piso

Bolsa de rami RS 75.00

WIGG - 4o piso

Bermuda de cotton RS 10.00
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Salada de Frutas

T á houve época em que as ruas do Rio tinham mais
J de 100 mil buracos, o que eqüivalia, comparativa-
mente, a um buraco para cada funcionário da Prefei-
tura. Hoje, esta relação se tornou mais complexa
ainda, porque, aos buracos existentes, multiplicando-
se ou dividindo-se de acordo com lógica- kaíkiana,
somaram-se obras que surgiram como cogumelos (da
noite para o dia) em 16 bairros simultaneamente.

Ninguém discute a necessidade de obras no Rio,
de embelezamentos a infra-estrutura. Elas, porém,
surgiram com um ímpeto que alterou a própria psico-
logia da cidade, criando condicionamentos que se
avizinharam da histeria. A enxurrada de obras espe-
lha uma realidade que se agrava com o passar do
tempo: falta de entrosamento entre os vários órgãos
públicos. O que um faz, o outro ignora. Uma conces-
sionária mal espera que determinada rua seja asfalta-
da, depois de obras que às vezes duram meses, para
abrir novos buracos que bem poderiam ser abertos
com alguns dias de antecedência, para evitar trans-
tornos públicos.

Desta inconsciência generalizada, saem perdendo
os motoristas que desde cedo mergulham numa pai-
sagem desoladora que mais se assemelha à superfície
lunar, com suas crateras, e tapumes, estacas, jnáqui-
nas. Nunca houve no Rio — e agora mais do que
nunca — consenso entre as três esferas de governo.
CET, DER, Cedae, Ceg, Light, Telerj, secretários,
autoridades municipais e estaduais, participam dia-
riamente de uma briga de foice com resultados catas-
tróficos para o trânsito, por absoluta falta de coorde-
nação entre eles.

A cidade, no entanto, necessita de obras, sem
dúvida. Quinta-feira o Rio Cidade começou, pela
Penha, sua ciranda de inaugurações em 16 bairros,
cujas obras, realizadas simultaneamente, se estende-
rào ata setembro. Mas a que preço? Os carros circu-
Iam pela cidade como baratas tontas. Ninguém sabe
quanto tempo levará de um ponto a outro, cruzando
tapumes, sinais apagados, observando a ausência
olímpica de guardas de trânsito.

A velocidade média de um veiculo hoje no Rio é
de 26 quilômetros horários. No tempo do Império,
uma carruagem puxada por quatro cavalos desenvol-
via 36 quilômetros horários. A frota de 1,3 milhão de
veículos mal se acomoda numa cidade cuja malha
viária cresce apenas 1% ao ano. São números que se
acumulam e espelham a enormidade dos problemas
existentes nas ruas, sem que se possa vislumbrar
solução.

Há cinco meses, um grupo de pesquisadores do

Instituto Militar de Engenharia calculou, para efeito
de cenário, que se continuarem as mesmas perspecti-
vas atuais, no ano 2.007 o Rio pára com cerca de 2
milhões de veículos nas ruas. Seria cômico se não
fosse sério: mantidas a velocidade de crescimento da
frota, a desaceleração de investimentos na malha
viária e a estagnação dos transportes de massa, o-
simples trajeto entre a Barra e o Centro, percurso de
27 quilômetros, demorará aproximadamente dois
dias...

De fato, nos últimos 20 anos, a frota de veículos
quase triplicou, enquanto trens, barcas e metrô tive-
ram sensível redução na demanda em decorrência do
sucateamento dos serviços. O resultado é a queda
acentuada da velocidade média, de buraco em buraco,
de tapume em tapume. Registra-se, no trânsito, mais
do que falta de lógica, um verdadeiro embaralhamen-
to de lógicas, uma salada de frutas. O governador
Carlos Lacerda considerava governar abrir viadutos e
túneis. Já o atual secretário municipal de Urbanismo,
Luis Paulo Conde, só pensa na circulação do pedestre."Se eu pudesse", disse ele ao JORNAL DO BRASIL
em outubro, "derrubava um bando destes viadutos.
No lugar da maioria, um simples sinal resolveria os
problemas de tráfego."

Raciocínio lapidar, mas que não combina com
uma cidade em que os sinais de trânsito estão apaga-
dos, não há guardas visíveis (e nem invisíveis), os
ônibus trafegam com excesso de velocidade e passam
por cima das calçadas, e a impunidade dos assassinos
do volante é proporcional ao descalabro que eles
provocam todos os dias.

O Contran, em Brasília, é um órgão inútil que
poderia ser eliminado sem nenhuma repercussão nos
estados. Suas normas já estavam caducas quando
Ibram elaboradas. E tudo isto sem falar no Código de
Trânsito, ainda em vigor, criado numa época (1966)
em que o Brasil tinha apenas 65 milhões de habitantes
e uma frota de 1,5 milhão de veículos em circulação.
Hoje tem 150 milhões de habitantes e 23 milhões de
veículos em circulação. Dizer que está defasado é
pouco. Ele é o responsável direto pelo enorme fosso
cavado entre as 50 mil mortes anuais nas estradas
brasileiras e a impunidade dos maus motoristas.

Antes de derrubar viadutos ou virar a cidade de
pernas para o ar. no rastro das boas intenções que
acabaram por traumatizar a população, bem que
poderiam as autoridades simplesmente entrar num
acordo e agir em conjunto, com um mínimo de
disciplina e educação política. Na pior das hipóteses o
trânsito escoaria melhor.

— Agua mole em pedra dura...

Areia Movediça

r\ novo projeto que define a reforma da Previdên-
W cia conta com um denominador comum que
faltou ao anterior, dilacerado pela falia de convicção
do seu relator. A nova versão aproveita os aspectos
que contam com maioria tácita no meio parlamentar
e adia os mais controvertidos para depois. É instinti-
vo: ou a Previdência adota bases de sobrevivência
válidas, ou entra na crise que desembocará numa
questão política mais grave do que parece.

Um bom exemplo para os dúbios e tíbios è o
Uruguai, que acreditou na multiplicação de benefi-
cios sociais sem prover recursos e passou a ser um
pais com maioria da aposentados. Era previsível.
Com o tempo, as contribuições deixaram de cobrir a
folha dos jubilados e o próprio Estado uruguaio foi
arrastado numa crise econômica com desfecho polui-
co em forma de ditadura militar.

Os números da realidade brasileira ficam ássus-
tadores diante da tendência à queda inevitável das
contribuições pelo decréscimo do Índice de natalidade
e aumento da média de idade: haverá no futuro
menos gente para custear um número crescente de
beneficiários. Num pais com enorme desigualdade de
renda e de educação, não ê difícil prever o colapso do
sistema.

A percepção dos riscos que se acentuam autoriza
acreditar que a nova proposta, preparada pelo depu-
lado Michel Temer (PMDB-SP), terá melhor sorte na
Câmara. O relator compatibilizou as modificações
que reúnem consenso no projeto que apenas começa
a reforma. Outras necessidades serão examinadas a
seu tempo, quando a opinião pública se livrar da
exploração feita por uma suposta esquerda parla-
mentar que parece ter apostado sua sobrevivência no
malogro da Previdência.

O relator Michel Temer estabeleceu uma ordem
racional que esvazia o emocionalismo criado no meio
do funcionalismo público, cujo arraigado espirito
corporativo gostaria de ver a História ser imobiliza-
da. e no meio sindical que se interessou pelo debate.
Depois de dar conhecimento do projeto ao presidente

da Republica, o deputado Michel Temer pretende
encaminhá-lo â leitura na sessão de quarta-feira e
Submetê-lo a votos na quinta. O cuidado político foi
procurar os lideres da base parlamentar movediça em
que se apoia o governo e pedir que cessem as criticas
amadoristicas, sem conhecimento do texto, a titulo de
ressalvar posições pessoais. Esse comportamento foi
fatal ao projeto anterior, que redundou em insucesso
por total desconhecimento da matéria pelos próprios
deputados.

Os limites de idade, a substituição do tempo de
serviço por tempo de contribuição, o fim da carência
de dois anos para as modificações, a extinção dos
20% de aumento para algumas categorias de servido-
res, a ressalva quanto aos direitos adquiridos foram
decisivos para contornar as resistências e pifconcei-
tos de fundo político. Do ponto de vista da opinião
pública, porém, continuam faltando clareza e vonta-
de na extinção do Instituto de Previdência dos Con-
gressistas. que vem erodindo a credibilidade dos par-
lamentares. Parece que os deputados se darão por
satisfeitos em contornar a extinção e escamotear a
solução.

A suposta esquerda, que reúne o PT. o PC do B e
o PDT. numa permanente 

"hora da saudade", e
parcela do PMDB pela direita, na falta de argumen-
tos para a nova batalha parlamentar, insistem em
forçar a saída do relator Michel Temer porque em
dezembro requereu sua aposentadoria, depois de 33
anos como procurador do Estado de São Paulo. Não
há aspecto legal em causa, e muito menos aspecto
moral: Temer requereu a aposentadoria quando não
era relator do projeto.

Um dentre os supostos esquerdistas achou que
Temer "compromete todo o Parlamento" Ora só: o
que compromete a representação* política perante a
opinião publica e o apego corporativo aos privilégios
demonstrado acintosamente na insistência em manter
o IPC. que aposenta deputado com dois mandatos de
quatro anos, como se fosse profissão que contasse em
dobro em relação ao cidadão comum.

Atentados
Nada justifica a miopia do Po-

der Publico em relação ao compor-
lamento dos travestis em oferta
noturna pelas ruas da cidade. Só a
conivência estipendiada explica
que possam se exibir sem ser inco-
modados. praticamente nus. ao
longo da Avenida Atlântica ou em
outros pontos notórios da cidade,
como na Glória.

Nenhuma consideração folcló-
rica ou argumento demagógico
consegue esconder o fato de que
são perigosos, despudorados, des-
carados e barulhentos. A medida

que a noite avança, tornam-se cada
vez mais explícitos para seduzir
uma clientela de incautos, que se
arrisca a ser depenada ou contami-
nada.

Entre uma e outra "saída", são
as brigas, o berreiro. os atentados
ao pudor e à lei do silêncio, sem
falar nos desfechos mais trágicos
como facadas, pedradas e tiros. Na
manhã do dia seguinte, constata-se
unia poça de sangue e recolhe-se o
depoimento dos porteiros de que
mais um homem anônimo vestido
de mulher foi recolhido ao Institu-
to Medico J.eeal

E se o cidadão que paga seus
impostos e. portanto, o salário dos
policiais ausentes, tiver filhos e fi-
lhas menores? E se o morador da
Avenida Atlântica que paga um
baita IPTl quiser olhar a lua ou
dormir em paz.' E se ele quiser que
a palav ra trottoir seja apenas a tra-
duçào de calçada e não palco para
marginais desfilarem de calcinhas?

Por que os guardas só conse-
guiram limpar a área durante a
Rio 92? Que pensar de um Poder
Público que so toma providências
quando teme ser julgado pelo olhar
estraneeÍTo?

A OPINIÃO DOS LEITORES

Cartas para esta seção: Av. Brasil, 500, 6o andar CEP 20949-900. Rio de Janeiro, RJ FAX-021-580-3349
E-mail Internet: jb(a ax.apc.org

Cambistas

Fui, no dia 15 3, sexta-feira, ao Teatro Carlos Gomes para
assistir ao espetáculo Turre de Babel que, por iniciativa da
Secretaria de Cultura do município, apresentava-se em recita
popular ao preço de RS 5. no horário das 12h30«

Cheguei ao teatro com a antecedência necessária para com-
prar o meu ingresso. A bilheteria, no entanto, estava fechada.
Todos os lugares tinham sido vendidos.

Havia sido programada uma segunda sessão que. da mesma
forma, estava com lotação esgotada. Isso porque os ingressos
circulavam impunemente na mão dos cambistas, que os vendiam
a RS 20.

A iniciativa de democratizar a cultura è sempre merecedora de
aplausos desde que bem administrada. Caso contrário, faz com
que nos sintamos enganados. Georgiana Góes — Rio de Janeiro.

CPI

(...) Quando o jornal condena a
CPI dos bancos o lâz por achar que
é uma armação do ex-presidente
Sarnev e de seus seguidores; que por
trás deste movimento há outros inte-
resses, e sequer alivia na critica con-
siderando que também senadores
não sarneysistas. de reputação e ido-
neidade ainda acima de qualquer
suspeita, tenham assinado o pedido
de criação da CPI. O que a opinião
pública quer são os latos apurados.
(...) João Bosco Falabclli) — Rio de
Janeiro.

Reflexo

(...) Gostaria de dividir com os
demais leitores o que aconteceu co-
migo na sexta-feira 13/3, no Museu
da República. Estava passando por
ali e resolvi entrar para ver se havia
alguma exposição na sala de foto-
grafias. Fiquei feliz em constatar que
não só havia uma exposição como
também era esta sobre um tema que
me interessa bastante: a IV Conte-
réncia da Onu sobre a Mulher. Re-
soivi dar uma olhada. Sc gostei da
exposição? Não sei! Quem jtfToi ao
Museu da República ás 3h da tarde
deve saber porquê. O sol forte entra
pela porta da sala de fotografias e
reflete nas molduras de vidro. Ou
seja, ao olhar para as fotos pude ver
o sol. a porta, as paredes, até a mim
mesma: um espetáculo deveras inte-
ressante. mas que me impediu de
formar qualquer tipo de opinião so-
bre as fotografias. (...) Susana Rodri-
gues Pereira Vaz — Rio de Janeiro.

Major Garcia

O recente atentado ao diretor do
Detran do Rio de Janeiro por pes-
soas que. segundo a imprensa, não
sabiam usar armas è facilmente e.x-
plicável. Trata-se de cidadãos deses-
perados após terem tentado renovar
suas carteiras de habilitação c. quem
sabe. tentado também tirar a segun-
da via de algum IPVA. (...) Paulo
Fernando Veiga do Amaral — Rio de
Janeiro.

Praias

(...) Acompanho a luta de Danu-
:a para acabar com os mafuás nas
areias de Copacabana, onde suce-
dem-sc campeonatos esportivos e
shows que enteiam e privatizam a
praia. Custa crer que pouca gente se
mobilize para combater essa praga
que. aliás, esta por todo lado e não
só no Rio. Em Fortaleza, minha
cidade. (...) o caso é mais grave, pois
obras definitivas, em alvenaria ou
madeira desfiguram e privatizam um
dos raros bens que è de fato de
todos, a praia. (...) Senador Lúcio
Alcântara (PSDB-CE) — Brasília.

Escoteiro

(...) O JB fez questão de destacar
que o maníaco assassino de uma
professora e 16 crianças em uma
escola escocesa, foi um dia chefe
escoteiro, (...) expulso do Movimen-
to Escoteiro em 1974, em razão de"comportamento inadequado". (...)
Considerando que ele tinha 43 anos
de idade ao cometer sua última bar-
baridade. c que sua expulsão ocor-
reu aos 21 anos, sua atuação como
chefe escoteiro deve ter sido bastante
eíemera. (...) Entretanto, as notícias
veiculadas, até por omitirem os ou-
tros papéis sociais desempenhados
pelo assassino ao longo de 22 anos e
enfatizarem sua eventual passagem
pelo Movimento Escoteiro, criam
espaço para suposições absurdas, e
agridem a imagem de um movimen-
to que. por quase um século de exis-
tência, já viu passar pelos seus qua-
dros mais de 300 milhões de
cidadãos e cidadãs em todo o mun-
do. (...) Osny Camara Fagundes, di-
retor executivo. União dos Escoteiros
do Brasil — Brasília.

Racismo
(...) Leio no JB dois atentados

contra a vida — um. o trágico assas-
sinato de um jovem negro em Curiti-
ba. outro, contra o artista Binho. do
grupo Cidade Negra no Rio de Ja-
neiro — ambos motiv ados por racis-
mo. São noticias insuportáveis, uma
vez que. além da indignação deixam
claro o abandono por parte de um
governo cujo dirigente é um profun-
do conhecedor dessa realidade. (...)
Jeruse Romão, Núcleos de Estudos
Negros — Florianópolis.

?
Fiquei indignada ao ler duas no-

ticias no JB 14 3. A primeira sobre
um grupo de neonazistas que. em
Curitiba, assassinou uma pessoa
apenas por ela ter a pele de cor
diferente da deles. A segunda foi a
agressão a um artista brilhante, o
baixista do Cidade Xegra. (...) Me
pergunto o que passa pela mente
dessas pessoas quando agridem ou-
iras por causa da cor ou pela prefe-
réncia sexual. Será que julgam suas
v itimas apenas pela cor ou pelo jeito
de ser? (...) Caroline Levenhagen L.
Perth — Rio de Janeiro.

FGTS
Com referência á carta do leitor

José Eduardo Nunes de Medeiros,
publicada nesse jornal uni 18 2 96.
informamos que o saldo do FGTS
do missivista não sofreu nenhuma
alteração em decorrência da não uti-
lizaçào da Carta de Crédito, perma-
necendo os recursos ria sua conta
vinculada do Fundo Patrícia Vieira
Coelho de Araújo. Comunicação So-
ciai da Caixa Econômica Federal —
Rio de Janeiro.

Consumidor

O sr. Durval Corrêa Meirelles
hão foi o único lesado pela Tele-Rio.
Em 8/1 96 adquiri um aparelho de
ar condicionado Springer (7.500
BTU NF 9.173) que. instalado apre-
sentou deleito. Comunicado o fato
ao gerente Seabra. da filial Barras-
hopping, foi-me negada a troca e
sugerido o conserto em oficina auto-
rizada (tels: 325-1559,9027). Após
marcar visitas por cinco vezes, atinai
apareceu um técnico que constatou
defeito no compressor. ( ) Iiisi.nl,i a
proceder com a decência desejável
de uma empresa daquele porte, majs
uma fez o mesmo gerente, embora
atencioso, comunicou-me a decisão
da Tele-Rio de não substituir o apai-
rclfio. Resta-nos o Procon. (...) Luiz
Fernando de Almeida Lopes — Rio
de Janeiro.

?
(...) No dia 14 2 96 comprei. i)(i

Tele-Rio da rua Santa Clara, unia
geladeira Brastemp (BR6-39AC) por
RS 1.268, e paguei â vista O cheque
(Banco Itiú agência 0272) foi com-
pensado no dia 15/2. A geladeira
entregue no dia 16 2. Ligada, não
congela. Telefono para a autorizada
Servisul. apoio Leblon. e lâlo com d
Katia. Nunca vieram fazer o serviço.
Vou pessoalmente â Tele-Rio onde o
subgercnte me atende educadamen-
te. Faz o pedido de revisão e indica:
telefone para o 280-4112. fale com d.
Maria José... I: eu ainda nem tinha
lido a carta do sr. Durval de 10 3. .
Resumindo: ventilador queimado
Tele-Rio se recusa a trocara geladei-
ra. Eu me recuso a trocar uma peçíi
de eletrodoméstico que nunca furi-
cionou. Avisei â d. Sandra, da Tele-
Rio. com quem falei em II 3 e 13/3
(...). que iria mandar fax ao JB
Caso for preciso, acionarei v ia l'ro-
con. (...) Dra. Ksther S. Zubcot —
Rio de Janeiro.

?
(...) Comprei em outubro 94 um

guarda-roupa (Duplex) na firma LÍ-
nha Verde Móveis e Decorações Li-
da (Praça Armando Cruz 120 Ij 7.
Shopping Tem Tudo de Madureíra).
Paguei tudo em duas parcelas <no\ e
dez/94), mas a loja nunca me entre-
gou o armário. Ao ligar, iodas a.s
vezes informavam-me que a merca-
doria não era entregue por existir
um ponto de táxi na porta do meu
prédio. Pedi a devolução do dinhei-
ro. o que nunca aconteceu. Fui ao
Procon. que (...) me encaminhou ao
Juizado de Pequenas Causas (Co?
marca de Niterói-Ccntro) proc. n
3961 95. Passados mais de um ano.
dev ido á burocracia ( .). mesmo
com a ida ã firma (em 4 11 95) do
Oficial de Jusiiça. com Mandado Ju^
dictal concedendo prazo dc 24 horas
para pagamento do debito (...), ain-
da não obtive ressarcimento do meti
prejui/o causado por esse mau cm-
presa rio. (...) Frise-se que após ,ti
visita do Olicial de Justiça a loja. em
4 11 95. o processo retornou ao dr,
Juiz. em 2 I %. com a informação
do não cumprimento de sua decisão,
mas ate hoje esta em sua mesa. sem
solução. Fui informado pela escre-
vente que o Juizado de Pequenas
Causas está no momento sem juiz
(...) Alcidir de Barros — Niterói
(RJ).
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frissim da semana foi a polêmica deflagrada ao redor
V_y das declarações do governador do Ceará, Tasso Jc-
reissati, acerca da irresponsabilidade e leviandade com que
o senador José Sarney teria promovido a iniciativa da CPI
do sistema financeiro não com a motivação de dar ú
sociedade uma merecida satisfação acerca do escabroso
escândalo dos Bancos Nacional é Econòmicp, mas com a
clara intenção de criar para o governo um constrangimento
e. a partir dele subjugar o executivo federal aos caprichos
políticos e apetites fisiológicos notórios em sua prática
política historicamente.

Não faltam indícios de que, de fato, tal CPI só está em
cogitação em função da manipulação de alguns votos de
cabresto que o senador pelo Amapá mantém á custa de
expedientes inconfessáveis de hoje e de ontem quando
ocupou a presidência da República. Já se sabe igualmente

j de conversas em que o autor de Alarimbomlos 'de. fogo teria
I anunciado sua intenção de assustar o governo com esta

iniciativa de araque pois, se há fatos escabrosos no siste-
ma financeiro brasileiro, estes certamente encontram suít
expressão mais contundente e grave no Banespa, quando
era governador de São Paulo Orestes Quércia e presidente
da República justo o |jr. Sarney. Certamente por isto a tal
CPI já em sua iniciativa insulta a inteligência dos brasilei-
ros e brasileiras quando logo a seguir ao anúncio grandi-
loqiientc de sua intenção moratizadora confina o objeto
da investigação ao periodo que vem de 1995 para cá. Ora,
bolas, Se há podres a investigar, e certamente os há em
abundância, isio certamente não vem ocorrendo de 1995
para cá. Isto não é serio.

lista motivação mistilicadora da opinião pública num
assunto tão grave e delicado já seria argumento mais que

, suficiente para justificar o epileto de leviano usado pelo
tradicionalmente moderado e econômico de palavras, go-

• vernador Jereissati.

Tasso, Sarney e a

Mas o pior é que. com a experiência que inegavelmente
tem. o senador Sarney está cansado de saber as conse-
|üências deletérias para a economia brasileira que um
teatro politiqueiro instalado no contexto de uma CPI dos
bancos causaria. O primeiro requerimento seria de algum
jncendiário interessado em desgastar a autoridade do
presidente da República, postulando a convocação de
familiares do presidente ligados á família Magalhães Pin-
to. proprietária do Banco Nacional] O segundo requeri-
mento acenderia o rastilho de pólvora que fabricaria a
crise que não se tem no sistema de poupança do pais.
abalando sua confiabilidade e certamente seria a lista dos
bancos que estão no redesconto do Banco Central, em
função de momentos transitórios de dificuldades de liqui-
dez. muito normais em qualquer sistema financeiro pelo
mundo afora, mas que. neste contexto nervoso e de
especulação gerado pela politização do assunto, poderia
gerar uma corrida aos bancos de conseqüências destruti-
vas para o nosso e para qualquer outro sistema financeiro
do mundo.

Sabe muito bem de tudo isto o senador Sarney e,
certamente pelos seus laços orgânicos com a plutocracia
brasileira e seus sócios nas oligarquias, ele não deseja isto.
Como a alguém com um minimo de Vivência na vida
publica brasileira sabe. não é muito provável que o senador
maranhense eleito pelo Amapá esteja dominado por um
impulso moral que nele nunca foi seu forte, o que se pode
deduzir, sem medo de cometer nenhuma injustiça, é que o
governador Jereissati resumiu numa palavra forte — irres-
ponsável — aquilo que de fato se pode inferir da atitude de
quem, ocupando uma posição estratégica na República,
aceita expor o pais ao risco de uma crise que poderia
esterilizar a poupança financeira dos brasileiros, apenas
para dar "um susto" no presidente da República. Se quer
assustar, do jeito que o presidente Fernando Henrique

estranha 
política

tem-se revelado v ulnerável, e melhor se esconder atras de
uma porta e gritar "buuu" com aquele bigode dos anos 30.

Ato contínuo á declaração do governador cearense, um
cerco de agressivas reações se orquestrou entre políticossolidários em que não faltaram a presença de oportunistas
da esquerda que ao tempo de Sarnev presidente requereram
uma CPI destas para apurar a corrupção no seu governo. a
lamosa e inconseqüente CPI da corrupção, como ficou
conhecida. Até ai nada de anormal, liste tipo de político age
sempre assim, tenta intimidar quem quer que lhes examine
com transparência as atitudes, acostumados que estão ao
jogo de conveniências por detrás dos bastidores que carac-
teriza o grande pacto de assalto aos interesses nacionais pelo
seu insaciável apetite fisiológico e patrimonialista.

O que me surpreendeu e chocou foi ver o porta-voz
da presidência. Sérgio Amaral, vir também, naturalmente
cumprindo ordens de seu chefe, para dizer uma grande e
deslavada mentira: "O 

presidente Fernando Henrique Car-
doso não concorda com a opinião do governador Jereissati,
pois {stV) nunca faltou ao presidente ou ao Brasil a
colaboração do senador Sarney."

Até o instante em que escrevo estas linhas deliberada-
mente não conversei com o governador Tasso Jereissati,
mas pelo que o conheço afirmo por minha conta e risco queele não teria feito estas declarações, se não tivesse antes
exposto seu ponto de vista ao presidente Fernando Henri-
que Cardoso, com quem estava nesta viagem ao Japão,
muitas horas dentro do mesmo avião e que é. todo mundo
sabe, um dos principais interlocutores do presidente. Listra-
ilha política. Puro teatro, abuso da inteligência das pessoase. certamente, também da inteligência do senador Sarney,
que pode ter muitos defeitos, mas não é burro nem um
inexperiente em política, como pode supor a presumida e
arrogante postura de nosso governo para acreditar que esta
iniciativa do governador cearense contrariaria de verdade o
sr. presidente.

Temos assim mais uma demonstração do que é a atitude
política governamental: uma vergonhosa capitulação ao
conchavo imposto pela pressão de aliados, uma demonstra-
Ção inquietante de traque/a diante de pressões espúrias,
uma disposição sem limites para a conciliação com tudo,
um temor pouco corajoso para enfrentar qualquer confino,
nem que para isto tenha que desautorizar a voz de um
companheiro leal e disponível para todos os enfrentamen-
tos. E depois se queixa de que não e defendido pelo partidoou pelos companheiros de governo. Revoltante. 1 tudo em
nome de construir um clima de harmonia para garantir as
reformas de que o Brasil precisa e que não saem do papel
justo porque estão encaminhadas sob a ilusão de que os
beneficiários das perversões acostadas à ordem institucional
brasileira serão algum dia favoráveis á sua remoção Boba-
gem,

Esta crise, alias, existe por causa da inação do governo,
de sua lalta de austeridade e de critério quando se deparou
com a crise dos bancos destruídos pela fraude e pela
administração ruinosa. Só existe contexto para a manobra
da CPI porque o governo não agiu com a necessária energia
para apurar e punir os responsáveis pelas fraudes e. pior,resolveu sancionar tudo com a criação do incrível Proer,
fazendo com que o dinheiro público que falta para tudo seja
destinado a socorrer bancos particulares e públicos. A
sociedade exige que a confiabilidade do sistema de poupan-
ça seja garantida. Isto impõe ao governo apurar tudo Se se
omitir e o governo responsável pelos desdobramentos mi -
previsíveis desta crise.

Se age como agiu com quem falou a verdade, correndo
riscos para ajudar a enlrentar as pressões de que se queixa
cm particular, o presidente está criando para si o pior dos
mundos: aquele em que ele passa a ser iiiconfiável para
quem deseja vè-lo liderando as verdadeiras mudanças. I ai
seria melhor entregar logo o podei? ao Sarney.

* üx-governador do Ceara o ex-ministro da Fa/unda

Os 70 anos do 
'veto' 

do Brasil à Alemanha
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\ | este 17 de março faz setenta anos que Afrànio de
1^1 Melo Franco comunicou em Genebra as instruções•¦irrevogáveis e definitivas" do seu governo contra o

ingresso da Alemanha no Conselho da Sociedade das
: Nações como membro permanente- Menos dé três meses
i depois.'o Brasil renunciava ao Conselho e se retirava da

l.iga. o primeiro pais a tomar essa drástica decisão após a
Costa Rica. que o fizera por não poder pagar a contribui-

j ção.
A História parece agora repetir-se. Discute-se de novo

se o Conselho de Segurança da ONU deve ser ampliado
para acomodar a Alemanha è o Japão. Novamente o
Brasil e outros" países julgam que, para ser legitima, a
reforma deve incluir não só grandes potências econômi-
çus, mas também nações representativas como a nossa e a
índia Dias atrás pensei nessas irônicas coincidências da
História ao participar de banca examinadora do Instituto
de Altos Estudos Internacionais que aprovou a valiosa

' tese de doutorado de uma historiadora brasileira, Norma
Breda dos Santos. A tese. que merece ser logo traduzida e
div ulgada entre nós, ajuda a compreender melhor a con-
tribuição do Brasil a Sociedade das Nações entre 1920 e
1920 e sua trauniatica saída num episódiif cujos traços

, essenciais vale a pena resumir.
Graças em boa medida â influência* de Wilson, o Brasil

fora. cm 1919. incluído entre os membros nào-permanen-
tes do Conselho. Desde então, nas seis eleições realizadas
de 1920 a 1925, foi sempre reeleito com o maior ou o
segundo número de votos. A pressão cm favor do sistema
rotativo provocara, porém, unia mudança nas regras que
tornava impossível continuar a recorrer indefinidamente à
reeleição.

l.ni 1925, os acordos de Loca mo, estabelecendo um
sistema de garantias mútuas e o arbitramento em questões
fronteiriças, hav iam despertado uma imensa esperança de

¦ paz em toda a Europa. Para entrar em vigor, entretanto,
os acordos dependiam de uma condição: a Alemanha de
Weimar deveria sei acolhida no Conselho da Sociedade
como membro permanente. Os problemas começaram

oni a exigência da Polônia, adversaria da Alemanha, de
ter também um lugar no Conselho. Brasil. Espanha e
China, que ha tempos reclamavam uni posto permanente,
julgaram chegado o momento para uma reforma profun-
da. Criou-se o impasse, pois os alemães insistiram em que
a promessa de Locarno havia sido de um lugar só para"les num Conselho sem alterações.

De um modo ou de outro, todos os opositores foram

cedendo ao argumento de que, por mais legitimas que
fossem suas aspirações, não deveriam elas atravessar-se
no caminho do interesse geral da paz na Luropa e no
mundo. So o Brasil não se dobrou e. convertendo-se em
v irtual "desmancha-prazeres", impediu o consenso. Cria-
da uma comissão para estudar a composição do Conse-
lho. mas. no fundo, para livrar-se do importuno, preferi-
mos deixar o órgão e a Sociedade.

Se a intransigência brasileira resulta em parte de ques-

toes de principio, ela deve muito as personalidades envol-
vidas, sobretudo a do presidente, em final de um mandato
no qual. no dizer de um adversário, "dos 4S meses que
governou, passou 42 em estado de sitio". Nacionalista
altivo, de temperamento obstinado e autoritário. Bcrnar-
des era o antipoda do estereótipo do político mineiro
como símbolo de conciliação e compromisso. Seu chance-
ler. o jornalista Féli.x Pacheco, formava com o presidente,
np juízo de Afonso Armos. uma dupla de "provincianos

reúnos em matéria internacional... que tinham da luta
diplomática uma concepção fanfarrona e estudantil"

Os fatores pessoais sem dúvida influenciaram negati-
vãmente a tática do encaminhamento da questão, iim
nada afetaram, porem, a substância da posição brasileira,
que, constatando o domínio maciço dos postos perma-
nentes pela Europa (3 em 4). argumentava que a adição
da Alemanha desequilibraria mais ainda a Liga. comer-
tendo-a numa espécie de clube europeu. A Iim de dar-lhe
um pouco mais de universalidade e repiesentatividade,
seria preciso criar um lugar permanente para a América.
Ao justificar por que esse lugar deveria ser do Brasil, a
linha de argumentação perdia solidez e traia a falta de
autoconfiança. Em lugar dc reivindicar o posto pelos
méritos e o peso especifico do pais, o governo brasileiro
defendeu primeiro a tese esdrúxula de que deveríamos"guardar" o lugar para os EUA enquanto estes não se
decidissem a aderir á organização. Passamos mais tarde a
alegar que éramos os representantes naturais do continen-
te, delegação que no auge da crise nos foi negada pelos
latino-americanos, partidários da rotatividade.

Conhecendo melhor a realidade internacional. Melo
Franco favoreceu táticas mais moderadas que as do presi-
dente, desaprovando a oposição â Alemanha e a saida da
Sociedade. Seus pronunciamentos foram memoráveis
por exemplo, quando lembrou que, por maior que fosse o
valor dos arranjos europeus, "a obra admirável de Locar-
no deve entrar no quadro da Sociedade das Nações e não
a Sociedade na construção política de Locarno".

O chamado "veto" brasileiro representou, na opinião
de Georges Scelle. a primeira crise verdadeira da Liga.
Lm juízo equilibrado teria de reconhecer que para isso
concorreram não só a inflexibilidade brasileira, como a
imprevisão das potências de Locarno e as contradições
organicas da Sociedade das Nações, que. Como a ON l de
hoje. tentava o impossível: conciliar a igualdade jurídica
dos Estados com os privilégios das grandes potências.

O Brasil saiu por uma porta, a Alemanha entrou por
outra, saudado por Àristíde Briand com o discurso mais
ovacionado da história da Liga. Seis anos depois 1 litler
tomava o poder c. alguns anos mais. os alemães desfila-
vam em Paris. Do episódio esquecido ficou só uma lição:
a Carta da ONU reservou o direito de veto apenas aos
membros permanentes do Conselho de Seguiam,a

* Socrotano-goral da Unctad (Conferência das NaçÔos Unidas sobro
Comorcio o Dosonvoivimento). ox ministro do Moio Amtmjntu e da
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Um debate incandescente

U.XRliOSA LIMA SOBRINHO *

T T m debate incandescente! — foi assim que o
v_J classificou um deputado paulista, no Con-

gresso Constituinte de 1890, a propósito da discussão
em torno do preceito que instituiu a nacionalização de
cabotagem, que uma simples emenda orçamentária
tornara livre, por força de uma campanha em que se
destacavam as Cartas do Solitário, de Aureliano Càn-
dido Tavares Bastos.

Antes, o que havia prevalecido no Brasil, desde a fase
colonial, era a proteção, por meio de tarifas, da naciona-
lização da navegação de cabotagem. F sua liberação
trouxera para o Brasil uma situação, que os constituintes
de 1890 consideravam catastrófica. Basta dizer, como
alegara o deputado pelo Distrito Federal. Tomaz Delfino,
que no ano anterior à reunião do Congresso Constituinte,
havia demandado ao porto do Rio dc Janeiro 1.000
navios, dos quais apenas 40 eram brasileiros. O que não
podia deixar de ser conseqüência do regime, instituído em
18(0. da total liberação da cabotagem, que havia sido
unia das bandeiras do Partido Liberal. Dai a divisão em
dois grupos dos constituintes de 1890, o dos que manti-
nham a liberdade e o dos que exigiam a nacionalização da
navegação de cabotagem. E o interessante é registrar que
os defensores da nacionalização da cabotagem como que
se limitavam a ligeiros apartes, com a exceção de um
discurso mais longo do deputado Toma/ Delfino \
manutenção do regime de liberdade encontrava, na Km-
cada de São Paulo, um ardoroso paladino, designado,
provavelmente, por todos os seus constituintes para a
continuação da emenda orçamentaria vitoriosi. em 18(0.
aa pessoa do deputado Bemardmo dc Campos.

Alegava Tomai Delfino que. nos países da Europa, o
úSfco que não tinha o monopólio da" cabotagem era a

Inglaterra que. aliás, o manjtivera durante muito tempo e
que absolutamente não temia concorrência. E o que
impressionava os constituintes era menos argumentar
com as razões dos ptíises estrangeiros do que com a
situação do Brasil com os apenas 40 nav ios, em face dos
mil que haviam entrado em portos brasileiros. E o que
chamava a atenção era a presença de oficiais da Marinha
de Guerra do Brasil, na defesa do monopólio da navega-
ção de cabotagem, desde o apresentador da emenda,
capitào-tenente Baptista da Costa, ate os seus mais eli-
cientes defensores, os deputados Custódio de Melo. Re-
tumba e Wandenkolk, assim como os numerosos oficiais
do Exército, que estavam solidários com a nacionalização
da cabotagem, a começar pelo então vice-presidente da
Republica, marechal Floriano Peixoto.

O Estado de S. Paulo havia assinado vários contratos
com empresas de navegação estrangeiras, para trazerem
imigrantes de seus portos de origem. Eram esses contratos
que levavam à tribuna um dos seus deputados mais
influentes. Bernardino de Campos, para a defesa de uma
tese que estava na ordem do dia dos pleitos de S. Paulo,
lemia-se que a revogação desses contratos pesaria muito
nas finanças do estado. E eram esses navios que traziam
imigrantes e que iam buscar nos outros portos mercado-
rias que pudessem levar ao seu destino, em outros portos
brasileiros, criando uma concorrência que se transforma-
va em impossibilidade para os escassos navios brasileiros.
No entanto eles serviam também ao Rio Grande do Sul.
no transporte do charque para outros portos brasileiros.

Por isso. a bancada gaúcha se aliava á paulista, no
combate a nacionalização da cabotagem. O que não
bastava para vencer quase todos os estados, que dese-
lavam que o Brasil viesse a possuir marinha men^nte.
para o serviçoiie toda a nação. Dai a emenda apnsen-

tada pelo deputado Baptista da Mota com 137 assina-
turas, num Congresso de 264 constituintes, o que já
valia por maioria absoluta, no total dc assembléia. O
autor da emenda, aliás, não era freqüentador assíduo
da tribuna da assembléia. Mas era atuante na conquis-
ta de assinaturas e. sobretudo, no resultado das vota-
ções. E ainda dele a objeção, quando a emenda foi
posta em votação, de que não havia número no plena-
rio. Ao que a Mesa respondeu que não tinha dúvidas
quanto á presença do numero para a votação. E
provou que estava certa, pois que, colocada a emenda
em votação, foi realmente aprovada. O que atestava a
firmeza da Constituinte, na aprovação da emenda
apresentada pelo deputado fluminense.

A emenda favorável á nacionalização da cabotagem
tivera 137 assinaturas, reunindo os nomes mais expres-
si vos da Constituinte, a começar pela solidariedade dos
constituintes que chegaram á presidência da Republi-
ca. Floriano Peixoto. Nilo Peçanha e Epitácio Pessoa.
Inclusive o de Tavares Bastos, pai do autor das Cartas
do Solitário, e que não se deixou convencer pelo filho
que defendera, tão apaixonadamente, a libertagem da
cabotagem. Não teria havido briga em família se não
tivesse morrido tão cedo o autor das Cartas do Soliiá-
rio? E: que considerava odioso o privilégio, um verda-
deiro logro?

Com o preceito da proteção, a cabotagem surgiu ou
se reforçou no Brasil e teve anteriormente algum alen-
to. graças à visão de Mauá. com os seus estaleiros de
Ponta de Areia.

Um pais, com tão extenso litoral, como o Brasil, não
faz mais do que cumprir com os seus dever», com uma
política de amparo e de estipulo a industria naval, sujeita
sempre a concorrência cem navios estrangeiros, em que

os fretes conquistados valem sempre como uma receita
extraordinária, para a cobertura de todos os gastos da
viagem. E. como reserva da Marinha de Guerra, a
Marinha Mercante representava um reforço indispensá-
vel a um programa de segurança nacional.

Como dizia João Barbaiho, nos seus preciosos co-
mentários á Constituição, que acabava de ser votada,"quis 

por força de concorrência ao pavilhão nacional,
quanto a navegação costeira, um regime de proteção.
Essa disposição, restritiva do comércio naval, revela o
propósito de. privílegiando-a. desenvolver a indústria
marítima nacional. Embora o regime da navegação
não goze de alto crédito, nem de unânime aceitação,
entre os economistas, c não possa aspirar os foros de
uma medida constitucional, pareceu ela. aos consti-
tuintes. adotável e vantajosa entre nós. Naturalmente,
a maioria do Congresso considerou que. ocupando o
Brasil quase metade da América Meridional, numa
vastíssima extensão, com dois terços de sua fronteira
formados por costas marítimas, além de que correm,
em seu território, grandes rios navegáveis".

Não teria sido decisiva, no Congresso constituinte,
a convicção de que a liberdade da navegação costeira
conseguira acabarcom a nossa Marinha Mercante, em
plena ascensão? Era preciso e urgente voltar a um
regime de proteção, que desde logo teve o seu primeiro
resultado na cnaçào de uma empresa como o Lovd
Brasileiro, que concorrera para que voltassem de novo
diversos estaleiros, que proporcionaram oportunidade
para que voltassem a trabalhar tantos operários, que se
orgulharam de estar a serviço da Marinha Mercante
brasileira.
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o responsavel pela solu^ao de lodos os problemas da Nafao. "Passo horas
explicando isso a mens interlocutores. No fim, voltam d estaca zero e exdamam'governo 

federal!'". Avesso a ideia de ser J'otografado enquanto da entrevislas,
Ml^an exibe numa sak'ta anexa a seu gabinete um quadro — 0 yelho monge, de
Orozio Belem, — dos tempos de Souza Costa, ministroda Fazenda do governo
Vargas, entre 1934 e 1945. Talvez por isso seja dificil registrd-lo Jumando seu
insepardvel cachimbo.

Josemar Gon^alves
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CPI inoportuna
"A CPI dos Bancos
é desnecessária c
inoportuna.
Nenhum pais do
mundo submete o
BC a este
achincalhe"

Inflação em baixa
"Não há nenhum
analista
independente que
esteja prevendo
que a inflação de
% será superior à
de 1995"

Pelas reformas"A batalha contra a
inflação não está
ganha em caráter
definitivo. É preciso
dar continuidade ás
reformas"

Previdência muda"A Previdência
precisa ser mudada

c será mudada. Se
não for agora, nesta
administração, será

na próxima

Abuso adqirirido
"O Brasil é o único

pis que permite
aposentadoria legal

antes do 50 anos e
com salino maior

do que na ativa"

Coerência do BC"As ações do BC no
caso do Nacional

foram coerentes,
com o propósito òc

proteger clientes e
sistema bancário"

"O 

BC não tem nada a esconder"

CRJSTIANO ROMERO, CORIOLANO
GATTO E GUILHERME BARROS

Qual é o estado de saúde do Plano Real?
Acho que o Real vai bem, dentro do

previsto. Os indicadores de inflação estão ai
com taxas mensais inferiores a 1%, o que
não tínhamos há mais de um quarto de
século neste país. Não há nenhum analista
independente que esteja prevendo inflação
de 1996 superior á de 1995. Será inferior á
de 1995, que foi a mais baixa que tivemos
desde o início dos anos 70.

Qual é a previsão para este ano?
Acho que será inferior a 15%, mas não

gosto de precisar um número.
Quem perdeu com o Real?
Houve uma perda para o sistema finar!

ceiro. O Loyola (Gustavo Loyola, presiden-
te do Banco Central) apresentou, em seu
depoimento no Congresso, a perda ocorrida
cm função da queda abrupta do imposto
inflacionário. Parte era apropriada pelo go-
verno, via desvalorização da moeda, e parte
pelo sistema financeiro. O número que ele
apresentou mostra que, só no sistema finan-
ceiro, a perda foi de RS 9 bilhões a RS 9,5
bilhões.

A classe média não foi a mais sacrificada?
É um fenômeno transitório. Em todo e

qualquer processo de estabilização, os pre-
ços dos produtos afetados pela competição
internacional, os bens comercializaveis, co-
mo se diz no jargão dos economistas, caem
mais rapidamente. Os preços dos serviços
que não estão sujeitos a preços internacio-
nais, como, por exemplo, aluguéis, mensali-
dades escolares e serviços domésticos, de-
moram mais a cair. Como, para a classe
media, o preço relativo desses itens é relati-
vãmente maior do que para as camadas
mais pobres da população, que gastam boa
parte da sua renda em alimentação, pareceu
no primeiro momento que a classe média
estava sendo mais penalizada porque os
preços desses serviços estavam caindo mais
lentamente do que os outros preços. Agora,
se vocês olham hoje o que vem acontecendo
com aluguéis, por exemplo, e outros servi-
ços, a convergência para a queda já vem se
acentuando. Então, é um custo de transição
de qualquer programa de estabilização.
Aconteceu assim em Israel, no Chile, na
Argentina.

Para o senhor que tem filhos na escola, o
plano foi bom ou ruim?

Nao calculo essas coisas, tu diria que
não tenho tempo de analisar essas coisas.

Já dá para dizer que o governo venceu a
batalha da inflação?

O nosso compromisso com a inflação
baixa não pode se prestar a dois tipos de
equívocos Um deles é achar que a batalha
já foi ganha, que a inflação foi definitiva-
mente derrotada e que. portanto, podemos
olhar outras pastagens mais verdejantes e
esquecê-la. Achamos que a batalha não está
ganha em caráter definitivo, e é preciso dar
continuidade ao programa de reformas.
Outro equivoco que se faz. com freqüência c
uma critica indevida: a dc que o único
propósito do governo é manter a inflação
baixa. O propósito e manter, sim, a inflação
ua trajetória de queda. Achamos que isso é
uma condição para assegurar as condições
do crescimento sustentado e preservar a
estabilidade do poder de compra, principal-
mente por parte dos mais pobres deste pais.
A cesta básica do Dieese. que não é calcula-
da pelo governo, custa apenas RS 2 acima
do que custava em Io de julho de 94. quan-
do o real foi lançado. Cresceu, em quase 21
meses, pouco mais de dois por cento só, o
que mostra um enorme aumento do poder
de compra de uma parcela ponderável da
população brasileira.

Qual é a previsão para o crescimento da
economia em 19%?

1 ni termos de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB), ti vemos 4.2% em
1993, 5.8% em 94 c 4,2% no ano passado.
Èm termos reais, uma taxa média de 4.7%
no último triênio. o que é razoável se se
levar em conta que houve uma queda da
taxa de crescimento demográfico no Brasil
de um ponto percentual. Isso ai dá uma
taxa de crescimento expressiva da renda
real per capita. Neste ano. a taxa dc cresci-
mento deve ficar em torno de 4%. cm 97
deve ser maior do que isso e. em 98. seme-
lhante á de 97. O melhor é que nós estamos
contemplando em seis anos, de 93 a 9N. uma
taxa media de crescimento em torno de 4.5
a 5%. o que representa uma ruptura signifi-
cativa com o período que vai até 1992. De
90 a 92. tivemos três anos de queda do
produto real per capito. O mesmo ocorreu
no inicio nos anos 80 e também em SS
Vamos chegar a um PIB superior a USS I
trilhão antes do fim desta década, cm |w,
no máximo. Serão apenas nove economias
no mundo com PIB superior a USS 1 tn-
Ihão e. nesse ano. o Brasil será uma delas.
— O senhor disse que um dos desafios do
gp»erno e estimular a população a pouparmais. Como isso \ai ser feito?

- Temos uma dedução de Imposto de Ren-
da (para as contribuições aos fundos de
pensão) que já está em vigor. Vamos lançar
agora essa conta de poupança in<.lividu.!l
para aposentadoria, com um certo estimulo
também de incentivos. Essa e uma questão
das próximas semanas. A própria estabili-

BRASÍLIA — Um dos principais alvos das criticas dos opositores do
governo, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, reconhece que ocupar o

cargo mais importante da República abaixo do presidente é cansativo e
desgastante, mas, pelo menos, não é chato. "Não é um cargo fácil nem saudável,
mas é da sua natureza ser assim", resigna-se o reservado Malan. Se não
consegue se livrar do bombardeio a que é submetido diariamente, o ministro
pode, ao menos, comemorar o sucesso obtido até agora pelo Plano Real. A
inflação é a menor dos últimos 25 anos; a economia, apesar do arrocho
promovido pelo governo no consumo, continua crescendo; e o Produto Interno
Bruto (PIB) deverá ultrapassar em 1999, conforme prevê, a marca de USS 1
trilhão (hoje ê de USS 650 bilhões). Só nove economias do mundo, segundo
Malan, terão esse tamanho. Mais magro — "Estou nadando todo dia á noite"
—, o polido ministro por pouco não perde as estribeiras quando fala sobre "os
abusos adquiridos" dos aposentados do serviço público e os ataques feitos ao
Banco Central. "Nenhum 

pais submete o Banco Central a esse achincalhe
irresponsável", comenta, em desabafo contra a manobra de políticos em torno
da criação da CPI dos Bancos. Trabalhando até 15 horas por dia, Malan
reclama, com bom humor, da mania nacional de se considerar o governo federal
o responsável pela solução de todos os problemas da Nação. "Passo horas
explicando isso a meus interlocutores. No fim, voltam á estaca zero e exclamam'governo 

federal!'". A vesso á idéia de ser fotografado enquanto dá entrevistas,
Malan exibe numa saleta anexa a seu gabinete um quadro — 0 velho monge, de
Orózio Belém, — dos tempos de Souza Costa, ministro da Fazenda do governo
Vargas, entre 1934 e 1945. Talvez por isso seja difícil registrá-lo fumando seu
inseparável cachimbo.

Joscmar Gonçalves

usar o momento para regulamentar o artigo
192 da Constituição. Vamos discutir como
melhorar a fiscalização do Banco Central e
aumentar a sua eficiência.
— Por que o senhor defende a criação de
mandatos para os diretores do Banco Cen-
trai?

Faz uma enorme diferença você nomear
alguém e dizer: você tem aqui um número
de anos pela frente, um programa de médio
e longo prazo para reformular c reestrutu-
rar toda a área de fiscalização do Banco
Central. Isso faz diferença em relação a
alguém que pode entrar Ia e tem um hori-
zonte de apenas três ou quatro meses.

O senhor quer independência para o Ban-
co Central?

Essa palavra é um equivoco que insistem
em colocar na minha boca. Uma das solu-
ções é o mandato. Damos mandato para
conselheiros do Cadê, não vejo razão para
não dar ao Banco Central, por um período
que o Congresso decidir. O importante é
integridade de caráter, padrões éticos de
Comportamento, experiência profissional da
pessoa indicada para uma função básica e
chave, como é o Banco Central, uma insti-
tuiçâo respeitada em qualquer país do mun-
do. Só que nenhum país submete o Banco
Central a esse achincalhe irresponsável

E a autonomia propriamente dita do BC?
Acho importante o que está no projeto

de emenda constitucional do deputado
kandir. que diz que o BC tem como sua
função primordial assegurar a estabilidade
do poder dc compra cia moeda. Gosta na
que um dia o brasileiro pudesse ter tanta
confiança e orgulho da moeda como o ale-
mão tem do marco, o japonês do iene. o
francês do franco, o inglês da libra e o
americano do dólar. A nossa experiência
nas últimas décadas mostrou que, quando a
moeda se degrada, e se degradou de manei-
ra vergonhosa no Brasil, o que se perde não
são so referências de natureza econômica,
mas também valores éticos e morais.

O senhor concorda que a fiscalização dos
bancos saia do BC?

Os EUA têm três agências de fiscalização
fora do BC. Acho que. quando consolidar-
mós a estabilização da moeda c tivermos
maior estabilidade institucional, valerá a
pena discutir seriamente essa questão. Co-
nheço muito bem o grau de deterioração
que hoje atravessa o serviço público neste
pais. Não acredito na nossa tradição bacha-
relistica que acha que. se você fez um proje-
toe criou no papel uma agência de fiscaliza-
cão. ela vai funcionar efetivamente na práti-
ca, logo em seguida. No momento, seria um
equivoco retirar essa função do BC c consti-
tuir uma agência. Hoje, o BC é que tem
bala na agulha para lidar com problema dc
liquidez, de financiamento.

Qual o tamanho da parte podre do sistema
financeiro que ficou com o Banco Central?

A totalização é complicada porque cada
caso é um caso. Quando se fala cm sistema,
tem que incluir ai os 15 bancos de pequeno
porte que foram liquidados desde a intro-
dução do real, os cinco bancos estaduais —
Bancrj. Banespa, Produban, Bemat e Beron

que estão em regime de administração
temporária, os três sob intervenção, mais o
caso do Nacional. Posso assegurar que o
custo da paralisia, de deixar o barco correr,
é seguramente muito maior do que qual-
quer outro custo c estimativa que se faça. É
a razão pela qual os Estados Unidos já
gastaram algo cm torno de USS 175 bilhões
para evitar a falência do conjunto de asso-
ciaçÕes de poupança c caxiito. Gastaram
dinheiro para evitar a falência do Continen-

, tal Illinois, o maior banco americano. A
mesma decisão teve o governo francês ao
não permitir que o Credit Lyonnais fosse
simplesmente fechado. Avaliaram que o
custo para o sistema financeiro francês era
maior do que o custo que tiveram ao evitar
a falência do banco.
— O presidente Fernando Henrique Cardoso
declarou que já passou da hora de os juros
baixarem...
— Os juros são coisas diferentes para dife-
rentes pessoas. A taxa que é relevante para
o custo serviço da divida pública, exata-
mente há um ano atrás, estava em 4.26% ao
mês. uma taxa extremamente elevada. Essa
taxa hoje está em 2.2%. Ê uma queda de
quase metade em menos de um ano A
continuidade dessa trajetória está indicada
ai nos mercados futuros. Portanto, ter o
mesmo discurso hoje. quando a taxa está
em 2.2%. é desconhecer o que aconteceu
nesse período. Na outra ponta, também, a
taxa já chegou a 16% ao mês. Hoje. está ao
nível de um digito. É alta. mas já é quase a
metade do que foi há um ano. É possível
continuar na trajetória de queda? É a traje-
tória em que estamos. A discussão não é
soba- a direção do movimento, é sobre a
intensidade, a velocidade do gradualismo. Ê
leuitimo que alguns achem que tenha de ser
mais veloz
— E chato ser ministro da F azenda?
— Não Não acho questão de ser chato.
Não e um cargo fácil, è bem verdade. Tem
um custo pessoal, familiar, financeiro, de
saúde em alguns casos, não é saudavd.
digamos assim, trabalhar em media 14, ! 5
horas por dia. Mas acho que faz pane da
natureza do cargo.

dade. ao alargar o horizonte dc tempo em
que as pessoas tomam decisões quanto ao
seu orçamento, estimula a poupança. Acho
que a reforma da Previdência, ainda que
tímida, já vai dar um pouco mais de estimu-
Io a um fenômeno que já vem ocorrendo.
Existe uma crescente atividade na oferta
desses fundos de pensão e fundos de capita-
lização privados, que tendem a aumentar na
medida em que consigamos consolidar a
estabilização.

Como o senhor vê a nova reforma da
Previdência, já que ela é menos ampla que a
proposta original do governo?

Vai ser um avanço, mas não é o ideal. O
importante e não perder de vista o funda-
mental. È um tema complexo em qualquer
pais do mundo. Você lida com ansiedades
legitimas, principalmente por parte dos
mais velhos. Assistiu-se á reação, na Fran-
ça, a uma proposta de mudança na Previ-
dêneia. São basicamente três as grandes
razões pelas quais a Previdência precisa ser
mudada e será mudada, se não for agora,
nesta administração, será na próxima. A
primeira delas e que o sistema atual não se
sustenta, não tem viabilidade atuarial (com-
patibilização entre a contribuição paga pelo
trabalhador da ativa e o recebido pelo apo-
sentado), a médio e a longo prazo.

Mas essa nova proposta resohe?
- Essa vai dar um pequeno passo adiante,

mas outros passos terão que- ser dados. O
projeto original do relator, não sei se o
atual vai manter, já previa uma revisão
dentro de cinco anos. E preciso lazer refor-
mas sucessivas. A outra razão e que o siste-
ma atual e extremamente injusto do pomo
de vista social.

Por quê?
Fico perplexo com a naturalidade com

que. no Brasil, se consideram os privilégios
que o nosso sistema incorporou ao longo
dos últimos anos. E o único pais do mundo
em que existe essa "gratificação de inativi-
dade", em que a pessoa recebe mais na

aposentadoria do que recebia no pico da
sua vida ativa. È um dos poucos países do
mundo em que se permite legalmente ás
pessoas se aposentarem com menos de 50
anos e levarem um salário que é superior a
100% do salário da ativa.

Mas isso é no setor público.
O exemplo que dou é do setor público.

Na Europa, o servidor público se aposenta
em media com 65 anos de idade, depois de
ter contribuído ao longo de 35 anos. c o
salário que ele leva fica entre 70% e 80% da
média do que ganhava antes. So aqui nos
habituamos a considerar isso perfeitamente
natural; justo do ponto de vista social, c
direito adquirido, quando na verdade é um
abuso adquirido. Quem paga por isso é o
conjunto da sociedade,

Como o senhor está acompanhando essa
tentativa do Congresso de investigar profun-
damente os bancos através de uma CPI?

O Congresso tem as suas prerrogativas,
logo. não cabe a mim tecer considerações
sobre o que deveria fazer ou não. Acho que
essa CP! é inoportuna e desnecessária, por-
que as questões que surgiram foram levan-
tadas pelo pcopno Banco Central. As ações
que o BC tomou no caso do Banco Nacio-
nal. por exemplo, foram coerentes com o
proposito que firmamos desde o inicio: pro-
teger os interesses dos clientes dos bancos, e
proteger o sistema em seu conjunto, a sua
saúde, a sua solidez, a sua solvência e a sua
liquidez. O Banco Central não tem nada a
esconder. Portanto, não vejo necessidade de
uma CPI. cheia de holofotes e câmaras de
televisão para que esse pn>cesso fique mais
claro e transparente

Se o governo esta tranqüilo, por que teme
a CPI?

Não se traia de temer .1 CPI Trata-se de
aproveitar essa energia para fazer algo
construtivo, como estamos tentando no-> e
alguns parlamentares, como o Benito.Gama
(PFL-BA) e o Antônio kandir (PSDB-SPi
Felizmente, vários parlamentares preferem
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A Última Palavra Em TV

TECNOLOGIA USA, AGORA FABRICADA NO BRASIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O PAIS E GARANTIA DE 3 ANOS.

PARA VOCÊ QUE NÃO ABRE MÃO DA QUALIDADE, NÃO ABRE MÃO DA TECNOLOGIA

E, ACIMA DE TUDO, NÃO ABRE MÃO NEM PARA JOGAR PETECA.

Até que a Zenith merecia custar muito mais caro do que as outras . Porque se não fosse a Zenith,
POSSIVELMENTE A SUA TV SERIA A MESMA DE 40 ANOS ATRÁS. FOI A ZENITH QUEM INVENTOU O CONTROLE REMOTO.

A TELA PLANA, A TV A CABO E ATÉ O SOM ESTÉREO. E PARA O SEU BOLSO FICAR SABENDO. FOI A ZENITH QUEM
ACABOU COM AQUELA INVENÇÃO DE QUE PARA SER MELHOR TEM QUE CUSTAR MAIS CARO.
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¦ Rainha e 19 lideres fazem assembleia hoje no Pontal para anunciar aos colonos a nova estrategia de pressao pela reforma asraria
JOSfc MARIA MAYR.NK  did, CH! faZCridaS da rCgiaO. Sao mais dc mil POm al d° Par—a SPde Rogr.o 
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prcvcntiva dc scis lidcrcs do Movimento dos um assentamento. Outras 1.050 ja receberam 'J

Trabalhadorcs Rurais Scm-Terra (MST), no dia lotesproyisonos ou cmcrgcnciais. J

25 dc janciro, desarticulou a iuta pcla reforma ® govcrno do cstado tern dc entregar mais / W

agraria na rcgiao do Pontal do Paranapanema. 525 otcs alc 0 Proximo dut 3 • "!as "a0 sabc,mos / 
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Os lideres reafirmarao que as ocupaQoes de rac"daf- .. ....../ V . ...*JI
fa/endas dcveni continuar m is com tim i dife- Estou espcrando o Laereio e o Cano aqui Jusrmtmo at que ganhou uma gleha-^Fazeiuk^.unaa. sct/ucixa de abaiuiom pela cmftdeitavio

renva: cm ve/ dc acampar dentro das propricda- para c#ir avisou 0 
|s|nlad° J.uslinia' 

dcs. as Camillas permaneeerao nos acLmpamcn- no dc So"/a' 46,anos' a l,n! fo^icnador 1
tos. so cru/ando as ccrcas para trabalhar. Essa f,C 0 fe"0t.c.na mauha dc 

,<>u,nla:[c,ra- • fflflnffif'
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ultimo dia 8, Dia Intcmacional da Mulher. ajuda para cu t.var os 3,5 alqucircs que rcccbcu ¦¦¦£' ^ ^ f I
:omo pressao para a libcrta^lf dc Diolinda. na Fazcnda Canaa, uma das novo proprie- A i^v'- f
Apesar dc ja ter havido a reintcgragao de posse. dades que por um acordo cntrc o cstado e os : . /
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gctiea de Sao Paulo (Cesp). scrao mobilizados "Voces me largaram aqui e me esqueccram", SRjH 

** / /
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'C-s1
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oeupada. mas esla na mira do MST. Nos dois de tale por dm. apesar do bczerro quase desma- -¦f'-y.J »HH| ^H||
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a enxada. O trator. sc vicr. vai Ihc custar RS MM 
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Santos, onde morava. mudou-se Iho m; fomu>u cm (icogralia curuu incentivar qacm parccia
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para uma barn^dc lona de um minha filha e Rsiea nuclear dcsapntiar Para cle a prisao de
Z . ¦*%." ' acampamcnto pro\isorio. "Ganho uma aposcntadoria de Diolinda Alvcs tie Sou/a e de

¦ " "Eu 
participant dc um nu- p*)uco mais de RS 400 do INPS mais tres lideres do movimento

eleo dc apoio aos sem-terra do mc niantenho aqui com esse di- ajudou a alertar a sociedade pa-. Sindicato dos Petrolciros de Cu- nheiro", rcvd|u. Mendonea po- ra a |irgencia da rclbntia agra-
„ . .... . , , bataoe. de tanto discutir a qucs- deria esuir recebendo tres ou qua- ria. (J.M.M.)Jiiiin Hubert, queJugui ait iliuulura ilc rulgeucio Batista eiu 54. estii acani/kulo Ita um ana a esperti da gleba

"Passeilbitolmeses Ibmecendo leite de araca para as T\ 11 *
lOn.eSDera criancas, a pedidodo Rainha. mas agora^re^lVt diu as DclCSftClO Jjifci •' i

vaeas para um amigo criar a mcia". disse o cubano. W' i

: do cubano 
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\l IN\. SP — O princi- |

« ,. <S,^ ,S.',ni.-i i Vl f/'/v 
1S° cordam' Aeeitamos que a reforma agraria comece terra no Pontal do Paranapanema ra

iim*cubano que chWou i'o Ik iMl'eniU|l^4 
l|L>'1 

l"^' pelos 30".. das terras devolutas que o govemo conse- nao e nenhum fazcndciro, mas o
ditadurade 

I'ulucncio Butist i C is tdo ni 
"i 

uT"brisi'' guiu dos fazcndciros. mas aehamos que os lotes devem delcgado dc Sandovalina. munici- hi riftrf^
: leira e pai de qiiatro liihos! elc dicixou^¦" famtlia''cm «r definitivos e nao proyisdrios". afirmou o coordena- pio de 2.600 habitants, cm cujo BBMHBF 

mlm
Rosana. a 120 quilometros dc distancia. para verse dor Zelitro Lu/da Silva, da dirccao estadual do MST. terntorio se locdhzam algumas das ggMajj^
conseguia uma gleba no Pontal. Esta espcrando ha um O secretario estadual da Justica. Bdisario dos Santos fazendas invadidas nos ultimos me- M'1%

. ano no acampamcnto Primciro de Abril, na Eazenda Junior, respond^ que gosiaria dc atender a essa reivin-
Haroldina. que elc ajudou invadir. dicacao. mas diz que a lei nao permite. O cstado ainda Alto, e de modos alavcis.

; Rubert criava ga|o numa ilha do Rio Parana briga nos tribunals para tomar posse das terras dcyolu- vuu 'ifC

J carrcgou todo o seu rebanho. dc 14 vaeas e 14 bezer- tas. Ate agora, apenas 260 familias vivem em assenta- ino> de*id-tde e seis. d*' rwl'icVi ao 9^T ros, para o aeampamcnio. A ilha que evupava cm nwntos definitivos. cm tres fazcnd;is des;ipropriadas. pcdTr •I'nrisao prc\enti'v-j dos'tide-Rosana pcrtcnec a Vtarinha e elc qucria ter a sua terra. ij.M.M.I res do MST incluindo Jose R linlvi "'tspera de um deslte dos svm-terra para mandd-los a cadcia
Junior e sua mulher, Diolinda Al-
ves dc Souza. Decretada pclo juiz* dc Pirapozinho, FcrnandoMarcon- Aconselhado por supenores e --as. que cnancas de are l_ anql

* * dcs. a prisao tqi re\ogada. sob pa- en- fica.«em na rua depois da riKia-noi

WJ4U 
• Tribunal Jusdca (^TJ)l do 'nqu#|

* SflHia M 4* MflKa IttmnH* RHM, taidn Uma** Smtal * ma tcn;a-feira nao se intinudara diante da campa- do MST. o dclegado guarda urji
9i»R9 w w hw^¥ pfffu pviHKJ9BBo wws TCtmHta MniQ) bocing 737-3oo m nha uc soliuartcuudc aos *ern-tciTit. dossie com scu curoculo, titulo}.9 DIAS (1 DIA A MAIS) • I KEFIICOIS • 5 noites em Gromodo no excelente '%f „ „ w ^ Focoliu COnsiderOU politic;! i Jmi ^ , i- ; i. j« Hotel Serro Axul e oindo o melhor roteiro dos serros, visitando Conelo. Goriboidi, ^ 

IvkV> il.i ST1 c in»w in dtlcuidc u la apl«v.andt diplomas t uma carta dt. sOadan4"
« ^ Bento Convolves, Co*ios do Sul (2 pernoifes) e 1 noite em Porto Aiegre C v u 'v 'ci *. obscrva O prCSidentC da C ama- dadc do Consclho da Policiu Civil" 
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Jfiflfaai •f'CiMBiw.witwowinuMnuiiM i z_ r. I n A. _ ¦ * eventual qucbra de lian^a. no caxi a Fogolin, que estav a sendo CTitica- dos sem-terra. Aibatida estendeu-*
bShSOIdlil * dc Rainha e seus companhciros via- rj0 r^r uma nortana baixada ha fazendas. mas as armas do^ f.f
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militância

¦ Ex-petroleiro se

junta a sem-terra

por solidariedade
HP EODORO SAMPAIO, SP

JL — O petroleiro aposentado
Vicente Mendonça. 59 anos. e
um sem-terra por convicção e
solidariedade. Nascido e criado
em Russas, no sertão do Ceará,
trabalhou durante 34 anos na
Pctrobrás e, quando chegou a
hora de descansar, decidiu vol-
tar para a roça. Em vez de curtir
a aposentadoria nas praias de
Santos, onde morava, mudou-se
para uma barraca de lona de um
acampamento prov isório."Eu 

participava de um nu-
cleo de apoio aos sem-terra do
Sindicato dos Petroleiros de Cu-
batão e. de tanto discutir a ques-

tão. acabei me convertendo a
causa", contou Mendonça na
quarta-leira passada, enquanto
regav a a horta de um vizinho. O
ex-petroleiro chegou ao Pontal
do Paranapanema em fevereiro
dé 95 é quase um ano depois, na
madrugada de 21 de janeiro,
participou de sua primeira inva-
são como militante do MST

"Sou o menos político Ia em
casa", contou Mendonça, drgu-
lhoso do apoio que recebe da
mulher e dos dois filhos, ambos
diplomados pela USP: "Meu fi-
lho se formou em Geografia e
minha filha e física nuclear".

"Ganho uma aposentadoria de
pouco mais de RS 400 do INPS e
me mantenho aqui com esse di-
nheiro". revelou. Mendonça po-
deria estar recebendo três ou qua-

tro yezes mais, se nao tivesse per-
dido a eomplementaçào e a suple-
mentação que os funcionários da
Pctrobrás têm ao se aposentar.
Ele não lamenta a perda das van-
tagens: "Sempre fui meio rebelde
e achei na época que aquilo era
um grande golpe".

Solidário com os companhei-
ros. Mendonça está mais
preocupado em ajudá-los na or-
ganização do acampamento do
que em conseguir um lote. Nos
4N dias em que quatro lideres do
MST estiveram na prisão, pro-
curou incentivar quem parecia
desanimar, Para ele. a prisão de
Diolinda Alves de Souza e de
mais três lideres do movimento
ajudou a alertar a sociedade pa-
ra a urgência da reforma agra-
ria. (.I.M.M.)Juan Rubert, que Itigiu da ditadura dc f u/ycncio Batista em 54, está acampado hã um ano <) cs/ktu da gleba

"Passei oito meses fornecendo leite de graça para as
crianças, a pedido do Rainha, mas agora resolvi dar as
vacas para um amigo criar à meia", disse o cubano,
cansado de esperar o seu lote. "Se demorar muito, não
v ou precisar mais dc ires alqueires, mas só de uma cov a
de sete palmos de profundidade", ironiza Rubert. Ele
não culpa o MST. mas o governo, pela lentidão no
processo de assentamento.

Os lideres do movimento ouvem as queixas e con-
cordam. "Aceitamos 

que a reforma agrária comece
pelos 30% das terras devolutas que o governo conse-
caiu dos fazendeiros, mas achamos que os lotes devem
ser dellnitiv os e não provisórios", afirmou o coordena-
dor Zelitro Luz da Silva, da direção estadual do MST.
O secretario estadual da Justiça, Belisãrio dos Santos
Júnior, responde que gostaria de atender a essa reivin-
dicação. mas diz que a lei não permite. O estado ainda
briga nos tribunais para tomar posse das terras devolu-
tas. Ate agora, apenas 260 famílias vivem em assenta-
mentos definitivos, em três fazendas desapropriadas
iJ.M.M.)

Delegado

aposta na

condenaçí

SANDOV M IN \. SP — O princi-
pai obstáculo para a ação dos sem-
terra no Pontal do Paranapanema
não è nenhum fazendeiro, mas o
delegado de Sandovalina. munici-
pio de 2.600 habitantes, em cujo
território se localizam algumas das
fazendas invadidas nos últimos me-

s \ndov \i ina. SP — "Lote emergencial è atraso de
vida", sentencia o acampado Juan Rubert, de 6S anos,
um cubano que chegou ao Brasil em 1954. fugindo da
ditadura de Hilgêhcio Batista. Casado com uma brasi-
leira e pai de quatro lilhos. ele deixou a família em
Rosana, a 120 quilometros de distancia, para ver se
conseguia uma gleba no Pontal. Está esperando ha um
ano no acampamento Primeiro de Abril, na Fazenda
Haroldina, que ele ajudou a invadir.

Rubert criava gado numa ilha do Rio Paraná e
carregou lodo o seu rebanho, de 14 vacas c 14 bezer-
ros. para o acampamento. A ilha que Ocupava em
Rosana pertence à Marinha e ele queria ter a sua terra.

Alto. magro e de modos afáveis.
Marco Antônio Scaliante Fogolin
tornou-se conhecido no pais, aos 25
anos de idade e seis de policia; ao
pedir a prisão preventiva dos lide-

do NIST. incluindo José Rainha
Júnior e sua mulher, Diolinda Al-
ves de Souza. Decretada pelo juiz
de Pirapozinho, Fernando Marcon-
des. a prisão foi revogada, sob pa-
gamento de fiança, pelo Superior
tribunal de Justiça (STJ). na últi-
ma terça-feira.

Fogolin considerou política a
decisão do STJ e aposta na conde-
nação do» réus. que continuam a
responder o processo em liberdade
O delegado está alento para uma
eventual quebra de fiança, no caí»
de Rainha e seus companheiros via-
jarem para fora de seu domicilio

Fogolin: a espera de um deslize dos sem-terra para mandá-los à cadela

Aconselhado por superiores e
amigos. Fogolin se nega a dar en-
trevistas. Em conversas partícula-
re». porem, o delegado avis.t que
não se intimidara diante da campa-
nha de solidariedade aos sem-terra.

"O delegado está aplicando a
lei", observa o presidente da Cama-
ra Municipal de Sandovalina. Jose
Menino Bueno. No dia 29 de janei-
ro. ele enviou uma moção de apoio
a Fògolio* que estava sendo critica-
do por uma portaria baixada ha
mais de um ano. Na portaria, o

sas, que crianças de até 12 ano$
ficassem na rua depois da meia-nol
te sem os pais.

Junto com cópias do inquérito
do MST. o delegado guarda uiji
dossiê com seu currículo, tituloi.
diplomas e uma carta de solidaria-
dade do Conselho da Policia Civrj
No inquérito, há fotos de sete das
12 armas que. segundo Fogolin, fq-
ram apreendidas no acampamento
dos sem-terra. A batida estendei-*
ás fazendas, mas as armas dos f;f
zendeiros. informa a policia, esti-
vam todas registradas. (J.M..M.) i
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Papa cancela compromissos

Saúde de João Paulo II melhora, mas seguindo recomendação médica o pontífice não oficializa missa hoje e adia viagem a Siena

CIDADE DO VATICANO — Ape-
sar de seu estado de saúde ter me-
lhorado, com a regressão da febre
qye o mantém em repouso há cinco
dias, o papa João Paulo II decidiu
seguir as recomendações de seu mè-

-jjijpo e não vai presidir hoje a ceri-
-frionia de beatificações no Vatica-
jljg. Outros dois compromissos do

ntifice foram suspensos: a tradi-
nal audiência de quarta-feira e a

Viagem a Siena, no centro da Itália,
adiada de quinta-feira para o dia 30
demarço.

O porta-voz do Vaticano, Joa-
quín Navarro-Valls, informou on-
tem que o papa, de 75 anos,
estava "em franca melhora", e
sem a febre causada por uma ijf
fecção no aparelho digestivo. O
porta-voz descartou a necessidade
de hospitalização, disse que não
há motivo de alarme e enfatizou
que é o médico particular de João
Paulo II, Renato Buzzonetti, que
está insistindo em mais repouso.

Até sexta-feira à noite, o pontí-
fice insistia em oficializar a ceri-

mônia de beatificação, na Basílica
de São Pedro. Ontem ficou deci-
dido que o cardeal Ângelo Soda-
no, seu secretário de Estado e
principal assessor diplomático, o
substituirá. O papa poderá, no
entanto, participar da missa no
momento do ritual de beatifica-
ção. O ritual propriamente dito
dura 15 minutos, enquanto a ceri-
mônia toda demora mais de duas
horas. Vai depender apenas do
exame que seu médico particular
fará hoje.

Artilharia
ataca chechenos
A artilharia pesada do Exército russo
bombardeou ontem a aldeia de
Samashki, região Oeste da rebelde
república separatista da Chchènia,
levando mais de 10 mil civis a fugirem
apressadamente e em pânico para a
república vizinha da Inguchetia. Uma
segunda ofensiva contra os rebeldes
chechenos foi responsável por
encarniçados combates na área
próxima de Bamut.

Arafat denuncia
ação extremista
O presidente da Autoridade Nacional
palestina. Yasser Arafat. afirmou
oniem que (em provas de que
extremistas israelenses e palestinos
estão colaborando para sabotar o
processo de paz. Numa entrevista à
revista alemã Der Spiegel, Arafat disse
que documentos serão divulgados "no
momento adequado." Ele pediu a
Israel que preste mais atenção aos
extremistas judeus.

Contos de Kadaf i
são best seller
Um livro de contos infantis do homem
forte da Libia. coronel Muammar
Kadall. e o mais novo best seller nas
livrarias do Cairo. Nas últimas duas
semanas foram vendidos 100 mil
exemplares da obra. intitulada O pow c
o povo, a terra é «terra e o suicídio do
homem do espaço. O jornal Al Atiram
afirmou que só os provérbios de
Maomé e o Corão, o livro sagrado
muçulmano, vendem como Kadall.

Cães sem teto em Moscou

¦ Animais tomam

as ruas e viram

ameaça às pessoas
CAROL WILLIAMS
Los Angeles Times
TV li OSCOU — Há uma no-
1VJ. va ameaça nas ruas de
Moscou. A população desta
atormentada capital vê-se diante
da proliferação de cães — deze-
nas de milhares — abandonados
pelos pobres, maltratados pelos
ignorantes e (reinados pelos ri-
cos para matar. As causas da
explosão da população canina
em Moscou são várias.

Primeiro, os moscovitas
amedrontados que, na ausência
de proteção policial confiável,
têm recorrido aos cães de guar-
da. Há também gente solitária
que tinha um cãozinho como
companhia nnts descobriu que
não pode mais se dar esse luxo.
Junte ainda o colapso do sistema
de recolhimento de cães da era
soviética e os novos-ricos, que
adoram ostentar animais com
pedigree.

Lixo — "É um testemunho
da decadência moral e social da
Rússia", declara Tamara Shi-
baieva, adestradora de cães por
mais de 30 anos. "Hoje, as pes-
soas não vêem seus cachorros
como membros da familia. Ser-
vem para exibicionismo ou para
proteção. Quando os donos não
precisam mais desse serviço, jo-
gani os cães fora, como lixo."

Moscou tem uma lei sobre o
uso de coleiras que ninguém
cumpre. Sem ameaça de multas
ou preocupação com as queixas
dos vizinhos, os proprietários
deixam os cães soltos. Assim, os

casos de mordidas mais do que
triplicaram nos últimos anos.
Segundo dados da lnspctoria
Estatal de Saúde, no ano passa-
do houve mais de 40.000 ataques
que exigiram tratamento médico
ou hospitalização.

Luta — Alguns desses cães
sem teto foram abandonados
por especuladores que os treina-
ram para brigar, antes que essa
prática fosse proibida há mais de
dois anos pelo Comitê de Espor-
tes de Moscou. Até o decreto
que colocou na clandestinidade
esse esporte sangrento, várias as-
sociaçôes e grupos criadores de
cães de ataque realizavam lutas
em parque públicos para espec-
tadores pagantes.

Viktor Gusakov, diretor de
uma clinica animal e de um canil
no sul de Moscou, calcula que
10% dos cães vadios são animais
com pedigree, abandonados por
donos que os adquiriram para
fins especulativos, seja para criá-

los e vendê-los, seja para treiná-
los para defesa pessoal ou lutas

Os veterinários se queixam de
que o governo municipal de
Moscou paga tão pouco ao es-
casso grupo de apanhadores de
cachorros que o emprego atrai
só alcoólatras e pequenos crimi-
nosos que se aproveitam da po-
siçâo para seqüestrar animais de
estimação e pedir resgate.

Curiosamente, o mercado de
alimentos e artigos para cães c
gatos cresceu em Moscou.
Quiosques e mercearias também
vendem ração canina e felina, e
dezenas de lojas especilizadas
oferecem desde coleiras incrus-
tadas de jóias a vacina anti-rábi-
ca. A última novidade são os
hotéis caninos — mas os admi-
nistradores se queixam de que
suas instalações estão se trans-
formando em lugares para aban-
donar cães indesejados.
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PORTA BALCÃO COLONIAL ARCO OU RETA
1,20x2,10 1,40x2,10

DE 300, DE 360,
POR POR

3x75 =225, 3x90 =270,

JANELA SO VIDROS ARCO OU RETA
1,40x1.20

OE 108,
POR

3x27=81,

mm

JANELA COLONIAL ARCO OU RETA
1,20x1,20 1,40x1,20

DE 150, DE 184,
POR POR

3x37,=111, 3x45 =135,
I

í
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FIM DE ESTOQUE DE PORTAS
E JANELAS COLONIAIS

RETAS E ARCOS EM ANGELIM,
CEDRINHO E IMBUÍA,.

MEDIDAS FORA DE PADRÃO.

A ESCOLHER

r$ 50, M*

^0IMBUIA, IP€.CERE JE IRA OUMOO NO
6x17,=102,

P-20IMBUÍA. IPÉ.CEREJEIRA OUMOGNO
6x14=84,

rjj
I'.r'K I I

MK-19IMBUIA. I»»£.CEREJEIRAOUMOGNO

m

m 1

6x12,=72,

L

ÍK-limbuía.CEREJEIRA OUMOGNO
6x18,«108,

IMBUÍA
6x26,=156,
WOOELO EXCLUSIVO

P- 27IMBUA OU CEDRO
6x20,=120,
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COÍA MRCf l A* 0€ MWM"tiliiiJlif' i iMBom gosto em madeiras.
CEIIIPO PHAÇA DÀ REPUHl ICA 63 AHKRTA DE ?' A f,' DE B AS 18 30 H SAHADOS DE 8 AS 14 00 H

JACAREPAGUA II CÂNOIDOBENlCIO 36!iO AOEUIADE 2' A f>' DE 8 AS 16 30 M SÁBADOS DE « AS 14 00 H
ILIUCA n IIAI1ÁO DE MESQUITA 380 LJ B EMIRADA PEIA GONZAGA BASTOS ABERTA DE 2' A 6' DE 830 AS 17 30H SÁBADOS DE 8 ÂS 1400 H

SAO GONÇALO HODOSHOPPIMO R DF) Nll OI>EÇANMA 56 L.I !.4 ABERTA DE 2' A 6* DE IO AS 18 00 H SÁBADOS DE 10 AS 17 00 H
MÊIER {PRÓXIMO AO NORTESMOPPINGI • AV SUBURBANA 5241 ABERTA DE 2* A 6* ÜE 8 AS 19 00 H SABADOS DE B AS 16 00H

A Província de Saitama deseja promover a igualdade e respeito aos direitos humanos,

transcendendo nacionalidades, raças e etnias. Nós somos contra todo o tipo

de discriminação contra as mulheres. Nós queremos ter esse sentimento em comum.

Não poderemos construir uma sociedade de bem-estar e justiça social sem a participação

das mulheres nos campos da política e economia.

Como membros da comunidade internacional,

vamos discutir juntas sobre a associação em vários campos de atividades.

EM 2 DIAS EM SAITAMA. MULHERES DO MUNDO INTEIRO VÃO DISCUTIR SOBRE O FUTURO.
É necessário desenvolver 

"uma 
comunidade fundada no conceito de igualdade" para construir uma sociedade de bem-estar. A Província de Saitama vai realizar

uma conferência mundial de mulheres com o objetivo de conversar juntas. Como conferencistas, participarão as 5 personalidades seguintes: \ igdís Hnnbogadóttir,

Presidente da Islândia, Gertrude Mongella, Secretária Geral da 4J Conferência Mundial de Mulheres, Irene Santiago, Diretora do Fórum de ONGs da 4

Conferência Mundial de Mulheres, entre outras. Programa: Io dia—palestra, concerto, intercâmbio; 2o dia—sessão, painel de discussões, Declaração de Saitama.

0 SÉCULO 21-ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ML1HERK E A S0CIEMDE

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE PATRbc?N^PRovÃciADDVsfliTAMfl

MULHERES PARA 0 FUTURO

D£ ÍVFORMACÒES DV> \\(ÕESIMDV> FlNP0 DAS NAÇôESIMDAS PARA A KFVVCU IIMCEF
LOCAL OOMÍYA SONIC CITY HALL, OOMIYA PROVÍNCIA DE SAITAMA JAPÃÜPara mfcKmaçfres. «ntr« «n contata com a Saç&o úm PoMk* para aa líuiha*»» da Dwwo
<5* CtdJKtáot 3o Governo da Prov.*x»a da Sa*tama «»hMo<*« -*302922 «a* 61-4S-*3G-C"5S;
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Nesse Grande Premio Brasil de Formula 1, mais uma vez a Shell conquistou a pole position da torcida para voce.

0 setor G das arquibancadas de Inferlagos e exdusivo da Shell. Sao 20.000 lugares de pura emocao reservados

para voce. Numa das melhores localizacdes do autodromo, com vlsibilidade de pelo menos 70% do circuito. E o que

e melhor: o ingresso da Arquibancada Shell e valido para os treinos de sexta-feira e sabado, e para a corrida de

 
domingo. Mesmo assim, custa menos do que qualquer outro ingresso valido apenas para o dig da corrida.

credenciado e garanta lugar em Interlagos, na Arquibancada ShelL
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Nesse Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, mais uma vez a Shell conquistou a pole position da torcida para você.

O setor G das arquibancadas de Interlagos é exclusivo da Shell. São 20.000 lugares de pura emoção reservados

para você. Numa das melhores localizações do autódromo, com visibilidade de pelo menos 70% do circuito. E o que

é melhor: o ingresso da Arquibancada Shell é válido para os treinos de sexta-feira e sábado, e para a corrida de

domingo. Mesmo assim, custa menos do que qualquer outro ingresso válido apenas para o dia da corrida.

Faça um pit stop num posto Shell

credenciado e garanta o seu lugar em Interlagos, na Arquibancada ShelL I lá que cs corações vão bater a mil por hora.

E você ainda ganha uma camiseta da Shell feita especialmente para o evento.

K R$ 105,00 R$ 130,00
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JORNAL DO BRASIL DOMINGO. 17 Dl! MARÇO DE 1996

lote k Rep. Nestor Moreira, 41 • Botafogo

Marujo Av. Átaulfo de Paiva, 149* lebhn

Excede Ai fpitácio Pessoa, 4.630 • lagoa

Nebrosta k Sernambetiba, 5.210 • Barra

Modelo Rua São Clemente, 307 • Botafogo

Record Av.Gen. San Martin, 697 * lebhn

Finix 4| Borges ée Meéeiros, 3.2J 9 • lagoo

Howai Est. Galeão, 2.870 • Ilha áo Govemcòi,

Castelinho h Vieira Souto, 124 • Ipanema

Hípica Rua Jardim Botúnico, 568 • J. Botânico

Canário Rua Momo de Jaunay, 801 • Barra Shell

e seus revendedores

PASSE NUM DOS POSTOS SHELL CREDENCIADOS E COMPRE O SEU INGRESSO.

R$ 105,00 R$ 130,00
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Ofertas validas tambem para as versdes GLX e GTI.

Mais facilidades na compra do seu Golf 0 km: entrada a partir de 20%, 30%, 40% e 50% e parcelamento de 12, 18 e 24 vezes.

NacompradeseuVbtkswagonokm,vocirccebe.mteiramente rwMj • Valores corrigidos peia varia?ao cambial (USS). Tx. Juros = 3,59% ao mes. Promogao vaiida at6 31/3/96, ou ate O »*" -m
gratis, o Votkscsrd o car.io de c-<hi,iu da Volkswagen, e ) final dos estoques dos Concessionaries Volkswagen participantes, para os veiculos ano/modelo 95. Estoque em
voUumvks • Assist^ncia r*cr>.ca d<a e none para seu carro. ^^^^3 29/2/96: Golf GL « 297 unidades. Preco base Sao Paulo - pintura solida - custo de RS 385,00 de frete para todo o Brasil. Mm.

Wfc^èaSàjjg

Enfrada de R$ 9.975* ou preço à vista a partir de R$ 19.950

JORNAL DO BRASIIDOMINGO, 17 DE MARÇO DE 1996

O carro mais
vendido na Europa

há 12 anos.
Motor 1.8 com injeção

eletrônica, direção
hidráulica, pára-choques

na cor do veículo
e vidros verdes. .

O importado

mais vendido

no país.
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Ofertas válidas também para as versões GLX e GTI

Mais facilidades na compra do seu Golf 0 km: entrada a partir de 20%, 30%, 40% e 50% e parcelamento de 12, 18 e 24 vezes

Na compra da seu Vblkswagen Okm. você recebe, inteiramente
oràtis» o VoíkscsrtS - o cartão <te CféUilò d* Vx>i*swaçrcn, e o
VoJksefvice ¦ Assistência Tocroca cita v noite para seu carta

Valores corrigidos pela variação cambial (USS). Tx. Juros = 3,59% ao mês. Promoção válida até 31/3/96, ou até o
final dos estoques dos Concessionários Volkswagen participantes, para os veículos ano/modelo 95. Estoque em

29/2/96: Golf GL » 297 unidades. Preço base São Paulo - pintura sólida - custo de RS 385,00 de frete para todo o Brasil.
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Depois de Elizabeth, o dilúvio

Súditos britânicos não confiam em Charles como herdeiro do trono,e só respeito à rainha segura debate sobre fim da monarquia
NELSON FRANCO JOBIM
Correspondente

LONDRES — A princesa que so-
nha em ser "rainha no coração do
povo" nunca será rainha de verda-

.de e ameaça destruir a instituição
que a projetou mundialmente. De-
pois da sucessão de escândalos que
transformou o casamento de Char-
les e Diana no pesadelo da casa real
de Windsor, a mais antiga tradição
britânica corre perigo. Se a rainha
Elizabeth II permanece firme no
trono de Saint James, seus súditos,
que sustentam toda esta pomposa
ostentação com o equivalente a RS
26 milhões por ano, duvidam da
capacidade do príncipe herdeiro
para reinar.

Cada vez que um novo amante
da longa e aparentemente intermi-
nável coleção de Diana sai da pe-
numbra, como semana passada, o
cetro e a coroa escorregam um pou-
co mais da cabeça e das mãos do
desastrado Charles. O príncipe de
Galés já está sendo comparado a
Carlos I, que declarou guerra ao
Parlamento em 1642, foi deposto
em 1646 e decapitado em 1649.

O último golpe partiu de uma
mulher independente, de olhos vi-
vos, e visou a princesa dos mil cora-
çôes partidos. Julia Carling, rela-
ções públicas e apresentadora de
televisão, disse aos jornais popula-
res que seu marido, Will Carling,
que está deixando a seleção inglesa
de rúgbi, teve um caso com Diana.

Foi a vingança de Julia. Quando
a imprensa sensacionalista revelou,
no ano passado, que a amizade en-

tre Will e Diana, nascida em acade-
mias de ginástica, tinha ido além da
malhação e ele estaria fazendo se-
guidas visitas noturnas ao Palácio
de Kensington, o casal Carling ne-
gou tudo. Julia desafiou a princesa,
dizendo que Diana estava se meten-
do com um casal estável.

Diana não resistiu a fazer o jogo
de poder, paixão e manipulação das
pessoas e da mídia. Atraiu Will pa-
ra mais uma sessão de ginástica. Na
saída, ele foi fotografado olhando
para os lados para ver se não estava
sendo observado. Julia pediu o di-
vórcio imediatamente. Ponto para
a princesa.

A vingança de Julia surge no
momento em que os advogados de
lady Di tentam negociar uma sepa-
ração honrosa para o casal que
ocuparia o trono da Inglaterra.
Diana fez um apelo para que Will
desmentisse a suposta relação se-
xual dos dois, mas ele preferiu o
silêncio. Quem cala consente. O in-
crível é que a sucessão de escânda-
los não reduz a popularidade da
princesa. Abala, no entanto, a insti-
tuiçao da monarquia, tema prefe-
rencial dos jornalecos britânicos.

0 debate sobre o futuro da mo-
narquia britânica nunca teve tanta
força. Quem esquentou a discussão
foi o porta-voz trabalhista para o
País de Gales, deputado Ron Da-
vies, ao dizer que Charles não po-
derá ascender ao trono se "conti-

nuar vivendo em pecado com Ca-
milla", sua amante. Ele descreveu
Charles como uma pessoa deprimi-
da, instável e desorientada "que fa-

ti& lM&lvfjmaV"
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A rainha vê seu cetro escorregar a cada escândalo envolvendo o filho

la com vegetais enquanto estimula
os filhos a matar animais por pra-
zer". A pedido da liderança traba-
lhista, Davies retratou-se, mas no
seu distrito eleitoral em Gales hou-
ve uma enxurrada de cartas de
apoio.

Henrique VIII matou e descar-
tou esposas na busca de um herdei-
ro homem. Temia que uma guerra
de príncipes destruísse o seu reino,
que começava a se tornar o primei-
ro império de todos os tempos.
Agora que o império acabou, a
guerra dos príncipes de Gales
ameaça cumprir sua profecia.

O cenário está armado para
mais uma batalha decisiva, talvez a
última, para a monarquia britânica.
De um lado, entre os cavaleiros de
Sua Majestade, o primeiro-ministro
John Major, o ideólogo trabalhista
Peter Mandelson, o ministro das
Forças Armadas, Nicholas Soames,
o jornal Daily Telegraph, o jornalis-
ta Auberon Waugh, os historiado-
res David Starkey e Andrew Ro-
berts, o compositor Andrew Lloyd
Weber, o cantor Cliff Richard e o
boxeur Frank Bruno.

Do outro, entre os republicanos,
a revista The Economisi. o magnata
australiano da midia Rupert Mur-
doch, dono de jornais e TVs, na
Austrália, na Inglaterra e nos Esta-
dos Unidos, o líder esquerdista
Tony Bénn, a atriz Emma Thonip-
son, os escritoress Salman Rushdie
e Martin Amis, o roqueiro Pete
Townsend e o jogador de futebol
Graeme Le Saux.

São exércitos heterogêneos.
Mostram a amplitude e a paixijo
que o debate desperta. Os monar-
quistas, como o historiador espe-
cializado em questões constituctó-
nais David Starkey, da London
School of Economics, insistem fia
estabilidade que o trono representa,
ao afastar o chefe de Estado das
intrigas políticas e do jogo sujo elçi-
toral. Para republicanos como
Tony Benn, a rainha deve ser pre-
servada do debate mas, quando ela
morrer, chegará a hora de enterrar
também a coroa e escolher um chè-
fe de Estado por seus méritos e não
por hereditariedade.

Quando eslava encontrando
Diana, Carling convidou o bom
moço do futebol inglês, Gary Li-
necker. que nunca recebeu sequer
um cartão amarelo, para jantar
com a princesa: 

"Estou fora", agra-
deceu o ex-artilheiro da seleção
com a precisão que demolia defe^ás
adversárias. "Aquela mulher .só
traz problemas".

Na hora da verdade, prevê Star-
key, Diana estará se bronzeando
em Malibu, na Califórnia, nos bra-
ços de um novo namorado como o
que deve estar procurando, 

"com
muitos músculos e poucos cére-
bro", no estilo Will Carling. Se
realmente tiver arruinado a institui-
ção que representa o futuro dos
seus filhos, talvez esteja fazendo te-
rapia para se curar da culpa e 'da
carência crônicas, que exigem uma
paparicação constante. Como insi-
nuam os psicólogos da corte.

| Monarquistas

Andrew Lloyd
Compositor
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Frank Bruno
BoxmadorU

John Major
Primeiro-ministro
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Republicanos j

s; Emma Thompson
Atriz

ffefe Townsend
Músico

Rupert Murdoch
Magniti da comunlc&çÊo

A aposta socialista de Glenda Jackson

HELENA CARONE
Especial para o JB

O que significa ser socialista nes-
te fim de século?

0 mesmo que significava no ini-
cio do século. Acredito que é um
dever primordial de qualquer socie-
dade que deseja ser reconhecida co-
mo civilizada tentar corrigir as de-
sigualdades.

Desde o colapso da llnião Sovié-
tica, os partidos de esquerda apre-
sentam o socialismo sob nova emba-
lagem eleitoral. Na Grã-Bretanha,
os trabalhistas tentam vender a ima-
gem de uma nova esquerda.

O que tem havido é um reconhe-
cimento das mudanças que ocor-
rem no mundo, principalmente, que
existe uma globalização da econo-
mia. Nenhum pais pode suprir suas
necessidades sem levar em conta a
natureza internacional do dinheiro,
do comércio. Mas não tem havido
no trabalhismo mudança dos prin-
cipios socialistas.

Mesmo os paises desenvolvidos
enfrentam recessão e desemprego. A
senhora acredita possível proporcio-
nar tudo isso a que se refere?

Não vejo como qualquer pais
possa se dar ao luxo de não atender
às necessidades de seus cidadãos. Se
considerarmos a Alemanha e o Ja-
pão, intrínseco a su política econò-
mica está o reconhecimento da ne-
cessidade de um contrato social.
Não ha nesses paises. como há no
meu pais no momento, a crença de
que os trabalhadores têm que ser
excluídos do processo decisórío.
Depois de 16 anos de sucessivos
governos conservadores que adota-
ram uma política de laissez-Jaire,
temos uma mào-de-obra sem trei-
namento, em comparação com nos-
sos competidores.

Ira governo socialista não teria
que admitir que uma pohtica econò-

mica centralizada é inviável nos dias
de hoje?

Uma economia estatizante cen-
tralizadora é inviável porque, como
disse, não vivemos mais num num-
do em que os países podem tomar
decisões isoladas. Ao mesmo tem-
po, não se pode mais simplesmente
deixar por conta do mercado por-
que vai-se deixar de atender às ne-
cessidades de milhares de pessoas.
No meu país, estamos vendo um
alto indice de desemprego (em tor-
no de 8%]. Estamos vendo um co-
lapso social na Grã-Bretanha. Isto
tem um preço que o pais como um
todo vai ter que pagar.

0 governo brasileiro tende a ver a
Grã-Bretanha como um modelo para
seu programa de privatização. A po-
litica privatizante iniciada pela pri-
meira-ministra Margaret Thatcher
está dando resultados?

Se considerarmos a privatização
dos serviços públicos, no que toca
aos consumidores, eles provável-
mente vão dizer que não. não está
funcionando como foram levados a
crer que funcionaria. Um dos prin-
ripais elementos no processo de pri-
vatização era criar uma nação de
pequenos acionistas. Mas o grosso
das ações continua nas mãos das
companhias de seguros. Os peque-
nos acionistas venderam suas ações
porque tiveram lucro em prazo cur-
to. A qualidade dos serviços não
melhorou. Se a premissa basica pa-
ra privatizar os serviços públicos
era a criação de pequenos acionis-
tas a nível nacional, um serviço me-
lhor e mais barato para o consumi-
dor e a quebra de monopólios, en-
tão não deu certo.

A Grã-Bretanha é o pais onde
surgiram as suffragettes. que garan-
tiram o voto das mulheres. Mas 75
anos depois, apenas 10° o dos parla-
mentares são mulheres. Por que as
mulheres evitam a política?

1 LONDRES — "O socialismo è a única solução," A frase soa
 I antiquada mas è dita sem constrangimento pela atriz Glenda

Jackson, representante da nova esquerda britânica. A artista inglesa
que conquistou dois Oscars (Mulheres apaixonadas, de 1969, e Um
Toque de classe, de 1972), que acumulou prêmios e prestigio ao
longo de uma carreira de sucessos no cinema e no teatro, desempenha
hoje "o 

papel mais difícil" de sua vida: o de deputada socialista na
terra do livre mercado. "A 

política privatizante de Margaret Tliat-
cher não funcionou. Não criou uma economia estável e não corrigiu
as injustiças sociais", diz. Há cinco anos Glenda Jackson elegeu-se
pelo Partido Trabalhista por um dos distritos eleitorais mais elegan-
tes de Londres, Hampstead. Entrou como um furacão, com suas
convicções de militante de esquerda, filha de pedreiro que cresceu
lutando contra um dos sistemas de classe mais rígidos do mundo. O
deputado do Partido Conservador que ousou insinuar que ela tivesse
usado da fama para se eleger foi despachado com poucas palavras:"Não me faça rir". Aos 60 anos, a deputada Jackson se prepara para
as próximas eleições gerais na Grã-Bretanha, que devem ser convo•
cadas até abril de 1997. Quer ver o fim do domínio do Partido
Conservador, há 17 anos no poder. Vestindo um tailleur discreto, sem
qualquer maquilagem e com todas as rugas no lugar, Glenda Jackson
recebeu o JORNAL DO BRASIL em seu gabinete, num anexo do
Palácio de Westminster. Desculpou-se por não se lembrar do prêmio que
o Festival de Cinema do Rio lhe concedeu em 1985 e que recebeu na
embaixada brasileira em Londres. Foi o único momento de hesitação.

Arquivo

Não acredito que as mulheres
fujam da política. Elas são manti-
das â distância. Com a louvável
exceção dos paises escandinavos,
não é um problema exclusivo da
Grã-Bretanha. Em 1993, o Partido
Trabalhista adotou um sistema sob
o qual se criava para determinadas
regiões uma lista só de mulheres.
Estava funcionando muito bem.
Mas dois homens entrafam com
um processo alegando discrimina-
ção sexual. Esta situação só vai
mudar se os próprios partidos poli-
ticos mudarem seu processo seleti-
vo e a maneira como operam. É
uma vergonha que, 75 anos após a
instituição do voto feminino, só te-
nhamos 10% de mulheres no parla-
mento. Nunca tivemos uma minis-
tra do Interior, Exterior. Economia
ou Defesa. Ainda se pressupõe que
nosso talento resida nas chamadas
áreas sociais: saúde, educação. Isto
tem que mudar.

A senhora enumerou vários car-
gos de governo que as mulheres po-
deriam assumir mas esqueceu o mais
importante. Seu pais já teve uma
influente primeira-ministra.

Para mim. é uma amarga ironia
que a primeira-ministra que este
pais produziu tenha sido Margaret
Thatcher.

Como a senhora define o legado
de Thatcher?

As pessoas foram convencidas a
comprar a casa própria mas as pro-
priedades desvalorizaram, os juro*
subiram e hoje as pessoas estão às
voltas com inadimplência e enor-
mes encargos. O desemprego não
diminuiu. Vimos uma redução fu-
riosa dos direitos dos trabalhado-
res. Existe um sentimento de an>ie-
dade no pai», principalmente por-
que não ha segurança de trabalho
nem segurança para a velhice. Insti-
tuições como o Serv iço Nacional de

Saúde, a educação gratuita e o sis-
tema de aposentadorias foram cor-
roidas e reduzidas por causa de
Margaret Thatcher.

Por que a senhora resolveu entrar
para a política?Sempre fui socialista, me filiei ao
partido há muitos anos e o vinha
apoiando publicamente. Quando íi
liderança trabalhista me propôs
candidatar-me. eu instintivamente
disse que sim porque estava dispôs-
ta a fazer qualquer coisa para aju-
dar a criar um governo trabalhista

A senhora considera uma vofía
aos palcos?

Se não for reeleita, terei
continuar sobrevivendo e o único
outro oficio que conheço e o xie
atriz. Mas existem poucos pâpCTs
para mulheres em geral e muito
menos para mulheres com mais dfc
60 anos.

A senhora alguma vez sonhou um
representar o papel de primeira-mi-
nistra na vida real?

Ah não, não, não.
L ma de suas atuações mais famo-

sas foi no papel da rainha Elizabeth
I. Como vê a monarquia britânica?

Acho que a atual rainha cujn-
priu a promessa que fez aos 21
anos: que sua vida seria dedicadas
servir a seu povo. Mas se olharmos
as gerações que vieram depois, exis-
te um argumento para se repensar
se uma monarquia parlamentar c j
melhor forma no século 21. Não
vejo nada de particularmente valu>
so no que a nov a geração da nobre-
za está fazendo. Se não entenderem
a realidade do pais e qual sua con-
tnbuição para o futuro, então ha
uma boa razão para que tenhamos
uma republica.

A senhora consegue ver a Grã-
Bretanha sem um monarca?

Não enquanto a rainha estiver
viva.

n
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JAMARI FRANÇA E NELSON FRANCO JOBIM
A paz mundial perseguida pela confusa e desordenada

Nova Ordem Internacional pós-Guerra Fria tem seus vi-
lòes: os grupos terroristas que ainda acreditam poder
alcançar seus objetivos nacionalistas pelo assassinato em
massa de civis e os países que protegem e financiam estes
grupos. Os cabeças da lista atualmente são o Irã e a Síria.
O regime dos aiatolás foi o alvo preferencial da Cúpula dos
Pacificadores, a conferência antiterrorismo realizada esta
semana no Egito para socorrer o processo de paz entre a
Autoridade Nacional Palestina e Israel. Chamado pelo
primeiro-ministro israelense Shimon Peres de "capital do
terror", o Irã teve reforçada a posição de país proscrito,
junto com a Síria, governada há 25 anos por Hafez al-As-
sad, acusada de abrigar em Damasco vários grupos radi-
cais e de permitir a atuação de diversas organizações
radicais a partir do Líbano, parcialmente ocupado peloExército sírio. Eles não estão sós. A Líbia do coronel
Muamar Kadafi, a Coréia do Norte de Kim Jong II e o
Sudão do general Omar Hassan Ahmad al-Bashir estão na
mesma lista de nações acusadas de patrocinador o terroris-
mo e que vivem sob diversos graus de sanções decretadas
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Apesar de totias as dificuldades, Saddam continua popular

Depois do ataque americano de
19<S6, Kadafi ficou na defensiva

PI' mu
Grupos terroristas recebem abrigo tie países radicais como a Síria

AP —15/3/1996

SÍRIA

Assad busca

uma saída

com honra
O presidente da Síria, Hafez al-

Assad, há 25 anos no poder, foi a
grande ausência da Cúpula dos Pa-
cificadores. Depois da desintegra-
ção de seu principal aliado, a União
Soviética, Assad ficou na posição
do pintor da piada, agarrado no
pincel porque lhe levaram a escada.
Em busca da saída, não lhe restou
outra alternativa que a de conciliar
com as poderosas forças que sem-
pre combateu, os EUA e Israel.

Mas, depois de 48 anos de retó-
rica belicista, a virada tem que ser
lenta, gradual e segura para garan-
tir sua retaguarda. Assad realiza
negociações esporádicas com Israel
há quatro anos. Até agora, o avan-
ço foi imperceptível. Uma ofensiva
de propaganda para que a paz e as
negociações com Israel sejam acei-
tas pela opinião pública e pelas eli-
tes está a pleno vapor em Damasco,
onde agora se afixam slogans como"a 

paz é um objetivo nobre" e "a

paz é um beneficio para os sírios".
A nova linha do governo foi defini-
da à agência Reuter por um diplo-

LÍBIA

Kadafi, sob

pressão, fica

na retaguarda

LONDRES — Desde que os Esta-
dos Unidos bombardearam o quar-
tel-general do coronel Muammar
Kadafi em abril de 1986. o lider
líbio está na retaguarda. Em 1987.
seu Exército sofreu uma derrota es-
petacular no vizinho Chade. Foi
encurralado ainda mais pela Reso-
lução 748 do Conselho de Seguran-
ça da ONU, que estabeleceu uma
embargo aéreo, diplomático e mili-
tar contra a Líbia.

O motivo deste boicote foi a de-
núncia feita pelos EUA e Grã-Bre-
tanha de que dois agentes libios
foram responsáveis pela explosão
no ar de um Boeing 747 da hoje
falida companhia aérea americana
Panam: 270 pessoas morreram no
atentado de Lockerbie, na Escócia,
em dezembro de 1988. Todos os
indícios apontavam para uma vin-
gança do Irã, que tivera um Airbus
com 290 pessoas derrubado por en-
gano pela Marinha americana no
Golfo Pérsico, no final da Guerra
Irã-Iraque. O atentado seria obra
de terroristas palestinos apoiados
pela Siria. a serviço do Irã. Mas,

*3 JMÜ- ~ 11 wiiiii wiiiiiiiin "iiiwíbiiiiip|n| inffIn, nu 
Sudão ameaçado pela guerra civil: as mulheres estão cm armas

CORÉIA DO NORTE

Uma relíquia

falida do

stalinismo
LONDRES — O último regime

stalinista do mundo atravessa a
maior crise de sua história, que
ameaça a ideologia que o sustenta
desde que surgiu, no fim da Segun-
da Guerra Mundial. A palavra-
chave da pregação comunista da
Coréia do Norte é juche. auto-sufi-
ciência. Com a extinção do leninis-
mo a partir de 1989 e uma quebra
na safra de arroz no ano passado, o
arrogante regime de Pionguiangue
está sendo obrigado a dobrar a es-
pinha, pedindo e aceitando ajuda
de inimigos como os Estados Um-
dos. o Japão e a Coréia do Sul.

Nos anos 80, isolada entre o
conflito sino-soviético e temerosa
da reaproximaçào sino-amencana e
do crescente poderio militar da Co-
réia do Sul. a Coréia do Norte co-
meçou um programa nuciear. Era
um sonho antigo. Em abril de 1970.
durante uma visita a Pequim, o
Grande Lider Kil II Sung rejeitou a
oferta de Chou Enlai para se abri-
gar sob o guarda-chuva nuclear chi-
nês e pediu ajuda para o programa
nuciear norte-coreano.

mata ocidental lotado em Damasco
no slogan: "Lutamos com honra,
negociamos com honra e fazemos a
paz com honra".

_ A paz com honra para Assad
não é possível sem a devolução das
Colinas de Golã, ocupadas por Is-
rael na Guerra dos Seis Dias, em
1967. A profunda desconfiança le-
vou Tel Aviv a exigir a manutenção
de postos de vigilância nas colinas
contra uma eventual surpresa mili-
tar. O vice-presidente sirio, Abdel-
Halim Khaddam rejeitou enfatica-
mente a exigência.

Apesar de ter sido respousabili-
zada por Israel e pelos EUA de
apoiar os terroristas que tentam in-
viabilizar o processo de paz, a Síria
em tempos recentes foi elogiada por
interromper o transporte de armas
do Irã para os aliados libaneses do
regime de Teerã.

Do mesmo modo, o país restrin-
giu a atuação de grupos extremistas
do Oriente Médio. As únicas opera-
ções permitidas agora são contra as
forças israelenses no sul do Líbano.
Mas ainda abriga muitos extremis-
tas, como Ahmed Jebril, da Frente
Popular pela Libertação da Palesti-
na. Não haverá paz no Oriente Mé-
dio sem a participação siria. E As-
sad não aceitará um acordo que
não signifique a devolução integral
de Golã, a única "paz digna" que se
dispõe a aceitar. (J.F.)

quando a investigação foi concluí-
da, os EUA precisavam do apoio
sirio e no minimo da neutralidade
iraniana na Guerra do Golfo. K.t-
dafi foi definitivamente silenciado.

No ano passado, o líder líbio
chegou a reagir ao acordo de paz
entre Israel e a Organização para á
Libertação da Palestina, ameaçan-
do expulsar todos os palestinos da
Libia. Sob pressão do vizinho c
ex-inimigo Egito, recuou. Kadafi
não está em condições de enfrentar
de novo o vizinho que o derrotou
em 1977, numa disputa de írontei-
ras.

Para complicar a situação. Ka-
dafi estimulou o fundamentalismô
islâmico no seu Livro Verde, de
1977, tentando manipular a religião
para obter legitimidade. Mas sua
idéia de que o Islã não exige inter-
medianos entre os fiéis c Alá e de
que cada muçulmano pode inter-
pretar o Corão não agradou ás au-
toridades religiosas. Com a san-
grenta guerra civil dos fundamenta-
listas na vizinha Argélia, outra di-
tadura militar supostamente
socialistas, Kadafi está isolado. Sob
pressão do Ocidente de um lado e
dos fundamentalistas do outro e
dentro dá Líbia, Kadafi sustenta-se
na riqueza do petróleo. Não sofre
um embargo econômico total, por-
que a Europa compra 90% do pe-
trólco exportado pela Líbia.
(N.F.J.)

Em 1989, os EUA alertaram a
Coréia do Sul — os dois países não
assinaram um acordo de paz depois
da Guerra da Coréia (1950-1953)
— de que o Norte estava tentando
fabricar a bomba. Como as conse-
qüèncias seriam desastrosas para o
equilíbrio militar da região, e a ulti-
ma coisa que os americanos que-
rem, provavelmente, é que o Japão
se torne uma potência atômica,
Washington iniciou pressões para
acabar com as pretensões norte-co-
reanas.

Após várias ameaças, o ex-presi-
dente americano Jimmy Carter
convenceu Kim II Sung a assinar
um acordo com os EUA. compro-
metendo-se a usar a energia nuclear
para fins pacíficos, implantando
reatores menos adequados á fabri-
cação da bomba atômica. Mas o
veterano lider. sobrevivente da Se-
gunda Guerra Mundial, morreu lo-
go depois e sua sucessão não è clara
até hoje.

Se a derrocada do estalinismo da
Coréia do Norte parece inevitável,
o enigma permanece e um pais con-
siderado pária pela sociedade inter-
nacional pode tornar-se agressivo,
especialmente quando nutre ambi-
ções nucleares. Por outro lado. a
Coréia do Sul. mirando-se no
exemplo da reunificação da Alemã-
nha. não parece disposta a assumir
o imenso passivo de uma expenên-
cia comunista falida. (N.F.J.i

Os 

países proscritos
¦ Irã, Síria, Iraque, Líbia, Sudão e Coréia do Norte, acusados de patrocinar terrorismo, viram párias na comunidade internacional

"IRÃ

O futuro do

vilão da vez

é incerto
A república islâmica do Irã é a

_ bola da vez nas acusações de prote-
. gér o terrorismo no Oriente Médio,
principalmente o Hamas, responsá-
yél pela última onda de ataques
suicidas que colocou em risco o
processo de paz entre Israel e a
Autoridade Nacional Palestina. Vi-
Vendo sob plena prescrição politi-
ca, o Irã se encontra em processo de
renovação do Parlamento — o pri-
meiro turno foi dia 8 de março, o
segundo será dia 20 de abril — e se
prepara para eleger o sucessor do
presidente Hashemi Rafsanjani no
áno que vem.

Uma reportagem recente do jor-
nal novaiorquino Newsday susten-
tou que há um certo exagero na
carga pesada do Ocidente contra o
Irã. O jornalista israelense Ronni
Shakad, autor do livro Hamas, dis-
se que ninguém deu ainda provas

;donclusivas do envolvimento ira-
mano. "Ataca-se o Irã porque seria
irteonveniente atacar as fontes que
estão sendo instadas a se juntar ao

. processo de paz."
Rafsanjani garante que o Ira

não criou obstáculos ao processo
de paz, que apóia o Hamas mas não
atos de terror. O presidente atual é
uma voz moderada, mas se aproxi-
ma do fim do segundo mandato
sem cumprir promessas de promo-
ver o bem estar nacional: a queda
dos preços do petróleo prejudicou a
reconstrução econômica depois da
desastrosa guerra contra o Iraque
entre 1980 e 1988."Rafsanjani pro-
meteu demais", afirma Hadi Sema-
ti, analista do Centro de Pesquisa
do Oriente Médio de Teerã. "O

povo estava disposto a aceitar pro-
blemas, após a guerra com o Ira-
que, mas ele fez uma série de pro-
messas . Não pôde cumprir e as
coisas pioraram."

O especialista em Irã Shahram
Chubin alertou em artigo na revista
Survival, do Instituto de Estudos
Estratégicos de Londres, que o Irã
se coloca como "um 

país aspirante
ao status de grande potência contra
a atual e injusta hierarquia interna-
cional", sempre disposto a ter um"papel modelo e embarcar em
oportunidades que aumentem sua
influência e diminuam a dos
EUA".

Ele alerta para o período difícil
que o pais atravessará em 1996 e
1997, afirmando que existem gran-
des expectativas de melhoria que
poderão ser frustradas com a posi-
ção de pária internacional, alimen-
tando forças políticas e sociais de-
sintegradoras. (J.F.)

IRAQUE

! Contrabando

| garante a

; sobrevivênciaI t
; >0 Iraque é um país proscrito
[ desde agosto de 1990, quando inva-
! diü o Kuwait e o anexou como sua
I 19? província. A aventura terminou
f em fevereiro de 1991 com a vitória
; esmagadora de uma coalizão inter-
; naicional liderada pelos Estados
{ Unidos. Mas o então presidente
j dos EUA, George Bush, tomou
; uma decisão que até hoje provoca
; polêmica: mandou as tropas volta-
! rem quando o caminho para Bagdá
I estava livre.

O Ocidente apostou que a derro-
ta e o bloqueio econômico iriam
condenar Saddam Hussein a um
fim inglório, mas o ditador iraquia-
no provou ser mais tenaz do que
seus poderosos adversários anteci-
param. O Iraque sobrevive graças
ao mercado negro mundial. As ex-
portações de petróleo estão proibi-
das, mas uma intensa e permanente
operação de contrabando funciona
através das fronteiras com a Tur-

,quia e a Jordânia sob a vista grossa
dos fiscais da ONU.

, A única queixa que os iraquia-
,n<os não fazem é sobre o preço dos
.combustíveis, a mercadoria mais

barata do pais. Com cinco dinares,
o equivalente a um maço de cigar-
ros, pode-se encher o tanque do
carro, mas as facilidades acabam aí.
O salário médio mensal de 350 di-
nares (R$ 12,37) só dá para com-
prar três litros de azeite. Os cupons
de abastecimento, distribuídos pelo
governo, só cobrem 50% das neces-
sidades mensais de uma família,
que é obrigada a pagar até 80 dina-
res por um quilo de batatas e 300
por um frango.

O governo tolera o contrabando
porque é necessário, mas aciona
sua mão de ferro sempre que os
preços passam dos limites. Mais de
50 comerciantes foram executados,
mais de 1 mil tiveram seus bens
confiscados e foram para a cadeia
por excesso de olho grande. A ad-
ministração do país sob embargo é
muito difícil. Em outubro de 1995,
85% das 20 mil empresas que fun-
cionavam no pais continuavam fe-
chadas devido à proibição de im-
portar matérias primas, provocan-
do um desemprego que só não é
maior porque os mais de 1 milhão
de estrangeiros que trabalhavam no
pais foram embora. Os vôos do-
mésticos da Companhia Aérea Ira-
quiana estão suspensos desde mea-
dos de 1992 devido à falta de peças
para a manutenção das aeronaves,
mas curiosamente as recepcionistas
continuam trabalhando na agência
da empresa em Bagdá.(J.F.)

SUDÃO
**ií»<f ?,

Petrodólares«?>»*

pagam 
apoio

ao terrorismo

Quando o presidente do Egito.
Hosni Mubarak. foi alvo de um
atentado em Adis Abeba, na Etió-
•pia, em 26 de junho do ano passa-
4o, imediatamente atribuiu a culpa
ao Sudão, o único pais do mundo
além do Irã a ser governado por um
.jegime fundamentalista islâmico. É
no Sudão, com os petrodôlares do
Irã, que os muçulmanos fundamen-
taiístas são treinados, inclusive os
da Irmandade Muçulmana que ma-
tou o presidente egípcio Anuar Sa-
dat em 1981, porque ele assinou a
püz com Israel. O regime sudanês
também cometeu o erro de apoiar
Saddam Hussein na Guerra do
Golfo. Menos visado pelo Ocidente
do que o Irã e sem petróleo, o
Sudão recebe com gratidão o di-
nheiro dos mulas herdeiros de Kho-
meini para treinar radicais. So é
Contido pelo poderio militar do
Egito.

Maior pais da África, com 2.5
milhões de quilômetros quadrados,
o -Sudão abriga mais de 450 povos
diferentes, em sua maioria tribos
vivendo precariamente em meio ao
deserto de uma economia pastoril

pré-histórica. Desde 1983, mais de
1,5 milhão de sudaneses do Sul,
onde a maioria é animista ou cristã,
morreram numa sangrenta guerra
civil movida pela elite urbana e mu-
çulmana contra as minorias religio-
sas e os camponeses.

Outras 300.000 pessoas morre-
ram na seca de 1988. Em 1992. as
Nações Unidas suspenderam a aju-
da internacional ao governo suda-
nés por causa da guerra civil. Em
1993. a Anistia Internacional de-
nunciou o extermínio do povo nu-
ba, no Sul do pais. Em 1994. o
agravamento da guerra e da seca
colocou novamente sob ameaça mi-
IhÕes de habitantes da região. Nu-
ma tentativa de posar como demo-
crata e romper um pouco o isola-
mento do pais. há cerca de um mês
o general Omar Al-Bashir. ditador
desde 1989, realizou eleições. Como
era o candidato único á presidên-
cia. o resto do mundo não o levou a
serio.

Sem crédito no sistema financei-
ro internacional, com inflação em
alta e uma economia sufocada ain-
da mais pelo mercado negro, as
perspectivas do Sudão são som-
brias. O Exército, a burocracia es-
tatal, as universidades e a Justiça
têm sido alvo de expurgos que debi-
litam cada vez mais o pais. Como
as vi/inhas Etiópia e Somália, o
Sudão está à beira de uma ruptura
sangrenta e brutal capaz de jogar o
pais na anarquia.
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/)o/i' i E) vender a "experiencia responsavel" em contraponto a juventude de Clinton, nunui disputa que a revisia 'Newsweek' chamou de "saen/icic versus saxofone"

so, Clinton governador do Ar- A diferenga mais obvia entre ele fale demais.
H kansas por de Clinton e Dole, alem da idade, Essa diferen?a pa-

para Washington — e ambos que Dole um homem de poucas ra Clinton.
politicos conciliadores e pragmati- palavras e Clinton e. Dole Na campanha comeca ago-
dispostos ceder de mesmo na terceira pes- todas similaridades
efetivamente. As similari- e se justifica dizendo que zade) serao esqueci-

dades ai. A agenda nao um falador". serao sulienta-
dois tambem e similar: Dole e Clin- Jacob Weisburg, da revista New das. Dole, que serviu com

York, escreveu: "Quando Dole na Segunda Guerra
tras benefi- contrar sua voz saberemos,

aos EUA, que porque ele parar de falar de Bob lembrara que Clinton fez o possivel
ser permitida Dole como se fosse seu amigo o Vietna. E por mais

mudanga na ginario." Recentemente, na dois
Constituigao, que o governo federal nha. Dole comepou um discurso bos farao uma campanha
deve um papel importante zendo: "Eu nasci, como todo mun- republicanos pintarao Clin-
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Clintoii e Dole, disputa de moderados

idade separa o presidente que quer se reeleger e o provável rival republicano. No resto, muita convergência
Reuter —14/3/96   AP—13/1/96

Pouco mais que a

FLAVIA SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — As sucessivas
vitórias do senador Bob Dole nas
últimas 20 eleições primárias nos
Estados Unidos garantem que ele
será o candidato do Partido Repu-
blicano. de oposição, para as elei-
ções presidenciais de 5 de novem-
bro. A retirada do editor Steve For-
bes da campanha esta semana redu-
ziu a zero as chances de uma zebra
pré-eleitoral. O outro pré-candida-
to, o ex-comentarista de TV Pat
Buchanan, se transformou agora
num incômodo descartável que o
partido não tem qualquer intenção
de acolher. "Ele não é candidato",
disse Dole na sexta-feira. "É um
comentarista."

Começa agora, portanto, a cam-
panha que realmente importa. O
presidente Bill Clinton, do Partido
Democrata, contra Bob Dole. "Sa-
xofone versus Sacrifício", como
afirmou a revista Newsweek. Me-
nos que democrata versus republi-
cano, será uma guerra entre a gera-
ção dos babyboomers — Clinton faz
50 anos em agosto — e seus pais —
Dole faz 73 anos em julho. A dile-
rença entre gerações será importan-
te nessa eleição por uma razão sim-
pies: em todos os outros aspectos
que importam, Bob Dole, líder da
maioria republicana no Senado, e
Bill Clinton, presidente dos Estados
Unidos, não são muito diferentes.

Segundo uma pesquisa do New
York Times, feita no fim de feverei-
ro, 43% dos eleitores americanos
que apoiam Clinton acreditam que
ele é um político moderado, e o
mesmo número de eleitores que
apoiam Dole dizem que ele é um
político moderado. Dole e Clinton
são, de fato, bons amigos: na super-
terça júnior, quando Clinton telefo-
nou para Dole para falar sobre ter-
rorismo em Israel, ele deixou um
pouco de informação eleitoral va-
zar e disse que, segundo as primei-
ras pesquisas de boca-de-urna, as
coisas "estavam ótimas" para Do-
le.

Ambos são políticos de carreira
— Dole serviu 30 anos no Congres-

Dole (E) venderá "experiência responsável" em contraponto à juventude de Clinton, numa disputa que a revista 'Newsweek' chamou de "sacrifício versus saxofon

so, Clinton foi governador do Ar-
kansas por 12 anos antes de vir
para Washington — e ambos são
políticos conciliadores e pragmáti-
cos, dispostos a ceder bastante para
governar efetivamente. As similari-
dades não param aí. A agenda dos
dois também é similar: Dole e Clin-
ton acreditam em livre comércio,
que a imigração legal trás benefi-
cios aos EUA, que a oração nas
escolas deveria ser permitida sem
que isso requeira uma mudança na
Constituição, que o governo federal
deve ter um papel importante na
vida dos americanos (ainda que
Dole imagine um papel menor que
Clinton).

A diferença mais óbvia entre
Clinton e Dole, além da idade, é
que Dole é um homem de poucas
palavras e Clinton não é. Dole fala
de si mesmo sempre na terceira pes-
soa, e se justifica dizendo que é"uma fazedor, não um falador".
Jacob Weisburg, da revista New
York, escreveu: "Quando Dole en-
contrar a sua voz nós saberemos,
porque ele vai parar de falar de Bob
Dole como se fosse seu amigo ima-
ginário." Recentemente, na campa-
nha, Dole começou um discurso di-
zendo: "Eu nasci, como todo mun-
do." Clinton, por outro lado, tem o
dom da palavra. Fala tanto que a
preocupação de sua equipe de cam-

panha é que ele não fale demais.
Essa diferença è uma vantagem pa-
ra Clinton.

Na campanha que começa ago-
ra, todas as similaridades (e a ami-
zade) entre os dois serão esqueci-
das, e as diferenças serão salienta-
das. Dole, que serviu com heroísmo
na Segunda Guerra e tem o braço
direito imobilizado para pro\ar,
lembrará que Clinton fez o possível
para evitar o Vietnã. E por mais
moderados que os dois sejam, am-
bos farão uma campanha partida-
ria: os republicanos pintarão Clin-
ton de liberal, gastador, pró-aborto
e pró-homosexuais (além de infiel á
esposa), os democratas pintarão

Dole de republicano pão-duro, dis-
posto a roubar dos americanos
mais velhos e mais pobres o sistema
de segurança social.

O debate sobre a diferença de
idade entre os dois, no entanto,
predominará. Dole tentará caracte-
rizar Clinton como bebê, enquanto
ele é "adulto responsável" com a
experiência necessária para gover-
nar a maior potência do mundo.
Clinton usará a diferença etária pa-
ra levantar dúvidas sobre se Dole
— que se eleito seria o homem mais
velho a tomar posse (Ronald Rea-
gan tinha 69 anos) — tem a vitali-
dade necessária para governar.

É arriscado tentar adivinhar
qual dos dois tem vantagem. Dole,
porque é velho, poderia pensar que
tem garantido o apoio dos eleitores
mais velhos. Mas na realidade a
maior parte desses são democratas,'
e gostam do fato de que durante a
briga orçamentária do ano passado
Clinton defendeu seus programas;
sociais. Os baby-bõOmers, que deve-
riam apoiar Clinton, não: confiam
muito nele — por pura insegurança
pessoal. A Geração X — de jò>ensj
— votou cm peso em Clinton em
1992, mas poderia agora sentir-se
atraída pela figura do iw<5.

dera voltou a dccepcionar o pais, Maioria dos venezuelmos quer que Rafael Caldera de adeus ao cargoj
ao anunciar seu novo ministeno.
Apesar de ter nomeado para as 1993, acusado de corrupvao. e es- quatro para tres anos como possi-
pastasdo Planejamento, Educa- ta em prisao domiciliar. vel solu?ao para a crise atual — o;
Cao e Fronteiras tres ex-guerri- Na semana que come^a, 700 mandato de Caldera so termina
lheiros socialistas. anistiados du- nil funcionarios publicos amea- cm 1998. "Tambem nao descarta-
rante seu primeiro governo (de cam cruzar os bragos por tempo mos pedir a renuncia do presidiih-
1969 a 1974). Caldera manteve no indeterminado. caso nao recebam te", disse ao JORNAL DO BRX-
cargo o ministro da Fazenda. Ma- aumentos salariais. Amargando SIL o deputado Carlos Mclloji-
tos Azocar. apontado por empre- uma inflacao de 60% ao ano, der do partido de oposigao Causa
sarios e trabalhadores como maior do continente. e uma taxa Radical,
principal responsavel pelo fracas- de desemprego de 20%. os vene- Nos proximos dias. o governo
so da pol'itica economica. zuelanos veem a cada dia despen- deve anunciar um conjunto do

As ultimas pesquisas indicam car a qualidade de vida neste pais medidas na area economica, enth-
que 65% dos 20 milhoes de vene- 9UC ha menos de 15 anos tinha as quais a liberaliza<;ao do cam-
zuelanos desaprovam o governo. maior renda per capita da Ameri- bio. Antes de retirar as amarras
Numa consulta fcita pela Radio ai Latina. do mercado de divisas. imposfes
Caracas, a maioria dos ouvintes Numa expositfo aos integran- em julho de 1994 para conter a
pediu a volta de Miguel Rodri- tes do Instituto de Altos Estudos fuga de capitai-> causada pela que-

  guez ao Ministeno da Fazenda. de Defesa Nacional. Ramon Espi- bra do sistema financeiro, o go-
 Rodriguez foi o responsavel pelas noza. presidente da Pro-Venezue- verno deve desvalorizar em 16% a

^ medidas de abertura economica la, uma das instituicocs civis mais moeda venezueiana, o boihar
Akt- A PluCn aplicadas por Carlos Andres Pe- respeitadas do pais, propos a re- Depois, cabera ao mercado aju<-
jgjL 
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Crise venezuelana ameaça

permanência 
do 

presidente**• 12/3/96 — Rfltitn12/3/96 — Reuters
MARLISE ILHESCA
Correspondente

CARACAS — A Venezuela vol-
tou a enfrentar protestos de rua
semana passada, enquanto cres-
cem as pressões para que seja en-
curtado o mandato do octogená-
rio presidente Rafael Caldera. Ele
se mostrou incapaz de controlar a
crise econômica em que o pais
está mergulhado desde as refor-
mas neoliberais do governo de
Carlos Andrés Pérez, no início da
década, e a quebra do sistema
financeiro, eni 1994.

Três dias depois de completar
seu segundo ano no governo. Cal-
dera voltou a decepcionar o pais,
ao anunciar seu novo ministério.
Apesar de ter nomeado para as
pastas do Planejamento, Educa-
ção e Fronteiras três ex-guerri-
lheiros socialistas, anistiados du-
rante seu primeiro governo (de
1969 a 1974). Caldera manteve no
cargo o ministro da Fazenda. Ma-
tos Azocar. apontado por empre-
sários e trabalhadores como o
principal responsável pelo fracas-
so da política econômica.

As últimas pesquisas indicam
que 65% dos 20 milhões de vene-
zuelanos desaprovam o governo.
Numa consulta feita pela Rádio
Caracas, a maioria dos ouvintes
pediu a volta de Miguel Rodri-
guez ao Ministério da Fazenda.
Rodriguez foi o responsável pelas
medidas de abertura econômica
aplicadas por Carlos Andrés Pé-
rez, que foi afastado do poder em

Maioria dos venezuelanos quer que Rafael Caldera dê adeus ao cargo

1993, acusado de corrupção, e es-
tá em prisão domiciliar.

Na semana que começa, 700
mil funcionários públicos amea-
çam cruzar os braços por tempo
indeterminado, caso não recebam
aumentos salariais. Amargando
uma inflação de 60% ao ano. a
maior do continente, e uma taxa
de desemprego de 20%. os vene-
zuelanos vêem a cada dia despen-
car a qualidade de vida neste pais
que há menos de 15 anos tinha a
maior renda per capita da Améri-
ca Latina.

Numa exposição aos integran-
tes do Instituto de Altos Estudos
de Defesa Nacional, Ramón Espi-
noza. presidente da Pró-Venezue-
Ia, uma das instituições civis mais
respeitadas do país. propôs a re-
dução do mandato presidencial de

quatro para tres anos como possi-
vel solução para a crise atual — o
mandato de Caldera só termina
cm 1998. "Também não descarta-
mos pedir a renúncia do presidèn-
te", disse ao JORNAL DO BRÂ-
SIL o deputado Carlos Mello, ?i-
der do partido de oposição Causa
Radical.

Nos próximos dias. o governo
deve anunciar um conjunto de
medidas na área econômica, entíe
as quais a liberalização do câm-
bio. Antes de retirar as amarras
do mercado de divisas, impostas
em julho de 1994 para conter a
fuga de capitais causada pela que-
bra do sistema financeiro, o go-
verno deve des\ alorizar cm 16%a
moeda venezuelana, o bolívar.
Depois, caberá ao mercado ajuv
tar o valor da moeda.

Informações sobre o
trânsito na cidade.

A solução é D« 2* • 6* f de 7h1S it 9h15
• 17h ii 1BK30.
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kineaca militar a Formosa indica instabilidade e nervosismo excessivo as vesperas do retorno de Hong Kong a orbita chinesa
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FORMOSA
De mão em mão — Batizada
Formosa no século 16 por navega-
dores portugueses, a ilha — conhe-
cida pelos chineses como Taiwan —
fica sucessivamente sob domínio
holandês (1624-62), chinês e japo-
nès (1895-1945).
Nacionalismo heróico —
Vitoriosos em 1949 os comunistas
de Mao Tsé-tung, o líder naciona-
lista Chiang Kai-chek se refugia em
Formosa com 2 milhões de segui-
dores. Durante décadas de Guerra
Fria o regime local mantém-se in-
transigente, reivindicando sobera-
nia sobre toda a China continental,
que por sua vez considera a repú-
blica nacionalista uma província
provisoriamente desgarrada. O re-
conhecimento da China no cenário
internacional mudará a situação,
sobretudo a partir da década de 70
(1971: Formosa cede seu assento na
ONU à China; 1979: os EUA trans-
ferem sua embaixada de Taipé, ca-
pitai de Formosa, para Pequim).
Nacionalismo pragmático

Privada agora do reconhecimen-
to diplomático da maioria dos pai-
ses. Formosa se agiganta nas rela-
ções comerciais: é hoje a 14a
economia do mundo. Após a morte
de Chiang Kai-chek, seu filho,
Chiang Ching-kuo. revoga a lei
marcial (19S7). O sucessor Lee
Teng-hui (1988) — duas vezes ree-
leito pela assembléia local, candida-
to á reeleição dia 23 próximo pelo
voto direto, pela primeira vez —,
consolida a sempre acidentada
aproximação gradual com Pequim
e uma política de afirmação inter-
nacional destinada a conseguir me-
lhor posição de barganha — quem
sabe equivalente à de Hong Kong

nas futuras relações com a Chi-
na. da qual ambos os lados conti-
nuam reconhecendo oficialmente
Formosa como parte integrante.

MIBPM
Francisco / Ano JQ

População: 21 milhões
PIB: USS 220 bilhões (1993)
Renda per capita: USS
10.570 (93)
Inflação: 4,6°'o (93)
Exportações: USS 85 bilhões
(92)
Importações: USS 77 bilhões
(92)
HONG KONG
Conquista — Fevereiro de
1840: Primeira Guerra do ópio. pa-
ra defender os interesses do comér-
cio britânico e obrigar a China a
abrir os portos.
Posse — Janeiro de 1841: a Ro-
vai Navy toma posse da ilha. que
será banzada Yictoria.

Cessão — Pelo Tratado de
Nanquim (agosto de 1842), a China
cede definitivamente a ilha de Hong
Kong à Grã-Bretanha. Em março
de 1860. sob novas pressões, cede
também a peninsuia vizinha de
Kowloon. Em junho de IS98. a
China arrenda aos ingleses por 99
anos os Novos Territórios.
Florescimento — Entreposto
comercial, a colônia, recebe cente-
nas de milhares de refugiados —
sobretudo a partir da vitória dos
comunistas na China (1949) —, e
floresce economicamente, derradei-
ra jóia da Coroa britânica. Ao co-
mèrcio sucederia um esforço indus-
tnalizante, logo substituído pela
vocação de praça financeira mter-

nacional que deu a Hong Kong sua
moderna prosperidade.
Descolonização — Aproxi-
mando-se o fim do arrendamento
dos territórios vizinhos, a Grã-Bre-
tanha preocupa-se com o futuro de
Hong Kong. que poderia se trans-
formar numa especie de abeesso
nas relações com a China. A libera-
lização econômica promovida por
Deng Xiaoping a partir do fim dos
anos 70 convida à negociação. Pe-
quim considera que uma recupera-
ção suave e bem-sucedida de Hong
Kong pode servir de exemplo para
o caso de Formosa, sua menina dos
olhos. Não sem escaramuças dtplo-
máticas e jurídicas, os dois lados
checam em dezembro de 1984 à

"declaração comum" estabelecen-
do Hong Kong como "região ad-
ministrativa especial", com regime
capitalista e instituições preserva-
das. por 50 anos a partir de julho de
1997.
População: 6 milhões
PIB: USS 112 bilhões (94)
Renda per capita: USS
18.650 (94)
Inflação: 9% (94)
Exportações: USS 151.4 bi-
Ihões (93)
Importações: USS 161.7 bi-
lhões (93)
MACAU
Doação — Pequeno território

compreendendo a cidade de Macau
(Ao-Men em chinês) e duas ilhas no
estuário do Rio das Pérolas (Rio
Cantào). foi doado aos portugueses
em 1557 em reconhecimento pela
ajuda aos chineses no combate ao
pirata ChangTsé Lao.
Soberania — Em 1887, a Chi-
na reconhece a soberania portugue-
sa sobre o entreposto comercial.
Descolonização — Em 1966,
a agitação promovida em Macau
por guardas da Revolução Cultural
de Mao Tsé-tung desencadeia o
processo de descolonização: a
"província ultramarina" (desde
1951) passa a ser apenas território
chinês sob administração portugue-
sa — conservada a pedido de Pe-

quim, temendo que a total recupe-
ração de Macau para a sua esfera

política representasse ameaça á es-
tabilidade financeira de Hong
Kong. Em 1987, os dois governos
decidem que em 20 de dezembro de
1999 Macau voltará a ser chinesa,
mas sob regime de administração
especial equivalente ao previsto pa-
ra Hong Kong. significando 50
anos de garantia de preservação do
sistema capitalista e da independên-
cia financeira.
População: 382 mil
PIB: USS 3.1 bilhões (92)
Renda per capita: USS
8.100(92)
CHINA
População: 12 bilhão
PIB: USS 581 bilhões(92)
Renda per capita: USS 494
Inflação: 21% (94)
Exportações: USS 85 bilhões
(92)
Importações:
(92)

USS 80 bilhõc

A China fala 
grosso 

em seu 
quintal

¦ Ameaça militar a Formosa indica instabilidade e nervosismo excessivo às vésperas do retorno de Hong Kong à órbita chinesa
- Hong Kong. 20.2'96

CLÓVIS MARQUES
Mergulhado em desafios econô-

micos inéditos e na incerta sucessão
do nonagenário Deng Xiaoping, o
regime chinês vem brandindo seu
braço militar no Estreito de For-
mosa. A gesticulação nacionalista
destina-se a afirmar as pretensões
chinesas sobre a ilha e assumir uma
posição de força antes da retomada
de negociações sobre seu futuro —
mas também a rearrumar a luta
interna pelo poder. Ninguém espe-
ra uma guerra, embora se tema um
acidente militar que desequilibre
um dos centros produtivos e finan-
ceiros do planeta. Mas a nova di-
plomacia dos mísseis indica nervo-
sismo desproporcional num mo-
mento em que se começava a contar
com uma China modernizada e ca-
paz de reintegrar Hong Kong em
plena normalidade, a partir do ano
que vem.

Formosa, a província rebelde,
elegerá no dia 23 seu presidente,
pela primeira vez por voto direto.
Hong Kong, o outro enclave de alta
sofisticação tecno-financeira no
continente ainda atrasado, voltará
gradualmente á órbita chinesa a
partir de julho de 1997, com um
grau de autonomia cujos delicados
equilibrios correm risco de ser piso-
teados pelo poder absolutista de
Pequim. Ambos os territórios são
fonte ou corredor importante do
financiamento da modernização
chinesa.

Brios — No caso de Formosa,
14a economia do mundo e arra-
nhiào-mor nos brios do regime fun-
dado por Mao Tsé-tung, o medo
dos homens de Pequim é que Lee
Teng-hui, o militar nomeado presi-
dente várias vezes desde 1988 e que
agora deverá ser consagrado nas
urnas, use o mandato legitimado
para barganhar um novo estatuto
em termos excessivamente altivos.
Desde a viagem que fez em junho
do ano passado aos Estados Uni-
dos, ele tem mostrado sua ambição

que é a dos pujantes formosinos
de afirmar internacionalmente

uma identidade própria. Inclusive
pleiteando na ONU um assento
que, já disse o chanceler Qian Qui-
chen, é anátema para Pequim.

Pesquisas de opinião em Formo-
sa indicam que a maioria não quer
a independcnc}a} talvez temendo
suas conseqüências polítiço-militá-
res, mas se apaixona menos ainda
pela idéia de uma China única —
ou pela fórmula "um pais, dois sis-

Centro financeiro internacional, Hong Kong se prepara para voltar à órbita administrativa de uma China que evolui acidentadamente do comunismo para o 'socialismo de mercado

Reator — Talpé. 23/2/96
temas" proposta por Deng Xiao-
ping (referindo-se no fim dos anos
70 a Hong Kong) e sustentada por
seus lugar-tenentes: O distancia-
mento cresceu com as manobras
chinesas nas vizinhanças, que obri-
garam ao desvio de rotas comer-
ciais marítimas e aéreas.

O presidente chinês, Jiang Zc-
min, está — entre partidários das
reformas e defensores do pulso de
ferro do partido — no centro de um
redemoinho político que não con-
tribui para um encaminhamento
razoável das coisas. Já no ano pas-
sado os militares tentaram forçar
uma queda de braço com as Filipi-
rios por causa de ilhas no Mar da
China Meridional.

Em falso — As forças arma-
das, reduto do nacionalismo ressen- Lee busca um estatuto internacional mais autônomo para Formosa

tido ou arrogante em qualquer regi-
me de força, sào também o recurso
político mais à mão nos seus mo-
mentos de desequilíbrio. O progres-
so das zonas econômicas especiais
do Sul chinês, onde se experimenta
o socialismo de mercado, c a relativa
estagnação do resto do país vêm
minando a autoridade de Pequim
junto aos governos provinciais.
Neste que já pode ser considerado
um contexto de distribuição desi-
gual da riqueza, complicado pela
falência das amarras ideológicas
antigas, "ninguém tem autoridade
suficiente para dar a palavra final e
nenhum candidato à sucessão pode
correr o risco de ser acusado de ter
perdido Formosa", analisa Michael
Yahuda. ouvido na London School
of Economics pelo correspondente

do JORNAL DO BRASIL, Nelson
Franco Jobim.

A tendência em Formosa é para
retomada, em novos termos, das
negociações suspensas após a visita
de Lee aos EUA. Jiang Zemin seria
partidário de reiniciar o processo
uma vez iniciada a reassimilação de
Hong Kong e de Macau. Mas ape-
sar do compromisso de preservação
das instituições nesses dois territo-
rios por 50 anos, temem-se estragos
do dragão chinês na lojinha de por-
celanas da democracia de Hong
Kong— por sinal só muito recente-
mente inaugurada pelos ingleses.
Teme-se também a infiltração de
uma corrupção que não tem. ali. a
gravidade constatada na China. Se.
além disso, a diplomacia dos mis-
seis resultar cm desastre...
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em sucos naturais

:ionista americano recomenda, em livro recem-langado no Brasil, a bebida.que alimenta, hidrata c previne diversos males
Adriana Lorele

icias: havia uma em : i"wca*' Acidose, ciatica, disturbios no sarigue. gota, indigestao,
Hoje, ouvimos que excesso de peso, piorreia, pneumonia e resfriados

^be 

6 q!^ O «M/W^^^a americano Stephen fl/oi/tr j>»«i^^ my^<A' /vn/ /^w clistarbios da bt xiga c da prostata ^

... ... , , ,

-c@

INDICAÇÕES

Abacaxi Acidose, ciática, distúrbios no sangue, gola, indigestáo,
excesso de peso, piorrèia, pneumonia e resfriados

UM
l J* $

pro ,.
cardíaco

ATENDIMENTO INTEGRAL DURANTE 24 HORAS

246 6060
RUA DONA MARIANA, 219 BOTAFOGO PABX 537 4242

^fiJMINGO, 17 DE MARÇO DE 19% JORNAL DO BRASII

Saúde

Uma dose de saúde em sucos naturais

Pitiríase
Tenho pitiríase versicolor, mais
conhecida como pano branco. Já
fui a vários médicos, que não con-
seguiram uma fórmula eficiente
para solucionar o problema. O úl-
timo médico disse que sou alérgica
a sol e receitou-me um creme de
uréia. Acho que talvez isso possa
não resolver. No passado, achei
que tivesse me curado com uma
formula à base de enxofre. O que
devo fazer realmente? Luciane de
Medeiros Mignoni. Rio de Janei-
ro.
¦ Quem responde e o dermatolo-
gista Sérgio Carneiro, professor
de dermatologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro:

A pitiríase versicolor e causi-
da por agente iniecto-contagioso.
As manchas são pequenas, do ta-

manho de confetes (de 0.:> a 0,7
milímetros), atacam o rosto, os
braços e o tronco, têm cor es-
branquiçada mas podem ser tam-
bem acinzentadas ou rosadas.
Podem ocorrer também escamas
finas, quando a pele è raspada.

O microorganismo que causa
a pitiríase versicolor — um fungo
— é um agente natural da pele e
se manifesta predominantemente
no verão. No tratamento, usam-
se antifungicos de aplicação local
à base de ácido salicilico. enxofre,
dissulfito de selènio e hipocionto
de sódio. O tratamento também
pode ser por via oral. com reme-
dio à base de fetoconasol. mims-
trado durante cinco dias. o que
não recomendo, por atacar o fi-
gado. DeVe-se fazer tratamento
preventivo porque a doença e re-
corrente.

Dor no Joelho
Sinto fortes dores no joelho es-
querdo, principalmente quando
subo escadas e fico muito tempo
cm pé. Em algumas situações ele
incha. Existe tratamento? Angela
Silva. Rio de Janeiro.
¦ Quem responde é o reumato-
logista Rubem Ledermann. pre-
sidente da Academia Brasileira
de Reumatoiogia e do Comitê
Internacional Ibero-Americano
de Reumatoiogia:

A dor e o inchaço no joelho
normalmente estão relacionados
com a artrose (degeneração arti-
cular). que afeta mulheres na fa-

se pos-menopausa, principal-
mente as mais obesas — porque,
nesses casos, a carga no corpo é
mais intensa.

A artrose. ou osteo-artrose,
causa inflamação na cartilagem
articular (normalmente atinge
precocementc a coluna, forman-
do o bico-de-papagaio), aumen-
to do volume e sensação de quei-
mação no local. E uma doença
comum que. quando bem trata-
da. pode evoluir sem sintomas e
o paciente convive com ela. O
tratamento e repouso, na fase
aguda, com administração de
antnnílamatorios e fisioterapia,
em alguns casos.
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CONSULTÓRIO

¦ Nutricionista americano recomenda, em livro recém-lançado no Brasil, a bebida.que alimenta, hidrata c previne diversos males

BÁRBARA ARISTON
.; Quando a moda das locadoras

. de vídeo começou, as pessoas di-
:ziam que aquelas lojinhas eram
como as farmácias: havia uma em
cada esquina. Hoje, ouvimos que
as lojas de suco são como as loca-
:doras. Não param de se espalhar
pela cidade. Culpa da geração-
saúde, que revigorou o hábito e
fez do suco um item indispensável
rio dia-a-dia do brasileiro. Mas,
além do sabor, a bebida reserva
muito mais para seus consumido-
res. É o que o nutricionista ameri-
cano Stephen Blauer está mos-
irando em 0 livro dos sucos, re-

• cém-lançado, no Brasil, pela Edi-
tora Record.

Com 58 anos de profissão,
Blauer fala também de vitaminas,

.sucos de hortaliças, dá receitas e
indica as frutas adequadas para
Cada necessidade. Ele ensina, por
exemplo, que um suco fresco de
maçã é indicado para vários ma-
jes, desde a prisão de ventre até os
distúrbios hepáticus, passando
pela artrite e pelo excesso de pe-
so.' 

Câncer — Alguns surpreen-
dem, como o suco de uva, que o
nutricionista prescreve para he-

¦morróidas e até para o câncer."Ao mesmo tempo que o suco de
uva ajuda a perder peso, estimu-
(ando o metabolismo, a sua alta

/contribuição de sais minerais aju-"da 
a limpar e a construir o san-

gue", explica.
Não foram as indicações que

incentivaram Marcelo Maga-
nlhães, 26 anos, quando pediu um

suco de uva na loja Bibi Sucos, 110
Rio. "É um dos meus favoritos,
mas nunca parei para pensar que

.benefícios poderia trazer para a
minha saúde", confessa. Toda
noite, quando sai do trabalho.
.Marcelo faz parada obrigatória
na loja do Leblon. "Também
adoro o de morango com laranja,'
mas esse eu sei que é bom para a
gripe", diz.

O rápftz tem razão. Tanto a
laranja como o morango são fru-
tas muito ricas em vitamina C. O
que ele não sabe é que, segundo o
livro, a combinação também da-
ria ótimos resultados para excesso
ile peso, lebre, gota, piorrèia (in-
ttamaçâo da gengiva) e reumatis-
1110. Marcelo admite, 110 entanto,
que não tem sido fiel aos seus
preferidos. 

"Sempre experimento
sabores diferentes, como o de pês-
sego. que tomei outro dia", con-
ta.

Digestão— Mais uma vez, o
rapaz chutou e acertou. "Esta é a
melhor época para saborear um
mico de pêssego", garante João
Curvo, o nutrologo das estrelas,
autor do livro .-1 arte de se cuidar.
O médico explica que a fruta è
rica em vitamina C e vitaminas do
complexo B. "Suco de pêssego
ajuda na digestão e melhora a
qualidade dos tecidos, diminuiu-
do as toxinas circulantes", diz.

João Curvo é um grande de-
lensor do consumo dos sucos.
"Eles são sempre bem-vindos.
São veículos de nutrientes, além
de bastante adequados ao clima
tropical, onde as pessoas perdem

Adriana Lorete

O nutricionista americano Stephen Blauer indica o suco de pêra para distúrbios da bexiga e da próstata

muitos minerais com o calor", as-
segura. Mas ele reconhece que há
uma perda de vitaminas das fru-
tas inteiras e das fibras. "A 

que-
bra de vitaminas existe, mas não a
ponto de deixar o liquido inó-
cuo", diz. "A 

perda de fibras não
chega a ser um problema, basta
adotar uma dieta balanceada que
compense esse lado", afirma.

O médico Rogério Frossard,
especializado em clinica nutrido-
nal e professor de fisiologia da
Universidade Gama Filho, é um
defensor do consumo das frutas
inteiras. "As 

propriedades da fru-
ta são mais bem preservadas
quando têm casca. Com o contato
com o ar, ocorre maior oxidação
das vitaminas", explica. Frossard
cita ainda uma outra desvanta-
gem. 

"Para as pessoas que estão
ingerindo alimentos, a associação
com o liquido ajuda a dilatar o
estômago", diz.

Um dos capítulos do livro de
Stephen Blauer fala do jejum com

sucos, abordando seus benefícios."Um breve jejum com sucos, que
ajude o processo de excreção, è
uma medida preventiva de saúde
ideal. O organismo é estimulado a
ter maior atividade metabólica e
eliminadora", diz no livro.

Picanha — João Curvo con-
corda com Blauer. O nutrólogo
afirma que uma dieta de sucos
pode ser benéfica durante, no má-
ximo, três dias. "Além de ser de-
sintoxicante pode ajudar no ema-
grecimento", diz. Curvo conta
que costuma prescrever um dia de
sucos de frutas, geralmente, às se-
gundas-feiras. 

"Assim, a pessoa
entra na picanha e no chope 110
fim de semana e faz a limpeza
orgânica logo depois", brinca.

O médico diz também que os
sucos podem até substituir uma
refeição para quem não tem tem-
po para comer fora todo dia. "Pa-

ra isso, è importante fazer um
bom cale da manhã, com pães
integrais, queijo, ovo e frutas",
diz o médico, admitindo ser um
adepto dessa prática. 

"O ideal é

tomar diversos sucos, variando os
sabores para pegar nutrientes di-
ferentes, e também usar legumes,
como cenoura e beterraba", diz.

Para Rogério Frossard, as fru-
tas ou os sucos podem servir co-
mo um lanche , mas não substi-
tuem uma refeição completa com
grãos, proteínas e vegetais. "Je-

jum, então, nem pensar. Não è
uma coisa boa. Para fazê-lo. a
pessoa deve estar saudável ", diz.
Segundo Frossard, o jejum pode
chegar a elevar o colesterol, des-
truir massa muscular e tornar o
sangue mais ácido e viscoso."O ideal é fazer cinco refeições
por dia: as três principais e duas
intermediárias. Essas duas podem
ser os sucos", afirma. Mas o mé-
dico reconhece as vantagens da
bebida. "Além de refrescantes. os
sucos são mais indicados para a
reposição hidrocalórica, forne-
cendo rapidamente vitaminas,
sais minerais e liquido". Assim,
polêmicas â parte, a melhor pedi-
da ainda e um pit-stop no liquidi-
ficador mais próximo.

: Ameixa preta Anemia, excesso de peso e prisão de ventre

¦ Laranja Anemia, distúrbios cardíacos, distúrbios do sangue, distur-
bios hepàticos, distúrbios pulmonares, doenças da pele,
escorbuto, excesso de peso, lebre, gota, hipertensão, indi-
gestão, piorrèia, pneumonia, rosfriados e reumatismo

Uma Anemia, distúrbios do ouvido, distúrbios do sangue, distur-
bios hepàticos, doenças da pele, dor de garganta, escorbu-
to, excesso de peso. febre, gota. indisgestão, inlecçào. mem-
branas mucosas, piorrèia, pneumonia, prisão de ventre,
restriados, reumatismo e tosse

Melão Distúrbios da bexiga, distúrbios renais, doenças da
prisão de ventre pele,

Maçã Artrite, distúrbios hepàticos. distúrbios renais, excesso de
peso, gota, indigestão, prisão de ventre, reumatismo

Mamão Acidose, acne, distúrbios cardíacos, distúrbios hepàticos,
distúrbios no sangue, distúrbios renais, excesso de poso.indigestão. prisão de ventre, tumores e ulcera

Melancia Artrite, disiúrbios da bexiga, distúrbios da próstata, distui-
bios do sangue, distúrbios renais, doenças da pele, envelhe-
cimento precoce, excesso de peso, gravidez, prisão do ven-
tre. retenção de lluidos

Morango Acne, distúrbios renais, dores, excesso de peso, febre, gola,
piorrèia, pneumonia, prisão de ventre, problemas na tireôi-
do, retenção de fluidos e reumatismo

Pera Distúrbios da bexiga, distúrbios da próstata, distúrbios
hepàticos, prisão de ventre

Uva Anemia, câncer, distúrbios hepàticos, distúrbios no sangue,
distúrbios renais, doenças da pele, excosso de peso, febre,
gota, hemorróidas, indigestão, prisão de vontro, reumatis-
mo, membranas mucosas

COM SABOR E SAÚDE

O livro dos sucos defende o con-
sumo de sucos frescos, preparados
em casa, pouco antes de serem ser-
vidos. Assim, no capitulo 7, traz
algumas receitas com combinações
de frutas com texturas e sabores
variados, além dos sucos de hortali-
ças.

Maçãmeixa:
5 a 7 ameixas-pretas secas, sem ca-
roço
1 1/2 copos de água
I maçã média
1/2 pêra. da variedade dura

Deixe as ameixas de molho em
um copo d'água. a noite tpda. Mis-
ture o meio copo de água restante
nas ameixas deixadas de molho.
Processe em alta velocidade por
dois minutos. Coe e separe o suco.
Lave as outras frutas, misture com

suco de ameixa, centrifugue e sir-
va.

Refresco tropical:
rodela de abacaxi, descascada,

com cinco centímetros de espessura
I laranja média
I colher de sopa de suco de limão

Lave as frutas. Misture os ingre-
dientes e processe na centrifuga de
alta velocidade. Sirva.

Vermelho quente:
} rabanetes

1 4 xícara de brotos de rabanete
1 2 beterraba média
12 pimentão vermelho médio

2 pepino médio
Lave os ingredientes. Misture.

Centrifugue e sirva.
Laranja gelada:
laranjas médias

I 2 xícara de morangos
1 2 banana

Lave os morangos e tire as lo-
lhas. Descasque a banana. Congele
os morangos e a banana. Centrifu-
gue as laranjas, misture o suco com
as frutas congeladas e bata no liqui-
dificador, em velocidade média, por
um minuto e sirva.
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1 dentista e professora da UFF Eliane Porto Barboza mostra, nas radiografias, os males provocados pelo Junto, como a retraçao das geng

de agtia

mentos do sistema imunologico.
Eles não conseguem mais se mover
para destruir as bactérias."

A dentista diz ainda que a nieo-
tina pode suprimir a proliferação
de osteoblastos (células formadoras
de ossos), impedindo a nova forma-
ção do osso. Um estudo conduzido
por Jones e Triplett, publicado no
Journal of Oral Maxillofacial Sur-
gery em 1992, mostra também que
os fumantes apresentam menor su-
cesso para técnicas de enxerto de

tecido gengival, enxerto ósseo, re-
generação óssea e implantes.

"A nicotina é apenas uma das 2
mil substâncias tóxicas do fumo
que podem prejudicar os tecidos em
torno dos dentes", destaca Eliane.
"Por outro lado, o tabaco mastigá-
vel, além de causar comprovada-
mente câncer bucal, provoca retra-
ção gengival."

Gengivite — O número de ci-
garros fumados por dia e o tempo

de vício também parecem ter rela-
ção com a severidade da doença
periodontal. Segundo a periodon-
tista, já em 1946 o hábito de fumar
tinha sido associado com um maior
índice da gengivite ulcerativa ne-
crosante, doença das gengivas que
provoca muita dor e mau hálito, em
que o tecido em volta do dente é
destruído.

Pesquisas indicam que a maioria
das pessoas refratárias (que não
respondem ao tratamento pcrio-

4*
dontal) é fumante. "Nunca tive 111$
paciente refratário que não jfumaj
se", constata Eliane. £

1 • -5Mas, para os que largam o vici®
a professora da UFF dá espera#
ças. "A 

prevalência e a severidai»
da doença periodontal é maior cij4
fumantes do que naqueles que nuitr
ca fumaram ou que pararam", anS
ma Eliane. "Abandonar o vicio pdí
de tornar mais lenta ou até frearJS
progressão do problema."

Exceção no quadro geral, a Coqueiro Alimentos, da Quaker, implantott um sistema de tratamento (detalhe) e reduziu seu consumo

Sardinha 
polui 

Baía de Guanabara

Indústria despeja

material orgânico

e causa mau cheiro
M rx WORF MANSUR

\ indústria de sardinha é uma
r\ das principais fontes de po-
luiçâo orgânica na Baía de Gua-
nabara. Apesar da pressão da
Fundação Estadual de Engenha-
ria do Meio Ambiente (Feema), a
maior parte das empresas ainda
não faz o tratamento adequado
da água contaminada com hmon
orgânicos que despeja no mar.

A carga emitida por essas ín-
dústrias também é responsável
por boa parte do mau cheiro que
impregna a estrada Nitçrói-Mani-
lha nos municípios de Niterói e
São Gonçalo.

I ma das exceções neste qua-
dro e .1 industria Coqueiro, da
Quaker, que já funciona de acor-
do com exigências do Programa
de Despoíuiçào da Baia de Gua-
nabara. Mas as empresas Metal

Forty. Atlantic Conservas e Sul
Atlântico Alimentos estão sendo
multadas porque ignoraram os
prazos da Feema. E as indústrias
Fridusa. Conservas Piracema.
União Brasileira de Pe^ca e Rubi
ainda estão implantando sistemas
de tratamento.

Demora — "Ha uma demora
em responder às exigências am-
bientais Isso vem se arrastando
há anos", diz o engenheiro Luiz
Heckmaier, chefe da Divisão de
Controle Industrial da Feema.
"Além de dificuldade financeira,
há falta de interesse por parte des-
sas indústrias", conta.

As empresas estão negociando
com a Feema prazos para se ade-
quarem ao Programa de Despo-
luiçâo da Baia de Guanabara.
"Estamos tentando organizar um
consorcio para baratear os eus-
tos", ausa o engenheiro. Ele enla-
ti/a que a intenção das multas não
é simplesmente punir, mas tneen-
mar a implantação de sistemas de
tratamento.

As industrias de sardinha usam
grande quantidade de água. Esse
material é despejado na Baia de
Guanabara com uma alta concen-
tração de material orgânico, co-
mo óleo, sangue e restos de peixe."Não é tóxico. Com o tempo, o
material se decompõe. Mas estas
concentrações de matéria orgãni-
ca provocam um processo de fer-
mentação. que rouba oxigênio da
agua, destruindo a vida aquática
nas proximidades", explica Hecfc-
maier.

Diferente — A história é di-
ferente na indústria Coqueiro, em
São Gonçalo. A maior fábrica de
sardinhas da América Latina en-
lata 120 toneladas por dia. alem
de produzir atum. Depois de tn-
vestir RS 2 milhões em controle
de produção e tratamento de en-
fiuentes. a Coqueiro reduziu em
35° o seu consumo de agua e se
enquadrou nos limites de descar-
ga orgânica

Mas a Coqueiro è mais ambi-

ciosa: "Nos 
próximos tres anos,

devemos passar a reutilizar RO0.)
da nossa água", conta Wilson dos1
Santos, gerente da fábrica. Ele ex- i
plica que a melhor maneira de
redu/ir a poluição é evitando o
desperdício da matéria-prima não 5
aproveitada, que pode virar um 4
subproduto útil.

A principal sobra do processa- 2
mento de sardinha é a farinha de 4
peixe, um produto usado para ra-
ção animal. Desde que a Coquei-
ro passou a jogar menos material
orgânico fora. ela produz mais
12% de farinha. Além disso, o
óleo que antes era jogado na Baia i
hoje representa 30° o do combus- f:
tive! consumido pelas caldeiras da
fabrica. "Futuramente, o gás pro- i
duzido na estação de tratamento
também vai gerar energia para a
fabrica", antecipa Santos.

Procurados pelo JB. diiett>rtíF|
das indústrias poiuidoras Metal 3
Fortv. Atlantic Conservas e Sui *¦
Atlântico Alimentos não sc mànifiK
festaram sobre o assunto.
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Fumo 
pode

levar à 
perda

dos dentes

¦ Gengiva, ligamento

por elementos tóxicos

ALICIA 1VANISSEVICH
Os graves danos que o hábito de

fumar provoca no organismo são
mais do que conhecidos: doenças
do pulmão, distúrbios cardiovascu-
lares e várias formas de câncer. Es-
tudos recentes apontam para mais

jim alvo no corpo humano extre-"mamente suscetível â ação do cigar-
Jo: as gengivas e as estruturas (os-
^os e ligamentos) que sustentam os
dentes. O resultado do consumo de
;maços por anos e anos é previsível:
grande risco de apresentar doença
¦periodontal e conseqüente perda
dos dentes."Nos últimos anos, vem aumen-
tando a preocupação com os danos
que o fumo traz para os tecidosflue
sustentam os dentes", comenta
Eliane Porto Barboza, doutora em
periodontia pela Universidade de
Boston e professora da Universida-
de Federal Fluminense. "As mais
novas pesquisas, como a publicada
por Grossi no Joumal of Periodon-
tology no ano passado, mostram
que o cigarro é um dos principais
fatores de risco no desenvolvimento
e na progressão da doença perio-
dontal (infecção que atinge gengi-
va, ossos e ligamentos)", diz.

.. Estruturas — Eliane adverte
que o fumo não só afeta a colora-'ção dos dentes — ficam amarelados
—. mas compromete todas as estru-
turas que os sustentam. Uma gengi-
va doente pode significar a perda de
vários dentes..

e osso são atacados

presentes no cigarro
Nos Estados Unidos, onde 26%

da população adulta fuma, o vicio
já é considerado um problema de
saúde pública. No Brasil, a estatis-
tica se repete: são 30 milhões de
fumantes que correspondem a um
quarto da população.

Eliane explica que, na doença
periodontal, a gengiva se descola
do dente, abrindo um espaço, cha-
mado bolsa periodontal. 

"Nos fu-
mantes, além dessas bolsas serem
mais profundas, com maior perda
óssea, há mais acúmulo de placa
bacteriana", compara a dentista."Também foi provado que o hábito
de fumar favorece a formação de
tártaro, a placa bacteriana calcifi-
cada."

Placa bacteriana — Para en-
tender a participação do cigarro
nessas estrutras da boca, um estudo
americano comparou fumantes e
não fumantes que tinham o mesmo
nível de placa bacteriana. Verifi-
cou-se que os que fumam apresen-
tam uma resposta ao tratamento da
doença periodontal alterada.

"O fumo reduz a oxigenação dos
tecidos e, como conseqüência, a ci-
catrização. A resposta do paciente
à infecção parece estar alterada
porque o fumo reduz os niveis dos
anticorpos salivares, em particular
os linfócitos auxiliares", explica
Eliane. "As substâncias químicas
presentes no cigarro, como a nicoti-
na e o alcatrão, parecem também
modificar os neutrófilos, outros ele-

Estudo 
pode 

indicar

cura 
para 

o câncer

FLAVIA SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — Um grupo
de pesquisadores da Universidade
do Estado de Ohio está â beira de
uma descoberta que pode ser fun-
damental para o tratamento do
câncer. Os pesquisadores, que há
10 anos descobriram uma proteí-
na aparentemente comum a todos
os tumores malignos, pretendem
testar o impacto de um antigeno
contra a proteína, que eles cha-
mam de OFP-55, no tratamento
da doença.

Os pesquisadores sabem que
têm um provável trunfo cientifico
nas mãos. e a descoberta ocorreu
quase por coincidência. Vários
anos atrás, dois biólogos da uni-
versidade cstaysüi fazendo um es-
tudo encomendado pelos Institu-
tos Nacionais de Saúde (NIH) so-
bre o impacto de diferentes dietas
cm ratos com câncer da mama,
quando, 

"numa brincadeira", in-
jataram anticorpos da OFP-55
uos ratos. "Os tumores desapare-
eeram". disse ao JORNAL DO
BRASIL esta semana Paul Strom-
berg, um dos coordenadores do
estudo. "Não acreditamos no re-
sultado, então, repetimos a expe-
riência, e os tumores desaparece-
ram mais uma vez. Repetimos o
ensaio várias vezes, com o mesmo
resultado. Foi algo espetacular.
Ate hoje eu não sei se acredito."

A descoberta, revelada pela
primeira vez pelo programa
Scientia da Globosat. parece tão
importante que a primeira per-
gunta a ser feita só p<xie ser uma:
o que os senhores estão esperando
para determinar exatamente o po-
tencial terapêutico do antigeno
cm seres humanos? Os pesquisa-
dores, que alem de Stromberg in-
cluem a biologa Dorothy Shumm
e seu colega Tom Webb, respon-
silveis pela descoberta da proteína
OFP-55 na década de 80, não tem
pressa, nem dinheiro.

"A descoberta da cura do cân-
cer". disse Shumm ao programa
Scientia. "já foi vendida muitas
vezes antes". Testes científicos e
protocolares do antigeno em ani-
mais ainda nem foram iniciados, e
os estudos em humanos, que leva-
rào anos, só serão possíveis de-
pois de terminada a primeira fase
de testes. O NIH. orgâo de pes-
quisa medica do governo amen-

cano, foi informado dos resulta-
dos dos testes nos ratos, mas não
liberou verba para financiar estu-
dos mais aprofundados. Pediram
mais resultados "preliminares".

"Estamos dando ênfase no de-
senvolvimento de um kit diagnós-
tico", disse Stromberg. A estraté-
gia da Prolyde Pharmaceutical
Inc. — empresa que financia as
pesquisas do grupo em troca dos
direitos de lucrar, no futuro, com
seus resultados práticos — é in-
vestir no potencial imunoterapêu-
tico do antigeno da OFP-55.

Stromberg, que se especializa
em biotecnologia veterianária,
acredita que esta especialidade o
caminho mais lógico para o novo
tratamento. Gatos, por exemplo,
apresentam câncer de mama com
freqüência, que é similar ao que
ocorre em mulheres. "Hoje não
existe tratamento para esses ani-
mais", diz Stromberg. Ele afirma
que há um enorme mercado nos
EUA para o tratamento de ani-
mais com tumores. "Se o antigeno
pudesse melhorar a curva de so-
brevivência dos gatos, consegui-
riamos despertar interesse para os
testes em humanos", imagina.

A equipe da Universidade do
Estado de Ohio é extremamente
cuidadosa em divulgar detalhes
sobre como a OFP-55 funciona,
sua biologia molecular ou quais
seriam seus fins comerciais, devi-
do a várias patentes pendentes
com o governo americano. Trata-
se de uma proteína que ocorre no
citoplasma de tumores malignos.

A proteína pode ser detectada
muito cedo no curso da formação
do tumor e não tem similares. A
medicina conhece apenas marca-
dores para alguns tumores espeei-
ficos — como para os da próstata,
do fígado e colon.

A comercialização de um teste
para determinar a presença da
proteína OFP-55 no sangue entu-
siama alguns médicos, mas não
todos. A proteína pode ser detec-
tada antes que o tumor exista mas
o médico não saberia exatamente
onde procurar o câncer. Strom-
berg argumenta, porem, que
quanto mais cedo a existência de
um tumor for detectada, melhores
seriam as chances de sobre', ida de
animais e seres humanos.
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ONGs defendem uso industrial da maconha

¦ Aplicações vão de roupas e calçados a

material de construção e combustíveis

Fotos de Marco Terranova

No momento em que no Brasil
se discute a descriminação da ma-
conha, diversos grupos e órgãos
ambientalistas lutam, no mundo
inteiro, para que a erva também
seja usada industrialmente. Se-
gundo organizações não governa-
mentais (ONGs), o papel feito a
partir da planta Cannabis saliva
— também conhecida como câ-
nhamo, de onde se extrai a maco-
nha — seria mais durável que o
da madeira e menos prejudicial ao
meio ambiente, já que usa menos
produtos químicos no processo de
branqueamento.

Outras vantagens: o cânhamo
tem um melhor aproveitamento
por acre plantado que as árvores,
o que poderia evitar o desmata-
mento de florestas praticado pela
indústria de papel. Segundo os
ativistas, o pano feito da Cannabis
é mais forte e durável que o algo-
dão, além de a planta precisar de
menos fertilizantes e pesticidas
que o algodoeiro. Roupas, cartei-
ras, tênis e bonés são alguns dos
produtos mais vendidos.

Os usos que podem ser feitos
da erva são infindáveis. A celulose
do cânhamo pode produzir mate-
rial similar ao plástico, com a
vantagem de ser biodegradável. O
óleo da semente pode ser aprovei-
tado como combustível ou para
cozinhar, tendo qualidade tão boa
quanto o de baleia ou de jojoba.
A semente do cânhamo também
tem valor nutritivo comparável ao
da soja, é mais bem digerida, ren-
de mais e sua colheita é mais fá-
cil.

Cultivo — "O cânhamo vem
sendo cultivado sistematicamente
na China, Tailândia, Rússia, Es-
panha, Itália, França e Romênia.
Desde 1991, plantações experi-
mentais são permitidas no Cana-
dá, na Austrália, na Inglaterra e.
mais recentemente, na Alemã-
nha", afirmou pelo telefone ao
JORNAL DO BRASIL Christie
Bohling, diretora da Coalisâo pa-
ra Consciência do Cânhamo
(Coalision for Hemp Awareness),
cediada no Arizona, EUA.

Segundo Christie, o movimen-
to pelo uso industrial da maconha
— com raízes na década de 60 —
começou de verdade há menos de
seis anos, já contando com mais
de 250 organizações no mundo
inteiro. "O movimento começou,
com campanhas massivas de edu-
cação, entre 1990 e 1991, ao mes-
mo tempo em que estudos eram
revelados, comprovando que a
maconha é menos prejudicial ao
usuário e á sociedade que o ál-
cool, o tabaco e, em certos casos,
até mesmo que a cafeína. Muitos
desses estudos foram conduzidos
pelo governo americano", lembra
Christie.

O cânhamo pode ser usado até
em construções. "Na França ha
um produto, desenvolvido por
pesquisadores, que pode ser usa-
do para substituir o concreto",
comemora Chris'ie. Ela também
ressalta o já conhecido uso medi-
cinal da erva. "Apesar de ser uma
séria ofensa, na China, os cida-
dàos mais velhos fumam aberta-
mente nos parques com fins medi-
cinais". conta.

Origens — O alemão Gu-
temberg, inventor da imprensa, o
escritor americano Mark Twain e
o primeiro presidente dos Estados
Unidos, George Washigton, ti-
nham algo em comum: os três
adotaram maconha. Explica-se.
Eles faziam largo uso do papel
produzido a partir do cânhamo.

O cânhamo já foi a matéria-
prima mais usada para se fazer
papel. Até 1883, de 75% a 90% de
todo papel do mundo vinham da
fibra da maconha, que foi usada
na Bíblia de Gutemberg, nas pri-
meiras edições dos livros de
Twain (autor de /l.v aventuras de
Tom Sáwyr) e no rascunho da
Declaração de Independência e da
Constituição dos EUA.

Desde a antigüidade, a fibra do
cânhamo é usada para a produ-
ção de tecido. As velas e cordas
das embarcações, na época das
descobertas marítimas, também
eram feitas da planta
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Tênis e Hònès fabricados a pari ir do cânhamo. a planta da maconha, jà são vendidos em lojas brasileiras

índios plantam

erva nos EUA

O programa de índio deste do-
mingo no Arizona, nos Estados
Unidos, será movido a maconha
— e isso não tem nada a ver com
cachimbo da paz. A nação indige-
na Navajo, proprietária de 26%
das terras desse estado americano,
inicia hoje o cultivo da erva em
sua reserva, apesar de ser proibi-
do plantar maconha no pais desde
1937.

A iniciativa, chamada Projeto
do Cânhamo Navajo, tem o apoio
de instituições pró-cânhamo ame-
ricanas (Companhia de Cânhamo
da América, Companhia para a
Utilização do Cânhamo e Coali-
zão para Consciência do Cânha-
mo).

O projeto prevê o plantio da
maconha em 1,2 milhão de hecta-
res do território, mas a semeadura
será feita no inicio em um pedaço
pequeno do terreno, devido â fal-
ta de sementes.

Educação — Depois de um
intenso processo de educação e
conscientização dos indios (que
começou em 1992, com a partici-
pação de artistas e artesãos do
movimento pró-cânhamo), a
Coalizão para Consciência do Câ-
nhamo (CHA) conseguiu que o
conselho dos Navajo aprovasse o
projeto. Com isso, os próprios ín-
dios poderão produzir a matéria-
prima com que trabalham.

Até então, estimulados pelos
ativistas, eles faziam artesanato
com fibras importadas de cânha-
mo, em substituição ao algodão.
O projeto visa implantar uma pe-
quena indústria local, criando cm-
pregos e intensificando a base
agrícola Navajo."O 

governo, que ainda não sa-
be do projeto, vai querer intervir e
proibi-los de cultivar a maconha,
mas acontece que os indios Nava-
jo são soberanos em sua reserva e
podem fazer o que quiserem com
as terras", conta Christie Bohling.
diretora da CHA. O impasse está
lançado.

Os novos 
pilotos 

da Varig.

A Varig agora c patrocinadora do Emerson Fitt ipaldi e do Gil de Ferran na Fórmula Indy.
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Brasil cobra apoio de 
paises 

desenvolvidos

¦ Pais sedia, hoje e amanha, encontro international sobre meio ambiente e enfatiza o cumprimento dos acordos da Agenda 21«•
!alexandre mansur missao das Nagoes Unidas para tarao uma declaragao conjunta. volvidos nao estiio cumprindo os tados Unidos vao cobrar de nos paises desenvolvidos destinariam
t 0 Brasil mais uma vez vai co- ^e'° Ambiente que vai conferir se "Urn dos pontos a serem cobra- acordos para redugao nas emissdes uma a<;ao eficaz contra os desmata- 0.7% do produto interno bruto
brar o apoio dos paises desenvolvi- 08 Paises est5° cumprindo a Agen- dos pelo Brasil e a questao da de dioxido de carbono, um dos mentos". admite Fachini. (PIB) |ara aiudar as outras nacdes

|dos na reuniao informal de minis- da.21 e outros acordos internacio- transferencia de recursos e de tec- principals gases responsaveis pelo # R]0 92 todas as . , 
. , desenvo|vl.

tros de meio ambiente aue hoie nais- A sessao esta marcada para nologias limpas para os paises em efeito estufa. "Esta havendo um - . ¦ ¦ . , - H 1 J,, . . ,
abril, em Nova lorque. desenvolvimento", antecipa Luiz movimento no sentido de postergar 7"° fTTZt ' 

° '". 
T¦11 paises no Hotel Portobello, em Estarao no Rio nove ministros Antonio Fachini. assessor de as- as metas estabelecidas na Rio 92", AgLIMJf nd0 Sdiram de U1" lm" da Pauta de debates • exPhca Lcis

'Mangaratiba, no litoral do Rio de 14 vice-ministros, alem dos dirigen- suntos internacionais do Ministerio avisa Fachini. Passe ? avisa 0 aentista politico "Nenhum pais pode financiar uma
Janeiro. tes de programas da ONU sobre de Meio Ambiente. No encontro, o Brasil vai enfati- Hector Rjcardo Leis, da Universi- agenda ambiental com problemas

0 encontro e um dos eventos meio ambiente. Apos o encontro, 0 governo brasileiro tambem zar seu potencial para usar com- dade Federal de Santa Catarina. eronicos como desemprego e divida
preparatories para a sessao da Co- na terQa-feira, os ministros apresen- devera lembrar que os paises desen- bustiveis de biomassa. "Mas os Es- "A Agenda 21 estabelecia que os externa", avisa.
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= pios do interior do Ceara serao
ligados agora a Internet, gra?as    
doagao de 1.600 computadores ' ' -•'> ' - '

Pentium feita pela Compaq do <

ipresa, 
anunciou que a doagao dos a rfffli

equipamentos seri feita atraves de _>j " •~ ...

him convenio da Compaq com jf
{Ministerio da Ciencia e Tecnolo-
gia, apos discutir o projeto com o
goveraador Tasso Jereissati. ^

Com a doavao. ccntros deensi- '¦ L""!*¦ , *f
]no e pesquisa do sul do estado, „
como a Universidade Regional do

'Universidade Vale do Acarau, em
iSobral, vao ter acesso a rede de
(computadores.

0 convenio sera assinado dia
f 12 de abril com o ministro Israel

c de reciclagem de professores na ^j|Bw4 <'^ ui ^ a 
" 

•:'
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Scheurs afirmou que o Minis-
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essii dimensao", disse.

A Escola de Saude Publica, da
Secretaria Estadual de Saude, pre- mm" r ¦

:^rilsr^!s Niteroi ganha um shopping como voce nunca vilL

14% do total do estado. A Seca*- ****** »a a- -
jtaria de Educa^ao vai usar a info- I com 200 mil pessoas por dia passando na sua porta„via para informatizar as opera- . "''-.v'—— ' ;' ¦ . . m"~
goes de controle dos 20 centros
disperses no estado e para o trei-
namento de professores. ^ ,, , h ... , . .• 0 melhor ponto de Niteroi: * Venha para onde o seu sucesso
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versidade e um dos usuarios do —_—
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como o Trypanosoma cruzi. pa-
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i FLAMÍNIO ARAR1PE
FORTALEZA — Universidades,

jinstitutos de pesquisa e centros de
,'saúde e de educação de 39 municí-
pios do interior do Ceará serão
ligados agora à Internet, graças à
doação de 1.600 computadores
Pentium feita pela Compaq do
Brasil para a lnfovia do Ceará.

Í'Jorge 

Scheurs, presidente da em-
presa, anunciou que a doação dos
equipamentos será feita através de

jum convênio da Compaq com o
«Ministério da Ciência e Tecnolo-
jgia, após discutir o projeto com o
l governador Tasso Jereissati.
I Com a doação, centros de ensi-
jno e pesquisa do sul do estado,
;como a Universidade Regional do
íCariri, no município de Crato, c a
'Universidade Vale do Acaraú, em
! Sobral, vão ter acesso à rede de
(computadores.
j O convênio será assinado dia
< 12 de abril com o ministro Israel
jVargas. Jorge Scheurs explicou
íque serão 15 computadores para
içada um dos 40 Centros Vocacio-
nais Tecnológicos (CVT) — uni-

:dades de ensino profissionalizante
e de reciclagem de professores na

járea de ciência. Outros mil com-
• putadores serão adquiridos pelo•governo cearense na Compaq
com preço subsidiado, para venda'aos 

professores, por 25% do eus-
to, pagos em 36 meses, como par-

ite do programa Cada professor,
uni computador.

Scheurs afirmou que o Minis-
•tério indicou o projeto da lnfovia
do Ceará para a Compaq, para
que fosse adotado como priorida-
de no investimento da empresa,
através da lei de incentivos fiscais."O 

projeto do Ceará é piloto, o
primeiro e único do Brasil com
essa dimensão", disse.

A Escola de Saúde Pública, da
Secretaria Estadual de Saúde, pre-

! tende dar treinamento à distância
para os 4.045 médicos do interior.

. 14% do total do estado. A Seçre-
jfaria de Educação vai usar a info-
via para informatizar as opera-
ções de controle dos 20 centros
dispersos no estado e para o trei-
namento de professores.

Estamos lançando o shopping

tamanho único. Aqui cabem o pequeno

o médio e o grande 
lojista,

tWtU-a

Niterói ganha um shopping como você nunca

com 200 mil pessoas por dia passando na sua i

• Venha para onde o seu sucesso

é garantido. Um empreendi-

is^gjjp mento planejado, gerenciado

e administrado por quem entende

de shopping: Embrascenter - Empresa

Brascan de Shopping Ce n te rs, responsável

pelo Rio Sul, Madureira Shopping Rio e

Paço do Ouvidor.

• O melhor ponto de Niterói:

entre a Estação das Barcas e o
São Paulo

ganha 
novo

microscópio

Terminal Rodoviário

Lojas, boxes e quiosques de tamanhos

diversos e custos variáveis convivendo em

harmonia desde o planejamento inicial.

São três pavimentos:

Primeiro: Serviços, conveniência e a Praça

do Mercado.

Segundo: Vestuário, acessório e tudo

ligado à moda.

Terceiro: Praça de Alimen-

tação e 4 cinemas do Grupo

Severiano Ribeiro.

É o piso do agito e da animação.

FABRtCIO MARQUES
são paulo — Imagine um

aparelho de tomografia que capta
imagens de fatias do corpo huma-
no e consegue enxergar até peque-
nos tumores. Agora imagine um
equipamento que registra esse
mesmo tipo de imagem, mas de
pequenas estruturas, como células
e tecidos. É um aparelho assim
que a Escola Paulista de Mediei-
na. da Ufesp, inaugurou anteon-
tem. Chama-se microscópio con-
focai e vai permitir o estudo da
doença de Chagas, o funciona-
mento de neurônios e mapear a
ação de remédios dentro das célu-
Ias. É o primeiro na América La-
tina e custou RS 450 mil.

O médico Renato Arruda
Mortara. professor do Departa-
mento de Parasitologia da uni-
versidade e um dos usuários do
equipamento, pretende entender
como o Trypanosoma cruzi, pa-
rasita que provoca a doença de
Chagas, se comporta dentro da
célula hospedeira. "Sabemos

que o parasita está lá mas não o
que ele faz com ela."

A reconstrução tndimensio-
nal da imagem e feita dentro de
um computador com a ajuda de
um software especifico.

Consulte o corretor no stand de vendas - Rua Visconde do Rio Branco, 360 - Niterói - Tels.: 620-1534/620-0975

Planejamento e Admirnstraçá*

Vendas:
SHOPPING MALLS
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Além de

tempo, motoristas perdem

R$ 700 milhões por ano

no trânsito do Rio

Junte na mesma cidade a falta de planejamento
de tráfego c de investimentos cm transporte de
massa com a má educação de motoristas e pedes-
tres, considere o aumento do número de carros
em circulação e o esgotamento da malha viária,
adicione uma pitada de sinais obsoletos e outra
de estacionamentos irregulares, não esqueça da
carga e descarga nas horas de rush, recheie tudo
com um monte de obras simultâneas e um pelotão
de operadores despreparados e... bem-vindo ao
trânsito do Rio de Janeiro. Vocc pode não itiere-
ccr esse fardo, mas diariamente está enfiado em
um dos 252 mil veículos que permanecem durante
seis horas — entre 7h e lOh e entre 17h e 20h —

nos 80 quilômetros de engarrafamentos perversa-
mente espalhados pelas zonas Sul. Oeste e Cen-
tro, cálculo de fazer inveja a Tóquio. Só este ano.
por exempio. o prejuízo dos motoristas cariocas
com desgaste de veículos e consumo de combustí-
vel vai chegar a RS 700 milhões. Cada um dos 4
milhões de moradores da Região Metropolitana
gasta duas horas de seu dia parado em um engar-
rafamento. Preso no trânsito, cada motorista gas-
ta mais 67% com combustível. Ruim para o bolso
e para a saúde. Os carros engarrafados lançam
no ar 220 toneladas de monóxido de carbono,
74 a mais do que lançariam em condições nor-
mais de tráfego. Não há para onde correr. Nos

últimos 20 anos, a frota de carros cresceu 4.1 %.
enquanto o crescimento da malha viária não
jhegou a 1%. Os 900 operadores da Compa-
nhia de Engenharia de Trafego são jogados a'
ruas com apenas um dia de curso preparatória.
Até motoristas experientes jogam a toalha, co-
mo o piloto Maurício Gugelmin: "Quando é de
manhã, adianto a agenda pelo celular enquanto
estou preso no engarrafamento. A noite, ligo

para casa para atrasar o jantar", ensina ele, que
tem ao menos um consolo: "Prefiro engarrafa-
mento no Rio do que em São Paulo. Aqui, você
olha pela janela e tem uma vista maravilhosa".

Um 

problema que 

sai caro

j;Mais lento que uma carruagem

!' Jf (Emkm/h)
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j| Acostumado a andar a 4Õ0 quilômetros por hora. o piloto Maurício Gugelmin pretende restringir sua temporada no Rio à Barra da tijuca. para não passar horas nos engarrafamentos c/ue atravancam o trânsito na cidadi

trânsito 

cio Rio vai torrar
cerca de RS 700 milhões dos
bolsos dos cariocas em 19%.
Este será o gasto com combus-
ti vel e manutenção que a frota
de 1,3 milhão de veículos con-
sumirá em função dos conges-
lionamentos crônicos da «ida-
de. O valor è três vezes o custo
da l inha Amarela — via ex-
pressa em construção, que liga-
rá a Barra da Tijuca â Ilha do
Fundão. Também é maior do
que os gastos com as obras do

Rio Cidade. Os dois projetos da prefeitura estão
orçados, cada um, em RS 220 milhões. O total das
despesas nos engarrafamentos vai ultrapassar em
muito até mesmo o investimento do governo estadual
na expansão do metrô (RS 426 milhões) ou a previsão
de arrecadação este ano do Imposto Predial Territo-
rial Urbano, o 1PTU (RS 519 milhões).

"Se o trânsito fluísse a 50 Km h, velocidade razoa-
sei para as vias mais congestionadas da cidade, a
frota do Rio economizaria aproximadamente RS 250
milhões", avalia Fernando MacDowell. professor de
Engenharia de Transportes do Instituto Militar de
Engenharia (IME) e autor do estudo que aponta a
despesa extra provocada pelo rush.

IX- acordo com os cálculos de MacDowell. 252 mil
veículos formam diariamente os engarrafamentos que
param por seis horas — das 7h às lOh e Ais 17h ás 20h

as principais ruas e avenidas da cidade. Lc\ ando em
consideração que cada carro a velocidade media de 26
Km h consome
RS 11 em peças e
combustível pira
deslocar-se por
20 quilômetros
— media das dis-
landas percorri-
das no Rio —.
MacDowell esti-
nu que no fim

O tamanho do prejuixo j"

Gastos com a (rota em 1996 R$ 712,4 milhoes
Extensao do congestionamento 80 km
Numero de veiculos engarrafados-ijia 252 mil
Quantidade de CO despepda no ar/dia 220 toneladas

de cada dia RS 2,77 milhões se transformam em monóxi-
do de carbono. O desperdício após 257 dias úteis alcan-
çará a incrível cifra de RS 712.4 milhões.

As perdas provocadas pelos congestionamentos
não param por aí. Segundo o diretor regional da
Associação Nacional de Transportes (ANTP), Wil-
liam de Aquino, cerca de 4 milhões de moradores da
Região Metropolitana do Rio, que dependem de
transporte coletivo, gastam, cada um. duas horas por
dia em engarrafamentos na ida e na volta do traba-
lho. Ou seja, um total de 8 milhões de horas perdidas
diariamente. "Como a jornada de trabalho é. em
geral, de oito horas. isso corresponde á dispensa da
força produtiva de um milhão de trabalhadores por
dia", compara.

Á velocidade de 26 Km h. o rush carioca pro-
du/ poluição equivalente a extensão dos conges-
lionamentos: são 220 toneladas de monóxido de
carbono despejadas diariamente na atmosfera. "A
desaceleração da velocidade média do trânsito ao
longo dos últimos anos traz a reboque os danos
ambientais", avalia Ronaldo Balassiano, pesqui-
sador da Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia (Coppe) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro Há 20 anos. a
velocidade média em horários de pico na cidade
era de 35 Km h. e. de acordo com especialistas,
deve despencar para 10 Km h nos próximos 11
anos, quando o trânsito deve chegar ao caos total.

No ritmo atual do trânsito — mais lento que o de
uma carruagem do século passado puxada por quatro
cavalos, que chegava a 36 Km/h em terreno plano e
seco- o consumo de combustível já e 67% nvuor do

que â velocidade
ideal para o rush.
de 50 Km h. No
final das contas,
a manutenção
dos veículos que
diariamente atra-
vessam engarra-
lamentos sai ain-
da 57% mais eaai

Gugelmin 
perde 

a

paciência, 
mas

aprccia 
paisagem

A primeira vista, a cena passa a quilômetros de
distância da imaginação de qualquer mortal que en-
frenta congestionamentos diariamente: uma pessoa
acostumada a alcançar 400km por hora presa em seu
carro no trânsito do Rio. A situação, no entanto,
aconteceu com Maurício Gugelmin. Apesar de estar
hospedado no Hotel Inter-Continental, em São Con-
rado. estrategicamente próximo do Auuxlromo Nel-
son Piquet. em Jacarepagua, o piloto de Fórmula
Indy — que disputa a prova de hoje — não se livrou
dos engarrafamentos.

"Ainda dou sorte, pois nas horas mais críticas vou
na direção contraria ao fluxo de carros", ressalta. Ele

confessa não ter muita paciência nessas situações."Sem um telefone celular é mais difícil ainda". Escal-
dado. Gugelmin vai restringir sua temporada no Rio
á Barra da Tijuca. "Nem vou á Zona Sul. Meu tempo
já esta curto e não vale a pena perder horas no
trânsito". Classificando-se como um motorista tran-
quilo, que respeita as leis de trânsito e "deixa 

para
descarregar a raiva nas pistas". Gugelmin ainda pre-
lére o trânsito do Rio ao de São Paulo: "pelo menos
aqui temos uma paisagem bonita para ver da janela
do carro".

Apesar de morar há 14 anos em Miami. onde não
ha engarrafamentos, o piloto da equipe PackWesl-
Hollywood não consegue livrar-se desse tipo de
transtorno, já que fora da temporada vem uma vez
por mês ao Rio. Há duas semanas enfrentou um
aperto no trânsito. "Foi na Linha Vermelha. Por
sorte tinha uma brecha no muro. li/ um retorno e
desci pela Avenida Brasil. Peguei pela pista da direita
e fui junto com os ônibus", lembra o piloto curitiba-
no. mostrando que. pelo menos no trânsito, já incor-
porou o jàtinho carioca.

Congestionamentos históricos do Rio

Reportagem íL Alexandre Medeiros, Gabriela Goulart, Paulo Mussoi e RolfatdGianoíii

Engarrafamentos fazem parte da história re-
cente do Rio de Janeiro. Aliás, nem tão recente
assim. Quem tem mais de 50 anos pode ainda se
lembrar das intermináveis retenções no trânsito
da Rua do RusseL na Glória, e na Avenida Rio
Branco, no Centro, que foram algumas das ra-
2Òcs para a construção do Aterro do Flamengo,
durante o governo Carlos Lacerda.

Daquela época pura cá. os engarrafamentos histórica
foram inúmeros, principalmente a partir do final dos anos
80. quando o trânsito do Rio começou a ficar saturado
definitivamente Lm setembro de 89. uma pane generalizada
em 106 sinais de trânsito do Centro e da Zona Sul deixou a
cidade de pernas pira o ar por dois dias. com enormes
concestionamentos. Em meio ao caos. o comeraente Jose
Ferrara Pinto morrcu esmagado por dois ônibus, na esqui-
na da Avenida Rio Branco com Rua Sete de Setembro

Dois anos mais tarde, em agosto de 91. o fechamento
do Elevado Paulo de Frontin. no Rio Comprido, para
troca de sinalizações, provocou congestionamentos na

IIIUI

Wr cidade inteira por seis horas. Muitos motoris-
f(  tas chegaram a abandonar seus carros, retor-

nando pira casa a pé. Em 92. a cidade foi
marcada novamente pelas retenções quilomé-
tncas. Por causa da Conferência Mundial da
Organização das Nações Unidas, a Rio 92.
diversas ruas foram fechadas para a passa-
gem das comitivas de chefes de estado, trans-

tornando a vida dos motoristas por mais de quatro dias
No ano passado, a Zona Sul parou na tarde de 11 de
fevereiro. A razão, desta vez. foram reflexos das obras
no vão centrai da Ponte Rio-Niteroi.

Este ano. outros dois engarrafamentos colossais
ocorreram quase que seguidamente. Em 13 de fevereiro,
o temporal que desabou sobre a cidade deixou milhares
de motoristas ilhados durante um dia inteiro, imobiliza-
dos pelo engarrafamento e pelas ruas inundadas. Dois
dias depois, a cidade parou de novo por causa dos carros
alegóricos das escolas de samba, que interditaram a
Avenida Presidente Yareas

n
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Onde o Rio

pára 
todo dia

Os principais corredores viários que ligam as zonas Norte e Sul ao

Centro estão completamente saturados. Além do excesso de veículos,

estas vias recebem pouca fiscalização e manutenção. Nesse inferno, os

motoristas chegam a gastar até uma hora e quinze minutos para ir do

Méier ao Centro, um trecho de apenas 16 quilômetros onde a

velocidade média não chega a 13 quilômetros por hora.

Barra da Tijuca/Centro
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Via Botafogo
Distância 

25 Quilômetros
Percurso

Final da Avenida Armando
Lomrabi, Elevado do Joá,
São Conrado, Túnel Dois
Irmãos, Auto Estrada Lagoa-
Barra, Jardim Botânico,
Humaitá, Rua General
Polidoro, Rua Arnaldo
Ouintela, Aterro do
Flamengo, Avenida
Perimetral e Avenida
Presidente Vargas.
Tempo gasto fora
do rush

55 minutos
Velocidade média

29,4 km/h
Tempo gasto no rush

2h
Velocidade média
'13,5 km/h

Rua Jardim Botânico
As retenções ocorrem, principalmente, nas esquinas com as ruas ;;
Pacheco Leão e Oliveira Rocha. Os principais motivos são a falta
de sincronia dos sinais e as bandalhas dos motoristas, facilitadas
pela mão dupla sem divisão entre as pistas.

CENTRO

Avenida Presidente Vargas
O excesso de pontos de ônibus e as constantes
bandalhas dos motoristas dificultam o tráfego no trecho |
entre o Campo de Santana e a Avenida Rio Branco. |

PBESiDEriTS VARGAS
Túnel
Rebouças m

W«*.WV.-AVWI*W.V. ^̂

Saída do Túnel Dois irmãos
Segundo os motoristas, as retenções neste trecho
acontecem porque o tráfego que segue pela Auto-estrada
Lagoa-Barra em alta velocidade é bruscamente bloqueado
por três sinais na Rua Mário Ribeiro, no Leblon.

JARDIM
BOTÂNICO

v^kíAiOA

PÇAIJk
ATERRO 00! ;
FLAMENGO i

m

\\
BOTAFOGO!

BAI3RA SÃO CONRADO

Elevado do Joá

Acesso ao Túnel Dois irmãos
O trânsito lento se estende por todo o túnel porque há o estreitamento
de quatro para duas pistas. Além disso, há excesso de veículos - cinco
mil carros por hora • e os reflexos da Auto-estrada Lagoa- Barra.
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Avenida Borges de Medeiros
O maior nó é próximo ao Túnel Rebouças. O
principal motivo é o afunilamento no acesso
ao túnel, de duas para uma faixa.

Chegada ao Humaitá
O trecho funciona como um
gargalo, ja que há o encontro dos \
carros que vém da Rua Jardim f
Botânico com os que saem da
Lagoa em direção a Bota

Via Túnel Rebouças
Distância

25 Quilômetros
Percurso

Final da Avenida Armando
Lomrabi, Elevado do Joa,
São Conrado, Túnel Dois
Irmãos, Auto Estrada Lagoa-
Barra, Lagoa (Avenida
Borges de Medeiros), Túnel
Rebouças e Avenida
Presidente Vargas.
Tempo gasto fora
do rush

40 minutos
Velocidade média

37,5 km/h
Tempo gasto no rush

1h40
Velocidade média

15 km/h

Descida da Perimetral
No percurso ate a esquina das
avenidas Presidente Vargas e Rio
Branco, o trânsito é congestionado
a qualquer hora do dia,
principalmente pelo excesso de
carros e de bandalhas
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Via Praça da Bandeira
Distância

12 Quilômetros
Percurso

Hospital Salgado Filho,
Rua Arquias Cordeiro, Rua
Bela Vista, Avenida
Marechal Rondon, Avenida
Presidente Castelo Branco,
Praça da Bandeira, Viaduto
dos Fuzileiros e Avenida
Presidente Vargas.
Tempo gasto fora
do rush

29 minutos
Velocidade média
•24.8 km. h
Tempo gasto no rush

55 minutos
Velocidade média

13 km/h

Benfica
Um retorno mal sinalizado, muito usado por
caminhões, provoca um afunilamento na saída
do Viaduto de Benfica. Na Rua Olímpio de Melo,
o excesso de caminhões estacionados na
beirada da pista praticamente reduz a rua a uma
via de duas faixas, ao invés das quatro originais.

AV. BRAS51
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* Av. Suburbana

Av. Marechal Rondon

MÉIER

Avenida Suburbana
O estreito e esburacado trecho de um
quilômetro em frente á favela do
Jacarezinho. no subuibio do Jacaré, e
o mais critico. Nos períodos de maior
movimento, muitos motoristas tentam
fugir do engarrafamento trafegando na
contramão, causando retenções ainda
maiores

£ MG EM HO
NOVO

Rua Arquias Cordeiro
Na altura do Engenho Novo, buracos obrigam
os motoristas a reduzir a marcha.

Avenida Presidente Castelo Branco
No Maracanã, um sinal fora de sincronia provoca verdadeiro
nó no cruzamento com a Rua General Canabarro.

Avenida Brasil
O trecho que vai do Cajú ate a
Rodoviaria Novo Rio congestiona todas ?
as manhãs, Perde-se ate 30 minutos |
para percorrer menos de um quilômetro
Segundo os motoristas, a culpa é do
excesso de ônibus piratas que chegam ?
à cidade de outros municípios.

f» n iíi

Rodoviária
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Praça da Bandeira
O congestionamento causado pelas obras;
do Teleporto. na Cidade Nova, tem
reflexos na saída da praça, atravancando f
o Viaduto dos Fuzileiros, que leva ate a
Avenida Presidente Vargas.

I
Rodrigues Alves

Obras de drenagem da
prefeitura afunilam o
trânsito em vários trechos, ;•
causando retenções.

P H A Ç £
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Av. Rio
Branco A 8 TÍ10
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0NA SUL

Via Av. Suburbana
Distância

16 Quilômetros
Percurso

Hospital Salgado Filho, Ruaí
Santa Fé, Rua Torres
Sobrinho. Rua Cirne Maia.
Rua Vasco da Gama,
Avenida Suburbana, Rua
Prefeito Olímpio de Melo.
Avenida Brasil, Avenida
Rodiigues Alves, Rua Barão
de Tefé. Avenida Venezuela,
Praça Mauá e Avenida Rio
Branco.
Tempo gasto fora
do rush

31 minutos
Velocidade média
•30.8 km/h
Tempo gasto no rush

1h15
Velocidade média

12 km/h

Avenida Presidente Vargas
Um sinal defeituoso na Avenida Passos prejudica o já confuso cruzamento í
com a Avenida Passos, próximo ao Saara. O trânsito fica ainda pior por
causa das filas para os estacionamentos às margens da Avenida
Presidente Vargas Na hora do rush, perde-se mais de 15 minutos para
percorrer 500 metros

Botafogo/Centro

Rua São Clemente
No sentido Centro-Botafogo, a vedete da retenção é a São Clemente. O
pnncípal motivo e o excesso de colégios e a falta de policiamento para
ordenar o trafego. No horário de entrada e saída das escolas, os
motoristas chegam a estacionar em fila tripla Com isso. a velocidade
media dos carros para cruzar os 1 600 metros da rua gira em tomo de
6km/h. Acrescenta-se a isso o grande numero de ônibus e carros
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Voluntários da Pátria
Impossível definir pontos específicos de congestionamento na Voluntanos Seus
1.800 metros permanecem engarrafados durante todo o dia, até mesmo quando não
ha o agravante da entrada e saída dos colégios do bairro Atualmente, quem cruza a
rua luta ainda contra os canteiros de obra do projeto Rio Cidade São 18 no total, um
a cada 100 metros. Isso sem contar a falta de sincronia dos sinais, o excesso de
ómbus e de carros em horários de pico. o policiamento ineficiente, os
estacionamentos irregulares e a distnbuiçâo inadequada dos pontos de ómbus
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Via Voluntários
Distância

11 Quilômetros
Percurso

Inicio da Rua Voluntanos
da Pátria, Praia de
Botafogo. Avenida Rui
Barbosa. Praia do
Flamengo, Avenida Beira-
Mar. Avenida Penmetral e
Avenida Presidente Vargas.

Tempo gasto fora
do rush

35 minutos
Velocidade média

18.8 km/h
Tempo gasto no rush

1h
Velocidade média

11km h

Rua Mena Barreto
Também não escapa da saturação do trânsito de
Botafogo Estreita para o grande volume de carros, a
rua tem seu congestionamento agravado 'por fatores j
como operações de carga e descarga em horanos
indevidos O grande movimento de caminhões na
estação de tratamento de Hxo da Comlurb, no inicio ;
da rua. contnbui para as retenções.

Rua General Polidoro
O motonsta que escolhe a Rua General Polidoro para se livrar do caos da ,
Voluntanos entra em uma das muitas armadilhas do trânsito de Botafogo í
Muito estreita, a rua não comporta o excesso de carros em direção a Praia
de Botafogo ou a Copacabana.

Aterro do Flamen
A via expressa funciona como um oásis em meio ao caos do
trânsito que liga a Zona Sul ao Centro, náo há sinais e os ônibus
cucutam pela faixa seletiva. Como não ha engarrafamentos, a
velocidade méa a dos carros gira em tomo de 80 Km tv Com essas
vantagens, o Aterro se tomou rota obngatona para o motonsta que
busca saídas altenativas
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. Município e

estado não se

entendem e a

bagunça continua

"Em São Paulo, o trânsito é
ainda pior do que o do Rio"

M árcio Quoiio/, socrot.ii io
municipal do Transportes

Terra de ninguém T
Í

O trânsito do Rio é terra de ninguém. Iniciado há
lim ano, o processo de municipalização do controle
$0 tráfego ainda não foi concluído. A prefeitura tem
.poder sobre a operação mas não pode multar, atri-
>buição ainda exclusiva da Polícia Militar. Isso serve
hde pretexto para as duas instâncias de poder eximi-
Sjcm-se da responsabilidade pelo caos diário nas ruas
•do Rio. O estado acusa a prefeitura — e vice-versa

e o cidadão, engarrafado, não sabe sequer a
quem endereçar as suas ofensas.

| O poder de cobrança de multas, que a prefeitura
reivindica desde o inicio da administração César
Iwaiaf é um dos argumentos usados pela CET-Rio'para 

justificar a ineficiência do trabalho de seus
•operadores de trânsito. "Estamos na rua para cobrir
p déficit de guardas da PM, que é de mais de 10 mil'homens. Mas não há como impor respeito se não
temos o poder de multar", lamenta o presidente da
ÇET-Rio, Carlos Eduardo Maiolino. A resposta do
governo é intransigente. "Fiscalização no trânsito'não 

deixará de ser atribuição exclusiva da PM",
declarou Mareeilo Alencar em recente entrevista."Atualmente, a PM tem cerca de 1,1 mil homens por"dia 

controlando o trânsito em 19 bairros da cidade,
leste número, já baixo e que na prática e ainda
fijienor, é quase equivalente aos 900 operadores das
ttove coordenadorias regionais da CET.

£ Como o governador Marcello Alencar já bateu o
gpartelo com relação ao assunto, a única possibilida-
•de imediata da fiscalização passar para as mãos da
?CET está no novo Código Nacional de Trânsito, já
aprovado na Câmara e prestes a ser votado ainda
«jste mês no Senado. Se for aprovado, o código
"transfere de vez para os municípios as responsabili-
|}ades sobre o trânsito. Caso isso ocorra, o prefeito
|Césa| Maia já determinou que a fiscalização no Rio
ttassará a ser da Guarda Municipal, que já tem
preparada uma tropa de 500 guardas treinados para
Vptuar no trânsito.
£ Enquanto não se resolve o impasse, toda a inge-
Wèncta possível da prefeitura na administração do
-trânsito do Rio passa pela CET-Rio. Só para este
;ano, o município reservou RS 40 milhões de seu
%v4mento total para a empresa, cifra três vezes
£fnaíor que a do ano passado.
~ O prefeito César Maia não esconde que a CET é
*tima das empresas prioritárias de seu governo. 

"Não

piá como administrar o trânsito saturado de uma
i&idade como o Rio sem investir em engenharia de
ítráfego", justifica. Para o secretário municipal de"Transportes. Márcio Queiroz, o Rio é deficitário em
-jtnalha viária. "Temos apenas corredores de trânsito
«apertados entre o mar e a montanha", diz o secretá-

rio, que tem o costume de fazer uma comparação:
t "Em São Paulo, o trânsito é ainda pior".
£• Com montanhas ou não, o trabalho de engenha-

ria de tráfego da CET deixa a desejar. Os cerca de
i>00 operadores, a maioria contratada de empresas
-terceirizadas, ganham mal e são pouco eficientes.
âPom um salário de apenas RS 400 e sem qualquer
-regulamentação profissional ou especialização —
apenas algumas lições de legislação de trânsito e
primeiros socorros — eles raramente conseguem im-
pôr respeito nas ruas. Ê comum encontrar operado-
tcs gesticulando inutilmente em meio a engarrafa-
mentos. A própria CET já registrou este ano diver-

pos casos de agressões por parte de motoristas con-
. trariados.

Faltam também cabeças pensantes na empresa:
apenas oito técnicos com pós-graduaçâo em engenha-
ria de transportes trabalham para a CET. Um número

• baixíssimo se comparado á Companhia de Engenharia''de Tráfego de São Paulo, que há 16 anos trabalha
} com mais de 20 pessoas especializadas em propor
gsoluções para os diversos nós viários da cidade.

Poucas multas

e valores aquém

da realidade

Além das dificuldades estruturais, o Rio sofre com
a impunidade causada pela total ineficiência do atual
sistema de fiscalização no trânsito; O recolhimento de
multas na cidade é extremamente baixo para a quan-
tidade de bandalhas praticadas todos os dias. E,
quando elas são feitas, o valor cobrado é inferior ao
de outras capitais do Brasil.

De acordo com a Policia Militar — responsável
pela emissão das multas, que são cobradas pelo De-
tran —. a média de infrações no Rio é de 50 mil por
ano, número irrisório se comparado aos registrados
em São Paulo no mesmo período: 2.5 milhões de
multas. Apesar de a frota paulistana ser quase três
vezes superior à do Rio — 4,6 milhões contra 1,3
milhões — a diferença do número de multas aplica-
das nas duas capitais é gigantesca. Enquanto mais da
metade dos automóveis que circulam em São Paulo
recebe multas todo ano, proporcionando uma arreca-
dação de mais de RS 100 milhões, no Rio. menos de
5% da frota recebe notificações anualmente.

Os entraves burocráticos do Proderj — órgão do
estado responsável pelo cadastramentò dos veículos e
envio das multas — também são responsáveis pela
baixa arrecadação. Os casos de multas extraviadas
são inúmeros. Até 1994, quando o envio das cobran-
ças ainda era responsabilidade da Policia Militar, o
problema chegava a ser pior: em seis anos, mais de
450 mil multas emitidas permaneceram engavetadas.

Multas com valores redicidos c a certeza da impunidade fazem do motorista carioca um campeão
das infrações de trânsito. Para piorar a situação, os sinais são velhos e mal conservados

Ainda hoje. quando a multa finalmente chega á
casa do motorista infrator, o valor cobrado muitas
vezes é irrisório. No Rio. uma infração por avanço de
sinal vermelho custa cerca de RS 30. três vezes menos
do que em São Paulo.

Outro problema crônico que contribui para o caos
no trânsito fiai acima das cabeças dos motoristas. Os
cerca de 1.5 mil sinais de trânsito do município, a
maioria em péssimo estado de conservação, também
são responsáveis por engarrafamentos, confusões em
cruzamentos movimentados, acidentese até atropela-

mentos. Além de mal tratados, a maioria dos sinais
tem tecnologia obsoleta, o que prejudica ainda mais o
tráfego cm dias de muito movimento.

Alguns pontos de Ipanema. Leblon e Copacabana
contam com sinais fabricados há quase 30 anos. A
falta de manutenção também prejudica as tecnologias
mais modernas. Os sinais eletrônicos que foram insta-
lados no ano passado na Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, por exemplo, apresentam defeito cons-
tantemente, em virtude da degradação dos cabos de
transmissão responsáveis pela sincronia entre eles.

t Duas horas para ir ao pediatraY' Os engarrafamentos provocados pelo grande fluxo
i de veículos e agravados pelas obras do projeto Rio
tí Cidade deixam, todos os dias, mais de 1 milhão de
S passageiros de ônibus presos no trânsito. As seguidas

retenções no trânsito aumentam o tempo de espera
í; dos ônibus. Na última quinta-feira, a dona-de-casa

Maria Nazaré da Silva (foto), de 31 anos, moradora
j de Jacarepaguá. passou cerca de duas horas em um
h ônibus para levar a filha. Diva, de 20 dias, ao pedia-

tKi. no Centro. Depois da consulta médica. Maria
sT Nazaré ainda teve que esperar, com o bebê no colo,
t ttwis de 40 minutos pelo ônibus que a levaria de volta.
<*©epois das obras, c sempre assim. Levo mais tempo
X' para chegar do que fico no medico. O pior é viajar
vi com minha filha doente. Agora, que tenho que voltar
M para casa. fico so pensando que vai ser o mesmo

aperto. Meu braço fica ate doendo só de segurar o
v bebê no colo esse tempo todo", dizia Maria Nazaré,

em um ponto da Avenida Rio Branco, enquanto
í esperava pelo ônibus.

Cario Wrede

111 Ilk
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Atacante joga com a paciência Advogado opta por hora extra
Na última semana, enquanto o time do Fluminen-

se treinava na sede do clube, em Laranjeiras, o joga-
dor Renato Gaúcho tentava evitar os 40 minutos de
atraso que vinha acumulando a cada treino. Não
adiantou sair de sua casa, na Barra da Tijuca. 50
minutos mais cedo. O atacante acabou se atrasando
novamente em função dos engarrafamentos em São
Conrado. na Lagoa e no Túnel Rebouças. No trajeto
entre sua casa na Barra da Tijuca e o clube. Renato
perde Ih40min por dia. "Como moro na Barra, fico
preso em congestionamentos em quase toda a cidade.
O time inteiro passa pelo mesmo problema. Ultima-
mente, os treinos começam quase sempre atrasados",
diz. O ônibus que leva o time para os jogos também
teve que se ajustar ao trânsito congestionado da
cidade. Nos dias e horanos de maior fluxo de veicu-
ios, sai uma hora mais cedo do que saia há um ano
atrás. "Muitas vezes mal dá tempo para o aqueci-
mento. Agora, saímos muito mais cedo. mas o tempo
gasto no trânsito é imprevisível", avaha o jogador.

Para evitar os engarrafamentos no final da tarde, o
advogado Humberto Matoso de Oliveira, que mora
no Grajaú e trabalha no Centro da Cidade, esta
atrasando cada vez mais a volta para casa. Desde que
os congestionamentos passaram a ser constantes na
cidade, Humberto está fazendo hora extra até que o
trânsito melhore. Com isso. o advogado trabalha dc
duas a três horas a mais do que o normal. "Só saio do
escritório depois das 20h. quando sei que não vou
ficar parado no trânsito. Mesmo assim, há trechos
engarrafados a qualquer hora. como a Praça da Ban-
deira e a Avenida Maracanã. Ai. não há como fugir",
lamentava o advogado a caminho do trabalho, na
manhã de sexta-feira, quando ja tinha gasto entre o
Grajaú e a Praça da Bandeira mais de 40 minutos."Na Praça Saenz Pena, não passo de jeito algum Com
as obras do Rio Cidade no canteiro central, só circula
um carro por vez, e ainda é preciso se desviar do->
pontos de ônibus. Quando chove, então, nem dá
vontade de ir para casa. Fica tudo parado", disse.
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claudio carneiro* 0 Rio tem muitos buracos. Alguns deles po- passado, depoisde uniasemana — desconiandoo
—"V 0 

hclicoptero decola c comega a minha rotina dem scr vistos a 500 P6s dc altitudc* como 05 da llm dc scmana ~ ccrca de dois dias 'ninterruptos

¦pr —— de espcctador privilegiado de um louco bale de Avcn,da BraslK da Rodovta hl"gton Lu» e no transito. Ao final de trmta anos de trabalho.

^nrv\- carros, motos, onibus e caminhoes. A coreografia da Ponle Rio-Niterot. Acompanhando a ma con- nossa vitima tera vivido dois anos de engarrafa-

lU I B/J anarquica tern o objetivo de fazer cada coadju- duas, v,f CStf as phf dc s,naliza?a0 '"entos. Solu^o para este problema? Linha \cd

vantc chcgar a seu destine. Num rapido sobrevoo P«chadas, baleadas ed^cando. mclha, Onda Verde, Linha Amarcla...Um arco-t-
. • . .. . 0 motorista so re 0 pedestre solre tambem! ns de alternativas, mas falta ao Rio uma politicade reconhecimento. ja posso notar que a orques- , , r . . ..... . ' .

. ri r r\ * * * i d' ' As ca cadas se transformam em parques de esta- de transport coletivo eficiente. luncionando dc
tra desafina. 0 transito do Rio e um dos mais v „ M . . , ., , v

t „a> . j i t-p i i cionamento, com direito a flanclinhas, obrigando acordo com o ntmo da cidade. Mas este quadro
Investimento d.ficets f 

desgastanttt; do mundo Tem de tudo 
quem ^ a dividir 0 meio da rua com os dc caos pode acabar. Eu na0 tcria a pretensao de'

pm fravrcnnrtp ^dra 
C! ®u^"ecer ^ua ciucr "10rt^ • ruas cs ura 

automoveis. Mas diz o ditado: "Em ano dc elei- dizer que a solu^ao esta aqui ou ali, porem tenho

cadas, 
falta dc placas de stnahzagao, frota antiga, 

^-0 nao se multa. Inauguram-se obras!" E mate- uma certeza: os engenheiros da area de transporte.

SObre tnUlOS auscncia 
de policiamcnto, engenharia dc trafego matica: obra mcnos multa c igual a voto. precisam voar mais de hclicoptero.

, I deficiente e um transporte coletivo que nao aten- Se uma Dessoa gasta uma hora para chegar ao
seria a soiu?ao dc as necessidades da popula?ao. trabalho e outra para voltar para casa, tera -Repdrter aareo das Radios jbfmofm 105

Metro, o melhor caminho
l\

A solucao esta debaixo da terra. Para alguns \
especialistas eonsultados pelo JORNAL DO BRA- .

dizao 
' 

—ENTR0 ¦»"!!?¦  L ArANJE|RAS *|

Martins Ribeiro.

Universidadc Federal do Rio dc Janeiro. Segundo ele.
investir em transporte publico sobre trilhos e a saida **»
para evitar a asfixia total da malha viaria carioca: V Sambodromo 

sambWromo ^"Gutras solugoes sao arremedoSl Melhoram, mas nao ' ¦
resolvcm". Para evitar acidentes, sera Construida uma lerceira faixa na pista do Viadutd. Sao Sebastido em dire^ao a Lciranjeiras, por has das arquibancadas do sambodromo-

Pode pareeer 11111 contra-senso. mas 0 crescimerito
econoniico do Brasil contribui para piorar 0 transito PpmiAliafi n|»*qc van Siio obras pec.|Ucnas e dc balX0 cust0 P°ra frell>?- Sebastiao pela Rua Benedito Hipolito, no Centra,.u-
no Rio. "0 11111 reflexo da falta de planejamento. ^'1 UClltlB UWI <*.0 ? €\\J rar 0 lluxo de veiculos ou reduzir 0 riseo de acidentes prefeitura contratou a firma Hidroterra para implan-.
Hoje, calculo que haja 100 carros para cada mil em varios bairros. A CET-Rio levantou os 35 pontes. tar uma tejfceira faixa na pista. poi&as das arquiba^*
habitantes do Rio. Se esse volume coiitinuar creseen- atflCflr OS 35 DOIltOS agrupou-os em lotes e buscou a consultona de llrmas cadas da Passarela do Samba. "Os rtiotoristas sobem,'
do com a retomada do desenvolvimento econoniico. JT de engenharia para estudo dos problemas e apresen- a rampa de acesso e caem em uma pista de altu
vai ser dificil andar de carro na cidade" avalia Paulo r. • 1 - ^ tacao de solugdes. No eruzamento das ruas Real velocidadc, 0 que provoca muitos aeidentcs. A colo^,
Cesar. 0 professor inl'orma que cm Londres a ofertae CFltlCOS (IO tl'clllSltO Grandeza e General Polidoro, em Botafogo. por ca?ao de uma terceira faixa entre a Rua Benedito
de 320 carros para cada mil habitantes; eem Paris, de exemplo, 0 problema e a falta de visibilidade. A Hipolito e a Avenida Salvador de Sa vai redu/ir v?'.
3S0. "A diferema basica 6 que nas duas capitais Para grandes problemas, pequenas'solucoes. Essa soluyaoe reeuar um pouco 0 meio-fio. obra que pode risco de acidentes", avalia oengenheiro Jose Candido'
europeias 0 metro e 11111 meio de transporte eficiente. e a filosotia do programa DesfaSendo iiox de transitu. ser feita em 45 dias. Pessoa, responsavel pela obra.
cobre as cidades de ponta a ponta". acrescenta. que a prefeitura esta desenvolvendo em varios pontos Ja na Avenida Francisco Bicalho, 0 problema e Alem do programa Desfazeiuto nos de transito, a..

Paulo Cesar observa que, mesmo em Londres, criticos da cidade. Sob a coordenabal da CET-Rio. o retengao provocada pelos pontos de onibus em frente C ET-Rio esta investindo na model nizav'ao do coti-
velocidade media dos carros vem caindo nos ultimos programa nretende melhorar 0 lluxo em ltlhres tra- « Estaoao Ferrovtana da Leopoldina. A solu?ao sera trole dos sinais. No Centra, 140 cruaimentos ja sao
anos, 0 que indica que 0 transito da sinais de retenvao dicinn',lm«'.tu. ^nlindos como ¦. Ru-i Re d Gran- a IP0^ dc dlK,S faiXUS f1®^8 para 0S on,bus' As controlados por computador e o proximo passo ,c

progressiva. 
"Morei 

quat.o anos em Londres e so i r n t ir obras ser5° feitas dc abril aiulho- "Lcvantamos um utilizar cameras de video para y.giar loca.s criticos.-.
andava de metro. Mesmo com todo 0 planejamento, 1111 

Botd'°8£« 011 a AvtnWJ 1 ;ailclsi° "ILa"u - total de 46 pontos e pretendemos ataear todos ate 0 F.111 agosto. 52 cameras estarao luncionando no Cen-
0 trfm'sito da mostras de fadiga. Imagine aqui, onde no Centra. Para ataear 35 pontos criticos do transito fun do ano". promete 0 diretor de projetos da CET- tro. O operador podera acelerar ou rclardar um

planejamento e coisa recente e 0 metro tem poucos carioca, a prefeitura vai gastar ate 0 llm do arid RS Rio. Marcio Marques Moreira. eonjunto de sinais se notar pelo video que 0 lluxo ft
qulifmetros de trilhos?", compara 0 professor, que 5.5 milhoes. Para evitar os acidentes no acesso ao Viaduto Sao veiculos esta retido em determinada area,
mora na Lagoa e sai de casa antes das sete para evitar
0 congestionamento da manha; "Se eu perder a hora, , hmj , i;i wwuii'M lta_i ^ mmm

no inferno". KIwWMiH MPfflilr^H i.

iiuiegu uv¦¦viugittiuu uuKtiuiuiia pJf'H J ¦Ei '?
1'ransportes da Coppe-UFRJ (Coordenagao dos Pro- 4 f AS 1 W |'?f WM, I Kj ifel j | fl
gramas de Pos-Graduacao em Engenharia). acha que I - "ni'pi' j' 1 M'nrra malha viaria carioca "esta csgotada". Ela e Paulo SS ; 11.81
C^ar apontam pelo mcnos uma causa para os cngar-
ntD.mientos que hoje castigam 0 carioca: a falta pSSSsiscssaiaAi^ .....

planejamento nas obras do Rio-Cidade. feitas
bairros. "I: muita obra »f|-

mesmo poderemos Mk
saber se 0 Rio-Cidade melhorou ou piorou o transi- 9K

: Paulo Cesar e Marilha concordam que a expansao ^jjj 
" 

'^BQ 
jj

onibus. E uma saida distante. Segundo a Assessoria iBBI JBBHHBhI^S^'^^SBI^^BhIhI
de lmprensa da Companhia do Metropolitano, para .....

Cfies de Tomas Coelho e Vicente de Carvalho, na ^
Linha 2. A abertura da estarao Arcoverde. em Copa- Ml £1 ¦!!!^BHHI^^^^BIBHHMmiSv' <*V,
cabana, esta prevista para outubrode ()7.0 metro ¦! 7., ll &
deve alcancar a Pavuna — ultima estarao projetada HBHI^hI ' ¦ kj 'Z

Mm \
1 Enquanto solu^ao cspe- ¦ P ^

cialistas apontam algumas alternativas para melhorar ^ | s ,Vv' -
0 transito no Rio. Paulo Cesar defende a moderniza- ^ 1
?ao da operacao e cita a melhoria dos sinais. "Muitos A cdnclusao da Auto-Estrada Lagoa-Barra. ha seis meses, nao acabou com os imensos engarrafamentos didrios enfrentados por quem a utthza t ;
sao mal colocados. Se .0. motorista avanca um pouco - espago para grandes intervemjoes dc engenharia de outras ayoes na Barra: "O 

planejamento tem que sur
a Itnha, nao consegue ver se esta verde ou vermelho. LOIlSeStlOnameiltOS trlfego mas, scm planejamento, 0 bairro vai acabar se macro, do contrario apenas se transfere 0 engarrafa^
Quando 0 sinal abre. esse pnmeiro da lila deniora ^ tornando uma nova Copacabana. mento de lugar. A Barra cresce rapidamente, com
sair e retem 0 transito , explica. flrcnilillinTII 

fill Pill Jose Candido e responsavel por pequenas adapta- construcoes que alteram 0 lluxo de trafego. Tem que
A 111a educacao dos niotoristas e a falta de fiscali- UCaCtlilllKUll l|UCIll goes na Avenida Niemeyer — um dos acessos a Barra planejar antes, nao depois".

zapao contribuem decisivamente para 0 caos. O enge- • > tj — que a empresa Hidroterra esta fazendo, a servigo O professor Paulo Cezar Martins Ribeiro concor-.
nheiro Jose Candido Pessoa, dh Hidroterra Engenha- tem que lr a nai i a da prefeitura. Ele garante que a solucao definitiva da com a necessidade de preceder as obras na Barra
ria. empresa responsavel por algumas obras da pre- „ , f . D Paraos engarrafamentos na Niemeyer e a dupljcacao por estudos de impacto de trafego. Ele terne que a
,... . ; ... , Oengenheiro Jose Candido Pessoa mora na paca- da pista. 

'Estamos criando uma baia para os orubus Linha Amarela venha a liberar uma demanda repri-ei ura no i.uisi o , 1 a um exemp 0. <.c lar Ul (jrc;ii mas ja pensou em morar na Barra. Desistiu na entrada do Vidigal. 0 ponto critico da Avenida. mida de bairros como Agua Santa, Meier, Encantado
uni eruzamento e impcrdoavel. O motorista sabe que ja jd£ja an0 p;issado, quando levou duas horas no Hoje. os onibus param no ponto e fecham a pista. Vai e outros. "Com a abertura da Linha Amarela. os
nao da para seguir. mas mesmo assim para 0 carro no trajeto entre seu escritorio, no Centra, e 0 Metropoli- melhorar. mas nao vai resolvcr". moradores desses bairros podem querer ir a praia ou
eruzamento, feehando 0 transito. Por isso defendo tan. onde iria assistir a um show. "Hoje. para mini, O engenheiro ressalta que a duplica^ao da Nieme- as compras na Barra. criando uma nova situagao no
presenga do guarda na rua. multando pesado quem morar na Barra e inviavel", diz Jose Candido. Segun- yer resolveria 0 problema dos engarrafamentos no transito. Sera que a Barra esta preparado para is-.
comete essa infracao". do ele. a Barra e um dos poucos lugares no Rio com Leblon. mas a obra teria que ser conjugada com so'?". Hi

Jl-

Carlo Wrede i

Obstetra teme perder os partos Motorista e presa facil dos pivetes Em Botafogo, so indo a pe M

go. e 0 consultorio onde trabalha. em Copacabana. unica preocupagao da advogada Maria I lorencia da mais de 30 minutos. na hora do rush, para pcrcorrer.u
obstetra Elisabeth Pinheiro perde, todos os dias. mais C osta no caminho para 0 trabalho — ate a manha da Rua Voluntaries da Patria. mudaram os habitos dc .
tempo do que leva para fazer uma cesariana ou um ultima tetya-feira. Quando vai de casa. na Barra da alguns moradores. E o caso de Ana Lucia Ferreiri, ,
parto normal. Somando os trajetos de ida e de volta Tiiuca. para 0 escritorio no Centra, Maria Florencia # Lima. Depois de gastar m.iis de uma hora no transito \
para 0 trabalho e 0 tempo entre 0 consultorio e fica engarrafada todas as manhas na Avenida Atlan- M - P3™ Icvar a fi,ha. N,ana- dc : anf • a0 col^o. que
Hospital Sao Lucas, tambem em Copacabana. a me- ~r.v,, ,r-> -.i,..,, "^titiirairr • SHU^^Ir w& ficano mesmo bairro, ela desistiu do carro. "Tenterir

1 1 tica.em Copacabana. rsa terca,atemuocongestiona- ¦¦ ¦^¦1 . •. r 1..) u,;, ..dtca calcula que podena lazcr. pelo mcnos, mais trei . ... , . . BP9mh^*~''^VI^K'':'  de onibus, mas Tui assaltada. Hoje, so anao a pe.
partos por dia. "Saio 

para o consultorio e para mento. a advogada !oi surpreendida por dois pivetes. ~'rComo minha filba ainda ® Pwlu®,a para a?uentar
Hospital com uma antecedencia cada vez maior. mas com cacos de vidro nas maos. que lev aram todo 0 seu fjKf? andar por 20 minutos, levo um carrinho de bebe, e ela
iiem sempre e possivel escapar de eiisjarrafamentos dinheiro — mais de RS 100. Como estava atras*ida, vai quase sempre dormindo , di/ a moradora dc
monstruosos. Felizmente, 0 Sao Lucas tem obstetra ha mais de uma hora no transito, nao deu queixa na ^BJ^|j|B :'^H^B Botafogo. Ate no trajeto, Ana Lucia ficou sem opcao.

de plantao para atender a padentes no caso de policia. No dia seguinte. enquanto estava parada no Mfttgk Para"da r"a°"dc m0p1' 
^Ttoda 

'lv?
; - :. ,. it. i, • ¦ m ao colecio da filha. na Rua Capistrano de Abreu. ela

medico nao conseguir chegar . diz Elisabeth, ahv.ada engarratamemo. no mesmo local e no mesmo hora- 
tem evitado a principal via do bairro - a Volunti-

por nao ter perdido nenhum parto ate hoje. Mais rio, voltou a ser assaltada. e. mais uma vez. nao teve I ^ \pesar de consecuir escapar das obras do proje-
grave, no entanto, e a situayao das gestantes, que nao como tugir porque 0 transito estava parado. Com to Rio Cidade rtaquela rua. a moradora. em seu
Conseguem chegar as maternidades em tempo. "Por esses engarrafamentos. os motoristas viram pre>~i- trajeto. acaba esbarrando nas calyadas estreitas x
isso. sempre aconselho minhas pacientcs ,1 irem para taceis. Ffcamos em desvantagem, porqiK os pivetes destruidasda Rua Sao C lemente. "Ha trechosernqye
0 hospital o mais redo possivel". saem corrcndo e nos nao podemos fazer nada". diz. nem o carrinho passa direito".

O Rio tem muitos buracos. Alguns deles po-
dem ser vistos a 500 pés de altitude, como os da
Avenida Brasil, da Rodovia Washington Luis c
da Ponte Rio-Niterói. Acompanhando a má con-
servaçào das vias estão as placas de sinalização
pichadas, baleadas e despencando.

O motorista sofre! O pedestre sofre também!
As calçadas se transformam em parques de esta-
cionamento, com direito a flanclinhas, obrigando

quem passa a dividir o meio da rua com os
automóveis. Mas diz o ditado: "Em ano de ciei-
ção não se multa. Inauguram-se obras!" É mate-
mática: obra menos multa c igual a voto.

Sc uma pessoa gasta uma hora para chegar ao
trabalho e outra para voltar para casa, terá

passado, depois de uma semana — descontando o
fim de semana —, cerca de dois dias ininterruptos
no trânsito. Ao final de trinta anos de trabalho,
nossa vítima terá vivido dois anos de engarrafa-,
méritos. Solução para este problema? Linha Veri
melha. Onda Verde, Linha Amarela...Um arco-i-
ris de alternativas, mas falta ao Rio uma política
de transporte coletivo eficiente, funcionando dç.
acordo com o ritmo da cidade. Mas este quadro
de caos pode acabar. Eu não teria a pretensão de
dizer que a solução está aqui ou ali, porém tenhç
uma certeza: os engenheiros da área de transporte
precisam voar mais de helicóptero.

CLÁUDIO CARNEIRO*

O helicóptero decola e começa a minha rotina
de espectador privilegiado de um louco balé de
carros, motos, ônibus e caminhões. A coreografia
anárquica tem o objetivo de fazer cada coadju-
vante chegar a seu destino. Num rápido sobrevôo
de reconhecimento, já posso notar que a orques-
tra desafina. O trânsito do Rio é um dos mais
difíceis e desgastantes do mundo. Tem de tudo

para enlouquecer qualquer mortal: ruas esbura-
cadas, falta de placas dc sinalização, frota antiga,
ausência de policiamento, engenharia dc tráfego
deficiente e um transporte coletivo que não aten-
de ás necessidades da população.

Investimento

em transporte

sobre trilhos

seria a solução Repórter aéreo das Rádios JB FM e FM 105

o melhor caminho

A solução está debaixo da terra. Para alguns
especialistas consultados pelo JORNAL DO BRA-
SIL, ampliar a rede do metrô é a melhor forma de
descongcstiónar o trânsito infernal da cidade. "Não

vejo outra forma de tirar os veículos da rua", diz o
engenheiro de tráfego Paulo César Martins Ribeiro.
PhD pela Universidade de Londres e professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ele.
investir em transporte público sobre trilhos é a saida
para evitar a asfixia total da malha viária carioca:
"Outras soluções são arremedos. Melhoram, mas não
resolvem".

Pode parecer um contra-senso. mas o crescimento
econômico do Brasil contribui para piorar o trânsito
no Rio. "Ê 11111 reflexo da falta de planejamento.
Hoje, calculo que haja I00 carros para cada mil
habitantes do Rio. Se esse volume continuar cresceu-
do com a retomada do desenvolvimento econômico,
vai ser difícil andar de carro na cidade", avalia Paulo
César. O professor informa que em Londres a oferta é
de 320 carros para cada mil habitantes; e em Paris, de
3K0. "A diferença básica é que nas duas capitais
européias o metrô é um meio de transporte eficiente,
cobre ;rs cidades de ponta a ponta", acrescenta.

Paulo César observa que, mesmo em Londres, a
velocidade média dos carros vem caindo tios últimos
anos, o que indica que o trânsito dá sinais de retenção
progressiva. 

"Morei 
quatro anos em Londres e só

andava de metrô. Mesmo com todo o planejamento,
o trânsito dá mostras de fadiga. Imagine aqui, onde
planejamento é coisa recente e o metrô tem poucos
quilômetros de trilhos?", compara o professor, que
mora na Lagoa e sai de casa antes das sete para evitar
o congestionamento da manhã: "Se eu perder a hora.
caio no inferno".-It

A engenheira Marilita Braga, coordenadora de
Controle de Tráfego do Programa de Engenharia de
Transportes da Coppe-UFRJ (Coordenação dos Pro-
gramas de Pós-Graiiuaçâo em Engenharia), acha que
a malha viária carioca "está esgotada". Ela e Paulo
Cj^ar apontam pelo menos uma causa para os engar-
rafcimentos que hoje castigam o carioca: a falta de
planejamento nas obras do Rio-Cidade. feitas sirnul-
uíljcamente em vários bairros. "É muita obra ao
mesmo tempo. Só quando elas acabarem poderemos
saber se o Rio-Cidade melhorou ou piorou o transi-
to", analisa o professor.

Paulo César e Marilita concordam que a expansão
db metrô é a saida para retirar de circulação carros e
ônibus. E unia saida distante. Segundo a Assessoria
de Imprensa da Companhia do Metropolitano, para
este ano só estão previstas as inaugurações das esta-
çòes de Tomás Coelho e Vicente de Carvalho, na
Linha 2. A abertura da estação Arcoverde. em Copa-
cabana, está prevista para outubro de 97. O metrô só
deve alcançar a Pavuna —¦ última estação projetada
da Linha 2 — em 98.

Enquanto a solução definitiva não vem, os espe-
eialistas apontam algumas alternativas para melhorar
o trânsito no Rio. Paulo César defende a moderniza-
ção da operação e cita a melhoria dos sinais. "Muitos

são mal colocados. Se o motorista avança um pouco
a linha, não consegue ver se está verde ou vermelho.
Quando o sinal abre. esse primeiro da fila demora a
sair e retém o trânsito", explica.

A má educação dos motoristas e a falta de fiscali-
/ação contribuem decisivamente para o caos. O enge-
nheiro José Cândido Pessoa, dh Hidroterra Engenha-
ria. empresa responsável por algumas obras da pre-
feitura no trânsito carioca, dá um exemplo: "Fechar

um cruzamento é imperdoável. O motorista sabe que
não dá para seguir, mas mesmo assim para o carro no
cruzamento, fechando o trânsito. Por isso defendo a
presença do guarda na rua. multando pesado quem
comete essa infração".

CENTRO LARANJEIRAS * * CENTRO LARANJEIRASViaduto Sio Sabasllio Viaduto Sio Sabaatifio

Sambódromo
Sambódromo

Para evitar aeidentes. será Construída uma terceira faixa na pista do Viaduto São Sebastião em direção a Laranjeiras, por trás das arquibancadas do samhòdromo

Pequenas obras vão

atacar os 33 
pontos

críticos do trânsito

São obras pequenas e de baixo custo para melho-
rar o fluxo de veículos ou reduzir o risco de acidentes
em vários bairros. A CET-Rio levantou os 35 pontos,
agrupou-os em lotes e buscou a consultoria de firmas
de engenharia para estudo dos problemas e apresen-
tação de soluções. No cruzamento das ruas Real
Grandeza e General Polidoro, em Botafogo, por
exemplo, o problema é a falta de visibilidade. A
solução é recuar um pouco o méio-fio, obra que pode
ser feita em 45 dias.

Já na Avenida Francisco Bicalho, o problema é a
retenção provocada pelos pontos de ônibus em frente
â Estação Ferroviária da Leopoldina. A solução será
a adoção dc duas faixas seletivas para os ônibus. As
obras serão feitas de abril a julho. 

"Levantamos um
total de 46 pontos e pretendemos atacar todos até o
fim do ano", promete o diretor de projetos da CET-
Rio. Márcio Marques Moreira.

Para evitar os acidentes no acesso ao Viaduto São

Sebastião pela Rua Benedito Hipólito. no Centro, a¦
prefeitura contratou a firma Hidroterra para implan-,
tar uma terceira faixa na pisia. por Irás das arquibaivú
cadas da Passarela do Samba. "Os motoristas sobeíu
a rampa de acesso e caem em uma pista de alta'
velocidade, o que provoca muitos aeidentes. A colo*:
cação de uma terceira faixa entre a Rua Benedito
Hipólito e a Avenida Salvador de Sá vai reduzir!^
risco de aeidentes", avalia o engenheiro José Cândido'
Pessoa, responsável pela obra.

Além do programa Desfazendo nós de trânsito. a-
CET-Rio está investindo na modernização do con-
trole dos sinais. No Centro, 140 cruzamentos já são
controlados por computador e o próximo passo,é
utilizar câmeras de video para vigiar locais críticos.'
Em agosto. 52 câmeras estarão funcionando no Cen-
tro. O operador poderá acelerar ou retardar um
conjunto de sinais se notar pelo video que o fluxo ^e
veículos está retido em determinada área.

Para grandes problemas, pequenas soluções. Essa
e a filosofia do programa Desfazendo nós de trânsito.

que a prefeitura está desenvolvendo em vários pontos
críticos da cidade. Sob a coordenação da CET-Rio. o
programa pretende melhorar o lluxo em lugares tra-
dicionalmente complicados, como a Rua Real Gran-
de/a, em Botafogo, ou a Avenida Francisco Bicalho.
110 Centro. Para atacar 35 pontos críticos do trânsito
carioca, a prefeitura vai gastar até o fim do ano RS
5,5 milhões.

Evandro Teixeira

A conclusão da Auto-Èstrada Lagoa-Barra, há seis meses, não acabou com os imensos engarrafamentos diários enfrentados por quem a utiliza \ \

espaço para grandes intervenções dc engenharia de outras ações na Barra: "O 
planejamento tem que sur

tráfego mas, sem planejamento, o bairro vai acabar se macro, do contrário apenas se transfere o engarrafa-
tornando uma nova Copacabana. mento de lugar. A Barra cresce rapidamente, com

José Cândido é responsável por pequenas adapta- construções que alteram o lluxo de tráfego. Tem que
çòes na Avenida Niemeyer — um dos acessos ã Barra planejar antes, não depois".
— que a empresa Hidroterra está fazendo, a serviço O professor Paulo Cezur Martins Ribeiro concor-
da prefeitura. Ele garante que a solução definitiva da com a necessidade de preceder as obras na Barra
para os engarrafamentos na Niemeyer é a duplicação por estudos de impacto de tráfego. Ele teme que a
da pista. 

"Estamos criando uma baia para os ônibus Linha Amarela venha a liberar uma demanda repri-
na entrada do Vidigal, o ponto critico da Avenida. midade bairros como Água Santa. Méier, Encantado
Hoje. os ônibus param no ponto e fecham a pista. Vai c outros. "Com a abertura da Linha Amarela, o*
melhorar, mas não vai resolver". moradores desses bairros podem querer ir a praia ou

O engenheiro ressalta que a duplicação da Nieme- ás compras na Barra, criando uma nova situação no
ver resolveria o problema dos engarrafamentos no trânsito. Será que a Barra está preparado para is-
Leblon. mas a obra teria que ser conjugada com so?". r

Congestionamentos

desanimam quem

tem que 
ir à Barra

O engenheiro José Cândido Pessoa mora na paca-
ta Urca, mas já pensou em morar na Barra. Desistiu
da idéia ano passado, quando levou duas horas no
trajeto entre seu escritório, no Centro, e o Metropoli-
tan. onde iria assistir a um show. "Hoje. para mim.
morar na Barra é inviável", diz José Cândido. Segun-
do ele. a Barra é um dos poucos lugares no Rio com

Cario Wrede
Motorista é presa fácil dos pivetes
Os atrasos por causa dos engarrafamentos eram a
única preocupação da advogada Maria Floréncia da
Costa no caminho para o trabalho — até a manhã da
última terça-feira. Quando vai de casa. na Barra da
Tijuca. para o escritório no Centro, Maria Floréncia
fica engarrafada todas as manhãs na Avenida Atlán-
nca. em Copacabana. Na terça, além do congestiona-
mento, a advogada foi surpreendida por dois pivetes,
com cacos de vidro nas mãos. que lev aram todo o seu
dinheiro — mais de RS 100. Como estava atrasada,
há mais de uma hora no trânsito, não deu queixa na

policia. No dia seguinte, enquanto estava parada no
engarrafamento, no mesmo local e no mesmo horá-
rio, voltou a ser assaltada, e. mais uma vez. não teve
como fugir porque o trânsito estava parado. 

"Com

esses engarrafamentos, os motoristas viram presa>
laceis. Ficamos em desvantagem, porque os pivetes
saem correndo e nós não podemos fazer nada", diz.

Em Botafogo, só indo a pé
Os engarrafamentos de Botafogo, onde e preciso

mais de 30 minutos, na hora do rush, para percorrer a
Rua Voluntários da Pátria, mudaram os hábitos dc
alguns moradores. E o caso de Ana Lúcia Ferreira.
Lima. Depois de gastar mais de uma hora no transito
para levar a filha Maria, de 2 anos. ao colégio, que
fica no mesmo bairro, ela desistiu do carro. "Tentei ir
de ônibus, mas fui assaltada. Hoje. só ando a pé.
Como minha filha ainda é pequena para agüentar
andar por 20 minutos, levo um carrinho de bebê, e ela
vai quase sempre dormindo", diz a moradora de
Botafogo. Até no trajeto. Ana Lúcia ficou sem opção.
Para ir da rua onde mora. perto da Praça Radial Sul.
ao colégio da filha, na Rua Capistrano de Abreu, ela
tem evitado a principal via do bairro — a Voluntá-
rios. Apesar de conseguir escapar das obras do proje-
to Rio Cidade naquela rua. a moradora, em seu
trajeto, acaba esbarrando nas calçadas estreitas e
destruídas da Rua São Clemente. "Há trechos em que
nem o carrinho passa direito".

Obstetra teme perder os partos
Nos engarrafamentos entre sua casa. em Botafo-

go. e o consultório onde trabalha, em Copacabana, a
obstetra Elisabeth Pinheiro perde, todos os dias. mais
tempo do que leva para fazer uma cesariana ou um
parto normal. Somando os trajetos de ida e de volta
para o trabalho e o tempo entre o consultório e o
Hospital São Lucas, também em Copacabana, a mé-
dica calcula que poderia fazer, pelo menos, mais três
partos por dia. "Saio 

para o consultório e para o
Hospital com uma antecedência cada vez maior, mas
Òem sempre e possível escapar de engarrafamentos
monstruosos. Felizmente, o São Lucas tem obstetra
de plantão para atender a pacientes no caso de o
medico não conseguir chegar", diz Elisabeth, aliviada
por não ter perdido nenhum parto até hoje. Mais
grave, no entanto, e a situação das gestantes, que não
conseguem chegar ás maternidades em tempo. "Por

isso, sempre aconselho minhas pacientes a irem para
o hospital o mais cedo possível".
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Jecy Sarmento c o mais discreto assessor do ex-governador Brizola

O fiel escudeiro

Suspeitas de ligações com traficanteUê1 jogam luz sobre Jecy Sarmento, o assessor que sempre viveu à sombra de Leonel Brizola
MARCEU VIEIRA

Depositário dos segredos mais
Íntimos de Leonel Brizola, de quem
é amigo e secretário particular há
4Q anos, o técnico em administra-
ção Jecy Sarmento, gaúcho de Por-
to Alegre, 72 anos, acreditava que
iria morrer sem ver o nome estam-
pado nos jornais. "Minha função é
não aparecer", repetia em tempos
mais felizes para o brizolismo. Na
manhã do sábado, dia 10, no entan-
to, a certeza caiu por terra. A acu-
saçào de que teria recebido o trafi-
cante Ernaldo Pinto de Medeiros, o
í/<?, no apartamento onde mora, em
Ipanema, jogou luz no bastidor em
que vinha atuando estes anos todos
e aguçou a curiosidade sobre sua
trajetória de fidelidade sem limites
ao "chefe". "Jecy é o fiel camarei-
ro. Seria o último a abandonar Bri-
zg|u. É capaz de matar ou morrer
pqf ele", afirma, lá do Rio Grande
dd Sul, um ex-correligionário que o
conhece desde a juventude.
UNunia expressão bem ao gosto

tí5 governador, pode-se dizer que
Jftíy. como o "chefe", vem de lon-
gfpTambém como Brizola. tem
bom vigor físico e ainda não conhe-
cetí os desfavores da idade. Jecy leu
a notícia de seu envolvimento
amuadq com as sessões de fisiotera-
pia que, desde novembro, por causa
de um pé quebrado, o afastam das
peladas de veteranos e dos passeios
de bicicleta à beira-mar, diversões
prediletas. O gaúcho também gosta
dc samba e toca pandeiro, impres-
sionando seus amigos mais íntimos,
dentre os quais alguns cariocas.

Arrasado — "Ele está arrasa-
do", cqnta sua mulher, a vereadora
Terezinha Sarmento, 44 anos, há 19
com Jecy. "Temos certeza de que
montaram esta farsa para atingir o
Brizola." Pode não ter sido, mas o
raciocínio tem sua lógica. Jecy e o
ex-governador foram apresentados
por João Goulart em ano impreci-
so. Eram tempos de getulismo, Jan-
go ainda não era presidente. Velhos
trabalhistas do Sul contam que, du-
rante o exílio de Brizola, era Jecy
quem cuidava dos interesses da fa-
milia no Brasil. Literalmente."Jecy fazia de tudo: do paga-
mento de contas à venda de um

bem qualquer para enviar dinheiro
ao chefe no Uruguai", recorda um
aliado. "Não foram poucas as vezes
em que ele atravessou a fronteira
ilegalmente, debaixo de muita ten-
são, tendo que se disfarçar, arris-
cando a pele, para encontrar Brizo-
Ia no exílio", confirma Terezinha.
Gratidão e amizade, no entorno de
Brizola, têm razões que a própria
razão desconhece. O vereador Sa-
turnino Braga, que foi do PDT e
rompeu com o ex-governador
quando era prefeito do Rio, tem
uma história mais recente. No auge
de sua briga com Brizola, em 1988,
decidiu demitir Jecy de uma asses-
soria que ocupava, desde 83, na
Secretaria de Fazenda. "Recordo

que Bocaiúva (Bocaiúva Cunlm, de-
pulado do PDT já falecido) me dis-
se: "Agora não tem mais jeito. Você
demitiu o Brizola'. Foi a gota da-
gua", relata Saturnino.

Demissão — O episódio com
Saturnino é emblemático porque
traduz o quanto a amizade de Jecy
é cara para Brizola. Não exercia
qualquer função na Secretaria de
Fazenda. Segundo contemporâneos
de prefeitura, estava ali apenas para
servir o governador. A pedido de
Brizola, entrou com Jamil Hadad,
primeiro chefe do executivo muni-
cipal nomeado pelo então governa-
dor, em 1983, quando ainda não
havia eleição para prefeito de capi-
tal. Intenso, atravessou a primeira
gestão de Marcello Alencar. Alcan-
çou Saturnino, eleito em 1985, até
ser exonerado. "Afastá-lo foi uma
ofensa ao governador", diz um
amigo de Brizola.

Saturnino fala sen! saudades de
seus tempos de bri/olista, mas con-
léssa desconfiança com a denúncia."Isso 

partiu de um major que niri-
guém sabe direito quem é. Acho
tudo muito estranho", afirma, réfe-
rindo-se ao presidente do Detran,
major José Maurício Garcia, que
diz ter levantado a suposta ligação
de Jecy com Uè em investigação
paralela, a pedido do governador
Marcello Alencar, sobre o seques-
iro de Eduarfò Eugênio Gouvêa
Vieira. "Pode até ser. mas custo a
acreditar. Por que o major não

Arquivo

prendeu o traficante na hora?",
questiona Saturnino.

Dúvida — O gaúcho Carlos
Contursi. 76 anos, fotógrafo que
acompanha Brizola desde os anos
50, sai em defesa do amigo. "Jecy
não é burro. Tem idade, é esperto.
Não se meteria em um negócio des-
ses. E sabe por quê? Porque depois
iriam dizer que era ele quem dava a
coca-cola para Neusinha". argu-
menta, numa referência á filha ca-
çula de Brizola, que já teve proble-
mas com o uso de drogas. "Quem
luta em campanha, sempre tem os
seus desafetos. Não acredito nisso.
Para mim. essa história é onda",
garante Hélio Fontoura, também
gaúcho. 67 anos. assessor de Brizo-
Ia de 1983 a 1987, em seu primeiro
governo no Rio. "Todo mundo sa-
be que Jecy não è santo, mas a

história do major está mal conta-
ila". opina um deputado federal do
PSDB do Rio. "Que Jecy tem o seu
papel na sombra do brizolismo,
ninguém dúvida", completa, reme-
tendo-se ao mundo de sombras
que, na geléia geral do PDT. sem-
pre fez de Jecy um dos principais
suspeitos, fosse qual fosse a ques-
tão.

Uma dessas suspeitas, a de ter
ligação com bicheiros, foi levanta-
da pelo delegado Hélio Luz, chefe
da Policia Civil. Segundo Luz, foi
Jecy quem 

"organizou a caixinha
de propinas pagas pelo bicho du-
rante o governo Brizola". O nome
de Jecy não apareceu na lista do
bicho. Mas o da mulher, Terezinha.
sim. "Ele desmantelou a policia", já
disse o delegado.

Arredio — Mas que papel, ali-

nal. teria o liei camareiro, arredio a
entrevistas e fotografias? Segundo
um político que já participou de
reuniões no apartamento de Brizo-
la. na Avenida Atlântica, em Copa-
cabana. Jecy está sempre presente— mas nunca é notado. Sequer é
ouvido. Se a discussão é na sala,
fica longe. "O âmbito da atuação
dele é a casa do Brizola. Copa e
cozinha. Ele fica ali de prontidão,
para qualquer tarefa." Entre essas
tarefas, está a de motorista de Bri-
zola. "Sempre 

que o governador
que ir sozinho a um lugar, é o Jecy
quem leva", depõe um pedetista.
Jecy tem herdeiros. Paulinho, um
de seus filhos (Rejane é o nome de
sua outra filha, do primeiro casa-
mento com Alda), é quem atende
ao telefone na casa de Brizola."A articulação de Jecy se dá no
varejo, mas ele exerce influência so-
bre o governador. Sei de muita gen-
te que ele intrigou com Brizola",
diz o mesmo pedetista.

Uma vitima dessas intrigas teria
sido Marcello Alencar. 

'e\-aliado,

hoje inimigo. Terezinha Sarmento
nega. "Marcello sempre foi bem re-
cebido em nossa casa de Correias,
onde comia e bebia do melhor.
Quando quis ser prefeito, aproxi-
moú-se de nós e Jecy o ajudou mui-
to. Hoje vejo que era puro interes-
se", diz. Procurado, o governador
não quis falar. Do Palácio Guana-
bafai porém, aliados de Marcello
levantam suspeitas sobre a vida de
Jecy. "De 

que ele vive?", pergunta
um assessor. "Qual é seu patrimõ-
nio?", emenda um secretário de es-
tado.

Amizade — Jecy já foi rico.
Segundo amigos, perdeu tudo na
política. Até o início da década de
80. nos primeiros anos que se segui-
ram â volta de Brizola do exilio, em
1979, era dono de um montepio e
morava na Avenida Vieira Souto,
de frente para o mar de Ipanema.
Hoje, do antigo patrimônio, só
mantém uma casa em Correias, no
município serrano de Petrópolis. O
apartamento onde mora, em Iparié-
ma, pertence ao cirurgião plástico
Pedro Valente, faixa-preta em jiu-
jitsu que faz as vezes de segurança
de Brizola desde sua campanha a

deputado federal, em I%1. Valente
não cobra aluguel. "Quando 

pro-
curávamos lugar para morar, há
dez anos, Pedro nos ofereceu este
apartamento, que estava vazio.,
Nunca nos pediu uni centavo'1,'
conta Tere/.inha Sarmento. "Não
cobra porque é nosso amigo e não
precisa do dinheiro.", ela comple-_
ta.

Foi Jecy quem aproximou Pedro
Valente de Brizola. Eram amigos de
peladas de praia, no Aterro do Fia-
mengo, no início dos anos 60. Alu-
no da academia dos irmãos Gracie
e estudante de Medicina, Valente
nunca mais abandonou o "chefe".
"Pedro Valente deve â insistência
de Jecy sua nomeação para secreta-
rio de Saúde e depois de Transpor-
tes no segundo governo Brizola",
depõe um pedetista que conhece
Jecy desde as campanhas pela anis--
tia aos exilados políticos.

Por falar nela, a anistia ainda
era só um sonho quando Jecy rece-
beu de Brizola a missão de preparar
sua volta ao Brasil. "Vai ser pelo
Rio de Janeiro", ele antecipava nas
conversas de praia, em Ipanema, e
nas peladas do Clube 30 x 30, no
Leblon, onde é visto ainda hoje.
Numa das peladas da época. Jecy
chamou a um canto o amigo Sérgio
Brás. "Sérgio, tu tens que me aju-
dar. Precisamos encontrar um
apartamento para o doutor Brizo-
la." Sérgio e o irmão Roberto, em-
preiteirosf estavam erguendo um
edifício na Rua João Lira, no Le-
blon. Jecy explicou que Brizola ti-
nha posses, mas primeiro teria de
desimobilizar alguns bens para
comprar um imóvel. Por enquanto,
nada poderia pagar. Sérgio cedeu
dois apartamentos no prédio da
Rua João Lira. Um para Brizola
morar com a mulher. Dona Neuza,^
e os três filhos; o outro para servir
de escritório.

Quando Brizola voltou, preferiu
passar os dois primeiros meses rio
Hotel Everest. em Ipanema — e;
mais uma vez, foi Jecy quem cuidòü"
de tudo. "Este episódio deixou o
governador amargurado", testemu-
nha um pedetista. Pelo menos pu-
blicamente, é a primeira vez que e o.'
chefe quem socorre o chefiado.

PM mata 5

traficantes

em Pilares

Cinco traficantes morreram e
um policial ficou ferido, no inicio
da manhã de ontem, durante ope-
ração de policiais do 3" Batalhão
de Policia Militar (Méier) no
Morro do Urubu, em Pilares.
Com os bandidos, foram apreen-
didos um fuzil Ruger calibre 22,
duas pistolas nove milímetros,
dois revólveres calibre 38. 430
trouxinhas de maconha e 351 sa-
colés de cocaína. Os cinco bandi-
dos — um deles identificado ape-
nas como Fofào—• fazem parte da
quadrilha do traficante Márcio
Nepomuceno dos Santos, o Mar-
cwlio I P. que controla o tráfico
no local.

A operação, que durou três
horas, contou com 44 policiais.
Segundo a policia, os bandidos
tentaram reagir e houve intensa
troca de tiros. O capitão Júlio
César Veiga, ferido com quatro
tiros, foi submetido a uma cirur-
gia no Hospital Salgado Filho e
esfá fora de perigo.

Cerqueira

restringe

uso de arma
O secretário de Segurança Pú-

blica, general Nilton Cerqueira.
proibiu que bombeiros e policiais

, civis e militares usem armas de
. fogo quando estiverem prestando

serv iço a órgãos estranhos às suas
corporações. A decisão do seere-
tario foi motivada pelo incidente
ocorrido na semana passada,
quando um policial militar que
presta serviços à Guarda Munia-
pai deu tiros durante uma tentati-
va de desocupação da favela Vila
Marapendi, na Barra da Tijuca.
Segundo a resolução da Secretaria
de Segurança, os policiais iam-
bem não poderio usar armas da
corporação quando não estiverem
em serviço. Quem descumprir a
norma sofrerá sanções disciplina-
a*s

nmmni
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NOVOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Gento 
e cinqüenta empresários do

mercado imobiliário, inclusive de
outros Estados participaram do Seminá-
rio Recursos e Seguros para o Mor-
cado Imobiliário Que a ADEMI reali
zou nos dias 13 e 14 últimos na Firjan O
evento contou com a presença de repre-
sentantes de diversas instituições finan
ceiras publicas e privadas que expuseram
os novos mecanismos existentes no mer-
cado para a captacão de recursos

Dentre os conlerencistas. destacou-se
o gerente de Desenvolvimento e Regula
mentaçào da CVM. Fábto Mendes que
talou sobre as possibilidades de acesso
dos empreendimentos de pequeno e mé-
dto Done aos Fundos Imobiliános O su
cesso do Fundo Panambi. |á comprovado
na prática loi mostrado aos participantes
por Arthur da Mota Parkmson

O presidente da Associação Brasi-
lona de Entidades de Crédito Habita-
ctonai (ABECH). Rodolpho Vasconce
los, discorreu sobre Securitização e
Mercado Secundário de Hipotecas um
tema que tem despertado grande inte-
resse do setor. Seguros Imobiliários
Substituição de Fianças e Garantias loi
apresentado aos participantes por José
Américo Peon da Delphos ê Eduardo
Machado da Pactuai

Na quinta-feira, os debates come-
caram com o chefe do Departamento da
Área de Operações do BNDES, Carlos
Reboucas, que destacou a linha de fi
nanciamento do banco para empreen-
dtmentos turísticos como hotéis e par-
ques temáticos além de construção de
shopomgs

O diretor de Habitação e Hipoteca

da CEF. Josá Fernando de Almeida,
anunciou a disposição da Caixa em li-
berar recursos para a construção de
moradias para os segmentos dc renda
mais alta A CEF |á está em entendi-
mentos com o BNDES e o acordo deve
ser lirmado em julho

Outra boa surpresa foi anunciada
pelo Banco de Boston através da dire-
tora de Crédito e Poupança Patrícia
Kasab de Plessis. que falou da disposi
ção do Banco em investir pesado no
mercado imobiliário

A diretora da ABRAPP Soma Maria
Fonseca, falou do sucesso alcancado pe
los Fundos de Pensão e a presença desses
fundos no mercado imobiliário As pales-
tras terminaram com o diretor da Mercúrio
D.T.V.M . Leomdas Zelmanovii? sobre a
experiência com Fundos Imooiliàrios )a
constituídos e as captações realizadas

Além do sucesso de público, o Semi
nário pôs em debate novas fontes de
captacão de recursos P3r3 o setor, atra
vès de conferencistas do mais alto nível
técnico A abertura do evento foi feita
pela secretária Sandra Cavalcanti repre-
sentando o prefeito César Maia. presente
no encerramento dos trabalhos quando
destacou a importância de iniciativas que
levam ao debate "e permitem a tomada
de decisões mais férteis"

O presidente da ADEMI. Fernando
VVrobel. convocou as entidades do se-
tor a deixarem de lado "posição con-
templativa e de critica eterna ' e parti
rem para a concretização de propostas
que levadas em coniunto, ao Governo
possibilitem o desenho de um novo
SrH forte e atuante, compatível com o"
novo pais em que estamos vivendo

ADEMI Assocuicão de Dirigentes de Empresas do Mercado Imotxiià/io
Avenida Ponuqa! 466 — Urca — Rio de Janeiro — CEP 22291 -050
Tel (021) 295-0873 — Fax <021) 295-0642

Você não precisa pagar mais

por exclusividade"

Nossa diferença está no 
preço,

qualidade e atendimento.

A MOTO, uma das líderes em dedetização no Rio de Janeiro,

agrega aos seus sistemas de Controle de Vetores o 
"Gel",

utilizado com sucesso em vários países no tratamento contra
"francesinha", 

Blattella germânica 
- barata que tanto incômo-

do e desconforto causa a você.

IMPORTANTE:

Dependendo das condições biológicas dos insetos e das condições

ambientais de infestação, a KiOTO dispõe de sistemas complementa-

res de tratamento, sem custo adicional.

Faça sempre o melhor 
273-0303

Chame

— 

255-7731

Sua Satisfação é a Razão do Nosso Sucesso
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TEMro 
Secretaria transfere inquerito

¦ Investigagao sobre atentado ao major Garcia passara para delegacia especializada

<^L 

SST" f 

'v-s_x S&IKKZJS

mn Chuvas dizer que tenha sido uma farsa. SggpffigaMF^.- :: -S> .t-l^bigifAES^ STflgys:2^:>; •->c-„' ¦ ^v.45SMg|^Sff 1

"v* ¦ Por isso, 6 normal que o inquerito ? Cinco^qudos de dnamite forain suficientes para 
" ¦ cdnsellio da Coppe"(Coordena(ao de Programasde i

^7 /. 
^a transferido" disse. implodir os tres pilaris de susientatfo da passarela pds-graduacaq em Eiigenharia) da UFRJ, L> rfwir-

lUl l^|§s» jbht Loucura — 0 delegado con- de Bento Ribeiro, as I Hi de ontem. Esta foi „„ _.-,. a . , - ( .'
fiutnincnsc ry^J0jm firmou que o major foi mesmo terceira implosdo promovida pela Flumiirens (Com- 

' ' ' 1 ( lk"r("'lll(aP0PU(tcao. teas

£>*9 /\ B.ixad.^^'? Wlm vitimade 
um atentado, deseartan- panhia Fluminense de Trens Vrbanos) cm um mes e 20h de hoje o trecho entre as estates de Madureira

vfcliP \z iH0r<nM*M>My< do a hipotese de farsa, e revelou meio — as passarelas de Madureira e Osvaldo Cru: c Deodoro da linhaferrea estara imerrompido para
 

HUc ja tX.'sl\ "m susl*-'1® st-nj?° 
ja haviam sido dinamitadas —, todas das feitas a desobstru^ao dos trillms.

f-| G-fC' >'¦<<¦>?"&- - mvestigado. Apesar da transfe-
Wuwr.i»uJ rencia do inquerito, se algo acon-

6u nublodo, com porlodos do claro o posslveis pancadas do chuva no lim lecer na nOSS3 rente, VamoS apu
da tardo Vonlos do quadranto norto a sul, do (racos a modcrados. com Hir , (llSSC. oOmentC um lOUCO * "I P *

rajadas ocasionals. Temperalura esl&vol, variando do 17 a 27 graus na Regiao montaria uma farsa nuill caso CO- /\ /)f| Vfl "I /i I^Ll
Sorrana; de 20 a 29 graus no Litoral Sul; de 18 a 26 graus no Vale do Paralba.de mo esse" nrossetlill Pires destll- /~% IvCl. II I II III 1 P ll\~v I Iyl~v I If I22 a 30 graus na RogiSo dos Lagos; de 21 a 33 graus no Norte Fluminense; o do LSSC , prOSSC^jU rirts, J. 1 M. M.
19 a 32 graus no Qrando Rio. A umidade relativa do ar 6 de 71%. Visibilidade cando que OS tiros de estopeta
variando do boa a moderada. que atingiram a traseira do carro g MaTCCllO f02C eia para o Palacio do Inga. c.iikou a twinha e alguns quartos
- , , • j. Saa| do major Garcia foram dispara- . . 0 governador tambem pediu na parte de baixo da casa", eon-

|,TjL —jj— dos por alguem "muito ruim de daS gOteiraS do que seu subsecretano adjunto e tou.

pooriti) i8h07min 4' (iaio"- Conf"ornic 0 depoimento Alto da Boa Vista assessor parlamentar, o niteroien- Segundo o secretario estadualZ"" j 
jj^-' '4fipwfe de Garcia, o bandido disparou os se Joao Galindo, fa^a um levanta- de Administracao, Augusto Wer-

=!S tirose fugiuem seguida, diante da A simpatia do governador mento das obras necessarias na neck, nao ha empecilhos l|gais 
i5h59mln /' v rea^ao do major. "E 

possivel que Marcello Alencar por Nile- ala residencial do palacio— para a mudanga do governador!PS."'?!®..... o bandido tenha sido atingido, ja roi — demonstrada desde o inicio atualmente usada como deposito "Ele nao pode translerir a sedc

0r 

1 IB 
que 

o major e um oficial altamen- de seu mandato, quando levantou do Museu do Inga — para sua admnistrativa do governo para
I te qualificado", avaliou o delega- a possibilidade de despachar na mudanga. A priraeira-dama. Do- Niteroi sem autoriza^o da As-

do; cidade alguns dias por semana — na Celia Alencar, ve com bons sembleia Legislativa. Mas nao \c-
cfc»h Ontem do manha, um parente pode leva-lo a llxar residencia do olhos a ideia. "Acho (Stimo, por- jo problemas 11a mudanv'a de resi-*^Br do 

major Garcia, que nao quis se lado de la da pome, como noti- que a gostamos do Palacio do dcncia". explicou Werneck.
Kpi mm v identificar, contou que o presi- ciou a colunista Danusa Leao na Inga e de Niteroi", disse ela. So- Maroello descartou a ideia de
m dente do Detran saiu com a espo- edigao de ontem do JB. Cansado gundo Dona Cilia, a casa do Alto ocupar o Palacio das Laranjeiras
ISLJ IfiSBfl. /• sa, na noite do sexta-feira, e que dos problemas causados pela chu- da Boa Vista — do propriedade — residencia oficial do govcrna-Motooiiot - 21h (14/3) N.1 Regii\o Noflo. c6u do nubtado ™ r ,4,-. * ri -• WnguMto Novi enc^-io.com iwncmmt<iocfu,»,.,„t,non<i6nm Acr., An.a:o.,*3 passana o fim-de-semana Fora de va na casa em quo mora, no Alto ao irmao uo go\*.rnactor— apa- dor — alegando que nao poderia,12/03a 1MB t«03a2w» J1"uL\°ri;,uncchu";nr'.Tovo^.,r^0^° casa. para evitar 0 asscdio da im- da Boa Vista. Marcello en'trou era senta varios contratempos. pnnci- conviver com os fantasmas do re-
Footo: wnvexnar daa no M»i»nha0. pinui. cit«ij.Hjo Granu« ao Noti« p»r»it>a, prensa. Apesar do atentado sotn- contato com a Procuradoria Go- palmonto quando chovo. "Sao 

go- gime militar. Alem disso, 0 localI Pofnirnbuco. Alnyoas. Sorntpo a Uahia Na Hoqi^o Contro-Ooato. iir".i »' U» r i, ji' ^--i ..Mares I cAu pafc,aimente nubiado. com pancadas d« chuva om Mam Gros- do pclo major, o cliiTia na cas;i riil do bstaclo punt iui(ilis&r a pos- teiras, encncntes c lalta dagua. esta a disposigao do prcsidcnte
n?° 6 tenso- "° sust°Ja Passou", sibilidade da transferir a residen- No ultimo temporal, a agua al- l-ernando Henrique Cardoso.

do 15 a 33 Q'nus no Sul: do 13 a 37 graus no Sudoslo. do 17 a 36 (llSSC 0 pafCIltC..9;.?..'!? no Contro-Ooato, do 22 a 33 graus no Nordosto o do ?0 a 36
proomar graus no Norto.

01K2V i nm Fof1t-: iMtituto National do Meiporologia (Inmetl

Ondas _J I DR. LINDBERGH FARIAS I 1
eou oncoborio com panca- JL Ana Maria, esposa e seus filhos Lindbergh Ftlho. Georgia-
fjoiad"51 nlos T na, Ccirlos Fredenco e Rodrigo convidam para a Missa de f
Soiee°dd»dodoii°r«no" ¦ -f • *| 30" Dia. dia 1 8/03 (segnnda feira). as 1 1 00h na P;troqui<j
Ma?°donnord8»teacomnon: N. S. do Carmo (antiga Catedrgl). R 1° de Marco M

I 
SALO BRAND I JULIETA RIBAS FABRE5

.A. BLUMA BRAND, sensibilizada, (wwssadeseismeses)

ZT ~£r X X agradece carinho por ocasiao fa- • Sua filha SUELY (fnvida a todos que.na lembranpa guar-— Etptnios«nio.sui• »ud«st«<<• Min«ni.bbohosui c«u v Iprimpntn pcnnqn rnnvirlanrln T dam aquele carisma de f6 e bondade para a MISSA. quePwno lmp«c>pna nubiado. com pancadas do chuva o trovoadas tsoladas no ooslo « ? ICvjIIIICIIIU Co|JUoU, UUIIVIllullUU I . , n , , 1-7 r\r\
lw>Conra4> do Hio c.rando do Su» e Santa Cata»«na Pode chover no nnro W AQI^ ARA PIliKo WoKroii^a P,,n I SGf3 CelebraOa Qia I I — pfOXima qUlOta-feird  ciS 1 7 00
~™ p,„„. para HAbKAKA. Llube Hebraica. hua horas> na |qreja de N S do Rosano. na Rua GeneralVwgaJ lmpt^pn.1 Font*: Institute Nactonul do Wofooro/oca Unmet) \ ^ w ^ r> rii j r> 1
,;Tr M 1 L.aran eiras J4b. dia y. as z(J noras. Ribeiro da Costa, no Leme_ Capitals ___________
.telSS-—  Odmch CoodipW# mu min Ckhd> ConS^Am n*u rrdn |

BRASIL

RIO DE JANEIRO

JAZIGO PERPETUO POR

^ R$ 83,00 MENSAIS
A oportunidade que você esperava

Não perca tempo LIGUE
rV;T-7ll^ Informações e Vendas:

357.7397 - 357.7509 - 395.3974

DOMINGO. 17 Dl MARÇO DE 19%JORNAL DO BRASIl
CIDADE

Secretaria transfere inquérito
TEMPO

Macapl

Fortaleza,
Tereilna •

Joio Ptitoi •«* RocH* ¦
J Maceió *¦
y Aracajú*^

VlMM|

Claro

BrasíliaCuiabá

Belo
Horizonte •

• Campo
Grande

Sio Paulo
Claro e
nublado

Florianópolis
jp Nublado

Chuvas
M ocasionais

Nublado
com
chuvas

Norte

? Cinco quilos de dinamite foram suficientes para
implodir os três pilares de sustentação da passarela
de Bento Ribeiro, às IIh de ontem. Esta foi a
terceira implosào promovida pela Flumitrens (Com-
panliia Fluminense de Trens Urbanos) cm um mês e
meio — as passarelas de Madureira e Osvaldo Cru:
já haviam .sido dinamitadas —, todas elas feitas a

conselho da Coppe (Coordenação de Programas de
Pós-graduação em Engenharia) da UFRJ, que diag-
nosticou os riscos à segurança da população. Atê as
20h de hoje o trecho entre as estações de Madureira
e Deodoro da linha férrea estará interrompido para
desobstrução dos trilhos.

fleglào
serrana

Baixada
ittoránea

ôu nublado, com períodos do claro o possíveis pancadas do chuva no fim
da tardo. Vontos do quadranto norto a sul, do fracos a moderados, com

rajadas ocasionais. Temperatura estável, variando de 17 a 27 graus na Regiào
Serrana; de 20 a 29 graus no Litoral Sul; de 18 a 26 graus no Vale do Paraíba, de
22 a 30 graus na Região dos Lagos; de 21 a 33 graus no Norte Fluminense; e de
19 a 32 graus no Orando Rio. A umidade relativa do ar 6 de 71%. Visibilidade
variando do boa a moderada. cia para o Palácio do Ingá;

O governador tambem pediu
que seu subsecretário adjunto e
assessor parlamentar, o niteroien-
se João Galindo, faça um levanta-
mento das obras necessárias na
ala residencial do palácio —
atualmente usada como depósito
do Museu do Ingá — para sua
mudança. A primeira-dama, Do-
na Célia Alencar, vê com bons
olhos a idéia. "Acho ótimo, por-
que a gostamos do Palácio do
Ingá e de Niterói", disse ela. Se-
gundo Dona Célia, a casa do Alto
da Boa Vista — de propriedade
do irmão do governador — apre-
senta vários contratempos, princi-
palmente quando chove. "Siio 

go-
teiras, enchentes e falta d'água.
No último temporal, a água al-

cançou a cozinha e alguns quartos
na parte de baixo da casa", con-
tou.

Segundo o secretário estadual
de Administração, Augusto Wer-
neck, não há empecilhos legais
para a mudança do go\ernador."Ele não pode transferir a sede
admnistrativa do governo para
Niterói sem autorização da As-
sembléia Legislativa, Mas não \e-
jo problemas na mudança cie resi-
dència". explicou Werneck.

Marcello descartou a idéia de
ocupar o Palácio das Laranjeiras
— residência oficial do governa-
dor — alegando que não poderia
conviver com os fantasmas do re-
gime militar. Além disso, o local
está á disposição do presidente
Fernando Henrique Cardoso.

05h55min
18h07min

noftconto
poentu

02h52min
15h59min

nascontn
poonto

26/02»(HO) 06/D3a 11/03

Moteoant - 21 h (14/3) N.i ReyiAo Norto. tou do nublado a
encoborto. com pancadas do chuva um Rondônia. Acro. Amazonas,
existo o su» do Roraima, Am«pA. Pará o Tocantins Na Rogifto
Nordosto, céu nublado, com pancudas do chuva o trovoadus isoía-
das no Maranhão. Piauí. Coará. Rio Grande do Norte. Paraíba,
Pernambuco. Alagoas. Sorgipo e Bahia Na RogiAo Contio-Oesto.
cOu parcialmonto nublado, com pancadas de chuva em Mato Gros-
so. Mato Grosso do Sul, ooste. norte o sudoeste de Gotas. Possitnii-
dado de chuva nas demais áreas da ragiào. Tomporaturas vartan<lo
do 15 a 33 graus no Sul: do t3 a 37 graus no Sudeste, de \7 a 36
graus no Centro-Oosto. de 22 a 33 graus no Nordeste, o de ?0 a 36
graus no Norte
Fonts: ínsf/fu/o Nauonal do Meteorologia (Inmetí

Htaguttto Nova
,12/03 a 18/03 19/03 a 26/03
Fonto: Nnvomar
Marés I

balca-mar
07h26min 0.4 m
!9fi30mNÍ Ò.i m

p roa mar
0Íh2Ímin Í2m
13h00mm 1?m

DR. LINDBERGH FARIASOndas
A provisAo pnrn hojo na
orla mnrltima do Rio ó de
Côu oocoborto com pança-rias do chuva o trovoadar»
isoladas .1 tardo Vnntos
do nordostu a norto. com
voiocidado 11 a t6 nós.
Mar do nordosto com on-
das ckí Ia 1.5 molro, om
intorvMlos do 3 a 4 soqun
dos Vialbilidado modora-
<ki o tomporatura ostAvol.

Ana Maria; esposa e seus filhos Lindbergh Filho. Geórgia-
na. Certos Frederico e Fiodnçjo convidam para a Missa de
30" Dia. dia 1 8/03 (segunda-feira), às 1 1 OOh, na Paróquia
N S. do Carmo (antiga Catedral), R Io de Março.

SALO BRAND JULIETA RIBAS FABRES
Praias

Mangar ititu Propai
/N BLUMA BRAND. sensibilizada.

X X agradece carinho por ocasião fa-
V lecimento esposo, convidando

para HASKARÁ, Clube Hebraica. Rua
Laranjeiras 346. dia 1 9, às 20 horas.

(MISSA DE SEIS MESES)

,f. Sua filha SUELY convida a todos que na lembrança guar-
dam aquele cansma de fé e bondade para a MISSA, que

! será celebrada dia 21 — próxima quinta-feii3 — ás 1 7 00
horas, na Igreja de N S do Rosário, na Rua General

Ribeiro da Costa, no Leme

Grumdfi
Motoosat - 18h (15/3) Na RegiAo Sudoste ceu nublado com
chuva em SAo Paulo Possibiltdado do chuva no Rio de Januiro.
Espirito Santo, sul e sudoste d*» Minas Gofrtis Na RogiAo Sul. cOu
nublatkv com pancadas de chuva o trovoadas isoladas no oesto o
norto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Podo chover no
Paraná
Pont». Instituto Nitctonul do Mofeoro/og'a (Innc!)

Rtxrtwo

Im^ív^
Impregna
lm(*c»pna
ImpropruiLnWc*> CapitaisIfVMWOU

(Vbo ^ ,n^c!P?í
Arpoadw f>tJç>na
CoçvjcaíviM Prí^vu
Lrxn»' Pnvna
BoCiH^go In^Opia
flinvngo ImprDpna
ürca Imprcçra
r crtp SAo Jk\k> ^rprôpoi
Vivmetfu ^ Imprvfní
Jurai in-picvoa
P««Cn»r^|  Prcçrv»

Prcpna
tVKoa&afi
Cat<0 Fno FYOpn.»
Arraial do Cabo P»cpna
A-*v» P^cat
Ro das 0s5« PrvfM

Estradas
IHea«snf Dutra (SR 110)
Do km 163 (Trevo das Margarf-
das) ao km 251 9. s«*rv»ço» de
conservação e op^raçAo lapa-
CKi<aco Nos kms 275. 298 7 «
307.5. no senttdo Sèo Pauk>
Hio, desUramento de acosta-mento. No km 290, p«sta sentttíoPauk.vR»o. goeda de bar-rerfa com passagem em meia
(HlU
Rto^hdã óm Form (9* 040)
No Km 12 e no km 34, hânsilo
em me»a p«sta r»o senbdo Rk>-
Anz de Fc*a Do km 64 ao 65.
p»ata senhdo Rh>Ju»í de Fora.
trá^e^o em mAo dupla pa'ace«âj de recuperação da ponte»oOre o R» da Cnsade No *m
S4 pwsta no sentwJo Juc de Fo-
ra-H>o com tat«a d»reaa impeo-
da para coras de recuperação
do viaduto do Papagaio No km
#9. p«sta sentido R»o-du«; deFora. ta»»a esquerda "^oedKia
para oP«as de conteo^k? de
enetatu

Ar.KO#u ^ pamutikle r 23 fOoa-o rvfcchuvi 33 22
Ek'Vfr jvarrHjW.tdi 31 22 Maoius rubiodo 30 X
B«So CxvnubUto 27 \6 Natal nuMmuv 32 22
fxiaVVsu  par rx^Ajo 32 C3 baimas rvWado 32 21
Braviia nuevchuva 21 '? f\y1oA»^n« nutvc*>uva 29 22
Cameo G»sndi! nutve^uv^ 33 21 PcrloWSho nutvebuvj 20
C*j»<tf\a fxjbcfXM 33 21 fVx-iV nub. chuva 32 22
Cuntita nut*.KJt> 2? RjoRninco nufcrchuva 31 20
nervine**** p»» rotUi> 30 22 Satvjdor rxjti<fv*-s 32 M
Fortslaa nubr'chuvs 32 22 SAolu« mJ^cfwa 32 23
GoUnui par'nuNado 31 19 SAoPauio rtub^cfwa 25 15
AxioPpssu nuCvdX/>4 31 22 Uhv^uvi nutvehuva 32 22
M«k-apa cw'rubwfc 32 23 Vtlo»vt nubiwc 33 Id

Mundo J
CM"* Cond*6w ma* m»n Ckhdi Cadfla ninn
ArrsKf'ii tUro CVi 01 M«ticr cia,-o ?.* 11
Afcxus n*j(wv 14 07 Vkam, claro 26 17

^ 13 30 t9
6e»W" nUtfc^ 05 -01 ciaro G2 -05
Bruaeias rjubtodo OP -01 Neva torque nubtado X
B^^»A,fes Cij'o 27 J? Pans ncC^Jde 09 G?
0«I§0__ nujtfato Roma fubtste OB
Fne*Aj»t nubfaKto ^22 -04 Stnba^o ctwo 25 11
^wiresiugo nub^kV 1* v« SJeP'irvoco aarc 22 12
I'M doro 2B_2J Stovy cu-o 26 v
lafaaa ntiaOs < OB Tdqun cfuvi t? OS
Ignores nufwx- 0? 01 Tc^oto rw^xt -01
Los Aajpws cutm *>£ 11 fXjpiade 02 01

hubtido 08 Wishngteh chuva 03
Aeroportos

»(•« 101)
^ km 5 tantujo 44 5». ,KO*
tamento »nterd«taoo no se«t>Oo
Sa*^oa-R»o Nc» km 442 5 (ant^o
V 5K acostamento «nieuMado
sentKío Samo»-Pt*o. dev»do A
•ro-sâo. em uma «ilmfto de K)
metro* No km 449 <snt*go
p»ü-ia '-«terortaja e passagem
precarta no acoatamento. no
Mfltoo Santc>s W ^

Gaíeio
Sames Oumeo*
C-umtxi
GoogorAwj^
VkêGQpc* iSP
Corrfms
8f A3*í-4
Wii\4vá
f&u-vz*

Pl W Ah
Fonte

huòiadft. Vtstb4idade noceiaíi boa
>*;;^;^í40e *voe'idaboa

_ _ J^wpe Nvr> VAsiCxitdad» modêfAía tMK
Tempo bom Visib. «dade moó^adA boa
Tempo bom Vtsib^idaòe boa
Pynufrado. Vrs»b.Kiaoe boa
Tempo bom V^t>0idade boa

vató»-riâ* b*_
«y -tiuNMO
Tempo b<yn V*b*8âd» boa
T".-.po.bcm Vs$íb«iJdade boa
^V'hub4»tíc VtSífi^KUde boa

Y0NE FERNANDES DA CUNHA MÜLLER
(MISSA DE 6° MÈS)

Esposo. Filho. Nora e Netos convidam em
memória da inesquecível Yone para a Missa
que farão celebrar dia 19. terça-feira, às 8
horas, na Paróquia São Paulo Apóstolo, na
Rua Barão de Ipanema. 85. Copacabana.

TABtLA DE PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
IHAMTIIN IX»

DEMAIS IOKMATOS, CONSUI Tf-NOS
:>Blj-4.r>4<)/r>H.:i-432<>/.'">8ri-4120/0ft<)n-23-S<KK)

JORNAL DO BRASIl. DIA L/T li.: RS .12.00 o cr
DOMINGO. RS 45,00 o c r

NAIR DE MORAES

GUARINO

t

José Luiz Guarino e esposa. Lizair de Moraes Guarino. filhos,
netos e biesnetos. agradecem as manifestações de carinho e convi-
ciam parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que será celebrada no
dia 18/03. segunda-feira, às 19 horas na Igreja Nossa Senhora das
Dores do Ingá. na Rua Prudente Pedreira. 1 85 * INGÀ * NITERÓI.

SEPULTURAS E OSSÁRiOS PERPÉTUOS
ADQUIRA NOS CEMITÉRIOS

SÀ0 J0Â0 BATISTA, CAJU, INHAÚMA,
CATUM8! £ JARDfH DA SAUDADE.

LOCAL NOBRE, QUITADOS, VAZIOS,
VALOR ABAIXO DO MERCADO.
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO

TEL: 235-2641

SIDÂLI JOÃO DE MORAES

GUIMARÃES

(MISSA DE 7° DIA)
A Direção da SOCIEDADE PESTALOZZI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO convida os
amigos, funcionários e alunos para a Missa em intenção ao nosso querido Vice- Presidente
SlDALI JOÀO. que sera celebrada dia 18/03. segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa
Senhora das Dores do Ingá. na Rua Presidente Pedreira. 185 — INGÁ — NITERÓI

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

PLANTÃO DIÁRIO
585-4326-585-4540

Nas Lojas de Classificados

xhúhoo por telefone

0800-23-5000

JORNAL DO BRASIL

Si

o
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TEMPO

-tSIti <^VN„ :.

-| D|n Rrinco • - _Hltll ?A^Hioiiraneo J6aoPe«»oa»

lw» Palm..
||||| ^ip«« Lil._J 

" 
Jj~!

Brasflia

1'^ I •CwSSJ*"'" Belo
Claro J Cunde Horlzonte« V/

;SL Sio^aui° .^,t6,uClaro Cutttlba jMHr Rlo de Janeiro
| fglli# nublado '

|afM*» gp^ 
J~-

I ^ 
25SS-. *\7!£ >0

.: ^ Nublado
I <mb com I Mort«

| 
TrTn chuvas :

*> "v> y^WAXV'xj
|f|^if "®9^o J

flumlnense

i wfi lgf"*°i Baixada /
lltoranea'WWHy/

15J1B - k:3^ Wiqral till \,:;:v:;x;..;::Xy; '; •
nmlfrj  iHTrfW •:

,._.„......
^^lÉMSRIIíBMPMLt-t, ,,,,,,

ôu claro, com períodos do nublado e possivois pancadas de chuva àW madrugada o à tardo. Ventos de quadrante norte a sudeste, de fracos amoderados, com rajadas ocasionais. Temperatura estável, variando de 17 a 29
graus na Região Serrana; de 20 a 29 graus no Litoral Sul; de 18 a 26 graus noVale do Paraíba; do 22 a 30 graus na Regiào dos Lagos; de 21 a 33 graus noNorte Fluminense; e de 19 a 32 graus no Grande Rio. A umidade relativa do ar ède 57%. Visibilidade variando de boa a moderada

SOI
nas conto 0Sh55mln
pOOnto I8h06mrrj

' 
Lua ¦

J América do Sul

Jnasconto 03h54min
poonlo 16h45min

CieeoentB ctMk
26/02a 04/03 06/03 a 11/03

Mtonnn* Now
.12/03 a 18/03 19/03 a 28/03
Fonte: Navomar
Marés

baixa-mar
0?h5flmin 0.3 m
20h17min 01m

proamar
0Jh51min 1.2 m
13h47min 1.3 m
Ondas 

* 
/O.'-

A provisão para hojo na or-Ia marítima do Rio ô do còumo Io encoberto com pança-das isolados do chuva lavoa modorada e trovoadas atardo o À noitw Vimtos donorooslo a sudoeste, comvolocidnde do 11a 16 nòsMar do nordeste com ondasdó Ia 1.5 metro, om intor-valos do 3 a 4 segundos.Visibilidade moderada otemperatura estável
Praias I

MotooBKt ¦ 21 h (16/3) Na Região Norte. cèu do nublado üoncoborio. com pancadas do chuva « trovoadas uspursos no Pará,Amapá. Amazonas, Acro. Roraima o Rondônia Parcialmente nu-bJado a nublado com pancadas de chuvas isuiadas A tardo omTocantins Na Rogido Nordeste cèu nublada, com pancadas dochuva ísotadas no Maranhão. Plaui. Coará. Rio Grande do Norto,losto da Paraíba o do Pernambuco, no litoral do Alagoas, doSorgipo o da Bahia Na Roglâo Contro-Oosto. cèu rmcoberto. comchuvas o trovoadas no norto do Mato Grosso Nas domais Áreas, deparcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas A tardeTemperaturas variando de 15 a 32 graus no Sul; de 16 a 34 graus noSudeste, de 18 a 35 graus no Centro-Oesto. de 19 a 35 graus noNordeste; e de 21 a 35 graus no Norto
Fonta: Instituto Nacional do Metoorologm (tnmot)

Mâhgaratfca
Gruman
Recreio
Barra
Pepino
SAoCoerado
VKtigal '
UM»
tparwrw
Dato i
Arpoader
Copacabana
Lwwo
Bcttogo
Hurneogo
Ura
Forte SàoJcto
Vwmdha
Icarai
FVnary
ttafu
t&Koa&ara
vUkj
tauu
Jonw
A/j'uarra

PrApha
Própria
Prôpra
Propfti
Irrpfôpna
Irrpripria
imprípn»
imprópria
Propno
Impropru
Prtp«
Prüpruí
Prtpna
hrprcpru
Ifrptcpru
lirpropria
iirpfopea
fmoreprva

Prcipra
Propna
f^úpoa
Prcpna
Própria
PVvt^a
Prúpna

Motootwit - 18H (16/3) Na Regtào Sudeste, cèu nublado comperíodos de parcialmonu» nublado, com chuvas isoladas no leste deSAo Paulo e em Minas Gerais a tarde Parcialmente nublado compossíveis chuvas no Rio de Janeiro e no norte do Espirito Santo N,iRwgiAo Sul. cèu parcialmente nublado a nublado, com chuvasisoladas no sul. oeste e nordesta do Rio Grande do Sul, em SantaCatar ma o no Paraná.Fonte: Instituto Náaonái ae Motvorologm (lom<>ti
Capitais

Estradas 1
Preeldcnt» Dwfra (BR 116)Oo Km 163 (Tr*>vo das Margari-das) ao Km 251.9. serviços oeconservação e operação tapa-buraco Nos kms 275. 298.7 eJÜ7.6. no jom*Jo Slo Paulo-R»o. desligamento de acosta-m«nto No Km 390. Dista sentKíoSio PauK>R*>. gueda de bar-tmtA com passagem em mota
p*sia
Rlo-JuU d. Fora (M 040)fio Km 12 e r>0 Km 34 trAr»s'toem meia p»sta no sent\K> R-c-Ju>; de Fera Oo um 64 ao 65.p»s:a sentido Rio-Jutr de Fo#a.ttas*go cm rrvk) dupJa. paraoOras de r«»cuoerjçio da ponh»soòre o Rk> da C'dade No Km84. p.sta *o s«n<>do Ju»í de Fo-ra-R^j com faixa direita »mp*o»-ca cira Otxas a« tecupetacio«*>vi4dcto óo Papagaio No Kmftí. P«sta senftdo Rk>>Amx deFora. faaa esquerdaP»»ra oôras o*? co«tençao oe

Cidade Cond^M mn mm Cktada Cowftpftn imi mm
^•ojo wcof»to XX encobeno 33 22
Bo*em nubiado 3? 22 ^tenaus encofecto 3l 21
BWHor^ enccCcflD .""9 t6 Natal -xCiido 32 22
BoaVisb nufctado M 22 Paimas wo&erto 35 72
Dnaiha encctwrto ^9 i; PorioAJcyn? enooteno 31 9
Caovo Grandeenocterto J3 jq Porto Veiho encc^erto 32 2'
Cuwha wxottdo 35 23 Becte 32 23
Cuntitu exobono X 15 B«oBrarco encoberto JJ 21
FJonamSpcw eixtOefio 31 t9 SaNaoor nycuato i2 24
Fortakira r*itiido 32 22 S^olws nt/Hado 32 22
9?^?? encct*frto 33 19 SAoPauto rx<biado 28 1?
JoAoPessca nufrchuvj 32 23 Termvi nublado 32 2'
Mjcapa trccde^o 33 22- Vtfcya dart) 32 23
Mundo Jc*tad* CaxW" ">•< ™» Ckteh Cm*Am mu

Arajfrtj "i£«a« 10 00 Mo,to aaro .•« Tj
JO Warn nuCOX jT"ij

8»"Wo« ct*,vi 13 od UonaevvMu aaro 35 u
^y*"1 ®„.® Moaau -who m 4t
Sruntc •*****> n !m«w atn is s

airo a ?j p^' ^i «
» •» Pbm "tftwtt 

_ q'"a
^ SO Saaftago daro X C

•**!!5"^ MS?. g 11 SJofirosa) ca-o a~D
lrj <*" .. .».» dam in

16 10 TdgM mttaao 9 \B
^1*?.,. nittwc » 'orrte em" ~ST«
u»tog*i cam a_o ¦, as ««»' o «J5.—p* .-lax a «
Aeroportos

Rfc>-4a**to» (BR 101)No *m 435.5 tanivo 44 5K acos-tamerro in««ftMaoo sentidoSantos-Rio No *m 442 5 (anb^oi2*5;. acostamento mfefd8titóo,•e*^co Santos*'4?.<) de«Hio a•rcsAo, em uma a*t*nsâo de *0met-oa, No *m 449 (antigo tóíOtsu .^rerdrtaoa e passagv^
ptcâria fV5 acoatamente no•e^do Sawoa-íUo

 far taobtaco y?s.&í »d*>e rnode*ada
P»-ao^aoo v<sib^oado moderada boa

 Te^oo bem V-s*<y»^saoe mode*ada íca
Coeçonhas (_SP^  Tí»npoí>om V s^NNJaOa moderadatca
Viramp» (SP1 Twrco Jom V^aiMúaM -va
ConftnstSH) Pa? «ct-íaeso Vn^^tcade boa
Br>s*tei T»moobom. >fH4>^áaáê boa
Manam Par^fHiWaco v^ c^-dade tca
Fpfta*era Par-«wNidc. v^^sacecca
Hm>  ^ Térreo &c*n Vift»b»Mdaoa boa
Sarvaccr Tem«j bem v -s.íM*d»de boa

' '  &ar nvpíadc «<y-»iioe bca
Ateçre T«»npo bo^* * -s^^taoe Í*m

Fonte rasa

Secretaria

transfere

inquérito

O inquérito que apura o aten-
tado sofrido peio presidente do
Detran, major José Maurício
Garcia, foi transferido ontem da
30a Delagacia Policial (Marechal
Hermes) a pedido da Secretaria
de Segurança Pública. O major
Garcia foi atacado com tiros de
escopeta quando chegava em
sua casa. no bairro de Osvaldo
Cruz, na noite de quinta-feira.
Depois de estudar o caso. a se-
cretaria deverá encaminhá-lo
para uma delegacia especializa-
da, possivelmente a Delegacia de
Defesa da Vida.

O delegado Hércules Pires do
Nascimento, titular da 30a DP.
esclareceu ontem que a transfe-
rència das investigações para
uma delegacia especializada é
um protedimento normal. "Isso
não quer dizer que tenha sido
uma farsa. Claro que eu gostaria
de investigar o caso. Mas dele-
gacias distritais, como a minha,
são frágeis e deficientes em ma-
terial humano. Por isso, é nor-
mal que o inquérito seja transfe-
rido", disse.

O delegado confirmou que o
major foi mesmo vítima de um
atentado, descartando a hipóte-
se de farsa, e revelou que já exis-
te um suspeito sendo investiga-
do. "Apesar da transferência do
inquerifò. se algo acontecer na
nossa frente, vamos apurar",
disse. "Somente um louco mon-
taria uma farsa num caso como
esse", prosségiu Pires, destacan-
do que os tiros que atingiram o
carro do major Garcia foram
disparados por alguém "muito
ruim de dedo". Conforme o de-
poiinento de Garcia, o bandido
disparou os tiros e fugiu em se-
guida.^diante da reação do ma-
jor. "É 

possível que o bandido
tenha sido atingido, já que o
major é um oficial altamente
qualificado", avaliou.

Ontem de manhã, um parente
do major Garcia, que não quis
se identificar, contou que o pre-
sidente do Detran passou o fim
de semana fora de casa, para
evitar o assédio da imprensa.
Apesar do atentado sofrido pelo
major, o clima na casa não é
tenso. "O susto já passou", disse
o parente.

Adriana Caldas

s

O No lugar da arena, lixo. A Praia do Leme, que sediou as Olimpíadas
de Verão numa gigantesca arena montada em frente à Avenida Princesa
Isabel, vive hoje a ressaca da festa. Como o prazo de desmontagem da
arena foi antecipado, até a manhã de ontem a firma contratada para a
limpeza não havia aparecido para retirar o monte de entulho que se
formou no lugar. Ontem, com o sábado de sol, a praia estava clicia de
banhistas que se misturavam às latas, madeiras e até caixas de correio
abandonadas na areia. Apenas três homens — sem uniforme de qual-
quer empresa ou da prefeitura —faziam a limpeza da praia.

Disque JB dá

dicas 
para a

Fórmula Indy

Os leitores do
JORNAL DO
BRASIL podem
obter hoje, por
telefone, infor-
mações sobre o Grande Prêmio
do Rio de Fórmula lndy, além de
um guia completo de serviços e
lazer. Ligando para o Disque JB— é só discar o número 585-4545
e o código referente a informação
desejada (quadro abaixo) — você
fica informado sobre as condições
das principais estradas, as novida-
des em bares e a programação em
cartaz nos museus, cinemas e tea-
tros da cidade.

O Disque JB funciona 24 horas
e tem duas programações de con-
sulta: uma para os fins de semana
e outra para o período de segun-
da-leira a quinta-feira. A consulta
é gratuita: só é cobrado o pulso,
telefônico normal.

Rumo a Niterói

CÓDIGOS

¦ Marcello quer
fugir de goleiras
da casa carioca

A simpatia do governador
jl\. Marcello Alencar por
Niterói — demonstrada desde
o inicio de seu mandato, quan-
do levantou a possibilidade de
despachar na cidade alguns
dias por semana — pode levá-
Io a fixar residência do lado de
lá da ponte, como noticiou a
colunista Danusa Leão na edi-
ção de ontem do JB. Cansado
dos problemas causados pela
chuva na casa em que mora, no
Alto da Boa Vista, Marcello
entrou em contato com a Pro-
curadoria Geral do Estado pa-
ra analisar a possibilidade da
transferir a residência para o
Palácio do Ingâ.

O governador também pe-
diu que seu subsecretário ad-
junto e assessor parlamentar, o
niteroiense João Galindo, faça
um levantamento das obras

necessárias na ala residencial
do palácio para sua mudança.
A primeira-dama. Dona Célia
Alencar, vê com bons olhos a
idéia. "Acho ótimo, porque
gostamos do Palácio do Ingá e
de Niterói", disse ela. Segundo
Dona Célia, a casa do Alto da
Boa Vista — de propriedade
do irmão do governador —
tem vários contratempos, prin-
cipalmente quando chove."São 

goteiras, enchentes e falta
d agua. No último temporal, a
água alcançou a cozinha c al-
guns quartos na parte de baixo
da casa", contou a primeira-
dama.

Segundo o secretário esta-
d uai de Administração, Au-
gusto Werneck, não há empe-
cilhos legais para a mudança
do governador. "Ele não pode
transferir a sede admnistrativa
do governo para Niterói sem
autorização da Assembléia Le-
gislativa. Mas não vejo proble-
mas na mudança de residén-
cia", explicou.
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DR. UNDBERGH FARIAS

Ana Maria, esposa e seus filhos Lincfbergh Filho. Geortua
na. Carlos Frederico e Rodrigo convidam para a Missa dl
30" Dia. dia 18/03 (segunda-feira), às I 1 OOh. na Paróquia
N S do Carmo (antiga Catedral). R 1o de Março

JAZIGO PERPÉTUO POR

R$ 83,00 MENSAIS

j/iíoim
D4S/QU04D€

A oportunidade que você esperava
Não porca tempo LIGUE

Informações e Vendas:
357.73^7 - 357.7509 - 395.3974

SALO BRAND

vA> BLUMA BRAND. sensibilizada;
X X agradece carinho por ocasião fa-

V lecimento esposo, convidando
para HASKARÁ. Clube Hebraica, Rua
Laranjeiras 346, dia 1 9, às 20 horas.

JULIETA RIBAS FABRES
(MISSA DE SEIS MESES)

tSua 

filha SUELY convida a todos que na lembrança guardam aquele carisma de fó e bondade para a MISSA! que
será celebrada dia 21 — próxima quinta-feira ás 17 00
horas, ria Igreja de N S do Rosário, na Rua Genotal

Ribeiro da Costa, no Leme

Y0NE FERNANDES DA CUNHA MÜLLER
(MISSA DE 6o MÊS)

Esposo, Filho, Nora e Netos convidam em
memória da inesquecível Yone para a Missa
que farão celebrar dia 19. terça-feira, às 8
horas, na Paróquia São Paulo Apóstolo, na
Rua Barão de Ipanema. 85. Copacabana.

TABELA Pt PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
IK1MIM.OS outurm rxtMr^^n

l>C/vt/\IS FORMATOS, CONSULTE-NOS
5fl 3-4540/585-4326/j8>-4320<QB<)0-23-5000

JORNAL DO BRASIL DIA UTIl: RS *2,00 o < m
DOMINGO: RS 4r».00 o < rn

NAIR DE MORAES

GUARINO

f

José Luiz Guarino e esposa. Lizair de Moraes Guarino, filhos,
netos e biesnetos. agradecem as manifestações de carinho e cunvi-
dam parentes e amigos para a Missa de 7o Dia Que será celebrada no
dia 18/03, segunda-feira, às 19 horas na Igreja Nossa Senhora das
Dores do Ingá. na Rua Prudente Pedreira. 1 85 - INGÁ - NITERÓI

SEPULTURAS E OSSÁIUOS PERPÉTUOS
ADQUIRA NOS CEMITERIOS

SÃO J0Â0 BATISTA, CAJU, INHAÚMA,
CATUMIIEJARWHDASAUOADE.

LOCAL NOBRE, QUITADOS, VAZIOS,
VALOR ABAIXO DO MERCADO,
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO

TEL: 235-2641

SIDALI JOÃO DE MORAES

GUIMARÃES

(MISSA DE 7° DIA)
A Direção da SOCIEDADE PESTALOZZI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO convida os
amigos, funcionários e alunos para a Missa em intenção ao nosso querido Vice-Presidente
SIDALI JOÃO, que será celebrada dia 18/03. segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa
benhora das Dores do Ingá. na Rua Presidente Pedreira. 185 — INGÁ — NITERÓI.

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES

PLANTÃO DIÁRIO
585-4326-585-4540

Nas Lojas de Classificados

ANÚNCIO POR TELEFONE

0800-23-5000

JORNAL DO BRASIL

DI
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Para espantar a crise

Botafogo enfrenta o Bangu sabendo

que somente a vitória lhe devolve a paz

AndrôTuruda— 16V2/96

;¦ RICARDO GONZALEZ>
St» mesmo o Botafogo. Atual' campeão brasileiro e da cidade do

Rio de Janeiro, o time tinha tudo
para viver um grande momento. Ao
contrário, passa por uma das mais
sérias crises na gestão Carlos Au-
gusto Montenegro, somente menor,
talvez, da que sucedeu à goleada de

;. :7 a I para o Fluminense, em 1994.
O sonho de ter Bebeto se desfaz a
cada dia e o técnico Marinho Perez
vê seu controle sobre os jogadores

r

r se esvair por entre as mãos — sex-
ta-feira, Bentinho disse, com todas
as letras, que não confia no coman-
do do time — e até o intocável
Túlio viveu um inferno astral esta
semana, às voltas com boatos sobre
uma possível separação da mulher
Alessandra.

É nesse clima que hoje, às 16
horas, em Moça Bonita, o Botafo-
go enfrenta o Bangu. Uma vitória
pode acalmar as coisas em General
Severiano — até quando, nem Mãe
Dinah pode prever. Mas qualquer
oulro resultado aumenta a crise em
proporções que tampouco se pode
medir. "A hora de dar a volta por
cima é agora. Vivemos um momen-
to muito difícil", diz um Marinho
cada vez mais perdido.

A crise de relacionamento do
grupo alvinegrò foi exposta sexta-
feira por Bentinho, ao comentar
sua barração. "Falta 

personalidade
a quem nos dirige. Cheguei com um
problema de joelho e me colocaram
para jogar. Agora, que estou bem,
ele me barra. O pior é que não me
diz que estou mal, fala para a im-
prensa que preciso melhorar física-
mente. Do goleiro ao ponta esquer-
da, não há um jogando bem. Por
que eu saio? Contra o Corinthians,
Túlio ficou no meio do campo e era
nosso homem mais avançado. Vai
ganhar como? Não estou acostu-
mado a trabalhar assim e não con-
fio mais em quem nos comanda",
desabafou.

A fase de Marinho anda tão
ruim que ele havia decidido barrar
Uidemar e manter Moisés no time.
Só que, no coletivo de sexta-feira,
Moisés, que' também está há tem-
pos insatisfeito com o treinador,
simplesmente não foi treinar. "Não

. sei o que houve. Como Moisés não

veio, o time é o que começou o
treino. Quanto às mudanças no ti-
me, busquei uma maior hegemonia
entre ofensividade e defensividade.
Sem culpas ou coisa parecida", ex-
plicou o treinador.

Cônjuges — Enquanto tenta
fugir do tiroteio que tem marcado o
trabalho do Botafogo, Túlio escla-
rece sua situação com Alessandra."Pensei 

que era coisa de colunista
social. Mas a fofoca cresceu e por
isso divulguei uma nota esclarecen-

• do que lá em casa está tudo tran-
qüilo. A minha imagem é algo pre-
cioso. Nunca vou destruir a ima-
gem de pai de familia que construi.
E tudo porque estou há três jogos
sem marcar. Quando eu fizer um
gol, essa história acaba", disse o
artilheiro.

O goleiro Vágner, que também
estaria atravessando problemas
conjugais, optou pelo caminho in-
verso do de Túlio. "Não falo mais
com a imprensa. Vocês publicam
mesmo o que querem..."

O comportamento de Vágner
tem preocupado a comissão técnica
do Botafogo. Ninguém no clube
duvida das suas qualidades, mas
todos acham que ele ainda não re-
cuperou a forma apresentada du-
rante o Campeonato Brasileiro. A
hipótese de colocar Carlão, porém,
não foi ventilada, porque o reserva
de Vágner é considerado um golei-
ro irregular.

Os laterais Wilson Goiano e An-
dré Silva, que este ano ainda não
atuaram pelo time, devem retornar
aos treinamentos nos próximos dias.
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Local: Moça Bonita Horário: 16* Arbitro:
Álvaro Qucilhas As rádios Globo | 1?20Hhz).

Nacional <H30khj) e Tupi (l?80Khj) dào
informações

Bentinho (Tarregado por Jamir) foi afastado da equipe'é fez duras críticas ao técnico Marinho ftr™

As cobranças

da diretoria

Na noite da última quinta-feira,
o presidente Carlos Augusto Mon-
tenegro e o vice de futebol Antônio
Rodrigues tiveram uma longa reu-
nião com o técnico Marinho Perez,
Na pauta, porém, não estava ape-
nas o mau desempenho do time em
amistosos e na primeira partida pe-
la Libertadores das Américas —
vitória de § a 0 do Corinthians.

O que mais tem preocupado os
dirigentes é a indecisão de Mari-
nho. Em todos os amistosos e du-
rante algumas partidas oficiais do
Botafogo, o treinador sempre sur-
preendeu pelas substituições que
fez. Algumas vezes elas deram cerio
— como no primeiro tempo do
clássico com o Vasco, pelo Cam-
peonato Carioca, ao tirar Grotto
da lateral direita e colocar o ponta-
esquerda Silas. Em outras vezes, no
entanto, não foram bem aceitas: ó
caso mais recente aconteceu nu
quarta-feira, diante do Corinthians;
quando Marinho tirou Uidemar;
jogador técnico e com bom toque
de bola, e manteve em campo Moi-
sés — limitado.

Na avaliação da diretoria do
Botafogo, o time não é tão inferior
ao do ano passado. Os dirigentes!
no entanto, entendem também quq
o treinador fez algumas modificai
ções para pior. A mais notada é a
alteração na função de Jamir. Caj
beça-de-área no estilo puro — ou
seja. que entra nas divididas para
rachar—. Jamir foi levado á condi-
çào de Organizador do time. Atiuí
mais avançado e parece desobrigai
do de marcar. Com isso. a defesa
está mais exposta.

Na conversa, os dirigentes mosi
traram a Marinho que ele precisa
corrigir estes problemas. O posicio-
namento de Bentinho — atua na
mesma posição de Túlio — foi ou-
tro assunto discutido. Os dirigentes
disseram a Marinho que Túlio só
vai render mais se tiver um jogador
que venha de trás — papel desem-
penhado por Donizete no ano pas-
sado. Resta saber se Marinho en-
tendeu o recado.

Flamengo espera vencer e convencer

\NDKI BALOCCO
O campo do estádio Jair Biten-

• çburt tem dimensões para lá de pe-
j quenas — 103m x 66m. e o piso é

irregular. O estádio em si. pequeni-
no e com o alambrado a menos de
dois metros do campo, favorece o
time de casa. pela pressão da torci-
da sobre o adversário. Mas para o
Flamengo nada disso pode servir de
desculpa. Hoje. o time rubro-negro.

. vai enfrentar o ltaperuna, às 16h.
com a obrigação de vencer e con-

; vencer. Se repetir a atuação dos
primeiros 35 minutos do jogo con-
tra o Volta Redonda, na estreia da
equipe no Campeonato Estadual
(vitoria por 2 a 1), a torcida pode
esperar pelo melhor.

' Satisfeito com o que viu no eo-
meçò do jogo passado, o técnico
Joel Santana não tem dúvidas a
ivspeito da equipe que vai a campo.
Djair, que estava sentindo dores na
virilha, treinou ontem normalmente
e tem escalação confirmada. A boa" íTtúaçào no primeiro tempo contra
o Volta Redonda deixou Joel entu-
siasmado. "Foi a primeira vez que

. juntamos Romário, Amoroso e Sá*
vio. Enquanto a chuva deixou, fo-
tn^s muito bem", frisou. O técnico
torce para que o temporal de qum-
ta-feira não apareça em ltaperuna.
onde não chove forte desde de/em-
hro.

' "Com o campo encharcado, o
jogo tende a ficar mais equilibrado,
porque nosso time è técnico e preci-
sa tocar a boia para envolver o
adversário. O Flamengo sai per-
dendo com a chuva", analisou. Val-
ber, o único a destoar no primeiro

J jogo. seira mantido na lateral direi-
í U* "Ele merece outra chance por-

que ainda esta se adaptando'
Amoroso reconhece que cansou
contra o Volta Redonda — por isso
foi substituído. Mas garante que
hoje a história será diferente. "Aos

poucos, melhoro fisicamente e ga-
nho entrosamento com Sávio e Ro-
mário". disse ele, que marcou um
gol em cada um dos dois jogos de
que participou.

Romário — As dores no joe-
lho esquerdo operado ano passado
desapareceram — após 15 dias
afastado dos treinos, Romário di/
que o problema foi superado. Por
isso. o atacante espera marcar pelo
menos um gol na partida de hoje
para iniciar sua luta pela artilharia
do Estadual. "Contra o Volta Re-
donda. o Flamengo não pôde de-
senvolver seu futebol por causa da
chuva. Mas quando o campo ainda
estava bom, mostramos o que po-
deremos fazer neste campeonato",
disse o atacante, satisfeito com o
desempenho dos companheiros Sá-
vio e Amoroso. "Estamos nos en-
tendendo bem".

Mtchel Filho — 6/3'96
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A Internet

rubro-negra

Clube de primeiro mundo, o
Ramengo. Alem de apresentar um
time repleto de estrelas, capaz de
lotar os estádios por todos os can-
tos do pais, agora oferece uma op-
çào mais do que agradável aos ru-
bro-negros espalhados pelo plane-
ta: uma home-page na Internet, a
rede de computadores criada pelo
governo dos EUA nos anos 70.
Lançada há três meses, ela é acessa-
da diariamente por mais de mil in-
temautas e se transformou num su-
cesso, oferecendo produtos como
crônicas dos jogos no mesmo dia
em que eles se realizam e noticiários
sobre os treinamentos da equipe.

Encontrada no menu da Internet
pelo endereço http: www.flamen-
go.com.. a home-page é uma inicia-
tiva da empresa Nabla Internet
Consulting. "Cerca de 30% das
mensagens vêm do exterior. São
pessoas querendo saber noticias de
jogadores, dando sugestões e até
mesmo reclamando do time", expli-
ca Marcelo Carvalhaes, um dos só-
aos da empresa. Quem entra na
home-page ouve o hino do clube e
pode esclarecer dúvidas sobre os
inúmeros titulos conquistados pelo
futebol rubro-negro.

As atrações são muitas e varia-
das. Recentemente, os navegante.t
elegeram o Flamengo de todos os
tempos com Raul. Leandro. Aldair,
Mozer e Jumor. Andrade. Adilio e
Zico. Bebeto, Dtda e Nunes. Um
luxo só. o que comprova a popula-
ndade do rubro-negro da Gávea.
Ou alguém duvida?
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Assis 
(E) pode entrar m vaga de Jiminho, contundido, enquanto o atacante Nilson e present,I certa no itigo contra o Americano, em Campos; jogador que nao sabe veneer eom

reidiu fazer aquele solo insultuoso, 'WV II "¦ "¦

SSSSr^ De olho no homciii de preto

Acumuiadx V t i^aarwfc; 9* b
9 ?0" 8 ,Scr*g Sur)

fartrrta; Y 5
Qvpt* XF 36 \ « 0*3 Count
Tnto* :3 Arrears Gcb> Warrant

Otudrttt* "• a Ow Asm
fexaDcre e tkOJMm*

||||

FLUMINENSE

iis$& (E) pode entrar na vaga de Juninho, contundido, enquanto o atacante Nilson c presença certa no jogo contra o Americano, em Campos

Bahia e
Vitória
decidem
Bahia e Vitória decidem
no estádio Manoel
Barradas a primeira fase
do Campeonato Baiano.
0 tricolor foi vencedor do
Grupo B e o rubro-negro
do A. É o segundo Ba-Vi
do ano — no primeiro,
disputado domingo
passado, o Bahia venceu
por I a 0, em jogo
disputado na Fonte Nova.

Vitória dá título do
vôlei ao Leite Moça
O Leite Moça pode sagrar-se bicampeão da
Superliga nacional de vôlei feminino esta tarde, se
derrotar o BCN/Guaruji na terceira partida da
melhor de cinco final, que será reali/ada no ginásio
municipal Gualberto Moreira, as 15h30 — não
serão cobrados ingressos e a TV Manchete
transmitirá o jogo ao vivo. Com a decisão
programada para cinco partidas — e como venceu
as duas primeiras —. o Leite Moça é apontado
como o favorito absoluto para ficar com o titulo já
esta tarde. O Leite Moça é o único time invicto da
Superliga nacional, tendo vencido as 25 partidas
que reali/ou até agora — ganhou 75 sets. perdendo
apenas nove.
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Túlio não viu a cor da bola
contra o Corinthians. Cada to-
mada de câmera. em plano fe-
chado, mostrava um semblante
alheio, um olhar perdido no
campo. Túlio começa a não ter
tempo pro futebol. E um treino
matado, um comercial aqui,
um paparico público ali. unia
crise conjugai mais adiante. O
sucesso tem sabor de vertigem.
No primeiro tempo, o mundo
gira em torno do herói. É o
nirvana. No segundo tempo, o
herói passa a girar cm torno do
nada. É o inferno.

Uma fonte das melhores me
garante: João Havelange se
reelege, em 9S, sem susto, na
França, e atravessa o milênio
presidente da Fila por mais
quatro anos. O sueco Lennart,
candidato de oposição, c uma
criança de peito fazendo careta
pra unia raposa dourada.

O Campeonato Paulista de
Aspirantes está adotando o li-
mite de faltas por equipe. Na
151 falta, tiro li\re direto, sem

barreira, disparado da meia-
lua da área. Resultado: a mé-
dia, por jogo, é de 20 faltas,
somadas as faltas das duas
equipes. No campeonato pnn-
cipal. a média sobe pra 45 fal-
tas. Ao fundo, os membros da
International Board visitam,
embasbacados, o Pão de Açú-
car. Turistas do apocalipse,
e Paula vai jogar o basquete
olímpico de Atlanta. Hortèn-
cia. por sua vez, já não diz,
como dizia, que não vai. An-
tes, pelo contrário, já começa a
limar os músculos pra estar em
forma, em junho. Há tempo,
portanto, de jogar amistosos,
antes de Atlanía. Carlos Nuz-
man. que. além de bom diplo-
mata, é bom advogado, já leu
as entrelinhas do regulamento
da Fiba e tem esperança de
contornar o veto á participa-
çào de Karina na seleção brasi-
leira. Se Nuzman emplacar es-
sa, a patria do basquete, em-
bandeirada, agradece.

Volta Redonda

enfrenta Olaria
O Volta Redonda enfrenta o Olaria ás 15h no
estádio Paulo Fernandes, em Barra do Piraí, dis-
posto a provar que só perdeu para para o Fia-
mengo, no meio da semana, por causa dos erros
do árbitro. O técnico Wilton Xavier gostou da
equipe na sua estreia no Campeonato Estadual e
já avisou que não fará alterações na equipe e
acredita numa vitória — ainda que o adversário
venha de uma derrota por 4 a l para o Vasco. No
Olaria. Preto e Pedro Renato, que entraram no
segundo tempo da partida contra o Vasco, devem
começar jogando. A arbitragem da partida ficará
por conta de Cláudia Guedes.

Inter e Grêmio fazem
clássico no Beira-Rio
Depois de uma semana de irônicas provocações
entre dirigentes e jogadores dos dois clubes, os
treinadores da dupla Grenal completaram o
clima do jogo entre ambos marcado para as 16h
desta tarde no estádio Beira-Rio. pelo
campeonato gaúcho: só di\ ulgam a escalação dos
dois times momentos antes da partida, de
preferencia cinco minutos depois do outro e
vice-versa. O jogo deu- marcar a volta do
atacante Jardel.

Domingo
sem futebol
na Itália
Um domingo de "pernas .
quietas". Assim a
imprensa italiana está se
referindo a greve que os -
jogadores de futebol da
Série A — a primeira
divisão nacional —
realizarão hoje.
paralisando pela primeira
vez na historia (por greve,
é bom que se ressalte) um
dos mais importantes '
campeonatos nacionais de
futebol do planeta. 1

Groove em
busca da
2a vitória
Groove. propriedade de
Gilberto Luu Koppa.
ganhador da 1* prova da
triplice-coroa, terá fortes
obstáculos hoje á tarde no
Grande Prêmio Jóquei
Gub Brasileiro, em 2.000
metros, na grama, para
seguir sua caminhada
rumo ao titulo de
tnplice-coroado. O
principal e Canadian
Ftver. do Stud TNT.

¦ ARMANDO NOGUEIRA

O leite

da bondade
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Não c a primeira vez que eu vejo Edmundo se valer de uma
vitória pra depreciar o adversário.

Enfim, na sua proverbial insensatez, Edmundo talvez não saiba
que quem triunfa sem nobreza não vence— perde-se.

O campeão brasileiro

O campeão brasileiro não vence há quatro partidas. Há jogadores
jogando aquém, muito aquém, dos dois últimos títulos alvinegros. A
jjomeçar do goleiro Wagner. Tomar os gols de falta que tem tomado
nào o recomenda. Mesmo o gol de Marcelinho, que é mestre nessa
obra, foi mais erro de Wagner do que mérito do chutador. Wagner
deve corrigir sua colocação. No gol de Marcelinho. ele se escondeu
por trás da barreira. É suicídio.

Alem de Wagner, mais gente tem sido zero à esquerda. O
meia-armador Uidemar. o também ligação Bentinho: um e outro
andam de mal a pior. Escalar Bentinho, fora de forma, e preterir o
catarinense Dauri é idéia que o treinador Marinho Peres nào
explicará com facilidade.

E sabido que Túlio nunca foi de sair da toca pra batalhar pela
bola de seus gols. Se a bola nào chegar a Túlio, dentro da área, o
time do Botafogo estará jogando com dez. E como a bola nào tem
chegado, ntesmo, some-se à omissão de Túlio a esterilidade dc
Uidemar e de Bentinho. A conclusão é que o campeão está se
virando com menos três.

Oito contra on/e, convenhamos, é tarefa ingrata pra qualquer
time.

DOMINGO, 17 n>E MARÇO CE t99^

De olho no homem de 
preto

¦ Vasco enfrenta Americano preocupado com arbitragem de Carlos Elias Pimentel
O Vasco entra em campo hoje

para enfrentar o Americano com
uma única preocupação: o árbitro
Carlos Elias Pimentel, escalado pe-
la Federação de Futebol (Fetj) para
apitar a partida que começa às 20h,
no Estádio Godofredo Cruz, em
Campos. A razão é simples: o Ame-
ricano é o time de Eduardo Viana,
presidente da Ferj, e na última par-
tida venceu o Madureira em Cam-
pos por l a 0, debaixo de reclama-
ções de Elias Duba, presidente do
Madureira. Duba acha que seu ti-
me foi prejudicado pela arbitragem
— fato denunciado inúmeras vezes
por dirigentes de outros clubes que
jogam lá. Por isso, Eurico teme

pressões extra campo. As TVs Ban-
deirantes e Record transmitem a
partida.

"Estas coisas sempre acontecem
em Campos. Por isso vou ficar de
olho no Carlos Elias, apesar dele
ser uma pessoa séria que, geralmen-
te, quando erra nào o faz de manei-
ra intencional", disse o dirigente,
que viaja hoje pela manhã para a
cidade, onde assiste a partida.
Alheio á disputa extra-campo, o
técnico Carlos Alberto Silva espera
por uma boa atuação de seu time.
Ele confia no ascensão da equipe.
"Estamos em evolução", diz.

Ontem, ele dirigiu um treino no

estádio do Americano e pôde sen-
tir que o gramado está em péssimo
estado (seco e com falhas), o que
certamente dificultará o toque de
bola que tenta impor ao Vasco
desde que chegou ao clube, há
duas semanas.

O técnico leva uma dúvida: Ju-
ninho ou Assis. O primeiro está
contundido — sofreu uma torção
no tornozelo esquerdo no treino
de anteontem, em Jacarepaguá —
e caso nào se recupere será substi-
tuído por Assis, titular que perdeu
a vaga para Juninho. Tinho foi
mantido na zaga e Rogério conti-
nua na reserva.

O Fluminense está disposto a
remontar a vitoriosa peça que, na
temporada ^5. rendeu-lhe muitas
glórias, elogios quase unânimes da
critica e um título que há nove anos
nào conquistava. Um dos atores
principais à época, o técnico Joel
Santana, nào está mais em cena,
mas o protagonista, Renato Porta-
lüppi. continua afiado. O enredo é
simples: descrédito inicial por parte
de todos, dificuldades financeiras,
vitórias sofridas (de preferência por
I a 0) e. no fim. se tudo correr bem.
a volta olímpica. As cortinas se
abriram quarta-feira na vitória do
mocinho (por I a 0, claro) sobre o
ltaperuna. e hoje, às I5h, em Con-
selheiro Galvào. o vilão é o Améri-
ca. "Um a zerinho aqui. um a zeri-
nho ali. e estamos nós chegando dc
novo", afirmou o lateral Ronald,
eufórico com a parca vitória sobre
o ltaperuna. Pode até ser mero dis-
curso de quem nào deixa de incenti-

var os companheiros por um segun-
do sequer, mas Renato mantém o
tom: "Nào vejo nenhum time em
melhores condições do que o Flu-
minense para ser campeão. Pode-
mos até nào ter jogado muito bem
contra o ltaperuna, mas importante
foram os três pontos. Lá na tabela
da Fedeíaçào não está quem jogou
bem, mas quem ganhou. Pior foi no
ano passado, quando estreamos
perdendo para o Madureira", res-
saltou.

O jogo desta tarde marca a es-
tréia do zagueiro tctracampeào
mundial Ricardo Rocha com a ca-
misa tricolor. O técnico Jair Pereira
teve o trabalho facilitado pela ex-
pulsào do zagueiro Rogério na es-
tréia. Depois de marcar dois gols
contra o CRB (pela Copa do Bra-
sil) e o único contra o ltaperuna,
Rogério dificilmente perderia a po-
sição. Agora, as coisas se inverte-
ram. "Vim 

para ser campeão pelo
Fluminense. Estou me sentindo um

garoto e vou provar a uns e outros
que não estou bichadodisse o per-
nambucano.

Mesmo sabendo que o jogo des-
ta tarde nào sera fácil — além dó
América, que empatou na estréia
contra o Botafogo (em Caio Mar-
tins), o tricolor sempre tem dificúl-
dades cm Conselheiro Galvào —.
Jair Pereira acredita que o Flumi-
nense terá uma atuação bem me-
lhor do que na estréia. "Contra o
ltaperuna. tivemos erros facilmente
corrigiveis com uma simples con-
versa. Uma certa afobação, jogo
muito concentrado pelo nosso lado
direito e falta de aproximação para
o toque de bola. Mas tudo isso é
coisa de estréia. Contra o América
tudo será melhor", diz Jair.

Para variar, o zagueiro Lima só
terá sua escalação confirmada hoje
pela manhã. Ele continua às voltas
com uma misteriosa dor na virilha
e. caso nào possa jogar, deve ser
substituído por César. "Já fiz todos

os exames possíveis e nada de grave
foi constatado. Vou continuar la-
zendo tudo porque meu objetivo
em 96. além do bieampeonato esta-
dual, é vestir a camisa da seleção
brasileira", disse Lima.(/?.Cr.)

Um dia, no Sul-Americano de Lima, em 53, eu vi Ipojucan fazer
um gol de letra contra o Uruguai. Numa trama do ataque brasileiro,
a bola acabou nos pés de Ipojucan em cima da linha do gol. Era só
triscar que a bola entraria. Ipojucan, porém, preferiu requintar o
lance: enfiou o pé direito por trás da perna esquerda e deu um toque,
de letra. Requinte técnico? Nào, requinte de crueldade. O time
uruguaio se sentiu ofendido moralmente. Um minuto depois, estou-
rava o maior sururu. Todo mundo brigando no campo. Titulares,
reservas, massagistas. Todo mundo trocando tapas e pontapés. Era
eu um repórter, ainda muito moço, mas, felizmente, já em condições
de compreender a indignação dos uruguaios. Eu já tinha lido em
Dostoiewski uma lição de vida que se aplica ao futebol: o homem,
por mais mesquinho que seja. merece respeito por sua dignidade de
homem.

Paulo I colella

orinthians x Botafogo. Segundo tempo. O jogo está liquidado.
v_^ Três a zero. O time do botafogo nào tem mais chance.
Contudo, está lutando. Não entrega os pontos. Corre, honra o suor
da camisa, com lealdade. Sem perder a esportiva. Cumpre, ardua-
mente, seu papel de derrotado. O time do Corinthians, por sua vez,
comporta-se como um bom vencedor. Guerreiro, altivo. Do goleiro
Ronaldo a Marcelinho, nenhum gesto que denote menosprezo ou
soberba.

De repente, Edmundo recebe a bola, rente à lateral, na linha
média botafoguense. Ninguém o ataca, de primeira. Sinal de respeito
a seu talento de grande driblador. Edmundo, então, alça a bola na
ponta do pé e inicia uma insólita embaixada. Preciosismo? Não
creio. A embaixada é a filigrana mais banal do futebol. Todo mundo
sabe fazer. Até eu, inglório mal-amado da bola — até eu sou capaz
de fazer uma embaixada. Uma, não: dez, fácil. Edmundo não quis se
mostrar. Ele quis, isso sim, foi provocar o adversário. O improviso
infeliz seria uma atitude pueril se o ar de deboche nào denunciasse a
intenção subalterna de humilhar o vencido.

Há, no futebol, uma classe de jogador que nào sabe vencer com
elegância. Quando Edmundo decidiu fazer aquele solo insultuoso,
não estava desfrutando as delícias de uma vitória já consumada;
estava, cruelmente, tripudiando de um derrotado. O esporte não vê
com bons olhos o vencedor que ousa aviltar o vencido.

Edmundo tem demonstrado, dentro e fora do campo, que nunca
bebeu o leite da bondade humana.

r
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Oito contra onze, convenhamos, e tarefa ingrata pra qualquer mocinho (por 1 a 0, claro) sobre o misa tricolor. 0 tecnico Jair Pereira direito e lalta de aproxima?ao para "ai;"c!0 )£»•¦
time. Itaperuna, e hoje. as I5h, em Con- teve o trabalho facilitado pela ex- o toque de bola. Mas tudo isso An^u* w.n„m

selheiro Galvao, o vilao e o Ameri- pulsao do zagueiro Rogerio na es- coisa dc estreia. Contra o America Ja^
——— —— ca treia. Depois dc marcar dois gols tudo sera melhor .dizJair. T6cnico

I "Um a zerinho aqui um a zeri- contra o CRB (pela Copa do Bra- Para variar, o zagueiro Lima -  

, nho ali, e estamos nos chegando de sil) e o unico contra o Itaperuna, acabou sendo vetado antes mesmo
I • Tulio nao viu a cor da bola barreira, disparado da meia- novo", afirmou o lateral Ronald, Rogerio dificilmente perderia a po- do treino de ontem a tarde. U joga- sportvmo5uamapart.c3^A»r^io8Gk>t>o(ia20

contra o Corinthians. Cada to- lua da area. Resultado: a me- euforico com a parca vitoria sobre si?ao. Agora, as coisas se inverte- dor continua sentindo misterios^ transm'tertioptimetrommpo 1
mada de camera, em piano fe- dia, por jogo. e de 20 faltas. 0 itaperuna. Pode ate ser mero dis- ram. "Vim para ser campeao pelo dores na virilha. Segundo os medi- —J

I chado, mostrava um semblante somadas as; faltas das duas
alheio, um olhar perdido no equipes. No campeonato prin- *
campo. Tulio comeca a nao ter cipal, a media sobe pra 45 fal- VCIlCg Bahia e Vitdria da titulo do Domingo
tempo pro futebol. E um treino tas. Ao fundo, os membros da nWUUlCHO wcuvu 

Vtt6ria vdlei ao Leite Mo^a sem futebol
matado. um comercial aqui. International Board visitam, Barreira de 3 a 1 decidem n «bicamneao d-i na Italia
um paparico publico all, uma embasbacados o Pao de Acu- , O Leitt Mo<^ pode sagra pea Um domingo de "pernai

I crise coniucal mais adiante 0 t . i ,r, v-.llr, 0 Madureira venceu o Barreira por 3 a 1, ontem Bahia e Vitoria decidem Superliganacionaldevolcilcmininoesta tarde.se 
quietas". Assim a

SfffflKL iV T 
3p0CtP 

4 tarde. em Conselheiro Galvaa pela segunda no estadio Manoel derrotar o BCN/Guaruja na tereeua part,da da j|aIiana nla «
No nrimeiro tempo, 0 mundo , 

a Vf JA°^Jrbasq"5le rodada do Campeonato Estadual de futebol. Os Barradas a primeira fase melhor de cinco final, que sera reahoda no gmasio referindo a greve que OS
I ein em tomo do heroi. E o olimpico de Atlanta. Horten- gols do Madureira foram dc Robson (2) e Ger- do Campeonato Baiano. municipal Gualberto Morcira. as bh30 nao jogadores de futebol da

nirC-tn i No swnindo temno o cia. por sua vez, ja nao diz, mano. descontando Leandro para o Barreira. 0 tricolor foi venccdor do serao cobrados ingrcssos e a T\ Manchete Serie A — a primeira
\ heroi hiiwa a eirir em torno do como dizia, que nao vai. An- Hoje, as 15h. no estadio Pauto Fernandes, em Grupo B e o rubro-negro transmitira o jogoao vivo. Com a decisao divisao nacional — ,

n ida F o inferno tcS' P®10 conlrano- comtV Barra do Pirai. o Volta Redonda enfrenta o do A. E o segundo Ba-Vi programada para anco partidas e como venieu rea|izarj0 ho)C.
I !nv. r.init> <t is melhores me limar os musculos pra estar em Olaria disposto a provar que so perdeu para para do ano - no nrimeiro. as duas pnmeiras o Leite Moca e aponuido paralisando 

pela primeiraUma fontedas melhor^me forma, em Junho. Ha tempo, o Flamengo, no meio da semana, por causa dos como.o fayonto absoluto para ficar com o ituloja ' 
^ 

...
garanle: Joao Havelailge se • J 

crrosdoirhitro O licrnco Wilton Xa™,gostou dispnudodomingo „,atarde. 0 Uile Motaeonmco ,n«t. da
reeiegc, em 98, sem suflo na 

^32, da w na saa esnoa no Campeonato Es,a- l»^oBahtaveneea Soptt# lc„do25paradas ^f railly, e atravesw 0 milenR 
rtian Que alem de bom dioio- dual e ja avisou que nao fara alteraeoes na por 1 a 0. im jogo que reaiizou ate agora — ganhou 7. seb. perdindo amp^nato, aacioftats de

presidente da Flfa por mats equipe. disputadona Font. Nova. apenasnove. fatebol do pbneta.
quatro anos. O sueco Lennart. mau, e oora j« icu r
candidato de oposi^ao. e uma as entrelinhas do regulamemo Groove em
crian^a de peito fazendo careta ' !^a e lem esperanoa de ¦S^Jllju3rl3332ti3HiHHHHHmOI busca da
pra uma raposa dourada. contomar o veto a participa- Inter e Ql'fillliO fSZOm ja vitdria

0 Campeonato Paulista de vao de Karma na sele^ao brasi- m%t% Bolra-Rln Groove, propnedade de
I Aspirantes esta adotando o li- leira. Se Nuzman emplacar es- i» wr»« N«tunsu ¦ cn« ¦ eowkx^ Gilberto Luiz Koppa,

mite de faltas por equipe. Na i^patria do basquete, em- Depois de uma semana de irooicas provoca^oes Fond a****.*.. L3r». sun^ «s^4U eanhador da 1* prova da
15' falta. tiro livre direto, sem bandeirada,j£radecc. cntredirigentesejogadores dos dois clubes,os J a_ujur:-^—. tnplice<oroa. tera fortes.

ircinadorts da dupla GrenaJ compietaram o »• HranFfvcTirturBCouniOQAw BNewYatot* " 
obstaculos hoje a tarde no

rlima do iosoentre ambosmarcado Daraas 16h ? o+mvxmxvOHC*™ Grande Premio Joquci J* Mrvoc Carvadun Ryef ¦ 3'dov« ¦ Dancer n. , q -i i /vw\
ana# T| iRn<5 P mNFXAF^ desta tarde no estadio Betra-Rjo. pelo a* N«e.Ai*nt«BOw a wa.-ram a etos«. TrfcfcPt*.-«rc»r.&».««**»« tlub Brasileiro. em _uw

^ ililillillllBimTIillllMim campeonato gaucbo: so divulgam a escalafao dos »• ^s«a et^s®. metros, na grara^para.,
M _ SBBSSsBBB . 7 ., , io- semgsw¦ Oue<ni«g»io»w«s seguir suacammhada ¦>

MgL qjf L J r gj ¦] —fl dois times momentos antes da partida, de ,t- iw rumo ao tituio de
preferencia cmco minutos depois do outro it- Pirw* a ow Coixw a Do b«: triplice-coroado O™ 

BHHBHHBHBHBBBi \ict-versa. 0 jogo de\t marcar a volta do pnncipal e Canadian

j|# QUEM 
FAZ COM TiORE FAZ PARA SEMPRE. atacante Jardd. Flyer, do Stud TNT.

Paulo Nicololla

NA GRANDE AREA

Assis (È) pode entrar na vaga de juniiáo, contundido, enquanto o atacante Nilson è presença certa no jogo contra o Americano, em C antpos

De olho no homem de 
preto

VASCOAMERICANO
Cario» Gormano
Pimontol
Zô Carlos
Tinho
Bruno Carvalho
Luíitnho
Leandro
Juninho |Assis)VâltMír
SergmhoNilson
Tócnlco:
Carlos Alberto Silva

Márcio
Santlro Silva

Odtvan
CIAudíoRoflinaldo
Dolacir

Viana
Marcmho

Marcelo Riboiro
Bira

Joâlton
T6cnlco:

Horon Ricardo
Local Estádio Godofredo Cruz (Campos)

Horário: 20h. Arbitro: Carlos Ghas Pimonlei A
radio Globo (1 .ZKMh) o as IVs Bamdoirantea e

Record transmitem a part»da

Fluminense desafia o descrédito
O campeão brasileiro

O campeão brasileiro não vence há quatro partidas. Há jogadores
jogando aquém, muito aquém, dos dois últimos títulos alvinegros. A
começar do goleiro Wagner. Tomar os gols de lalta que tem tomado
não o recomenda. Mesmo o gol de Marcelrnho, que é mestre nessa
obra, foi mais erro de Wagner do que mérito do chutador. Wagner
deve corrigir sua colocação. No gol de Marcelinho, ele se escondeu
por trás da barreira. É suicídio.

Além de Wagner, mais gehie tem sido zero à esquerda. 0
meia-armador Uidemar, o também ligação Bentinho: um e outro
andam dc mal a pior. Escalar Bentinho. fora de forma, e preterir o
catarinense Dauri é idéia que o treinador Marinho Peres não
explicará com facilidade.

Ê sabido que Túlio nunca foi de sair da toca pra batalhar pela
bola de seus gols. Se a bola não chegar a Túlio, dentro da área, o
time do Botafogo estará jogando com dez. E como a bola não tem
chegado, mesmo, some-se á omissão de Túlio a esterilidade de
Uidemar e de Bentinho. A conclusão é que o campeao está se
virando com menos três.

Oito contra onze, convenhamos, é tarefa ingrata pra qualquer
time.

cos do clube, nos exames feitos esta
semana nada de grave foi constata-
do. "Vou continuar fazendo tudo
porque meu objetivo em 96, além
do bicampeonato estadual, é vestir
a camisa da seleção brasileira". ,dl'ífc
se Lima.

Fluminense. Estou me sentindo um
garoto c vou provar a uns e outros
que não estou bichado", disse o per-
nambucano.

Mesmo sabendo que o jogo des-
ta tarde não será fácil — além do
América, que empatou na estréia
contra o Botafogo (em Caio Mar-
tins), o tricolor sempre tem difieul-
dades em Conselheiro Galvão —,
Jair Pereira acredita que o Flumi-
nense terá uma atuação bem me-
lhor do que na estreia. "Contra o
Itaperuna. tivemos erros facilmente
corrigiveis com uma simples con-
versa. Uma certa afobação, jogo
muito concentrado pelo nosso lado
direito e falta de aproximação para
o toque de bola. Mas tudo isso é
coisa dc estréia. Contra o América
tudo será melhor", diz Jair.

Para variar, o zagueiro Lima
acabou sendo vetado antes mesmo
do treino de ontem á tarde. O joga-
dor continua sentindo misteriosas
dores na virilha. Segundo os medi-

curso de quem não deixa de incenti-
var os companheiros por um segun-
do sequer, mas Renato mantém o
tom: "Não vejo nenhum time em
melhores condições do que o Flu-
minense para ser campeão. Pode-
mos até não ter jogado muito bem
contra o Itaperuna, mas importante
foram os trés pontos. Lá na tabela
da Federação não está quem jogou
bem. mas quem ganhou. Pior foi no
ano passado, quando estreamos
perdendo para o Madureira". res-
saitou.

O jogo desta tarde marca a es-
tréia do zagueiro tetracampeão
mundial Ricardo Rocha com a ca-
misa tricolor. O técnico Jair Pereira
teve o trabalho facilitado pela ex-
pulsão do zagueiro Rogério na es-
tréia. Depois dc marcar dois gols
contra o CRB (pela Copa do Bra-
sil) e o único contra o Itaperuna.
Rogério dificilmente perderia a po-
sição. Agora, as coisas se inverte-
ram. "Vim para ser campeão pelo

RICARDO GONZALEZ
O Fluminense está disposto a

remontar a vitoriosa peça que, na
temporada 95, rendeu-lhe muitas
glórias, elogios quase unânimes da
critica e um titulo que há nove anos
não conquistava. Um dos atores
principais á época, o técnico Joel
Santana, não está mais em cena,
mas o protagonista, Renato Porta-
luppi, continua afiado. O enredo é
simples: descrédito inicial por parte
de todos, dificuldades financeiras,
vitórias sofridas (de preferência por
l a 0) e, no fim, se tudo correr bem,
a volta olímpica. As cortinas se
abriram quarta-feira na vitória do
mocinho (por l a 0, claro) sobre o
Itaperuna, e hoje. às I5h, em Con-
selheiro Galvão, o vilão è o Améri-
ca. "Um a zerinho aqui, um a zeri-
nho ali, e estamos nós chegando de
novo", afirmou o lateral Ronald,
eufórico com a parca vitória sobre
o Itaperuna. Pode até ser mero dis-

FLUMINENSE
Woiorson
Ronard
CCsarR»cardo Rocha
Esquordmha
Charles Guerreiro
Vampeta
Allton
William
Renato GaúchoValdir
Técnico
Jair Pereira

Adriano
CféberFlAv-10

Rogôno
Vanderian
João t Uis
Maurício

Sandro leite
Andrò Lms

Marcelo
Ja»ro Len/i

Técnico
Gaúcho

Local: Conselheiro Galvão Horário: '5h
Arbitro: J >rge Travassos A TV A ESPWBras*! o o
Sportv rnosUam a partida A» íAd>os Globo (1220

khi). Nacnial (1130 Vt«!c Tupi li.HOkhi)
transmitem o pc;meiro tempo

barreira, disparado da meia-
lua da área. Resultado: a mé-
dia, por jogo, é de 20 faltas,
somadas as faltas das duas
equipes. No campeonato prin-
cipàl, a média sobe pra 45 fal-
tas. Ao fundo, os membros da
International Board visitam,
embasbacados, o Pão de Açú-
car. Turistas do apocalipse.
• Paula vai jogar o basquete
olímpico de Atlanta. Hortèn-
cia, por sua vez, já não diz,
como dizia, que não vai. An-
tes. pelo contrário, já começa a
limar os músculos pra estar em
forma, em junho. Há tempo,
portanto, de jogar amistosos,
antes de Atlanta. Carlos Nuz-
man. que, além de bom diplo-
mata, é bom advogado, já leu
as entrelinhas do regulamento
da Fiba e tem esperança de
contornar o veto á participa-
çào de Karina na seleção brasi-
leira. Se Nuzman emplacar es-
sa, à^pátria do basquete, em-
bandeiràda, .agradece.

Túlio não viu a cor da bola
contra o Corinthians. Cada to-
mada de câmera. em plano fe-
chado, mostrava um semblante
alheio, um olhar perdido no
campo. Túlio começa a não ter
tempo pro futebol. F um treino
matado, um comercial aqui,
um paparico público ali. uma
crise conjugai mais adiante. O
sucesso tem sabor de vertigem.
No primeiro tempo, o mundo
gira em torno do herói. É o
nirvana. No segundo tempo, o
herói passa a girar em torno do
nada. É o inferno.

Uma fonte das melhores me
garante: João Havelange se
reelege, em 98. sem susto, na
França, e atravessa o milênio
presidente da Fifa por mais
quatro anos. O sueco Lennart,
candidato de oposição, é uma
criança de peito fazendo careta
pra uma raposa dourada.

0 Campeonato Paulista de
Aspirantes esta adotando o li-
mite de faltas por equipe. Na
15J falta, tiro livre direto, sem

Domingo
sem futebol
na Itália
Um domingo de "perna*

quietas". Assim a
imprensa italiana está se
referindo à greve que os
jogadores dc futebol da
Série A — a primeira
divisão nacional —
realizarão hoje.
paralisando pela primeira
vez na história (por greve,
c bom que se ressalte) um
dos mais importantes
campeonatos nacionais de
futebol do planeta.
Groove em
busca da
2a vitória
Groove, propriedade de-
Gilberto Luiz Koppa,
ganhador da 1* prosa d*
triplice-coroa. terá fortes,
obstáculos hoje á tarde no
Grande Prêmio Jóquei
Gub Brasileiro, em 1000
metros, na grama. para.,
seguir sua caminhada i
rumo ao titulo de
triplice-coroado. O
principal é Canadian
Flver. do Stud TNT.

Vitória dá título do
vôlei ao Leite Moça
O Leite Moça pode sagrar-se bicampeão da
Superliga nacional de vôlei feminino esta tarde, se
derrotar o BCN/Guarujá na terceira partida da
melhor de cinco final, que será realizada no ginásio
municipal Gualberto Moreira, às 15h30 — não
serão cobrados ingressos e a TV Manchete
transmitirá o jogo ao vivo. Com a decisão
programada para cinco partidas — e como venceu
as duas primeiras —. o Leite Moça ê apontado
como o favorito absoluto para ficar com o titulo já
esta tarde. O Leite Moça é o único time invicto da
Superliga nacional, lendo vencido as 25 partidas
que realizou até agora — ganhou 75 sets. perdendo
apenas nove.

Bahia e
Vitória
decidem
Bahia e Vitória decidem
no estádio Manoel
Barradas a primeira fase
do Campeonato Baiano.
O tricolor foi vencedor do
Grupo B e o rubro-negro
do A. É o segundo Ba-Vi
do ano — no primeiro,
disputado domingo
passado, o Bahia venceu
por 1 a 0. em jogo
disputado na Fonte Nova

Madureira vence

Barreira de 3 a 1
O Madureira venceu o Barreira por 3 a l, ontem
á tarde, em Conselheiro Galvão, pela segunda
rodada do Campeonato Estadual de futebol. Os
gols do Madureira foram dc Robson (2) e Ger-
mano. descontando Leandro para o Barreira.
Hoje. às I5h. no estádio Paulo Fernandes, em
Barra do Pirai. o Volta Redonda enfrenta o
Olaria disposto a provar que só perdeu para para
o Flamengo, no meio da semana, por causa dos
erros do árbitro. O técnico Wilton Xavier gostou
da equipe na sua estréia no Campeonato Esta-
dual e já avisou que não fará alterações na
equipe.

Inter e Grêmio fazem

clássico no Belra-Rio
Depois de uma semana de irônicas provocações
entre dirigentes e jogadores dos dois clubes, os
treinadores da dupla Grenal completaram o
clima do jogo entre ambos marcado para as I6h
desta tarde no estádio Beira-Rio. pelo
campeonato gaúcho: só divulgam a escalaçâo dos
dois times momentos antes da partida, de
preferência cinco minutos depois do outro e
vice-versa. O jogo deve marcar a volta do
atacante Jardei.

1* Pétm Natunsa ¦ Ow ¦ Etxerona
f Ptnot Fona CAitcftam ¦ Z»iarr.au Lar* ¦ SUNeyv«e
3* Mno Ut!;arae>r« a Umswu ¦ AjvBa«3
*• P*nat Ovenu ¦ Früoe ¦ Gre> Danas»
9* PèrMM Fr ane Tireur ¦ Count DoAar ¦ New York C#y
a* 3r«afcjng ¦ Ttrr* ¦ CarxK! LtCy
T* Mraoi Canaâan Fty* ¦ Graov« ¦ Ganctr Uan
»• Hnct A.Twxan &ps> ¦ Wirrart ¦ Errores S<sv
»• p**x a WuuSeia B MetceyUtxj

10- Mrtot S<XTVj Sur a Duemii» a Gatea H.ts
lt* Pirão: HarryTta Taytar a a Nsywood
11* Pino: Rer-atty a OU Courw a Do Scü

Dustm '¦? 35 (Be***» • CMC<x/*i
TriMs P (Arencjn Gw» Wrart

et^çressSas.TUBOS E CONEXÕES

QUEM FAZ COM TIGRE FAZ PARA SEMPRE.
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¦ Primeira corrida de Indy no Brasil promete boas surpresas para quem ainda nao entende nada de ovais e bandeiras amarelas

vivo de Formula Indy' a
gcnte nunca esqucce. Por K«l|felpfif/
isso, o publico acostuma- I II K ILfliMttt. JEM 1 iil
do a ver corridas em auto- gkgk ' . : ^ : :;.v ^

como um Ulv/w^BiV
wvWpr 'jJIWlMLM-a

dos os lados, tera uma surpresa agradabilissima
quando ver os 28 carros agrupados no grid movel M^H^|| ^
arrancando para a primeira curva das 133 voltas w,'. I '''"^^i^it

' 
O susto so nao sera maior por conta do barulho jflflBw* 1bem comportado das maquinas da Indy. Enquan- 5% fj^

V Sjfcfc 
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'*$Kt&L?-t£ ¦' BE» : jjjLpR''V^fc>." J^br Jdiscretos no seu barulho. Emitem um ruido asso- lit? rM*a!"'
viado, culpa do turbo, e muito parecido com uma ^y-

O publico precisa se acostumar tambem com a

que estara circulando pelos boxes do Autodromo
International Nelson em i>|i'^y^KiBT |i''

fogo invisivel e so pode ser apagado com agua.
De resto JSp x. .&?*

torcedores < 1

bancadas tem quase 100 % de visao do circuito e
alem disso sao informados, pelos alto-falantes, 'Mir <
sobre todas as decisoes dos comissanos. i$0* y 

v ^*v -;
K£g^gg|0^tiMg|

n.il discurso dos mclhores colocados ao final
da corrida. Eles assumem o comando do microfo-
rie e explicam de viva voz tudo o que se passou na
prova antes mesmo que os jornalistas possam ter
ijcesso a sua versiio dos fatos. A Formula Indy, que vai mostrar ao vivo um novo tipo de espetaculo em Jacarepagud, tem em Christian Fittipaldi uma atra^ao a mais para o torcedor brasileiro
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¦ Primeira corrida de Indy no Brasil promete boas surpresas para quem ainda não entende nada de ovais e bandeiras amarelas

A primeira corrida ao
vivo de Fórmula Indy a
gente nunca esquece. Por
isso, o público acostuma-
do a ver corridas em autó-
dromos ovais como um
autorama cercado por
bandeiras amarelas de to-
dos os lados, terá uma surpresa agradabilíssima
quando ver os 28 carros agrupados no grid móvel
arrancando para a primeira curva das 133 voltas
da prova.

O susto só não será maior por conta do barulho
bem comportado das máquinas da Indy. Enquan-
to os motores da Fórmula 1 têm um rugido selva-
gem e ensurdecedor, os da Indy constumam ser
discretos no seu barulho. Emitem um ruído asso-
viado, culpa do turbo, e muito parecido com uma
máquina de costura gigante.

O público precisa se acostumar também com a
quantidade de gente vestida com roupa de piloto
que estará circulando pelos boxes do Autódromo
Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá.
Normas de segurança obrigam mecânicos, técni-
cos e jornalistas com credencial dé boxe a usarem
macacão antichamas enquanto durar a corrida.
Culpa do metanol, o combustível que produz um
fogo invisível e só pode ser apagado com água.

De resto a parafernália da Fórmula Indy é
muito parecida com a da Fórmula 1 e o público da
pista não precisa ficar preocupado com as bandei-
ras amarelas, que são usadas quando a segurança
dos pilotos está comprometida, indicando proibi-
çáo de ultrapassagens. Os torcedores das arqui-
bancadas têm quase 100 % de visão do circuito e
além disso são informados, pelos alto-falantes,
sobre todas as decisões dos comissários.

... Outra novidade da Fórmula Indy é o tradicio-
tjal discurso dos três melhores colocados ao final
da corrida. Eles assumem o comando do microfo-
rie e explicam de viva voz tudo o que se passou na
prova antes mesmo que os jornalistas possam ter
acesso à sua versão dos fatos.

' •'. / ' : ' V .'¦í ;-. i . v'.:V

SBT 
promete

espetáculo

: O SBT promete um verdadeiro show na trans-
missão na primeira corrida de Fórmula Indy no
Brasil. Em consórcio com as redes americanas
ABC e KSPN, a emissora brasileira mobilizará na
prova 160 profissionais, 46 càmeras (incluindo as
microcàmeras instaladas nos carros) e dois heli-
cópteros na tentativa de não deixar dúvidas de que
pode competir também nesse campo com a Rede
Globo, que daqui a duas semanas colocará seu
arsenal em ação para a transmissão do GP do
Brasil de Fórmula 1. no autódromo de Interlagos.

Além de imagens de todos os pontos do circuito
e do trabalho de seis repórteres no autódromo, o
SBT planeja colocar microfones nos carros de
Çhristian Fittipaldi e Raul Boesel para entrevistas
durante a corrida. A instalação dos rádios depen-
de apenas de autorização das equipes Newman-
Haas e Green.

No total, o coordenador do evento pelo SBT.
Lueiano Calegari Júnior, calcula que a Fórmula
jndy ocupará cerca de sete horas da programação
de hoje da emissora (a corrida começa ás 13
horas). "Vamos estrear um sistema de transmissão
digital inédito no Brasil, o que dará muito mais
qualidade às nossa imagens", garante.

O SBI investiu USS 1,5 milhão na transmissão
da corrida. Para abrigar seu quartel-general no
áutódromo, a emissora planejou um centro de
transmissão de 270 metros quadrados, construído
pela Prefeitura. O investimento, no entanto, é
plenamente recompensado: as seis cotas de patro-
liínio para a temporada foram vendidas a USS 6
milhões cada aos pesos pesados Brahma, Gessy
tever, Tostines, Philcò, Ford e Texaco.

A Fórmula Indy, que vai mostrar ao vivo um novo tipo de espetáculo em Jacarepaguá, tem em Cliristian Fittipaldi uma atração a mais para o torcedor brasileiro

SERVIÇO

Ingressos — Estarão à venda no
autódromo e custam RS 170 (arquibanca-
das cobertas A, B e C) RS 110 (arquiban-
cadas A, B. C. D, V, U), RS 90 (arqui-
bancadas M. N. O, P. Q. R. S), RS 300
(Pit Pass. que dá direito de acesso ao
Padock e ao Pil Lane.
Lanche — Ao longo do autódromo
estarão 15 estandes de alimentação.
Neles estarão sendo vendidos pizza, ca-
chorro-quente, pastel, churrasquinho,
refrigerante, cerveja e água. Líquidos,
só em lata ou copi-
nho. Não será per-
mitida a entrada de
pessoas com isopó-
res ou farnéis de co-
mida, assim como
esta proibida a en-
trada de ambulantes.
Os preços são os se-
guintes: cerveja, RS
2; pastel, RS 2 (pc-
queno) e RS 4 (gran-
de: pizza, RS 3: ca-
chorro-quente, RS 2:
churrasquinho, RS 3;
água (copo), RS I; refrigerante, RS 1,5.
Táxis — Somente poderão chegar às
áreas de bloqueio parcial. Na volta terão
pontos específicos a partir das I4h: táxi
comum na Avenida Salvador Allende
com Avenida Embaixador Abelardo Bue-
no. Táxi especial na Estrada Coronel Pe-
dro Corrêa com Abelardo Bueno. O valor
cobrado será o do taximetro (táxi co-
mum) e o da tarifa da empresa (especial),
ônibus/estacionamento —
Duas linhas foram criadas para transpor-
tar as pessoas dos estacionamentos para

o autódromo, num total de 70 ônibus. A
Linha 1 sairá do Terminal Alvorada, pas-
sando pelo Riocentro, e a Linha 2 do
Barrashopping. Passagem a RS 0,50.
Ônibus regulares — Funcionarão
com 100% de sua frota 37 linhas regula-
res: Riocentro (268, 757 c 760), Terminal
Alvorada (703), Terminal Botafogo, no
Metrô (523 e 524), Terminal Campo
Grande (786 e 854). Terminal Central do
Brasil (175. 179 e 184), Terminal Madu-
reira (701. 761. 76*1 e 910), Terminal Mi-

sericórdia, na Praça
15 (268, 340, 349, 374
e 386), Terminal Al-
fredo Agache, na Pra-
ça 15 (209. 225. 238,
254 e 362). Terminal
da Rodoviária Novo
Rio (233, 234 e 606).
Terminal da Pavuna
(688. 778, 942) e Ter-
minai Álvaro Alberto,
em Santa Cruz (882).
Ônibus/volta —
Na hora de sair do
autódromo o público

encontrará ônibus de diferentes linhas es-
(acionados ao longo da Avenida Embai-
xador Abelardo Bueno (175, 179, 233.
523, 524. 636, 690. 750 e 2113). totalizan-
do 35 ônibus. Mais outros 2i estarão na
Rua Pedro Calmon (268, 701, 703, 757,
760, 854, 855. 882. e 910), além de linhas
do sistema normal como a 706.708, 760 e
757.
Trânsito — A CET/Rio montou um
esquema especial alterando o tráfego de
veículos em toda a área que circunda o
autódromo. As novas normas valem até

dl Jlm

às 19h de hoje. A CET/Rio avisa que os
motoristas que pararem o carro em
qualquer lugar fora das áreas de esta-
cionamento determinadas terão seus
carros rebocados e serão obrigados a
pagar multa que chega a RS 110.
Interdlçfto total — Estará blo-
queado totalmente aos veículos o se-
guinte trecho: a Avenida Embaixador
Abelardo Bueno a partir do entronca-
mento com a Estrada Coronel Pedro
Corrêa até a A
bem na área do autó-
dromo.
Interdição par-
ciai — Só veículos
credenciados pela or-
ganização da corrida
e ônibus públicos po-
derào passar nos se-
guintes trechos: Es-
trada do Arroio
Pavuna. entre a Es-
trada dos Bandciran-
tes e a Avenida Em-
baixador Abelardo
Bueno; Estrada Co-
ronel Pedro Corrêa, a partir da Estrada
dos Bandeirantes, até o ponto de blo-
queio total na Abelardo Bueno; e Ave-
nida Salvador Allende, a partir do Rio-
centro, até o entroncamento com a
Abelardo Bueno.
Ida de carro — Para quem sai da
Zona Sul e Barra da Tijuca, a CET/Rio
orienta os motoristas a pegarem a Ave-
nida das Américas, passando pelos esta-
cionamentos do Barrashopping e Ter-
minai Alvorada, ou seguir a Avenida
Salvador Allende até o Riocentro. Para

os que saem de Jacarepaguá, o caminho
é pela Estrada dos Bandeirantes direto
para o estacionamento do Riocentro.
Volta de carro — Saídas serão pela
Estrada dos Bandeirantes e Salvador
Allende, no sentido Jacarepaguá, e
Avenida das Américas para Barra e Zo-
na Sul.
Rebocados — Os carros que forem
rebocados serão levados para o depósi-
to da CET/Rio, na Avenida Ayrtoii

™ftl do lado do Casashopping.
Estacionomen-
to — Estarão futl-
cionando os estació-
namentos do Barras-
hopping (8.200
vagas), do Terminal
Alvorada (3.000) e
Riocentro (5.000). O
preço cobrado aos
motoristas será o se-
guinte: Barrashop-
ping RS 1,50 por
quatro horas, Termi-
nal Alvorada RS
2.00, e Riocentro RS

5.00 — os dois últimos sem limite de
tempo. O horário de abertura de todos
eles é 6h30.
Shopping — Quem não estiver dis-
posto a enfrentar o trânsito após a corri-
da, uma boa opção é esperar o fim do
congestionamento no Barrashopping. on-
de existem dez saias de cinema e 74 casas
de alimentação. Apenas os cinemas e os
restaurantes são obrigados a funcionar
no domingo, mas é provável que as de-
mais lojas estejam abertas devido à liqüi-
dação de verão do shopping.

Fabrizia Granatieri
IffP
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\farctus corre diariamente com sua cadela Maria Bolinha e a dupla vai participar la Maratona do Rio ncufia 28 deahril

Fabrizia Granatieri

\ f areias corre diariamente ci»ti sua cadela Maria Bolinha e a dupla vai participar ia Maratona do Rio no dia 28 de abril

Maria Bolinha,

a fundista 
que dá

a pata e faz 
'au 

au'

A cadela vira-lata Ma- ^ fria Bolinha Duarte já está \ * J
inscrita e irá participar, no \If
dia 28 de abril, da Mara- MaRAT0na nn RIOtona do Rio. Bolinha é a A ,,(AD0KIU

fiel escudeira do atleta
Marcius Duarte, que já
completou nove marato-
nas e agora treina para a prova do Rio. "Meu
sonho é correr com ela na Maratona de Nova
Iorque", diz o atleta de 35 anos.

Bolinha vive com Marcius há cerca de quatro
anos e neste período a dupla só participou da
maratona de São Paulo em 1995, mas não conse-
guiu completar o percursso. "Não terminamos por
minha causa ". afirma.

De terça a domingo. Marcius levanta por volta
das cinco horas da manhã e vai treinar acompa-
nhadoda cadela. "Corro uma média de I6km".

As fichas de inscrição para a Maratona do Rio
estão disponíveis nas agências de Classificados do
JORNAL DO BRASIL. A prova, promovida pelo
JB e patrocinada pela Antarctica. e uma realiza-
çào do Comitê Olímpico Brasileiro, da Prefeitura
do Rio e da Confederação Brasileira de Atletis-
mo

FUTEBOL10ti26 — Campeonato Holandês Volen-
tieam x A)ax — KSPN Inltr-Mtkmal

12H1S — Futebol do Salão — Manchete
15h — Campeonato do Rio América *Fluminense, ao vivo — KSPN

Brasil, Sportv1ôh — Campeonato Paulista. Corinthlans» Ferroviária, ao vtvo — GMT16li — Campeonato Italiano Parma x
Cremonese — FWcord

1 Th — Campeonato Paulista Sáo Paulo *Portuguesa. 2* tempo ao vivo —
20h — Campeonato do Rio Amoricano *

Vasco, ao vivo — Bandeirante»,
22H30 — América x Flumincnso. VT —

KSPM Brasil

AUTOMOBILISMO
UM» — Fórmula Indy GP Rio *00 abertura— SBT13MS — Fórmula Indy GP Rio 400. lar-

gada — «BT

VARIEDADES
10h55 — Boletim Olímpico— Manchete12h — Tônts InternacKjnal — KSPN »re-a»
1 3h10 — Boletim Ai anía 96 — Bondei-rente*
15H30 — Super^ça de Vôíe» Feminino

BCN % Lette Moça. a*, vivo —
Manchei#

15h35 — Supérflua de Vôlei Ma»cuu'«noPeport/Suzano x Otymp«ckuVTe me. ao vivo — >«nd«èran-t#«1 7h30 — Stadfum — TVE
I1h — O G'ande Momento do Esporte —

Cultura21 hOO — Oe&ate Esportivo — TVS21 hSO — Cartão Verde — Cultura22h — Mesa Redonda — CHJ

m
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Carlos Magno

O americano Bobby Rahal gostoutanto do Rio que decidiu prestar uma homenagem ao Brasil, colando adesivos nas laterais do seu carro

A caixa-forte sobre rodas da Indy

¦ O milionário

Hiro Matsushita

adora velocidade

T T iro Matsushita tem fama
li de ser o piloto mais rico
e mais lento cio automobilismo
de alto nível. Dono da Swift, a
maior fabrica de carros de cor-
rida dos EUA e herdeiro do
grupo Matsushita e da marca
Panasonic, Hiro deve ter uma
fortuna pessoal superior aos
US$ 200 milhões e poderia ga-
nhar muito mais dinheiro se
decidisse ocupar o escritório
do pai em uma das "Torres

Matsushita", os mais famosos
e alto edifícios de Osaka, Ja-
pão.

Só que Hiro prefere ser pi-
loto de F lndy, uma carreira
que até agora só lhe rendeu a
fama de retardatário símbolo e
o apelido "K.ing Hiro". A his-
tória do apelido do japonês
exige uma explicação bilingüe.
Ele surgiu da comunicação vil
rádio entre os pilotos e as equi-
pes durante uma corrida. Toda
vez que um piloto encontra
Matsushita pela frente e acaba
atrapalhado pelo japonês a sua
primeira reação é acionar o rá-
dio e gritar um palavrão em
inglês, "Fucking Hiro", mal-
dito Hiro na tradução mais
bem comportada possível. Co-
mo os rádios têm sempre al-
gum tipo de estática os mecâ-
nicos acabam escutando ape-
nas "..King Hiro", rei Hiro.

Matsushita é uma das per-
sonalidades da F lndy apesar
de seus melhores resultados em
cinco anos de carreira terem
sido um sexto lugar em Michi-
gan-94 e um décimo em índia-
nápolis-95. "Os 

pilotos recla-
mam muito que eu sou lento
mas eles não entendem duas
coisas. Primeiro, eu só guiei
carros ruins. Segundo os retar-
datários também estão compe-
tindo. A gente não pode ficar o
tempo inteiro se preocupando
com a passagem dos lideres",
diz ele. que, antes de entrar
para F lndy, foi campeão no
motocross e na Fómula Atlan-
tic.

Hiro, 35 anos. mora em San
Clemente. Califórnia. EUA,
mas faz pelo menos oito via-
gens por ano para o Japão,
onde apesar de ser o único re-
presentante da F lndy não
consegu conquistar a admira-
çào de torcedores que acham
indigno o fato dele usar dinhei-
ro de sua família para compe-
tir e pagar \ lagens aos jomalis-
tas. Mesmo ser ser ídolo, Mat-
sushita sonha em correr no

Carlos Magno

Herdeiro da Panasonic, Matsushita c o piloto mais lento da liuly

A fortuna de Matsushita

Um consultor financeiro especializado em automobilismo teria
bons conselhos para ajudar Hiro Matsushita a gastar os USS 200
milhões de sua fortuna pessoal. Com esse dinheiro o japonês
poderia:

Financiar a equipe Ferrari de F 1 por duas temporadas
Contratar todos os melhores pilotos da F lndy, entre

eles todos os brasileiros.
Contratar Michael Schumacher por pelo menos seis anos
Contratar o basqueteiro Michael Jordan por quatro anos
Financiar duas lutas de Mike Tyson
Comprar todas as franquias da F lndy e a maioria das equipes
Financiar a equipe Penske por pelo menos seis anos
Sentar em qualquer carro de corrida do mundo para

competir como primeiro piloto por pelo menos 10 anos
Pagar as despesas do próximo filme de Paul Newman e

ainda guardar um troco
Comprar o Pâo de Açúcar, se a montanha-simboto do Rio

estivesse à venaa

seu território. "A Honda está
construindo uma pista igual à
de lndianápolis, que é o estilo
de pista, super-rápido, que eu
mais gosto. Sem duvida eu vou
me divertir muito se. puder cor-
rer no Japão um dia", falou ele
numa entrevista exclusiva ao
JB.

Piloto de uma Perua VW
Kombi no seu dia a dia califor-
niano, Hiro. se surpreendeu
com a idéia do público que se
intriga ao ver um sujeito tão
rico arriscando a vida nas pis-
tas da lndy. "Não sei porque
você fala isso de mim. Você
acha que os pilotos brasileiros
são pobres? Em um pais como
o Brasil só pessoas muito ricas
conseguem chegar até a F lndy
ou F I. Devem existir pilotos
brasileiros mais ricos do que
eu. tente comprovar isso", se-
guiu ele. edúÇadissimo como
qualquer japonês de boa edu-
cação e muito dinheiro.

Antes que o leitor comece a
perguntar como um piloto tão
rico nunca conseguiu colocar
as mãos em um carro decente,
é melhor explicar que Matsus-
hita encara a F lndy como um
de seus negócios. Ele compra
as vagas nas equipes mas nun-
ca se dispõe a jogar dinheiro
no lixo comprando a equipe
inteira.

A fortuna do japonês tam-
bem não será usada para levar
Hiroá F l. "Nunca me interes-
sei pela F l. Acho que a F lndy
é muito mais divertida. Me sin-
to realizado aqui. gosto muito
de viver nos Estados Unidos e
não pretendo mudar.", diz o
piloto-retardatário-empresário
com um inglês perfeito mas
temperado pelo tipico balançar
de cabeça dos japoneses.

Apesar de ser considerado
pelos críticos e pelos colegas
como um dos pilotos mais len-
tos da F lndy. a paixão de
Hiro é pela velocidade pura."Gostei do desenho da pista
do Rio apesar dela ser ondula-
da demais. Na prática, as pis-
tas que mais me atraem são os
Superspeedways (ovais de al-
tissima velocidade como Mi-
chigan e lndianápolis N.D.R.).
Gosto de andar em alta veloci-
dade".

Hiro conheceu pouco do
Rio ate agora e menos ainda
dos costumes cariocas. "Só co-
nheço o trajeto do autódromo
até o hotel e a praia de Ipane-
ma. Mesmo assim não tive
tempo de me divertir no mar.
Só vou aproveitar a praia hoje,
depois da corrida". di>sc o do-
no da Panasonic.

Pilotos se

encantam

com o Rio ?n

3M

969

¦ Beleza da cidade e a cordialidade dos |
cariocas deixam estrangeiros fascinados |

Mais do _ Brasil nas laterais de seu carro.
O piloto Scott Pruett tambéifiie

rendeu. Elogiou muita a beleza âa
cidade, mas ficou indignado coma
probreza pelas ruas. "Uma maráví-
lha como o Rio não pode ser es$S}-
gada com tanta miséria", critico».
Robby Gordon, que andou se:e&-
tranhando com o paulista Artíjte
Ribeiro na temporada passada,:'rfc-
solveu fazer uma média com os çã-
riocas. Além de elogiar a bele/a'da
cidade, desfilou pelo autódromio
com uma camisa com propaganda
da Rio 400. &

Mas quem está adorando a C3-
dade Maravilhosa é o italiano Afcsx
Zanardi. Se hão bastasse seu ótimo
desempenho nos treinos livres-gje
quinta e sexta-feiras, Zanardi teve
oportunidade de conhecer a simpã-
tia do carioca. Quinta-feira, o itâ-
liano se perdeu quando se dirigia
para o autódromo. Rodou 150 qt»-
lómetros para chegar a Jacarepp-
guá. Conheceu vários pontos d&ã-
dade sem saber por onde andavít
Pediu várias informações e foi trà-
tado gentilmente.

que o novo
circuito
ovai de Ja-
carepaguá,
o que con-
q u i s t o u
mesmo o
circo da Fórmula lndy foi o Rio.
Todos os gringos ficaram de boca
aberta com a beleza natural da ci-
dade. Alguns foram ao Cristo Re-
dentor, outros visitaram o Pão de
Açúcar e a maioria se esbaldou nas
praias. É verdade que dois mecàni-
cos da Chip Ganassi foram assalta-
dos, mas isso acontece em todas as
partes do mundo.

O experiente Bobby Rahal ficou
encantado com o Cristo Redentor.
O piloto americano foi ao Corcova-
do na quinta-feira e voltou extasia-
do para o hotel. "Poucas vezes co-
nheci uma cidade tão bonita e com
um povo extremamente hospitalei-
ro. Sem falar na paixão pelo auto-
mobilismo. Uma loucura". Para re-
tribuir a hospitalidade, Rahal colou
dois adesivos com a inscrição I (ove
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Campeão no motociclismo, LawsWl começou tudo de novo na F lndy

Longa história de

amor 
pelas pistas

Duas ou quatro rodas? Gasolina
ou metanol? Essas são questões que
pouco importam ao americano Ed-
die Lawson. Ex-campeão das
500cc. a mais badalada categoria
do motociclismo. o eclético Lawson
garante não ter preferência por gui-
dão ou volante. "O 

que me fascina
é a velocidade e não a categoria. E
por este mesmo motivo, que não
acho nenhuma delas perigosa. Para
mim, representam velocidade. E
só", define o piloto, que em sua
primeira temporada completa na
lndy Light — espécie de vestibular
para a Fórmula lndy —. ha dois
anos, terminou como campeão e
provou que sua habilidade vai nnii-
to além da discussão prosaica sobre
duas ou quatro rodas.

Ao contrário do que se pensa,
não foram os acidentes constantes
que o fizeram desistir do motoci-
clismo. mas sim a falta de estimulo
depois de mais de dez anos cruzan-
do o mundo com o circo da catego-
ria. "Fiz algumas corridas de carro
na Europa e acabei me apaixonan-
do. Minha mudança para a lndy
não foi nada planejada: comecei a
guiar carros de corrida motivado
por um amigo", esclarece. Se o pas-
sado Lawson conta com facilidade,
o futuro está apenas em suposições
realistas. "Acho 

que terminar a
temporada entre os dez primeiros
seria uma grande façanha; uma coi-
sa realmente fantástica. Mas ainda

ha muito a fazer", avalia.
A única diferença que Lawson

sentiu no momento em que trocou
as motos pelos carros de corrida fpi
a relação quase íntima que conse-
guia ter com seu veiculo. "No mt>-
tociclismo, apesar de todos os ajúk-
tes, você se sente mais dono da
situação. Na lndy, existe muijo
mais trabalho de equipe para aCer-
tar o carro. Mas, apesar de serem
diferentes, geram emoções pareçi-
das", compara. ¦

Talvez a idade que vai avançáh-
do sobre Lawson — completou 38
anos na semana passada — tenlja
sido também um bom motivo patfa
fazê-lo tomar a decisão. A longcvi-
dade na Fórmula lndy é conhecida-
mente maior do que nas outras Cai-
tegorias. Mas o americano pouço
quer saber. Importa mesmo pai~a
ele estar na pista, muros ao redor" e
o cheiro de fumaça no ar. "È assíjn
que me sinto confortável e acho qpe
os brasileiros entendem isso. Nulka
vi nada igual á paixão deles «a
velocidade", revela. ;»j

Desde que veio ao Brasil pafa
competir no motociclismo, án
Goiânia e São Paulo, Lawson no
percebeu o motivo pelo qual 0;3ii-
tomobilismo ganhou statuspáe
quarto esporte no gosto da popul&-
çào — antes estão apenas futebôl.
vôlei e banquete. "Os 

pilotos (ph-
tasticos que o Brasil produziu iâo
responsáveis por isso", diz.

~j 
Programação

06h30 — Aíie^a oo auKxJromo para
ecutpes. saí e servK»
07h30 — Começo 0e atsasteamenso aos
tanques oe combustível da V. tar*
08h10 ú OSh+O — A?v<cades de t*sa
doPacecar
09h00 ás 09h30 — Tresio de aqwo

r*artthxi oa ftorva moy

09M5 as 10M5 — Aír.xiades oe pista
10h25 — Fom-açào do gr <1 da stocx car
10K35 — Largada da conda de ss» car
11K55 ás 12h10 — Aivoaões de (xsta
do Pa» car
12h15 — Fomacào do gr<j da Fômusa
íney
I3h00 — Largada Oa !n0y R>o J00 ."33
votas)
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B MASAGENTETEM H

¦ TUDO PRAGANHAR. B

GILDEFERRAN RAULBOESEL

'¦¦ Emerson 
Fittipaldi, Manricio Gugehnin, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi,

¦B^H Raul Boesel, Andre Ribeiro, Roberto Moreno e Marco Greco. Essa e a escalaqdo do time
... V^H que o Brasil vai botar em campo dia 17, quando acontece o l9 Grande Premio Brasil ^EH

de Formula Indy, no Oval Emerson Fittipaldi, em Jacarepagua.
O valoroso time de brasileiros promete suar o macacao, disputando cada K^|

posigdo com muita garra, sempre respeitando os adversdrios. E que adversdrios. . Hfl
Campeoes como Al Unserjr, Paul Tracy, Michael Andretti, Robby Gordon e Bobby Rahal

B prometem dar muito trabalho para os brasileiros. Pode anotar ai: vai serum
tremendo espetdculo. IK^I

K^l Ndo deixe de assistir ao 1Q Grande Premio Brasil de Formula Indy, no SBT. ^BB
Dos treinos de classificagdo d efervescencia dos boxes, voce acompanha tocla a emocdo
da Indy atraves de flashes ao vivo e boletins especiais. E, gragas as cameras excluswas
do SBT, voce vai estar no cockpit junto com os meninos ao Brasil. Entrando em cuirvas

KH mesma velocidade em que os jatos decolam. Fazendo ultrapassagenspossiveis somente
no mundo das ideias. Testando o limite entre correr e voar.

O SBT deseja que venga o melhor De prefer end a se ele for brasileiro.

I M

; 
;^^^j^^^^GPBraaMeF6ntiula Indy. Neste domingo, as 13 horas, direto de Jacarepagua.

SAO 22 CONTRA 8.

MAS AGENTE TEM

TUDO PRAGANHAR

EMERSON FTITimWI GILDEFERRAN RAUL BOEStí ÇIIRISTIAN FTTTIPALDI

m.

ifi* 
COMTI^

MAURÍCIO GUGELMIN MARCO GRBCO ANDRÉ RIBEIRO ROBERTO MORENO

Emerson Fittipaldi, Maurício Gugehnin, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi,
Raul Boesel, André Ribeiro, Roberto Moreno e Marco Greco. Essa é a escalação ao time

que o Brasil vai botar em campo dia 17, quando acontece o lç Grande Prêmio Brasil
de Fórmula Indy, no Oval Emerson Fittipaldi, em Jacarepaguâ.

O valoroso thne de brasileiros promete suar o macacão, disputando cada

posição com muita garra, sempre respeitando os adversários. E que adversários.
Campeões como Al Unserjr, Paul Tracy, Michael Andretti, Robby Gordon e Bobby Rahal

prometem dar muito trabalho parã os brasileiros. Pode anotar aí: vai ser um
tremendo espetáculo.

Não deixe de assistir ao 1Q Grande Prêmio Brasil de Fórmula Indy, no SBT.
Dos treinos de classificação d efervescência dos boxes, você acompanha toda a emoção
da Indy através de flashes ao vivo e boletins especiais. E, graças às càmeras exclusivas
do SBT, você vai estar no cockpit junto com os meninos ao Brasil. Entrando em curvas
?ia mesma velocidade em que os jatos decolam. Fazendo ultrapassagens possíveis somente
no mundo das idéias. Testando o limite entre correr e voar.

O SBT deseja que vença o melhor. De preferência se ele for brasileiro.

Fórmula Indy:

1- GP Brasil de Fórmula Indy. Neste domingo, às 13 horas, direto de Jacarepaguâ.

P.OMÍNGO, 17 DH MARÇO DE 1996 JORNA! DO BRASII.
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I SAO 22 CONTRA 8. 
|

B MASAGENTETEM 

|

I TUDO PRAGANHAR. H

EW-l^ GILDEFERRAN RAULBOESEL

Emerson Fittipaldi, Mauricio Gugehnin, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi,
Raul Boesel, Andre Ribeiro, Roberto Moreno e Marco Greco. Essa e a escalagao do time ^B^B
que o Brasil vai botar em campo dia 17, quando acontece o l9 Grande Premio Brasil ^B^B
de Formula Indy, no Oval Emerson Fittipaldi, em jacarepagua.

O valoroso tiyne de brasileiros promete suar o macacao, disputando cada

posiqao com muita garra, sempre respeitando os adversdrios. E que adversdrios. .
Campeoes como Al Unserjr, Paul Tracy, Michael Andretti, Robby Gordon e Bobby Rahal

B prometem dar muito trabalho para os brasileiros. Pode anotar ai: vai serum
tremendo espetdculo. IK^I

Ndo deixe de assistir ao 1Q Grande Premio Brasil de Formula Indy, no SBT.
Dos treinos de classificagdo a efervescencia dos boxes, voce acompanha tocla a emogao
da Indy atraves de flashes ao vivo e boletins especiais. E, gragas as cameras excluswas
do SBT, voce vai estar no cockpit junto com os meninos do Brasil. Entrando em cuirvas

D ^ mesma velocidade em que os jatos decolam. Fazendo ultrapassagens possiveis somente
no mundo das ideias. Testando o limite entre correr e voar

O SBT deseja que venga o melhor. De preferencia se ele for brasileiro.

1- C'l5 Brasil tic Fomiula liuly. Neste domingo. as 13 bonis, direto de J^aa*pagiu(.^
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antes de viver o momento 
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Os baroes 
que 

detem o 
poder 

na F Indy

DA CflEGADA £ PRECISO jf> ¦ Ao contrario da A unica semelhanca entrc as duas das equipes pequenus c raramcntc Joe Montana na equipe Ganassi.
OL P ,o 1 n 1 categorias e sua capacidade de ge- deixam a sede natural de vitorias Entre os milionarios calados. o

OTKIQ&D kix cxfn& r 1, prcvaicCc a lei rardinheiro. A mafia da F 1 e tao se transformar em obstaculo ao niais tinico e Bruce MeCill d iPEN5AR NA SAIDA. do 
lucro C0letiV0 fativ^uantoa lnd>'&Co- bcncflcio coletivo- Nos **>*<* da PacWeS. McCall era urn da&o-

JO , . . . . r. , 0 emprestimo que a Penske Indy nunca sc conspira conio fa- nos do sistcma de telelbnia a'hilar
IMQTDFVE-V 1&III QC r 

r ?U0 de p0c,cr nu 
1 

l"d>: £°ncedeu a Newman-Haas, libe- zem os chefoes da F I. A guerra da eosta oeste dos EUA. ativo
inwWrCCTM w'Ci JO functonacomo nos tempos do Rei rando ocanadense Paul Tracy pa- IndyCar x IndyLeague e urn que ele vendeu a AT&T por:'l)SS

CJs^ ftrthure sua tavola redonda: ra competir urn ano pelo adversa- exemplo disso. 6 bilhoes. Patrao de Mauriuo
Jd.p«nsouem correr42 quilometros peloslugares mv, , ! 1 os.' . os Por unJ no e depots traze-lo de volta, e Existem dois tipos de baroes Gugelmim, McCall tern tanto di*

• L U J o- ^ • . ..!• *>5^ o pooer e exerciao tai tratado na F I como um conto de na Indv Os milionarios falantes e nheira aue sins emnres is nrcci-mo« bonrtos do R.o. s«ntir o apo.o do publico e jT> como na mafia: todos zelam pelo fadas Os baroes da Indv norem V c 1 Ice .™P, - P
, .Li i i » ¦ r- lauds, us oaroes aa may, porem, 0s milionarios calados. Entre os sam gastar USS 178 milhoes porcruzcr a hnho de chegodasob oplausos? W. poderoso chefao Bernic Ecclesto- comandam a categoria pensando falantes figuram Roger Penske. ano sob pena de entregar dinheiro

. E bom demois! nc' c 0 poderoso chelao zela por na expansao de seus negocios do dono da Penske; Carl Haas, socio de grtiya a reccita dos EUA —por
Fntnn nnn nnrm « rsm-re* <-J» incmrnn ^ ^ organizavao da I' I ponto de vista coletivo. Buscam de Paul Newman na Newman- isso ele decidiu montar uma caui-13^ patnarcal; a da Indy, empresarial. comprimir custos e facilitar a vida Haas: e Chip Ganassi, socio de pe de Formula Indy.

Domingo, dia 28 de abril de 1996 as 8h. , 'T^

Prova solctiva para os Jogos Olimpicos de /'

Camisetas para todos os inscritos CjC J*'- "

medalhas para quem completar a prova. ,4,^HpM
•Premia^ao de R$ 100 mil em dinheiro.

NAO PERCA AS PROVAS PREPARATORIAS JO 1 «

Clinicas de Treinamonfo: |^l '.1^^•Local: Forte do Lome - RJ **5^ B ^fc, 'Horario: 7h TlKSri/''
Datas: Marco ¦ dias 17 c 24. SL jSi^_ |i

Abril - dios 14 e 21.

Provas Preparatdrios: 8^ \ '
Local: Rio de Janeiro (Aterro do Flamengo, em frente ao ^

Restaurante Rio's) JjjT' UmK ,v; •' I

Oata Abril dia 7 lOKm ^ piloto Mauricu> Gugclmin trouxe a lmilher, Stela, e ojuno Ikrnardo para acompanharem sua primcira prova de Formula Indy no Braiil

Locol: Belo Horiionte (lagoo da PompuJho)
Horboo: 8h
Data; Marco • dia 31 • 2! Km

R«»ir» voa /kKo d* micn^oo noi loja» d« dontfKodot do iomol do
Browl do Barro. C«n(ro. Copocobono. Ipon»mo • Tijuca

Informoco*! - S*cr*tona do Morotooo ¦ ^
T«t (021) 224,5173 • Fox: (021) 221-3534
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Divulgação/Automotor Andrô Arruda — 3/3/1996nHgHHdwi

m 
'
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M®:

ftoger Penske (E) chegou a emprestar piloto à equipe de Paul Newman para melhorar competitividade e lucro de todos na Fórmula I)ui\

O piloto Maurício Gugelmin trouxe a mulher, Stela, e o filho Bernardo para acompanharem sua primeira prova de Fórmula Indy no Brasil

42 
JORNAL DO BRASIL ESPORTES DOMINGO, 17 DL- MARÇO DEJ9961

Acidente tira

Cliristiau do

treino oficial

Jó.pensou em correr 42 quilômetros pelos lugares
mais bonitos do Rio, sentir o apoio do público e

cruzar a linha de chegadasob aplausos?
. E bom demais!

Então não perca o prazo de inscrição.

NÃO PERCA AS PROVAS PREPARATÓRIAS
E AS CLÍNICAS DE TREINAMENTO

R*«ir* voa ficha d* micnçòo noi loja» d« ckmifKodot do iomol do
Browl do Barro. C«ntro. Copocobono. Ipoo»mo t Tijuco

Informaçõ*» . S*cr»tar»o do Maratona
T«l (021) 224^173 - Fax (021)221-3534

icft.S LifJ C&plu»lii « % . rr.
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A média de idade dos pilotos
vem baixando e a competição en-
tre eles fica a cada dia mais acirra-
da. mas a Fórmula Indy ainda ê.
literalmente, família. Como o
Brasil ainda e um pais desconfie-
cido pelos americanos, eles. desta
\cz. preferiram não trazer os fi-
lhos. Nos Estados Unidos, no en-
tanto, fraldas e mamadeiras fa-
zem parte da bagagem dos pilotos
tanto quanto macacão e capacete.

0 brasileiro Gil de Ferran não
resistiu à oportunidade de trazer aé

mulher. Angela (inglesa) e a filha
Ana. de 14 meses, para uma volta
pelo Rio. Nessa passagem pelo
Brasil, o piloto reservou todos os
momentos li\res à família. "A
Ana já está se acostumando com
as viagens", garante o piloto.

Maurício Gugelmin e a mu-
lher. Stela. que moram em Miami.
resistiram bravamente á \ontade
de trazer os filhos gêmeos Bernar-
do e Giuliano. de dois anos, ao
Brasil. "Cada vez que a gente sai
tem de levar um arsenal, mas \ale

a pena", conta o piloto, que pelos
EUA se desloca num avião aluga-
do. sempre em companhia da fa-
milia. No GP de Miami. há duas
semanas. Bernardo fez a alegria
do boxe da PacWest (Giuliano,
deficiente físico, não pôde acom-
panhar os pais).

Ser coroa tem suas vantagens.
Emerson Fittipaldi que o diga.
Alem da mulher, Teresa, o \etera-
no piloto da Hogan-Penske viaja
sempre acompanhado da filha

Tatiana, de 15 anos. "Gosto mui-
to de acompanhar meu pai. Faltei
a dois dias de aulas só para vir ào
Brasil", conta Tatiana. que qiz
gostar do ambiente da lnd,V"Aqui todo mundo é amigo, bem
diferente do que ocorre na Fór-
mula-1". Os irmãos Jason. de 20
anos, e Joana, de 9. só não vieram
porque não puderam faltar às a'u-
Ias. A filha mais velha de Êm<jr-
son. Juliana, 21. está grávida e;o
caçula. Luca. só acompanha Os
pvüs nos Estados Unidos.

¦ Piloto bate forte de traseira na curva 4

e vai largar em último lugar na corrida

•Domingo, dia 28 de abril de 199ó às 8h.
• Prova seletiva para os Jogos Olímpicos de

AHanta.
•Camisetas para todos os inscritos e

medalhas para quem completar a prova.
•Premiação de R$ 100 mil em dinheiro.

Clinicas de Treinamento:
Local: Forte do Leme - RJ
Horário: 7h

•Datas: Março • dias 17 e 24.
Abril - dias 14 e 21.

Provas Preparatórias:
Local: Rio de Joneiro (Aterro do Flamengo, em frente ao

Restaurante Rio's)
Horário: 8h

•Data: Abril • dia 7 • lOKm

Locol: Belo Horizonte (Lagoa da PompuJho)
•Horário: 8h

Data: Março • dia 31-21 Km

Os barões

¦ Ao contrário da

F 1, prevalece a lei

do lucro coletivo
A relação de poder na F Indy

funciona como nos tempos do Rei
Arthur e sua távola redonda:"Um 

por todos, todos por um".
Na F I, o poder é exercido tal
como na máfia: todos zelam pelo
poderoso cheíão Bernie Ecclesto-
ne; e o poderoso chefão zela por
todos. A organização da F I é
patriarcal: a da Indy. empresarial.

que 
detêm o 

poder 
na F Indy

A única semelhança entre as duas
categorias é sua capacidade de ge-
rar dinheiro. A máfia da F 1 é tão
lucrativa quanto a Indy & Co.

0 empréstimo que a Penske
concedeu à Newman-HaaS, libe-
rando o canadense Paul Tracy pa-
ra competir um ano pelo adversa-
rio e depois trazè-lo de volta, é
tratado na F I como um conto de
fadas. Os barões da Indy, porém,
comandam a categoria pensando
na expansão de seus negócios do
ponto de vista coletivo. Buscam
comprimir custos e facilitar a vida

das equipes pequenas e raramente
deixam a sede natural de vitórias
se transformar em obstáculo ao
beneficio coletivo. Nos boxes da
Indy nunca se conspira como fa-
zem os chefôes da F I. A guerra
IndyCar x IndyLeague é um
exemplo disso.

Existem dois tipos de barões
na Indy. Os milionários falantes e
os milionários calados. Entre os
falantes figuram Roger Penske.
dono da Penske; Carl Haas, sócio
de Paul Newman na Newman-
Haas; e Chip Ganassi, sócio de

Joe Montana na equipe Ganassi
Entre os milionários calados, o

mais típico è Bruce McCáll,"'da
PacWest. McCall era um dós do-
nos do sistema de telefonia célula r
da costa oeste dos EUA, ativo
que ele vendeu á AT&T por USS
6 bilhões. Patrão de Mauricio
Gugelmim, McCall tem tanto di-
nheiro que suas empresas preci-
sam gastar USS 178 milhões por
ano sob pena de entregar dinheiro
de graça á receita dos EUA —'por
isso ele decidiu montar uma equi-
pe de Fórmula Indy.

De casa 
para 

as 
pistas 

de corrida

familia Fittipal-
di correu risco I || Ak || h?K /
de virar tragé- |J|
dia. Depois de
ter seu motor
estourado no
início dos trei-
nos, Christian Fittipaldi voltou á
pista e sofreu sério acidente ao
rodar na curva 4 e bater com a
traseira do carro no muro de pro-
teção. A roda esquerda e o eixo
fórum totalmente destruídos en-
quanto o piloto era retirado do
cockpit tonto. Levado para o cen-
tro médico do autódromo, Chris-
tian foi socorrido pelo doutor Ste-
ve Olvey, que o examinou e pen-
sou que a fratura sofrida em 92,
na França, fosse o resultado do
acidente de ontem. Desfeito o
mal-entendido, o médico fez nova
radiografia c constatou que nada
de mais sério ocorrera.

Ao sair do hospital, Christian
disse que estava bem, mas que
não poderia treinar á tarde —
conseqüentemente, larga hoje na
última posição. 

"Vou falar dois
minutos, depois entro para fazer
fisioterapia. Fui engatar a terceira
marcha, ela não entrou, eu freei
demais e acabei rodando. Graças
a Deus estou bem, não quebrei
nada, só que hoje (ontem) não vai
dar para treinar. Largo em último
mas vou correr. Quase desmaiei

quando sai do carro. Fizemos
uma radiografia e está tudo bem.
Vai dar para correr", disse o pilo-
to, trazendo no ombro uma mar-
ca roxa provocada pelo cinto de
segurança. Christian sorriu o tem-
po inteiro e voltou ao centro mé-
dico para fazer fisioterapia.

Foi mesmo uma manhã de
muita tensão no autódromo. An-
tes do acidente com o brasileiro, o
americano Scott Goodyear cho-
cou-se com o muro durante o trei-
no livre e também teve de receber
atendimento no centro médico do
autódromo: às 9h44, Goodyear
perdeu o controle do carro na
curva 3 e bateu a traseira de seu
Reynard Ford. Tonto e com dores
lombares, o canadense foi transfe-
rido para o Hospital Rio Mar, na
Barra. Às 11 h05 foi a vez de
Christian. O brasileiro, que tinha
regulado com pouca pressão ae-
rodinâmica para compensar a fal-
ta de potência do motor Ford nas
retas, perdeu o controle do carro e
bateu, arrastando a roda traseira
no muro.

Sem corrida — Os pilotos
de Stock Car anunciaram o can-
celamento da corrida que seria
realizada como preliminar da F
Indy. A decisão foi tomada por-
que os organizadores da IndyCar
queriam antecipar a prova para a
tarde de ontem.

ANTES DE VIVER O MOMENTO

DA CHEGADA É PRECISO

PENSAR NA SAfDA
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I /Ipevar de otimista, Andre Ribeiro (E) sabe que vai ter muito o que acertar no seu carro para conseguir uma boa eolocacao no GP Rio Indy 4(X> 
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1" Alessandro Zanardl IlAha Reynard/Honda 40sl62
2° Jimmy Vassor EUA Reynard/Honda 40s194
3- Andró Ribeiro Braall Lola/Honda 40«240
4o Qrog Moore Canada Reynard/Mercedoa 40s540
5° Parker Johnstone EUA Reynard/Honda  40s5426° Qobby Rahal EUA Reynard/Morcedes  40s543T Oll da Farran Brasil Raynard/Honda 4 0a01 a8° Adrlân Fernândez Môxlco Lola/Honda  40s695®* Maurício Ougalmln Braall Reynard/Ford 40*703

10° Scolt Pruett EUA Lola/Ford 40sB31
11 ° Robby Gordon EUA Reynard/Ford 409934
12° Al Unsor Jr EUA Ponsko/Morcedos 403961
13- Imaraon Fltllpaldl Braall Panaka/Mardadaa 41aOSB
14* Roberto Morano Braall Lola/Ford 41a007
15° Michaet Androttl EUA Lola/Ford 419134
16° Bryar» Horta EUA Roynard/Mercodos 41s147
17° Carlos Guerrero México Lola/Ford 41s465
16° Mark Blundoll Inglaterra Roynard/Mercodos 41s505
19» Eddle Lawson EUA Lola/Morcedes 41s533
20° Hlro Matsushlta Japão Lola/Ford 41s711
21° Stelan Johansson Suécia Roynard/Mercodos 42s102
22a Jeff Kroanoff EUA Reynard/Toyota 42s275
23° Mareo Qraco Braall Lola/Ford 42s011
24* Juan Manuel Fanglo Argentina Eaglo/Toyota 449075
Paul Tracy Canadá Pensko/Morcodes sem tompoRaul Boetol Brasil R«ynard/Ford Mm ttmpoChrlatlan Fltllpaldl Braall Lola/Ford aam tampo
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Grid de largada

Brasileiros

têm muito o

que 
resolver

Apesar de otimista, André Ribeiro (E) sabe que vai ter muito o que acertar no seu carro para conseguir unia boa colocação no GP Rio Indy 41KK

u Nem André Ribeiro, terceiro colocado,
está feliz com o rendimento do seu carro

Emerson 
preocupado

Se o Grande Prêmio não fosse
no Rio de Janeiro, no circuito
oval que leva seu nome, Emerson
Fittipaldi não estaria até ontem
com o sorriso que conseguiu man-
ter desde a quinta-feira. Após três
dias de muitos problemas, o pai
de todos os pilotos brasileiros
conseguiu apenas o 13° lugar do
grid e larga cheio de incertezas."Vai ser uma das corridas mais
difíceis do ano. Correr duas horas
e meia nesse calor não vai ser
mole. Leva vantagem quem tiver
mais resistência", apostou.

Os três carros Penske não con-
seguiram se acertar no novo cir-
cuito carioca (Paul Tracy sai em
25° lugar num grid de 27 carros)."Todos os nossos carros estão
saindo muito de traseira e está

difícil encontrar o melhor acerto",
confirmou Emerson. 0 maior- de^;
safio para o brasileiro é acertar o ,
carro para o calor. "De manhã,/
com a temperatura mais baixa, eu •
era meio segundo mais rápido.".-
Emerson avalia que após 10 vq|- ,
tas alguns carros já estarão d esc -,.
quilibrados, o que vai gerar mui-
tas ultrapassagens.

Piquet — Acompanhado do
filho Nelson e da namorada. Vi-
viane, o tricampeão mundial de
Fórmula 1, Nelson Piquet estov;e ;
ontem em Jacarepaguá. Pelo celu-
lar, já que a truculência dos segu-
ranças do camarote da Marlboro,
impediam qualquer aproximação,
ele avaliou: "Um brasileiro lar-
gando entre os três primeiros vai
animar a corrida."

A ordem
no boxe de
André Ribeiro
é trabalhar.
Depois de
conseguir a
terceira posi-
çâo no grid de largada do GP
Indy 400, o piloto brasileiro aposta
no sucesso do seu motor Honda
para retribuir o carinho da torcida
carioca que ontem o ovacionava
cada vez que seu carro passava
diante das arquibancadas. "Ainda
há muito a acertar para que o carro
fique perfeito. Os ajustes, numa pis-
ta dessas, são muito difíceis. Mas a
única forma de conseguir a vitória é
sentar com meu engenheiro e traba-
lhar muito", avisou André.

Animado com o bom desempe-
nho do motor Honda — os três
primeiros carros do treino de on-
tem usam a marca — o brasileiro
foi sutil ao inscrever seu nome no
hall da fama dos pilotos nacionais."O Nelson Piquet e o Ayrton Senna
usavam motores Honda e isso me
deixa orgulhoso", sugeriu. Para
passar a frente dos carros da Chip/
Ganassi, André receitou a pacic-n-
cia como melhor estratégia: "É
uma das corridas mais longas da
temporada e só perde para as de
500 milhas. Vai vencer quem jogar
melhor com a cabeça. A prova só
será definida nas últimas voltas".

Gil de Ferran, que também cor-
re com motor Honda, estava decep-
cionado com o sétimo tempo conse-
guido no treino classificatório.
Mesmo assim, Gil saiu do treino
convencido de que não terá proble-
mas com o motor, apesar do sene-
galés que faz na pista. 

"Com esse
motor, tenho chance de chegar bem
e quem sabe até vencer", disse o
piloto, segundo na prova de abertu-
ra da temporada, em Miami. Gil
confia muito no seu preparo físico
para agüentar as duas horas de
prova debaixo de muito sol: "Vai
ter gente pedindo arrego. O calor
na pista está demais".

Maurício Gugelmin não chegou
a se empolgar com o nono tempo.
Mas tinha um bom motivo para
estar orgulhoso. "Pelo menos fui o
primeiro com motor Ford. Na mi-
nha frente só tem Honda e Merce-
dez", comentou. Menos sorte teve
Raul Boesel. Depois de uma ótima
volta de aquecimento (41s3), Boesel
teve problemas com seu carro e
sequer marcou tempo. "Não sei o
que aconteceu. O painel não acusou
nada. Deve ter sido uma problema
dentro do motor", disse, sem es-
conder sua irritação. Já Moreno
não tinha do que reclamar. Fez um
bom treino e larga na 14a posição, à
frente de pilotos como Michael An-
dretti e logo atrás de Emerson Fitti-
paldi.

Nelson Peroz
SÉi

afasta Christian do treino

qu^
nm rvrvir.i Christian Fittipaldi dei.xou o carro ton to efoi prontaniente atendu/o

«g Acide

A festa da familia
correu serio

u> c*fnA dia ontem pela
NA dAIUA. de ter o motor

va-sejAhi ss

42 quilometros polos lugares
apoio do publico e

Ogwjintj

Acidente afasta Christian do treino

A festa da família Fittipaldi
correu sério risco de virar tragé-
dia ontem pela manhã. Depois
de ter o motor de seu carro es-
tourado no início dos treinos li-
vres, Christian Fittipaldi voltou
á pista e sofreu um sério aciden-
te, ao rodar na curva 4 e bater
com a traseira no muro de pro-
teção. A roda esquerda e o eixo
foram totalmente destruídos e o
piloto saiu tonto do carro, mas
está liberado pelos médicos pa-
ra participar da corrida, caso se
sinta em condições.

Outro acidente grave envol-
veu o piloto canadense Scott
Goodyear. Na mesma sessão de
treinos, Ih05 antes do acidente
de Christian. ele também bateu
seu carro de traseira contra o
muro, na curva 2. Atendido no
ambulatório do circuito e em se-
guida levado para o hospital
Rio Mar. na Barra. Goodyear
sofreu fratura na 1IJ vértebra
toráxica e só voltará às pistas
em três meses.

A presença de Christian na
corrida de hoje ainda é incerta.
Mesmo não tendo participado
do treino de classificação, ele
tem a possibilidade de largar na
última posição do grid. 

"O
Christian está ótimo. Vai trei-
nar e correr amanhã", garantiu
o pai. Wilsinho. O piloto da
Newman-Haas passou a tarde
descansando no hotel e fazendo

fisioterapia, mas ainda sente
muitas dores no tórax, ombros e
pescoço, as partes mais afetadas
pelo impacto em virtude da
ação do cinto de segurança. "A
decisão de correr ou não é ele
mesmo quem vai tomar", afir-
mou o tio Emerson Fittipaldi,
cauteloso, já que a corrida terá
133 voltas e será disputada sob
forte calor.

Fratura — Levado para o
centro médico do autódromo,
Christian foi socorrido pelo mé-
dico da Indy, Steve Olvey, que o
examinou e pensou que a fratu-
ra em uma das vértebras sofrida
em 92, na pista de Magny-
Cours, quando corria na Fór-
mula 1 pela Minardi, fosse o
resultado do acidente de ontem.
Desfeito o mal-entendido, o mé-
dico fez nova radiografia e
constatou que nada de mais sé-
rio ocorrera.

Apesar da gravidade do aci-
dente de Goodyear, a batida de
Christian foi a que mais impres-
sionoti. "Na hora do engate da
terceira marcha para a entrada
na curva, o câmbio travou", ex-
plicou o piloto, que conseguiu
sair sozinho do cockpit, mas cam-
baleou e quase desmaiou. Sentado
na lateral do carro, Christian foi
atendido pela equipe de resgate,
que imobilizou seu pescoço com
um colete cervical. Christian Fittipaldi deixou o carro tonto efoi prontamente atendido

Lembrancinhas, não

¦ Fiscais tomam

as mercadorias

dos ambulantes
/~\ uem pensa faturar uma
VX graninha do lado de fora
do Autodromo de Jacarepaguá
vendendo lembrancinhas deve
pensar duas vezes. É que a pres-
são contra os ambulantes, feita
pelos fiscais da prefeitura, vai
continuar intensa. Um grupo de
vendedores de camisetas com
motivos da F Indy. vindos de
Curitiba, reclamava ontem da
repressão. Segundo Sueli Fátima
da Silva, os fiscais não hesitam
em tomar as mercadorias: "On-
tem eles levaram duas bolsas
cheias de camisetas".

O sinal também não está ver-
de para os cambistas. Com as
bilheterias ainda vendendo in-
gressos — com preços que va-

riam de RS 90 a RS 170 —. eles,
tentavam evitar maiores prejül-*
zos passando seu produto alé
abaixo do preço oficial. Alguns
turistas que compraram bilhetes
fora do Rio reclamavam: eles
não se conformavam de ter per-
dido o inicio do treino livre, que
começou às 9h: o carro-forte que
transportava os ingressos ché-
gou atrasado.

Um grupo de 20 rapazes vin-
dos de Guarulhos (SP) especial-
mente para o GP desistiu dó
treino para defender o almoço:
munidos de varas e anzóis, pega-
ram vários carás e até pequenas
tainhas no brejo que circunda os
muros do autodromo. Os rapa-
zes — sempre frisando serem da
terra dos Momonas assassinas —.
acharam fraco o movimento no
Rio. Larita Ferreira acredita que
em Sào Pauio a prova teria um
público maior.

Os anjos

Uma dezena de caubóis solici-
tos e bem treinados são os anjos
da guarda dos pilotos da F Indy.
A bordo de três caminhonetes
GMC com motores turbocompri-
midos de 3,5 litros, importados
dos Estados Unidos, eles com-
põem a equipe de resgate, respon-
sável pelo primeiro atendimento
aos pilotos acidentados nas pro-
vas da categoria.

E serviço é o que não falta aos
homens facilmente identificáveis
pelo macacão amarelo antichama.
Apesar dos acidentes espetacula-
res. principalmente nas pistas
os ais, os americanos têm se saído
bem. "Faço isso há 10 anos e
nesse período não houve nenhu-
ma morte de piloto", orgulha-se
Lon Bromley, o chefe da equipe.

Bromley e seus homens acom-
panham o circo da Indy onde ele
for, corrida a corrida. A única
exceção fica para as 500 Milhas
de Indianapolis. que tem equipe
própria, contratada pelos donos
do autodromo. Coincidência out»

la 
guarda

não. em Indianapolis aconteceu a
única morte de piloto nos últimos
anos, no acidente com o filipino
Jovi Marcelo, em 92.

O equipamento de trabalho de
Bromley e seus homens não chega
a ser sofisticado. Além dos equi-
pamentos normais de primeiros
socorros, que qualquer sqfety-car
possui, as picapes GMC cabine
dupla levam 40 litros de água em
um reservatório, para combate ás
chamas invisíveis de metanol, dois
extintores de incêndio também
carregados com água e um cheio
de pó químico.

Na sexta-feira a equipe de res-
gate foi acionada para atender ao
argentino Juan Manuel Fangio II.
que bateu violentamente contra o
muro. "A batida foi frontal. Ele
teve muita sorte de sair ileso",
comentou Bromley. Ontem, as
coisas pioraram um pouco, com
os acidentes com Scott Goodyear
e Christian Fittipaldi, nos treinos

^livres da manhã.
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ANTES DE VIVER O MOMENTO

DA CHEGADA É PRECISO

PENSAR NA SAlDA.

Já. pensou em correr 42 quilômetros pelos lugares
mais bonitos do Rio, sentir o apoio do público e

cruzar a linha de chegadasob aplausos?
E bom demaisl

Então não perca o prazo de inscrição.

•Domingo, dia 28 de abril de 1996 às 8h.
* Prova seletiva para os Jogos Olímpicos de

Atlanta.
•Camisetas para todos os inscritos e

medalhas para quem completar a prova.
•Premiação de R$ 100 mil em dinheiro.

NÃO PERCA AS PROVAS PREPARATÓRIAS
E AS CLÍNICAS DE TREINAMENTO

tua ficho do interi^õo no» lojas d« ckniiftcodo» do Jorno! do
Br-oiil da Barra, C«nfro. Copacabana, Iponomo • Tijuco

Informocõ»» • Secrefarta da Maratona
T.I (021) 224-3173 • Fa* (021) 2214534

Clinicas de Treinamento:
'Local: Forte do Lame • RJ
• Horário: 7h
•Datas: Março - dias 17 e 24.

Abril - dias 14 e 21.

Provas Preparatórias:
• Local: Rio de Janeiro (Aterro do Flamengo, em frente ao

Restaurante Rio'»)
•Horário: 8h
•Data: Abril • dia 7 - lOKm

• Local: Belo Horizonte (Lagoa da Pampulho)
•Horário: 8h
•Data: Março - dia 31 - 21 Km



Os dinossauros do circuito oval

lil'dy, estao nada menos que seti- sim asses^ora particular 

^ ^ 
* *pl( para a tegiao (U ilaros ipu cisputa a tempo ortttu 1 hub

NB^soo Ptir0/:.-;putros brasileiros, que irocaram a 0 papel de Emerson e ainda
;*^rreira na Europa pclo Eldorado mais am|lo, de pai do proprio au- wErw*%

IjSspricano.; 
"Eles sao^ coino me us tomobilismo brasileiro. Foi ele

mhos, inas as vezes nao me respei- quern trou.xc as corridas de Formu- ii
tam muito", brinca Emerson, refe- la I e Formula Indv para 0 Brasil e,
rindo-se as disputas nas pistas. Ano mais uma vez. e 0 anfitriao da festa. 19 •„;
passado, 0 experientc campeao bra- "|-ico muito feliz com essas home- :-v.. ff ,
Mle«ro prmsou hmvar responde.

caso com os pilolos americanos cm ' '<• jj^>- BP
ja, dar um passo pclo circuito sem que fflHWi •ft , t

plena casa dos adversaries. Voces <K.~ Tn^MBlCTilwlMtil^i ?T vlSL,¦ lie pevam alguma coisa. Muitas vc- 1 1 h 1111 ' 1 11 tiMMtambem precisam prestar atencao ¦ ¦ . ^Jv  ,)...,•. r„ zes e interrompido em entrevistas ^noespelho , advcrtiti Emerson, on- reunioes. mas mvanavelmente * «v

ao bruscamente abordado
afumiu pa pel de Denise

uma de-
Nao uma decisao simples. De- uma lado. ^' v,-.:'<Mh;-

«. poiis de 36 anos no automobilismo "Aguarde um pouquinho que jj ]mgm .
e F I. vida nao atendo". Encerrada a .

, ,;parecia Emerson 0 bone da mo- '
foto

scguro de sua '^fff8B|^^ a^
Andrettinaodeixoudcpc11sar.no proprios pilotos. E para quem gos- 2PSP*5, ' "" 

JH^^Eiano seguinte sua despodida. quo mesmo 0 de ve-los guiando t§
poderia continuar competiiivo. surpresa ja esta reservada: a prova- 

:':;'9mjlS •
chefe do cla Andretti garantc, nl vel volta do Mario Andretti nas 5(K) 

^^^BHfj|f i|PI|

ciuanto, que nao torn remorsos. Milhas do Michigan, no dia 26 do
Passci a seguir Michael c Jeff mais rnaio. Mario Andretti abandonou as competifdes mas nao o circa da Inrfy, que ele sc^nc para acompanhar o 'trabamo dos sens filhos Micliacl c Jej)

A amizade 
pelos grandes 

idolos brasileiros
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:\ A ;<nn niin cscottdt'^.''^//i/ .y. ^ /.'^/>-/- -- ¦¦ /» ./-

,< Ensign, escuderia que dou a Pi- S* na Ind>'* Nunn wll,ou do piloto brasileiro na Patnck Ra- agora diretor da Penske. pensa
Pn"lc,ra *-"jnce na (• ' J^m encontrar Piquet, entao tri- ring, em 1989, Nunn dividiu com diferente: "Acho aue Emersoncm 1 ;\ A hnsign era uma oqui- 'V 

Jp campeao mundial de F I. Emetson a alegria pclo seu primriro esta perto de se rotirar. A Indv
{x pcquena, a temporatla ja esta- mag lamentou 0 acidente do bras»- titulo dos dois na Indv. num ano esta cheia do jovens dispostos a
um"lovif'piloto 

"Bcriik^-olcsto- 'S tero iKKllonw para as 500 OTque^&wson ainda \onceu as corrcr os Tiscos quo ele nao vai
no lhe mdicou Piquet, quo ja no COIIIO dono 1991 

"Acho 
que foi impacien- nha amiAidc com Emerson ^Veterano homom do automo-

n^.,;/ 
"m'n 

!'? , 
'" ,U cia dele", analisou. "Naquela tastka. Com contra de na Formula bihsmo. hojecom 60 anos. Mavernheinvixu^naouvkpitdocar- ud U]llipt 'W jnsta e preciso ser muito pa- 3, em 1968 e 1969. na Europa, conta que se surpreendeu quaiido

\ 
• <-ra ainda muito no- Ensfgn, 

Cm ciente. A velocidade 0 tao alta que costumavamos trocar ideias. Foi Emerson decidiu deixar a McLa-v mas muio ,"10^1°., pon- :¦¦> -• preriso evoluir lentamente e nao muito facil trabalhar com ele. E ren, como campeao mundial, para>978-Morns e

lembra Nunn. Nunn dcilll muito difirit para um piloto de For- tituk» , rcveta. Emerson era um piloto tauca-
Apos a corrida do Hocke- nrimeiri mula 1 andarnos osais*. Critica — Maior responsavel mente hrilhamee podia lutar por

r uia mais um titulo. Organtzar umankm que P,4u«: nao.compfe- Atrasos-Sccomnquaord.. P« a comrata^o dc Ei.no. 
^p.- ixiKcxpcrKSa e iempo.tou. Nunn se \iu1 diante de uma ope riuniuduc aonamento pode ter deuado ares- Fittipaldi pela McLaren, em Ele nao tinha essas habilidades naSituacao delicada. Eu prccisava a Piquet, na tas, Nunn tevecom Emerson Fitti- 1974, ano em que § brasileiro epoca. Por isson5o mesurpreendi

SdTd^F^^™ IS|pNa1 Forniul'i uma 
conw-enaa mai^longa e conqjiistou seu segundo titulo com o que aeon tcccu depois".

•»   . .- ¦ - 1

dinossauros do circuito oval
Carlos Magno

Sem filhos nas pistas. Emerson Fittipaldi serve ide mentor e exemplo para a legião de pihtõ^r^ileiros(^^usputa a teni/H>riuM(^^nwitaImJy
Nelson Perez

Mario Andretti abandonou as competições mas não o circo da índv, que ele segue para acompanhar o trabalho dos seus filhos Mu hacl e Jefi

A amizade 
pelos grandes 

ídolos brasileiros
Nolson Poro/

¦ Morris Nunn e

Teddy Mayer

elogiam pilotos
O e os brasileiros estão agora se
O familiarizando mais com a
Fórmula Indy, o pessoal da cate-
gòria conhece os pilotos do Brasil
de longa data e por isso vê com
bons olhos a invasão hrazuca que
toma conta de um mercado antes
exclusivamente americano. Com
passagens pela Fórmula 1, o dire-

; tor da Pensko, Teddy Mayer. e o
engenheiro da Chip Ganassi.

;»Morris Nunn. tiveram estreita
^convivência com pilotos brasilei-
;;ros e campeões mundiais como
^Emerson Fittipaldi o Nelson Pi-
>quet. o que só reforçou os laços de
^amizade que prosseguem pelos

ovais mundo aibra.
v Morris Nunn era o dono da
•Ensign. escuderia que deu a Pi-
que! sua primeira chance na F 1.
em ll)7S. A Ensign era uma equi-
P^' pequena, a temporada já esta-
\a no meio e Nunn precisava de
um novo piloto. Bernie Ecclesto-
no lhe indicou Piquet. que já no
GP da Alemanha, em Hocko-
nheim. ocupava o cockpit do oar-
ro. "Nelson era ainda muito no-
vo. mas muito interessado .1 pon-
to do pvisN.tr as noites acompa-

, nhando on trabalhos do boxes",
lembra Nunn.

Apôs a corrida de Hocke-
nheim. que Piquet não comple-
tou. Nunn sc viu diante de uma
situação delicada. "Eu 

precisava
marcar pontos para não perder a
ájuda da l oca nas viaions. Na-

quele momento, Derek Daly (pi-
loto inglês) também estava dispo-
nivel o achei que seria melhor
contratá-lo. pois tinha a experiên-
cia da Fórmula 2". conta. Daly
acabou garantindo os pontos que
a Ensign precisava e Nunn não se
arrepende de sua decisão. "Estava
certo a curto prazo, mas não a
longo prazo. Não sei se Piquet
entendeu bem a mi-
nha escolha naque-
I e m o 111 e n t o.
Acho que saiu •
ferido", la-
menta. v

ANAí-

..,-¦ .tmmÊÊKms f,~~ ,?¦ . t •-.
Teddy Mayer f foto à esquerda) e Morris Nunn não escondem sua admiração pelos pilotos brasileiros

do piloto brasileiro na Patrick Ra-
ang. em 1989. Nunn dividiu com
Emerson a alegria pelo seu primeiro
titulo dos dois na Indv. num ano
em que Emerson ainda venceu as
500 Milhas de Indianapolis. "Mi-
nha amizade com Emerson é fan-
uistica. Com contra de na Fórmula
3, em 1968 e 1969. na Europa, e
costumávamos trocar idéias. Foi
muito fácil trabalhar com ele. E o
Emerson ainda pode ganhar muitos
titubs". revela.

Critica — Maior responsável
pela contratação de Emerson
Fittipaldi pela McLaren, em
1974. ano em que o brasileiro
conquistou seu segundo titulo
mundial na F 1. Teddv .Mayer,

¦ Já na Indy. Nunn voltou a
g encontrar Piquet. então tri-
I campeão mundi.d de F I. e' lamentou o acidente do brasi-

leiro nos treinos para as 500
Milhas de Indianapolis. em
1992. "Acho 

que foi impaciên-
cia dele", analisou. "Naquela

pista o paviso ser muito pa-
ciente. A velocidade o tão alta que e
preciso evoluir lentamente e não
perder a concentração jamais. E
muito difícil para um piloto de Fór-
mula I andar nos ovais".

Atrasos — Se com Piquet o rela-
cionamento pode ter deixado are>-
tas. Nunn teve com Emerson Fitti-
pókli uma convivência mais longa e
tem-sucedkía. Eneenheiro do carro

agora diretor da Pensko. pensa
diferente: "Acho 

que Emerson
está perto de se retirar. A Indy
está cheia de jovens dispostos a
correr os riscos que ele não vai
correr mais".

Veterano homem do automo-
bilismo. hoje com 60 anos. Mavor
conta que se surpreendeu quando
Emerson decidiu deixar a McLa-
ren. como campeão mundial, para
comandar sua própria escuderia."Emerson ei a um piloto tauca-
mente brilhante e podia lutar por
mais um titulo. Organizar uma
equipe exige experiência e tempo.
Ele não tinha essa> habilidades na
época. Por isso não me surpreendi
com o viuc acontcccu depois ,

Como dono

da equipe

Ensign, em

1978, Morris

Nunn deu a

primeira
oportunidade

a Piquet, na

Fórmula 1
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A Indy roda

¦ O autodromo de Jacarepagua e ——

palco da primeira prova da, r _ i ni 1995 —Jacques Villeneuve (Canada)
categona no Rio, a partir das 13n 1994-Aiunserjr. (eua>

Largada em movimento, circuito ja ¦ ^ !qqo 
~~ Manse" 'l^laterra|

oval no Rio, Formula Indy no Bra-: • / v. 
* ".Vv 

V f ? T 
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L,
sil.Serasatisfcitahojeacuriosidade Ha/ . .Vw'vf 

iae

do^pu^icobrasil^iro^sobre^a cat^- ^ 
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^^ 

^ 

^ 

j«89-^ 
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onde deverd fica'r por pelo menos qiiatro anos. desa- ' \ •* ' Perna Firme, M&rio Andrada
fiando a cmpafia e o monopolio da Formula 1. Andre ' f e Silva, Maurkio Fonseca e
Ribeiro e Gil de Ferran, do time da Honda, fazem Ip#',':- ."A^. ; Roberto Bascchera.
purte de qualquer lista de favoritos. Christian e Emer- 1'
son Fittipaldi, representantes das duas equipes mais ^ —
poderosas da categoria. contam com a forga tecnologi- ¦ USE" j
ca e financeira de seus times para desafiar o imperio de |¦/ ¦ 

^ra fl3TCS ¦
vit6rias que os japoneses pretendem estabelecer. Tudo ""''Wm, I " H |
leva a crcr que cm dois anos clcs terao a Indy a seus ||w I ¦P^jJFl* ML . J
p£s, no mesmo estilo submisso que a FIdos tempos de ¦ . I ¦ BcTJhLI

y ^l H9B mm |
trabalhista da engenharia da Honda. ,.JH | l%E nl Sk ¦

^0 

publico carioca a»istc ho^ a um <»i^t| | WJrWm IJr

torcedores, clcs coma;am a ter lucros, objetivo de jSB I de todas^'ruas^fotos. "
todos os envolvidos no automobilismo. 1 mga I ,rvru(-AO, 

^ ^ 9 13 I 
"

gragas ao sonho dc Emerson Fittipaldi. Ha 11 anos Jllf] | 12 6,96 5,88 |
piloto mais bem-sucedido no automobilismo brasileiro ¦ jjBPyj | jyj ¦
luta pt^o dircito de compctir frente a sua torcida. Se o . —— . .
pessoal da F 1 tivesse caprichado ainda mais no esfor<;o /mdm a I 

 
I

de impedir a chcgada da Indy ao Brasil, Emerson J _ _ j-, Jcorrcria o risco dc levar a frustraoao de nao poder * j j"€p/1
correr de Indy no Brasil para a aposcntadoria. l| *aja^ flij Jl

0 pessoal que ficar cm casa c acompanhar pela TV Is XSnSm (71
vera mais um "autorama dc pista oval", mas em I 'oiocjah* |
compcnsaQao.sabcra cstar vendo uma compcti^io em ^
que os brasileiros (oito no total) correm com chanccs 1lim<rn.„l:-":1 _ 
quasc absolutas de vitoria. 

^ ^ 
'-- ! y, *» f'"y* 

j Phi . I

chegou e se cncantou com o Rio. Falta somente o Rio HHKMI J > i«
se encantar com a Indy, e nisso OS pilotos apostam. Emerson Fittipaldi, campeito em 1989, e o principal responsawlpi-la prescma do circa da Formula Indy no Brasil Hffl

jVitt'T;.*-""" 
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André Arruda
¦ O autódromo de Jacarepaguá é

palco da primeira prova da

categoria no Rio, a partir das I3h

Largada em movimento, circuito ^ Jl ^ ^
oval no Rio, Fórmula Indy no Bra-
sil. Será satisfeita hoje a curiosidade II II f) V/
do público brasileiro sobre a cate-
goria e as corridas em pistas de |%£y£SBjP=3altíssima velocidade. Às I3h, com Hta^fi7
transmissão do SBT, será dada a
largada para os 400 quilômetros do Rio, segunda
prova do campeonato de 96 de F Indy, no oval Emer-
son Fittipaldi do Autódromo Nélson Piquet, na Aveni-
da Ayrton Senna.

Com pelo menos quatro pilotos brasileiros em con-
dições de vencer, a F Indy faz a sua estréia no Brasil
onde deverá ficar por pelo menos quatro anos. desa-
fiando a empáfia e o monopólio da Fórmula 1. André
Ribeiro e Gil de Ferran, do time da Honda, fazem
parte de qualquer lista de favoritos. Christian e Emer-
son Fittipaldi, representantes das duas equipes mais
poderosas da categoria, contam com a força tecnológi-
ca e financeira de seus times para desafiar o império de
vitórias que os japoneses pretendem estabelecer. Tudo
leva a crer que cm dois anos eles terão a Indy a seus
pés, no mesmo estilo submisso que a F l dos tempos de
Ayrton Senna e Alain Prost se curvou à superioridade
trabalhista da engenharia da Honda.

0 público carioca assiste hoje a um espetáculo inédi-
to. Até a noite de sexta-feira, os organizadores já
haviam vendido 52 mil dos 60 mil ingressos disponí-
veis. Com mais três mil ingressos adqüiridos pelos
torcedores, eles começam a ter lucros, objetivo de
todos os envolvidos no automobilismo.

A cidade do Rio de Janeiro roda no oval da Indy
graças ao sonho de Emerson Fittipaldi. Há 11 anos o

piloto mais bem-sucedido no automobilismo brasileiro
luta pçlo direito de competir frente à sua torcida. Se o
pessoal da F 1 tivesse caprichado ainda mais no esforço
de impedir a chegada da Indy ao Brasil, Emerson
correria o risco de levar a frustração de não poder
correr de Indy no Brasil para a aposentadoria.

O pessoal que ficar em casa e acompanhar pela TV
verá mais um "autorama de pista oval", mas em
compensação.saberá estar vendo uma competição em
que os brasileiros (oito no total) correm com chances
quase absolutas de vitória.

0 sonho se materializa em Jacarepaguá. A Indy
chegou e se encantou com o Rio. Falta somente o Rio
se encantar com a Indy, e nisso os pilotos apostam.

Jacques Villeneuve (Canadá)
Al Unser Jr. (EUA)
Nigel Mansell (Inglaterra)
Bobby Rahal (EUA)
Michael Andretti (EUA)
Al Unser Jr. (EUA)
- Emerson Fittipaldi (Brasil)
Danny Sullivan (EUA)
Bobby Rahal (EUA)
Bobby Rahal (EUA)

A cobertura da Indy no Rio é
de: João Pedro Paes Leme,

Mair Pena Neto, Márcia
Penna Firme, Mário Andrada

e Silva, Maurício Fonseca e
Roberto Bascchera.

Recorte agora
este cupom e receba

uma cópia extra
de todas as suas fotos,

REVELAÇÃO
e cópias

N$j8£

Emerson Fittipaldi, campeão em 1989, è o principal responsável jK'la presença do circo da Fórmula Indy no Brasil 'tATUHKO
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A Indy roda

¦ O autodromo de Jacarepaguae 
A^6A"uda. ^ M 

palco da primeira prova da |™S3SIB29H

categoriano Rio, apartirdas 13h ^_iT8S?l!Zr(Canadd)° •> 1994 — Al Unser Jr. (EUA)
0 Rio roda no oval da Formula Indy 1993 

— Nigel Manseii (ingiaterra)
e pega a Honda japonesa com tempero 1992 — Bobby Rahai (EUA)
italiano. Alessandro Zanardi larga hoje F1[y| || n\ / life. ' 1991— Michael Andretti (EUA)
da pole para os primeiros 400 quilome- |J[ 1990 

— ai Unser Jr. (EUA)
tros da Indy brasildra, U-azida para () ;VFitti^aidi (Drasio

classificapSo tinha convencido a torcida presente no autodro- ?' A cobertura da Indy no Rio e de:
mo deque a pole seria dele. OGP Rio 400 tern largada as 13h IflfflnHHp 

'v. IjiTO Joao Pedro Paes Leme, Mair Pena
e transmissao ao vivo do SBT, inclusive para 0 Rio. * **' 5v 

ffSH Neto, Marcia Penna Firme, Mario
O lider do campeonato, Jimmy Vasser, completou a dobra- ,V" Andrada e Sllva, Maurieio Fonseca,

dinha da equipe de Chip Ganassi na primeira tila do grid fH 
Roberto Bascchera, Vera Jardim e

deixando para 0 patrao do lime que mais reforcou seus IP* 
'' 

.. Vicente Senna,
quadras na entressafra das corridas a missao ingrata de poder 

*"" 
, 

' 
!«i;/ .

escolher 0 vencedor. "Nao havera estrategia de corrida. Minha ;v v
equipe nunca escolheu um vencedor antes de uma prova e nao 

'"V! 
: ' *v? '

sera hoje que vai dar ordem a um de seus pilotos para ajudar | BP* Jfffijfa. &BH I
outro. Meus dois pilotos correrao pela vitoria", disse Ganassi. . ¦" ^QeTTm^B!Zanardi tem muita sorte nas pistas brasileiras. Em 1993 Wffii Ik 1
conquistou seu primeiro ponto em provas de F 1 correndo |9| JWk I
no GP do Brasil e em 96 apareceu na frente em todos os jl I flCjflL g fiff Jaltreinos da Indy de Jacarepagul conquistou sua primeira t- ,i|| |
pole e 0 primeiro ponto de sua carreira na F Indy. sm BSlEi A |Zanardi gostou de entrar para os livros de estatisticas da -WM ¦ R JP fE p®' §|La JEI& ¦
Indy, mas ainda nao considera sua missao carioca como t|oH| warn mm
cumprida. "Estou muito orgulhoso de estar sentado nesta I Recorte agora |
cadeira pela terceira vez nesta semana. E muito orgulhoso | este cupom e receba |
por poder honrar a conflanpa que Ganassi depositou em ''jwEpH 1 uma copia extra gmim quando apostou na minha contratapao", disse 0 italia- $|ra| 1 toc'as as suas f°tos- .
no na sala de imprensa do autodromo depois de um ritual ff tttH ¦ 

|REVflac^o| m is 
—o' 

nde agradecimentos tipicos da F Indy. >'Ww e cCP'a; IUxD y x u I
Zanardi botou agua no chope dos brasileiros e ainda 

wW. 
I ]2 6,96 5,88 |

mostrou que pode ser um piloto pcrigoso no resto da \ffr ^ I 24 13,92 11,76 |temporada. A Chip Ganassi nao poderia ter recebido me- « v'%.% §gr d I ta mm it aa ¦
lhor retorno pelo investimento feito no italiano. # ,# J ! ——— ' —Iy,°* ¦

Mesmo que os brasileiros estejam largando para comer &»*., /MmL.. M 
»

poeira da equipe Chip Ganassi nas primeiros voltas, I (¦ ,|
publico pode vir ao oval Emerson Fittipaldi do circuito 

fjHHBi 
lg «jJ «8 Q § \|

Nelson Piquet contando com uma vitoria nacionalista. 
¦' 

3^j2|J|Cw fit
Qualquer piloto com apoio da Honda, no caso brasileiro 1 WSwi  JAndre Ribeiro e Gil de Ferran, tera dormido com 0 prazer fotografia i
de sonhar por'um triunfo. Esta e talvez a principal e unica ^•, 

•' S fc ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *1 ¦¦¦¦ «JI
vantagem da F Indy sobre a F I. So uma bola dc crislal ^''^%'i , ...
com turbo, tecnolo^ia japonesa e suporte de borracha feito I I ;1
na Firestone podera indicar 0 nome do vencedor antes dc lj|l & 1 nmjrmaqao 

're^ivan11?
corrida terminar. A Indy da torcida. Nela os brasileiros LibilJ
ainda conjugam o verbo \oncer. Emerson Fittipaldi, campeiio cm 1989. e o principal responsive!pela presenfa do area do Formula Indy no Brasil ¦!!)¦

M 
JsJFj.'jjjj 

p
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¦ O autódromo de Jacarepaguá é

palco da primeira prova da

categoria no Rio, a partir das 13h

O Rio roda no oval da Fórmula Indy ^
e pega a Honda japonesa com tempero 3ETKUUE
italiano. Alessandra Zanardi larga hoje I A| {\k/da pole para os primeiros 400 quilôme- | || \ |ür"*^
tros da Indy brasileira, trazida para ¥==\
Rio graças ao esforço de Emerson Fitti- UIwiííèSs'
paldi. O italiano da equipe Chip Ganassi ^ =»
brincou de "Paolo Rossi" (dizem os jornalistas italianos) ao
estragar a festa brasileira de André Ribeiro, também um piloto
da Honda e que até poucos minutos antes do final do treino de
classificação tinha convencido a torcida presente no autódro-
mo de que a pole seria dele. O GP Rio 400 tem largada às I3h
e transmissão ao vivo do SBT, inclusive para o Rio.

O líder do campeonato, Jimmy Vasser, completou a dobra-
dinha da equipe de Chip Ganassi na primeira fila do grid
deixando para o patrão do time que mais reforçou seus
quadros na entressafra das corridas a missão ingrata de poder
escolher o vencedor. "Não haverá estratégia de corrida. Minha
equipe nunca escolheu um vencedor antes de uma prova e não
será hoje que vai dar ordem a um de seus pilotos para ajudar o
outro. Meus dois pilotos correrão pela vitória", disse Ganassi.

Zanardi tem muita sorte nas pistas brasileiras. Em 1993
conquistou seu primeiro ponto em provas de F l correndo
no GP do Brasil e em 96 apareceu na frente em todos os
treinos da Indy de Jacarepaguá. conquistou sua primeira
pole e o primeiro ponto de sua carreira na F Indy.

Zanardi gostou de entrar para os livros de estatísticas da
Indy, mas ainda não considera sua missão carioca como
cumprida. "Estou muito orgulhoso de estar sentado nesta
cadeira pela terceira vez nesta semana. E muito orgulhoso
por poder honrar a confiança que Ganassi depositou em
mim quando apostou na minha contratação", disse o italia-
no na sala de imprensa do autódromo depois de um ritual
de agradecimentos típicos da F Indy.

Zanardi botou água no chope dos brasileiros e ainda
mostrou que pode ser um piloto perigoso no resto da
temporada. A Chip Ganassi não poderia ter recebido me-
lhor retorno pelo investimento feito no italiano.

Mesmo que os brasileiros estejam largando para comer
poeira da equipe Chip Ganassi nas primeiras voltas, o
público pode vir ao oval Emerson Fittipaldi do circuito
Nélson Piquet contando com uma vitória nacionalista.
Qualquer piloto com apoio da Honda, no caso brasileiro
André Ribeiro e Gil de Ferran, terá dormido com o prazer
de sonhar por'um triunfo. Esta é talvez a principal e única
vantagem da F Indy sobre a F l. Só uma bola de cristal
com turbo, tecnologia japonesa e suporte de borracha feito
na Firestone poderá indicar o nome do vencedor antes de a
corrida terminar. A Indy dá torcida. Nela os brasileiros
ainda conjugam o verbo vencer.

ArxJré Arruda

Jacques Villeneuve (Canadá)
Al Unser Jr. (EUA)
Nigel Mansell (Inglaterra)
Bobby Rahal (EUA)
Michael Andretti (EUA)
Al Unser Jr. (EUA)
- Emerson Fittipaldi (Brasil)
Danny Sullivan (EUA)
Bobby Rahal (EUA)
Bobby Rahal (EUA)

A cobertura da Indy no Rio é de:
João Pedro Paes Leme, Mair Pena
Neto, Márcia Penna Firme, Mario
Andrada e Silva, Maurício Fonseca,
Roberto Bascchera, Vera Jardim e
Vicente Senna.
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este cupom e receba

uma cópia extra
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Emerson Fittipaldi, campeão em 1989, è o principal responsável pela presença do circo da Fórmula Indy no Brasil SAF1WNQ
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SONY jüT~r t^rrrm. , <ez> Panasonic

i|§ (cd) CONJUNTO LBT-65W + COP-M65 GRÁTISCAIXAS
.swowo.

CFD-C410S RAO» qtavnd» com CO chanoor P*'« «é 6
CDs - Smlowador MW/SW/FM ostérec d 24 momdnas -
Equah/adof grahco do 4 tanras - Tape dock com paradaautomílien - Controlo remoto
Do 778,00 pof 689,00 à vista ou 1 + 2 de
252, - 756.oo ou 0+5 de 187, -935 00

CDP-M65 Toca-dtsco» a lasor - Controle remoto multi-
funcional - Convoraoa digrtal/nnaMatco tto t M PULSE -
Filtro digital do Bx a amostragem - DimmuicAo ou aumento
gradual do som durante os grnvaçôos (Fado wVout)
Do 780.00 por 698,00 A visla OU 1 + 2 de
256, .768,00 ou 0+5 de 189, -945 00

IBT-6SW Controle romoto total - 50W do potíncia RMS -Smioniiador digital FM osléreO/AM cJ 30 memórias - Duplodecfc d roproduçAo contínua - Equahzador gràt>co do 5famas -Toca discos semi-automatico ci cápsula magnética- Surround (opcional caixas SS-V4000) - Caixas BASSREFIEX.

SC-HM 560 System - Poiôncta de saída 300W PMPO -
Toca d»scos anaiòg«co- Smton«/ador digital FM osléfeo/AM- Anateador de espectro c! 6 lanas do troqüôncia - Onfimor - Dupto dec* - Camas acústicas de 3 vias - Controleromoto - t «no do oarantia
De 683.00 por 580,00 h vista ou 1 + 2 de
213, -639.00 ou 0+5 de 158, -790.00

LBT-A 495 tbca-discos a laser CO canouwet integrado paraalô 5 CDs com 1 brt PULSE - Controle romoto
De 1 410.00 pof 1.219,00 à vista ou 1 + 2 de
446, -1 338,00ou 0+5 de329, -1645 00

00 pioNeen'
Tf*> Art o! CntrrUlnrmKt

SL-S160 CiisJi man - PJha ou luz - Vt«y de cristal icuxJo -
RoproduçAo de ai4 8 horas - Garantia do 1 ano
De 279.00 por 230,00 â v»sta ou 1 + 2 de
84, . 252.oo ou 0+5 de 63, * 315.00

CLD-104 Vídeo laser estéreo - Controle romoto total -
Roproduz LD. CD e COV - Gaveta independente p/ CD -
Manual om português - 1 ano de garanto
De 730.00 po» 649,00 è vista ou 1 + 2 de
237, «711.00 ou 0+5 de 176, = 880.00

CLD A100 Vídeo laser ct adaptação frontal p/ Control Pack
S 110 e 3* memôna dw«tal - Permrlo reproduz* LD, CAV.
CtV. COV. CD. (tecos Sega CO. Mega lb • Sega Genes»do games wtuaís o cartuchos - 425 bnhas de reso*uçAo -Controle remoto mteratrvo gamtvVtòeo laser - Control Pad
cJ 6 botôos - PoesiOiita 2 |ogadores - Garanoa de t ano
De 1.120.00 por 969,00 à vista ou 1 + 2 de
354,. 1062.00ouO+5 de263,-1315.00

PD-M423 Muit» play compact dise* play - Maocume para 6
CDs. - Controlo remoto total - 1 bit PULSE -32 momonas- FunçOos no display - 1 ano de garantia
Do MO,00 por 449,00 à vrsta ou 1 + 2 de
165, « 495,00 ou 0+5 de 122, • 610.00

X-P3Í0S Micro syítem - 750W PMPO - Mo laianles de 3
vias - CD playor mtegrado - Duplo dec* - Auto reverse -
Função wako up - Slêep - KaraofcA - 24 memOnas AM/FM- Surround opcional - Manual em português - Garantia de
1 ano
De 930,00 por 799,00 à vista ou 1 + 2 de
293, .879,00 ou 0+5 de 217, -1085 00

MNDO ROADSTAR PHILIPS

GRÁTISCAPA.BATERIA
LA 380 - 80W de potòncta - Tweeter de 19mm - Squ.vaVoí
de 25mm - Woofec 200mm - Resposta 25 2500 Ml -
Garanha de 1 ana
Do 450.00 por 390,00 à vtsta ou 1 + 2 de
143, • 429,00 ou 0+5 de 106, -53000

CP 30 TeKtone celular com bater a de »nça dutaçAo.
carregador rapOo e garantia de 1 ano
De 460 00 por 399,00 à vista ou 1 *f
146, .438 oo ou 0+5 de 108 540 00210.00 ou 1 »4d»

0+5 de 133
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vermelha (cobre), outra amarela
(latao), outra branca (ago), combi- Antonio Lac-oni,
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da por troco". Caldas (E) investe na produfao de ccirtoes tekjonicos, e as moedas comemorativas. comoai de Senna, nuintem o 'glamour ila Casa da Moeda

ma da Moeda vem aumentando a produção de cedidas. Só em fevereiro entraram em circulação 6,4 milhões de notas de RS I

Antonio Lacarda

Náo pode ser vendido sop^radamente

h^h r
Rio de Janeiro — Domingo, 17 de março de 1996

JORNAL DO BRASIL

Negócios
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O Plano Real provocou o aumento da procura por notas de R$ 1 e R$ 5, que são produzidas aos milhões e começam a ser trocadas
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SÔNIA JOIA
A estabilização da economia

está fazendo as máquinas da Casa
da Moeda trabalharem de forma
inusitada. Quando a inflação su-
perava os 2.000% ao ano, cada
nova emissão de moeda era feita
em notas de maior valor. Era co-
mum ver o dinheiro miúdo jogado
na rua, desprezado até mesmo pe-
los mendigos. Agora, as cédulas de
RS 1 e RS 5 são as mais procura-
das e terão este ano prioridade
máxima na produção de um bi-
Ihão de novas cédulas (o dobro do
que foi feito em 1995). Pela pri-
meira vez em décadas, em vez de
morrerem naturalmente, as notas
de RS 1 e RS 5 serão substituídas
por cédulas novinhas com os mes-
inos valores.

A falta de prática exigiu a cria-
ção de um esquema especial de
monitoração pelo Banco Central
(BC), que concluiu em março a
avaliação sobre a primeira expe-
riência de troca, realizada com su-
cesso no Rio de Janeiro. "Antes,
só se produzia notas maiores e não
era preciso substituir as velhas,
pois a própria inflação matava es-
sas cédulas. Se não fizermos isso
agora, teremos um dinheiro imun-
do na rua", diz o chefe do Depar-
tamento de Meio Circulante do
BC, Antonio Carlos Meda.

Troco — Como está faltando
troco no mercado, o BC está ne-
gociando com os bancos para le-
varem mais notas de RS 1 e de RS
5 e deixarem as de RS 50 e RS 100
na conta de reserva bancária. A
orientação é para usar essas notas
na hora das retiradas dos clientes,
principalmente supermercados,
companhias de ônibus e outras
empresas que lidam com o públi-
co. "Tendo mais troco, o dinheiro
velho volta naturalmente ao ban-
co, que usa essas notas em seus
depósitos na reserva bancária".

A experiência começou em no-
vembro de 1995, quando foram
recolhidas no Rio 213 mil notas de
RS I e jogadas no mercado 3,4
milhões de cédulas. Em dezembro,
o BC recolheu 185 mil cédulas de

RS 1 e lançou seis milhões. Em
janeiro, entraram 935 mil notas
velhas de RS 1 no BC e saíram dos
cofres do banco 3,6 milhões. Em
fevereiro, o retorno das notas ve-
lhas foi sentido com maior vigor:
entraram 5,8 milhão de notas e
foram lançadas no mercado 6,4
milhões de cédulas de RS I. A
substituição continuará sendo fei-
ta no Rio e será iniciada este mês
em mais três cidades: Belo Hori-
zonte, São Paulo e Brasília.

Moedas — As moedinhas
também são cada vez mais procu-
radas, mas este ano o ritmo de
produção será mais lento: 400 mi-
lhões de unidades, contra 900 mi-
Ihões fabricadas em 1995. "Não
vale a pena produzir muito porque
o governo pretende criar uma no-
va família de moedas em 1997",
explica Meda. O BC está concluin-
do estudos para a modificação dos
padrões atuais e vai contratar até
junho um instituto de pesquisa pa-
ra realizar uma ampla pesquisa em
todo o país com um objetivo: des-
cobrir como a população gostaria
de ver a sua moeda."Em 1994, tudo foi feito às
pressas, era preciso manter o sigilo
antes do lançamento do Plano
Real. Por isso, as moedas são to-
das muito parecidas, de difícil
identificação. A idéia é fazer uma
vermelha (cobre), outra amarela
(latão), outra branca (aço), combi-
nar materiais c variar as formas.
Essa é uma forma de valorizar o
real", afirma.

Mas o ritmo mais lento de fun-
cionamento das máquinas não é a
única explicação para a falta de
moedas no mercado. "Há uma
certa inércia da rede bancária.
Elas são mais pesadas e ocupam
maior espaço nas agências e por
isso há um certo corpo mole dos
bancos", critica Meda. Além dis-
so, ressalta, com a valorização do
real as pessoas passaram a exigir o
troco certo: "Em 1995, no segun-
do semestre, precisamos dar um
bom reforço nas moedas de um
centavo para responder à deman-
da por troco".

Desde novembro >

Caldas (E) investe na produção de cartões telefônicos, e as moedas comemorativas, como as de Senna, mantêm o 'glamour' da Casa da Moeda

A fábrica de dinheiro

Casa da Moeda sem grana
Uma ,i'iwrra nuclear. Essa foi a

imagem criada pelo presidente da
Casa da Moeda, Tarcísio Jorge
Caldas, para definir o lançamento
do Plano Real, quando as máqui-
nas de produzir dinheiro tiveram
de fabricar três bilhões de cédulas
para trocar a toque de caixa todo
o papel-moeda do pais. Depois
disso, entretanto, veio o maras-
mo. Na época da inflação galo-
pante, a produção era de mais de
dois bilhões de cédulas por ano.
Em 1995, foram fabricadas ape-
nas 500 mil.

O motivo de comemoração pa-
ra todos no país gerou, entretan-
to, um problema para a estatal,
que fechou o ano com um prejui-
zo de RS 16 milhões e teve de
buscar alternativas para manter-
se rentável em uma economia es-
tabilizada. A principal delas é a
ampliação da produção de cartões
telefônicos, que deve responder
este ano por um quarto do fatura-
mento projetado, de RS 150 mi-
lhões.

Hoje. são fabricados para a
Telebrás 1,7 milhão de cartões
por mês e a empresa está con-
cluindo uma nova planta para
atingir 10 milhões de unidades, a
partir de setembro. "Esse é um
mercado em expansão, mas não
pudemos investir antes, pois só
conseguimos a aprovação do
Congresso em outubro", afirma.

A Casa da Moeda tem duas
areas: a fábrica de dinheiro e a
gráfica, que faz os cartões e ou-
tros produtos, como bilhetes de
metrô. Com a redução da deman-
da por moeda, as maquinas conti-
nuam ociosas, mas parte dos fun-
cionanos ja foi remanejada para a
gráfica. Cerca de 200 foram demi-
tidos em 1995 e a Casa tem hoje
2.000 funcionários.

A expectativa agora é a assina-
tura de um contrato com a Com-
panhia Municipal de Transporte
Coletivo (CMTC), de São Paulo,
que faria a produção de bilhetes
de metrô quintuplicar, com a uti-
lização dc um bilhete único óm-
bus/metrô. A decisão pode sair
ainda este mês e elevaria o fatura-
mento com os bilhetes de RS 2.7
milhões para RS 14 milhões.

Mas além do esforço para
manter-se rentável, a Casa da
Moeda também tem o seu gla-
mour. Ele está nas moedas come-
morativas e medalhas. A mais no-
va, que está saindo do forno no
dia 22 de abril, é a medalha de
comemoração dos 500 anos de
descobrimento do Brasil, que se-
rão celebrados no ano 2.000. O
projeto, feito em conjunto com o
ltamarati e o Ministério da Cultu-
ra, inclui também a produção de
moedas de ouro e prata.

As últimas moedas comemora-
tivas foram fabricadas em 1995 e
homenagearam o piloto Ayrton
Senna. Foram feitas 10 mil moe-
das de prata, vendidas a RS 30 a
unidade, e cinco mil de ouro, a RS
210 cada. Para os admiradores,
uma dica: ainda há um saldo re-
manescente à venda. O chefe do
Departamento de Meio Circulan-
te do BC, Antonio Carlos Meda, é
um apaixonado por essa produ-
ção: 

"É uma cunhagem artesanal,
como uma jóia, com partes foscas
e brilhantes destacadas."

O interessante nessas moedas é
que elas valem muito mais que seu
valor de face. A que comemora os
30 anos do BC, em prata, è uma
moeda de RS 3. Mas seu preço è
de RS 21. A de 300 anos da Casa
da Moeda, também em prata,
custa RS 30 para o colecionador,
mas vale apenas RS 2.

Falta supervaloriza notas de R$ 1

¦ Comerciantes

sofrem muito para
obter troco no Rio
MARION MONTEIRO

As notas e moedas dc RS I
estão valendo ouro no mercado.
Não se trata de comércio clan-
destino, mas um problema que
vem sofrendo os que lidam com a
moeda no dia a dia. É que estão
em falta na praça e há comer-
ciantes movendo mundos e fun-
dos para conseguirem notas e
moedas para dar troco. Hoje em
dia, é bem mais fácil encontrar
notas de RS 5 ou RS 10 circulan-
do com desenvoltura no varejo.
E até mesmo as de RS 50. muitas
vezes empurradas pelos caixas
eletrônicos de bancos. Mesmo
que o cliente queira retirar quan-
tias muito menores.

O chaveiro Sebastião Lopes,
proprietário da AbreAuto Cha-
ves é uma vitima da falta de no-
tas e moedas de RS 1 . Ele faz
ponto nas ruas do centro da rida-
de e conta que desde outubro já
vem constatando o problema. E.
desde então, começou a lutar pa-
ra dar troco aos fregueses. Ou
melhor, a fazer peregrinações. 

"

Todo o dia de manhã tenho que
correr bancos, bares, vizinhos e
camelôs para conseguir o dinhei-
ro". se queixa. E a tarefa não è
das mais fáceis, já que è obrigado
a conseguir entre RS 20 e RS 30
em notas ou moedas de RS 1.

O gerente da Panificação Fia-
mengo. Geraldo Correia, fica em
situação muito pior. E que além
das notas de menor valor, passou

a ter dificuldades também para
conseguir as de RS 5. " Muitas
\ezes deixamos de vender leite e
pão. porque os fregueses vêm
com notas de RS 10". conta.

O jeito é apelar para os bote-
quins e pontos de ônibus nas vi-
zmhanças. Quando não dá de ca-
ra com outro aflito por encontrar
notas de RS 1, como é o caso do
gerente de hotel Paulo Roberto
Morais e Silva. "A maioria dos
hospedes quer trocar notas de RS

50 e ai náo dá", reclama o geren-
te. que gasta um bocado de tem-
po trocando o dinheiro no co-
mércio das vizinhanças do hotel
no Flamengo.

E até mesmo os trocadores de
ônibus passam pelo problema
diariamente. É o caso da troca-
dora Rosni Delfino. da linha 497
(Cosme velbo-Penha). da Viaçâo
Breda Rio.

"Os 
passageiros só dão nota

de RS 10 e tenho que esperar

outros subirem na esperança de
conseguir trocados", diz. Rosni
lembra que a situação piorou
muito depois que as passagens
passaram para RS 0.50. e essas
moedinhas também desaparece-
ram do mercado.

E se algumas vezes sobram
notas ou moedas de RS 1, a tro-
cadora resolve ajudar outros co-
legas no trânsito: os motoristas
de táxi, também vitimas da falta
de notas e moedas.

I
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A desconfiança dos bancos

¦ Em três meses, as operações entre as instituições tiveram queda de R$ 6,1 bilhões

JORNAL DO BRASIL e

CELSO PINTO

Governo tem

=1 tudo a 
perder

~~ 
problema central do governo na briga em que se

—Vy meteu com o senador José Sarney é que não há
desfecho bom disponível. Se a CPI dos bancos for em

- frente, aumenta o risco de fragilizar um sistema financeiro
já fragilizado. Isto não é teoria de banqueiro preocupado
em esconder falcatruas. Desde a quebra do Banco Econô-
mico, em julho último, aumentou muito a seletividade do
sistema financeiro. Os balanços dos bancos estão mostran-
do isto claramente.

Enquanto o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
ITederal (CEF) aumentaram em três a quatro pontos per-

centuais sua participação na captação de depósitos a prazo
Itg de poupança, alguns bancos privados, inclusive de grande

-porte, perderam depósitos. O dinheiro para sustentá-los
, teve que ser procurado em outro lugar.

Um deles foi revelado, junto com o balanço da CEF. As
"aplicações da Caixa em outros bancos privados, via merca-
—do interbancário, aumentaram 13 vezes no ano passado,
rpara R$ 7,3 bilhões. A CEF e o BB começaram a financiar

..- maciçamente bancos privados porque outros bancos priva-
Zdos, com medo, deixaram de fazê-lo (e pedir dinheiro ao

¦Banco Central é quase um suicídio). É o que se convencio-
nou chamar de empoçamento da liquidez: em vez de o
dinheiro fluir no sistema, passou a parar em grandes poças
consideradas mais seguras.

Este processo, a rigor, jamais foi inteiramente revertido.
0 alto nível de inadimplência carregado pelos bancos,

. revelado pelos balanços, reforçou a seletividade. A CPI dos
Bancos aumenta o risco — e, portanto, a seletividade —

porque amplia as chances de vazamentos de informações
sobre a saúde de alguns bancos, o que poderia acelerar o
seu fim.

Usar manobras políticas para varrer a CPI dos bancos
-para baixo do tapete, contudo, tampouco é uma alternati-
va boa para o governo. Esse é o vicio básico das críticas do
governador tucano Tasso Jereissati contra Sarney. Bater
em Sarney por ele atrapalhar o processo de reformas

| estruturais é uma coisa. Dizer que ele representa o atraso
porque é a favor de uma CPI dos bancos é outra.

"J" Na prática, Sarney, ao que tudo indica, operou contra o
governo tanto no caso da reforma da Previdência, quanto
no da CPI dos bancos. Só que dez entre dez brasileiros
dirão que o tiroteio de Tasso se deu em função da CPI.

E fica difícil para a maioria entender porque Sarney é
atrasado por ser a favor de apurar as mazelas de um
sistema financeiro que produziu as maiores fraudes de que
se tem notícia no planeta, nas barbas do Banco Central.

A terceira alternativa, a de a discussão sobre a CPI se
arrastar por um longo período, entre manobras e contra-

. manobras parlamentares, é ainda pior para o governo — e
melhor para Sarney. Neste caso, prolonga-se o desgaste
com a hipótese da CPI, sem se ter um horizonte de solução.
Em compensação, Sarney prolongaria seu poder de barga-
nha junto ao governo e sua exposição junto à mídia.

No fundo, o que Sarney, de um lado, e Paulo Maluf, de
outro, querem é abrir espaço para uma oposição forte de
centro. O que ficou mais fácil, paradoxalmente, com uma
certa consolidação do Plano Real. Durante muito tempo,

. ..'desde quando era ministro da Fazenda, Fernando Henri-
que Cardoso foi beneficiário da falta de alternativas: ou se
apoiava seu plano, ou havia uma .enorme chance de deses-
••tabilização. E desestabilização jamais beneficiou o centro.

Um ano e meio de inflação baixa enfraqueceu este
• discurso. Ninguém acha que, se as reformas nao saírem

no mês que vem, a inflação voltará a 50% no mês
seguinte. A falta de reformas pode criar dificuldades a
médio prazo para o plano do governo. Mas, afinal,
porque candidatos à Presidêcia pela oposição iriam
facilitar a vida do governo?

A coluna de Celso Pinto c publicada aos domingos,
terças, quintas e sextas-feiras, simultaneamente pela Fo-
lha de S. Paulo.

Compras com cartão

caem em fevereiro

Silo Paulo — H6lvio Romero

v\'/. I . | , fgl- "j* d\ a I '&.• <•

Figueiredo, do BB A: em busca de investimentos mais atraentes que CD/

LUCINDA PINTO
¦ SÃO PAULO — As compras

com cartão de crédito no mês de
fevereiro tiveram queda de
14,26% em relação a janeiro, se-
gundo a Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs). Foram movi-
mentados USS 1.829 bilhão e rea-
lizadas 29 milhões de transações,
4,35% a menos do que em janei-
ro. Apesar disso, e a despeito da
inadimplência no sistema finan-
ceiro, o número de cartões de cre-
dito emitidos continua crescendo.
No mês passado, esse volume
cresceu 0,3-V

Segundo o presidente da
Abecs. Nilton Volpi, essa redução
se deve à sazonalidade natural no
mês de fevereiro, que é mais cur-
io. Tanto e que um levantamento
realizado pela administradora in-
dependente de cartões de crédito.
ã CardSvstem. indica que, em re-

lação a fevereiro do ano passado,
o volume movimentado nas ven-
das com cartão de crédito cresceu
50%. O gasto médio por compra,
que era de USS 156 em fevereiro
do ano passado, subiu para USS
186, um crescimento de 20%.
Também decorrente da possibili-
dade de parcelamento maior das
dividas dos clientes.

Para o diretor da CardSystem,
Boanerges Ramos Freire, o cres-
cimento do dinheiro de plástico em
relação ao ano passado se de\e ao
aumento do número de estabeleci-
méntos credenciados e também à
possibilidade de utilização do cré-
dito rotatito, proibido em 1995.
Atualmente. 25% a 30% das des-
pesas com cartão são financiadas
pelo usuário. Segundo a Abecs.
nos últimos 12 meses, o numero
de cartões de crédito emitidos
cresceu 22°o. O volume das tran-
sações cresceu 18,7%, enquanto
que o numero de operações au-
mentou 43.9" <>.

LÀSZLÓ VARGA
SÃO PAULO — O mercado de

Certificados de Depósitos Inter-
bancários (CDI), aquele utilizado
pelos bancos para realizar emprés-
timos entre si, tem andado meio de
lado nos últimos meses. O volume
de dinheiro baixou da média diária
de RS 26,8 bilhòes,em novembro
passado,para RS 20,7 bilhões em
fevereiro, segundo dados da Asso-
ciação Nacional das Instituições de
Mercado Aberto (Andima). No úl-
timo dia 13 de março, o montante
ficou em RS 19,1 bilhões.

Essa retração de cerca de 20%
no volume do CDI, que voltou aos
patamares de julho do ano passado,
tem como explicação mais evidente
a crise que ronda o mercado finan-
ceiro. Boatos sobre quebradeiras e
balanços fraudados não faltam.
Muitos bancos recorrem ao inter-
bancário para garantir dinheiro em
caixa e algumas instituições estão
mais seletivas nos seus emprésti-
mos. Mas isso não é tudo. Outros
motivos, como a adaptação dos
bancos à nova realidade econômica
da inflação baixa, explicam o fenô-
meno.

"Claro 
que o sistema vem traba-

lhando de maneira mais conserva-
dora com o CDI por causa da crise
dos bancos. Mas o governo está
lançando também títulos com pra-
zo de vencimento mais longo e que
são atraentes", afirma o tesoureiro
do banco BBA Credistantald, Luiz
Fernando Figueiredo.

Prazos maiores — Um dos
grandes atrativos do interbancário,
lembra o executivo, é sua caracte-
ristica de trabalhar com prazos esti-
cados de vencimento, de até 140
dias. Nos tempos da inflação alta,
essa era uma de suas vantagens.
Agora, com a estabilização econô-
mica, outros investimentos têm des-
viado os recursos do CDI. "O 

go-
verno realizou em março os dois
primeiros leilões de títulos públicos
de 184 dias e obteve enorme suces-
so", afirma Figueiredo. Antes, o
prazo máximo adotado pelo Banco

Risco de

SÉRGIO FADUL
As operações de crédito passa-

ratn de salvadoras a vilãs dos ban-
cos no ano passado. O Plano Real
bateu efetivamente na porta do se-
tor bancário em 1995, o primeiro
ano em que as instituições financei-
ras conviveram do inicio ao fim
com um cenário de estabilidade
econômica. Os balanços dos bancos
publicados até agora trazem em co-
mum o aumento nas carteiras de
crédito, acompanhado de índices de
inadimplência em proporções ainda
maiores que o crescimento dos em-
prestimos. A inadimplência acom-
panhou de perto as altas taxas de
juros, que. por conta das medidas
de restrição ao crédito, levaram os
tomadores de empréstimo a não
pagarem ou atrasarem os compro-
missos. Somado a isso, muitos ban-
cos desacostumados a emprestar se
aventuraram nessa área, sem ava-
liar corretamente os riscos.

Um estudo feito pela Engenhei-
ros Financeiros & Consultores
(EFQ com base nos demonstrati-
vos de nove grandes bancos de va-
rejo mostra a nova realidade do
setor bancário. A empresa concen-
trou-se nos números do Bradesco.
Unibanco, Itaú, Bamerindus, Real,
BCN, América do Sul, Sudameris e
Noroeste.

Empréstimos — O dirctor-pre-
sidente da EFC, Carlos Coradi, diz
que esse crescimento mostra que.
com a estabilização da economia, as
aplicações feitas pelos bancos au-
mentaram fortemente. "Grande 

par-
te destas aplicações veio do incre-
mento de 21% nas operações de cre-
dito", diz Coradi. A soma das cartei-
ras de crédito dos nove bancos
analisados pela EFC passou de USS
45.1 bilhões em 1994 para USS 54.4
milhões em 1995.

"Se o forte aquecimento da eco-
nomia não fosse contido pelo gover-
no. as carteiras de crédito poderiam
ter crescido entre 30% e 40%". afir-
ma Coradi. O preço pago pelos ban-
cos da volta abrupta ao oficio de
emprestar dinheiro veio com o retor-
no dos créditos em atraso no paga-
mento dos empréstimos.

Créditos duvidosos — Em
um ano. os empréstimos de liquida-
çào du\ idosa se multiplicaram por

Central para os papéis era de 152
dias.

Nos dois leilões de títulos de 184
dias, realizados pelo BC nos dias I"
e 14 de março, foram captados RS
5,2 bilhões e RS 3 bilhões, respecti-
vãmente. A taxa de juros dos papeis
foi de 2,07% ao mês. Os investido-
res responderam positivamente à
iniciativa.

Segundo Figueiredo, o mercado
de CDI. que em março estava pa-
gando 2,21%, é bastante atrativo
para o BBA. Mas assim como ou-

3,3 vezes. De um total de USS 719
milhões, os créditos em atraso pas-
saram a ser de USS 2.4 bilhões no
ano passado. Consequentemente,
os bancos tiveram que aumentar
suas provisões para cobrir a dispa-
rada dos empréstimos de recebi-
mento duvidoso. Em 1994. os nove
bancos somavam USS 1.26 bilhão
como reserva de maus pagadores.
No ano passado, as provisões tota-
lizaram USS 2.79 bilhões crescendo
2.2 vezes.

Esses números revelam que os
bancos reservaram menos dinheiro
para os créditos em atraso do que o
crescimento do volume de opera-
ções nessa situação. Outro dado le-
vantado no estudo da EFC foi que
o patrimônio liquido dos bancos
avaliados cresceu 22,3% no ano
passado, saindo de USS 11.9 bi-
lhões de 1994 para USS 14.b bi-
lhõesem 1995.

Carlos Coradi explica que esse
aumento de patrimônio tem duas
origens: lucro ou subscrição de
acionistas, como foi o caso do Uni?
banco. A soma dos ativos totais das
mesmas instituições cresceu de USS

tras instituições, o banco também
está de olho em outras formas de
ganhar dinheiro. O tesoureiro não
revela o montante negociado dia-
riamente pelo BBA no CDI. No dia
31 de dezembro de 1995, porém, a
instituição tinha RS 213 milhões
emprestados nesse mercado, con-
forme levantamento da Austin Asis
Consultoria. Outros RS 37,6 mi-
lhões diziam respeito a certificados
interbancários que devia pagar.

Muitos bancos, incluindo aque-
les com maior dificuldade em cum-

91.9 bilhões em 1994 para USS
116,6 bilhões no ano passado, ou
um aumento de 27%.

O pior passou — A impres-
são do diretor-presidente da EFC è
que o período critico para os ban-
cos tenha passado. 

"Em um mo-
mento de transição é natural que
ocorra dispersão e a presença de
extremos acentuados com alguns
bancos apresentando rentabilidade
de 80% no ano e outros se afun-
dando", afirma Carlos Coradi.

O consultor acrescenta que na
medida em que o plano está se fir-
mando essas diferenças se estrei-
tam. "O sistema esta ficando menos
arriscado, mais previsível ecom vo-
latilidade menor", diz. sem descar-
lar que alguns ajustes ainda vão
ocorrer. A rentabilidade sobre o
patrimônio desses nove bancos caiu
de 13% para 11.4%.

Armadilha — Outro estudo,
elaborado pela empresa de análise
Atlantic Ratingcom base no balan-
ço de 20 grandes e médios bancos,
também mostra que o crédito trans-
formou-.se em armadilha para os
bancos ávidos por manterem lucros

prir suas obrigações, recorrem ao.
CDI para garantir dinheiro em cai-
xa e o enxugamento de recursos'
nesse mercado é um problema. O,
Bamerindus, vitima de uma série de
boatos sobre sua venda no finrde '
1995, foi um dos campeões em to-,
mar empréstimos através desses pa-
péis em dezembro, segundo os da-;
dos da Austin Asis. No dia 31,
estava com RS 1.2 bilhões a pagar »
em CDI e apenas RS 143.8 milhões
a receber. A Nossa Caixa, banco 

'

estatal paulista, tinha RS 439 mi-v
lhões para honrar nesses certifica-
dos e somente RS 25 milhões a!
receber.

Ancora — Como o interbancá-
rio é uma das âncoras dos bancos -
contra a falta de dinheiro, a sua'
retração preocupa. O tesoureiro ido;
Citibank, Ricardo Braga, afirma,í
porém, que sua instituição não mo-
dificou o leque de bancos que aten-;
de para esse tipo de empréstimo.'-"Temos 

parceiros de anos e existe -
um conhecimento mútuo da situa-'
çào financeira de cada um", declara.
Braga.

Um analista do mercado finan--
ceiro considera que a retração do;
volume de dinheiro no CDI não foi
tão grande assim, mas admite que a.
crise bancária contribuiu para a re-
dução. Ele lembra que existe ainda;
outro motivo para o fenômeno, que
resultou até agora em uma queda
de RS 6 bilhões nesse mercado: vá-
rios bancos estão transferindo re-
cursos para suas distribuidoras de;,
títulos, a fim de se adaptarem "às,"
normas do Acordo de Basiléia, ques,
regulamenta o sistema financeiro
internacional. • J>

Certas distribuidoras terão de-
aumentar seu patrimônio para còn-
tinuar trabalhando no ramo. sendo!!
que o prazo máximo para o ajuste
determinado pelo Acordo dc Basi-;
léia é 30 de abril. Até lá, o mercado
de CDI pode sofrer uma retração!
ainda maior. Para azar dos bancos;
em dificuldades.

altos na ausência da inflação. Dos
balanços analisados pela Atlantic;
Rating. 15 bancos mostraram au-;
mento nos índices' de inadimplén-í
cia. No Boavista. o percentual des
inadimplentes na carteira de credito
saltou de 3,5% de 1994 para 7,5%;
no ano passado. O Bradesco, maior
banco privado do país, também foi
vitima da inadimplência que passou
de 2,1% para 3,7%.

No Unibanco, os devedores du-
vidosos aumentaram de 0,7% para:
2.4% do total de empréstimos dos,
banco. O Bamerindus também re-
gistrou elevação significativa no in-'
dicc de inadimplência que passou,
de 1.3% em 1994 para 7% no ano
passado. Em conseqüência da ele-
vação dos índices de inadimplência,
acrescentam os analistas, os bancos ¦
aumentaram as despesas com pro-,
visões para créditos dc liquidação
duvidosa, reduzindo o lucro com;
efeitos diretos na rentabilidade. , .

Segundo os dados da Atlantic
Rating. a rentabilidade do Brades-
co sobre o patrimônio médio •—•
critério que leva cm conta a média
do patrimônio de 1995 com o dc
1994 — caiu de 12.9% para 11,9%
no ano passado. No Unibanco. a
queda foi de 14.1% para 9,8%, no-
Itaú de 13,1% para 11.1% e no
Bamerindus de 13.2% para 7,8%.
Ainda assim, esses bancos tiveram
rentabilidade muito superior às ve-
rificadas em outros países nésst?
mesmo segmento.

Transparência — Os técnicos
da Atlantic Rating chamam a aten-'
çào ainda para a falta de transpa-,
réncia dos balanços no que se refere
aos créditos vencidos que foram re-'
negociados. Os analistas afirmam
que. embora o Banco Central tenha
criado uma conta específica para'
esta operação, este numero nâa
aparece na maioria dos balanços'
publicados, fazendo com que o*
chamados indicadores de qualidade
do ativo não reflitam integralmente!
a real situação da inadimplência. ,

Dos 20 bancos avaliados pela
Atlantic Ratmg. 11 tiveram retornei
menor no ano passado em relação
ao resultado de f994. embora ainda*
muito alto cm relação aos concor-,
rentes externos.

inadimplência ainda assusta

Inadimplência em alta

Banco 12/94 06/95 12/95
Boavi'sta 3.5% 3.7% 7 5%
Bradosco 2.1% 4,5% 3.7%
Unibanco 0,7% 1,7% 2.4%
Bozano, Simonsen 4.1% 0,4% 2,3%
I tail 2.4% 2.9% 4.4%
Bamorindus 1.3% 3,7% 7,0%
Morcantil do Brasil 2,1% 6.6% 10,6%
Excel 0.7% 2.5% 5,7%
Morcantil de Sao Paulo 0,9% 3,9% 5.6%
Multiplic 2.1% _ 3.1% 11,3%
Gatantia 0
Boston (Filial) ND ND ND
Noroeste 1,1% 4.5% _ 4,3%
Rural 5.9% 1.5% 8,6%
Pontual 1.1% 1.7% 1.1%
America do Sul 0.8% 1.8% 3,07o
Crodibanco 0,2% 0.5% 2;_6%
Dibens 0,3% 0.7% 7,3%
Cidade 4 5% 5.0% 6.8%
Votorantim 0
Ponte: Atlanttc Rating
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Fatos e mitos sobre

o Custo Brasil
A melhor forma de melhorar a competitividade das empresas

¦ /\ brasileiras no exterior é através da correção do que se chama
Custo Brasil, certo? Completamente errado. O Custo Brasil não
.tem nada a ver com a competitividade das empresas.

A opinião um tanto o quanto polêmica é do economista brasi-
leiro José Alexandre Scheinkman, de 48 anos, diretor do Departa-
mento de Economia da premiada Universidade de Chicago. José
Scheinkman, talvez o único brasileiro com condições de receber o
Prêmio Nobel de Economia, tem, ultimamente, estudado a fundo
esse tema e, a seu ver, o foco da discussão sobre Custo Brasil está"equivocado. Seu trabalho será apresentado no próximo dia 26, em
Porto Alegre, no seminário Desafio Brasileiro: Custo Brasil, pro-
movido pelo Instituto de Estudos Empresariais.

Em primeiro lugar, não será com a eliminação do Custo Brasil
que o Brasil vai aumentar suas exportações. José Scheinkman diz

-'que o que faz um país aumentar suas exportações são suas
vantagens comparativas. O economista cita o exemplo de Taiwan.
Durante muito tempo, o país era um grande exportador de bicicle-

.. .tas. Hoje, com a sofisticação que sofreu nos últimos anos, tornou-
se não só um grande exportador de produtos eletrônicos, como as
bicicletas Taiwan as compra da China.

De acordo com José Scheinkman, o que uma reformulação
completa na estrutura de custos provoca não se pode prever. Tome
o exemplo dos custos portuários. Ao debastá-los é verdade que o
Brasil terá condições de aumentar as exportações, mas também as
importações irão crescer. E isso fará com que o país tenha mais
acesso a produtos de fora, ampliando o processo de abertura
internacional. O que isso irá provocar, não se sabe exatamente.

A única certeza que a eliminação do Custo Brasil provocará,
segundo José Scheinkman, é a melhoria do salário real, e, portan-
to, do bem-estar da população. A análise do economista é simples.

, Ao se reduzir os custos, o primeiro impacto é o de ganhos de
produtividade. E, de acordo com vários estudos e pesquisas já
realizados, a relação é mais do que comprovada. Se melhora a
produtividade, os salários sobem. "O 

grande beneficiário com a
eliminação do Custo Brasil não é o exportador e sim o trabalha-
dor", diz o economista. "O exportador pode até sair perdendo."

Exportação dé suco de laranja• * ... ••**««•

Pals ; % do mercado
Brasil 81,0
Mexico • 9,0
Estados Unidos 6^0
Israel : 2,0
Outros • 2,0

Fonte: USDA
? Estudo reccm-concluido do BNDES mostra que o Brasil é o
maior exportador mundial de suco de laranja, em um mercado
que movimenta anualmente US$ 1,8 bilhão. 0 principal destino
das exportações brasileiras no ano passado foi a Europa, com

-72%, seguida dos Estados Unidos, com 11%. Apesar de ser o
maior produtor mundial, o mercado interno absorve apenas 2%
da produção brasileira. O BNDES prevê um grande crescimento
do consumo nos próximos anos, subindo dos atuais 25 milhões
de litros!ano para 140 milhões de litros no ano 2000.

Crime
O economista Josc Scheink-

man se notabiliza por suas
conclusões um tanto quanto
controversas, Recentemente,
ele fez um estudo sobre a cri-
minalidade nos Estados Uni-
dos. A conclusão a que chegou
é no mínimo curiosa. Não são
a pobreza e problemas com
educação os grandes responsa-
veis pela violência. O que in-
duz à violência são, basica-
mente, dois fatores. Em pri-
meiro lugar, o meio ambiente.
O crime irá prosperar exata-
mente nos lugares onde é ad-
missivel ser criminoso. O eco-
nomista chama esse fenômeno
de imitação. Assim, os exem-
pios se sucedem porque são
permitidos por aquela socieda-
de. O outro motivo é a falta do
pai. Para o menino, a figura do
pai é muito importante. Por
isso, não é à toa que, nos luga-
res onde há mais violência,
constata-se também um grande
numero de mães solteiras.

José Scheinkman faz ques-
tão de frisar que esse estudo ele
fez para os Estados Unidos,
mas acha que essas conclusões
podem ser muito bem aplica-
das uo caso brasileiro.

Privatização
Técnicos do Banco Mundial

que assessoram o governo do

Rio na reforma administrativa
conversaram com um grupo de
seguradoras e propuseram pri-
vatizar o pagamento de pedi-
lios dos funcionários públicos,
hoje a cargo do lperj. As segu-
radoras gostaram da idéia, es-
tão estudando o assunto e pro-
meteram uma resposta o mais
rápido possível. Se toparem, o
estado arcará apenas com o
pagamento dos ativos e apo-
sentados, ficando para as segu-
radoras o pecúlio e a renda
vitalícia quando o funcionário
falecer.

Celular digital
A Ericsson está testando,

em Londrina, de/ aparelhos de
telefone celular digital. A em-
presa já decidiu importar dos
Estados Unidos 2 mil apare-
lhos para o mercado de Lon-
drina. Eles custarão IO0» mais
que os analógicos e têm a van-
tagem de os impulsos elétricos
scR'in transformados em sinais
digitais, que è a linguagem dos
computadores. Além disso,
permite a identificação do nu-
mero do telefone que está cha-
mando, transmite mensagens
escritas, elimina interferências
e interliga o microcomputador
ao celular.

Se o teste tiver sucesso, a
Ericsson poderá fabricar o
aparelho no Brasil.

PELO MERCADO

O governador de Santa Catari-
na. Paulo Afonso Vieira (PMDB),
fala amanhã, na Flórida, a enipre-
sarios da Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos, sobre as
vantagens que seu estado oferece
para os investidores.

O presidente do Sinicon. lui/
Fernando dos Santos Reis, reúne-se
na quarta-feira com o presidente da
Fenascg. João Elisio Ferra/ Cam-
pos. Discutirão a melhor forma de
viabilizar om seçuro-garantia para
obras do setor público, l ui/ Fer-
nando entende que o seguro "é a
melhor forma de tornar Irattsparen-
te as relações do Estado com as

empresas prestadoras de serviços de
engenharia".

O Plaza Shopping Niterói com-
pleta dez anos dobrando os invés-
timentos com propaganda este
ano. Vai gastar RS 1.6 milhão em
campanhas e eventos para marcar
a data. Já comprou os direitos da
música Supetfantàsrico, do grupo
Balão Mágico, para ancorar seu
marketing.

A propósito, José Scheinkman
foi chamado recentemente para ser
sócio de um grande banco de imes-
timento carioca. Negou, preferiu
continuar na academia.

Roberto Faustino

Solução é declarar 
guerra 

à 
papelada

sAo PAULO — A queda da infla-
ção permitiu que algumas empresas
declarassem guerra á papelada e
aos pesados sistemas de controle.
Na Mesbla, 20% do tempo dos
funcionários das lojas era ocupado
com atualização de preços nas pra-
tejeiras e nos estoques. Os relato-
rios gerenciais tinham de ser dupli-
cadôS — um em moeda corrente,
outro em dólar. "Hoje, tudo isso
foi eliminado. Estamos cortando
entre 15% e 20% dos custos buro-
crátícos". diz o supervisor Ale.xan-
dre Bocchat.

Também na Sharp, seus executi-
vos estão de tesoura em punho para
cortar todo procedimento inútil na
gestão do dia-a-dia. "As rotinas ad-
ministrativas envolviam muitos
pontos de controle", diz Manoel

Horácio Francisco da Silva, presi-
dente do grupo Sharp. "Cada um
deve ser responsável pelo seu traba-
lho. Ninguém precisa de fiscal",
acrescenta. A duplicação dos con-
troles está sendo posta abaixo.

Estabilização — Essas mu-
danças não ocorrem por acaso."Antes do plano Real. a margem
bruta das empresas era de 60%.
Agora, caiu para 20% o que impõe
um enxugamento da administra-
ção" di/. "O consumidor ganhou
consciência do valor das mercado-
rias e não está disposto a pagar a
nossa burocracia",

A principal arma das empresas
para agilizar as rotinas é o aumento
da informatização. Na Mococa, do
setor de alimentos, todas as áreas

começam a ser integradas por com-
putador. Os gerentes e diretores
trabalham cm um mesmo ambien-
te. "Derrubamos todas as paredes
para integrar a diretoria e a gerèn-
cia", diz Cláudio Galeazzi, presi-
dente da Mococa.

Com essas medidas foi possível
acabar com as circulares internas e
reduzir os processos burocráticos."A burocracia legal, trabalhista e
fiscal, entretanto, não temos como
cortar", diz Galeazzi. O resultado é
o acúmulo de papéis para atender
ao fisco municipal, estadual e fede-
ral. Perdem a empresa e os consu-
midores que pagam pelos custos
excedentes. Ganham os cupins.

Lei emperra — Na Lavita,
uma rede de lavanderias de São
Paulo, com 16 lojas na cidade, o

arquivo morto esta sendo devorado
por cupins. "Isso ainda vai me dar
dor de cabeça", lamenta Rolf Pien-
kowski, dono da Lavita. Para evi-
tar problemas com a fiscalização
ele decidiu guardar as notas fiscais
semi-destruidas pelos insetos. Este,
porém, é o problema menor de
Pienkowski.

A Lavita importou da Alemã-
nha uma máquina de passar cami-
sas que deve ser operada por três
empregados. No entanto, a distân-
cia entre um operador e outro, na
máquina, é menor do que o permi-
tido pela legislação trabalhista.
"Não 

posso pôr a máquina para
funcionar", conta Pionkowski, do-
no da Lavita. "Vou ler que assumir
esse prejuízo". (S.B.)

Empresas afogadas em 
papéis

¦ Excesso de burocracia exige grande volume de documentos e espaço para guardá-los
SANDRA BALBI

SÂO PAULO — O presidente do
grupo Sharp, Manoel Horácio
Francisco da Silva, deparou-se re-
centemente com uma situação inu-
sitada. Ele tinha dúvidas sobre qual
seria a base de cálculo para o reco-
lhimento do Plano de Integração
Social e consultou o departamento
jurídico da empresa. O que parecia
uma questão banal, daquelas que se
resolvem com um simples telefone-
ma, gerou uma profusão de estudos
e novas dúvidas. "Recebi três pare-
ceres diferentes, todos fundamenta-
dos na lei. Para mim, qualquer um
serve", disse ele aos advogados.

Não é bem assim. O cipoal de
leis e normas que as empresas têm
de cumprir acabam gerando inter-
pretações conflitantes e se o cami-
nho escolhido não agradar à fiscali-
zaçào, as multas são inevitáveis.
Para evitar escorregões, a maioria
das empresas mantém um grande
número de advogados na folha de
salários. A Sharp, por exemplo,
tem 24 destes profissionais. 

"Basta-

ria um. hão fosse o emaranhado de
confusões e leis", diz Silva.

Papéis — As exigências legais,
trabalhistas e fiscais que as empre-
sas são obrigadas a seguir leva-as a
acumular não apenas consultores
jurídicos, mas papéis e mais papéis,
duplicar processos administrativos
e controles inchando sua estrutura
gerencial. 

"O excesso de burocracia
gera custos invisíveis que são repas-
sados para o consumidor final", diz
Rubens Branco, sócio-diretor da
Arthur Andersen, uma das mais
conceituadas empresas de consulto-
ria do pais. Ele estima que o exees-
so de burocracia responde por mais
de 20% do custo das empresas.

Segundo Branco, tão importante
quanto o chamado Custo Brasil —
os elevados fretes, taxas portuárias,
impostos e encargos trabalhistas —
é o custo invisível que as empresas
carregam para cumprir os rituais
legais e manter controles internos
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O presidente da Sharp, Manoel Francisco, ilhcido nas pilhas de papéis que a empresa guarda em wn galpão

arcaicos e nem sempre eficientes.
Um exemplo fora do tempo ê a
exigência da escrituração manual
do lucro para fins de imposto de
renda. Enquanto a maioria das em-
presas faz sua contabilidade via
computador, a Receita Federal exi-
ge que o lucro real seja calculado
cm um velho livro: o Lalur — Livro
de Apuração do Lucro Real.'Burrocracia' — "O cumpri-
mento de obrigações acessórias é
muito volumoso e oneroso no Bra-
sil", diz Branco. "Por isso, os pre-
ços das mercadorias ainda são altos
no país,"acrescenta. Para o cônsul-
tor, parte dessas obrigações são
mera burrocracia. "Temos uma lei
que admite a microfilmagem de do-
cumentos contábeis, para efeito de
controle interno das empresas",
diz. "Mas a Receita obriga-as a
manter os documentos originais em

arquivo durante cinco anos. Por
que não se aceita os microfilmes,
como nos Estados Unidos?", per-
gunta.

Depósitos — Por conta desse
tipo de irracionalidade a Coca-Co-
la, por exemplo, mantém um depó-
sito de 400 metros quadrados, na
Avenida Suburbana, na Zona Nor-
te do Rio, repleto de papelada. São
documentos que demonstram o
movimento financeiro da compa-
nhia desde 1990. "Fazemos apenas
quatro consultas por ano ao arqui-
vo morto, a pedido da fiscaliza-
ção", conta Paulo Corrêa, diretor
de assuntos estratégicos.

A Sharp carrega um trambolho
semelhante ao da Coca. "Temos
toda a documentação contábil dos
últimos cinco anos e a comprova-
ção de recolhimentos de encargos
trabalhistas dos últimos 20 anos em

nosso depósito no Brás, na Zona
Norte de São Paulo", diz Silva.

"Como a capacidade do gover-
110 armazenar dados é limitada, ele
transfere este ônus para as empre-
sas", diz Paulo Apsan, presidente
da Gemini, empresa de consultoria
de São Paulo. Segundo Apsan, as
empresas sempre conviveram bem
com a burocracia. "O custo da mão
de obra brasileira, tracionalmente,
sempre foi muito baixo no país",
diz o consultorj"Por isso as empre-
sas podiam dar-se ao luxo de man-
ter estruturas inchadas".

No entanto, os custos da mão de
obra vêm subindo c a inflação, que
mascarava a ineficiência, já não
serve mais de escudo para as cm-
presas. Muitas delas tentam hoje
diminuir a burocracia interna, mas
a legislação não permite.
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INGLÊS
NA PASCOA

Passe 5 dias
na Inglaterra

sem sair
do Brasil
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ÜTTLE ENGLATÜ
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E AMERICANOS

PERÍODO:
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CUSTO: R* 185,00 a diária com
hospedagem completa.

C021) 221-1863
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FATO RELEVANTE

TAXA DE CONTRATO

1- Considerando que não há decisões definitivas dos Tribunais a respeito
da cobrança aos candidatos à locaçáo da chamada TAXA DE CONTRATO;

2- Considerando que, em decorrência do Plano Real, o mercado imo-
biliário apresenta maior oferta de imóveis para alugar, gerando a baixa dos
aluguéis;

3- Considerando que o valor real dos aluguéis mantém-se relativamente
constante por todo período de locaçáo, torna a locaçáo de imóveis aplicação
atraente, minimizando para os locadores os severos prejuízos em face da
inflação anterior,

4- Considerando, finalmente, que os Órgãos de Defesa do Consumidor se
vêm posicionando contrariamente a essa cobrança aos candidatos á locaçáo;

A ABADI e o SECOVI-RJ determinam às Administradoras Associadas
que suspendam a cobrança, aos candidatos à locação, da denominada "taxa de
contrato", até decisão definitiva do Poder Judiciário.

Rio de Janeiro, 15 de março de 1996

Manoel da Silveira Maia Georges de Moraes Masset
Presidente em exercício da ABADI Presidente do SECOVI-RJ

RE PRESE NT ANTES
Saiu a actção d* março do GUIA OE REPRESENTAÇÕES com * da 500 oíartco ae
irxkssírK» qua procuram rapfasan»aní«3 r»st® mornar#o. Oportun«do-is único para vocà
captar novas raprasariodk» para sua ragíóo. Oa*cs o ava COMO CAPTAR
RI ?RE SENTADAS poça «xampkar fRS 27,50} paio fona (067) 765-3C-47 fpiartào Hc^a).

I LOJfí D€ CONV€NI€NCm I
Com padaria e restaurante,

ótimas instalações em excelente
centro consumidor. Tratar diretamente proprietário.

l^lHorário 
comercial Te/: 568-3294 j
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O que move o mercado financeiro, segundo Daniel Dantas

Ganância, medo & dinheiro

CORIOLANO GATTO
0 mercado financeiro gira por dia uma bolada de

USS 16 trilhões em lodo o mundo. Esse dinheiro, sem
cor ou pátria, está sempre em busca de uma boa
oportunidade. Na verdade, trata-se mais de um caste-
lo de cartas, que, de tempos em tempos, provoca
respingos através de uma queda espetacular nas boi-
sas de valores nos Estados Unidos, na Europa ou até
mesmo no Brasil.

A cifra fantástica é o resultado de complexas
operações, que vão ficando, cada vez mais distantes
do dia-a-dia do cidadão comum ou do empresário
que produz parafusos. E as autoridades estão sempre
atrasadas para acompanhar mudanças tão repenti-
nas.

Atento a esses movimentos, o baiano Daniel Va-
lente Dantas, um economista de 40 anos que adminis-
trou a fortuna da familia Almeida Braga até montar
o seu próprio negócio, traçou um perfil dos partici-
pautes desse mercado e da psicologia que está por
trás dos trilhões. O economista põe o dedo na ferida
em um assunto que até mesmo os especialistas gos-
tam de ignorar: há especulação em excesso.

Daniel tem evitado as entrevistas. Como é sócio de
uma empresa que administra USS 1 bilhão - a
Opportunity — e por ter participado de um projeto
para tornar viável o Banco Econômico, o economista
prefere ficar longe.de qualquer assunto relacionado
com o sistema financeiro, que experimenta momentos
de agitação.

"É 
mais fácil

tirar lições

do fracasso"

— O que motiva o mercado e seus participantes?
É o vício da adrenalina que leva ao jogo. Está no

livro do Dostoievski, O Jogador. Tem gente que é
viciada em satisfação, não consegue deixar de ter
prazer. É o egoísta. Do ponto de vista do bom
funcionamento do mercado, o desafio é conseguir
julgar os assuntos com perfeita objetividade e enxer-
gar o risco como é de fato. O risco é um incômodo
necessário, e você é remunerado para corrê-lo. Não
pode haver satisfação nem medo. A euforia, a ganân-
cia e o medo são péssimos conselheiros.

Mas o mercado não opera muito em cima da
ganância e do medo?

O mercado age na base da ganância e é neste
momento que aparece a arbitragem. Quando existe
muita ganância, chegou o momento de vender (ações,
índices etc.); quando aparece o medo, a melhor opção
é comprar. O problema é ter o desprendimento de
comprar quando todos estão vendendo e vender
quando todos •preferem comprar. Por esta razão, a
emoção não é uma boa conselheira. Isso é mais fácil
de ser dito do que ser feito. Normalmente, as pessoas
são mais racionais na hora de falar, do que no
momento da ação. Em geral, todos agem pelo impul-
so da vontade. A razão, por definição, não tem
impulso. Veja o pliysiqiiè du ròle (o estilo) da maioria
dos participantes do mercado. O Jorge Paulo (Le-
mann, que comanda o grupo Garantia) é muito frio.
É uma característica dele no jogo de tênis e nos
negócios.

Existe uma linha tênue entre o especulador e o
manipulador. Os grandes investidores são os que dão o
tom do mercado. Um deles é o George Soros. Qual é a
importância deles para o funcionamento dos merca-
dos?

Os mercados têm hoje mais liquidez (sobra de
dinheiro) do que é necessária. Se pudéssesmos com-
prar ou vender uma vez por semana, seria até melhor
para o julgamento. Hoje há muita gente dedicada à
atividade. Tem o efeito jogo também neste caminho.
Os jogadores descontrolados acabam permitindo que
os especuladores racionais tirem proveito deles. O
excesso de liquidez no mercado não é tão benéfico. O
que nós fazemos, na prática, é conferir liquidez, isto
é, fazer o dinheiro rodar. O especulador compra na
sua mão sem querer e alguém vende sem querer. Ele
está no meio disponível para, mediante a uma remu-
neração. fazer esse papel. Há um excesso de especula-
dor ao que seria socialmente adequado.

Quanto gira hoje, diariamente, no mercado no
mundo todo? São trilhões de dólares?

Não é relevante esse valor. Se você comprar e
vender para a mesma pessoa, aumenta o giro. O
importante é o seguinte: o volume de transações
financeiras no mundo desde 1980 para ca tem cresci-
do 30% ao ano, enquanto o produto interno bruto
apenas 2.5% a 3%. As transações financeiras são
direitos sobre a produção (de bens e riquezas). Quer
dizer, há uma total desproporção entre o giro do
dinheiro e o que é de fato produzido. Não há motivo
ou sentido por que as pessoas compram e vendem a
mesma coisa com tanta freqüência. Isso não melhora
o mundo. Pelo contrário. Piora, porque extrai muitas
capacidades que poderiam estar fazendo outras coi-
sas. No meu entender, ha um excesso de esforço
alocado neste setor.

t um castelo de papéis, que pode desmoronar?
O problema é a quantidade de esforço envolvida

nesta atividade. Como o mercado tende a corrigir as
suas imperfeições, vai resultar em algum ajuste. Ou
seja, o volume de transações precisa acompanhar o
crescimento do produto. Há duas coisas: as pessoas
só tomam conhecimento pela razão, mas só apren-
dem. só passam a fazer parte das atitudes por um
certo buuinting emocional. Ninguém fica experiente
lendo enciclopédia, mas vivendo. Meter um dedo na
tomada tem um efeito mais forte para a criança do

que quatro explicações sobre eletromagnetisirfo. O
conjunto de sofrimentos, alegrias e traumas acaba
formatando a intuição. E o conjunto de explicações,
não. Quem fica no banco escolar a \ida inteira tem
cultura, não sabedoria. No mercado é a mesma coisa
as crises ensinam, traumatizam e fazem evoluir. E
depois da crise vem a evolução tecnológica, levando a
novas vulnerabilidade> Isso porque o sistema regula-
tono (que fiscaliza neste caso os mercados) esta. em
média, calcado .ainda no último problema. Repare na

"O 
Jorge Paulo

Lemann (grupo
Garantia) é

muito frio. É

uma

característica dele

no jogo de tênis

e nos negócios."
Daniel Dantas

situação dos bancos no
Brasil: uma reorganização
vai acabar advindo deste
excesso, desta crise. Isso é
normal na vida. As crises
vão continuar acontccen-
do e é ilusão achar que
elas não existirão, E sem-
pre se tem a impressão du-
rante o periodò da crise
que essa è a última crise; e
durante a crise que è a
maior já experimentanda
até o momento. Ha cinco
mil anos de história escri-
ta: vamos nos meter em
encrencas e vamos sair das
encrencas.

O desafio para o profis-
sional do mercado é conse-
guir enxergar na frente dos
outros?

São três. Para enxergar
na frente, o maior desafio
é ter consciência da sua
limitação, que às vezes
ninguém vai enxergar. E
depois saber da sua limita-
ção financeira e emocio-
nal. De tal forma que. ao
estourar o evento, é preciso estar preparado financei-
ra eemocionalmente. A única fórmula para conseguir
conviver com a ignorância ê a margem de segurança.
E a solução dada pela razão. Imagine que você vai
fazer uma barragem e não sabe o regime do rio. que é
incerto. Eu ponho mais concreto e assim a probabili-
dade desta barragem cair é muito pequena. A quanli-
dade de reforço e para tomar conta das imprevisibili-
dades. das intempéries. O mesmo acontece no merca
do. Mesmo que seja possível prever o máximo, sem-
pre acontecerão alguns eventos fora da agenda, como
a Guerra do Golfo (que estourou em 1991) O Benja-
min Eranklin (político e cientista americano que vi-
veu no século 18) costumava dizer que há duas coisas
certas na vida: a morte e os impostos. Eu acrescento a
imprev isibilidade. Existe a certeza da imprevisibilida-
de. Não somos capazes de resolver iodas as inter-re-
laçòes e conseguir ter o futuro como algo prev isivel. É
como enchente de rio: você pode não esperar, mas dá
para se precaver

Nesta historia tinia, o excesso de prudência não leva
a nada?

Nenhum excesso e virtude O importante e a
prudência adequada. Por exemplo: o avião não leva
14 turbinas, mas apenas quatro. Outra: uma barra-
gem grande é calculada para que a probabilildade de
queda seja de uma cheia a cada 10 mil anos. Para uma
barragem menor, uma chance em mil. Todo calculo
estrutural inclui essa probabilidade de ruir. sempre
muito pequena. Agora, por que a esperança de vida
da barragem não pula de 10 mil para 1 milhão de
anos? Porque consumiria recursos em excesso da
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sociedade. Então, se você quer trabalhar com um
nível de prudência que chega ao limite da co\ ardia, o
retorno do negócio será muito sacrificado. I trab.i-
lhar com um nível de agressividade excessivo ficará
muito exposto ás intempéries. Há um nível de harrno-
ma no meio do caminho. É o bom senso, raro no
sistema, e não há como ser definido. Isso varia de
acordo com o perfil — jovem ou mais velho. O
importante é que isso seja uma opção escolhida por
você Normalmente, as pessoas assumem um deter-
minado grau de risco sem ter consciência do que está
sendo feito.

Na sua vida profissional, deve ter havido momento
em que o senhor ganhou dinheiro e em outros perdeu É
mais fácil tirar lições do fracasso ou do sucesso?

Com um mínimo de desprendimento e alguma
inteligência, e mais fácil aprender com o fracasso. í
muito difícil aprender com o sucesso É preciso ter
muita disciplina para não se contagiar com o sucesso;
Eu tive negócios que deram certo pelas razões erra-
das. Então, na verdade, foram negócios errados que
não devem ser repetidos. Por exemplo: você vai ao
cassino, põe mil dólares na roleta e ganha 33 mil
dólares. Você acabou de fazer um mau negocio que
deu certo. Pega o dinheiro e leva para a casa. Deu
sorte. E tem que ter a consciência de que o negócio c
ruim.

O fracasso leva a uma amargura interna?
NSO deveria. -\ amargura atrapalha Kso porque

você buscará alguma desculpa para conseguir um
alivio emocionai. E acabará, de algum jeito, disior-
cendo a realidade, entendendo ela de outra maneira

A convite do JORNAL DO BRASIL, ele traçou
uma espécie de manual para sobreviver nesta selva
tão confusa que pode ser a rotina de um banco ou de
uma empresa em processo de modernização. O eco-
nomista evita os conselhos, mas dá dicas importantes.
No fundo; no fundo, o segredo de uma carreira
bem-sucedida está na simplicidade e em uma boa
dose de audácia. Nada de emoções ou de empáfia.
Afinal, ensina um velho ditado, o sucesso leva â
arrogância e a arrogância leva ao insucesso.

O resumo da conversa com o economista, um dos
mais brilhantes alunos do ex-ministro Mário Henri-
que Simonsen, segue abaixo, e na pagina ao lado a
correspondente Flávia Sekles dá a dimensão das mu-
danças em curso nos Estados Unidos.

LIVRO

escritor FioÜor Dostoievski (ISJI-hssh ê um
V-/ dos maiores romancistas russas. Sua obra e re-
clieada de personagens com uma grande intensidade
dramática. Alem de epilctico. Dostoievski era um vicia•
do cm roletas, e suas obras tem um conteúdo autohio-
gráfico. "Ele linha uma paixão avassaladora pelo \o¦
go". di: o engenheiro Jayme Mason. (pie acabou dc
lançar Mestres da literatura russa. O escritor, após
gastar um bom dinheiro em cassinos na Europa, acom-
punhado de uma intelectual chamada Ipolinaria Sus-
dava. volta para a sua terra sem um tostão. Em então
que um editor lhe le: uma proposta indecente se qescritor não produzisse um livra cm tempo recorde,
toda a sua obra direitos autorais do passado e do
futuro —- passariam para as suas mãos. Sem dinheiro
para comer, ele aceitou a aposta. Com a ajuda da
estenògrafa Ana Grigorie\iw que acabaria sendo a
sua segunda mulher . Dostoievski c scfevett O Joga-
dor cm apenas 35 dias. I. uma obra curta, não 6stú
entre os seus livros principais, mas mostra todo o
talento do escritor. • i

O ideal é pão se incomodar com o assunto, enxergai o
que deu errado e fazer o conserto. Mas sem o conlá-
gio emocional. E verdade que o cérebro não è um
computador. Ha a inter-relaçâo com o lado emocio-
nal. A pior das combinações é pôr a culpa nos outros
pelo fracasso. A pergunta correta e a seguinte: 'O 

que
eu poderia ler feito diferente para que aquilo não se
materializasse?' e não por que o mundo deveria sei
diferente.

É. normal o ser humano eleger um bode expiatório
para as suas deficiências internas.

E normal e altamente prejudicial. Se ele conseguir
arrumar um jeito de não se impor cm julgamento e se
observar, ele tem uma vantagem grande. Na verdade,
se o objetivo for um julgamento apropriado; o inimi-
go é a emoção. E trocar um pouco o que você acha
pelo que você quer. Quantas vezes você se pega
abrindo uma gaveta pela segunda vez. procurando
uma coisa que em função da pressa não conseguiu
achar? Então, a gaveta é aberta novamentee o grava-
dor não está Ia Ora. não e que o gravador vá se
materializar naquela gaveta: na verdade, você estj
tão irritado pelo fato de não ter encontrado o gruvf*
dor e com receio de perder a entrevista, que ficâ
irritado. Bem. o certo e abrir a gaveta uma vez ç
partir para ouira. Neste exemplo, a esperança foi
substituída pela expectativa. Bem. se fizer isso no
mercado financeiro, perde uma boa bolada de dinhei-
ro.

—Têm pessoas que são muito otimistas e outras
pessimistas. O que é pior?

O ideal é o realismo. O otimismo e o pessimismo
são graves defeitos. O otimismo tende a ser um pouco
melhor. Como existe uma força subjacente tentando
resolver tudo. as coisas sempre acontecem um pouco
melhor do que o previsto. Os problemas vão ser
resolvidos, porque essa e a aposta das pessoas. O
otimista tem uma certa vantagem sobre o pessimista;
O pessimista julga o tnundo melhor que se súpõè ç
depois se julga fraco: e a pior das combinações. Não
ha vantagens no pessimista

O George Soros (investidor húngaro naturalizado
americano) e uma das pessoas mais objetivas que já
vi. enxerga o cenário de uma forma absolutamente
isenta. E muito mais um problema de isenção de ação
do que de inteligência de processamento.

Suponha uma situação em que o senhor tenha
perdido dinheiro. O grau de irritação não e grande?

Não pode haver irritação So se o investidor
assumir uma posição maior do que o ideal É preciso
dimensionar o tamanho das operações para que
quando as coisas não aconteçam como imaginava —
as enchentes do caminho —. você se saia bem. É
como o segurador: volta e meia um prédio pega fogo.
E não adianta ficar irritado com ish>. Basta pagar o
sinistro, \ eja o dono do cassino: o negocio estãra
favor dele. porque ,is pessoas logam contra o ><«
interesse O que ele tem fazer è evitar que o arabt*
chegue lá e jogue I. S5 100 milhões Re-umo escoim
os limites da prudência e faca uma boa opção di
risco.

E
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I I.AVIA SHKl.ES
Correspondenle

WASHINGTON — Os americanos estão preferindo
os fundos de pensão para aplicarem suas economias.
Insatisfeitos com a renda baixa das contas de pou-
pança, investidores despejaram quase meio trilhão de
dólares nos fundos de pensão nos últimos quatro
anos e, só nos primeiros dois meses de 1995, USS 50
bilhões. Os investidores, a maior parte deles da gera-
ção baby-boonwrs, que nasceram entre 1945 e 1964,
esperam lucros altos. Os melhores fundos renderam
até 18% por ano entre 1980 e 19 90 para aqueles
investidores que nunca retiraram parte do principal e
rcaplicaram todos os lucros.

Mas é preciso ler com cuidado os anúncios dos
fundos de pensão, cujo número registrado nos EUA
supera o de ações na Bolsa de Nova Iorque, e que não
são nada mais que firmas de investimentos: "A 

per-
formance desse fundo no passado não garante seu
desempenho no futuro", dizem as letras pequenas.
Na semana passada, a Fidelity, a maior empresa de
fundos nos EUA (administra 232 fundos com mais de
USS 385 bilhões), substituiu os administradores de 26
fundos, cuja performance estava pior que a média do
indice Dow Jones, o termômetro das ações mais
negociadas de Wall Street.

Segundo o economista José Alexandre Scheink-
rtían, da Universidade de Chicago, há uma grande
discussão na comunidade acadêmica e nos mercados
sobre se existe, ou não, investidores /><'• quente, ou
pessoas que sempre ganham. A insistência dos regu-
ladores americanos para que os fundos publiquem a
nota dizendo que 

"o 
passado não garante o futuro" é

prova de que eles acreditam que o número de sortu-
dos, na realidade, é bastante limitado no enorme
universo de investidores. "Há muitas pessoas que
ficaram famosas por ganharem muitas vezes segui-
das, mas a verdade é que quando tem muita gente nos
mercados, alguém vai ter que ganhar muitas vezes
séguidas. Trata-se simplesmente da lei das probabili-
dades", disse Scheinkman.

A queda de 3% no índice Dow Jones na sexta-
feira, dia 8, foi o primeiro susto para boa parte dessa
nova leva de investidores. Afinal, a bolsa não é um
investimento tão seguro quanto uma conta bancária
ou uni bônus do Tesouro americano. E, dentro da
própria bolsa de valores e outras aplicações — como
fundos e derivativos — há diversos graus de risco. A
perversidade do mercado, no entanto, é que são os
investimentos mais arriscados que ganham nuiis di-
nheiro.

Riscos —"No mercado as pessoas são compen-
sadas por assumirem risco. O retorno esperado é
proporcional ao risco sistemático que o investidor
assume. As pessoas expostas ao maiçr risco, na mé-
dia, ganham mais", diz Scheinkman. É nesse contexto
que fundos como aqueles de investidores com dedo

O segredo de

quem ganha

muito dinheiro

E por sorte, ou por alguma outra característica
sua, como uma inteligência superior, por exemplo,
que George Soros, um húngaro radicado nos Estados
Unidos, se transformou num dos administradores de
investimentos mais bem sucedidos do mundo?

Soros — cuja empresa administra fundos multibi-
lionários — responde essa pergunta no livro A Alqui-
mia das Finanças. Tratando-se de seu próprio sucesso,
ele dá pouco crédito à sorte: sua capacidade de
interpretação dos mercados, argumenta, muito filo-
soficamente, é o segredo de seu dedo de ouro.

Soros, nascido em Budapeste no ano de 1930, diz
que sempre parte do principio de que os preços do
mercado estão sempre errados no sentido em que
representam uma visão subjetiva do futuro. Essa
distorção, argumenta, tem dois impactos. Os particl-
pantes têm uma visão subjetiva, e essa visão afeta o
curso dos eventos.

A visão subjetiva não permite que os mercados
antecipem acontecimentos no futuro de forma preci-
sa. No que ele chama de rejlcxividade. Soros argu-
nienta que 

"não são as expectativas no presente que
correspondem a acontecimento futuros mas aconteci-
mentos futuros que são influenciados pelas expectati-
vas do presente".

Portanto, "formular uma decisão de investimento
é como formular uma hipótese cientifica e submetê-la
a um teste prático". Desse ponto de vista, escreve, é
possível ver os mercados financeiros como um labo-
ratório para testar hipóteses "A verdade é que o
investimento bem sucedido é uma espécie de alqui-
mia".

Melhor prova de que Soros não é bobo — é difícil
acreditar nessa explicação confusa — é que ele nunca
revela como, ao testar suas hipóteses, consegue resul-
tados melhores que a média dos investidores que
assumem riscos. Se a reflexão fosse simples, bastaria
investir sempre na posição oposta às expectativas do
mercado para ganhar uma fortuna. Soros, que muitas
vezes já caiu com a cara no chão, sabe que a fórmula
não é assim tão simples.

Quem sabe a sorte ou o azar, então, não deveriam
ser fatores tão facilmente descartáveis ? (F.S.)

Um ano depois, a empresa aérea registrou um prejui-
zo de USS 454 milhões. Em 1994, a firma de investi-
mentos de Buffett declarou como perda suas ações,
reduzindo o seu valor para USS 89,5 milhões, um
prejuízo de 0.75% sobre o investimento inicial.

Padrão —Desde o ano passado, a Secundes and
Exchange Commission (equivalente à Comissão de
Valores Mobiliários no Brasil) está discutindo com a
indústria de investimentos a instituição de um sistema
padronizado de divulgação de risco para fundos de
pensão. Enquanto ainda não há acordo, o sistema
levaria em conta a performance passada do fundo e a
volatilidade durante um periodo determinado. Invés-
tidores que não têm 24 horas por dia para monitorar
o movimento dos mercados, e que por essa razão
escolhem fundos de pensão, saberiam assim o grau de
risco a que estariam submetendo suas economias. O
problema de qualquer sistema como esse, no entanto,
é que o passado nunca prevê o futuro, especialmente
nos mercados financeiros, que em vez de mais está-
veis, ficam cada vez mais voláteis.

mágico como George Soros, por exemplo, acumulam
seus lucros fantásticos: arriscando os lucros de ontem
para ganhar os lucros de amanhã. No ano passado, o
fundo Quota (USS 1,5 bilhão), administrado para
Soros por Nicholas Roditi, em Londres, registrou um
lucro de 105%, enquanto o Quantum, outro fundo de
Soros administrado de Nova Iorque, estava amar-
gando perdas. No universo de investimentos, perder
dinheiro é como uma doença que vai ficando cada vez
pior: quanto mais o investidor perde, mais difícil
recuperar o prejuízo, pois os riscos que pode assumir
vão ficando cada vez menores.

Para cada gênio há um perdedor. Ninguém se
lembra dos perdedores, mas nem todos os gênios são
imbatíveis. Warren Buffett, por exemplo, o homem
mais rico dos EUA (com uma fortuna de mais de USS
16 bilhões, ultrapassando Bill Gates, da Microsoft),
move mercados com investidores que compram
quando ele compra, vende quando ele vende. Mas,
prova que nem tudo é perfeito, começando em 1989,
ele comprou USS 358 milhões de ações da US Air.

? Os fundos de
pensão americanos,
com atuação ampla
tanto no pregão de

Wall Street como na
Bolsa de Tóquio,

estão ganhando mais
investidores nos

EUA. F.mbora
lucros passados não
garantam o futuro,

seu rendimento
médio de IS%

derruba as
aplicações em

poupança
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Seu Bolso

O Leão se aproxima

Prazo para entrega da declaração teraiiná dia 30 de abril. Quem ganhou até R$ 21.458 em 95 deve optar por modelo simplificado
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rardo Maciel: prazo de entrega da declaração não será adiado

A facilidade do disquete

CÉSAR BORGES
BRASÍLIA — Pela primeira vez,

depois de muitos anos, os mais de
seis milhões de contribuintes brasi-
leiros vão poder declarar seu im-
posto de renda sem necessidade de
usar índices de correção monetária
ou fazer conversões por qualquer
outra unidade de valor. Dessa vez,
a declaração será feita em Real.
Quem teve durante o ano passado
rendimentos de ate RS 21,458, po-
derá ainda optar pela declaração
simplificada, aplicando um descon-
to padrão de 20% sobre os rendi-
mentos, sem necessidade de com-
provar qualquer gasto. Se optar pe-
ia declaração cm disquete, a facili-
dade é maior, pois o programa foi
elaborado em ambiente Windows e
tem um manual detalhado para ca-
da item a ser preenchido.

O secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel, já garantiu que o
prazo de entrega da declaração —
30 de abril — não será adiado.
Como. aliás, acontece todos os
anos. O irônico é que todos os anos
o prazo de entrega é adiado porque
a Receita costuma atrasar a entrega

Tabela para cálculo do Imposto
HBB8BRSSRRMBninBflH8WBB8SBB8HSBIB8RRHSnnKBBIIBHBni8BIQnR9l8BnBBBBSQnn9BB

BASE DE CÁLCULO (RS) ALÍQUOTA PARCELA A
(%)  DEDUZIR

^168.803(44 0
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Aclma do J58 457,;$ 35 ' 16 622,63

Fontoj Rocoita Fedoral

dos formulários. Em 1996, contu-
do, garante o Leão, os prazos serão
obedecidos.

Mas toda a simplificação não
poderia deixar de vir acompanhada
de um pouco de trabalho. O espi-
nho desta vez ê a declaração de
bens. O contribuinte é obrigado a
fazer uma declaração completa de
todos os seus bens, mesmo os que
foram declarados ano passado e
não foram vendidos, tal como
ocorreu há dois anos. Como nos
anos anteriores essa declaração foi
feita em UF1R. basta multiplicar o
valor do bem na declaração ante-
rior por 0,6767 para encontrar seu
valor em Real. Quem não tiver a
declaração completa de bens feita
em 93. poderá recuperar em qual-
quer delegacia da Receita Federal.

Para quem teve despesas com
instrução, foi triplicado o valor da
dedução individual. Em 94. essa de-
duçào era de RS 500. Agora, foi
fixada em RS 1.5 mil. O limite para
dedução por dependentes, de RS
880,32. passou a ser anual. Antes
havia um valor mensal para consi-
derar o mês de nascimento do de-
pendente ou o momento cm que
atingia a maioridade. Também po-
dem ser deduzidas todas as despe-
sas feitas com consultas médicas,
hospitais e clinicas.

Na última semana deste mês, a
Receita Federal começa a enviar os
formulários pelos correios. Estão
obrigadas a fazer a declaração as
pessoas que tiveram durante todo o
ano de 1995 rendimentos tributá-

veis a partir de RS 8.SI0. Quem
obteve rendimentos isentos ou tri-
butados apenas na fonte, de valor
superior a RS 66.400. também pre-
cisa declarar. Assim como estão
obrigados a fazer declaração aque-
les que encerraram o ano com um
patrimônio total superior a RS 415
mil, excluindo os bens e direitos
provenientes de atividade rural.

A partir de amanhã, a Receita
Federal deverá divulgar a relação
de bancos credenciados para o re-
cebimento das declarações. Os con-
tribuintes com imposto a pagar,
isentos ou com direito a restituição
têm prazo até 30 de abril para en-
tregar a declaração. Quem estiver
no exterior, tem prazo até 31 de
maio. O atraso terá multa de I % ao
mês calculada sobre o imposto de-
vido (ou seja, antes de abater o
imposto retido na fonte). O valor
mínimo será de RS 165.74. A pri-
meira cota ou a cota única do im-
posto poderá ser paga até 30 de
abril. As outras cinco cotas previs-
tas vencem no último dia de cada
mês até setembro.

FIQUE ATENTO
BRASÍLIA — A Receita Fede

ral aposta cada vez mais no dis-
quete como meio mais rápido, se-
guro e simplificado para a decla-

- ração do Imposto de Renda. Nes-
te terceiro ano de uso do disquete
a Receita introduziu novos atrati-
vos. O principal deles é a lingua-
gem: o programa foi elaborado no
ambiente Windows, o mais popu-
lar nos computadores brasileiros,
e eliminou todas as complicações
existentes para a sua instalação. O
uso do disquete, para a Receita
Federal, representa uma expressi-
va economia de gastos, pois cíimi-
na a digitação dos dados da de-
claraçào e a sua conferência.

Para tornar atraente o preen-
chimento da declaração do im-
posto de renda, o programa pos-
sui um manual que aparece na
tela cada vez que a pessoa iniciar
o preenchimento de um item. E.
ao contrário do formulário de pa-
pel. não tem limitação de espaço.
Aparece campo suficiente para
todas as informações que forem
necessárias. Desde scxta-lara, os
formulários do imposto, o com-
pleto e o simplificado, também
estão disponíveis na Internet.

Ao contrário dos anos anterio-
res, o disquete usado pela Receita
agora é o de 3 1/2 polegadas, por
ter mais capacidade de armazena-
mento de dados, ser mais seguro e
de custo pouco acima do de 5 I 4.
Interessados em obter cópias do
programa poderão procurar as
delegacias da Receita a partir do
inicio de abril. Também foi auto-
rizada a comercialização do dis-
quete por empresas credenciadas.

Embora o programa esteja
sendo distribuído no disquete de
maior capacidade, a Receita vai
receber as declarações entregues
no disquete de 5 1 4. Em hipótese
alguma, contudo, receberá decla-
rações impressas em formulário
continuo. Formulário, só o da
Receita Federal. Outra novidade
nos disquetes e que, ao contrário
dos anos anteriores, o programa
atual possui os outros três anexos
da declaração : o formulário para
quem tem rendimentos de ativida-
de rural, o de ganhos de capital e
o de renda variável. Não existe o
risco de alteração do programa
elaborado pela Receita, já que to-'dos os disquetes são validados na
hora da entrega nos , antes da
emissão do recibo.

Davem declarar — As pes-
soas que tiveram rendimentos tri-
butáveis em valor superior a RS
8.810; que tiveram rendimentos
isentos de imposto ou tributados
apenas na fonte em valor superior
a RS 66.400; que encerraram o
ano com um patrimônio total su-
perior a RS 415 mil; que tiveram
ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos sujeitos a impôs-
to; que possuem imóveis rurais
com área total superior a mil hec-
tares; que operaram em bolsas de
valores, de mercadorias ou de fu-
turos; que foram donos ou sócios
de empresas; ou que tiveram par-
ticipaçâo superior a RS 44,050 em
receitas de imóveis.

Declaração — Poderá ser
feita no formulário completo (azul)
ou no simplificado (verde), que de-
ve ser entregue em duas vias, ou em
disquete.

Prazos — A declaração deve-
ra ser entregue até o dia 30 de abril,
mesmo por quem tem direito a res-
tituição. As pessoas que estiverem
no exterior a serviço, estudando ou

trabalhando em empresa brasileira
ou organismos internacionais pode-
rão entregar a declaração até o dia
31 de maio.

Multas — As declarações en-
tregues fora do prazo sofrerão mui-
ta de 1% ao mês calculada sobre o
imposto devido, antes, portanto, de
abater o imposto retido na fonte. A
multa tem o valor mínimo de RS
165,74. Nos casos em que houver
restituição de imposto, a multa será
abatida do valor a ser restituido.

Bens — Como ocorreu há
dois anos atrás, dessa vez os contri-
buintes também terão que entregar
á Receita Federal uma declaração
completa de todos os seus bens.
Como nas declarações anteriores os
bens estão em Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), os valores em
real serão obtido multiplicando-se
o valor da declaração por 0.6767.
Quem não tiver a relação anterior
poderá obter uma cópia na delega-
cia da Receita Federal.

Deduções — Poderão ser
deduzidas do imposto devido, as
despesas com instrução até o limite

individual de RS 1.5 mil. Nos casos
em que o declarante também teve
gastos com instrução, mas de valor
inferior ao limite individual, a so-
bra será considerada para a dedu-
çâo das despesas dos dependentes
que ultrapassaram o limite.

E preciso, no entanto, que o de-
clarante não esqueça de assinalar
no cabeçalho da declaração que te-
ve gastos com instrução. E que. na
hora de informar os gastos, declare
o valor total mesmo que ultrapasse
o limite da dedução.

Também poderá ser deduzido
do imposto devido mais RS 880.32
relativo a cada dependente, além de
todas as despesas médicas e a pen-
são alimentícia judicial.

Pagamanto — O vencimen-
to da primira cota ou da cota única
do imposto é o mesmo da data de
entrega da declaração. Abaixo de
RS 70 o pagamento será feito em
cota única. Acima disso, poderá ser
parcelado em até seis cotas de valor
mínimo de RS 35. Todas vencem no
último dia de cada mês até 30 de
setembro.

Simplificada — A declara-

çâo simplificada poderá ser uma
opção para quem recebeu, em 1995,
até RS 21.458. Tem a vantagem de
preencher apenas uma folha de for-
mulário usando o desconto padrão
de 20% sobre os rendimentos e de
não precisar comprovar despesas.
Mas, se a pessoa tiver muitas des-
pesas médicas ou com instrução e
dependentes, o melhor é fazer os
cálculos nas duas opções para ver
qual é a melhor.

Alíquotas -— As pessoas que
tiveram rendimentos até RS
8.803,44 estão isentas do imposto.
Acima desse valor e até RS
17.166,30, aplica-se a alíquota de
15% e, do resultado, deduz-se RS
1.320,52. Quem ganhou entre RS
17.166,30 e RS 158.457.39 deve
aplicar a alíquota de 26,6% e, do
resultado, deduzir RS 3.313,45.

Quem obteve rendimentos acima
de RS 158.457,39 aplica a alíquota
de 35% e, do resultado, subtrai RS
16.622,63. As novas alíquotas de
15% e 25% aprovadas pelo Con-
gresso Nacional só valem para a
próxima declaração.
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DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 1996
SEU BOLSO

.JORNAL DO BRASIL,

A Receita Federal começa a enviar os

formulários para preenchimento do imposto de

renda na última semana do mês de março.

Para optar pela declaração de ajuste anual
simplificada, o rendimento bruto anual não

pode ultrapassar RS 21.45S. É a melhor opção.

VEJA COMO PREENCHER A PECLABAÇAO SIMPLIFICADA

oi

rnr
-iü
10i|

OiV
**/!];
(mi
çfi
sol'.

A fim de facilitar a compreensão
dos contribuintes que optarem pe-
Ia declaração simplificada, o espe-
cialista em tributos Toshio Nis-
hioka, da Boucinhas & Campos,
preparou uma declaração de uma
família com um filho, cujo pai
ganhou RS 21.200 brutos no ano
passado, vendeu um imóvel, com-
prou outro, trocou de carro e
comprou um terreno:

— Não esqueça de assinar com
um X se a declaração for para
corrigir uma primeira que já te-
nha sido enviada (declaração reti-
ficadora).

— Soma de tudo o que você
recebeu em salários durante o
ano.

— Multiplique por 20% do va-
lor da linha 1

— Diminua o valor da linha 1
pelo da linha 2

— Multiplique o valor da linha
3 por 15% e depois subtraia do
total RS 1.320,52

— 0 valor a ser colocado é o
que foi descontado de imposto no
seu salário durante o ano.

— 0 valor a ser colocado é o
recebido de pessoas físicas duran-
te o ano. (Ex. aluguéis)

— Se o valor da soma da linha 5
com a linha 6 for maior que o
valor que consta na linha 4, você
tem direito á restituição da dife-
rença (coloque o valor na linha 7).
Se não for maior, deixe a linha 7
cm branco.

— Se o valor presente na linha 4
for maior que a soma dos valores
das linhas 5 e 6, você tem imposto
a pagar (coloque o valor na linha
8).
10 — Aqui você deve colocar o
número de parcelas (máximo de
6) em que será efetuado o paga-
mento.
11 — Valor de cada parcela (não
pode ser menor que RS 35). Para
saber o valor de cada parcela, di-
vida o valor da linha 8 pelo da 9.
12 — Valor total dos rendimentos
de poupança, salário família e
doações, entre outros)
13 — Discrimine um por um to-
dos os bens comprados e vendidos
durante o ano (carros, casas, si-
tios, terrenos, etc.)
14 — Aqui você coloca o valor
dos empréstimos bancários ou
pessoais e compras a prazo.
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Recibo de Entrega
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Contribuinte receberá formulário em casa
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Dia 20, a Receita Federal co-
mi\<i a enviar para a cas<\ dos
contribuintes o formulário do Im-
posto de Renda de 1995. As re-
messas serão feitas até 4 de abril.
Segundo o superintende da 7a Re-
giào da Receita (que reúne os es-
tados do Rio e do Espirito Santo),
Paulo Vaz, quem não receber o
formulário até o dia 10 de abril

deve buscar o seu num dos postos
de atendimento que serão monta-
dos em todo o estado."Vamos atender nas agências
da Receita, em shoppings e até
durante a feira de informática da
Condex Rio", avisa.

Só receberá o formulário em
casa quem entregou a declaração
no ano passado. Caso contrário.

terá que buscar o seu em uma
agência dos bancos conveniados.
Os disquetes terão que ser retira-
dos nos postos de atendimento.

A superintendência fará uma
campanha para aumentar o nú-
mero de pessoas que preenchem a
declaração em disquete. Em 199S,
cerca de 300 mil. dos 1,1 milhão
de contribuintes dos dois estados.

usaram disquetes. A entrega das
declarações será de Io a 30 de
abril.

Para tirar as dúvidas dos con-
tribuintes. dois números de telefo-
nes serão colocados á disposição.
Pelo 146 poderão ser obtidas in-
formações sobre a legislação tri-
butána. O 142 servirá para quem
tiver dificuldades com o disquete.

IMPOSTO DE RENPA • TIRE SUAS DÚVIDAS

Boucinhas

responde a

perguntas
A hora de enfrentar o Leão se

aproxima. O prazo final para a
entrega da declaração é dia 30 de
abril. Para auxiliar os contribuiu-
tes e dissipar eventuais dúvidas, o
JORNAL DO BRASIL passa a
publicar — a partir de amanhã —
todas as segundas, quartas e sába-
dos uma coluna sobre o imposto
de renda. Nela. as dúvidas dos
contribuintes serão respondidas
por técnicos da Boucinhas &
Campos, empresa de auditoria es-
pecializada em tributos. Hoje, pu-
blicanios a primeira serie de per-
guntas.
1 — Recebi o comprovante de ren-
dimentos pagos ou creditados e de
retenção na fonte, relativo ao a-
no-calendário de 1995, exercício
de 1996, fornecido pela empresa
em que trabalho. No referido
comprovante consta que recebi, a
título de salário, o montante de
RS 9.510,00. Dúvida: estou obri-
gado a apresentar a declaração do
imposto de renda?
R: Sim. Os contribuintes que re-
ceberam rendimentos tributáveis
superiores a RS 8.810.OOestão
obrigados a apresentar a declara-
çào de ajuste anual. Além desta
condição, estão obrigados a
apresentar a declaração os con-
tribuintes que:

— receberam rendimentos isen-
tos. não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte, eu-
ja soma foi superior a RS
66.400.00
II — participaram de empresa,
como titular de firma individual
ou sócio, exceto acionista de so-
cicdade anônima.
III — apuraram ganho de capital
na alienação de bens ou direitos,
em qualquer mês do ano-calendá-
rio, sujeito à incidência do impôs-
to.
IV — realizaram operações em
bolsas de valores, de mercado-
rias, de futuros e assemelhadas
em qualquer mês do ano-calen-
dário.

— tiveram a posse ou proprie-
dade, em 31 de dezembro de
1995. de bens ou direitos, inclusi-
ve terra nua, exceto de bens e
direitos da atividade rural, de va-
lor global patrimonial superior a
RS 415.000.00
VI — tiveram a posse ou pro-
priedade de imóveis rurais cujas

áreas ultrapassaram, no conjun-
to, mil hectares
Vil — no caso de rendimentos
exclusivos da atividade rural;
a) tiveram participação nas recci-
tas brutas dos imóveis explora-
dos individualmente, em parceria
ou condomínio, em montante
superior a RS 44.050,00.
b) desejam compensar saldo de
beneficio acumulado.

— No» ano-calendário de 1995,
recebi salários no montante de RS
26.800,00. Posso apresentar a de-
claração simplificada?
R: Não. A opção pela apresenta-
çào da declaração do ajuste
anual simplificada só pode ser
exercida pelo contribuinte que
no ano-calendário de 1995 tiver
auferido rendimentos tributáveis
na declaração até o limite de RS
21.458,00.

— A declaração deve ser pren-
chida em Ufir ou em Reais? Pode-
rá ser apresentada em formulário
ou em disquete?
R: A declaração de ajuste anual
deverá ser apresentada em
REAIS e poderá ser apresentada
em formulário ou cm disquete, à
opção do contribuinte.

— Qual o pra/o para a entrega
da declaração?
R: O contribuinte residente no
Brasil deve apresentar a declara-
çào dc ajuste anual até o dia 30
de abril. O contribuinte ausente
no exterior a serviço do Brasil,
por motivo de estudo ou pres-
tando serviço, como assalariado,
nas condições estabelecidas na
legislação deve apresentar a de-
claração até o dia 31 de maio.

— A declaração pode ser envia-
da pelo correio?
R: Não. As declarações serão re-
cebidas pela Secretaria da Rccei-
ta Federal e pelas agências ban-
cárias autorizadas, no período de
Io a 30 de abril. A declaração de
contribuinte ausente no exterior
deve ser entregue no posto da
Secretaria das Relações Exterio-
res — SERE — do pais em que
ele se encontrar.

— 0 contribuinte que optar pela
apresentação da declaração sim-
plificada está dispensado da apre-
sentação ou declaração de bens?
R: Não. A apresentação da de-
claração de bens c direitos é
obrigatória para todos contri-
buinte que estiver sujeito à apre-
sentação da declaração de ajuste
anual, inclusive a simplificada.
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Para evitar aborrecimentos com
a Receita Federal por conta de
declarações com erros, é bom
tomar algumas precauções antes
de começar a fazer a sua decla-
ração de ajuste anual do Impôs-

de Renda. Com o intuito de
facilitar a vida dos contribuin-

JORNAL DO BRASIL
5u um guia lembrando o

fazer para não se
hora de preparar a

declaração:
Ler com atenção o Manual de

Preenchimento da declaração do
Imposto de Renda.

Separar todos os documentos
necessários ao preenchimento,
como comprovantes de renda
(contra-cheques, recibos de alu-

efetivas (despesas com instru-
çào, médicos, seguro saúde, pre-
vidência, dependentes e outras
permitidas por lei) ultrapassa-
rem o desconto padrão de 20%.
a opção pela simplificada não se
justifica. Ê bom lembrar que a
soma das despesas com instru-
çào (escolas e cursos) não po-
dem ultrapassar o limite de RS
1.500,00 por pessoa. Já a dedu-
çào por dependentes, não pode
superar o valor de RS 8S0.32 por
dependente. As despesas medi-
cas são livres.

Ter todos os recibos do car-
nè-leão.

Reunir todos os extratos ban-
càrios. com o saldo dos investi-
mentos.

guèis. comprovantes de investi-
mentos, etc.), recibos de despe-
sas com médicos, dependentes,
instrução, etc.

Quem tem reembolso a rece-
ber de planos de saúde, atenção:
só pode ser deduzido o valor
efetivamente pago. A parte
reembolsada pela seguradora
não pode ser deduzida.

Não esquecer de colocar no
histórico os bens adquiridos ou
vendidos durante o ano. bem co-
mo o os dados de quem vendeu
ou comprou (nome completo e
CPFCGC).

Não deixar de fora da decla-
ração de bens nenhum bem de
sua propriedade.

Em caso dde duvida, ligue
para a Receita Federal.

O prazo acaba em 30 de
abril.

Muito cuidado na hora de
preencher a declaração para não
errar o número do CPF ou de
algum valor.

Antes de optar entre a decla-
ração de Imposto de Renda tra-
dicional ou simplificada, é bom
observar certos aspectos: só po-
de optar pela declaração simpli-
ficada quem tiver rendimento
anual bruto até RS 21.458,00.
Mesmo àqueles que estão entre
os que podem optar pela simpli-
ficada, nem sempre a opção é
bom negócio. Se as deduções

¦¦ ITAIPU
W m. BINACIONAL

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

INS N» 0041/95
OBJETO: SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE

POR COMPUTADOR (SCADA/EMS)
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL. ABERTA A EMPRESAS
ISOLADAS OU AGRUPADAS EM CONSORCIOS
AQUISIÇÃO:
Os documentos estarão disponíveis para previa análise, poden
do ser adquiridos a partir de 14 03.96 ate 16.04 96 no horário
das 08 30 ás 11 30 e das 14 30 às 16 30, na Rua Comendador
Araújo. 551 - Térreo — Curitiba — PR. mediante pagamento por
cheque da pessoa jurídica á ITAIPU BINACIONAL. ou em
efetivo no valor de RS 200.00 (Duzentos reais) ou 420 000.00
(Quatrocentos e vinte mil guaranis), devendo ser adquirido por
pessoa credenciada pela empresa interessada, nos endereços

Superintendência de Coneras — Cuntioa Órgão Regiona- de Comp-a; — A ssunção
Rua Comendador ArauíC. 551 —Térreo Ca 'e de La Residenta. 1075 ssso
80420 000 — Cuntiba - PR - Brasi' Assunção—Paraguai
Te,efone (W1) 32' -4191 Te efone (02') 207-11' Rj*~t 4563
Tetefax (041; 321 -4454 Teiefax (02') 207-161 - Ra~ * a?' -
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g 
JORNALDO BRASIL SEU 

BOLSO DOMINGO, 
17 DE MARCO DE 1996 '>

TCI CCAM EC   _1 

s. 
Todos OS domingos, o JORNAL DOfc,UI"rVi11"^ 

Iralll^ JMSlPl J^FmF \ BRAS'L publica OS pre<;os de 60 produtos ~
im.WM pi HI M fiwim \ «m supermsrcados pesquisados peta 

"
T&m Wi Js&f Sunab ao longo da semana.

= i 

- - 
consumo ^

R >rr,-i rL T.juc-11431; 
3 

500 00  4 MO 00 ¦ ^ j 

^ 'If
" 

Barra da Tijuca  2 000,00.  2 ioojop 130, |y|
asm. .4,3QW»... .'Ml.

Recwio(437l 6.5QM0 7.00MD .250... i'"'§to"ci>nraiio 
(32)""  !.£m. iiftX IS).., «rys 1 

2 200.00 if A 'N|
2.mop. 2500,00 130.... J/D W fa UliTITB!— •

Jpanema(521/^/247(267/^7) 2000.00 2.300,00 120... \\JlJ
Copacabana (235/236/237/256/257/275/
...•S5S .* £8M9. SB™ 0 feijao Combrasil (tipo I) esta com 1

. Le(i^Urca%teM.(Ml/542«75/2?5) .. 2000.00. 2.300,00 120 S nr'c. ¦„. a „
Boirtoiiii/La«iiiaH^umaitt*i226^246/2B6y288) 2 000.00  2.3W,op,' .120™ Produtos o- d. m !? d 

na promovao do 
|Praia do Flamenoo 1551/562/5631 2.000.00  2 300.00 .igii... o - 'o «- fe -S Lies Mendon$a na Barra da Tijuca: RS f

Flamengo/CateteA^ranjeiras (20S/225/245/ S c^c'^w^.S'O'g 3 ^ 0.99 0 quilo. A pesqilisa da Slinab COns- I
...mm® 2,oooaQO. 2,300,00 120... j 8 „ % 2 f J f || I | tf 5? tatou tambem que 0 queijo minas Boa
%%?***" {Za^l md 2.300,.00 m.. JI II l« Is II jl || |I £ata 

sai ma,, barato no hipennercado I
cen(fQ-Areo?imiwimm 2.200.00 £gbbuiib 130... J...,„  w 

. w Freeway, na Barra da Tijuca. 0 quilo do~CertroVcoa(532/533) 
i.4QM0  2.700.00 130" .. Ar.r.?.r. P.cinse.?.?..(5kg) 3,95... 4,10 - 3.90 

' "3)39"; 
4.10 3.89"] produto custa RS 4,42 contra RS 7,70 na

Cenlro^Sta' Rita 722a/243/2S3/263//2iBi 2.000.00 2.300.06  120 ..feUA?. Combrasiykg) .1,29... .1,25 'Z'.'. 1,23^ ^1.22^' J. 05 " 
'T.'js" "l!35  

0.99 
loja de Botafogo do Serra C Mar em I •

ii.il iiojo' 130... ...$!ss.f!8,S9.lai;W?A.ffl9S.m!) "... .0,95... .0,95.. 0,92.. ..0,94... $94." ZZrZ .'pi^ 0.92'" Botafoco. E quem quiser Iproveitar a
Tiradrntegm  5,000,00..... 5.600.00  .140 XKa). 0,29... .0,26... .0.26.. 0,28.. ..0,26... .0,28... .0.29 0.29 semana mr:l rnmnrnr fil^ mionnn Hpvp ir
Bplalo^o (I37) ' 2.800,00 3.200.00 130 i ..£-.A?.ir.l.a9.8S9.§SSl8.(H^ SiZft... ;.Q»Z8... ..9,88 ~ °,82 0,75 0,69 0,75 ¦ I I 

'j 
n' f /J X4 A' i n 1"T^«1M~ V™~7£i>M 

i",£i'" 8.1?.... .9,79.... ..9,88.. 9,87... JMZ 
"sMZ 

[pjs".' $67 ]];*o"70" . J Botafogo> do .Mundial. 0 quilo |
...Qx9?..(PAzis) .1.:p8 1,17 7 . 

'6.98 1.10 7 
a carne es^a 11 c°ntra mais do \ .¦ ¦¦¦¦ \'" 

Mafacqi^i2^4/264/2s^?84^2^f^/^'j" 2.400.60 "^ 2.700110 ^|3Q ...?s!s!s.(ha) P.?,?.,.. .9,87... .P,73 o,47 ...0,39.. 0,62 - .p.46... . 0.77" queo dobro no Paes Mendonoada Barra, j
Maracainj(5wi 2.6o6~6o 2 900,00 130 ...——!s.!ha! .Q,52... .0,41 gtgp^ ..(Jigg... .9^9 0.59 0,59 

onde 
sai a RS 13 0 quilo.

rrnrjiiiinil i»i«iiiiiiwiii*..,:.^,ilagzrijiizi^i.B: j jMSSSSESSfeuaao! »,?« - °,m ».« ».« ».» jxl. i""viStai 
577/5761 iS IS i»" ...B!W.oUo.mai?^raqHft.{gfiftaJt 9,§7 -.,. 0,6.1... 0,57. ...0,56... .0,59... O,"^' $59" fJZ?/.!SM9. .?..3S9aQ9, Enlatados/conservns t

2 70|p^pp 3.000,50 |30. t lyiaipne.se Hellmann's .(500g) - 2,20 2.47 2.15 1,85 2.22 1 99 2 35 2 10 n ^M^ier-Engenhode Denlfo-lntiauma { ...Eryiiha.Ettj.isocia) 0.34*'" 
"6.34*" "o.4e" 

038" 
"0 

41 - 0 59 
" 

0 52 o 44"' *—5—^ ^Piedado/Cascadufanodosos I Miihy^^rema^fflOfl) o,85." "o,83^ 
^0.99" o,83" ^o,83^' 0,92 "079" O prego do cliuchu continua em queda i

(229/249/585^9/269) 270000 300000 130 ...?.?.VM?..,.9.w.?.'.®..?.l®'.?.p.'.®(ai'.og) l..o,99 i;.i9. i,43 1,25 1.15 1.22 1,25 1 37 125 nas toiras livres do Rio. Apenas na sema- ¦•"B^uc^oia^/w^i  
Jf l'% J€:; vf-^;::::i;4o:: 

»a m*?* ^ 
15.25% em media no

(23oa6Q/?7o>28o/50O<ao/56oi 3200,op, 3.500,00 uo.. '"ca'rno»'/iaMcinios    1'^?--varejo. segundo pesquisa da prefeitura, e \
>...§A9..Crt?Mfe,(5W^M7/589J ?.0?0,?0. .?„?$,Q<}, 120... FII6 Wljjnon (kjj. 7,49 6,7b 7,00 6,70 - 6.10 6 69 9 90 13 00 ® IJllilO do chuchu CStU CUStaildo RS I. |

..Aisfttt.a.iiifli 4,48"" 
"4,58"" "4'so" 

4)30" !$5q^" %4?". [s!oo*" ^4,5q"'"4.99 
Mas 

quem nao piissa sem tomaie na sala- IlliS ; ''
3^0/357/369) 430000 480000 180 ...f.?.Uaftp..(Ka« 3,66... .3,49... .3,40. 3.40....3,2o..; 

"3^65"' "2,99 
3.96 

da 
de cada dia, dcve prcstar atengao: no

ifRochaMiran^coitgio/  ..ftsnflo.conaoiado.AyiRa!{kg, 1,29 i,28.. .1,25 1,29 1,28 1,39... .1,20 1,19... aiacado. o produto esia em alta tendo

iSSSSt -«ML sm® Xf, 1*  .,.,85... .us... ,m.. «-bMo 27,41%, o que dm ji fc: rrfMr
carvaiho/vazLobo/Parada ...QH®Jls.!TSnsll8.BsW^l!<fl| 7,9?. - 7,98.. ..7,7g;,. 7,66....7,98....8,74 .9..60 e^ta semana nas leiras livres. A Semana \deLucas/vigArioGerai ..Quejio.Mina.s.Boa,Nat.?..(KsU n. - 7,79. — 4,so 4^42 

Santa 
esta chegando e alguns files de I

....|35.V35?®M'.l 4?oo,oo. &SSML .1.80.. 0,89 1,10 1,43" .1,20 i',02 i'.'ia" 
"1,20 1,26 6.98 peixc 

comecam a subir de nreco comO a
..Mmmm 5.000,00. m,w. m... ..M«fl9«aa.P.9.r.i.mt?9{>fll 1,8ft t^5 1,93.. 1,60 1,50 1,78 1,3.8 1,g4 1,85... corvina e 0 file de viola Fm b-iivi nm

yalquelre (452) 4790,00 5.000,00 t80 ., .lo.O.M.C!«. P/in.pno p/pp.lpa. ,(.6) 2,55... .2,29 g,4§ 2,37 2.39 2,65 2 26 3,45 Oal.Xa, fK.M.a-
Pe Miguel/Roalengo/Bangu/ 

' i 8obromo«o« Oinna L namoraao.
Santissimo/Sonador Camara ...Sp.ryoto.K.i.b.on. (.2,1). 6,90.. 8,79 .....7,90 9.50 - 9.50 - - 7.80 !

...mtmm 6.ooaoo 6.500.00 .200.. 0,3.1 0,32 -.. 0,45 0,32.. .6,30 ;o^?;.""6,4.1;....'0.35*; 11k. i? 
...C9.mMQtfl.nd?. (394/316/413)  . 6000.00 6500,00 230 EST f2Vn3n«WR9TVTTVl
-SSSte  i IS-il j

\ 
"Sa^f vf •!'§! If-• 

l is rga SSIS X" ¦ At6 dia 23 loj;ls Cominente:
...towMIM mm SMM !.8p„. I LeVto VnV^rgj.ParmaVat (i) 

6 
79 aee 0 79"" 

"o.6o" "o 
73 

" detergentc em po Quanto a RS 1.85 caixa
.4.509,90. 5 000,00 200 Pfto do Forma Plus Vita 116 1 12 - 125 123 123 l"'5 121 165 de I quilo; ainaciantc Soft (2 1) a RS 1.45 I .

...mrnamrnrnm Mm. a« m.. j umpu, 1'- e Coca-Cola (21) a Rfi%9 i.JhaMo.y9.t.n«d9.r..(MM^M 4.1.00,00. 4.M.. .1.80... I ..,?.ftbSq.om p6 Otrio .(.kg). 2,3.9... .2,15... 2,82 2.65 2.62 - 1,99 2.83 2,19 ¦ Ofert'ls 'l rvirtir <tf» 'iminhsi nns TrAc <
jM^ssmmrnrn mm. m« m... ...??M9..#.coco.Ru!h.(k9)! 2,30 -.. 2,4.6;;;; 

"2,30"" 
$40" 

"2.30;" 
j;™; 1,60" ^Nilorbi — Icaral/Sta Rosa' Delergonto ODD (500 ml) 0 44 0 43 0 52 0 44 0 44 0 44 0 49 - 0 43 UlCaira c COniTailie U K> .l. /V O

f7h"Xsi4imnci5CO ,wm ,7mm | ..p(nhpsoi;(5qo m));;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;; ;;;i,^;;;; X™" tas i-;»o i:39"1"i;^' ivis" ^uil°;cha de dcntro- Patinh°e |ae;ir'° a
JOlOMKUl «®Si MSSSS. 129™ Higieno  RS 2.75 o quilo e na acein e neito a RS2.600,00. .?„§0P,.90. iji).., i .. Sabonoto Lux Suayo (.90^) 0,27 - 0,32 .. 0,29 0.40 0.32 0.27 1-79 O nililn '..MM-M\WlMSn7mmi 4000,90. .1?09,99, „.120„. I .. Absory, S.Liyr.e S,Suayo(10). 1,95 1,78 2.45 2.65 2.66 i 85 2.44 ¦ O ,• ~
...Mtt!!>lJJ.!S£B2l 3.409,00 2,609,00 .159... ..f...1!ai^nii-P..!f?SR'.98 1,89 2.40 2,10 192 1/97 197 2.17 2.15 rromopoes ate dia _S nas bendas: ¦

2.9W.00  3.100.00 i?).„ . PtTfffnfi;;p,8?: 0.75 i op 'i|p2 p7o i'ipo" 690 
baealhau Saith a RS 6.99 o quilo; azeitc } i~~

Niter6i — itaipu/Cambomhas/ Bebidas portugues Andorinlu (500 ml) a RS 3,99 i I
JteMmm moo. Asm. ML ...Ssr.Y*l».Ml«P.tlsa.(mn!!) 7. .-... I - 0,93 1.O8 0.93 e oleo arcentino Vidention nor RS 1 S9 ' —

ASSSM ifflftSLl iSL ...Coca:c.oia j(2.i) '...'.js,. .1.65 1.79 1,9a 1,79 [1.74 1,65 i.es i.59 l„r, |
NitetOi—SiO Ooocalo (712/6051 5.000,W 5,290,00. 170... Font.i Servico Aruiindn ~ Serpro'Sunnb | V I "*
Niter6i — AncAntara/701/60n 380000 4 100 00 ifiO f;"- ^ v
Font*: Corrotoras do Rio do Janeiro o do Nitordl J yOB St Promos mddios do tolofonOsH comorclais o rosidonciais apuradosn« soxtn-foira (01.03) para sogunda-fiNra (04 03) Fonto: SorvlQO Aruanda — Sorpro/Sunab

SEU BOLSO INDICADORES

IBOLSASDE VALORES LlM{TaXa B6$ica RnatK:*ira)  CONTRIBUICOES AO INSS -Compo«ftncladcFovor.lrommmmm—mmmmmmmtmmmmmmmmm-mmmmmm FnVHfOlrO MlirCO t—... Xi .. .. 7.
. 1'3 , ,.2,0638 20...?:1538...24 J.0«5.? 28.„ 2,1?56. 03 2 2591 0/,.. 2 0442.  ,M62flFachnmnnto Varia^Ao Varia^io MaiOfOS altas |? t 9JC2 2 2415 25 »' 085^ 29 2 12/5 04 2 3S*M) 00 V93J0 12 2 1504 Aut0n0fn08, EltiprOSOriOS O Facultutivos

nn#*».iro n.mnnal % no mA» % Nome 0«c."k ,B , 9W., jj 2 M15 ,,w 0) 2,545 05 ; ;4S0 05 19439 ,'j' ; 14,53 ...... .is 03 Clnjisa NumafoMtnlmode SalArio Altquotna Apaanr
BVRJ IB 258 2.12 -2.55  02 .^15W W... 2,1507 10... 2 ;04/3„ 14. 2.0439 M«,a. d« ParmanAncl. Boa. «?E&aflapfi_ -\00 1 1 1  .v.|.;-.Eny ,,, 
Ibovmpa 48 525 2.77 -2 12 Acaarta po 2.94 1P/PP...

-» a®  :«==;ze I impostos. taxas e indices  j:: 
--5—  —-as—-g- as-

(•) lml«e diviaido po< 10 H Ft«nc<n a BrM Ml 0.05 .US. IH.OO ?0.00  _ise,o.l_SeteMTibfg Ouiubfo .p»2»mbro JarjfMro Faverelrp Mar^o "j4" 416 33 
20 00 """ "" ""

Maiores baixas 3W& j8M8u.wJ6h98.ySl$, 5Si95.ySS 36 499.60 20.00Oesomponho das acoos ... Utotf 33,48 35..20. .36,20, 35,20 jU^Uhr, 44.26U11f 44.26 U'if j 36 582 
86  20.00 116 57no.®,® ?®.If.® Sist ...w,5p, w.,50. 34.50 34.50. xoq~

.'".0,7564. $sk 0^7962 0,7952 0 6287 0 8287 0.8287 ' '""749 ,49'aa"
.. ! . —„ ... Oba.: A Un»f a .1 U»®rj toram a*!tnias am |«n««fO ,q 832 86 2000 166 

m"

lOURO  t======== Assalariados, 
Domesticos e Trnbalhadoros Avulsos 

'Stzr 
=5 rs? ISEGUROS/TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DATR*

BMAF 12,.600 0^00   6,00
 12.600  9t9?..... Contratos atA 30 06 94 (antigo IDTR) Contratos a partir do 01 07.94 (Fator &6SL* Prayo obitdo AlravM de amoatra Acurnulado de Juros - TR / FAJ - TR1 da 4t6XM«iA 832.86 , ... 11 JO

dia 17.03  0.00730875 dia 17 03  1.63133040¦  ' .. * Fator diar)0 para apllcaQtko do juros (TR) nos contratos de seouros Perceptual* incident©* d* forma nAo cumulativee ContnbuicAo do ampregador dorrxnttco 12% do vilarro pnyo. r«a(>e<tando o tato acima

e 
A* COHtr ibU»96<!« tlfl Ompf . lf>Ciu*IVe O fVJfftl nAO afltAO Mi|*HtM.a. limttO de inCtdAf>ClO

jra 
v"-': 

Iinflacao/Indice 1 r—:
-at -St—  

„ ... Z ... I TAXAS DE JUROS ISALARIO FAMiUA
. .P«ri»lek>  Set.... M un Nov ., L,,. .Dejf..... ff????

tSSSf* i&S92 MP.®.™ 5ftsas».„ ..JP&f. ?JU_ UK ." , SSffiyygs J,»*b,«h b»eee
util «WKM ftjo.959 RS0,K50 W0.fl#3 RS0.970 BS 0 990 RSO.-WS OSODtU INPCMBGf. 2,10 .?,<? JM 1J7 !,*?. 1.51 J,M_ MS__. -.. CtvMuo tiMCul _ 8,SO.«_iyOS. r~r 

JPCWSfil ».67 ^ a.* 0.99 0.W 1.4, 1.47 t.» 1^4 .-.. 4.6S -5*21*5»»S «a«_IPOfIPE 1.97 ;.e«. 3,7? 1.43 0.74 1.48 1.17 U1 t 0,10 ~T.T7.ZT
l%X |C. nrtsr !« "i ts 4.40 im t,» j so J.ra iw >• 'c*"~ ~

j CDB POS TR icicrov 0.40 .?.« }}t i.» :!08 p?3 o .>• 1 rs. '?,r • P,IOPM/PQV 0.99 Z.t» 1.62 3J0 -0.71 0,5i t.M 071 1,75 fl" <?uro C«nJ .. 9M% BTN I
^•o'vai - Oba: iPC-f, 'PC * inPC ca*cui*do* pe»o iBOt Fipe ilndtca de Pr«c»* ao Co^sunrdot (Indtee 0*

^JssmMtsaf. o> *»—*« Cutito de Vkm) a iGf* e KiPM vFuf>d^Ao Gatu4»o Varaas) 'A E*p'exs  12.30" j I nOWviO Rj 0 8*46-l» tSoiio 12 35
~~ZIIZZZIZZZIZIIZZIZIZZIZIZIZZZZZZZIZZZZZIIZZZIIZZIZIIZIZZIZZII n Brad^co i3so\ O««tid»O rj 0687?

IREND1MENTOS DA POUPANCA llMPOSTO DE RENDA  j I   ^ .. I I ¦3ena«fO R$ 0.8991 I
* _  * IR na Font© (Mar^o) Pe'son*^•*bfb 945 F^ra^ro «309»04

——    , A»iqi>->- Pa'fetj a d«*doiir . - ";"!r":T "—:"~T  -— —.. 
-Juast arm —sum 9um ejm jlu®_ te^sBsasisa oi momk17 yaw 711.4X0 a U4U a iy« o» a i.a>o a i>«r »k>9oooo ....-  ....  —mo «MynMadonwutt

«ia» a.j.4B» j i». mj.Mt »up a uwi a uci -o»m^o«»«km»   , .  14 ¦*>*> cwj'siuumomuh _  »uw a um» g uw ®J4os6 s ijsa ..«..i^gn . uuw _J®ss5sJUgSISU -3k- ..... . h*. am in Qm —_ " j^, ' fjg ' Deducdos j—_
W ^ M*. SALARIO MfNIMO ||I1I1AI1„Fowta: 4dace tSuxcC*** c) Contri&u«cAo Pr«>^Je'x»Ar.a d» P«»t»Ao a'»^ent>c«4 «i Aocsentadcs* cc*n ma.* iVfiiiW'UV ifiiminv . A I IJQIJ &,« |  ' "¦ d»65 ar*o%. ao c^erAo Wmo r®»xHTi»r»fovrftrajMs&ar a RS \ 800 00   It?__ 1Obe.: Para ce*cmar o vator a p-agar. ac>que a ar«g«x4a # em i^gvrda a parce^a a dBdur«» Fev«re«ro  ?000

Imi'ili*" d* 
~'ufo*' *tpRW <——d*»—I— 1

 IFOTS- INDICES DERENDIMENTO Sr S5 ,PCA¦ ... -— Fevoreiro i,2197Jun. Jul A90 Sat Out *lo* D«i Jan Fav (Con*cAoep»roa\) .r'^9... 'vO.O'J —

Bairros Compra Venda Aluguel

Preços dc 2feira Preços de 3-' feira Preços de 4-' feira
OS DESTAQUES

MUITO BARATO

OFERTA DA SEMANA

Certificado* de Deposito* Bnncario*

JORNAL DO BRASII DOMINGO. 17 DE MARÇO DE 11%
SEU BOLSO

Ciiaia d©

«msim©

ELEFONES
Todos os domingos, o JORNAL DO
BRASIL publica os preços do 60 produtosem supermercados pesquisados pela
Sunab ao longo da semana.

Barra .^.Tijuca (433),.
3 000.00E&rra & I)j!ra.(439},.

.srn.ê.im.mm
tofa.tóTi|uca(32V326).

4000.00  4500,00.
4.500,M  á'ÜoÒ.00

4300.00.fera.M.te.(«u.
2000,00 2400.00,B^a,da,Tljuca,(4MJi,

.jMti. mss.
6.500,00 Z.oooj,
mm iiftx,' 
£200,00 2600.1»

;;ÍM 25001)0' 
2 000,00 2.300,0)

—
Recreio (4371
sitoÇwradohai
Riocenl/o (442)

Ipanema [521/227/247/267/2871
Copacabana (235/236/237/256/257/275/
,29£255)
Leme/Üria/Botatoflo (^1/542/275/2951

Praia doFIamengo (551/552/5531
Flamengo/Catete/laranjeiras (205/225^245/265/285/566)
OBntripça.Üradenles (222/242^32/231/
.221/24]

,2.000,00 2300,00.'2.000.00 2.300,1».

2.000JO 2.300,00
iiã impo.

O feijão Combrasil (tipo 1) está com
os preços mais em conta na promoção do
Paes Mendonça na Barra da Tijuca: RS
0.99 o quilo. A pesquisa da Sunab cons-
tatou também que o queijo minas Boa
Nata sai mais barato no hipermercado
Freeway, na Barra da Tijuca. O quilo do
produto custa RS 4,42 contra RS 7,70 na
loja de Botafogo do Serra e Mar em
Botafogo. E quem quiser aproveitar a
semana para comprar filé mignon deve ir
à loja de Botafogo do Mundial. O quilo
da carne está a RS 6,10 contra mais do
que o dobro no Paes Mendonça da Barra,
onde sai a RS 13 o quilo.

Produtos

2.000.00

Cen^rc^, (£20/240/262/282)
Cent,rpArcp,5(,MWM3)
Ccntro^StaRita 722^43/2S3/263//2(g>
fontro^CIdado Nova (273/293/5(K)
,Tiraaenles|507)
. Bo.tal&gp. Í.S37)

2.200.00
?;.4Ç«J.'isssà

2 300.00
i-M.
2.8M.M

Arroz Príncesa (5kg)
Fe.lja.o Çombrasij.(kg)
Óleo de.sojai.Liz.a,,(900 1mj)
Sal Ita (kg)
F... de trigo Boa Sorte (kg)
Açúcar União, (kg)
Ovos (Dúzia)
Batata.(kg)
Cebola (kg)
Massa a/blsooltos
MassasPí raquô c/ovos (500g)
Bjscoito ma.l.z.P.iraquô.(2OOg)
Enlatados/conservas
Maionese Hel.lmann's (500g)
Ervjjha Etti (2Q0g)
Milho .Jurema (200g)
Ext.de tomate Elelante(370g).
Creme do leite. Nos.t.1.6. ,(30Og)
Lol.t.o Moça (395g)
Carnes/laticínios
F.l.lô. mlpnon (,k,g),
Ajcatra Jkg)
Patinho (kg)

LetfM.m írnop.
Cen tro-StaRI tafS16/5181 2500.00
MaracanÜ (2^/264^2^22^^204^ ZÍMÁ
Maraçanà(567) 2.ç00,00.

2.900.00

2.700,00
2900,00

Jím.m
Vila Isabel (577/578)

Méier-Engenho de Dentro-lnhaúma
Piedade/Cascadura/Todos os
Sanlos/AboliçSo/Encantado
(229/249/565269/289)
Bonsucesso/Olana/Ramos/Ponha
(230/260/270/280/590/290/560)

Madureira/Mal Hermes/Oswaldo
Cruz/Turlaçu (350/359/
3MS57#I
Rocha Miranda/Colégio/
J América (371/37jj(381)
Vila da Penha/Vicente de
Carvalho/Vaz Lobo/Parada
deLucas/Vigárlo Geral
(351/352/391/48H 
.MsMw.m

O preço do chuchu continua em queda
nas feiras livres do Rio. Apenas na sema-
na passada caiu 15,25% em média no
varejo, segundo pesquisa da prefeitura, e
o quilo do chuchu está custando RS 1.
Mas quem não passa sem tomate na sala-
da de cada dia, deve prestar atenção: no
atacado, o produto está em alta, tendo
subido 27,41%, o que deve já se refletir
esta semana nas feiras livres. A Semana
Santa está chegando e alguns filés de
peixe começam a subir de preço, como a
corvina e o filé de viola. Em baixa, pesca-
dinha e namorado.

Mm mm.

,f.CSntl9.9.9.n.a?.lado.A.y!Ra!(.k.g)
Requoijào (250 g)Itambí».4.500,00 5 000.00
Queijo..Lanche .Regina .(.kg).
Queijo. Ml nas. Boa Nata (kg\
M.a.n.tolga Itarnbé (200g)
.Margarina. Dorlana /500g)
logur to Da nono c/polpa. (6)
Sobremouas
Çpryete Klbon (21)
Qplatlnd em pó Roy.il (85g)

Valaue,l,r,o,,(45?),
Pe Miguel/Roalengo/Bangu/
Santissimo/Senador Camará
.(331/322/339)

8antoCmiÍMÍH
.taSWBHÍMM
J.açarepaauá,1,392(32/)
MhsbhAMI

?.ooao 6.500,00
?.000,00  6 500.00
ASSMI".jmK
3.400,00 . 36Qft0b
ÃM.00 AMÍ
Asm .impo.

Matinais
Çalé P|lão (50pg)
Npsçalé Trad |çflp (10Og)
Malzona (500g)
Npaca.u. (500;j) Até dia 23 nas lojas Continente:

detergente em pó Quanto a RS 1.85 caixa
de 1 quilo; amaciante Soft (2 1) a RS 1,45
e Coca-Cola (2 1) a RS 1,59.

Ofertas a partir de amanhã nos Três
Poderes: ajcatra e contrafilé a RS 3.99 o
quilo; chã de dentro, patinho e lagarto a
RS 2.75 o quilo e pá. acém e peito a RS
1,79 o quilo.

Promoções até dia 28 nas Sendas:
bacalhau Saith a RS 6.99 o quilo; azeite
português Andorinha (500 ml) a RS 3,99
e óleo argentino Vicention por RS 1,59 o
litro.

Leite .in.tegraj.Parmalat (I)PíSp de Forma Pliísj Vi ta
Limpeza
Sabão om pó Orrio .(.kg).
Sabão do coco Ruth (kg)
Detergente. ODD (500 ml)
Pinho Sol .(500 ml)
Migleno
Sabonote Lux Suave .(90g)

.J««re»fl^aMta.(423).
l!ha.d.9..Gpye,r.n3d9.r..(®.®^4621,

Niterói — Icarai/Sta Rosa 1
Ctiaritaj/S Francisco
(711/71(V714|

Nilçrói - Canlro/lnoá (717//719'622)
N.wlim 1IZI1Z1

Absorv. S.Livre S.Suavo( 10)
P.HIgiônjCpNoyojpacM)
Çrumo Dontaj Kolynos,(90g.).N.WM—

Niterói — Itaipu/Camboinhas/
.Mnlnusiflffll

Bebidas
Cerveja Antarcticn (600 mi)
Coca-Cola. (2 l)

Fonte: Serviço Arunnda - Sorpro/Sunnb

AMÇO 4.500J30.
A,mp. Asssm
5.000.00 .§.200,.00,
38001)0 4 100 00

Niterõl — Pendotiba 16161

Niterói — Ancântara 1701/601)
Fonte) Corro/oras do Rio do Janeiro o do NiteróiOBSt Preços módios de telefones comerciais o residenciais apuradosna sexta-feira (01.03) para segunda-feira (04 03) Fonte: Sorviço Aruanda — Sorpro/Sunab

SEU BOLSO INDICADORES

[CONTRIBUIÇÕES AO INSS(Taxa Básica Rnancaira)BOLSAS DE VALORES CompotAncia de Fovoroiro
MarcoFnvnreiro

Autônomos. Empresários o FacultativosMaiores nltasFachnmonto Variação Variação
na 6J faira ««manai % no roA» %

Classa Numero Mínimo d»Mosa« d«i Permanência
Em cada Claasn

Altquotaa A pnoiirRI19 2.0448HVRJ Etwtflp pn
At«>íiitâ pnIbovwsprt 48 525

luenn 20 36? I IMPOSTOS. TAXAS i ÍNDICES
O. Func** « Bras on{*) índice divtdtòo por 10

Setembro... Outubro Novembro Deiembro .Janeiro f«.vere.iro.
19.74 " 19.W 20.04 20.28 25.00 ÜHr ...25,08 ÜÃfMaiores baixasDesempenho das ações

na sexta-feira Camaçart pn ütini» W.50 34,50
Utif 0.7564 0.7% 0
Ob«.: A Un»t e .1 U'erj toram ««tintas em («netro

0 8287

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
SaiÁrio de Cotttributçào (R»)Fechamentona 6" feira Variação

Mmnn nl Variaçãono mén
BM4F
Sino* Contratos ato 30 06 94 (antigo IDTR) Contratos a partir do 01 07.94 (FatorAcumulado de Juros - TR / FAJ - TR1

dia 17 03  0.00730875 dia 17 03  1 63133040* Fator diâno para aplicação do juros (TR) nos contratos de seguros
ó» 416^4 «éR32 66Preço obtido através vle amostra
Ob* Percentuais inc»dent«s de forma não cumulativa• Contribuição do empregador doméstico 12% do salário pago. respeitando o tato acima•. Ascontribuiçôe* da empresi». indusive » rurel, nã<> estão «u)e«to« a linvte de inctdèncte

DÓLAR

1 INFLAÇÃO/ÍNDICE
Variaçãono mâaFechamentona 6* feira Variação•emanai

1 SALÁRIO FAMÍLIATAXAS DE JUROSParalelo
ComercialParalelo

Credito oi-etccompra
v*»r>vta Salário a»e R$ 249.»

Acima de RS 249 80INPCMBGE
IPCA/1BG6

CDB Pós TR Onefs

Ob«: iPC-r, »PC e INPC cabulados pe^o IBGt Fipe ilndtco de Preço* ao Convumrdot' •! h1ic« deCusto de Vkta) e IG*5 e KIPW iFu?>dação Getui»o Vargas)

? 10*>. de ta*aao-»»nr»!rat waIMPOSTO DE RENDARENDIMENTOS DA POUPANÇA IR na Fonto (Março) Pefsonnaiite BFB
Pa'te».â a aeJuii» * Somente paga^e^to á vistaFonte: Adec*? admí«isí?adorVarig' nved^a do marcado

Base de câu:u*o \R5^
De «OCO a I 800.
Deduçõesa» RS 90 00 pc oepe^ente bi Fa>«a aCscionai de RS 9CC OO pa?a aposentado»

pension»stas e t?a-Mder*3os para a reserva remunerada com maa de 85 anos anes.
c) Contri&u«cão Pre>-OenctAria d» Pensão atimentcia «) Aposentados com mais
de 65 anos. SO pagarão íR se o rendimento ultrapassar a RS t 800 00Oba.; Para ca»cui*r o vaior a pagar, apiigue a ahquot* e em seguida, a parce*a a ot»J.

SALÁRIO MÍNIMO ALUGUEL
Fator de CorreçÃo
Residencial e ComercialTR (Taxa d* Re<er*r»cuil d* Juros) • iDRM (índice de R«mm*raçáo

iM^dtai duTP)*
FGTS - ÍNDICES DE RENDIMENTO

Uao .'0000. IPCA *
Fevereiro100,00.

1CC,0Ç

Fcwrsiro Mar^o
'6 0.754C .20 OMW 24 a.«S?t 2® O.^U 03 05^*4' 0* 0.7348 tt 0.85*7 ^IT 0.7551 21 0 9294 25 0.8371 29 0.8169 04 <.08aft 08 06248 12 0.83^
»8 0.7561 22 0 5^492 26 0f64> 21 0?"^ 06 0 9JU6 CO 0.6976 *3 08379
19 0.7972 23 C 3^40 2* 0 8672 Q2 QJO^O 08 . to 2 \U4 '4 O.iraftJ

Jut Ago Set Out üov Mov De*Mar
3% 2 6936 < 4647 2.3368. 2^1814é *904* '.6666 15699
6% 3 14C-* > *326 2. MC* 2,4362 2.M88 1,9324 1.8J32.'no»ces eraditadoa *' d*a do mãs •egu»?,*e ao de referência A partsr de julhou o cWo tooc c«a to • -«o oe *xam dcxs credsoa para acerto d* data Ooo FGTS s~*o remunerados pe^a ta«a basKa sa caderneta de poupança í^o«<* TRC»

.ftaassi

.SHemtyo. .  WQjQO
OKuprc 

' 
._H.... 100,00

KoefHfrro ,:K;  100,00

_ ...

K1P '
Fevereii
Kl PM "
Marco

1 1527

1 1570
• Atugué«s com venc em Janeiro

Taa*a de |y wi (t) Aa «•*#. Ao «mo



"Nos 
queriamos um software persona- * 

UFRJ criaram a empresa junior EjCM, que trio softwares personolizadospara empresas
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*.U sinatiiras
Trimestral, Semestral
nu Anual. em ."» nu 6

parcelas iguais sem
litros Quanto mau

longa a assinatura, mais
tempo roce concorre

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 tambétn recebe o Cartão Clube JB.

Tudo isso e o melhor de tudo: o Jornal que in teressa.

589-5000/0800-23*8787
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DOMINGO, 17 DE MARÇODE OPORTUNIDADES JORNAL DO BRASIL

Universitários criam empresas 
júnioresp , i ,  Samuel Martins^^ _

Estudante descobre

como entrar mais cedo

no mercado de trabalho
Chega de idealizar o mercado. Estu-

dantes universitários estão criando as em-
presas júniores. É a nova maneira de uni-
versitários entrarem em contato com o
mercado ainda nas faculdades.

A empresa júnior surgiu na França, em
1967. São empresas que funcionam com a
estrutura da universidade e são criadas e
gerenciadas pelos estudantes e assessora-
das por professores. 0 mercado ganha um
serviço mais barato e de qualidade, já que
a empresa não paga impostos e os estu-
dantes entram mais cedo no mercado.

No Brasil, a primeira empresa a surgir
foi a da Fundação Getúlio Vargas. A Fe-
jesp, Federação das Empresas Júniores de
São Paulo, tem atualmente 54 empresas
cadastradas naquele estado.

No Rio, há um boom de empresas jú-
niores desde 1995. A primeira foi a EjCM,
cia Faculdade de Informática da UFRJ.
Ela tem quatro diretores e 21 membros."Atualmente nós estamos com quatro
projetos em andamento e já temos 18 em
fase de negociação", revela Vinícius Ma-
nhãs Teles, diretor presidente da empresa.
A procura atesta a qualidade do serviço.

"Nós 
queríamos um software persona-

lixado para a nossa empresa. A EjCM
atendeu muito bem às nossas expectativas
e até hoje fazem o acompanhamento do
projeto", conta Luís Antônio Bezerra Lei-
te, gerente da Shop Phone.

Quando o trabalho é demais ou foge de
sua área de interesse, indica-se outra em-
presa júnior. A EjCM e a Praxis, empresa
júnior de comunicação da UFRJ, estão em
um projeto conjunto. Enquanto uma de-
senvolve o software, a outra cuida da pro-
gramação visual.

A empresa júnior da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio) é diferente. A Projeta é multidiscipli-
nar, ou seja, atende a áreas diferentes.

Os membros das empresas júniores de
todo o país se encontram anualmente em
um congresso.. Este ano ele será em Santa
Catarina. Para entrar em contato com as
empresas júniores: EjCM (tel.: 598-3276),
Praxis (Teletrim: 546-1636/cód.: 650-
0949), Projeta (Mobi: 292-4429/cód.:
122735).

 , ,„1WL ——ii i imiii ! |uiirnrnTT/rBffw*-**":":Alunos ao curso de Informática da UFRJ criaram a empresa júnior EjCM, que cria softwares personalizados para empresas

o CAMINHO DAS PEDRAS PA LEGALIZAÇÃO
Registre o estatuto da empresa e as atas

de fundação e/ou da primeira eleição. São
três vias dos documentos que serão levadas
para o Cartório do Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas da área onde vai funcionar a
empresa. Preencha e registre em firma o
formulário para o pedido de registro do
estatuto.

O alvará. Compre a ficha de consulta de
aprovação prévia de local na papelaria.
Anexe uma autorização do diretor da fa-
culdade permitindo a utilização das insta-
lações pela empresa. Com a aprovação
prévia, anexe mais três formulários: Re-
querimento de Concessão (Baixa de Alva-
rá), Documentação de Informações de Só-
cios (DIS) e o Documento de Informações
de Cadastro (Dica). Entregue tudo na Ins-
petoria da Secretaria da Fazenda da área
onde se situará a empresa.

Compre na papelaria o formulário de
registro do CGC e anexe os seguintes do-

cumentos: estatuto, ata da fundação, ata
da primeira eleição (se existir) e fotocópias
das identidades de todos os sócios da em-
presa, autenticadas. Leve tudo à Delegacia
da Receita Federal da área onde funciona-
rá a empresa.

Relação Anual de Informações Sociais
(Rais). Mais um formulário. Leve ao pro-
tocolo do Tribunal Regional do Trabalho,
juntamente com os carimbos com o núme-
ro do CGC e da Inscrição Municipal.
Preencha o requerimento. Anexe a esses
itens uma declaração, com firma reconhe-
cida, de que a empresa não possui empre-
gados (alunos são os responsáveis pelos
projetos). Dica: Faça umas quatro declara-
ções desta para usar em outras ocasiões.

Certificado de Regularidade de Situa-
ção (CRS). Vá a uma agência da Caixa
Econômica Federal e leve: fotocópia do
estatuto ou contrato social, CGC da em-
presa, declaração que não possui filial e o

Pedido de Regularidade de Situação (outra
vez, a papelaria!), declaração de não em-
pregado e fotocópia da Rais Negativa.

Certificado Negativo de Débito (CND).
Retire no Setor de Arrecadação e Fiscali-
zação do INSS, da área onde funcionará a
empresa. Tenha á mão: formulário de pe-
dido de certidão negativa de débito, foto-
cópia do CGC, do estatuto, da ata de
fundação e fotocópia autenticada das iden-
tidades dos sócios e diretores da empresa e
declaração que não possui empregados e
filiais.

Notas fiscais. Peça á gráfica o AI DF
preenchido e leve-o com as informações da
empresa na Secretaria da Fazenda para
obter a autorização do órgão. Os livros-
caixas são registrados também na Secreta-
ria. Se tiverem um contador, menos pro-
blemas com a fiscalização.

Não esqueça de pedir isenção de INSS
na Prefeitura!

O Instituto Euvaldo Lodi do Rio de
Janeiro (IEL-RJ). entidade ligada à Fede-
ração das Indústrias do Estado do Rio de
Janbeiro (Firjan), oferece 18 vagas para
estágio em diversas áreas. Os interessados
devem comparecer á sede da Firjan, na
Av. Graça Aranha, 1, IIo andar, de se-
gunda a sexta-feira, entre 9h e 1 lh30, ou
entre 14h30 e 17h. munidos de carteira de
identidade.

O Centro de Integração Empresa Es-
cola (CIEE) também está oferendo vagas
para estágios. São 295 vagas para estu-
dantes de cursos técnico-profissionalizan-
tes e universitários. Os interessados de-
vem comparecer à sede da instituição, na
Rua da Constituição, 67, Centro, ou ao
Centro Cultural CIEE, na Avenida Ma-
racanã, 1.524/1.528, na Tijuca, levando
carteira de identidade, CPF e declaração
original e atualizada do estabelecimento
de ensino, constando curso, período e
ano de matricula.

A Work Line está selecionando candi-
pipos para a vaga de assessor tributário
em empresa de grande porte. Os pré re-
quisitos são: curso superior completo, ex-
periência na área de tributos, vivência
com auditoria e conhecimento de mi-
croinformática. Os interessados devem
enviar o currículo para a Avenida Presi-
dente Vargas 529/804. Centro — RJ —
CEP 20071-003, sob o código Tributo 96.
Há vagas também para secretárias com
experiência, domínio de francês, noção de
inglês e conhecimento de microinformáti-
ca, para trabalhar em multinacional fran-
Cesa. Os currículos devem ser enviados
para o mesmo endereço acima, sob o
codigo Secreta/96.

A Work Lme também seleciona candi-
datos à vaga de operador de captação de
banco. Os interessados tem que ter curso
superior completo, experiência de atua-
çào com produtos passivos e ativos, expe-
riência com pessoas física e jurídica (pe-
quenas e médias empresas. Currículos pa-
ra a Avenida Presidente Vargas 529/804,
Centro — RJ — CEP 20071-003, sob o
código Capt/96.

I
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de banco' 
pode 

dar dor de cabeça

¦ As vezes cliente recebe conta de cartão
de crédito que não pediu e sequer usou

SÀO PAULO — As chamadas
estratégias agressivas adotadas
pelos bancos para atrair clientes
tem sido levadas, muitas vezes, ao
pé da letra e provocado dor de
cabeça para os clientes. É cada
vez mais comum receber um car-
tão de crédito ou mesmo um talão
de cheque especial em casa, sem
ter pedido ao banco.

Nada de anormal, se depois de
30 dias não chegasse uma fatura
cobrando o serviço. Sem falar dos
juros por atraso no pagamento de
um produto que sequer foi usado.

"Os bancos podem adotar es-
tratégias agressivas, desde que
elas sejam positivas para o cliente.
Prejudicá-lo dessa maneira só po-
de ser conseqüência de um erro",
diz o diretor da CardSystem, ad-
ministradora independente de
cartões de crédito, que presta ser-
viço para 16 bancos no país.

Ele diz que enviar produtos
adicionais aos clientes que têm
um bom relacionamento com o
banco é uma medida adotada por
muitas instituições e que, com ire-
qüência, dá bons resultados.

"Mais da metade dos cartões
enviados aos clientes é aceito e
usado", afirma. Mas, nesses cao
banco envia uma
carta esclarecen- 1
do que custos es-
se cartão vai re-
presentar. 

"Se o
cliente não quiser
usar o cartão, ele
não precisa ter o
trabalho de co-
niunicar o ban-
co", afirma.

Pode ser uma
boa estratégia de
marketing, mas
não é correta pe-
rante o Códrgo
de Defesa do Consumidor. A di-
retora responsável pela área fi-
nanceira do Procon, órgão de de
defesa ao consumidor, Diná Bar-
reto, afirma que esse tipo de assé-
dio é considerado prática abusiva."Mas, se o banco ainda assim
quiser enviar, o produto equipa-
ra-se a uma amostra grátis, de
acordo com o Código", conclui.

Diná afirma que o consumidor
não tem a obrigação de comuni-
car ao banco que não quer usar o
cartão ou qualquer outro serviço
oferecido. "Eu 

parto do princípio
de que o trabalho não deve ser do
cliente, já que a iniciativa também
não foi dele", afirma.

Por isso, não vale o pretexto de
que a cobrança foi feita porque o

Estratégia de

marketing

agressiva pode ser

considerada abuso

pelo código de

defesa do

consumidor

cliente não se manifestou. Caso essa
cobrança venha a ocorrer, Diná re-
comenda que o consumidor procu-
re diretamente o Procon. "Mesmo

quando houver cobrança, o cliente
não deve se ver obrigado a se des-
gastar pedindo esclarecimentos jun-
to ao banco", garante.

0 consumidor tem também o
direito de pedir indenização caso a
cobrança indevida leve seu nome ao
Sistema de Proteção de Crédito,
como ocorre algumas vezes. Tam-
bém pode pedir o ressarcimento de
gastos acumulados nas tentativas
de solucionar o problema.

Na trilha das novas tarifas
criadas pelos bancos para com-
pensar a redução dos lucros obti-
dos com a inflação, o Bradesco
deu um susto este mês em milha-
res de correntistas. Desde o dia 5,
cada vez que o saldo da conta
corrente entra no vermelho, o
cliente paga uma taxa de RS 6,50,
além dos juros (9,5% ao mês).

Os gerentes das agências não
tiveram um minuto de tranqüili-
dade, tantos foram os telefonemas
de clientes assustados com os vá-
rios débitos de RS 6,50, cobrados
sem nenhum aviso prévio e de
forma retroativa.

"As 
pessoas

têm de parar de
passar cheques a
descoberto. Esta-
mos tendo um
trabalho imenso
com a cobrança
dos inadimplen
tes, é telefonema,
cartinha, e deci-
dimos tomar uma
atitude para aca-
bar com isso",
afirma o diretor

 de Gerência Ge-
ral do Bradesco,

Antonio Carlos Minoti, que ne-
gou a cobrança retroativa. "È um
programa novo, pode ter havido
alguma falha", argumentou, dian-
te das reclamações dos clientes.

A cobrança é feita sempre que o
buraco ultrapassa RS 3,00 e a cada
vez que isso acontece. 0 que acaba
premiando o caloteiro assumido e
punindo aquele que comete um pe-
queno deslize. Quem ficar no ver-
melho constantemente, vai ter que
pagar RS 6,50 apenas uma vez.

Já o cliente que fizer um depósito
para cobrir a dívida e cair de novo
no negativo, pagará duas vezes a
tarifa. Na hora de fazer essa opção,
entretanto, é bom pesar muito bem
o custo dos juros, que serão pagos
sobre todo esse período.

Joaquim Miguel Macedo: fama de caloteiro com cheque devolvido por aplicação não autorizada de recursos da coma corrente no banco Itaú

Frabrizia Granatieri

Lucros com tática do 
'se 

colar, colou'

Quando não conseguem vender
na marra algum serviço, os bancos
costumam inventar tarifas. 0 ban-
cário Fábio Alves Soares, 28 anos,
correntista do Unibanco, diz que já
cansou de reclamar contra a impo-
siçâo de chamada "tarifa de cadas-
tro" que já foi cobrada até quatro
vezes em um mesmo ano, sem que o
prazo de validade de seu cheque
especial tenha vencido.

"Basta reclamar, que a tarifa é
estornada. Isso é, aliás, uma ordem
da diretoria: o estorno deve ser
imediato", revela o ex-gerente do
Unibanco. A prática é cobrar para
ver se cola. Para clientes com muito
dinheiro e grande movimentação, a
tarifa, que hoje é de RS 15, passa
despercebida.

"Isso voltou a acontecer na se-
mana passada e tive que perder
tempo para ir ao banco reclamar",
afirmou, mostrando o extrato do
banco com a cobrança dos RS 15
de recadastramcnto.

Ê muito melhor ter o dinheiro
aplicado em um fundo de investi-
mento do que deixá-lo parado na
conta corrente. Com essa justifica-

tiva, alguns bancos estão realizan-
do aplicações para os clientes sem
sua autorização e causando com
isso uma série de problemas. O cor-
retor de imóveis Joaquim Miguel
Macedo, 51 anos, quase perdeu um
negócio por ter seu cheque devolvi-
do, quando tinha fundos em sua
conta no Itaú. "Passei um cheque
de RS 447, mas na conta só havia
RS 60. Os outros RS 492 tinham
ido para um fundo e estavam no
período de carência", relatou.

Para a instituição financeira a
vantagem da operação é clara: o
dinheiro investido por 60 dias fica
inteirinho nas mãos do banco, ao
passo que 83% dos depósitos á vis-
ta têm que ser recolhidos no Banco
Central. Essa é a razão do suposto
serviço prestado ao cliente. "Nunca
autorizei ninguém a aplicar o meu
dinheiro, mas tive que ir ao banco
para resolver o problema e ainda
passei por caloteiro", reclamou.
Hoje, o banco continua a investir
todos os depósitos de Macedo, mas
já desaplica automaticamente o va-
lor necessário para cobrir os che-
ques emitidos.

Outra prática comum é a indu-
são de contas no débito automático
sem permissão e mesmo sem o co-
nhecimento do cliente. Isso acontc-
ceu com o bancário Roberto Perei-
ra da Costa, 30 anos, após ter pago
no Itaú a sua conta de luz com o
cartão do banco. "O número ficou
registrado e não sei como eles con-
seguiram junto á companhia que a
conta passasse para o débito auto-
mático sem minha autorização",
afirmou.

Roberto só ficou sabendo que
havia sido brindado com esse servi-
ço quando recebeu a conta no mês
seguinte e não conseguiu pagá-la
em outro banco, pois nela estava
impresso o registro de débito auto-
mático no Itaú. "Eu tinha dinheiro
na conta, mas se não houvesse fun-
do, eles certamente passariam á me
cobrar juros pelo empréstimo", res-
saltou indignado. Como se não
bastasse o susto. Roberto ainda tc-
ve que perder uma manhã de trab.t-
lho e enfrentar uma fila para desta-
zer a confusão.
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De Niro, (C) e o nuifioso Sam Rothestein em Cassino, Jilme de Scorsese oiu/e sobressai a semelhan^a entre a Mafia e o jogo do bicho

Rio. 1993

Rio de Janeiro — Domingo, 17 de março de 1996

JORNAL DO BRASIL
Nâo pode ser vendido separadamente

MARC ELO C ARNEIRO
E NAYSE LÓPEZ

Cassino, o novo filme de Martin
Scorsese, trata de jogos de azar,
drogas, mulheres, festas, roupas ex-
travagantes, violência e dinheiro,
muito dinheiro, a partir de uma
história real sobre as ligações da
Máfia com as roletas de Las Vegas.
ocorrida em 1973. Ou seja, uma
história tipicamente americana. Mas
é só olhar com atenção para perce-
ber que aquilo tudo também é cosa
nostra. Nos EUA. Cassino provo-
uni reações indignadas ao revelar o
que havia por trás da queda dos
chefòes do bacará, envolvidos em
uni esquema que corrompia poli-
ciais, juizes e autoridades. No Rio.
onde estreou sexta-feira, o filme sur-
preende pela incrível semelhança
com a crônica da ascensão e queda
dos chefes da contravenção carioca
(leia quadros abaixo).

Os mafiosos Sam Âce Rothes-
tein, Nick Santoro e Remo Gaggi.
personagens de Cassino, são mais
que familiares para quem acompa-
nhòu, em 1993, a prisão de Timão,
Capitão Guimarães e outros líderes
do jogo. No caso carioca, o do
bicho. O JB convidou para ver o
filme — estrelado por Robert De
Niro, Joe Pesei e Sharon Stone — o
promotor Antônio Carlos Biscaia
cjíle, junto com a juíza Dcnise Fros-
sard, desmontou a estrutura da con-
travençào carioca. Biscaia, que ado-
rou Cassino, encontrou vários pon-
tos em comum entre as histórias.

"Há semelhanças, como a desço-
berta das provas contra os chefòes a
piirtir de livros-caixa. A diferença é
que lá o FBI foi fundamental nas
investigações, enquanto aqui a Poli-
cia Federal não
ajudou nada",
lembra Biscaia, ci-
néfllo como a ami-
ga Denise Fros-
sard. "A compara-
ção di) Brasil com
os Estados Uni-
dos1, na área do
crime organizado,
é inevitável, mas lá
o combate aos
bandidos tem sido
sério e permanen-
tç", afirma.

No filme, Ro- Os mais podtbert De Niro é
Sam Rothstein. jogador colocado
pela Mafia á frente do cassino Tan-
giers, investimento com fachada le-
gal e dinheiro nem tanto. Para pro-
teger Sam, os çhefões enviam a Lis
Vegas o baixinho abusado Nick
Santoro (Joe Pesei). Durante dez
;uios. a dupla funciona. Sam cuida
da parte legal do cassino e Nick fica
com o jogo sujo, intimidando, joga-
dores desonestos. "Toda atividade
criminosa precisa de uma fachada
aparentemente licita. O jogo ò uma
das fachadas mais tradicionais", en-
sina Denise Frossard. indicando
mais uma semelhança entre Máfia e
bicheiros.

Apesar dos esforços do FBI. o
estopim para a queda da Máfia não
foi uma ação policial, mas a confu-
são causada pelo ruidoso caso entre
a mulher de Sam, Ginger McKenna
(Sharon Stone. candidata ao Oscar
de melhor atriz de 95), e Nick. A
partir dai. a cúpula se desorganiza e
todos começam a cair. "Os maíio-
sos» como nossos bicheiros, se sen-
dam tão poderosos que ficaram im-
prudentes e acabaram presos",
compara Biscaia.

É justamente na oena do tribunal
que as semlhanças entre a cúpula da
Jpniglia e o dreani teant da contra-
Menção carioca são mais gritantes.
Arrolados pela policia a partir da
descoberta de um livro-caixa regis-
trando o esquema de ligação com o
Tangiers. os capi comparecem ao
tribuna! em cadeiras de rodas e

Divulgação
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De Muo (C) e o nuifioso Sam Rothestein em Cassino, filme de Scorsese onde sobressai a semelhança entre a Máfia e o joço do bicho

Rio, 1993

Livro caixa, certeza de impunidade e crises internas desestruturam o jogo do bicho carioca

•rosas banqueiros da contravenção no Rio sentam-se pela primeira vez no banco dos réus: imagem histórica que simboliza o inicio de sua queda

"A 
massa do crime

organizado vem de
camadas baixas da

sociedade. Na Itália,

do pobre Sul

siciliano, e, no Rio,
dos subúrbios"
Danla* Frossard

"A 
cena de

casamento de Sam e
Ginger no filme me

lembrou a lista dos

convidados para o

casamento da filha

do Castor"
Antônio Carlos Blsoala

O QUE HÁ ENTRE (CASSINO'...

D Em Cassino, o desmoronamento do esquema mafioso começa com
uma escuta no armazém, que leva o FBI ao livro-caixa que estabelece
a ligação entre os chefòes do meio-Oeste e os cassinos.

O jogo é a essência da trama, que se passa em Las Vegas e trata de
um mundo que mistura crupiês. guardadores de carro, prostitutas e
figuras da alta sociedade.

A aceitação social do mafioso Sam Rothstein e da personagem
Ginger fica explicita em sua testa de casamento, onde comparece o jet
set de Las Vegas.

Os mafiosos se reúnem nos fundos de um armazém, onde ficam
protegidos e recebem sua parte no lucro dos cassinos.
D And\ Stone, testa-de-lerro da Mátia na cidade, jogava golfe com o
presidente dos EUA.

A entrada da cocaína no mercado aumenta os lucros e a ganância.Em Cassino, a droga aparece consumida apenas por Ginger. A música
que pontua o filme e Slardust (poeira das estrelas), na versão de
Hoegy Carmichael.

Os chefòes da Máfia vão a julgamento e se apresentam no tribunal
como doentes terminais. Na saida, eles arrancam as máscaras de
oxigênio e se reúnem para decidir quem deve ser sacrificado pelocolapso da organização. Começa ai um show de violentas execuções.

...E O JOGO DO BICHO
O golpe de misericórdia dado pela Justiça nos bicheiros, presos em

1993. foi a apreensão de livros-caixa e disquetes de computadores que
provavam o pagamento de propinas a policiais e políticos.

No Rio. o jogo também é a essência. A diferença é que aqui os
coadjuvantes são apontadores e gerentes das bancas. Nos dois casos, as
apostas são, na opinião de especialistas, fachada para atividades ilegais.

A presença de políticos e artistas no casamento de Carmem Lúcia,
hlha do bicheiro Castor de Andrade, em 1986, foi o mais forte sinal da
ascensão social dos contraventores.

A fortaleza de Castor de Andrade, em Bangu. não tinha disfarce, mas
era de lá que saiam as decisões e era para lá que ia grande parte do
dinheiro do bicho carioca.

Autoridades nunca se intimidaram em aparecer ao lado de bicheiros.
Em 93, o Salgueiro foi a escola campeã do carnaval e seu patrono. Miro,
recebeu cumprimentos do prefeito César Maia.
O Nos anos 70, os bicheiros cariocas entraram em guerra. Um grupo,mais tradicionalista, resistia à entrada das drogas no esquema. Acabou
vencido, embora a ligação entre o tráfico e o bicho ainda não tenha sido
provada.
t—i queda da cúpula do bicho, em 1993, levou ao Fórum do Rio os
maiores contraventores da cidade. Vários se apresentaram á juíza Denise
Frossard como cardíacos e tentaram prisão domiciliar ou hospitalar.
Alguns conseguiram.

máscaras de oxigênio. No julga-
mento carioca, só filiaram os aces-
sérios hospitalares. Castor, Emil 1*1-
nheiro. Miro e Turcõo alegaram
problemas de saúde para se livrarem
da prisão.

Biscaia concorda que a diferença
entre um camarote de carnaval na
época áurea dos bicheiros e um lu-
xuoso salão de cassino está apenas
na quantidade de veludo. A aceita-
ção social dos chefe do crime or-
ganizado, tanto na Las Vegas dos
anos 70 quanto no Rio de 10 anos
depois, é, na opinião do promotor,
uma vergonha: "A cena de casa-
mento de Sam e Ginger no filme me
lembrou a lista dos convidados para
a festa de casamento da filha de
Castor, encontrada no estouro de
sua fortaleza. Artist;is e políticos es-
tavam lado a lado com os contra-
ventores".

Estudios;i da história do crime
organizado, Denise f rossard lem-
bra que desde estruturas centenárias
como a Triad chinesa, do século 17,
até o bicho, passando pela napolita-
na Camorra e pela japonesa Yaku-
za, sempre foi assim: "A massa do
crime vem de camadas baixas da
sociedade. Na Itália, do pobre Sul
siciliano, e no Rio, dos subúrbios.
Para crescer, os bandidos se asso-
ciam a figurões".

Fundamental para a escalada
social do crime, os astros de cinema
cumpriram seu papel nos Estados
Unidos. Estrelas dos shows dc Lis
Vegas. os artistas parecem inspirar
personagens de Cassino. Frank Si-
natra, em especial. Como Sam
Rothstein, ele foi diretor de uni cas-
sino, o Lake Tahoc. Mas, a exem-
pio do personagem de De Niro,

J^rquivo teve sua licença
cassada porque
um amigo, o capo
Sam Giancanna
— assim como
acontece no filme
com o Nick San-
toro de Joe Pesei
—. foi visto no sa-
lào de jogos. Ma-
fiosos eram bani-
dos dos cassinos
sob a vaga acusa-
ção de "ligações
com a Máfia",
mas a Jamiglia e
até o amigo Ro-

nald Reagan conseguiram a libera-
ção da licença junto ao Comitê de
Jogo. Sinatra passou, então, a exer-
cer um cargo fictício no Tahoe,
exatamente o que acontece com De
Niro em Cassino.

Para Denise Frossard. Sinatra.
em sua passagem pelo Rio, em
1980. estabeleceu uma clara ligação
entre bicheiros e mafiosos. "Ele
veio acompanhado do ex-vice-pre-
sidente de Nixon. Spiro Agnevv, li-
gura conhecida como homem da
Máfia pelo mundo. Aqui, Agnew
chegou a tentar o contato com os
bicheiros, mas a coisa não deu cer-
to. Um segurança, inclusive, mor-
reu num confronto", conta a juíza.

Violento, o filme de Scorsese tra-
ça. em quase três horas, uma traje-
tória que vai da explosão do carro
de Sam Rothstein á implosão dos
suntuosos cassinos e hotéis cons-
truidos em pleno deserto america-
no. Enquanto Las Vegas virou lu-
gar de ferias familiares, o bicho no
Rio perdeu sua arrogância. Para
Biscaia, foi justamente a auto-sufi-
ciência que derrubou tanto bichei-
ros como mafiosos. O epitáfio dessa
queda está no inicio de Cassino,
quando Sam Rothstein explica o
fim do Éden em Vegas. "Vivíamos
no paraíso, mas. de alguma manei-
ra. conseguimos f... tudo."

Na página 2, o livro que deu
origem a 'Cassino' e as
relações entre Máfia e

Hollywood

Las

Ps 
" "lí Vegas, 1973

Livro-caixa, certeza de impunidade e crises internas desestruturam a Máfia no filme 
'Cassino'

O drama de
Diogo Vilela
Popular como ator cômico,
Diogo Vilela surpreende ao
dizer que é um expert em
personagens sofridos. O
talento pode ser conferido
sexta-feira, quando o ator
estréia Metrallm, musical
sobre a vida do cantor
Nelson Gonçalves. (Pág. 7)

? Gunt das
dietas, o nu-
trólogo João
Curvo diz, no
Perfil do
Consumidor.

que só faz 20
minutos de
exercícios por
dia. (Pág. 4)
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O violento Anthony Spilotro (E) é fielmente revivido por Joe Pesei
Reprodução  Divulgação

prostituía G^McGeejEjè interpretada por Shqron Stone

&
Aries • 21/3 a 20/4
O Sol entra om Ario8
nesta quarta-loira goran-
do estabilidade material
pois, na semana, estarão em destaque sentimentos,
pensamentos e ações mais voltados para sua por-
sonalidade. Afetividade destacada. Senso de rdligia-
çidade. Ações que mostram sensibilidade. Concen-
tro os seus esforços na realização de planos.

TOURO • 21/4 a 20/5
Dias dB recolhimento,
ganhos e vantagens e
onde a sorte íer^ um pa-pel bastante significativo. Aproximação de amigos.
Procure controlar auaa palavras no trato com os
íntimos. A vide sentimental podo sofrer tensões e
mudanças de rumo Use de seu senso criador e
soja bom mais sensato em suas atitudes.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Este período o aproxima
de acontecimentos e la-
tos que mostram cresci-
monto material. Trabalho valorizado. Busque tomar
decisões sô apôs boa reflexão. Sentimentos e vida
Intima que se mostrarão carentes e sensíveis. Sua
posição dianto fie outras pessoas será fator de
êxito e crescimento interior

CÂNCER • 21/6 a 20/?
Com ã« mudançe* deregência, você tem asou favor uma boa çj(S- —— 
posição material. Iqsa irâ pompensã-lo em fliau nos
quais a sua tendência ser* para a intrciRqecçto e ainteriorização de sentimentos e de voniade Amorem fase componsadora Mostre-se mais dado aocarinho e àB relações de amizade

&ai ¦ >vü

LEÃO • 21/7 a 20/8
Com o Sol pròxjmo do
regência favorável, be-
noflcios surgirão do tra-
balho o você terá um período bastante compensa-
dor nesta semana. Os resultados dela serão
benéficos. Procure não se descuidar do amor e de
seus interesses íntimos. Dias de realização com
latos e decisões que mostram conquistas.

VIRGEM • 21/8 a 20/9
Quadro astrolôgico be-
nêfico, com importante
significação para seu fu-
luro mais Imediato. Você se colocará bem diante de
nova? opções e estas devorão guiar-lho os passos
o pensamentos. Dê-se mais em otimismo. Fase de
bons indicadores sentimentais. Realização nos pe-
quonos atos do cotidiano.

C» -LIBRA • 21/9 a 20/10
As influências se con-
centram em suas emo-
ções. Vocô deve exerci-
lar com maior empenho a sua concentração sobre
problemas rotineiros. A lase e excelente para o
trato sentimental e você poderá ter boas surpresaB,
com uma convivência mais voltada à Intimidade.
Na vida pessoal, reflexos muito positivos

ESCORPIÃO • 21/tQaMIl
Semana que destaca o
seu senso de realidade
o uma aproximação j
maior das pessoas com as quais convive 3e farmâ
rotineira. Você vai superar obstáculos o reaiiíBr
velhos planos. Esle ê um mqmento próprio para o
amor e a ternura. Instantes de fone condiciona-
monto em tavor de lucros materiais

Triângulo amoroso à moda da Máfia
Reprodução Divulgação

Livro que inspirou o filme 
'Cassino' 

narra

história real ditada a jornalista por mafioso
A trama do filme Cassino pare-

ce um folhetim à maneira da Má-
lia, mas 99% do que aparece na
tela vêm da realidade. O violento
triângulo amoroso que envolve
Sam Rothstein, Nick Santoro e
Ginger McKenna não foi inventa-
do pelo jornalista ítalo-americano
Nicholas Pileggi, autor do livro
Cassino, que inspirou o filme. A
história é fruto das conversas en-
tre Pileggi — um dos representan-
tes da geração do new jornalism,
que deu aos EUA seus melhores
repórteres — e o jogador Frank
Lcfty Rosenthal, nome real do
personagem Sam Rothstein.
Frank salvou-se milagrosamente
de um atentado a bomba, acabou
preso pelo FBI e decidiu contar
sua vida ao jornalista.

Cassino: amor e lionrn em Las
Vegas (Record, 352 páginas, RS
22,9), que chega às livrarias brasi-
leiras esta semana, foi escrito em
I993 e é recheado de declarações
de Frank Rosenthal. O verdadei-
ro diretor do Cassino Tangiers —
também um nome fictício para o
famoso Riviera — conheceu a
prostituta Geri McGee em 1963.
Foi amor à primeira vista. Para

Frank, é claro, que acreditava nis-
so. Geri — que no filme virou
Ginger e ganhou o corpo e o rosto
de Sharon Stone — disse desde o
primeiro encontro que seu roman-
ce com o diretor do cassino era
um "negócio milionário, com
poucas chances de dar certo".

Geri. além de alcoólatra, tinha
um cafetão que não desgrudava
de seu pé e que precisou apanhar
muito da Máfia para aprender
que não se deve mexer com mu-
lher dos outros. O que já era com-
plicado sai de controle quando a
loura começa a trair o marido
com o violento Anthony tlie Ant
Spilotro. amigo de infância de
Frank e seu braço armado. Spilo-
tro é fielmente revivido por Joe
Pesei, que imitou até seu corte de
cabelo e os trejeHpa çafftjçítes.
Cassino não foi a primeira investi-
da de Pileggi — tjyé co.assina o
roteiro do filme çom Sçorsese —
no universo mafioso. Seu primei-
ro livro sobre O assunto é Os boiis
i ompmiwiros (Pest Seller, 232 pá?
ginas, RS 19,5), tàmbétn levado
ao cinema pelo diretor em 1991,
com o mesmo tratamento seco de
Cassino. (M.C, § Ntit)

Ligações em

Hollywood

Boêmios, charmosos, podero-
sos, disputados por mulheres, al-
faiates de luxo e promotores de
festas. Não è à toa que a descrição
sempre valeu tanto para mafiosos
célebres quanto para os astros da
fase áurea de Hollywood. A in-
dústria cinematográfica america-
na viveu seu apogeu sob os auspi-
cios do dinheiro mafioso na pri-
meira metade do século. Falar so-
bre a verdade da Máfia, portanto,
sempre dificultou o financiamen-
to de um filme. Mas alguns ci-
neastas foram, progressivamente,
tirando a fdiniglia de seus escon-
derijos.

Os sobrenomes italianos pre-
dominam: Sérgio Leone e o deli-
íiltivo Em milü \v? liti
Çoppola com a trilogia Q jpfcT<>-
.ro clwjiio, e o próprio Sçorsese,
colocaram os parentes á mostra.
Em Cassino, 0 judeu Sam Roths-
tfitt è fachada para os italianos de
Kansas City, o que serve eomo
metáfora da própria indústria çi-
nematogrãnea ameriçana, onde
os nomes judeus sempre estiveram
no* erèditos p os italianos nas as-
slnatuías dos cheques.

Muitos artistas eram amigos
próximos dos mafiosos famosos.
Um grupo deles ficou especial-
mente conhecido por suas festas
regadas a uísque, champanhe e,
como ficou claro algumas biogra-
fias não autorizadas depois, muita
cocaína. Dois descendentes de ita-
lianos, além de encabeçar os to/>
te/i de discos e filmes, chefiavam o
grupo conhecido como o rat páck:
Dean Martin e Frank Sinatra.
Com Sammv Davis Jr. e Joey Bis-
hop, eles eram as estrelas das telas
e dos shows de Vegas e. segundo
vários pesquisadores; serviram
como verdadeiros embaixadores
de mafiosos como o temido Sam
Giancanna. Sinatra era amigo
tanto de Giancanna quanto da
família Kennedy. A tríade máfia-
Hollywood-poder é uma das ba-
ses do sonho americano. Foi Bob,
o mais velho; que pediu a John
Kennedy que se afastasse de Sina-
tra. O dinheiro contrasentor não
saiu dos estúdios. O divertido O
nome do jogo, em cartaz no Rio,
com John Travolta, mostra os
traficantes e a Máfia disputando a
produção de um filme. No Brasil,
os bicheiros não renderam tantas
produções. A mais conhecida é O
rei do Rio (1984), de Fábio Barre-
to, diretor de O quatrilho, sobre
um golpe de dois bicheiros ficti-
cios.
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SAGITARIO • 21/11 a 20/12 CAPRICpRNIO ? 21/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 20/2  PEIXES • 21/2 a 20/3 . i > .
Com o Sol om loqo na /Y/ \_WT\J Posicionamonto quo in- Dias om que Urano tem Com 0 So1 che9ando A
qunr.a-lora busquo dica mudangaso Isso 1^1/ bom trdnsito o voc6 vlve ^Tlf/ V sua segunda casa zodia-
malor raclonallsmo om j val rovelar aspoctos im- tl taso allamento favora- \ ^ cal.sflo pos.t.vas as indi-
suaa prbprias acdos, organizando-as o lazondo-as portantes de sua rotina. Fortes e crescentes oxi- vol. Mas 6 essencial que ordene a sua rotina cacoes que faiam de gannos e traoaino. Mesmo
em ordem de prioridade. permanecem as boas gdncias. Criatividade acentuada. Bom quadro em Lucros virAo disso. Satisfapdo muito grande no assim, rnantenna controle e cuidados com suas
indicacOos quanto ao amor e vfda Intima. Entendi- relagAo aos que Ihe sao intimos. Procure se mos- trabalho e na famiha. Encontros trarflo um signify a<;6es. Amigos e parentes ganham nova importan-
mento e acdes que mostram paixflo. Novidades trar mais dado e firme no amor. Sonhos que podem Cado novo para seus interesses amorosos. Com- cia em sua rotina Positividade em relagao ao amor
bastanto positivas em termos pessoais. se concretizar no apoio de pessoas mais intimas pensagdes nos atos de pessoas experientes. Senslbilidade quo podera mudar seu modo do agtr.
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CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
Posicionamento que in- I
dica mudanças o isso L»  \)vai revelar aspectos im- 
portantes de sua rotina. Fortes e crescentes exi-
gôncias. Criatividade acentuada. Bom quadro ôm
rolaçflo aos que lhe são íntimos. Procure so mos-
trar mais dado o firme no amor. Sonhos que podem
se concretizar no apoio de pessoas mais Intimas

AQUÁRIO • 21/1 a 20/2 
Dias om que Urano tem
bom trânsito o vocô vive ri'
lase altamente (avorâ- n r
vel. Mas ô essencial que ordeno a sua rotina
Lucros virão disso. Satisfação muilo grande no
trabalho e na família. Encontros trarão um signiti-
cado novo para seus interesses amorosos. Com-
pensações nos atos de pessoas experientes.

PEIXES* 21/2 a 20/3 . rm,
Com o Sol chegando à iL*)}
sua segunda casa zodia- » ,
cal. são positivas as indi- —
cações que falam de ganhos o trabalho Mesmo
assim, mantenha controlo e cuidados com suas
ações. Amigos o parontos ganham nova importân-
cia em sua rotina. Positividado em relação ao amor
Sensibilidade quo poderá mudar seu modo do agir

SAGITÁRIO • 21/11 a 20/12 
Çom o Sol om fogo, na
quarta-feira, busquo 4
maior raclonalismo om (t I
suas próprias açõos, organizando-as o fazondo-as
em ordom de prioridade, permanecem as boas
indicações quanto ao amor o vida Intima. Entondi-
monto o ações que mostram paixão. Novidades
bastante positivas em termos pessoais.

GATÃO DE MEIA-IDADE MIGUEL pAiVA
Wf'- -

OflAAlOCÈWÃD
£' Feio,

MEU WR.1.

: ; M6U6
maob?mh

Q.UE56
DERAM &6M

edOMOf
0<SW

^f5SüMCX>

euç>eu
ADCXZO

0V\J\Q. [<&0.

NÍQUEL NÁUSEA FERNANDO GONZALErSiAs£li
ZIRALDOO MENINO MALUQUINHO

MunoUNHO. ai S£lIAM E CURtl> MALUt1004 C
'•*0 

.owíto it
PE FWO"

owpyo viARSJi^tSSO
st jwoo:-

rongo

CHARLES M SCHULZ
O MAGO DE ID PARKER E HART 7emc»R-\

TC6 CASOS)
£ FffGIL
AOtVlNÍW/

AS PE&aOAS MORREM
PE CURIOSIDADE SO*
BRE O QUE O "CATCNSR"
D\Z NAS COTMFERÉ.N.
CIAS COM o-PrrcwER"

T^rAOS FER-
RADOSÍ CHAR

. LIE BROWN-O BO&OV FDBUQ13!
SUMIU.' Jl UM8TB.'

/ "BOVETm
para topos
os Bors-y

V G?UINS"vf

MAURÍCIO DE SOUSA
MAVIA uma PEDLANO MEO DO GUUNMO!NO MEO DO CAMiMwOHAVIA UMA P6DLA..

r isso é l
QUE ^ tN-\
SEGURANÇA]

(JON ESTAnEMSAlAW-
—^.-^--UrDO PRA

^ni pesta
/ I /?\ ,AMO

/ (Ul//^X NOVO.

FALOU COMIGO.cebounhat

HORIZONTAIS — 1 — na Gròcta antiga, coniunlo
ordenado do precuitos e instruções relativos A ropro*
sontoçAo teatral, do ordinário olaborados pelo autor
dramático o dados aos atores que lhe representavam
as obras, contunto de precortos e normas de uma arte
ou ciência. 10 — pequeno pooma. cujo assunto 6
geralmente pastoril, mas nflo dialogado como a ôclo-
fia; 

entretenimento amoroso 11 —cachimbo, usado na
ndia, com depósito do água no meio do tubo poi qpdp

passa a tumaça. 12 — peça reforçada do alvonann na
qual so apôia a e*tromidado de uma viga. suporti) do
ferro fundido quo so pôo sobre o dormente o Ofid©
assenta o trilho; 13 — ato inoportuno ou inconveniente,
mulher muito fecunda; 14 — hidrocarboneto nflo çaturado. de cadeia aberta o que contem no mínimo um Mo
duplo, composto binario de carbono o hidrogflnio Áci-
clico, nio-saturado. com uma dupla ligação. 16
medida japonesa de capacidade, et^uivalente a 0.1B
litro. 17 — rêflua graduada, em instrumentos para
medir ângulo», móvel ao redor de um dos seus pomo»,
visando so oa objetos por meio de pinulas ou de um
óculo: qualquer dispositivo mecânico dostinado .1 má-
dir Angulo* ou afastamentos angulares mediante um
alinhamento óptico; 20— articulação viciosa o indistirí-
Ia dal palavras, vicio de pronunciação, que impede a
articulação distinta das palavras: 22 — unidade 'Se
intensidade luminosa; 23 — espirito do madoira. onf
pregado como agonto da dosnaturação dos ãlcoois
nome dum radical bivalento que constitui o elo tunda-
mental mediano do todas as cadeias de compostos
orgânicos aclclicos e cíclicos saturados. 25 — noe
xangós, pequeno tambor feito do um barril, com couro
nas duas extremidades, e que se percute com baqu»1
tas do madeira; nos candomblés jejo-nagós, designa-
çâo genérica dos atabaques. ."?6 — tribo das margens
dos rios Catrimani. alto Omeni. Araçá. Mapulau,"o
Maca|ai (AM e RO), a qual so maniôm isolada: 21 \—designação Imprópria de doença do origom viral,.d"
elevada incidência em homossexuais do soxo mascai
no. em receptores do transfusões do sanguo e êhi
toxicômanos na qual hâ importante baixa da capacjd*
do de reação imunológica, o que se manifesta pelo
aparecimento de tumores malignos de rara ocorrônti.i
n:i população em gorai e pela instalação de mfocçÔes
graves o altamente lotais 29 — manobra para tarpçar
o touro cada uma das letras ou sinais que. om quanr
dados determinadas, compõem uma tonto de tipos;,10— pequeno pJanota descoberto em 1856
VERTICAIS — t — lenõmono ocorrento em corías
flores, o que consisto na maturação dos ostames e do
ginecou om épocas distintas de modo que a <k>'
conquanto mortoiogicamente hermafíodita. ó fisiol^gi
camonte unissoxual 2 — segundo Demócnto im«!jef.
materiais formadas por átomos emitidas pelos obju
tos e que afetam ou os órgãos dos sentidos, ou a afei
ou o pensamento 3 — ornamento do ouro ou de
pedraria, bertoquo para corrente de relògKj; 4 — tumor
sinovial ou abscesso entre o nervo do iarrete e o osso
da perna do cavalo. 5 — principio básico da homêopa-
tia que se apò«a no preceito de que toda substância
capa/ de determinar certas manifestações no homem
sâo suscetíveis de fazer desaparecer manifestações
análogas no homem doente 6 — pancada no alto da
cabeça. 7 — mau humor, neurastema. por influência
outrora atribuída á Lua 8 — corpo solúvel na água e
que se encontra nos ovos de certos pe»xes ciprinideos,
9 — plural da letra a. quando 6 cons»derada três vozes
13 — unidade de medida de dose de radiação «nizary
te absorvida, e equivalente a uma transferência de
energia de 100 ergs por grama de qualquer material
com capacidade de absorção. 15 — sistema ortodoxo
de filosofia da índia fundado por Gautama. caracteriza-
do sobretudo pela reflexão em torno de temas de
caráter lógico e metodológico, e pela elaboração de
uma teoria do conhecimento e do universo físico
visando sempre tais conhecimentos a liberação final
do HxJividuo. a moesa (p< ). 18 — caminhos arenosos
entre banhados e alagadicos. brejos de igua salgada &
beira do mar 19 — diz-se de ò-gAo ou oarto vegete
cuios Borcos sáo irregularmente recortados como w-
tivessem sido roídos 21 — desistir de reagir (o animti
por !ad ga ou mau trato, desgostar-se por pequenacontranedade ou ofensa o obstinar-se em nâo rrau-'.
tomar parte na conversação brinquedo etc em queestava entretido 24 — tratamento honori'<o que se <J.i
na China a cenas pessoas 28 — encanto pessoal

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — atlas gale gr&-!>nagem mi; mala
da. atenciosos satira. mede cava: veranearam: in
círva, treco mão. pouso Sos
VERTICAIS — aqrvis Tatamento lâ a*ieiíMd«W. Sir
cromco. gaio açastar iedo. em assam na>a etar. &8.<
vazão, ví, evo ru mi; os t

Cof-r»«por»ò*ocio para Rua das Palmeira*, 57
«p. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070
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Viva o Largo da Pcnha, o pri- Fmciro projcto do Rio Cidade a scr [
inaugurado e que ficou lindo — |
tomara que chegue logo a libra da |

IjliL*? Viva o Largo da Pcnha! Viva!
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Presente de domingo: a maraviihosa Mdnica Muniz — too linda queninguem, nem mesmo uma mulher, consegue botar defeito

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 1996

Uma ou outra
Enquanto não é definido o nome do

PSDB para concorrer à prefeitura de São
Paulo, a deputada tuçana Zulaiê Cobra
Ribeiro pensa em trocar de poderes.

Considera com carinho a possibilidade
de sair do Legislativo para, a convite do
governador Mário Covas, fazer parte —
em 97 — de seu secretariado.

Arte brasileira
O Museu de Arte Moderna estreia,

quinta-feira, a maior exposição realizada
no Brasil sobre a obra de Carlos Zilio.

Enire os melhores quadros do autor, a
curadora da mostra, Vandinha Kpbin,
promete uma surpresa: o resgate dos tra-
balhos apresentados por Carlos para a
Bienal de Paris de 76 — raros de se ver.

'Túlio mal' Dizem que Alessandra não está nem ai para as boatos sobresua crtse conjugai com o Ídolo alvinegro Túlio.
Anda fazendo gol de bicicleta.

Danuza Leão e Cláudia Mqntenvgro

RÁ ÍRRÍ) IlMPny™ n?va eu?rra foi declarada pelo prefeitinho deLilllirxjCopacabana, Índio da Costa: agora o alvo são asoarraquinhas instaladas nas transversais do bairro vendendo frutas e legumes.
<.,r,,)X.P°Stír £ P,0k!i('-Ü0 ®.sem "cnhum controle sanitário, representam um perigo para asaúde — alem de deixar imundas as ruas do bairro h 1

JORNAL DO BR ASIL

Segurança
O efeito Econômico/

Nacional fez com que os
depositantes procuras-
sem aplicar seu dinheiro
em bancos mais seguros.

Segundo o superinten-
dente de negócios da
Caixa Econômica, Cláu-
dio Martins Ribeiro de
Jesus, nos meses de de-
zembro, janeiro e feverei-
ro os depósitos na CEF
cresceram RS 150 mi-
Ihões.

Mau exemplo
A eleição ainda está

longe, mas o Rio já co-
meça a ser poluido pela
propaganda eleitoral.

O primeiro a sujar a
cidade ê o deputado esta-
dual Albano Reis, que
colou nas paredes de
mármore do Túnel do
Leme, próximo ao Rio
Sul, cartazes cie sua can-
didatura á prefeitura do
Rio.

E seu slogan mudou:
no lugar de "Papai Noel
de Quintino" se lê agora"Albano Reis 96".

Amigos de Glauber
Será lançada na terça-

feira a Associação dos
Amigos do Tempo Glau-
ber; sem nenhuma ajuda
oficial, D. Lúcia, mãe de
Glauber, conta com a
ajuda dos que foram
amigos e admiradores do
genial cineasta, isto é: to-
do mundo.

O lançamento será no
Estação Botafogo, às no-
ve e meia da noite, com a
exibição do vídeo Glau-
ber Rocha quando o cirjè-
ma virou sambai dirigido
por José Roberto Tore-
ro.

Prevenido
O ministro da Justiça,

Nelson Jobim, pediu ao
presidente da Câmara,
Luis Eduardo Maga-
Ihàes. para deixar de lado
a reforma do Judiciário
— por enquanto.

Não quer correr o ris-
co de que o projeto entre
no bolo e leve. como os
outros, uma bela bomba.

Cenário de festa
As filmagens envolvendo a participação dos dipio-

matas de O que e issàj companheiro?, hoje. no Palácioda Cidade, serão em clima de festa.
Bruno Barreto laz aniversário, e a equipe aproveitao bufe preparado por Ana Carvalho e Tecília Silveira ecomemora em pleno sei.
Além disso, já está no Rio Fisher Stevens, que vaiatuar no filme. Informação cultural: o ator foi casadocom a bela Michelle Pfeiffer — que responsabilidade.

Presente de domingo: a maravilhosa MônicaMuniz — tão linda queninguém, nem mesmo uma mulher, consegue botar defeito

Com Sarney, tudo bem — esse não muda, com sua
política baixa, antiga, barata e provinciana. Mas e
FHG? E Sérgio Moita? Ah, assim não dá.

Linda sabe que é ingênua, mas descobriu que não
. está sozinha; existem muitas pessoas como ela também

chocadas com esse teatro montado entre o Brasil e o
outro lado do mundo. Tudo que ela queria é que a
CPI dos Bancos fosse instalada, sim, mas por determi-

nação do governo, não por chanta-
gem de uma pseudo-oposição —
clue aliàs n'~10 engana ninguém.

Linda Imaculada está decepcio-
nada, jururu, mas gostou de ver
Dona Ruth se esquivar para não
cumprimentar Sarney, no enterro de
Magalhães Pinto, e gostaria de sa-
ter o que ela pensa de tudo isso;
Linda sempre ouviu dizer que o ser

\ humano não falha, mas acha queem algumas poucas pessoas ainda se
rW pode confiar.

 Nas mulheres, sobretudo.

Falha nossa
Chega amanhã às li-

vrarias o livro Penso, logo
me engano, com os maio-
res e mais desastrosos er-
ros e absurdos que os
cientistas cometeram atra-
vês da história.' ' '

Escrito pelo jornalista
francês Jean Pierrc Lenlin
e lançado pela Ática, a

. obra mostra gafes de Ga-
li leu Galilei, Einstein e
Pasteur — entre outros.

• Vil."»

„ Burocracia já
Mais uma gracinha a

caminho!
Foi aprovado pela

Comissão de Constitui-
HSÍ ® Justiça do Senado
ua&j o projeto de lei 274/95

que instituiu o registro de
;' 

~ ' propriedades de veículos
1 automolores.

Traduzindo: na compra
ou venda de carros a
transferência terá que ser'l registrada em cartório, co-
mo se faz com os imóveis.

. -. Fora a mão-de-obra.
mais uma taxa a pagar.

Bolso furado
Importado predileto

das mulheres, o Tipo foi
reprovado pela revista
Quatro Rodas.

Testado durante 30
meses, o carro consumiu
em manutenção USS
6.700 — uma média de
USS 223 mensais.

Outro objeto de dese-
jo, o Honda Civic, não
fica muito atrás: USS
5.166 no mesmo período.

Assim não é possível.

Rio verde
O governador Mareei-

lo Alencar e o ministro
Gustavo Krause ofere-
cem terça-feira, no Palá-
cio das Laranjeiras, um
almoço para os 26 minis-
tros estrangeiros que che-
gam hoje ao Rio para
participar da 4a Reunião
Informal de Ministros do
Meio Ambiente.

Na ocasião, Marccllo
anunciará a cidade como
sede da conferência —
em 97 — que vai revisar
os objetivos que foram
traçados na Rio-92.

Linda ainda confia
Linda Imaculada anda desiludida, e razões paraisso não lhe faliam; ela precisa admirar pessoas, mas

nos últimos dias tem tido uma decepção atrás da
outra.

Dalton Valérlo
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? Tecidos importados e nacionais a partir de RS 6,00.
* Passamanarias em geral.

? A cessórios p/ cortinas. ? A lmofadas

a partir de 17/março em nossa loja.

Búzios . 29/03 a 7/04 - 29/04 o 05/05
Foz do Iguaçu . "Full lime"
Arraial D'Ajuda - Datas Especiais

.LiiuiRreciiucnto sem medicamentos

.Combate ao stress . Atividades físicas
e de lazer . Atendimento médico 2ih
PARCELAMOS EM ATÉ 3X.
PLANTÃO NESTE DOMINGO:
268-2689

TELS.: 255-7672/255-2545 fax. 256-9394hflp i: www Ktghwoy tom br / kgia / ipo htm

inoo: j
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SPA
by Ligia Azevedo

Relógio do P

Em mármore, ferrugem e bronze
dourado, o relógio que serve de base
para o busto do Imperador, fazia

parte do acervo do Paço de Sào
Cristóvão e compõem o ambiente de
sarau recriado num rico salão do
Museu Nacional de Belas Artes é uma
das atrações da exposição que reúne
pinturas, esculturas, mobiliário,
vestuários, fotos e documentos de 16
instituições culturais e 17
colecionadores. O evento que abre as
comemorações dos 500 anos de
descobrimento do brasil i uma
inciativa do Círculo Monárquico do
Rio de Janeiro e tem curadoria de
Luciano Cavalcanti de Albuquerque e
Paulo Roberto Barragal. De 3* feira á
6* feira das lOhs. às 18hs. Sábados e
Domingos das !4hs. às I8hs.
Ingresso: RS l. Entrada Franca aos
domingos. Museu Nacional de Belas
Artes (Av. Rio Branco, 199).
Patrocínio: Ministério da Cultura.
Apoio: General li do Brasil - Seguros e
Les Antique - Feira de Antigüidades.

studio de

leblonl

D. PEDRO H -170 ANOSUma Viagem no Tempo ao Segundo Reinado

claudia sissonl

Preços de 1994
Tubinho ~ RS 48,00
Calça -RS 61M
Bermuda t)4 ® R$ 39,00
Saia "RS 29,50
Rlazer - R$ 78,00
Colete "RS 39J0

Roa Conde dc Bonfim, 615, Ij 114|
Tijuca - Tel: 288-7578

MUSICA

CIVILIZADA

&

INFORMAÇÃO

RELEVANTE

99,7

1 VILLA RISO
No almoço Ue domingo
a tradicional Feijoada

c Buffet variado
MÚSICA

ao vivaReservas: Tel.: 322-1444 - Estrada da Gávea, 728 - Sào Conrado

BOLSAS E ARTEFATOS DE COURO

Uma Questão de Estilo
Tel: (02 1 ) 260-9990
Fax: (021 ) 270-2741

Rua Trinta de Maio, 98
Penha Circular

SALAO WANHAIR
ATENDEMOS A DOMICÍLIOTomos a molhor oquipo p/ fazer o sou cabolo adomicilio c/ descontos do ntó 40% no saldoAv 13 do Maio. 33/ 308 • CentroINTERLACE. MEOA-HAIN. IMPLANTES.PERMANENTE AMERICANO E AFROE outros serviços do Bole/n Facilitemos c/Choque Pt* o Cartões de CréditoLIGUE E COMPROVE III220-7607 - SnlAo278-0892 - Rosldência

HERBALIFE
Porca P»»o FocllmontolControle do Calorias, som exercícios can-salivo* r.: sem passar forno
Maiores Informações

297-4173

HERBALIFE
Porca peso o os centímetros!Programa do Nutrição Celular è base d?Ervas, com conirolo do CaloriasLiguo Já!
287-2872/ 247-SSS2

Deixe seu corpo em paz na Semana Santa.

SinÇAPORE AIRLinES

ao~ Jlíu/idfr
í&vmeira- (jtfa&se: USS 5.699
(3ta&se> &ixa<tüw: USS 4.099

v ema/iã/Sasita/
^iésro- + tTêrresfsv

(USS JojSm 5\/&ra

I US$870

^antioao-

SB1 iissB

VALLE NEVADO

CHILE
' 

0 vezes sem juros

Plane rs•Mm I ruiaxo um.

S(02l)262-7507 * 262-7l43

ItCIIÍOS PAPfIS f p.VJS

RUA JOAHA AtvíOÉUC , tó'
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¦ Vaidoso, mas dizendo-se muilo preocupado B Ij ~"^H T^"

M com a beleza interior, o nutrologo Joao Curvo, Mm B flf jn Hi V # jH W&.-H
140 anos, nao descuida um segundo da estetica. H H H 9 H m fl B H
I "Preciso vender saude, por tenho que tcr W M I V B 1ft JB H
I sempre uma boa aparencia", declara o proprie- W H
Htario do spa Dr. Joao Curvo, no hotel Porto

M Perfume — "Nao agua dc Esporte — "Nao 
pratico." trato — Tawfik. ("Eleja pintou um Nei Ching

Bcolonia ou lavanda apos o banho." Religiao — "Nao sigo nenhuma, retrato de minha mulher.") Escritor — Gabriel Garcia Mar-

ERFIL DO CONSUMIDOR

"Homem bonito? Magic Johnson e Neguinho da Beija-FIor. Os homens negros são os mais bonitos"

Esporte — "Não 
pratico."

Religião — "Não sigo nenhuma,
mas sou católico de batismo."
Hobbie — "Cantar, em casa ou
com os amigos."
Peça de teatro — O mistério de
Irmã Vap ("Vi duas vezes.")
Autor — Nelson Rodrigues e Mi-
guel Falabella
Diretor — Spielberg
Ator — Marco Nanini
Atriz — Glória Pires
Mulher inteligente — "Lúcia, mi-
nha mulher."
Homem inteligente — Santos Du-
mont. ("Ele facilitou muito a nossa
vida, deixando o mundo menor.")
Motivo de orgulho — "O trabalho
de minha filha Luiza (a Belinha de
Cara ou Coroa), que ela realiza com
disciplina e talento."
Motivo de arrependimento — "As

pequenas injustiças que cometi com
meus filhos durante as brigas fami-
liares."
Ginástica — "Em casa, durante 20
minutos, todas as manhãs ao acor-
dar. Faz circular a energia e tonifi-
ca os músculos."
Guru — Não tem
Mito — Mahatma Ghandi
Quem gostaria que pintasse o seu re-

trato — Tawfik. ("Eleja pintou um
retrato de minha mulher.")
Quem gostaria que compusesse uma
música para você — "Meu filho Da-
niel, que faz músicas lindas."
Homem elegante — Edson Celulari
Mulher elegante — Lilibeth Mon-
teiro de Carvalho
Homem bonito — Magic Johnson c
Neguinho da Beija-flor. ("Os ne-
gros são mais bonitos que os bran-
COS.")
Mulher bonita — Cláudia Raia
Sonho de consumo — "Férias
anuais no exterior em hotel cinco
estrelas, com direito à primeira
classe."
Livro de cabeceira — "O de fitote-
rapia chinesa que estou estudan-
do."
Cantor — Gilberto Gil
Cantora — Maria Callas
Ópera — Plácido Domingo
Remédio — Com vitaminas, mine-
rais e aminoácidos
Símbolo sexual— Marilyn Monroe
Personalidade — Evita Peron
Superstição — "Acordar aos oito
minutos de alguma hora; 6h08 ou
7h08 ou 8h08. O oito me traz suces-
so no trabalho."
Livro — O imperador amarelo, de

Nei Ching
Escritor — Gabriel Garcia Már-
quez
Filme — O quatrilho
Disco — Abismo zen, de Orlando
Morais
Show — O sorriso do galo de Alice,
de Gal Costa, dirigido por Gerald
Thomas. ("Ela tinha emagrecido
comigo.")
Programa de TV — Comédia da
vida privada.
Qualidade — "Seriedade, hones-
tidade e cumplicidade com o meu
trabalho e meus pacientes."
Defeito — "São tantos..."
Fobia — Altura
Tara — "Essa 

guardo para mim."
Pior pergunta que já lhe Fizeram
— "Qual é a sua tara?"
Pior resposta que já deu — "O
silêncio durante um barraco. Não
consigo responder. Levo sempre o
desaforo para casa."
Vexame — "Fico constrangido
quando vou a uma reunião na
casa de amigos e tenho que ficar
numa varanda ou numa Cobertu-
ra acima do terceiro andar. É lerri-
vel."
Presente que gostaria de dar —
"A vida eterna, com juventude."

Presente que gostaria de receber
— "A dívida da minha casa pa-
ga."
Queixa de consumidor — "O tempo
perdido para pagar uma conta com
cartão ou cheque em qualquer
shopping."
Signo — Leão
Psicanalista— Nunca tive
Momento profissional mais emocio-
nante — "A consolidação do spa
criado por mim."
Pior momento profissional — "Lo-

go que me formei, em 1980. Não
me encaixava cm nenhum segmento
convencional da medicina."
Intelectual— Darcy Ribeiro
Qual a melhor tática para se con-
seguir alguma coisa de alguém —
"Nunca entrar de sopetâo. Vou
ganhando espaço sorrateiramente
depois dou o bote, que nem co-
bra."
Com quem gostaria de esbarrar por
ai — Caetano Veloso
Receita para o tédio — "Criar,
trabalhar ou estudar uma língua
estrangeira. E. é claro, cantar."
Receita para a solidão — "Mer-

gulhar fundo nela. sem medo e
sem masoquismo para se reerguer
mais forte."

O que gostaria de fazer antes de
morrer — "Respirar bem fundo a
vida. rasgar minha alma, ab(ir o
coração e abraçar meus amigos."
O que você deseja para alguém
que o magoou — "Distância." !
Lugar mais esquisito onde fez amor

"Lugares normais. Nunca fifc em
cima do armário, embaixo da isca-
da ou soba1 a galadeira. Já Fiv' no
carro, como todo mundo." ;
Ruido que faz quando faz anuir —
"Bufo. 

gemo e suspiro."
As noites de lua são propicias a...

"Extravasar as emoçòesjque
nos queimam, extravasar a Sou-
cura escondida."
E os dias de sol... — "Alirtien|ar a
nosso lado fogo."
Como se acalma quando está ten-
so — "Tomo vários banhos. [Fico
sozinho no banheiro."
Mal do século — Aids
Quem levuriu paru uma ilha de-
serta — "Meus amigos."
Quem deixaria lá — "Todas as' pes-
soas que se aproveitam da fraqueza
alheia, alem dos batedores de] car-
teira e os estupradores."
Frase — "E o espetáculo conti-
nua."

Vaidoso, mas dizendo-se muito preocupado
com a beleza interior, o nutrólogo João Curvo,
40 anos, não descuida um segundo da estética."Preciso vender saúde, por isso tenho que ter
sempre uma boa aparência", declara o proprie-
tário do spa Dr. João Curvo, no hotel Porto
Bello, em Mangaratiba. Curvo é hoje o homem
das estrelas. Reúne inúmeras delas em sua longa
lista de pacientes. As cantoras Simone e Leila
Pinheiro e as atrizes Glória Pires, Lúcia Verissi-
mo, Cláudia Jimenez e Lucinha Lins são apenas
algumas que colocaram nas mãos dele o equilí-
brio do corpo e da mente.

Mais conhecido como médico de regime (ró-
tulo que detesta), João Curvo garante que segue
à risca a dieta á base de legumes e verduras que
prega no spa. Mas, nos fins de semana, um
convite para saborear uma comidinha mineira
nunca é recusado, admite. "Sou mais chegado a
tutu que caviar", diz. E, confirmando que seu
radicalismo não é absoluto, confidencia que não
pratica esportes c que é modesto em relação à
ginástica: 

"Faço 20 minutos de exercício por
dia. Faz circular a energia". Enquanto isso, as
moças suam...

A postura quase zen é mesmo uma das carac-
terísticas da personalidade de João Curvo. E
nem o trânsito o tira do sério: "Procuro não
ligar para não me contaminar com o baixo
astral alheio." A atitude calma e ponderada

. ganha requintes de estratégia quando se trata de
conseguir algo de alguém: "Nunca entro de' sopetâo. Ganho espaço sorrateiramente", diz o
mago do emagrecimento, pai de Luiza, 10 anos

• ("ela é um dos motivos de orgulho") e Daniel,
15 ("gostaria que ele compusesse uma música

. para mim").
João Curvo não usa relógio, ("mas sou pon-¦ tual"), anda de meias em casa e no consultório

í ("sapato só na rua") e segue uma superstição
muito peculiar: acordar sempre aos oito minu-
tos de alguma hora (6h08,7h08 etc). "O oito me
dá sorte", explica. Mas as esquisitisses acabam
aí: "Sempre fiz amor entre quatro paredes. Já
fiz dentro do carro, mas isso todo mundo fez",
brinca o médico, que prescreve o bom humor

. como o elixir da longa vida.

' 
Perfume — "Não uso. Só água de
colônia ou lavanda após o banho."

Desodorante — Fa Light
Sabonete — "Chinês, o De Sanda-
lus."
Pasta de dentes — Aqua Fresh

Creme para o corpo — Sem perfu-
[ me, à base de hidrutunte. ("Só para
, deslizar numa massagem.")
¦ Roupa — "Branca e confortável.
Compro na primeira loja que en-

, trar."
Relógio — "Não uso há mais de 20
anos. Mas sou pontual."
Sapatos — "Só uso quando estou
nü rua. Em casa e no consultório
ando de meias brancas."
Ç-ueea — Samba-cançào
Telefone celular— Motorola
Computador — Pentium
Videolaser— "Ainda não tenho."
Restaurante — Lokau. na Barra
Comida que mais gosta — "A mi-
neira. Sou mais chegado a um tutu
í|tie a um caviar. Mas minha dieta
jjurante a semana é à base de legu-
nics e verduras."
Comida que não gosta — Carne bo-
vi na
Fruta — Nectarma
Bebida — Água e vinho
Coleção — "Não faço."

Adriana torete

Divulgacflo
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A da música

Série 
'Concertos 

de Vinólia' traz ao

país Orquestra Sinfônica de Berlim,

que tem na regência Isaiah Jackson

VICTOR GIUDICE
Não é fácil viver à sombra de uma lenda. Apesar

disso, a Orquestra Sinfônica de Berlim funciona bem em
uma cidade que apresenta como cartão de visita um dos
maiores conjuntos sinfônicos de todos os tempos: a
Filarmônica de Berlim — cujo regente é Gáudio Abba-
do. "Atualmente a Sinfônica reúne 75 músicos", infor-
ma ao JORNAL DO BRASIL, pelo telefone, de Berlim,
o maestro americano Isaiah Jackson, que dirige a or-
questra há dez anos. "A Sinfônica de Berlim é uma
orquestra mais voltada à música ligeira. Nem por isso,
no entanto, deixa de apresentar peças sinfônicas de
maiores dimensões", explica Jackson. O conjunto é a
principal atração da série Concertos de J inólia, que está
sendo apresentada no Brasil desde sexta-feira e prosse-
gue até o dia 24 deste mês. A série começou por Curiti-
ha, passa por Porto Alegre, hoje, e São Paulo, amanhã,
seguindo para Brasília, dia 20. se exibindo no Rio de
Janeiro, dia 21, Salvador, dia 22, e terminando a tempo-
rada em Recife.

Isaiah Jackson embasa sua avaliação do conjunto
. listando as peças mais exigentes de seu repetório. "Ulti-

mamente tocamos a Quinta Sinfonia de Beethoven. a
Terceira de Tchaikovski. a Sexta de Shubert, a Segunda
de Rachmaninof, detalha Isaiah. No concerto do pró-

Divulgação

O maestro americano Isaiah Jackson. com formação respeitada, comanda 75 músicos há de: anos

ximo dia 21, ás 2lh, no Teatro Municipal, a Sinfônica de
Berlim vai apresentar a Abertura da ópera Dotj GUnpnni,
de Mozart. o Concerto n"I para piano e orquestra, de
Chopin, e a Sinfonia rf4, de Brahms. Em uma das peças
programadas, o Concerto de Chopin. está prevista a
participação de um convidado brasileiro, o pianista
Artur Moreira Lima.

O currículo do maestro Isaiah Jackson mostra uma
formação depurada nas melhores escolas. Formado pe-
Ias Universidades de Harvard e de Stanford, Isaiah
especializou-se em regência na Juilliard School. de Nova
Iorque. Ainda estudante foi também diretor da Orques-
tra Sinfônica Jovem de Nova Iorque, tendo estreado na
Europa em 1973. como regente convidado da Sinfônica
de Viena.

Chamando a atenção dos principais regentes com
suas atuações. Isaiah acabou conseguindo uma impor-
tante ajuda: foi graças a uma recomendação do célebre
Leonard Bernstein, que ele se tornaria o primeiro amer;-
cano a ocupar um cargo de importância na Royal Opera
House, de Londres, onde chegou a diretor do Royal
Ballet. Nos Estados Unidos, já apareceu como maestro
convidado das Filarmônicas de Nova Iorque e Los
Angeles e Sinfônica de São Francisco.

Atualmente, Isaiah Jackson dinge a Sinfônica de
Berlim de olho também na divulgação dos compositores
das Américas, um dos quais tem sua especial admiração:"Considero Villa-Lobos um dos mais important&J Ja
regi diversas vezes as Bachianas brasileiras, pri&Í|>ai-
mente a tf 5", revela Isaiah Jackson.
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do a visitar Cuba, o autor do best-seller Chato - Emir Sader. Agora, o hum^sto ziraldo°^dctS ¦rnmw||M|MM 

' 

Qkrci (A) Brasil ajudou a articular o reaquecimento das minado a retribuir, fazcndo uma vaquinha entre os _relncocs diplomaticas entre os dois paises. durante 70 brasileiros ja convidados pela Casa para cornprar " im,
I gwerno Sarney. Levou o primeiro presente do ma- urn stum! na proxima Bienal de Sao Paulo "E uma I

ranhense para Fidel — uma luxuosa edivao portu- relavao de afeto. A ideologia vem em terceiro lu- I
guesado livro do ex-presidente Brejal dos guajtis gar", diz Ziraldo. que ja fez cartazes para o governo' SBwW^Se^^l Ie trouxe a retribuivao. uma caixa dos alamadof cubano. Mas. no Brasil. o grande colaborador da HHh^ f >. Icharutos cubanos. Como secretario de Cultura de Casa e Emir Sader. Com a intimidade de quem 1H9| I
Sao Paul0, fez conyenios com a Escola Internaeio- viveu sete anos em Havana, ele costuma sugerir ^ f^wllw Inal de Cinema, de Cuba. Indeciso se aceita ou nao nomes brasileiros para os evaftos da insfituicao **«"" ^jfei; I
uma proposta da editora Companhia das Leiras de cuida dos direitos de autor de livros cubanos aqui. Irevisada de Emir prepara um sobre Che Guevara. jcom Cuba e afetiva. Nunca Outro ex-morador que um pe em Hava- ^V1- I
nenhuma proposta foi Orlando Senna, 1986 dirigiu com o ^T V ^ Irrei Betto e outro dos amigos preferenciais de famoso documentarista cubano Santiago Alvares o X IHavana. Mas reahzada. na filme Brascitba. De 91 a 94. Orlando coordenou Ife Iparte . dentro do pais caribenho. Em 1980. numa Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, uma Jtesta de comemoracao da fcvolutfo sandinista. na das mais prestigiadas do mundo. Agora, como dire- ^SmlINicaragua, conheceu F idel Castro. "Ele ficou inte- tor da Escola de Cinema da Universidade do Norte |HH- 1¦Piressado na smtese que eu fazia do socialismo e da fe Fluminense. ele quer reprodu/ir a praticidade das Jcrista . lembra o I ret. No ano seguinte visitou aulas de Cuba e importar professores de la. "E ^Inacao e descobriu sua missao. "Vi 

que havia muita como se fosse uma filha da Escola Internacional". ***** |
wnsao entre a Igreja Catolica e o Estado cubano. resume Orlando, que continua buscando doacoes e JStM Il rocurei as duas partes e me propus a estender convenios no Brasil p.ira a escola cubana j

'*''',ryi '-''H¦ ^-fflTl^nFTllBiiwMWBIi ii'" IMlfcaiiiialU' i J*1 kiT*^ II P I f* f * W - >-¦ fMl

C I BA BLOOl EIO
"Ha uma sensavao muito boa de nao ter nin- H "Os EUA nln hi > n . ram mcd|das a,f mais drasticas e os cubanos conn- REVOLlCAO

lkl . . .. -i t.UA nao bloquoam a China, um mercado nuaram donos de seus narizes." (Fernando \forais) ~ -u , i . .gucm abandonado. Embora seja uma sociedade gigantesco. Cuba tem 10 milhoes de habitantes e FIDEL CASTRO Ei>ta na hora de Cuba promover mudangas para
jxibre. voce nao se sente mal moralmente." (Emir '^nor do que o Estado do Rio. entao os EUA ? 

"0 acirramento do bioqueio comercial node ser 
^ adaptar a nov<H lemP°s- Ha %entos novos. ma,

Sader) "cam cantando de galo." (Jorge Roberto Sihvira) favor&vel a Fidel. Dessci maneira. ele pode manter o 
aC'10 4uePrec*so um vendaval." i Eric Si pontin e-

"Tern muito a ver com o Brasil. Quando chego DF.RRl BADA DOS AVlOES papei dc Vltima- Qucm e atingido e o po\o."
la. parece que estou chegando a Caratinga." (Ztral- -C^u ?os,aria de s;iber o que acontectria se dois n^-nEu gostaria que hou\esse reciclagem no poder
do) 

avioes 
a\is cubanos fossem sobrevoar Washington Ouando a revolu^p fez 30 anos. Fidel deveria cubano. mas desde que o bloqucio americano fovsc

n "Eles semnre fnnm mnitn«>ii tiri , ^gando panlletos contra o Clinton. MuiuxTdos ^entregue 
Cuba aos cubanos. Devia ter dito: suspenso. E urn pais em estado, <ie guerra." {FreiJ hies xmpa foram mu.to sohdanos. mandaram atos de sabotagem mais crue.s contra Cuba foram 

ag0ra C Com %oces" f,z a minha ParIe- Tnnta ano, e Be,to)
|J socorro para \itima> de terremoto na Nicaragua feitos per avioes civis." (Eru Xepomucemo) um^bom tempo para preparer um povo." (Ziraido)
H durante o go\erno de Somoza. Eles nao podem tlcar ¦ • \ i ,¦, - 13 I ie c mais para agoosuoo. Costuma dizer que — Eles tem ado muito sensiveis a mudanca Ja
fa sdanhos." (Fernando Morals) oito nrwaA»nt« 

PaocuPa<rao a ense atual. On inieli/mente nao Ihe incutiram a verdadeira ie cn.v comjwei revistasanticastnstas nas ruas de Havana." f
irasssv presulentes 

que antecederam Clinton ja toma- ta". (Fni Beth) [Fernando Mora navan«« j|

de ponteBctto, qi'c

*nc,o Mo, autor do 4
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BLOQUEIO
? "Os EUA não bloqueiam a China, um mercado
gigantesco. Cuba tem 10 milhões de habitantes, è
menor do que o Estado do Rio. então os EUA
ficam cantando de gato 

" 
(Jorge Roberto Silveira)

DERRUBADA DOS AVIÕES
_i "Eu 

gostaria de saber o que aconteceria se dois
aviões civis cubanos fossem sobrevoar Washinalon
jogando panfletos contra o Chnton. Muitos dos
atos de sabotagem mais cruéis contra Cuba foram
leitos por aviões civis '(fr/t Xeponiucehio)
G Nao vejo com preocupação a err-e atual. Os
oilo presidentes que antecederam Clinton ja toma-

an?
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Hoje o arpoador vai ferver

com a Banda Pingüim.

Venha dançar até derreter.

A Banda Pirgu m fez mais de um milhão e duzentas mil pessoas enlouquecerem, atrás do bloco pernambucano Galo da Madrugada,

com seus quatro trios elétricos. Misturando ritmos nordestinos, baladas românticas, samba-reggae, com funk carioca, o disco é

produzido por Robertinho do Recife. Você vai se encantar com a homenagem a Luiz Gonzaga, que conta com a participação de

Fagner, e com a versão de Semente do Amor, de Mu e Moraes Moreira. A Banda Pingüim cita ainda as

bandas de pifanos de Caruraru e o funk carioca. Uma mistura de maracatu com rap, que vai balançar você. Ja a venda em CD, K7 e LP

NÃO PERCA HOJÊ SHOW NO ARPOADOR ÀS I 8:00h BMG ARIOLA DISCOS LTDA
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de casa, uma historia linda que precisa ser conta-
da — sap as fases que me dao maior prazer de
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Diogo Vilela

Não sou humorista

CELINA CÔRTES
Popular por seus papéis na TV carregados de humor, como na extinta

série TV Pirata, e no teatro, como na peça Cinco vezes comédia — em
cartaz no Canecão —, o ator carioca Diogo Vilela, 38 anos, se prepara
para uma incursão pelo drama na pele de um personagem pelo qual sente
profunda admiração. Na próxima sexta-feira ele estréia, no Teatro 1 do
Centro Cultural Banco do Brasil, ás 21 h, sob a direção de Stela Miranda,
o musical Metralha, onde encarna o cantor Nelson Gonçalves. "Sou

expert em conviver com personagens sofridos porque me identifico",
afirma Diogo, surpreendendo os que acompanham sua carreira desde a
participação no hilário grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone,
nos anos 70, onde sempre fez papéis descontraídos. .

"Sou muito dramático e ao mesmo tempo tenho uma veia cômica,
como pessoa e artista", continua o ator, tentando explicar o paradoxo.
Daí a facilidade, segundo ele próprio, com que interpreta a vida sabida-
mente trágica, e até mesmo romântica, do Rei do Rádio, que continua
brilhando absoluto aos 78 anos, com discos de ouro (100 mil exemplares
vendidos) a cada ano.

Na montagem, com a ajuda de sua voz extensa, alcançada através de
intensas aulas de canto, Diogo lembra a trajetória de Nelson dos 14 aos
60 anos, passando por sua fase de engraxate a boxeador, pela dura
ascensão, que só chegou em 1941, pelo Nelson mulherengo, até chegar ao
homem que teve a força de vontade de conseguir abandonar as drogas."Isso é o que mais admiro nele", destaca Diogo, que vê, em sua própria
vida, pontos em comum com a de Nelson. "Minha ascensão também é
dura até hoje. A única coisa que tenho mesmo é o respeito que conquis-
tei", diz Diogo.

Budista, Diogo Vilela explica que pratica a religião cantando mantra,
diariamente, por 40 minutos. "Mas não sou aquele zen que só come folha",
avisa, com humor. Entre o teatro e a televisão, ele se diz um homem do palco
que adora fazer TV. Quanto ao cinema, lamenta não receber convites para
atuar: "Não entendo por que não me chamam. Acho que se Collor não
tivesse existido, hoje eu também teria uma carreira no cinema", supõe o ator,
fazendo coro com os que acusam o ex-presidente de ter retirado recursos e
condições para a produção cinematográfica.

Qual o aspecto da vida de Nelson Gonçalves que
mais o impressiona?

Ele ter conseguido largar o vício, de estalo,
devido à sua força de vontade. Sua voz é tão
aprimorada que foi protegido por Deus.

Você acredita que o cantor teria conseguido
abandonar a cocaína se vivesse seu período mais
duro, de 1958 a 1966, nos dias atuais, quando o
vício é visto de forma mais condescendente?

Já pensei nisso. O mundo ficou com requintes
de crueldade, com uma linguagem de agressivida-
de tão latente que as pessoas não têm noção de
como são vítimas. O sofrimento é a linguagem
cotidiana. Na época de Nelson Gonçalves, a
ingenuidade era muito maior, talvez ele não ti-
vesse o discernimento de seu sofrimento. Mas
acho que ele também sairia do vicio se fosse hoje
porque é uma pessoa simples, e a simplicidade dá
a dimensão do sofrimento. Como ele tem uma
missão de cantor acho que não entraria nessa
decadência, porque as pessoas que usam cocaína
são decadentes sentindo-se modernas. A mídia dá
o tom de contemporaneidade á cocaína. Não
moralizo os viciados, até porque também sou
viciado em cigarros. Fumo três por dia. Os vicia
dos são vitimas, não se 
pode julgar a sensibilida-
de de ninguém.

Como o budismo entra
no seu dia-a-dia? E como
consegue manter a dieta
macrobiótica?

Meu budismo é origi-
nal e pragmático, ligado
à ONU e à filosofia hu-
manista. Canto mantra
diariamente por 40 mi-
nutos. É comportamen-
tal. ligado ao karma e ás encarnaçõcs, para trazer
boa sorte e limpar as coisas negativas que a gente
acumula todos os dias. Sou budista há nove anos,
mas não sou aquele zen que só come folha. Não
sou macrobiótico. A única coisa que não como é
carne vermelha.

Onde você encontra maior prazer, na televisão
ou no teatro? E como é o retorno do público nesses
dois veículos?

Sou um ator de teatro. Minha cara, meus
olhos, boca, tudo é para ser visto no palco. Mas
adoro fazer televisão. Ela aproxima a essência do
ator das pessoas. Parece que elas ficam conhecen-
do de uma forma mais subjetiva quem eu sou. Às
vezes é cruel, porque devassa muito a vida. Por
outro lado, a popularidade da a impressão de que
tenho uma carreira.

Nesses tempos de ressurgimento do cinema
nacional, você está com algum projeto de filme?

Não entendo por que não me chamam, talvez
porque achem que só posso fazer comédia. Já
atuei em nove filmes. Já fiz, por exemplo, O
grande mentecapto (de Fernando Sabino, com di-
reção de Oswaldo Caldeira), um personagem dra-
mático. Talvez, se não existisse Collor, eu tivesse
uma carreira no cinema hoje.

Você vive atualmente uma experiência de casa
permanentemente lotada, com Cinco vezes come-
dia. em cartaz no Canecão. Ás comédias seriam
uma fórmula de ganhar dinheiro?

Não. O público é muito exigente. Mas a
natureza do brasileiro é a alegria, por incrível que
pareça. Então todo mundo adora se divertir. Mas
existe público para todo tipo de espetáculo.

Você acha que Comédia da vida privada e
Casseta â Planeta, urgente! tomaram de vez o
lugar do humor tradicional na televisão?

Acho. Não que tenham tomado o lugar, mas
abnram um caminho para mil opções. Adoro
Chico Amsio. por exemplo. Ele faz vários perso-
nagens bem demais e não interessa se são antigos,
ele jamais ficará velho. Mas tudo precisa ser
reciclado. Até o artista quer mudar. Seu progra-
ma talvez tivesse que mudar, mas agora ele vem
com um programa novo.

Você está de aliança. Casou-se de novo?
Não gosto de falar de minha vida pessoal.

Essa aliança é uma lembrança da minha última
relação, que foi muito legal. E um talismã.

"Minha

ascensào é dura

até hoje. Nào

consigo nada

facilmente. Na

mídia sou um

desconhecido"'

Você já se declarou um apaixonado pela disci-
plina, por considerá-la uma forma de enriquecer o
trabalho criativo. Como se preparou para viver
Nelson Gonçalves em Metralha?

Existe por trás de minha realização artística
uma exigência: nào faço nada para mostrar que
sou igual a Nelson Gonçalves, mas para exibir
uma vida emocionante como a dele. Sou expert
em conviver com personagens sofridos, porque
me identifico. Principalmente com artistas que
envelhecem e são desmerecidos pela falta de me-
mória do país. Mas, paralelamente a isso, o
público nào os esquece e os ama de uma forma
linda. E paradoxal. Todo esse sentimento é mais
um ingrediente da minha emoção ao fazer o
espetáculo. Não que eu ache que Nelson Gonçal-
vês está esquecido. É o cantor que mais gravou
discos no país, e continua gravando. Mas nào
está na moda. Queria dizer a seu público que não
se sinta ofendido. Minha homenagem é a de um
ator que canta a um cantor. Quero deixar isso
bem claro.

Seu forte são as comédias, e agora você mergu-
lha de cabeça em um papel dramático e meio
romântico. Como acontece essa transformação
dentro do Diogo Vilela?

Sempre trabalhei em comédias através do
patético. Sou muito dra-
mático e, ao mesmo tem-
po, tenho uma veia comi-
ca, como pessoa e artista.
Minha natureza é tragi-
cômica. As pessoas se
identificam com a comé-
dia que tento fazer a par-
tir do psicológico, e fico
feliz com isso. Nào sou
um humorista, mas um
ator que quer crescer na
carreira. Meu tempera-,

mento é a disciplina. O teatro vive de disciplina.
Além de ensaiar, o ator tem que exercitar as
emoções do personagem e para isso tem que se
aquecer. Para se aquecer, precisa de disponibili-
dade interior, ou seja, de disciplina. Para mim, o
maior exemplo disso é a Marília Péra. Ela foi
minha escola. Tudo o que ela conquistou foi com
muita disciplina.

Você se identifica com Nelson Gonçalves? Pro-
cura imitar sua voz?

Nào o imito para nào ficar caricato. Tenho o
mesmo tom, embora nào o mesmo timbre mara-
vilhoso e aveludado. Canto sentindo o persona-
gem Nelson. Carrego nos erres, o que é difícil,
mas adoro, pois representa uma época. Sempre
me lembro dele quando estou em cena. Assisti
várias vezes a uma entrevista com ele, feita na
TV. cm 1973. por Marisa Raja Gabaglia, Sõ o
amor constrói, e fiquei muito enternecido pela
maneira como ele conta que deixou as drogas.
Estudei sua vida a fundo nào para querer ser ele,
até porque ele está vivo. Tudo que faço não passa
de uma homenagem.

Dizem que Nelson Gonçalves nào sabia que
estava sendo montado um espetáculo sobre a vida
dele. Ele foi convidado para assistir aos ensaios?
Você o conhece pessoalmente?

Ele sabia o tempo todo. Recebi até um recado
maravilhoso seu: mandou me dizer que ficou feliz
ao saber que era eu que ia fazer seu personagem.
Nelson Gonçalves foi convidado para a estréia.
Acho que vai gostar, porque o espetáculo passa
uma ternura muito grande. Mas nunca estive
com ele pessoalmente.

Qual a fase de Nelson que mais lhe inspira como
ator? A do homem que trabalhou em várias profis-
sões, como a de engraxate e a de boxeador; o que
lutou para fazer sucesso, o que só conseguiu a
partir de 1941; o drogado; ou o cantor maduro que
se sustenta com a venda de 100 mil discos por ano e
se mantém como o melhor em seu gênero?

È uma emoção so. Faço Nelson Gonçalves
dos 14 aos 60 anos. Não fraciono o personagem.
\ emoçàó vai amadurecendo. Sua fase de estrela

no Copacabana Palace e a das muitas mulheres
que teve — a mais importante foi Maria Luiza.
que o tirou dos tóxicos trancada com ele dentro

"Sou 
budista há

nove anos. Mas

não sou aquele

zen que só come

folha. Só nào

como carne

vermelha"

Ismar Ingber

de casa, uma história linda que precisa ser conta-
da — são as lases que me dão maior prazer de
representar.

Você aproveitou algo de seu papel de mestre-de-
cerimônias no musicai Cabaret (1989) para com-
por o personagem Nelson Gonçalves?

Nada a ver. Cabaret era uma peça estrangeira,
um outro tipo de espetáculo, \fetrafha tem uma
linha mais realista.

A sua ascensão como ator foi tão dura como a
de Nelson?

Minha ascensão como ator è dura até hoje.
Nào consigo nada facilmente. A única coisa que
tenho mesmo é o respeito que conquistei. Fui um
menino que saiu de casa aos 14 anos — nesse
ponto talvez até me identifique com Nelson.

embora nào tenha sofrido coisas tão dramáticas
quanto ele. Tenho popularidade e recebo muitos
elogios. Se elogio fosse prêmio encheria uma
estante. Na midia me sinto um desconhecido.
Ainda tenho que ralar muito.

O personagem não dá a você nenhuma tentação
de abrir espaço para sua voz de barítono e deixar o
personagem do ator descansar um pouco?

De jeito nenhum. Acho lindo cantar de forma
teatral, mas nào tenho natureza de cantor. Nào
vou fazer feio. porque tenho uma voz extensa,
conseguida tecnicamente com muito trabalho,
muitas aulas e a noção do que é o cantor subjeti-
vo. com todas as nuanças do timbre. Quando a
gente relaxa, a voz flui que é uma maravilha. Só
não pode travar ou deixar a cuca atrapalhar.
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¦ Cotações: • ruim ? regular * * bom
* * ? ótimo * ? ? * excelente

¦ 0* horário* dos lihnM e os endereços dos
cinemas estáo no PERTO DE VOCÊ.

PRE-ESTREIA
JUMAMJt • Jumanji -- de Joe Johnston Com
Robm Williams. Jonathan Hyde e Kirsten
Ounst
l> Fantasia O jovem Alan descobre o qua
dro de Jumanji, mas quando ele começa a
jogar com sua amiga Sarah coisas estranhas
começam a acontecer EUA/1 995
Circuito: Top Cino Catete hoje. <1s 1 3h30
Art Fashion Ma// 2 hoje, «1s 14h

ESTRÉIA
08 ÚLTIMOS PASSOS DE UM HOMEM - Oead man
wallüng — de Tim Robbins Com Susan Sa-
randon. Sean Penn e Robert Prosky,
t> Drama A história de uma freira que em-
barca numa porigosa jornada com um assas-
sino condenado a morto Baseado em fatos
reais EUA/1995 Censura: 14 anos.
Circuito: Estação Cinema 1. Art Barrashop-
píng 4 14h40, 17h, 19h20, 21h40 Top Cine
Catete 15h30. 17h50, 20h10. 22h30 Rio
SulI 14h30,18h60,19H10, 21h20 Art Fas-hion Mall 3 15h 17h20, 19h40. 22h Art
Casashopping 3 16h30, 18h50, 21h10. Art
Madurar,! 2 16h30. 18h50, 21H10 Sòb e
dom , a partir das 14h10 Art Pla/a V 16h20.
iah40, 21 li Art Meter 16H20 18h40. 21 h
SAb e dom , a partir das 14h Estação /catai
14h. 10h2O, 10h4O, 21 h

CASSINO - Casino — do Martin Scorsuse Com
Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesei
{> Drama Sam é o responsável por quatrocasamos Mas se envolve com uma nego
ciante ilegal do fichas EUA/1995 Censura:
16 anos
Circuito: Roxy 1 Rio Sul 2, Lcb/on t/Som
digital DTS em CD. Barra / 14h15, 17h30,
20h45 Largo do Machado 1 14h, 17h20,
20h40. Odeon. Carioca. Ilha P/aza 2. Madu
reira 1.1curai: 13h46, 17h. 20h15. V/a Parque

4 17h, 20h15 Sãb o dom, a part-r das13h45 Nortn Shopping 1 14h. 17h10,
20h20

NIXON ¦ Nlion — de Oliver Stone Com Ar.
thony Hopkins. Joan Allen e Powers Boothr\> Drama A história do 37° presidente ame-ricano. tendo como foco o arrombamento de
Watergate em 1972 e suas trágicas conse
guéncias EUA/1995. Censura: 14 anos.
Circuito: Roxy 3. Sâo Luiz 2 14h, 17h20.
20H40 Viâ Parque 3: 16h40, 20h

CONDENADOS A ESPERANÇA ¦ Les gens dc iarizière — de Rithy Panh. Com Peng Phan.
Mom Soth e Sophy Sodany.D* Drama A história de uma familia de cam
poneses no Camboja, cuja vida é determin.1
da pela plantação de arroz Mas um acidente
pode alterar o seguro ciclo de sua rotina e
provocar uma tragédia. Camboja/França/
1994 Censura: 10 anos.
Circuito: Estação Botafogo 2 14h40. 1 7h19h20, 21 h40

A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE ANTONIA ¦ Anlonia sUne — de Marleen Gorris Com Willeke vanAmmeirooy, Eis Dottermans e Jan Decleir' Comédia. Antonia, 90 anos. deitada emsua cama, inicia o último dia do sua vida. Aos
poucos vai lembrando seu passado e as pes-soas que atravessaram sua longa existênciaHolanda/Bôlgico/lnglaterra/1995 Censura14 onos.
Circuito: Art Fashion Mall 1 15h50. 17h50,19h50. 21h50. Art Barrashopping 5. 16h10.
18h10. 20h10, 22h10 Bruni Ti/uca 1 5h30.17h20. 19h10. 21 h.

MADAGASCAR ¦ Madagascar skin — de ChrisNewboy Com Bernard Hill, John Hannah eMark Anthony
t> Drama Gay solitário se envolve com ho-mem estranho numa praia deserta Pais deGales/1995. Censura: 18 anos.
Circuito: Cinec/ube Laura A/vim 17h45,19h30, 21 h15 Sâb. e dom . a Dartir das 16h.

CONTINUAÇÃO
0 CARTEIRO E 0 POETA - II postino de Michael Radford Com Massimo Troisi. PhilippeNoirwt e Grnzia Cucmotta

Drama A amizad» do poola Pablo Norudao um simples carteiro responsável pela entre
ga de suas correspondências durante seu exi ¦
lio numa pequena ilha italiana Censura. 12anos

PRE-ESTRÉlfi

O BICHO VAI PEGAR NOS CINEMAS.

Role Os Dàdõs E Viva Essa Incrível Aventura!

Zui »»252®^\
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ARt 1

Circuito. Copacabana, Rio Off-Pricc 1 16h,
18h. 20h, 22h Sàb e dom . a partir das 14h
Palácio I 13h15. 15ht5. 17h15. 19h15.
21h15 Sáb e dom , a partsr das 15h15 ViaParque 5 1 5h30. 1 7h30. 19h30. 21 h30 Sábe dom . a pariir das 13h30 Ti/'uca 2 1 5h30.17h30. 19h30, 21H30 Center 1 5h. 17h. 1 9h.21 h.

RAZÀ0 E SENSIBILIDADE - fcnse and sensibiiity— de Ang Lee. Com Emma Thompson, AlanRickman. Hugh Grant e Kate Winslet
> Drama A história das irmãs Elinor e Marianne. que se esforçam para conseguir arealização amorosa numa sociedade obcecada pelo status financeiro e social EUA/1995Censura livre ???
Circuito: Art Copacabana 14h. 16h40.19h20, 22h Star Ipanema 14h30. 1 7h,19h30, 22h Estação Paissandu 14h. 16H30.19h, 21h30 Art Barrashopping 3: 14h.16h40. 19h20. 22h Pathé 14h, 16h20.18h40. 21 h Paratodos 14h15. 1 6h30.18h45. 21 h Art Trjuca. 1 5h40. 18h20. 21 hArt Fashion Mall 2 16h40. 19h20, 22h ArtCasa shopping 2. Art Ploia 2. Art Madureira1 15h40, 18h20. 21 h Star Campo Gronde 115h30. 18h. 20h30 Windsor 14h 16h30.19h. 21h30

UM SONHO SEM UMITES ¦ To dia for - de Gusvan Snnt Com Nicola Kidman. Ma» Diilon eJoaquin Phoenix.
t> Suspense Suzanne Stone é uma garotado subúrbio que sonha se tornar uma famosa
personalidade da TV Para isso. ela pode aajuda a trôs adolescentes marginais do bairroEUA/1995 Censura: 14 anos. ???Circuito: Star Copacabana: 14h. 16h, 18h.20h. 22h Art Fashion Mall 4 16h10. 18h10,20h10. 22h10 Art Casashopping 7. Art Bar¦rashopping 1 15h30. 1 7h30. 19h30. 21H30

OS SILÊNCIOS DO PALÁCIO - Lm iIImmi du
patoi* — de Moufida Tlatli. Com Amei Hedhi-li. Hond Sabri e Najia Ouerghií> Drama. Alia, uma jovem cantora, relem-bra o passado quando volta ao palácio ondenasceu, depois de sabor da morto do paiParticipou da Quinzena dos Realizadores, emCannes. França/Tunisia/1994 Censura: livre???
Circuito: Estação Botafogo 3 1 4h2016h40. 19h

TOV STORY - UM MUNDO DE AVENTURAS — ToyStory — do John Lasseter. Dubladores TomHanks e Tim Allen

C> Comédia de aventura A historia de doisbrinquedos rivais. EUA/1995. Censura livre
Circuito: Cine Gávea 14h (dublado) Esta-
çào Museu da República 1 5h Cisne t 16b.17h30

TERRA ESTRANGEIRA — de Walter Salles Ju
nior e Daniela Thomas Com Fernanda Tor-
res, Alexandre Borges e Laura Cardoso
t> Drama policial. Março de 1 990, em plenocaos do plano Collor. Paco para deixar o paísse deixa enredar numa misteriosa trama poli-
ciai Em portugal conhece Alex. o amor e o
medo da morte Brasil/1995 Censura 12
anos ???
Circuito: Estação Museu da República
18h10

0 SALÃO BRANCO ¦ Th* wtitt* baloon — de JafarPahani Com Aida Mohammad Kani. MohsenKalif e Anna Bourkowaka
> Drama No Irã. onde o Ano Novo é juntocom o inicio da primavera, menina de sote
anos sonha ganhar um peixinho vermelho
Ela imagina então várias possibilidades paraconseguir o poixe sem ter que roubá-lo Irá/
1995 Censura: livre. ???
Circuito: Estação Museu da República
16b40

DESPEDIDA EM LAS VEOAS - Loaving Laa Vagas
— de Mike Figgis Com Nicoias Cage. Elisa-
beth Shue e Julian Sands
L> Romance Ben é um alcoólatra que cami-
nha para a auto-destruiçào. Depois de perder

emprego de roteirista em Hollywood ele
atravessa o deserto em busca dos bares de
Las Vegas. onde conhece uma prostituta
EUA/1995 Censura 14 anos ??

Circuito: Roxy 2. Madureira Shopping 4
15h30. 17h30. 19h30. 21h30 Rio Sul 3

5h50. 1 7h50. 19h50, 21h50 Barra 2
15h50. 17h50, 19h50, 21 h50 Sáb e dom., a
partir das 13h50 Palácio 2 13h30. 15h30.
17h30. 19h30. 21h30 Sáb. e dom., a partirdas 15h30 Tijuca 1, Via Parque 6 15h15.
17h1 5, 19h15, 21 h15 Norte Shopping 2.
Ilha Plaia 1. Central 15h. 1 7h. 19h. 21 h

JENIPAPO — de Monique Gardenberg Com
Henry Czerny, Patrick Bauchau, Marllia Pera.
Julia Lemmertz e Daniel Dantas
O Drama Michael Coleman. um repórter
americano que vive no Rio de Janeiro, fica
fascinado pela figura de um padre ativista
que luta pela reforma agrária e passa a fazer
de tudo para conseguir uma entrevista com
ele. Brasil/1995. Censura' 12 anos ifir
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Circuito: Estação Botafogo 1 16h. 17h50
1 9h40, 21h30

A ARTE DE VIVER • Pujhing handt de Ang
Lee Com Sihung Lung. Lai Wang. Bo ZWang, Deb Snyder e Haan Le«

Comédia Um mestre na arte do tai-chi
chuan se aposenta o 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 familia Taiwan/EUA/1992 Censura: livre
? ?
Circuito: Novo Jóia 15h. 17h. 19h, 21 h

0 NOME DO JOGO - Oal «horty — de Barry
Sonnenfeld. Com John Travolta. Gene Hack
man. Rene Russo e Danny DeVito

Açào Chili Palmer. que trabalha paraagiotas em Miami. é enviado a Los Angeles
para cobrar uma dívida de jogo de produtorde cinema, mas acaba se envolvendo na produçâo de filmes de longa metragem EUA/1995 Censura 14 anos ??
Circuito: Condor Copacabana. Largo doMachado 2 18h. 20h. 22h Metro Boavista17h. 19h. 21h Barra 4 15h30 17h3019h30, 21h30 Sáb e dom , a partir das13h30

F000 CONTRA FOOO - Haat de MichaelMann Com Al Pacino. Robert Do Niro. VaiKilmer e Jon Voight.Suspense Na Los Angeles atual, a história de crime e suspense segue os destinosentrelaçados de dois homens EUA/1995Censura: 16 anos ??
Circuito: Lebion 2. Barra 3. Rio Su/ 414h30. 17h40, 20h50 Via Porque 2 14h,17h10. 20h20 Madureira Shopping 1 14h17h. 20h. Star São Gonça/o 15h30. 18h,20h30

ORANDE HOTEL - UMA COMÉDIA CINCO ESTRE-LAS - Four rooma - de Allison Anders. Alexandre Rockwell. Robert Rodnguez e Quentin Tarantino Com Madonna, AntônioBanderas. Bruce Willis e Marisa TomeiComòdia Quatro histórias ambientadas
em quartos do decadente Monsignor Hotelligadas por um mensageiro EUA/1995 Consura 1 2 anos ??
Circuito: Madureira Shopping 2 15h15.
17h15 19h1 5. 21 h15 Olaria 15h. 17h 19h21 h

0 PAI DA NOIVA - PARTE 2 ¦ FaUwr of lhe brida— de Charles Shyer Com Steve Martin. Dia-ne Keaton e Martin Shortt> Comódia Pai se surpreende com a noticia
de que vai ser avô o ao mesmo tempo éinformado de que vai ser pai novamente,
EUA/1995 Centura livre ?
Circuito: Cisne I 19h30 21 h

GEÓRGIA - 0«orgia de Ulu Grosbard Com
Jennifer Jason Leigh, Maro Winningham.
Ted Levine e Ma* Perlich
t> Drama Geórgia o sua irmão Sadie sdocantoras de rock Geórgia tern uma bela voz etudo dá certo em sua carreira. O que náo
acontece com Sandie que vai ao fundo do
poço. «1 procura de álcool, das drogas e da
vida marginal EUA/1995 Censura 16 anos?
Circuito: Estação Botafogo 3 21h20

ASSALTO SOBRE TRILHOS - Mon.y tratai deJoseph Ruben Corn Wesley Snipes. WoodyHarrelson e Jennifer Lopoz
t> Ação Johne « Charlie sáo irmãos de cria
çào que trabalham como sogurança no metró. porôm os dois sonham em roubar o tremdo dinheiro que coleta milhões de dólarestodas as noites das estações do metrô duNova Iorque EUA/1995 Censura 12 anos?
Circuito: Cisne 2 1Qh. 20h 22h

REAPRESENTAÇÂÕ-
0 QUATRILMO — de Fábio Barreto Com Hatri-
cia Pillar Glória Pires. Bruno Campos o Alo
xandre Patornorst

Drama Durante a colonizaçáo italiana no
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor
por caminhos que contrariam a moral da épo
ca Indicado para o Oscar do melhor filme
estrangeiro Brasil/1995 Censura livre
? ??
Circuito: São Luu 1 14h45. 17h. 19h15,
21h30. Via Parque 1: 16h30. 18h45 21h
Sãb n dom . a partir das 14h1 5

A FLOR 00 MEU SIQREDO - La flor da ml aacnlo
do Pedro Almodôvar Com Mansa Pare-

des. Juan Enchanove. Imanol Anos o Carmen
Elias
C> Comádia Durante um intervalo em sem»
náno sobro como ensinar aos módicos a for
ma mais humana de comunicar noticias trági
cas. Botty recebo a inesperado visita do sua
amiga Leo Macias Espanha/1995 Censura
livre.
Circuito: Condido Mendes 16h. 18h, 20h.
22h

0 CICLISTA ¦ Cyclo - de Tran Anh Hung Com
Lo Van Loc. Tony Leung Chiu Wai e Tran Nu
Yen KheDrama Um jovem de 18 anos trabalha
como ciclista Quando seu veículos do traba-
lhos ô roubado elo õ forçado a cometer pu
quenas sabotagons o muito rápido entra na

engrenagem do crime França 1 995 Censu-ra 1 2 anos ? *
Circuito: Cine Arte UFE 21 h

BABE, O PORQUINHO ATRAPALHADO • Babe
de Chns Nooman Voz de Chnstine Cav*-'naugh. Minam Margolyes e Danny MannFábula. Um porqumho que mora nuoiàfazenda náo se conforma com seu destino (apanela) o tenta se tornar um cão pastor Auto»trãlia/1995 Censura livre
Circuito: Condor Copacabana. Largo doMachado 2: 14h30. 16h10 Metro Boavista13h30 15h10 Cine Arte UFF 17b20 19hCine Teatro Dina Sfat (Rua Manoel Vitorino.
553 Piedade - Tei 699 7237) 10h 12h
,'ORAÇÀO VALENTE - Braveheait ii e Mc!Gibson Com Mel Gibson. Sophie MarceáU ePatrick McGoohan.

. • Épico A historia de William Wallace. fie
rói escocês que liderou a batalha pela liber'
dade da Escócia no século 13 EUA 1995
Censura 14 anos ??
Circuito: Rio Off-Pnce 2 14n15. 17n30.
20h45 Batia ò I4h, 17h15. 20h30 America.
Madureira Shopping 3. Madureira 2. Nirvtòi14h. 1 7h10. 20h20

AS PONTES DE MADIS0N ¦ The bridga» ol Madl-
son County — de Clint Eastvvood Com Clmt
Eastwood e Meryl Streep

Romance A rotina de Francesca Johnson
ã interrompida por um forasteiro que faz uma
reportagem fotografica Conformo cresce a
amizade, eles percebem a admiração que tdm
um pelo outro EUA/1995 Censura 14 anos??
Circuito: Cme Gávea 1 5h40 18b30.
21h20 Estação Museu da República 2Óh
Att Barrashopping 2 14h20. 16h50 19lv20,
21h50 Niterói Shopping I 15h30 IQh.
20h30

MEU QUERIDO PRESIDENTE - Th* amtrican pre-sidant de Rob Reiner Com Michael Dou
glas. Annette Bening e Richard Dreyfuss

Romance O presidente Antifew um dos
homens mais poderosos do mundo, enfrenta
um grande dilema ao se apaixonar por uma
lobista EUA/1995 Censura livre ??
Circuito: Cine Teatro D ma Sfat (Rua Manoel Vitonno. 553. Piedade Tel 599 7237)
1 Bh. 20h

AP0LL0 13: DO DESASTRE AO TRIUNFO - Apollo
13 — de Ron Howard Com Tom Hanks,
Kevm Bacon. Bill Paxton e Gary Sinise

Drama Os tripulantes da Apollo 13. a
mais arriscada missão lunar, estavam quasechegando na lua quando uma explosão Io/
com que perdessem oxigênio, força o dire-
çáo EUA/1995 Censura livre
Circuito: Star Campo Grande 2 15h30
18h. 20h30 Niterói Shopping 2 1 5h40.
18h10. 20h40

EXTRA
SESSÃO CRIANÇA/CINEMA EM QUADRINHOS -
Asterix e a surpresa de César (desenhos düblados) Grátis
Circuito Centro Cultural Banco do Brasilhoie. ás 1 1 h

MOSTRA
ROBOTRONICS Viagem j pie historia (Ccftlido praveku). de Karel Zeman Com Vladimír

Bojval o Petr Horrman (legendas em portu
auésiExpedição de quatro garotos atravéá do
tempo, atá os primórdios do planeta Grande
prámio do filme para crianças do Festival..ri*
Veneza de 1955 Tchecoslováquia/1955 •
Circuito: Cinemateca do MAM hoje. áb
16h30

ROBOTRONICS Metropohs (Metropohs) do
Fritz Lang Com Alfred Abel. Rudolf Kfoin
Roggo e Brigitto Helm (intertitulos em pórtu
guès)Numa rnetrOpol»? do século XXI. os operá
rios vivem escravizados nos subterrâneos da
cidade atft que uma rebelião è liderada porum robó com formas femininas Alemanha/
1926
Circuito Cinemateca do MAM hoje, ás
18H30

H0MENA0EM A MARGUERITE DURAS Oamante (L amantj, de Joan Jacquos Annaud Com Jane March e Tony LeungNa Indochina, no» anos 20 adolescení»?francesa apaixona-so por um chinà* rico obom mais velho que ela Baseado no romance
do Marguonte Duras Franças Inglaterra/1992 Censura 18 anos
Circuito: Cinemateca do MAM hojt», áft20h30

FEMININO/MASCULINO: UMA QUESTÃO DlOLHAR Hojo, ás 16h30 Seis dias. seisnoites, de Diane Kurys Com Boatrice DalleAs 18h30 O segredo do quarto branco.-Patricia Rozema Com Kate Nelligan
Circuito. Centro Cultural Banco do Brafi/

MOSTRA LUIS BUNUEL - Un chitn tndtbh.com Pierre Batchoff e Simno Mareuil (nuitfocom entretltulos em inglôs) Grátis
Circuito Casa França Brasil (Rua Visconde
de llnborai. 20. Centro Tel 253 5360)hoje. ás 1 Gh

l? ? * CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO ? * ?
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PERTO DE VOCE

SHOPPINGS
ART BARRASHOPPING —w (Av. das Américas.666/Lj N 431 -9009) Sala 1 (221 lutiarã») Um sonho sem limites 15h30. 17h30.>19h30. 21h3Q Sala 2 (204 lugares): As
pontes de Madtson. 14h20. 16h50. 19h20.21 h50. Sala 3 (357 lugares): Razão e sen-
aibUidade 14h. 16h4Q. 19h20. 22h Sala 4
(252 lugares): Os últimos passos de um
homem 14h40. 17h, 19h20. 21h40 Sala(186 lugares): A excêntrico família de
Autoria 16h10. 18h10. 20h10, 22h10

ART CA8A8MOPP1MO — (Av Aynon Senn.i.
2-150 325 0746). Sala 1 (222 lugares)
Um sonho sem limites: 15h30. 17h30,
19h30. 21 h30 Sala 2 (667 lugares) /?«-
zèo o sensibilidade: 15h40. 18h20, 21 h
Sala 3 (470 lugares) Os últimos passos de
um homem 16h30. 18h50. 21h10

ART FASHIOH MALL —. (Estrada da Gávea.
899 322-1258) Sala 1 (164 lugares) A
excêntrica família de Antonia 15h50.
17h50. 19h60. 21 hBO Sala 2 ( 356 luga
res) Razão e sensibilidade 16h40, 19h20.
22h. Sala 3 (325 lugares): Os últimos passos de um homem• 15h. 17h20. 19h40.
22h. Sala 4 (192 lugares)' Um sonho sem
limites: 16h10. 18h10. 20h10. 22h10

BARRA — (Av das Américas. 4 666 325-
6487) Sala^l (270 lugares)- Cassino
14h15, 17h30, 20h45 Sala 2 ( 296 luga
rés): Despedida em Las Vegas: 15h50,
17h50, 19h50. 21 h50 Sól> e dom . a partircias 13h50. Sala 3 (138 lugares): Fogo
contra fogo. 14h30. 17h40. 20h50 Sala 4
(130 lugares): O nome do /ogo 15h30,
17h30, 19h30. 21 h30- SAb. e dom . a partirdas 13h30 Sala 5 (152 lugares) Cotação
valente. 14h, 17h15, 20h30

CINE OAVCA — (Rua Marquês de Sào Vi
Cühje, 52 274-4532 —• 450 lugares) Toy
Sfory ¦ Um mundo de aventuras hoje, às
14h. As pontes de Madison 15h40, 18h30.

o2Jh20
ILHA PLAZA — (Av. Maestro Paulo o Silva.
400/158 462 3413) Sala 1 (255 lugares):
Despedida em Las Vegas 15h. 1 7h, 19h.
21 h. Saiu 2 (25b lugares): Cassino
13h45. 17h, 20h1 5

MADUREIRA SHOPPING - (Estrada do Por
lula. 222/L). 301) Sala 1 (159 lugares)
fogo contra fogo 14h, 17h, 20h. Sala 2
(161 lugares) Grande hotel ¦ Uma come-
dia cinco estrelas 15h15, 17h15, 19h15,
21h15. Sala 3 (191 lugares). Coração va
lente 14h, 17M10. -201)20 Sala 4 (191lugares): Despedida em Las Vegas 15h30.
17ti30. 19h30. 21h30
NÜRTE SHOPPING — (Av Suburb»
na. 5 474 592 9430) Sala 1 (240 luga
res). Cassino 14h. 17h10. 20h20 Sala 2
(240 lugares) Despedida em Las Vegas
15h. 17h. 19h. 21 h

RIO OFF-PflICE (Rua General Sevenano.
97/Lj 154 295 7990) Sala 1 (205 lugares) O carteiro e o poeta 16h. 1 8h, 20h.
22h Sáb e dom . a partir das 14h Sala 2
(,163 lugares): Coração valente: 14h15.

.171)30, 20h45
RIO SUL — (Rua Lauro Mullm, 116/Lj 401
542-1098) Sala 1 (160 lugares) Os ulti
mos passos do um homem 14h30. 16h50,
19h10. 21 h20 Sala 2 (209 lugares): Cas-
fino 14h15. 1 7h30. 201)45 Snlc 3 (151lugaros) Despedida em Las Vegas: 15h50.
171)50. 19t)50. 21h50 Sala 4 (156 lugares) Fogo contra fogo 14h30. 1 7h40.
2Qh50

VIA PARQUE •— (Av Ayrton Senna. 3 000¦385-0270). Sala 1 (290 lugares) O qua•trilho 16h30. 18h45. 211) Sâb o dom. a
partir das 14M15 Sala 2 (340 lugares)
Fogo contra fogo 14h, 17h10. 20h20 Sa-
Ia 3 (340 lugares) Alixon 16h40. 20h
Sala 4 (340 lugares) Cassino: 1 7h.
20h15 SAb e dom. a partir das 13M45
Sala 5 (340 lugares). O carteiro e o poeta16h30. 1 7h30. 19h30. 211)30 Sâb. o dom .
a partir das 1 3h30 Sala 6 (340 lugares)
Despedida em Las Vegas: 15h16. 17h15.
I9h15. 21 h15.

COPACABANA
ART COPACABANA — (Av N S. Copacab»
-na. 759 236 4895 - 836 lugarus). Razão e
sensibilidade 14h. 16h40, 19h20. 22h.

C0ND0R COPACABANA — (Rua Figuoirodo
Magalhães, 286 255-2610 — 1.043 luga
ros): Babe. o porquinho atrapalhado
14h30. 16h10 O nome do jogo 18h, 20h.
22 h.

COPACABANA — (Av. N S Copacabana.
«01 235 3336 — 712 lugares): O car
telro e o poeta 16h. 18h, 20h. 22h Sôb e
dom . a partir das 14h.

«3TAÇÁ0 CINEMA 1 — (Av Prado Judio..
• £81 541 2189 403lugares) Os últimos
ç/Htssos de um homem: >4h40. 17h. 19h20,
*ítb40 ^—
NOVO JÓIA — (Av NS Copacabana. 680

B$-lugares) 
A arte de vivei: 15h. 1 7h, 19h.

jí • 
¦

R0XY — (Av N S Copacabana. 946 236
(f^«l5) Sala 1 (400 lugares) Cassino"]T4|)15 17h30. 20h45 Sala 2 (400 luga

£ftúr)- Despedida em Lãs Vogas 15h30.
íl»l>30, 19D30, 21h30 Sala 3 ( 300 luga
Jftwp Nixon 14h. 1 7h20. 201)40
STAR-COP AGABANÀ — (Rua Garata Ribeiro,
•pai.C 256 4588 —.411 lugar»*) Um to-
jáQo,sem limites 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
as
ÇÀNEMA/LEBLONHDO MEMDCS — (Rua Joana Angélica.
*$3D?67-7295 — 99 lugares)- A flor do meu
tifytedo 16h. 18h 20h. 22h
UMCLUBE UURA ALVIM — (Av Vieira* Souto. 176 267 1647 — 77 lugares) Ma-
£Ífjúscar 17h45. 19h30. 21h15 SAb a'dom . a partir das 16h
IEM.0N — (Av Ataulto dfl. Paiva. 391 239
£*048). Sala 1 (714 lugares): Cassino
^4h15. 17h30. 20h«Í5 èala 2 (300 luga-
MfoSs

Fogo contrs tfFffb 14h30. 1 7h40.

IPANEMA — (Rifa Viacondrt d«
.^(it 521 4690 — 412 lugart>») Razão e

ibihdade 14h30. 1"7h, 19h30. 22h

[BOTAFOGO

ESTAÇÃO PAISSANDU — (Rua Senador Ver-
gueiro. 36 265-4653 — 450 lugares) Ra-
zão e sensibilidade 14h, 16h30. 19h.
21 h30.

LARGO DO MACHADO - (Largo do Machado. 29 205 6842) Sala 1 (835 lugares)
Cassino 14h. 17h20. 20h40 Sala 2 (419lugares). Babe. o porquinho atrapalhado14h30. 16h10 O nome do jogo 18h. 20h22h

SÀO LUIZ — (Rua do Caiete. 307 285-2296) Sala 1 (455 lugares) O quatrilho14h45. 17h. 19h15. 21h30. Sala 2 (499lugares): Nixon 14h. 17h20, 20H40
TOP CINE CATETE — (Rua do Catete, 228205 7194 — 180 lugares) . Os últimos passos de um homem 15h30. 17h50 20h1022h30

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO 00 BRASIL -

(Rua 1o de Março. 66 216-0237 — 99lugares): Ver Extra e Mostra
CINEMATECA 00 MAM — (Av Infante DomHenrique. 85 210-2188 — 180 lugares)

Ver Mostra
METRO B0AVISTA — (Rua do Passeio. 62
240-1291 — 952 lugares): Babe. o porqui-nho atrapalhado 13h30. 15h10 O nome
do jogo. 17h. 19h, 21 h.

ODfiON — (Praça Mahatma Gandhi, 2 220
3835 — 951 lugares): Cassino: 13h45.
17h. 20h15

palAcw - (Rua do Passeio, 40 240-
6541) Sala 1 (1.001 lugares): O carteiro e
o poeta 13h15. 15h15. 17h15. 19h15.
21h15. Sób e dom., a partir das 15h15
Sala 2 (304 lugares): Despedida em Las
Vegas 13h30, 15h30. 17h30. 19h30,
21 h30. Sâb. e dom . a partir das 15h30

PATHÉ — (Praça Flonano. 45 220-3135 —
671 lugares) Razão e sensibilidade 14h,
16h20. 18h40. 21 h

TIJUCA
AMÉRICA - (Rua Conde de Bonfim. 334

264 4246 — 956 lugaros): Coração valen-
te 14h. 17h10, 20h20

ART TUUCA — (Rua Conda de Bonfim. 406
254-9578 — 1 475 lugares): Raião e sen-
sibilidado: 15h40. 18h20. 21 h.

BRUNI TIJUCA — (Rua Conde da Bonfim.
370 254-8975 — 459 lugarus) A excinth
ca família de Antonia: 1bh30. 17h20.
19h10. 21 h

CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim. 338
228 8178 — 1 119 lugares) Cassino
13h45. 17t», 20h1 5

TIJUCA — (Rua Conde de Bonltm. 422 264
5246) Sala 1 (430 lugares) Despedida
em Las Vegas 15h15. 17h15. 19h15.
21 h15 Sala 2 (391 lugares): O carteiro e o
poeta 1 5h30. 1 7h30. 19h30. 21 h30

MEIER
ART MÍIER — (Rua Sitva Rabelo. 20 595-
5544 — 845 lugaros) Os últimos passos deum homem- 16h20. 18b40. 21 h SAb e
dom , a partir das 14h

CINE-TEATRO 01 NA SFAT - (Rua Manoel
Vitorino. 553 599-7237 — 244 lugares)
Babe. o porquinho atrapalhado lOh, 12h
Meu querido presidente: 18h. 20h

PARATOOOS — (Rua Arquias Cordeiro, 350
281 -3628 — 830 lugares)' Razão e sensi-
bthdade: 14h15, 16h30. 18h45. 21h

OLARIA
OLARU —(Rua Uranos, 1 474 230 2666 —
887 lugares): Grande hotel • Uma comédia
cinco estrelas 15h. 17h. 19h. 21 h

MADUREIRA/JACAREPA-
GUA
ART MADURO!RA - (Shopping Center do

Maduroira 390 1827) Solai (1 025 luga
res): Razão o sensibilidade: 15h40. 18h20.
21 h Saia 2 (288 lugaros): Os últimos passos de um homem 16h30. 18h50. 21h10
Sab o dom . a partw das 14h10.

CISNE 1 — (Av Geremérto Dantas. 1.207
392-2860 — 800 lugares) Toy Story - Um
mundo de aventuras. 16h, 17h30. O pai da
noiva • Parte 2: 19b30. 21h.

MADUREIRA— (Rua Dagmarda Fonseca. 54
450 1338) Sala 1 (586 lugaros) Cassino
13h45, 1 7h. 20h15 Sala 2 (739 lugares)
Coração valente. 14h. 17h10. 20h20

CAMPO GRANDE
CISNE 2 — (Rua Campo Grande. 200 394

1 758 — Dnve in) — Assa/to sobre trilhos
18h. 20h. 22h

STAR CAMPO ORAM DE - (Rua Campo Gran-
do 880 413 4452) Sala 1 (320 lugares):
Razão e sensibilidade 15h30. 18h. 20h30
Sala 2 (320 lugares) Apollo J3 15h30.
18h. 20h30

NITERÓI

ESTAÇÀ0 BOTAFOGO — (Rua Voluntários da
;fittria. 88 286 6843) Sala 1 (280 luga

i*i) Jenipapo 16h 17h50. 19h40. 21 h30' Saia 2 (40 lugaros) Corrdenados è espti-
14h40 17h. 19h20. 21h40 Sala 3

J lugares) Os silêncios do palácio:
114^20. 16H40. 19h Gcotgia 21IC0

.^TETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA — (Rua do' Cali-ie. 153 245-5477—69 lu(jams) Toy' Story - Um mundo d* aventuras: 15h O
pâUio branco 16h40 Terra estrangeira:¦ toh10 As pontes de Madtson 20h

ART PLAZA — (Rua XV do Novombro. 8
718 6769) Sala 1 (260 lugares) Os últr
mos passos de um homem 16h20. 18b40.
21 h Sala 2 (270 lugares) Razão e sensi
bilidade 15h40 18h20 21h

CENTER - (Rua Coronel Moreira César. 265
711 6909 — 315 lugares) O carteiro e o
poeta 15b. 17h. 19h. 21 h

CENTRAL (R ua Visconde do R»o Branco.
455 717 0367 — 807 lugares) Despedida
em Las Vegas 15h. 17h. 19h. 21 h

CINE ARTV UFF — (Rua Miguel de Frias. 9
620 8080 — 528 lugares) Babe. o porqui-nho atrapalhado 17h20. 19h O ciclista
21h

ESTAÇÃO ICARAl — (Rua Coronel Moreira
César. 211/153 610 3549 -171 lugares)
Os últimos passos de um homem 14h.
16h20. 18H40. 21 h.

ICARAl - (Piaiade Icatal 161 717 0120 —
852 lugares) Cassino 13h45. 17h. 20h15

NITERÓI — (Rua Visconde do R»o Branco.
375 719 9322 - 1 398 lugares) Coraçio
valente 14h, 17h10. 20h20

NITERÚt SNOPPtNO - (Rua da Conc«K*o.
188/324 717 9655) Sala 1 (100 lugaros)
As pontes de Madtson 15h30. 18h. 20h30
Sala 2 (132 lugaros): ApoHo 13 15h40.
18H10. 20H40

WINDS0N — (Rua Coronel Moretta César.
26 717-6289 — 501 lugares) Razào e
sensiMrdad» 14b. 16h30.19h. 21b30

SAO G0NÇAL0
STAR SAO OONÇALO — (Rua Di Nik> Peça-

nha. 56/70 713 404B — 325 lugares) Fo¦
go contra fogo 15K30. 18b. 20h30
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CONTINUAÇÃO
APRENDIZ DE FEITICEIRO - De Frederico
D'Amico Teatro da Praia. Rua Francisco Sá,
88. Copacabana (267-7749) Capacidade
600 lugares Sáb. e dom . às 18h RS 7
l> Ajudante de feiticeiro sonha em se tornar
um grande mago Por isso trama inúmeras
peripécias

A BELA E A FERA — Direção de Markus Avalo-
ni Teatro dos Grandes Atores/Sala azul.
Avenida das Américas. 3 555. Barra da Tijuca
(325 1645) Sáb. dom e feriados, às 17b
RS 10
t> A história do amor de um monstrengo poruma donzela.

A BELA E A FERA — Direção de Renato Pneto
Teatro Posto Seis. Rua Francisco Sã 51. Co
pacabana (287-7496). Sáb e dom . às 18h
RS 10
> Um príncipe rude. egoísta e proconcei-
tuoso se apaixona por uma aldeà

BRANCA DE NEVE EM CHICA00 - Texto. músi-
cas e direção musical de Marcelo Saback
Teatro do Leblon. Rua Conde de Bernadotte,
26, Lablon (294-0347) Capacidade 504 lu-
gares Sáb e dom . às 17h RS 1 2
t> O clássico da literatura infantil abordará
temas como amizade, ganância, honestidade,
entre outros.

A CARAVANA REALEJO CONTA RAPUNZEL —
Texto e direÇào de Guilherme Guaral Casa da
Gãvea, Praça Santos Dumont. 116, Gávea
(239 3511) Sáb o dom . ás 1 7h RS 10
t> Um grupo de atores faz uma excursão
pelo Nordeste, onde apresentam o clássico
Rapunzel

CNAPEUZINHO AMARELO - Direção de Amo-
nio Pedro Teatro Barrashopping, Avenida
das Américas. 4 666. Barra da Tijuca (325-4898) Sáb e dom., ás 15h30 RS 10
O A história de uma monina que nôo sabe
lidar com suas emoções

A CIGARRA E A FORMIGA - Direçáo de Frede-
rico D Amico. Teatro da Galeria. Rua Senador
Vergueiro, 93. Flamengo (225-9185) Capa
cidade 400 lugares. Sáb e dom . ás 17h RS
5

DOIS COELHOS EM APUROS — Do André OI.
veira. Teatro Brigitte Blair I. Rua Miguel Le-
mos. 51 -H. Copacabana (521-2955). Sáb ,
dom e feriado, ás 18h RS 10

DONA BARATINHA VAI CASAR? - Direção de
Adriano Ramires e Ana Araújo Teatro do
Sesc de Madureira. Rua Ewbank da Câmara
90. Madureira (350-9433). Capacidade 200
lugares Sáb e dom . às 1 7h Rs 7
> Dona Baratinha cansa da cidade gronde e
busca um lugar para morar no interior

A DONA BARATINHA VAI CASAR - De Sidney
Beker Teatro Brigitte Blair /, Rua Miguel
Lemos. 51-H. Copacabana (521-2955)
Sáb . dom e feriado, ás 1 7h RS 10

A FLAUTA ENCANTADA — Direção de Romeu
D Àngelo Teatro Operon. Rua Sargento
João Lopes. 315. Ilha do Governador (393-
9454). Sáb e dom . ás 1 7h RS 5

A luta de um galho de árvore pela presei-vaçâo da natureza
FULUSTRECA E PASPALHÀ0, UM RELÓGIO... E
CONFUSÃO! — Texto e direção de Jonas
Bloch Teatro Barrashopping, Av das Ameri-
cas. 4.666. Barra (325-5844) Sáb., dom e
feriados, às 17h RS 10
t> Aventuras de dois meninos e um empre-
gado. numa floresta, para recuperar um reló
gio

0 QAT0 DE BOTAS — Direção de Adriano Ra-
mires Teatro Grajaú Country Club. Rua Prof
Valadares. 262. Grajaú (258-5155) Capaci-
dade: 250 lugares. Sáb e dom . às 16h Rs 7
D> A história de um gato que tinha uma
fantástica sabedoria

0 HOMEM QUE CALCULAVA — De Malba Ta-
han Direção de Ronaldo Nogueira da Gama
Teatro do Planetário da Gávea. Avenida Pa

dre Leonel. 240, Gávea (274-0096). Sáb. e
dom , ás 1 7h30 RS 10

A história de Beremiz, o calculista, que
resolve curiosos problemas e desvenda gran
des mistérios

A LEI E 0 REI — De Teresa Frota Direção de
Henri Pagnoncelli. Espaço III do Teatro Villa
Lobos. Avenida Princesa Isabel. 440. Copa-
cabana (980 6913). Capacidade 80 lugares
Sáb e dom . às 17h30 RS 1 2
[> Musical sobre um rei que rouba o trono
de outro

MARIA MINHOCA — Texto de Mario Clara Ma
chado Direção de Marcelo Serrado e Marcus
Moraes Teatro dos Quatro. Rua Marquês de
Sào Vicente, 52, Gávea (274-9895) Sáb e
dom , às 1 7h RS 1 2
t> As aventuras de uma bela mocinha em
idade de se casar

A MENINA E 0 VENTO - De Maria Clara M.i
chado Direção do Cininha do Paula e Lupe
Gigliotti Teatro Sesc da Tijuca Rua Bardo de
Mesquita. 539, Tijuca (208-5332) Sáb e
dom .às 17h30 Rs 12

MUSICA

ESTREIA
TIMBALADA E SALGUEIRO - Meuopohtan.Avenida Ayrton Senna. 3.000, Via Parque
(385-0515) Capacidade: 4 326 lugaros
Dom, às 20h30 RS 20 (platéia). Rs 40 eRS 50 (camarotes).

ÚLTIMOS DIAS
urro GUEDES E Si « OUARABYRA - Cana
cão. Av Venceslau Braz. 215 (295 3044)
5". ás 21 h30. 6* e sáb . ás 22h30 e dom . ás
21 h R» 15 (arq). R» 20 (lateral) HS 25
(central). RS 30 (setor B) e RS 40 (setor
A)
O Sá & Guarabyra apresentam sucessos
como Espanhola. Dona. Caçador de mim e
outros

ZIZI P0SSI — Teatro da UFF. Rua Miguel de
Frias. 09. Niterói (622-121 2) 6" a dom . ás
21h RS 25
!> No repertório, sucessos do Noel o Lupi
cimo

VERÔNICA SABIN0 — Hipódromo Up. Praça
Santos Dumont. 108. Gávea (294-0095)
Dom . ás 21 h30 RS 18A cantora faz show de lançamento do
CD Vônus

JOÀO CARLOS ASSIS BRASIL E VERA DO CAN-
TO E MELLO — Rio Jazz Club. Rua Gustavo
Sampaio. s/n°, Leme (541-9046) Capaci
dade 150 lugares. 6a a dom . ás 20h Cou-
vert a RS 1 5 e consumação a RS 8Clássicos norte americanos, além de
ópera e MPB.

CONTINUAÇAO
TERRA MOLHADA - Ritmo. Estrada do Joa.

256. Sào Contado (322-1021) Dom ás
21 h30 Couvert a RS 1 5 e consumação a RS
6.
O Banda de covor dos Beatles

PAGODES E GAFIEIRAS
ESTUDANTINA MUSICAL - Com a Orquestro

de Waldir Calmon 5*. As 22h30. 6" o sáb .
ás 23h. « dom . ás 20h Pç.t Tiradento*. 79
Centro Reservas pelo tel 232 1149 RS 7 o
RS 3 (mesa)

EXCÊNTRICA FAMÍLIADE

ANTONIA
Prêmios

Melhor Roteiro Chicigo 19%
Júri Popular Toronto 1995

Seleçío Oficial Outtti Fllm 199S
Família Eictntrica ameaça OSCAR do Brasil"

(0 Estada de SÀc Pauto)
"í provavelmente o mais lorln

adversário do bratilelro 0 Quatrilho"
(Jctnol ddr Tarde} i&tà
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JORNAL DO BRASIL

!> A menina Maria contempla o mundo a
bordo do vento e se impressiona com as
regras que asfixiam sua liberdade

A MULHER QUE MATOU OS PEIXES — De Cia-risse Lispector Direção de Lúcia Coelho.
Teatro Cândido Mendes. Rua Jo3na Anguli-
ca, 63. Ipanema (267-7295) Capac»dado
133 lugares Sàb edom.,às17h Rs 10

Uma máe sente se culpada pela morte
dos peixes de estimação do filho

0 PÁSSARO DO LIMO VERDE — Direção de
Carlos Augusto Nazareth Teatro da UFF.
Rua Miguel de Frias. 9. Niterói (622-1212)Sáb e dom . às 1 7h RS 8• Princesa tonta desfazer feitiço que trans-
formou seu príncipe num pássaro

ROBIN HOOD — Direção de Gaspar Filho e
Murilo Elbas Campus da Pontifícia da PUC.
Rua Padre Leonel Franca. s/n°. Gávea (980-6768). Capacidade: 200 lugares Sab e
dom , ás 1 7h RS 13
i • A história do nobre saxào que tira dos
ricos para dar aos pobres.

ROMEU E JULIETA — Direçüo de Ângelo Faria
Turcci Teatro G/áudo Gilf. Praça Cardeal
Arcoverde. s/n°. Copacabana (237 7003)
Sáb e dom . ás 17h. RS 10

O clássico de Shakespeare adaptado paracrianças e adolescentes
0S TRÊS MOSQUETEIROS - Oireçáo de Victor
Hugo Santiago e Luiz Carlos Cavalcanti
Teatro da Praia Rua Francisco Sá, 88, Copa
cabana (267-7749) Capacidade 600 luga-
res Sáb e dom . ás 1 7h RS 8
t-* Adaptação do clássico de Alexandre Du-
mas

TUDO POR UM FIO — Direçáo de Caca Mour
thò Museu do Telefone. Rua 2 de dezembro.
63. Largo do Machado (556-3189) Dom ás
1 7h Entrada franca

A história de Graham Bell. o inventor do
telofone

A VER ESTRELAS — Teatro Vanucci. Rua Mar-
quôs de Sáo Vicente. 52/3°, Gávea (274-7246) Sàb e dom . às 1 7h. RS 10

Jonas náo consegue decidir entre a mo-
notonia do cotidiano e a busca da felicidade

V0LP0NE - 0 MORTO MAIS VIVO DO MUNDO
Direçáo de Joáo Batista Teatro Ziembinski.
Rua Urbano Duarte. 30. Tijuca (254 5399)
Capacidade 154 lugares Sáb e dom. ás
17h RS 8

Um espertalhão se finge de doente e promete uma falsa herança a quem o tratar mu-
lhor

A VOLTA DO REI LEÃO — Direção de Maria
Cristina Furtado Teatro Henriquota Brteba.
Rua Conde de Bonfim, 451. Tijuca (268

101?) Sáb edom . ás 1?h FIS10
A luta pelo poder leva os animais a fica

rem sem o Rei Leào.
VOVÓ QUITÉRIA CONTA-CHAPEUIINHO VER-

MELH0 — Direçáo de Carlos MarapòdC^ç^
tro América. Rua Campos Sales. 11
(567-1572) Sáb e dom . ás 1 7h30 RsJ ~

A peça apresenta os contos inftintis tle
uma manuira diferente

EXTRA
A CAIXA DE MÚSICA 0E BIA — Dnccio. músi
cas e texto de Bia Bedran TeatroJoão Caeta¦
no. Praça Tiradentes. s/n0 (221-1223). Sá'b
e dom , ás 1 7h RS 1 0.•A cantora Bia Bedran apresenta o show A
caixa de musica de Bta

PROGRAMINHA DE D0MIN00 — SàoConrado
Fashion Mall. Estrada da Gávea. 788. Gávea
(537-9594) Dom as 17h Entrada franca
t> Festival de mág«cas.

DOMINGO NO SHOPPING - R,o Sul ShoppingCenter. 2a piso Rua Lauro Muller. 116. Bo
tafogo Dom . ás 1 6h

Parada dos personagens infantis Cindere-
Ia, Pocahontas. Aladim, Branca de Neve*e
outros

ILHA DA CRIANÇA — Ilha Plaza Shopping. Pra
ça Central. 1 • piso Avenida Maestro Paulo e
Silva. 400, Ilha do Governador Dom . ás 17h
Grátis

JARDIM ZOOLÓGICO Parque da Quinta da
Boa Vista, s/n1' (254 2024) Diariamente,
das 9h às 17h Rs 2 Grátis para criança ate
um metro de altura, deficientes e para quemapresentar o vale - idoso
2 400 animais entre répteis, aves o mamlfe-ros Mini fazenda

FAZENDA ALEGRIA 3' a 6-*, das 8h ás 18h
RS 8 Sáb dom o feriados, das 10h ás 18h
RS 10 Após às 1 5h. RS 4 (3' a 6") u RS b
(sáb . dom. e feriados) Estroda Boca do M.i
to, s/n° — Vargem Pequena InformaçôOs
pelotel 442 1991 e 441-1992

Parque aquático, piscinas naturais, to-
boágua. floresta encantada, fazendinha. ati
vidades recreativas, alòm de hidiotubo «* casa
do Tarzan.

PLANETÁRIO DA GÁVEA — Voyager —* mensa ¦
geiro para as estrelas, dom, ás 19h30; O
príncipe sem nome. sab o dom. ás 16h30.
Nordon e Shalissa. sáb e dom . ás 18h; Uni¦verso —- os caminhos da vida. sab . ás 19h30
RS 4 e RS 2 (crianças até 10 anos) Avenida
Padra Leonel Franca, 240. Gávea (27.40096) Capacidade 120 lugares

Novas sessões de cupula durante as fé
rias

4 
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cinemateca

ROBOTRONICS \ HOMENAGEM

A MARGUERITE DURAS

DOMINGO 1 7

VIAGEM À PRÉ-HISTÓRIA
16:30 - Cesta do Praveku, de Karel Zeman. Com Vladimir Bejval,
Petr Herrman. Tchecoslováquia, 1955. Legendas em português.

METRÓPOUS
18:30 - Metróplis, de Fritz Lang. Com Alfred Abel. Rudolf Klein-
Rogge, Brigitte Helm Alemanha, 1926. Versão Moroder, 1984
Intertrtulos em português.

OAMANTE
20:30 - The Lovef, de Jean-Jacques Anraud. Com Jane March.Tony
Leung. França\EUA, 1991. Legendas em português.

Preço : R$ 4,00

Estudante com carteira da UNE ou UBES e idosos acima do 60 anos
pagam meía-entrada. Conheça a nova entrada da Cinemateca o
MAM. agora pelo vão central, com Livraria e Bistró.
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DOMINGO. 17 DE MARÇO DE I99t>

EEU35

ESTREIA
EU SEI QUE VOU TE AMAR — De Arnaldo Jabor
Direção de William Pereira Com Julia Lem-
mert? e Alexandre Borges Teatro Leblon.
Rua Conde de Bernadotte. 26/104, Loblon
(294-0347). 5a a sáb. ás 21 h, e dom , às
20h RS 20 (5' e dom.). RS 23 (6*) o R9 25
(sáb) Duração 1h30.
\> Drama A história do amor entre um casal,
que só se revela após a separação

FIM DE SEMANA NA CASA DA ZÉUA - Da
Adólia Sampaio Direção de Kiko Jaess Com
Lú Mendonça. Moníque Lafond e outros
Teatro Barrashopping. Avenida das Amén
cas, 4 666, Barra da Tíjuca (325-4898) Ca-
pacidade 234 lugares. 5a o 6", as 21 h, sãb ,
às 20h30 e 22h30, « dom . ás 20h30 RS 18
(5- e dom.). RS 20 (6a) o RS 23 (sàb).Duração 1h30.
t> Comédia Uma jornalista estabanada vive
num mundo inteloctual fictício

E CONTINUA TUDO BEM Do Bornard Sladü.Direção de Marco Nanini. Com Tarcísio Moi-
ra e Glória Menezes Teatro dos Grandes
Atores. Sa/o Arul, Shopping Barra Square.Avenida das Américas, 3 555. Barra da Tijuca
(325-1645). 5*» a sáb, ás 21h, e dom. ás
20h RS 25
t> Comédia dramática. Casal comemora bo-
das de prata do seus encontros, que só acon-
tecem uma vez por ano.

TROCANDO BEIJOS NA BOCA - Do CarlosAquino Direção de Dylmo Elias. Com CarlosAquino, Di Voloso o Petor Williams. Teatro
Bibi Ferreira. Casa do Cultura Eduardo Ca-
bús. Rua Visconde de Ouro Preto, 78. Bota-
logo (226-4591) Capacidade 80 lugares 5"
a sáb . as 21 h, o dom., ás 20h RS 10 (5- udom ) e RS 15 (6J o sáb ) Duração 1 h20
t * Comédia A peça ironiza o sexo. o amor. o
dinheiro e o poder
REESTREIA
VIVA SEM MEDO SUAS FANTASIAS SEXUAIS —

De John Tubias Direção do Rogério Fabia-no. Com Elizángola. John Hebert o outrosTeatro Ginástico. Avenida Graça Aranha.187. Centro (220-8394). Capacidade. 600lugares. 4J a 6* e dom . ás 19h, e sáb , ás 21 hRS 15 (4a a 6") o RS 20 (sãb e dom ). Nasemana do estréia desconto de 50% Dura
çào: 1 h1 5
t- Comédia Casal milionário, paia satisfazersuas fantasias sexuais, envolve se em situa-
çóes hilárias

0 MERCADOR DE VENEZA — Do ShakespoareDiioçdo do Amif Hnddod Com Maria Padi-lha. Pedro Paulo Rangel o outros. TeutroMunicipal, Rua 15 de Novembro. 35. Centro.

Niterói (717-1551) 6-, às 21h. sáb . às 18h o21 h. e dom . ás 20h RS 15 (galeria). Rs 20
(platéia) e RS 80 (frisas e camarotes). Dura-
ção 2h30. Até 24 de março.
í> Comédia dramática Rica herdeira tentasalvar a vida de um amigo de seu jovemmarido resgatando uma multa

ELAS OOSTAM DE APANHAR - Do Nelson Rodngues. Adptaçào e direção de Flávio Henri-
que Com Angelina Martoni, Jorge Eduardo eoutros Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pos. 143, Copacabana (235-5348) Capaci-dado: 350 lugares. 5" a sàb , às 21 h. e dom .ás 20h RS 15. Duração 1h O espetáculocomeça rigorosamente no horário.
i> Comédia. Reunião de crônicas escritas
para a série A vida como ela é.

NOITES DE CABRITA — De Luiz Fernando Ve-rissimo, Brauho Tavares. Luiz Carlos Góes,Aloisio de Abreu e Licia Manzo Direção de
tíibi Ferreira. Com Márcia Cabrita. Crne Tea-
tro Dina Sfat. Centro Cultural Gama Filho.
Rua Manoel Vitorino, 553, Piedade (599-7237) 5" a sáb . às 20h. e dom . ás 19h RS 8
(5a) o RS 16 (6* a dom ) Duração: 1 h30- Comédia. A atriz interpreta quatro mulhe-res e seus diferentes universos

ÚLTIMOS DIAS
ANQELS IN AMÉRICA — De Tony Kushner Di-
reçáo 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 RS 10. Duração:
2h30 Até 1 7 de março

Drama A peça acompanha o relaciona-
mento de dois casais, um homo e outro heto-
rossoxual

FREUD E 0 VISITANTE — De Eric-Emmanuel
Schmitt Direção de Gilles Gwizdek Com
Cláudio Cavalcanti. Rogério Fabiano o ou-
tros. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63. Ipanema (267-7295). Duração:
1 h40 5' a sáb , ás 21 h30. e dom . às 20h30
RS 15 (5-). RS 18 (6") e Rs 20 (sáb o dom )Duração 1 h30 Até 1 7 de março.
[> Drama psicológico Um encontro bem-
humorado entre Freud e Deus

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 6J. às 12h30, sáb e
dom . às 1 7h RS 6 Até 1 7 de março
t> Comédia romântica Casal em crise tenta
resolver seus problemas através de diálogos

GRÁTIS
FESTIVAL CARIOCA DE NOVOS TALENTOS —
Edipo hipotético, adaptação de Walter Da
guerre para Êdipo Rei Com a Cia CênicaFutebol Clube Dom . ás 19h Teatro Gláucio
Gill. Praça Cardeal Arcovorde, s/n°, Copaca
bana (237-7003) Grátis

INGRESSOS A DOMICILIO
TODO MUNDO SABE QUE TODO MUNDO SABE —

De Miguel Falabella e Maria Carmem Barbo-
sa Direção de Miguel Falabella Com Aríete
Salles, Laura Cardoso e outros. Teatro dos
Quatro. Shopping da Gávea. Rua Marquês de
São Vicente, 52/2° andar. Gávea (274-9895). Capacidade 402 lugares. 5*. às
21 h30. 6*. ás 22h sáb ás 20h e 22h, o dom.
as 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
O Comédia. Socialite decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência.

ALÔ? MADAMEL. — 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' asáb , às 21h30. e dom , ás 20h. RS 20 (5a, 6-*
e dom ) e RS 25 (sáb., feriados e véspera deferiados). Ingressos a domicilio pelos telefo-
nes 221-0515 e 222-5122 Duração: 1H30
t> Comédia Dois amigos alugam telefone
que pertenceu a uma cartomante e passam aatender sua clientela

NOITE FEUZ — Texto e direção de Flávio Mari-nho Com Aracy Balabanian. Fernando Eirase outros Teatro Clara Nunes. Shopping daGávea. Rua Marques de São Vicente. 3o an-dar. Gávea (274 9696). 5'. ás 21 h. 6-, ás22h. sáb . às 20h e 22h. e dom , ás 20h RS 20
(5d), RS 25 (6J. sáb., feriado e véspera deferiado) e RS 22 (dom ). Desconto de 50%
para jovens até 25 anos. Ingressos a domici-
lio pelos telefones 221-0515 e 222-5122Duração 1 h30 Até 14 de abril.Comédia dramática A festa de Natal, umatranqüila reunião familiar, se transforma nurnencontro repleto de alfinetadas o cobranças

COMO ENCHER UM BIQUÍNI SELVAGEM - Textoe direção de Miguel Falabella Com ClaudiaJimenez Teatro Casa Grande. Avnida Afrànio
de Melo Franco. 290. Leblon (239-4046)5", ás 21h30, 6J e sáb, às 22h. e dom. às20h RS 20 (5-). Rs 22 (6« e dom ) o RS 25
(sáb . feriado e véspera de feriado) Ingressos
a domicilio pelos telefones 221 0515 e 222-5122
t> Comédia A peça mostra, com humor, asolidão das pessoas que vivem nas grandescidades.

ENCONTRO NO SUPERMERCADO - A ÚLTIMA SE-DUÇÀO — De Shula Megiddo Direção deCláudio Torres Com Tereza Rachel e LuizCarlos Moraes Teatro Terexa Rachei RuaSiqueira Campos. 143 sobroloja 49. Copacabana (235-1113) 5" a sáb , ás 21 h, o dom .ás Í9h RS 18 (5«). RS 20 (6* o dom) o Rs 22(sáb ) Duração 1 h30
Comédia romântica Casal maduro redes-

cobre o amor após encontro no supermerca-
do

D0R0TÉIA - De Nelson Rodrigues o Hugo
Rodas Direção de Adriano e Fernando Gui

maràos Com Denise Milfont. Nádia Carvalhoe outros. Teatro Ipanema. Rua Prudente deMoraes. 824. Ipanema (247-9794) 5* a sáb..
às 21 h30. o dom., às 20h30 RS 15 (5J edom ) e RS 20 (6* e sáb ). Ingressos a domi-
cilio pelos telefones: 221-0515 e 222-5122
Estacionamento RioPark com 80% de des-
conto na Rua Prudente de Moraes. 1 008.
Duração: 1 h20. Ató 14 de abril.

Farsa. Na busca da redenção para os seus
pecados, prostituta volta ao seio da família
provocando o despertar de desejos ocultos

INTENSA MAGIA — 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-
quês de São Vicente. 52/3° piso. Gávea
(274-7246) Capacidade 415 lugares. 5«. ás
17h e 21 h30. 6"* e sáb.. às 21 h30. e dom . ás
20h. RS 20 (5»). RS 25 (sáb ) e RS 22 (6- e
dom ). Ingressos a domicilio pelos telefones:
221 0515 e 222-5122 Duração: 1 h40

Comédia dramática. Família promoveuma grande lavagem de roupa suja durante o
noivada da filha mais nova

CONTINUAÇAO
ÉDITO — De Sófocles Direção e adaptação dePaulo de Moraes. Com Patrícia Selonk. DanFilip Stulbach e outros. Teatro Glória. Rua do
Russel. 632. Glória (245-5527). 5* a sáb . às
21 h. e dom . ás 20h RS 10 (5*) e RS 15 (6' adom ) Duração: 1 h30

Tragédia. Uma visão contemporânea üdmito
0 AMOR QUE DIZ SEU NOME — Coletânea dotextos. Direção de Celina Bebiano. Com Mar-kus Avaloni Casa da Gávea. Praça Santos '
Dumont, 116/sobrado. Gávea (239-3511).5- a dom . ás 20h RS 12. Duração 1 h20t> Drama Vinte poesias costuradas contama trajetória de um homem da infância á velhice

A GAIVOTA — De Anton Tchecov Direção de
Jorge Takla. Com Waldorez de Barros, EliasAndreato e outros Con/unto Cultural da Cai-xa O — Teatro Nelson Rodrigues. AvenidaChile, 230, Centro (262-0942). 5* a sáb, às
21 h. o dom . ás 20h RS 10 (5- e 6*) e RS 15
(sàb e dom ) Promoção: pessoas com mais
de 55 anos. classe teatral, professores e mé•dicos do município e do estado tèm 50% dedesconto Duração: 2h Até 31 de marçot> Comédia dramática Atriz russa, na casade campo de sua família, desencadeia umturbilhão de paixões e traições

CORRA, QUE PAPAI VEM Al! De Ron Clark eSam Bobrick Direção do Ary Fontoura ComAry Fontoura, Suelly Franco e outros TeatroPrincesa Isabel. Avenida Princesa Isabol.
186. Copacabana (275-3346). Capacidade
300 lugares 5* e 6*. às 21 h30. sáb . às 20h e
22h. o dom . ás 20h RS 15 (5*). RS 18 (6*) o
RS 20 (sàb e dom) Duração 1 h30
Ç> Comédia A chegada inesperada do paicausa grande tumulto na vida do filho gay

BAND-AGE — De Miguel Paiva e Zé RodrixDireção de Cininha de Paula Com IsabelaBicalho. Daniele Winitz e outros. Teatro Sescda Tijuca. Rua Baráo de Mesquita. 539. Ti|U-ca (208-5332). 5* a sáb., 21 h30. e dom . ás20h RS 15 (5a e dom ) e RS 18 (6J e sáb.)Duração 1 h20
C> Musical. Grupo de jovens reincorpora oespirito da geração dos anos 70

AMORES — Texto e direção de Domingos deOliveira. Com Priscila Rosenbaum, ClariceNiskier o outros Teatro Planetário. Rua PadreLeonel Franca. 240. Gávea (239 5948) Ca
pacidade 120 lugares 5'a sáb . às 21h30. odom . às 20h30 RS 16 (5*. 6" e dom ) e RS20 (sáb ) Moradores da Gávea com compro-vante de residência não pagam Duração 2hEstacionamento gratuitoí> Drama Seis pessoas envolvidas pelosmais variados tipos de amores

A LOUCA DE BOHSUCESSO — Texto e direçãode Gugu Olimecha. Com Bemvindo Sequeira,Helena Werneck e outros Teatro Galeria. RuaSenador Vergueiro, 93. Flamengo (225-9185) 5- a sab . ás 21 h30. e dom . às 20h30RS 12 (5*. 6* e dom ) e RS 15 (sáb )Comédia. A traição enfocada em todos osseus aspectos.
TRÊS MANEIRAS DE SE DANÇAR 0 TANQO — DoDenise Bandeira Direção de Paulo BettiCom Roberto Bontempo. Catarina Abdalla eoutros. Teatro dos Grandes Atores. ShoppingBarra Square. Avenida das Américas. 3.555.Barra (325-1645) 5- a sáb, ás 21h30. edom . às 20h RS 18 (53). RS 20 (6- e dom ) eRS 25 (sáb ). Duração: 1 h40 Até 24 de mar-

ço. Comédia romântica Trôs amigas de in-fância acabam morando no mesmo prédio ocompartilhando a comédia de suas vidas pn-vadas
ADORÁVEIS PAIXÕES — De Michel Renè Pro-vost e Marcela Moura. Direção de Anja Bittencourl. Com Marcela Moura e Fred Bene-dini. Teatro Ziembinski. Rua Urbano Duarte.30. Tijuca (254-5399). Em frente ao metrô

São Francisco Xavier 6" e sáb . ás 21 h. edom . ás 20h RS 10 Duração 45m Até 31de março
Comédia Dois apaixonados, á espera deseus pares, discutem sobre os estados tragi-cômicos da paixão

ADOLESCENTE
CONFISSÕES DE ADOLESCENTE - Baseado no
diário de Maria Mariana. Direção de Domm
gos de Oliveira Com Carolina Dieckmann.
Deborah Secco, Fernanda Badaue e Maria
Ribeiro Teatro Abel. Rua Mário Alves. 2,
Icaraí. Niterói (620 3232) 5a a sáb . ás 21 h,
dom . ás 20h Rs 1 5 Ató 24 de março.

ROMEU E IS0LDA - Criaçáo coletiva Direção
de Daniel Herz e Susanna Kruger Com a Cia
de Toatro Atores da Laura Teatro Loura Al-
vim. Avenida Vieira Souto. 176, Iponema

(247-6946) 5* a sáb. ás 21 h. o dom. ás20h RS 1 5 Até 31 de março
t> Comédia dramática Homens e mulhures
se encontram e desencontram na busca cegae sem limites da outra metade

COM O RIO NA BARRIGA - Do Roflorio Bl.itDireção de Ernesto Piccolo Centro de Artes
Calouste Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito.
125, Praça Onze 6J a dom, ás 19h,jR| 5Desconto de 50% para estudantes Estacfp-namento gratuito.

NHABA-NHECA — Texto e direção de Felipe
Martins. Com Adriana Coelho. Leticiq lsn#d
e outros Teatro Ipanema. Rua Prudefftè deMoraes, 824. Ipanema (247-9794) Sáb edom . às 18h RS 12.

DANÇA
SANTA CRUZ — Espaço Cultural Sérgio Porto,Rua Humaitá. 163, Humaitá (266-0896), 5>a dom . ás 21 h RS 10. Ultimo dia.L • Com a Cia Mareia Milhazes Dança Contomporànea Coreografia de Mareia Milha

HUMOR
PAULO SILVINO —Teatro Barrashopping, Ave
nidas das Amóftcas. 4 666. Barra da Tijuca
(325-5844) Capacidade 236 lugares. Sób e
dom . ás 19h RS 20.
t> O humorista mostra o show Só e bemacompanhado.

-DUAS CARAS E UM COROA Sesc engenho
de Dentro. Avenida Amaro Cavalcanti. 1.661.
Engenho de Dentro (249-1391) 6- e sáb . ás21 h. e dom., ás 20h RS 10
I> Com Chico Silva, Cláudia Cabral e Çirno-ne Thomé.

CONTANDO, NINQUtM ACREDITAI - f ipVçoCultural La Place. Rua Visconde do Pwajá.
66. Ipanema (267-4015 r 53) Sáb . às 21 h, odom . ás 20h Couvert a Rs 10 Ató 31 demarço

Texto e interpretação de Chico Duque
FAFY SIQUEIRA OU NÃO QUEIRA — Teatto Sescde São João de Meriti. Avenida AutomóvelClube. 90. Menti (756 6177). 6" a dom . ás20h30 RS 8

Shov* da humorista

REVISTA
NOITE DOS LEOPARDOS — Direção de Geridano Vwzani Apresentação de Elolna. farticipação especial de Rogéria Teatro Alaska.Avenida N Sra. Copacabana. 1 241 (.2479842) 5- e dom., ás 21 h30. 6* e sáb . ás 24hRS 10
THE BEST MAN — Direção de Brigitté> BlauParticipação de Rose Bombom Teatro Bn
gitte Blair I. Rua Miguol Lemos. 51 Co
pacabana (521 2955) 6" o sáb . As 21h30. odom . às 20h RS 15

canecaoA P « I N T A

Beto Guedes 
- 

Sá e Guarabyra

DEVIDO AO GRANDE SUCESSO DE BETO GUEDES E SÁ E GUARABYRA, O CANECÃO APRESENTA
3 SHOWS EXTRAS NESTA 6a, SÁBADO E DOMINGO.

Compra sou ingresso com me» marcada
nas bilheterias do Camelo e postos Shell

(lojas SEUCQUblon-Laooa-Baira-late i~
JBFM

• Apoio:-
unlca K»°SSe?.0"'í3!s p. jj» no W.. 295-3044

&
Fundai. Ao Thbatro Municipal
GOVERNO DO tSTAOO DO IIO DB (ANSIRO9SCNKTAHIA U8 tMAOO DS CULTURA I OKim

Vin6lia
Ws

-I*

Orquestra «Sinfônica e>e

apresent a

JORNAL DO BRAS1L F3
iiit; uti t

GARANTA JÁ O SEU LUGAR!
Compre seus ingressos pelo tel. 285 3733 ou na bilheteria do teatro » 262 3935

-jr-

EXPOSIÇÃO

ULTIMO DIA
RITOS DE PASSAQEM - NUS FEMININOS/S-TOCKINGER —- Centro Cultural Banco do
Brasil/Foyer. Rua Primeiro do Março. 66.
Centro (216-0237) Esculturas 3* a dom .das10hás22h Grátis

48 CONTEMPORÂNEOS — Galeria de Arte
UFF Rua Miguel de Frias. 9. Icarai Coleti
va 2a a 6". das 10h ás 20h Sáb e dom .das 17h ás 20h Grátis

mínimo múltiplo comum — Museu Nacio¦
nat de Belas Artes/Ga/oria do Século XXI.Av Rio Bronco. 191, Centro (240 0160)
Coletiva 3a a 6*. das lOh ás 18h SAb o
dom. das 14h ás 18h RS 1 (domingo,
gritii)A mostra reúne escultuias. instalaçdo e
videoinstalaçáo do oito artistas do Rio

3" a dom , das lOh ás 22h Grátis Ató 12
de maio• A mostra reúne 70 obras da artista, alóm
de fotos e documentos sobra seu estilo doviver

PORTIHARI NA COLEÇÃO CASTRO MAYA —
Museu da Chácara do Céu. Rua Murtinho
Nobre, 63. Santa Teresa (224 8981) Pin-
turas 4» a dom , das 1 2 ás 1 7h Grátis Ato
31 de maio

RECIFE DE JOÃO CABRAL/EDUARDO SIMÕES
Cmeclube Estação Botafogo. Rifado-

luntános da Pátria, 88. Botafogo (iô#66843) Fotografias Diariamente. dás.ÍMh
ás 22h Grátis. Atft 14 abril

INSTALAÇÃO

FOTOGRAFIA

T0NIC0 LEMOS — Espaço CulturJI SérgioPorto. Rua Humaitá. 163. Humaitá (2260896) Instalaçáo 3" a dom , da&j,12h 'àB
?0h Grátis Ató 24 de março ,

PINTURA
ROBERTO LACERDA - Artefacto. Av Ataulfo
de Paiva. 270. Leblon (259-9446) Pintu
ras 2*. dos 12h ás 22h. 3* a sáb . das lOh
ás 22h Dom . das 11h às 19h Grátis Até
24 de março

OEIST/CLAUDIO FRAQA SENRA — Galeria de
Arte/SESC. Rua Baráo de Mesquita. 539.
Tijuca Pinturas 3" a 6". das 13h ás 21 h
Sáb e dom . das lOh ás 21 h Grátis Au'« 1 3
de abril

ANITA MAIFATTI E SEU TEMPO — Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de
Março. 66. Centro (216 0237) Pinturas

0ERALD0 DE BARROS - PRECURSOR Cen.tro Cultural Banco do Brasil. Ruo Primeiro
do Março. 66, Centro (216 0237) Folo
grafias. 34 a dom . das lOh ás 22h GrátisAtó 24 do março

MULHERES EM PEQUIM/CLAUDIA FERREIRAMuseu da Republica. Rua do Catote.153. Catete (245-5477) Fotografias 2* a6". das 9h ás 17h Sáb. dom e feriados,
das 14h ás 1 7h Grátis Ató 24 de março

Sáo 20 fotos que documentam a IVConferôncia Mundial sobre a mulher emPequim
ESTRELAS DO BRASIL — Centro Cultural
Oduvaldo Vianna Filho (Castelinho do Fiamengo). Praia do Flamengo. 158, Flamen-
go (205 0278) Fotografias 2" a 6-*. das13h ás 20h. Sáb o dom , das 15h ás 18h
Grátis Ató 30 de março

PERFIL CARIOCA - ~ Espaço Cultural dos
Correios. Rua Visconde do llnboriií. 20/3"andar. Centro (563-8770) Fotografia 3* adom , das 11h An 20h Grátis Atè 30 drrmarço

0 BRASIL NO TOPO 00 MUNDO/MOZART CA-TÀ0 — Barrashopping. Av das Américas,4666 Barra (431-2161) Fotografias 2* asflh , dos lOh As 22h Dom, d.is 1üh às21h Grátis

ESCULTURA
ESCREVENDO HA MADEIRA: JOSÉ HEITOR
Museu do Folclore/Sala do artista popular.Rua do Catete. 179. Catete (285,044.1)Esculturas. 2" a 6*. das 9h ás 18h. Sáb «s
dom, das 15h ás 18h Grátis Ató -f2 deabril

ESCULTURAS DO ACERVO DO MAM -
de Arte Moderna • MAM. Av Infanta D
Henrique. 85. Aterro do Flamengo-filt)-
2188) Esculturas 3'* a dom. da» 1^?fí á*18h (3*. das 12h ás 14h. grátis) RS 2 Ató23 de abril > r

CERAMICA
MESTRE VITAUN0 80 ANOS DE ARTE POPU-

LAR — Museu Nacional de Betas ArloA. Av
Rio Branco. 191. Centro (240 0160) Co
rámicas 3" a 6". das 10h ás 1Rh Sáb u
dom. das 14h ás 18h RS 1 (domingo,
grátis) Ató 31 de marco

EXTRA

Êí ^

SUPo

APRESENTA

VERÔNICA SABINO
A D. ? m a n o <=>

Praça Santos Dumont, 108 - Baixo G<ive»a
Tel. para resevos: 294-0095

apoio cultural
foalUoçóo:
Dr^ proouçôcs
DOAjnlsncAS

PEDRO 11-170 ANOS — Museu Natktn.il do
Belas Artes/Galena do Século XIX. Ay.,Rio
Branco. 191. Centro (240 0160) DíveVsbs
3a a 6". das 10h ás 18h Sáb e domt; das
14h ás 18h Rs 1 (domingo, grátis) Ató 24
do março.
t> A mostra reúne corca de 800 peçascedidas por 16 instituições culturais v por17 colecionadores incluindo o acervo do
Museu.

RICHARD CRA0UH CARTUHS - Galeria doTeatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes. I 9.
Contro (232 8701) Cartuns 3" o dom ,das 12h ás 18h Grátis Ató 10 de abril

O bailarino leva sua pena aos bastidores
do mundo da dança

COLETIVA
RIO; MISTÉRIOS E FRONTEIRAS — Museu deArte Moderna • MAM. Av Infante D Hennque. 85. Aterro do Flamengo (210-2188)Coletiva do pinturas. 3* a dom . dai f3lt <>¦>18h RS 2 Até 7 do abril ' * '
l' A mostra reúne 27 artistas de dife^mte?linguagens tócnicas e gerações

A PAISA0EM BRASILEIRA NA COCIÇAO 0E
GILBERTO CHATEAUBRIAND Museu de
Arte Moderna. Av Infante D Henrique, 85.
Aterro do Flamengo (210 2188) Coletiva
3* a dom . das 12h ás 18h R$2 Euposiçáo
permanenteA mostra reúne 60 obras do 35 artistas

0 BRASIL MOSTRA

A SUA CARA.

-8ITS

CAZUZA NO SONGBOOK
Ele náo era só um exagero de cantor. Tinha também um talento enorme para compor e mostrar nosso
Brasil através de suas canções. Por tudo isto, você náo pode deixar de ouvir Caetano, Gal, Zélia Duncan

e Cássia Eller cantando "Brasil*. "Exagerado", "0 Tempo Náo Para' e "Pro Dia Nascer Feliz".
Hoje. às 17h, na JB FM. Náo perca. Seu dia vai nascer bem mais feliz.

conza

MÚSICA CIVILIZADA E INFORMAÇÃO RELEVANTE

a ijiLil

IGB

0
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Divulgação

Mel Gibson é um policial em Maquina mortífera, hoje na Globo

TEL E VIS AO

Oscar em 50 anos de memória

TVE conta em série, a

partir de hoje, histórias

e bastidores do prêmio
Às vésperas de mais um Oscar,

a TVE volta no tempo para re-
frescar a memória .do público. A
partir de hoje, às |9|fc a encara
passa á exibir a Academia—
Os primeiros 50 anos, que conta
uni pouco da história da festa e
dos motivos que levaram a Aca-'
deíriia de Artes e Ciências Cine-
matográficas de Hollywood a
criar o Oscar. Dublada, B série
que tem dez episódios, çoiti Uma
hora de duração dflfla, relata a"história 

da farhosa'pstatueta que,
além do prestigio, garante ao veh-
calor multiplicar a sorte em mi-
lhareS de cédulas verdinhas.

Cada episódio do programa
relata um período desses 50 anos
de criação do prêmio, desde seu
nascimento, passando pela época
dc ouro do cinema (1933-1938), o
período da Guerra (1940-1945), o

pós-Guerra, as maiores e melho-
res* produções (1952-1959) até os
últimos anos da década de 70,
apogeu de Hollywood. O nasci-

AFP — 30/3/87

Bette Davis, uma das premiadas com estatueta de melhor atriz

mento de um símbolo (1927 a
1932), episódio deste domingo, é
uma homenagem a todos os ven-
cedores do Oscar, nos seus pri-
meiros anos de formação. Sob a
apresentação de John Bozeman.
serão exibidas cenas de todos os
clássicos de época, como Sem no-
yidade no front, Grande Hotel e O
campeão, juntamente com as his-

tórias dos bastidores.
Hollywood, também conheci-

da como a fábrica de sonhos,
criou e projetou mundialmente,
através das telas de cinema, cente-
nas de astros e estrelas. Entre eles
estão nomes como Marilyn Mon-
roe, Elizabeth Taylor, Ingrid
Bergman, Frank Sinatra, Clark
Gable, Bette Davis, Judy Garland

e Humphrey Bogat. O programa
destaca ainda atores, diretores e
técnicos que colaboraram para
um novo estilo de produção cine-
matográfica. O programa de hoje
apresenta cenas e seqüências iné-
ditas dos personagens que rende-
ram o Oscar a seus atores, como
Fanny Brice, em A garota genial,
que deu a Barbra Streisand o pré-
mio de melhor atriz.

A novidade do programa fica
por conta das curiosidades e mo-
mentos possivelmente desconheci-
dos. Além dos grandes clássicos,
épicos e obras-primas de Holly-
wood, serão apresentadas pérolas
da história como O cantor de jazz— primeiro filme falado. Mas o
Oscar não é somente uma injeção
de charme, prestígio e dinheiro no
mercado cinematográfico. A cria-
çào do prêmio introduziu impor-
tantes mudanças: a projeção em
telões, uma maior duração de
produção (os longa-metragens) e
os efeitos especiais. Essas inova-
çòes contribuíram na luta dos es-
túdios, nos anos 50. na tentativa
de reconquistar o público, que já
começava a dividir sua atenção
com a televisão, uma ameaça às
bilheterias.

FILMES Interino

Adrenalina na medida certa
Máquina mortífera é uma prova

de que neurônio e adrenalina po-
dem funcionar muito bem juntos.
Roteiro enxuto e seqüências de ação
de arregalar os olhos garantem um
bom divertimento hoje, às 14h25,
na Globo, quando os policiais Mar-
tin Riggs (Mel Gibson) e Roger
Murtaugh (Danny Glover), dois ti-
ras que não se combinam, são pos-
tos rio mesmo caso.

Roger é um deteti-
ve tranqüilo e está á
beira da aposentado-
ria. Martin, seu opos-
to. é um sujeito ator-
doado com a recente
morte de sua mulher e

MÁQUINA MORTÍFERA

AO BALANÇO DAS HORAS

Globo O 14h30
(l.ethul wenpon) cie
Richa rd D onner
Com Mel Gibson,
Danny Glover e Gary
Busey. EUA. 1987.
Duração: IhSI.

pode explodir a qualquer momento.
Lado a lado, no entanto, os dois
acabam formando uma dupla mais
do que eficiente e descobrem que,
por trás da morte de uma garota,
está uma quadrilha de traficantes de
ex-militares que lutaram no Vietnã.

A partir dai, se inicia o banguef
bangue e quem dá o ar da graça é o
diretor Richard Donner {Goonies),

comandando o espe-
táculo com uma dire-
çàc de manobras rá-
pidas e seguras. O
trio, que acabou fa-
zendo mais duas con-
tinuações, não deixa
ninguém ficar de pé.

TVE O 15h30
(Rock around thc
clock) de Fred Sears.
Com Bill Halley and
his Comets, The Piai-
ters e Tony Martinez
and his Band. EUA,
1956. Duração: lhl7.
Musical. Uma banda
desconhecida é leva-
da para Nova lor-
que, onde faz um tre-
mendo sucesso.
Refilmádo depois
como Twist aroumi
the clock, Ao balanço
das horas conta a
história do surgi-
mento do bom e ve-
lho rock 'n roll. ? ?

PISTOLEIROS 00
_ ENTARDECER

CNT O 17h30
(Ride thc liiyh country)
do Sam Pcckinpah.
Com Joel McCrca,
Randolph Scoti c
Warren Oaies. EUA.
1962. Duração: lh34.
Western. Dois ex-lio-
mens da lei, já apo-
sentados, topam a
missão de ajudar no
transporte de uma
boa quantidade de
ouro e são ameaça-
cios por bandidos
durante o caminho.
Uni deles, no entan-

to, resolve tomar
com as próprias
mãos a recompensa
que nunca conseguiu
com durante anos cie
trabalho. ? ?

CRIATURAS 4
SBT O 23h30

(Crittcrs 4) cie Rupcrt
Harvey. Com Don
Opper. Paulo Whit-
thorne e Angela Bas-
set. EUA. 1991. Du-
ração: 1 h35,
Terror. Depois de per-
manecer congelado
dentro de uma eáp-
sula, caçador mler-
planetário volta a se
defrontar com cria-
turas espaciais assas-
sinas dentro de lima
nave de transporte.
?

MAIS FORTE QUE'ÓDIO
Globo O 23h35

(Thc presidio) cie Peter
Hyams. Com Sean
Conncry, Mark Mar-
m o 11 e M e g R v a n«
EUA. 1988. Duração:
I h38
Suspense. Policial no-
vato investiga assas-
sinato cometido den-
tro de uma prisão
militar e se encrenca
com o diretor da ins-
tituição. o pai de sua
namorada. ?

HENRIQUE IV
Bandeirantes O 1 h30

(Enrico IV) cie Marco
Belloçtiio. Com Mar-
cello Matroianni,
Claudia Cardinale e
Leopoldo Triesle. Itá-
lia, 1984. Duração:
Ih20.
Drama. Aristocrata
em decadência mis-
tur.i sonho e réalida-
de fingindo que é o
imperador Henrique
IV da Alemanha. ?
?

OS BRUTOS TAMBÉM AMAM
Globo O 1h15

(Sliunc) dc Gcorgc
Stevens. Com Alan
Ladd, Jean Arthur e
Jack Pa lance. EUA,
!l)53. Duração: lh5S.
Western. Pistoleiro
nômade tenta mudar
de vida mas acaba
morando com uma
família ameaçada
por um barão do ga-
do. Idolatrado pelo
filho do casal, o mri-
cinho vai em frente i1
duela com um vefdà-
deiro vilão: Jack (Pá-
lance), o matador.
Boa história, boa lo-
lograda, boa dné-
çào. ? * ?

'Rip' 
segue

esportes em

suas trilhas

O Rip, programa semanal do
caíiTiV^iport TV da Globosat. vem
rceheado de novidades sobre es-
portes radicais. Hoje, a partir das
22h30, as càmeras dão um giro
pelOS tradicionais surfe e skate.
sultáoi para o vôo livre e ganham
velocidade no waveskv e bicicross.
Com direção e reportagem da du-
pia Antônio Ricardo e Ricardo
Bqqio — pioneiros nesse tipo de
cofcrtura —, o Rip.apresertif ho-
je,' durante 30 minutos, o Moku
World Cup, última etapa do
Mundial de Surfe da Segunda Di-
visão, realizada em Sunset.

¦ Aproveitando a onda. os apre-
sCntadores Juliana Coelho e Ri-
enrdo Bocào exibem,a entrevista
éxfcltisiva com o surfista america-
no Hetiry Mills, conhecido por
at.úar em filmes de surfe e por
encarar as ondas.do Circuito
WQS. Além de mostrar imagens
das maiores c muis perfeitas on-

das de Pipeline. no Havaí, paraíso
do surfe. Ainda sobre as águas, o
programa traz uma reportagem
sobre o waveskv, esporte pouco
conhecido no Brasil.

Além das reportagens nacio-
nais, a dupla de repórteres fre-
qüentemente viaja trazendo novi-
dades de tudo o que é rip, giria
que significa — literalmente —
"na crista da onda". O destaque
de hoje é a matéria especial com o
mais novo competidor de BMX. o
campeonato de bicicross. Com
apenas cinco anos, o miniatleta já
é presença marcante nos campeo-
natos em que participa.

Em Long Beach, na Califórnia.
Cesinha Chaves foi conferir todas
as novidades da indústria do ska-
te e do snowhoard da Trade Show.
uma feira de esportes de ação.
além de ver de perto a apresenta-
çào dos melhores profissionais do
skate mundial. O Rip também exi-
be as acrobacias do çaliforniano
Mitch McAleer durante a final do
campeonato de vôo livre, na praia
do Pepino, em São Conrado. O
programa começou em formato
de revista impressa e è uma parce-
ria entre a Globosat e a produtora
Unigraf.

TV POR ASSINATURA

O programa do Sport TV também destaca novidades do skate
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A verdadeira

viúva de Dinho

é Gugu Liberato

A imprensa está tentando descobrir quem é a verdadeira viúva
de Dinho, dos Mamonas Assassinas. Se Mirella, a Pitchulinha que
inspirou Peladosem Santos e que ficou ao seu lado durante quatro
anos, ou Valéria, a menina bonita que soltou uma pomba no dia

do enterro e vivia com ele há sete meses. Repete-se o caso de
Ayrton Senna, quando duas viúvas também reivindicavam o
direito sobre o morto: Xuxa e Adriane Galisteu. Mirella é mais
Gaüsteu e, seguindo os passos de seu modelo, já escreveu até um
livro relatando o tempo cm comum com o cantor. Valéria é mais
Xuxa, discreta, apoiada pela família do morto e achando uma
baixaria esse negócio de revelar intimidades de Dinho. Como
Xuxa e Galisteu, as duas são bonitas. Como Xuxa e Galisteu,
sofrem de superexposição numa história em que, pensando bem.
elas estão sobrando. A verdadeira viúva de Dinho parece ser Gugu
Liberato. Ninguém mostrou ar tão compungido com a morte do
cantor do que Gugu nas tardes de domingo. E quem achava que
Adriane Galisteu tinha explorado demais a morte de Senna. não
podia imaginar até onde Gugu ia chegar. Ele explora até a viúva
Valéria que, no domingo passado, estava em seu programa julgan-
do a mçlhor imitação infantil dos Mamonas. E teve mãe Diná
outra vez, e teve música inédita do grupo, e teve psicóloga infantil
analisando o comportamento das crianças... Gugu deve atacar
hoje outra vez. Uma viúva ferida é capaz de tudo.

Esquentando os tamborins: no Oscar, uma diferença de até três
votos entre dois concorrentes é considerada empate. Em 1932. no
meio da festa, quando Fredric March já tinha recebido seu prêmio
de melhor ator por O médico e o monstro, os organizadores
descobriram que ele obtivera apenas um voto a mais que Wallace
Beery. A entrega foi interrompida, Beery chamado ao palco e um
novo Oscar foi entregue a ele por seu desempenho em O campeão.

A TV por assinatura chegou ao Brasil de forma meio ataba-
lhoada. Talvez as empresas que exploram a nova tecnologia
tenham se surpreendido com o
verdadeiro tamanho do merca-
do. O fato é que a qualidade das
estações oferecidas aos assinan-
tes foi sempre abaixo das expec-
tativas. Elas entraram no mer-
cado incluindo o Brasil num pa-
cote destinado a vários países
latino-americanos, o que fez
aparecer no vídeo muita dubla-
gem em espanhol (como no Dis-
covery Channel), narradores
com sotaque (como na TNT) e
anúncios de produtos que só
existem no comércio da Argen-
tina ou do México (como a Car-
toon Network). A programação
também nunca foi das melhores.
Com algumas exceções, como a GNT e o desaparecido Showtime,
as grades de programação são pouco criativas e muito repetitivas.
Pior: as emissoras não evoluem e ficam anos no ar com a mesma
programação improvisada. Só os novíssimos assinantes ainda se
surpreendem com os musicais da Metro na TNT e os novíssimos
assinantes não devem agüentar mais os episódios de Perdidos no
espaço na Fox. Neste quadro é surpreendente a melhora do
Eurochannel, exclusividade da TVA. Começou meio capenga, no
mesmo estilo lambào de seus concorrentes, mas hoje mantém uma
programação muito bem resolvida. Com um noticiário variado,
um filme de longa-metragem europeu a cada noite e a exibição dos
sensacionais programas de humor da TV britânica, o Eurochannel
já é um dos melhores canais de TV por assinatura do Brasil.

Esquentando os tamborins: a grande barbada do Oscar de 1935
era o prêmio de melhor atriz para Bette Davis por seu trabalho em
Servidão humana. Por isso mesmo, a surpresa foi geral quando seu
nome não apareceu nem entre as indicadas. A atriz esperneou
tanto que a Academia criou uma nova regra: os eleitores poderiam
votar em quem quisessem, mesmo em atores não indicados.
Parecia que, assim, o Oscar ia mesmo para Bette. Quando ela
anunciou que estaria presente na festa de entrega das estatuetas,
todas as outras atrizes que concorriam acharam melhor não
aparecer. Só deu Bette Davis a noite inteira. Mas na hora em que
foi aberto o envelope — na verdade, não foi bem assim, pois a
tradição do envelope só começou em 1940 — com o nome da
melhor atriz, o Oscar foi para Claudette Colbert por Aconteceu

naquela noite. Bette esperou mais um ano para ganhar, com
Perigosa, seu primeiro Oscar.

É triste o pais em que manobras de Sarney ainda rendem
manchete dé jornal.

RJ

Mb
Esquentando os tamborins: até a sexta entrega do Oscar, a

estatueta era oficialmente conhecida apenas como "o Prêmio da
Academia". Mas, desde a sua criação, quando uma bibliotecária
de Hollywood o achou parecido com o seu tio Oscar, o troféu era
chamado, nas internas, de Oscar. O nome Oscar só se firmou
quando, em 1934, ao receber o prêmio de melhor desenho anima-
do, Walt Disney escancarou o apelido no discurso de agradeci-
mentò. O desenho de Disney era Os três poripiinlws.

Esquentando os tamborins: se um artista que ganha o Oscar
não está presente á cerimônia de entrega, a estatueta fica com um
dos apresentadores e, posteriormente, é enviada ao premiado.
Mas houve um tempo em que os artistas ausentes podiam pedir a
um amigo que recebesse a estatueta em seu lugar. Isso significava
que a produção do espetáculo nunca tinha muita certeza de quem
iria subir ao palco. Em 1937, Alice Brady estava em casa, com o
tornozelo quebrado, quando seu nome foi anunciado como o de
melhor atriz coadjuvante por se papel no filme In àíd Chicago.
Imediatamente um cavalheiro subiu ao palco, recebeu o troféu por
ela e nunca mais apareceu. Nem o Oscar de Alice.

E não é qu,e a busca por crianças desaparecidas em Explode
coração deu certo? Ponto para Glória Perez.

Então tá. combinado: terça-feira, todo mundo na Sala I do
Estação Botafogo, onde, a partir de 2lh3ü, vai ser lançada a
Sociedade dos Amigos do Tempo Glauber. Dona Lúcia, mãe do
cineasta, está precisando informatizar o arquivo dos 60.000 dõcu-
mentes de Glauber que ela mantém, quase sozinha, num casarão
da Rua Sorocaba. Quem é amigo de Glauber tem que ir. Quem é
lã do Glauber tem que ir. Quem acha a dona Lúcia uma gracinha
tem que ir. É por isso que vai todo mundo.

Disco de Ouro

Símbolo de sucesso, prêmio pela
venda de 100 mil cópias desperta r~.. —

orgulho e desprezo entre artistas /

¦ 

Gabriel o Pensador sofoi
buscar sens discos quase
tint ario depois. E ainda
os deixou cair no chao

Paulinho, do Roupa Nova. exibe os prêmios na parede

EDMUNDO BARREIROS
Os mais bem-succdidos artistas

do meio musical brasileiro reser-
vam paredes nobres em suas casas
para guardar — e exibir, é claro —
o símbolo de tanto sucesso: o Disco
de Ouro, um LP dourado que é
ofertado pela indústria fonográfica
aos que conseguem vender 100 mil
cópias. É troféu mais difícil de ser
conseguido no Brasil do que nos
Estados Unidos. Lá. para merecer
tal prêmio, é necessário vender bem
mais, 500 mil discos. Mas o merca-
do americano é 15 vezes maior do
que o brasileiro. Aqui, no ano pas-
sado, foram comercializados 72 mi-
lhòes de CDs, LPs e fitas K.7. E há
prêmios para maiores vendagens:
platina, 250 mil; duplo de platina,
500 mil; e diamante, 1 milhão. Mas
a bolacha dourada ainda é a mais
charmosa. "Ela representa não ape-
nas o sucesso comercial, mas o
reconhecimento do esforço do ar-
tista que teve de trabalhar muito
para chegar até lá", diz Paulinho,
integrante do grupo Roupa Nova.
que tem, pregados nas paredes de
casa, sete discos de ouro. dois du-
pios de ouro. três de platina e dois
duplos de platina, obtidos em 15
anos de carreira.

Há artistas, no entanto, que não
dão importância á láurea. O rapper
Gabriel o Pensador, que alcançou a
marca de 300 mil (ouro e platina)
com o seu primeiro disco, levou
quase um ano para ir apanhar os
troféus. "Há dois meses, fui á gra-
vadora e. finalmente, peguei os dis-
cos. Quando cheguei em casa. dei-
xei-os cair. ainda na garagem. Os
vidros das molduras se quebraram
e ainda estão lá, encostados na pa-
rede, esperando conserto", conta,
sem rodeios. Gabriel pode não dar

muita bola ao troféu, mas respeita
o que ele representa. "Claro 

que é
gostoso receber um; mas o mais
importante é o que ele significa,
não o objeto", diz.

Toni Garrido, vocalista do Ci-
dade Negra, conjunto que conquis-
tou platina dupla com o álbum So-
hre todas as coisas, concorda com
Paulinho, do Roupa Nova. "O Dis-
co de Ouro é diferente, é como os
15 anos de uma menina. Ganhar o
primeiro é uma massagem no ego".
O prêmio certamente é um símbolo
importante, mas está longe de ser
uma bela peça decorativa. Por isso,
alguns artistas escolhem cantinhos
em suas casas para pendurá-los.
Toni Garrido os põe no escritório.
Paulinho deixa os seus ao lado do
som e do vídeo. Por outro lado. há
quem faça questão de destacá-los."Os meus ficam na sala, em lugar
de honra. E são limpos todos os
dias. Tive de ralar muito para con-
segui-los. Sem eles. como poderia
provar minha vendagem?", pergun-
ta o cantor pop-brega Latino, que
conseguiu ouro e platina com o seu
primeiro álbum. Marcas de amor
(350 mil cópias), e já ganhou os
mesmos prêmios com o segundo.
Aventureiro.

As gravadoras conferem grande
relevância á premiação. 

"É um im-
portante instrumento de marketing.
Cada vez que um Disco de Ouro e
entregue, a promoção é grande. Por
isso. para garantir que ele só seja
entregue a quem realmente vendeu,
fazemos auditoria", garante Mano-
lo Camero. presidente da Associa-
çâo Brasileira de Produtores de
Discos (ABPD). 

"Quando isso não
acontecia, antes de 1975. ano em
que o Disco de Ouro foi oficializa-
do por nós. as "empresas distri-

buiam o prêmio a quem queriam.
Houve ate o caso de uma dupla,
cujo nome não posso revelar, que
tinha, em contrato, a garantia de
receber um disco, independente da
vendagem". conta Joào Carlos
Muller. secretário geral da ABPD e
da Federação Latino-americana de
Produtores de Fonogramas
(Flapf).

Para alguns, a premiação obso-
leta, devido à sua imagem, um LP.
formato que representa hoje per-

centagem pequena do mercado de
discos no Brasil. Mas o Disco de
Ouro é uma tradição. Nos Estados
Unidos, o Grammy, por exemplo,
é. até hoje, uma miniatura de gra-
mofone. Ninguém pensa em troca-
lo por um CD plaver dourado.

No Brasil a troca também não
pegaria bem. "Podem até mudar.
Mas como está. é bem melhor. Um
Disco de Ouro representa mais. e
soa muito melhor, do que um CD
de ouro", diz Latino.

Glenn Miller

ganhou o Io

nos anos 40

O primeiro Disco de Ouro da
história foi confeccionado pela
gravadora RCA Victor, em 1942.
para o chefe de orquestra Glenn
Miller. lendária figura da música
americana da primeira metade do
século. A moda pegou e outros
artistas começaram a receber ho-
menagens iguais. Sem nenhum
controle.

Em 1958, a Recording In-
dustry Association of America
(correspondente americana da
Associação Brasileira de Produto-
res de Discos, a ABPDl resolveu
oficializar a premiação, conferi n-
do-a a artistas que tivessem ven-
das comprovadas de mais de meio
milhão de cópias.

Os Beatles, com 47 Discos de

Ouro (sem contar os 27 de Paul
McCartney em carreira solo) e El-
vis Presley, com 51. são. ate hoje.
os mais premiados.

No Brasil, a onda chegou no
inicio dos anos 50. quando o criti-
co musical Silvio Túlio Cardoso
começou a entregar, aos melhores
da musica de cada ano. um pré-
mio semelhante. Não era ainda o
reconhecimento de vendagem.

Logo as gravadoras começa-
ram a oferecer o troféu a seus
maiores venderores. Sem, porém,
nenhum controle oficial. Esse só
começou a ser feito a partir de
1975. pela ABPD. que decidiu fa-
zer auditoria para comprovar a
venda das 100 mil cópias. O meto-
do. muito simples, consistia em
verificar quanto de dneitos auto
rais o artista havia recebido. Mais
tarde, como as vendas subiram
muito, os produtores decidiram
criar prêmios minores, como os
discos de platina, platina dupla e
de diamante.
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COMO DESPERTAR

A BELEZA NATURAL DA SUA PELE?
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BIOTHERM. NADA ALÉM DO QUE TODOS OS

Sua pele vive. Seu aspecto exterior mostra suas necessidades biológicas fundamentais.

Os biólogos dos laboratórios BIOTHERM, especialistas no estudo da vida da pele, conhecem seus

mecanismos internos de funcionamento e criaram tratamentos que respondem às suas necessidades.

A pele fica saudável e bela. Mais viva, comporta-se como uma pele mais jovem.

Hoje presente em mais de 40 países, BIOTHERM é a marca francesa especialista no

tratamento da pele que está chegando ao Brasil.

TRATAMENTO DO ROSTO.

A aparência do rosto de uma mulher e a essência de sua beleza. Um rosto perfeitamente limpo.
A pele visivelmente mais viva e luminosa. Uma proteção eficaz contra os primeiros sinais da idade.

BIOTHERM apresenta uma linha completa de produtos para o rosto:
limpeza e demaquiagem, tratamentos diários e tratamentos complementares.
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BIOSOURCE.
Limpeza e demoquiogem paro as peles

normais e secos que transtormom o gesfo cotidiano
de higiene em um beneficio para o vida da pele
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BIOJEUNESSE.
O primeiro tratamento diário
rejuvenescedor da peie com

PLANCTON THERMAL BIOTECHNOLOGlQUE

BIOPUR.
Uma linho como^e-a de limpeza e tratamento

para as peles mistas e oleosas que
recupera sua pureza e equilíbrio em 10 dias.
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TRATAMENTOS DE QUE SUA PELE NECESSITA.
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PLANCTON THERMAL BIOTECHNOLOGIQUE'
Foto oumentodo 4.500 veies

ctrovés de microscópio eletrônico

UM PRINCÍPIO ATIVO EXCLUSIVO: O PLANCTON THERMAL BIOTECHNOLOGIQUE.
As fontes de águas termais apresentam uma população de milhares de espécies de microorganismos que foram
as primeiras formas de vida na Terra e possuem conhecidas ações benéficas sobre a pele. BIOTHERM nasceu
nas fontes das águas termais nos Pirineus, França. Após 20 anos de pesquisa sobre esses microorganismos, os biólogos
de BIOTHERM identificaram, selecionaram e reproduziram através da biotecnologia o microorganismo que melhor
concentra esses elementos benéficos para a pele. Eles criaram assim o PLANCTON THERMAL BIOTECHNOLOGIQUE -

princípio ativo exclusivo dos produtos BIOTHERM. O PLANCTON THERMAL BIOTECHNOLOGIQUE possui
propriedades excepcionais sobre a pele. Io propriedade: o rejuvenescimento visível da pele. Um ativador natural
das funções vitais da pele faz com que esta funcione com o seu melhor potencial biológico. Ela aparenta realmente
rejuvenescer 2a propriedade: a pele é protegida e acalmada. Sol, frio e outras agressões exteriores geram
desgastes celulares, geradores de inflamações e fonte de envelhecimento para a pele. Prevenindo e reparando esses
desgastes celulares, a pele é oo mesmo tempo acalmoda e preservada no seu equilíbrio natural.

TRATAMENTO DO CORPO. TRATAMENTOS SOLARES.

Para que a mulher descubra o prazer de cuidar de cada parte
do seu corpo, dia após dia, BIOTHERM criou texturas finas,

leves e agradaveis. Uma gama completa de produtos:
higiene corporal, hidratantes e tratamentos específicos.

MINCEUR BEAUTÉ
EXPRESS.

O orimeiro onticelulite
com hidroxiacido

aue libera dc pele suas
célulos morras

acumulodas em sua
superfície. Um gel
fluido que penetra
instantaneamente

na pele. A celulite
e progressivamente"apogoda".

jdBp/ : «

O sol é uma fonte de beleza quando a pele está

devidamente tratada e protegida para receber seus benefícios.

ANTHNDES Jiff 5SOL A IPC aAUTOBRONZAS ¦PPM . . 1 =>
vv f,;v.t iq mj!m \S| w

s If «

il J; í
II íf iii:
r* r

TRATAMENTOS
SOLARES BIOTHERM.
Uma linha completo
de protetores,
autobronzeadores
e produtos
apos o sol.
Os primeiros
tratamentos
solares e
reparadores
celulares.
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BIOFERMETE
Os biólogos
dos Laboratórios
BIOTHERM
criaram o sistema
BIOFERMETÉ.
Firmeza e
tonacidade
paro seios
e ventre.

PONTOS-DE-VENDA EXCLUSIVOS BIOTHERM.
• Port Free - Via Parque Shopping - Io piso• Shampoo & Cia. - Rua Gonçalves Dias, 29 - Centro

• Shampoo & Cia. - Rua Visconde de Pirajá, 581-A - Ipanema
Troop - Ilha Plaza Shopping - 2o piso• Universo - Barra Shopping - Nível Américas
Universo - Shopping Rio Sul - 3o piso

Ligue para BIOTHERM:
Serviço de Atendimento à Consumidora: © 0800 21-6992 (DDG).

Produtos importados da França.

BIOTI-ERM

FRANCE
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BIOTHERM.

A MARCA FRANCESA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DA PELE
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HYDROLOGIC
SOIN GÉNÉRAJEUR DWDRATATION

MOISTURE GENh ATOR ¦ CRÈME 0 50 ml
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A BELEZA NATURAL DA SUA PELE?
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Prepare-se para correr 42 Km de beleza.

A Maratona do Rio é prova seletiva para os Jogos Olímpicos de Atlanta.

Você terá a grande chance de correr o percurso considerado o mais bonito do mundo ao lado dos

melhores maratonistas do país e do exterior.

Camisetas para todos os inscritos e medalhas para quem completar a prova

Premiação de R$ 100 mil em dinheiro.

A ficha em anexo é válida para as inscrições da maratona. Preencha corretamente e dirija-se a

qualquer agência dos Correios e solicite a emissão de um Vale Postal no valor da Taxa de Inscrição.

O vale postal deverá ser preenchido da seguinte forma:

Destinatário: COB - Comitê Olímpico Brasileiro

Endereço: Rua do Carmo, n2ll/802 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20011-020
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DOMINGO ENTREVISTA / EDU LOBO

Suingue e harmonia

por ED MOTTA

Quando che-

guei à casa de

Edu Lobo, um

pastor alemão

me aguardava

logo na porta.
Os donos sem-

pre dizem que
seus cachorros

enormes não

mordem - eu

nunca acredito.

Isso era boba-

gem, no entan-

to, perto da ten-

são que sentia

prestes a entre-

vistar um dos

meus composi-

tores prediletos,
de uns tempos para cá. Na sala, meu sonho de
consumo: um piano de cauda. Sobre o instru-
mento, uma partitura de Lígia, do Tom, e uma
foto de Stravinski revelam influências de um
músico dedicado a harmonias sofisticadas e me-
lodias precisas. Eu estava mais gago do que
nunca, mas, aos poucos, meus nervos foram en-

O que você acha dessa febre anglo-nipônica de acid
jazz em cima da sua música? Você está processando
a banda japonesa UFO. Agora, os ingleses do
Ministry of Sound usaram Ponteio e não é só uma
citação. E um pouco de esperteza do Velho Mundo,
não?
Então já tem um outro?! Já são dois casos?! Eu não
sabia. Sabia de uma gravação com Ponteio.
Mas a UFO também gravou Upa neguinho.
Upa neguinho também?! Então é mais do que esperteza.
É furto.
Como você vê isso? Li numa revista inglesa que sai-
ria, em fevereiro, um disco com cinco versões de Pon-
teio pela gravadora Far Out.
Assinadas por quem?
Não sei.
Enquanto tiver meu nome respeitado, posso, no máxi-
mo, gostar ou não. Não vou gostar nunca é que tirem

Fotos de Marcos Vianna
trando no frame.
A simplicidade

de Edu ajudava a

sincronizar a con-

versa, na mesma
medida em que
me surpreendia.

Não imaginava,

por exemplo, que
o detalhista das

melodias fosse
capaz de mudar

uma notinha se-

quer de suas

composições, por
mais que a letra

pedisse. 
"Nunca

tive ciúme", diz,
com a tranqüili-

dade de quem
nem parece gastar até dois meses para compor
uma única música. Ao final da entrevista, já me
sentia quase em casa. Como leonino chato,
transgredi todas as regras do jornalismo: toquei
no piano e no violão minhas últimas composi-

ções, influenciadas por pessoas como ele. A
entrevista virou uma aula. Obrigado, Edu!

meu nome. Estou tomando providências. Você não pode
pegar a música de outro, colocar um novo título e assi-
nar. Aí deixou de ser brincadeira e não é uma citação. Já
tive uma citação do Santana. Aí tudo bem. Mas pegar a
música inteira! Além do mais essa gravação japonesa de
Ponteio é uma bosta! Pedi que colocassem o nome dos
autores. Letra do Capinan, música minha.
Engraçado é que eles se interessam pelo seu trabalho
inicia], que é mais rítmico, e têm menos interesse pelo
lado harmônico.
Que é o filé mignon da música. O grande público presta
menos atenção, mas é o que enriquece. Você vai ficando
velho e vai desenvolvendo cada vez mais o lado harmô-
nico. Pode não ter a ver com comércio, sucesso, mas é o
que garante longevidade à música. Ela pode não estou-
rar, mas, um dia, está conhecida e não se sabe como. O
grande segredo é esse. É a harmonia que segura a onda,
fura barreiras e passa o tempo.
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Como encara ter que fazer shows?
Você gosta de ver a música como um
cineasta ou um escritor, que não tem
relação tão direta com o público?
De uns tempos para cá, fazer shows
ficou bem mais agradável. No começo
era o jeito de sobreviver. Mas não tenho
vontade de fazer um show só com vio-
lão. Preciso de uma banda para mostrar
o que faço. No palco, sempre me sinto
um compositor. Minha voz faz parte
daquilo, mostrando o que eu fiz. E
adoro quando rola um instrumental.
No seu segundo disco, com a Bethâ-
nia, em 1966, você fez seu primeiro
arranjo de cordas. Você já vinha
estudando música naquela época?
Não, não. Aquilo foi uma experiência
totalmente louca. Eu só sabia escrever
umas cabecinhas de nota e resolvi fazer
um arranjo. Fui estudar música depois
do terceiro disco.
Mas você lia, escrevia música?
Escrevia um pouquinho. Lia quase
nada. Fui para Los Angeles depois do
terceiro disco, em 69, fiz curso de músi-
ca para cinema e estudei orquestração.
Com isso, aprendi a não querer escrever

para orquestra. Sempre trabalho com alguém, colado o
tempo todo. Dou sugestões de arranjos, instrumentos,
harmonias, frases. Se não, compor e criar arranjos fica
muito solitário. E tem a hora em que você esgota as pos-
sibilidades. Aí vem um cara e diz: "Ah, aqui tem um
acorde." E surge uma clareira nova, porque ouviu a
música pela primeira vez.
Então a concepção da música não precisa ser 100%
sua? Você tem necessidade de dividir?
Tenho. Mas não posso simplesmente entregar a música
e ir fazer outra coisa. Muitas dessas pessoas são pianis-
tas melhores do que eu, lidando com um material que,
para eles, é mais novo do que para mim. Depois, acabo
incorporando o que fazem. Nos meus shows há vários
acordes do Cristovão (Bastos) e do (Gilson) Peranzetta.
No songbook, agradeço a todos que contribuíram com
notas, acordes, introduções... Isso tudo também faz parte
da composição.

Que importância teve essa sua experiência nos EUA,
de 1969 a 1971?
Não foi só estudo. Comecei a aprender a ouvir música,
me interessar por compositores, ler partituras. Melhorei
muito como ouvinte. A distância alterou também minha
forma de ver a música brasileira. Passei a observar mais.
Lembro que me emocionei em Los Angeles, ouvindo um
disco do Caymmi. Aqui, não prestava a mesma atenção.
Dois dias antes de eu ir para Nova Iorque, onde
morei um ano, gravei seu songbook. Nessa época já
estava ouvindo Corrupião. Esse disco, os do Guinga e
ParatodoSy do Chico, foram minha trilha sonora lá.
Eu ouvia e chorava com saudade do Brasil... (Risos)
Se essa redescoberta fosse parte de uma moda. eu des-
confiava. Não sei se estou sendo imodesto, mas tinha
expectativa de que isso fosse acontecer. Gente de uma

geração nova, mas sensível e ligada em música iria des-
cobrir que a MPB não é chata, escura, deprè. Iria se inte-

ressar pelo jogo harmônico. Isso dá uma

sensação muito boa.
A geração mais nova resiste à ala

mais sofisticada da música brasileira
- como você, Tom, Chico e os minei-

ros - porque, talvez, se assuste. Eles
sabem que vão ter que quebrar a
cabeça para entender as estruturas

melódicas e harmônicas.
O que dá um prazer muito maior. O
mercado põe o ritmo cada vez mais na
frente. O problema é que, depois de
alcançar o sucesso assim, é muito difícil
sair disso. E não se pode julgar quem
não sai. Os compromissos são muito

grandes. Nunca vendi milhões de discos

para julgar o que aconteceria comigo.
Talvez o mesmo. Essa opção é de cada
um. Para mim. o melhor é chegar a uma
certa época da vida, olhar o songbook e
achar que fiz um trabalho legal.
Você sempre fez trihas sonoras, como
a do balé Jogos de dança. O que está
achando dessa retomada do cinema
brasileiro?
Espero que aconteça mesmo. Tenho o
maior interesse em fazer trilhas. E como
um jogo. Algo assim: "Começa na hora

que a moça coçou a orelha e termina quando o carro

passa." Se demora 32 segundos, é uma pecinha de 32
segundos que você terá que compor, em cima da ima-

gem. Você compõe sabendo, compasso por compasso, o

que tem a fazer.
Essa disciplina criativa influenciou você?
Não sei. Mas gosto muito quando tenho compromisso de
compor. Quando você tem três meses para fazer 12
músicas é meio apavorante. Essa obrigação desperta
vontade, cria um objetivo.
De que trilheiros você mais gosta? O tema de abertu-
ra de O grande circo místico tem nítida influência de
Nino Rota?
Adoro Nino Rota. Quando terminei de compor este tema
lembrei dos filmes do Fellini.
Sua música tem todo um aspecto cerebral. Já li que
sua inspiração não pinta de repente. Mas há uma mí-
tica do calor, da latinidade no Brasil. Sua música
consegue ser altamente sentimental e superpensada,
não?
Trabalho o tema até esgotar, dentro das minhas possibi-
lidades. Criou-se por muito tempo o mito de que compo-
sitor popular não pode mexer muito na música. Não fun-
ciona assim comigo.
Isso não depende da música?
É. depende. Você pode ter flashzinho, uma idéia. Mas
comigo não. Não tenho essas coisas no meio da rua.
Há músicas que ninguém teria no meio da rua, certo?
Também acho. Mas existe o mito de que a música veio
inteira, com a letra. O cara correu, pegou um pedaço de
jornal e escreveu. As músicas nunca me perseguem. Eu
persigo as músicas. Nunca sonhei com uma música,
infelizmente. Tenho que ficar brincando, procurando.
Em compensação, quando aparece a primeira idéia que
vale a pena, sei que vou ter uma música nova. Só que vai
dar trabalho e durar um mês, dois.

"Em Nova Iorque

ouvia seu disco

Corrupião, os

do Guinga e

do Chico.

Eu chorava de

saudade do

Brasil..."
Ed Motta
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E verdade que uma música nunca
está pronta?
Principalmente a harmonia. Me pergun-
taram num programa de TV se eu tinha
o direito de mexer nas minhas músicas.
Isso porque meu último disco {Meia-
noite) é basicamente de regravações,
com harmonias bem diferentes. Expli-
quei que não mexi na melodia. Você
pode pegar caminhos harmônicos dife-
rentes, que arrasam uma música ou a
embelezam muito.
Você chegou a gravar em inglês, na-
quele disco Sérgio Mendes presents
Lobo, de 1970. Nunca pensou na sua
música em outra língua?
Nada contra. Só que preciso de um
ótimo versionista em inglês. Beatriz,
por exemplo: se não for uma letra pare-
cida, perde a graça.
E o interesse pela música clássica,
quando começou?
Comecei estudando acordeom. Mas não
gostava nem um pouco. Estudei seis
anos. Ajudou ao menos para a mão
direita do piano. Há gênios tocando,
como o Sivuca, o Hermeto, o Peranzet-
ta. Mas eu não me dava bem. Comecei
a ouvir a música que chamam erudita aos 17 anos. Aí fui
para Los Angeles, comecei a ouvir música mesmo.
O que você ouvia?
Stravinski e, depois, Bartok, que não têm nada a ver com
o que faço.
Harmonicamente, você seguiu um caminho mais
romântico, que está mais para César Frank,
Debussy, Ravel, não?
Sem dúvida. Mais impressionista.
Apesar de que, de qualquer maneira, há uma
influência. A música Memórias de Marta Sare' tem
uma melodia tensa. Assim... (Faz vocal)
Isso tem a ver com o jazz daquela época também. Coi-
sas do Herbie Hancock. Tem muito a ver também com
Leonard Bernstein e West side story. A primeira lem-
brança que tenho de querer ser alguma coisa na vida foi
ser o cara que compôs aquela trilha. Devia ter uns 16
anos.
Há dificuldade dos outros letrarem suas melodias?
Depende do parceiro. Alguns já me mandaram letras
para eu colocar a música, o que não é o ideal. Melhor é
fazer a música e, depois que a letra surgir, começar a
mexer em função dela.
Você mexe na melodia?!
Sem dúvida. O tempo inteiro, se for preciso. Além do
que, por causa da letra, mudo arranjo, concepção harmô-
nica.
Isso não dá pena? Mexer numa melodia que você fica
meses preparando?
Não. Eu adapto numa boa. As palavras têm que soar de
um jeito bom de cantar. Se para isso é preciso mudar um
intervalo, uma nota... Nunca tive ciúme.
A nova geração é muito mais cada um na sua do que
a dos anos 60, que se encontrava para mostrar as
novas composições. Como avalia isso?
A vida licou assim. Quando eu. Dori, Francis, tínhamos

18, 19 anos, íamos para a casa do Tom,
do Carlinhos, do Menescal. A gente
enchia o saco deles, roubando harmo-
nias, aprendendo de graça. Era como
bater bola com Garrincha ou Pelé.
Havia também um descompromisso
com a linguagem comercial. As expres-
sões "música 

de trabalho" e "essa 
que

puxa o disco" não existiam. Hoje, a in-
dústria é pragmática: 

"Isso vai vender,
então vamos investir."
De que compositores você mais
gosta?
Gershwin, Cole Porter, Bernstein,
Sondheim e Michel Legrand. Mas a
música do Tom é do nível da melhor
música popular que já foi feita.
Dos compositores brasileiros, de
quem você gosta, fora o Tom?
São tantos. O Carlinhos, o Baden...
E dos mais recentes?
Os da minha geração. Gosto do traba-
lho deles todos. Dos compositores mais
novos...Posso falar de você? Não?
Não, eu não. (Risos)
Eu gosto mesmo, me interesso. Há
outros compositores bons, mas meu
filho está mais por dentro.

Nessa linha melódico-harmônica não aparece muita
gente. E quem aparece é abafado.
Justamente. Existe uma censura do mercado que acaba
virando uma auto-censura para quem cria. Até porque as
pessoas precisam sobreviver. Às vezes me dizem: "De-

pois da sua geração não houve outra tão forte." Só que a
nossa geração teve acesso mais fácil à indústria fonográ-
fica e aos meios de comunicação. Nós tínhamos contra-
tos com a Record, emissora especializada em música.
O lado comercial não é uma preocupação sua?
Nunca foi. Hoje, menos ainda. Mas o público para o tipo
de música que faço está crescendo. Há uma retomada do
som acústico, que é importantíssimo. É preciso ouvir e
incorporar tudo o que se puder. Aliás, odeio frases feitas
como "detesto 

rock" ou "detesto 
jazz".

Você gosta de rock?
Quando eu era garoto, gostava muito de Elvis Presley.
Perdi o interesse pelo rock por causa da bossa nova.
E no jazz, quem você curtia?
Todo mundo que você possa imaginar. Bill Evans...
Puxa! Foi o cara que me levou para a música brasi-
leira, que eu dizia que não gostava. Comecei a curtir
quando ouvi Bill Evans tocando Minha, do Francis
Hime.
Além dele, ouvi muito Blood, Sweat and Tears, Chica-
go, Claus Ogerman... Gosto de Sketches of Spain e
Porgy and Bess do Miles Davis, orquestrados por Gil
Evans. Ele, aliás, é um orquestrador fantástico. Acho-o
tão original quanto Ravel, por exemplo.
Soube que você tem um lado gourmet, que é um apre-
ciador da boa mesa.
Sou sim, mas como menos que você. (Risos) Antiga-
mente eu tomava uísque. Hoje prefiro vinho. Até por
causa desse mecanismo de combinações com os pratos,
que tem tudo a ver com música. Nem tudo se mistura. E
comida tem sotaque também. Como a música. ¦

"Sempre 
achei

que chegaria o dia

em que gente de

uma geração nova

ia descobrir que a

MPB não é chata,

deprê. Gostar de

harmonia..."
Edu Lobo
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Instituto de Meteorologia
informa: depois de ama-
nhã, exatamente às 10h55,
termina o verão. E termina
mesmo? Aqui por estas
bandas, outono, inverno e

primavera sempre foram como os ir-
mãos menores e apagadinhos de uma
grande estrela. Assim, como de há-
bito, o calor do verão vai continuar
esquentando a cidade por muito tem-

po. Nos últimos três meses, arderam
fogueiras da vaidade na MPB - aliás, já está na hora de
Paulinho da Viola e Gil fazerem as pazes - e na política -
César Maia de um lado, Marcello Alencar do outro. O clima
de barraco se espalhou como conjuntivite entre os cariocas, a sério o papel de entrevistador que fez questão de vir até a
que já andavam mesmo de cabeça quente por causa do redação do JB para acompanhar a repórter Cilene Guedes
calor, das obras do Rio Cidade, dos engarrafamentosi e, no fechamento do texto.

Ed Motta no JB finalizando seu texto

Adriana Lorete

claro, da grana que anda curta. Um
mascarado Michael Jackson, que
adora um escândalo, veio eternizar
este verão num clipe e promoveu
nova polêmica. Para completar, São
Pedro andou lavando o céu e o ralo
ficou bem em cima da gente. Deu
vontade de bater boca até com a sàn-
tidade. Domingo faz hoje um ba-
lanço deste inesquecível verão que,
entre uma discussão aqui outra ali,
nos trouxe a musa Michelle Martins e
a iluminação do Morro Dois Irmãos.

E fica o exemplo de exaltação não dos ânimos, mas do
amigável bate-papo, na página 5, onde começa a entrevista
de Ed Motta com Edu Lobo. Por sinal, o bom Ed levou tão
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VERÍSSIMO

"Espreguiçadeira. 
Nunca

um nome descreveu uma
coisa tão bem. (...) você vê
"espreguiçadeira" no papel
e está vendo a cadeira
aberta e espichada, você
deitado com a cabeça para
trás (...) olhando estrelas"
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Momento Delta

Espreguiçadeira.

Nunca um no-
me descreveu
uma coisa tão
bem. O próprio
comprimento

da palavra é descritivo,

você vê 
"espreguiçadei-

ra" no papel e está ven-
do a cadeira aberta e

espichada, você deitado
nela com a cabeça para
trás e as pernas estendi-

das, olhando as estrelas,

enquanto na espreguiça-
deira ao lado o Varela,

que bebeu demais, ron-
ca, e do outro lado da

piscina a mulher dele, a
Celinha, faz a coisa ortodoxa sobre a dela: se es-

preguiça.
Estão todos - você, o Varela e a Celinha, o Cintra e

a Polaca, o Bina Errado e a Tais, o Coelho e a menina

que veio com ele e tem alguma coisa tatuada na coxa,

ainda não deu para ver o quê - dispostos num círculo

de espreguiçadeiras em torno da piscina do Egídio.

com os pés para a piscina, como se ela fosse uma pia
comunal. Só não está ali o próprio Egídio, dono da

cobertura, que deu para desaparecer de madrugada.
E se tudo isso for uma mensagem - diz a Tais, na-

morada do Bina Errado, abrindo os braços para o céu

estrelado.
O Bina Errado se chama assim para diferenciar do

seu irmão o Bina Certo. A origem dos apelidos se per-
deu no tempo, nem eles sabem mais o que loi. O Bina

Errado só insiste que o certo é ele. Agora, pede à Tais.
Olha lá! Olha lá!

É uma chuva de estrelas. Com a gritaria o Varela a-

corda e cai da espreguiçadeira. Depois fica de pé, ator-

doado, e conta que estava sonhando com a Besta. A

Celinha pergunta qual. pensando que é alguma con-

hecida de vocês, mas o Varela só diz 
"A 

Besta, a

Besta". Agora é a Polaca que fica de pé, e diz:
Gente! Isto tudo é muito estranho. Nós podemos

estar vivendo um Momento Delta.

- Desenvolve! De-
senvolve!

A Polaca, que enten-
de disso, diz que Mo-

mento Delta é quando
três sinais simultâneos
formam um triângulo
místico, prenuncio de

Revelação ou Cataclis-
ma. Já tiveram dois si-

nais - a chuva de estre-
Ias, o sonho com a
Besta. Qual será o ter-
ceiro? Falta o terceiro

sinal!
Todos olham em vol-

ta. O Cintra examina o
céu com a luneta do Egí-

dio. A barriga do Varela

ronca e todos se entreolham. Não, não, o sinal tem que
ser algo diferente, algo insólito e sem precedentes.
Vocês estão em suspenso, o silêncio sob as estrelas é

completo, mais um sinal e virá a Resposta, o Vazio, al-

guma coisa, e sua vida nunca mais será a mesma. Mas

não vem nada. O Cintra, que esqueceu o céu e apontou
a luneta para outra cobertura, exclama: "Olha só!" Mas

não é o terceiro sinal. O Cintra só descobriu que o Egí-

dio está na outra cobertura, dançando o que parece ser

um tango com uma mulher de preto.
Todos voltam para suas espreguiçadeiras. O

Varela volta a dormir, depois de prometer que con-

tará se a Besta, seja lá o que for, aparecer de novo. A
Celinha confessa que nunca conseguiu identificar

qualquer constelação e o Cintra aponta a Ursa Maior,

que ninguém vê, e depois todos começam a impro-

visar.
Aquilo ali parece o Delfim de perfil...
Aquela é a da Cachorra Gorda...

E pouco antes do Sol aparecer, no sofá da sala do

Egídio iluminada apenas pelo clarão do nascente, você
descobre o terceiro sinal. E a tatuagem na coxa da

moça que veio com o Coelho, uma serpente enrascada

num coração sob o número nove, o exato número de

pessoas que estavam na cobertura. Mas você decide

não acordar os outros, para avisar.
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Fotos de Marcos Vianna

Na 'pole' da

arquibancada

Setor C, fila M, número
77. Esse é o melhor lu-

gar na arquibancada pa-
ra se assistir ao GP da
Indy. O problema é que
o lugar já tem dono: o
advogado e músico
MARCO MANELA, 36
anos, que passou uma

tarde no Autódromo es-
tudando a pista e con-
versando com os res-

ponsáveis pela prova até
descobrir o ponto per-
feito. Aí sim, saiu a 200

por hora para comprar
seu ingresso. "Daqui te-
nho visão ampla da reta,
da Curva Um e dos bo-
xes", diz o vocalista da
banda Celebrare.

0 HOMEM DA

MALA PRETA

A volta de

900 horas

É certo que JORGE SA-
GARA BORGES, 39 anos.
não estará no Autódromo
hoje. Além de morar muito
longe, ele não tem dinheiro

para comprar o ingresso (o
mais barato custa RS 90).
Jorge, no entanto, tem uma

participação bem especial
no evento: pilotou a escava-,

deira que construiu a pista
oval, feita especialmente
para esta segunda etapa do
Mundial de Fórmula Indy.
Foram 900 horas de traba-
lho, retirando 3.600 caçam-
bas de terra. "A 

pista ficou
pra lá de bonita mas eu não
ligo muito para esse espor-
te", diz ele. que depois da
morte de Ayrton Senna não
assiste a corridas nem nes-
mo na TV.

Com 30 anos dedicados
ao esporte, o húngaro Ml-
HALY HIDASY, 56, é o ho-
mem da mala preta do
automobilismo brasileiro.
É dentro dela que ele traz
uma coleção de pins e
adesivos colecionados ao
longo dos 30 GPs de Fór-
mula 1 de que participou,
muitos como diretor de
prova — aquele sujeito
que dá a bandeirada final.
Hoje, Mihaly nâo vai le-
vantar a bandeirinha,
missão cedida a um dos
americanos da organiza-
çáo do evento. Mas todo o
planejamento do circuito
de segurança e da sinali-
zação da pista da Fórmu-
Ia Indy depende dele, que
desde o ano passado se
dedica à elaboração do
circuito. "Os pins são
uma espécie de supersti-

ção. Eles me dão sorte",
garante. Que assim seja.
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Curvas mais

que perigosas

Quem for
nH^^L. da de hoje, certamente

vai reconhece-la no pri-
meiro pit stop. A bela

os 28 oscritórios das
•quipos participantes.
"Ê exaustivo, mas su
gosto", diz ola, qus Já
produziu cinco QPs do
Fórmula 1. Suzy como-
çou a so dodicar à coor-
donaçfto do provas por
uma causa inusitada.
"Fico tonsa vondo
Christian corror. Bncon*

SUZY FITTIPALDI, 50
anos, tom uma casa in-
sóüta: o Âutódromo. Ca-
bo à mio do Christian

Prato feito

de campeões

Quando RONALDO JA-
BOUR, 50, montou "sua

tenda" no Âutódromo,
ainda se subia para as ar-

quibancadas com lama até
o joelho. Há 19 anos no
lugar. Seu Jabour demar-
cou seu espaço por usuca-

pião. Ele é dono do Bar do
Jabour, um pé-sujo que so-
breviveu aos nove GPs de
Fórmula 1 do currículo do
Âutódromo. "Sempre tem
uma boca para comer",
diz ele, que preparou as

quentinhas dos 800 operá-
rios que deram o formato
oval à pista. Amigo dos

pilotos, ele adora contar
histórias. Uma delas com-

prova que os rivais Senna
e Piquet tinham pelo me-
nos uma coisa em comum.
"Frutas variadas e filé. Es-
ta era a comida preferida
dos dois. Mas eles sempre
comiam a mesma coisa.

Quem chegava depois per-

guntava o que o outro ti-

nha comido para pedir
igual", entrega.

Curvas mais

que perigosas

Quem for assistir à corri-
da de hoje, certamente
vai reconhecê-la no pri-
meiro pit stop. A bela
ELLEN JABOUR, 18
aninhos, não tem ne-
nhum parentesco com o
seu Jabour do pé-sujo ali
de cima, mas é uma das
beldades selecionadas pa-
ra circular entre a pista e
a Sala Vip, resolvendo
eventuais pepinos e rece-
bendo as pessoas. Mode-
lo da Taxi Models
Agency e estudante de
Desenho Industrial da
PUC, Ellen está adoran-
do a idéia de participar
da festa: "Amo 

qualquer
esporte: nado, corro, faço
dança e adoro ver provas
de Fórmula 1 e Indy", diz
a moça, avalizada por
seus 60 kg bem torneados
em l,77m de altura. Por
essas curvas sinuosas,
não há Gil de Ferran que
não derrape...

DOMINGO 17
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QUESTÃO DE

Letícia Sabatela (atriz) - "Um dos
melhores acontecimentos do verão foi a
indicação dc O Quatrilho para o Oscar.
É o reconhecimento do valor do cinema
brasileiro. O que aconteceu de pior foi a
morte de várias pessoas nas enchentes e
o acidente com os Mamonas."
Renato Lage (carnavalesco da
Mocidade) -"A melhor coisa que acon-
teceu neste verão foi a vitória da Moci-
dade no carnaval e a pior foi o acidente
com os Mamonas Assassinas."
Rose Marie Muraro (feminista) - "A

pior coisa foram as chuvas fortes, um si-
nal de que a Terra está sofrendo um a-

quecimento. O melhor acontecimento
foi o próprio espírito do verão, que rela-
xa e erotiza as pessoas. E o que nos Es-
tados Unidos corresponde a spring fe-
ver. um período em que as pessoas saem
mais de casa e ficam com outra cabeça."
Carlinhos de Jesus (dançarino) - "A

indicação de O Quatrilho. para o Oscar
foi a melhor coisa. A pior foram as
enchentes que mataram várias pessoas."

QUAL 
FOI A

MELHOR E A

PIOR COISA

DESTE VERÃO?

Marina Colassanti (escritora) - "O

pior acontecimento do verão foi o sofri-
mento causado por causa das chuvas,
que fere mais os que são mais feridos..
O que aconteceu de melhor foi a queda
da inflação, que despenalizou os mais
penalizados."

Liége Monteiro (promoter) - "A 
pior

coisa foi o acúmulo de obras do Rio Ci-
dade, que fez o Rio ficar parado em um

grande engarrafamento. O melhor do ve-
rão foi o próprio verão."
Carlos Eduardo Novaes (escritor) -
"O melhor acontecimento do verão foi a
vitória do Botafogo no campeonato mu-
nicipal. As piores foram a morte dos
Mamonas Assassinas, uma tragédia na-
cional, e as enchentes no Rio, uma tra-

gédia estadual."
Maurício Valladares (fotógrafo) - "O

melhor foi o próprio Rio, que apesar de
tudo continua ótimo. A pior coisa foi o
caos instalado pelo Rio Cidade, que dei-
xa o carioca completamente perplexo."
Paulo Futura (DJ) - "A 

pior coisa foi a
chuva e a melhor foi a discussão sobre a
legalização da maconha."
Paulo Betti (ator) - "As 

piores coisas
foram os congestionamentos da cidade,
as chuvas e a irresponsabilidade do pre-
feito e do governador diante da calami-
dade. E a melhor foi apitar no Posto 9.

Plumette deixa o andar madorgastoso' c da uma sensagao de liberdade

para os pes. Ela nao deforma, e higienica e lavavel. Os seus pequenos . • • /

orificios dao ventila(;ao e absorvem o suor. Plumette da mais conform .
suavidadc para os seus movimentos. Plumette a palmilha da Tecnope. /

farmacias, supermercados especializadas.

Plumette deixa o andar macio, gostoso e dá uma sensação de liberdade

para os pés. Ela não deforma, é higiênica e lavável. Os seus pequenos
orifícios dão ventilação e absorvem o suor. Plumette dá mais conforto
e suavidade para os seus movimentos. Plumette é a palmilha da Tecnopé.

A venda nas farmácias, supermercados e lojas especializadas.

'

A sensação de usar Plumette.

Seus pés em
boas mãos

D
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8 de fevereiro de 87 19 de fevereiro de 89 11 de março de 90 19 de março de 95

A enciclopedia de

todos os verões

Verão. Em nenhuma outra época surgem tantos modismos e novos

comportamentos. Já virou tradição carioca: os anos passam e são lem-

brados por aquilo que a cidade criou ou aplaudiu nesta estação. Não é

por outro motivo que desde 1987 a Domingo publica retrospectivas

do que acontece nesta temporada em que o Rio é mais Rio (confira

algumas capas acima). Revistas que poderiam perfeitamente serem

transformadas numa espécie de enciclopédia dos verões. O verbete

Lata, por exemplo, remeteria a Apito, e por aí vai... O verão que ter-

mina esta semana foi marcado pelos barracos. Não aqueles que

desabaram das encostas. Falamos aqui dos barracos entre pessoas.

Em dezembro, antes da abertura oficial da estação, o bafafcí já se a-

nunciava, com Vera Fischer e Edmundo. Mas o pior ainda estava por

vir: a confusão dos cachês no show do réveillon. Brincadeira! Barra-

co também foi agüentar o trânsito e atravessar as muitas Lagoas for-

madas pela chuva. Brigas entre César Maia e Marcello Alencar, Grace

Jones... Tudo comentado nas crônicas de Artur Xexéo _ alguns tre-

chos estão reproduzidos nas próximas páginas. Êta verãozinho difícil!

Até os baianos quiseram complicar inventando uma história de que

todo mundo devia se agachar na garrafa. Aí já era demais...

DOMINGO 19
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Divulgação
O planeta dos
refrigerantes foi
invadido pelos
macacos: na briga
publicitária entre
Coca-Cola e Pepsi,
até o I barria entrou
na polêmica. O
guaraná Antarctlca
não quis ficar
atrás e pegou
carona na Idéia

¦ AS POLÊMICAS

Um imenso Você Decide. Assim foi este verão de 96:

todo mundo tendo alguma opinião sobre este ou aquele

assunto polêmico. E o que havia de comum entre a

campanha para descriminar a maconha e deixar ou não

o Michael Jackson subir a favela Dona Marta? Nada do

que vocês estão pensando.

A briga Romário
e Zlco chegou ao
fim. Mas olha a
cara do baixinho.
Devia estar
pensando no filho
Romarinho, um fã
de Túlio, que fez
seu centésimo gol
pelo Botafogo, o
campeão carioca

João Cerqueira/1.2.96

Falou-se multo de Paulo Coelho trocando de editora

pelos poderes de RS 1 milháo, da virgindade de Dara

o da presepada de Grace Jones, noiva de mentlrinha
Estado não conseguiu barrar Michael e Spike Lee...

DOMINGO 20
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Evandro Teixeira/31.12.95
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"Deixa ver se eu

entendi: o Gil

tributa o Tom

durante 10 minutos

e compra um

apartamento?" (10/1)
"Tudo o que a Pepsi

economizou com o

cachê do Paulinho

vai gastar com o

contrato do Túlio.

Bem feito!" (14/1)
Artur Xexéo

clipe no Dona Marta



¦ AS LUZES

A estação do sol foi a estação da luz: foco na iluminação

do Morro Dois Irmãos (outro fruto das campanhas de

Danuza Leão) e na tocha acesa no Corcovado. E o

brilho de gente que, no palco, nas telas, ou mesmo no

submundo do crime, conseguiu ficar sob os holofotes: as

estrelas do noticiário deste verão.

André Arruda/27.1.96
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Evandro Teixeíra/1.3.96

No Hollywood Rock,
em fins de
Janeiro, Robert
Plant e Jimmy
Page arrepiaram
as 40 mil pessoas
que foram & Praça
da Apoteose para
conferir a
ressurreição do
Led Zeppeiin e
subir alguns
degraus da <
para o paraíso

Luciana Avellar/8.12.96
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o Inicio de fevereiro, a iluminação da—

Fernando Rabelo/21.1.95

José Carreras era
o cantor lírico
que faltava passar
no Rio e, é claro,
conhecer Romário.
Nas festas de fim
de ano, os cariocas
fizeram do Rio uma
cidade-luz

Divulgação
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O filme 'O quatrilho* fax o Brasil sonhar com um
reluzente Oscar; o traficante Uô teve tratamento
do estrela da criminalidade; e Dinho, dos Mamonas
Assassinas, o cometa que passou na história da MPB O Rio de braços abertos para os Jogos de 2004

DOMINGO 22



pudessem

jBp^*" ~~*$f ::fv^jr^^3 fazendo com

Mamonas iam rir

comporiam uma satira.

||jf (¦••) 
Uma turma tao

sensacionalista" (6/3)

^^^S^^!S^^^S!SK!^da^ucaed?R!c!3»ogan»IaramwnbarS^eluz Artur Xex6o
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"Se 
pudessem ver o

que a mídia está

fazendo com eles, os

Mamonas iam rir

muito. E logo

comporiam uma sátira

(...) Uma turma tão

irreverente não

merecia o funeral

demagógico e

sensacionalista" (6/3)

Artur Xexéo

BSSs
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Da lama ao caos: a terra que desceu da Rocinha...

Marcos Vianna/22.1.96
Os ambulantes
mataram a sede
dos motoristas a
RS 1 nos sinais
de trânsito. Já
o paltt&iro de
Copacabana
começou a ser
desmontado
pela Prefeitura,
que encampou a
campanha
lançada por
Danuza Leão

Luciaria Avellar/27.11 95

¦ O CAOS

Nossas autoridades apelaram para a
da Teoria do Caos na tentativa de explicar o que aconte-
ceu à cidade neste verão. Chegaram a culpar a natureza

(e as próprias vítimas) pela tragédia provocada pelo
temporal. Preferiram não reconhecer que enchentes, en-

garrafamentos e leptospirose não são tão imprevisíveis

assim.

Luciana Whitaker/21 2.96 Marcelo Theobald/19.1.96

César Mala nfio
escapou do surto
de conjuntlwtto.
Nem das criticas
por sua atuação
nos temporais,
que atingiram
também Marcello
Alencar. Fernando
Henrique saiu
ileso, talvez por
ter governado
alguns dias em
Petrópolls
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Nelson Perez/13.2.96
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isolou a Barra Uma das imagens da tra«6dla: carros arrastados pela enxurrada na Taquara

DOMINGO 25

Nelson Perez/13.2.96

"„,e o César Maia?

Estava em Nova

Iorque, é claro.

Dizem que foi visitar

a primeira-dama,

que está morando lá

porque esse negócio

de viver engarrafada

no Rio não é pra

ela não" (14/2)

"(...) Enquanto a

cidade contava seus

mortos, Marcello

Alencar relaxava na

primeira classe de

um vôo para Nova

Iorque'Y18/2)

Artur Xexéo

Uma das imagens da tragédia: carros

DOMINGO 25
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A musa MIohaHa Martins, carioca da

Da Bahia, vieram o tehan e a dança da garrafa

Na praia, a
meninada se
esbaldou com
as camas
elásticas. Teve
o Festival
Olímpico de
Verão no
Leme e Sandra
e Jacqueline
campeãs no
Mundial de
Vôlei Feminino

A plástica da
mulher pássaro
da Beija-Flor,
Fátima Cunha,
e de Fernanda
Torres em Cinco
vezes Comédia

m o corpo

Agora vamos às imagens mais bonitas da temporada: a

musa Michelle, eleita pela Domingo, o muso Beto Simas,
eleito pela Sapucaí, ou Fernandinha Torres — atraindo

outros tipos de olhares em Cinco vezes Comédia, sucesso
no Canecão. Afinal, não há chuva ou engarrafamento

que tire do verão o título de estação da beleza.

Samuel Martins/18 ? 96

Cario Wrede/3.3.96
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"...a 
passagem de

Betinho não foi o

acontecimento que o

Império Serrano

esperava na Avenida.

Mas no camarote da

cervejaria ele fez

o maior sucesso.

Aposto que todos os

450 privilegiados

(...) contribuem,

mensalmente, com um

quilo de alimentos

não-perecíveis" (21,2)

Artur XexéoMocidade vhigmi na IT—nift Beto Sinun • Lulza AmbM, campctea da aanaualdada^^^^H^^^^^H^^
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Em Ipanema, o trecho em frente ao condomínio Cap Ferrat ganhou a fama de maior reduto de gatinha*
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O físico Rangel em casa: há dois cometas visíveis. Um deles só até dia 25

HOBBY

Astros

da tela

imensa

Cometas e planetas que

estão em cartaz este ano

para donos de telescópios

SIMONE CANDIDA

Há 

muito mais belezas no
céu da Terra do que fez
supor, dez anos atrás, a vã

passagem do Halley pelo
planeta. No rastro de sua
cauda invisível, o cometa

mais famoso do século deixou muita

gente de telescópio na mão e com a
cabeça no mundo da Lua. De lá pra
cá, a população de astrônomos ama-

dores cresceu ao ritmo das descober-
tas de uma nova estrela, de um novo
buraco negro ou de uma galáxia dis-
tante. Hoje, os amantes da Astrono-
mia saciam seu voyeurismo conferin-
do espetáculos montados a milhares
de anos-luz daqui, como se estives-
sem assistindo às tempestades de

areia em Marte da primeira fila do
Metropolitan - ou do Planetário.
Neste mês, por exemplo, estão em
cartaz os planetas Vênus (à tarde,

próximo à constelação de Aries),

Júpiter (de manhã, próximo à conste-
lação de Sagitário) e Saturno (tam-
bém na sessão matinal, próximo à

constelação de Aquário). Sem falar
nos cometas, campeões dc bilheteria

astral: o Hale-Bopp (a partir das 2h,
na constelação de Sagitário, á sudes-
te, em cartaz na cidade até julho) e o
Hyakutake 1996, que foi descoberto
em janeiro deste ano e brilha 100 ve-
/.es mais que o Halley (a partir da

meia-noite e meia, próximo à conste-
lação de Libra, à leste, em cartaz até
o dia 25). Não é só o cinema: a As-

tronomia também é a maior diversão.
"Saturno é a coisa mais linda de

se ver", diz a ginecologista Aurila de
Azevedo Espínola, há seis anos dona
de um telescópio de cerca de um
metro, com foco curto e espelho de
15 cm de diâmetro. A lunetinha lhe

permite ver da sala-de-estar os anéis
de Saturno quase com a mesma niti-
dez que a estampa da roupa da vizi-
nha do prédio em frente. "Desde a

passagem do Halley, passei a estudar

tudo sobre Astronomia e até aprendi
a contruir telescópios", orgulha-se.
O professor da médica foi o funcio-
nário aposentado do Museu de As-
tronomia da UFRJ Moracy Coimbra.
Formado pela Universidade de
Berckley. na Califórnia, o técnico em
ótica tem uma minifábrica de teles-
cópios em Duque de Caxias, onde
constrói, conserta e ensina a fazer os
instrumentos. Em quatro meses de
curso, os alunos aprendem a montar
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Moracy Coimbra ensina a construir telescdpios numa oficina em Caxias ^^1 ^H

H PRECISA COM B^B

PADO

MAIS

í COM UM DESSES VOCÊ NÃO

PRECISA SE PREOCUPAR COM

FALTA DE LINHAS NEM COM

EXCESSO DE RUÍDOS.

E MUITO MENOS COM CHATOS

QUE NÃO PARAM DE FALAR.

ALÉM DISSO, UM SCRIPTOR

CUSTA SÓ 229 REAIS OU 3 X 86.

LIOUEJA 220-2772

ter E COMPRE O SEU.

um telescópio newtoniano de R$
900, com cerca de l,5m de tubo e
espelho de 18cm de diâmetro - o
suficiente para aumentar em até 250
vezes o tamanho de um objeto.

Uma lupa de brinquedo, compa-

rada ao supertelescópio computado-
rizado do engenheiro e ex-oficial da

Marinha, Cleófas Uchoa, dono do

maior telescópio particular do Brasil,
com um espelho de 16 polegadas
(mais de 30cm) de diâmetro. "Deve

ser também o maior da América

Latina", gaba-se. Todo importado, o
aparelho teve que ser comprado aos

poucos - já consumiu US$ 150 mil

do proprietário - e está instalado no

Observatório Astronômico de Búzi-
os, a casa de Uchoa, onde são reali-

zados saraus cosmológicos. 
"Ob-

servar a galáxia é uma sensação de

integração com o universo. O prazer
de perder a individualidade", define

o engenheiro, integrante de um gru-

po internacional de caçadores de co-

metas que se aproximam da Terra. O

trabalho permite, entre outras coisas,

evitar que se repita aqui o desastre

que atingiu Júpiter, ano retrasado.

Em alguns casos, ficar paradão,
admirando o movimento de um pia-
neta, rende mesmo frutos profissio-
nais. O físico Marcomede Rangel,

analista em Ciência do Observatório

Nacional, tem em casa um telescópio

by Moracy Coimbra para fazer o

patrulhamento das manchas solares.
"Meu trabalho é de contá-las e cias-

sifícá-las", explica. Para poder ob-

servar o astro-rei sem prejudicar a

visão, ele acoplou um filtro solar es-

pecial ao aparelho feito com PVC e

metal. Os dados recolhidos são en-
viados ao Observatório Real da

Bélgica, o centro mundial de obser-
vação de manchas solares. Nas horas
de lazer, ele observa a Lua e Saturno,

que ninguém é de ferro...
Localizar um planeta com o visor

de um telescópio tem seus macetes.
"Não é só chegar, montar e olhar.
Tem que saber focar e achar o obje-
to com o telescópio", ensina a astró-

loga Lílian Fontes Moreira, que há
cinco anos mantém um telescópio na
casa de campo da família, em Se-
cretário (Região Serrana). Se o teles-

cópio não for computadorizado - ou
não tiver um daqueles motores que
fazem com que o aparelho acompa-
nhe o movimento do planeta - a

observação fica ainda mais compli-
cada. "Quando chamo o pessoal lá

de casa para ver algum planeta, eles

já sabem que têm que vir correndo,

senão o planeta sai do visor", diz. O

melhor é ter à mão uma carta ceies-

te, para localizar cada planeta no céu

e saber qual a melhor época para se

observarem determinados astros.
"Este ano, teremos, por exemplo, um

eclipse total da Lua nos dias 3 de
abril e 27 de setembro", avisa o
astrônomo Ronaldo Rogério de
Freitas Mourão, autor, dentre outros
livros, do Manual do Astrônomo.
Como se vê, é preciso muita atenção

para se olhar os astros. Não adianta
só ficar olhando para o céu, com a
cabeça no mundo da Lua. ¦

Moracy Coimbra ensina a construir telescópios numa oficina em Caxias
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A artista plástica Jemili Diban da aulas de pintura e escultura de imagens de anjos há três anos: 'Não é uma moda'

0 réveillon

dos anjos

Fiéis dos 'mensageiros

de Deus' comemoram a

chegada do ano 2001

DENISE MORAES

A 

próxima terça-feira pro-
mete ser celestial. Se de
repente começarem a
soar os sinos, as flautas,
as harpas, e você ouvir
um farfalhar de asas e

enxergar o céu riscado por flechas,
não se espante: tem festa no reino
angélico. É que, para os esotéricos,
dia ll) de março marca o início do
Calendário dos Anjos. "Estaremos

entrando no ano 2001. Vamos

comemorar esse réveillon com uma
festa de velas e trutas", avisa a
escritora Mônica Büonfiglio, a Pau-
Ia Coelho dos anjos. Autora de três
livros sobre o assunto, que juntos já
venderam quase dois milhões de
exemplares (veja texto na página
32), ela detonou o fenômeno que
colocou esses seres na ordem do
dia. Tarefa facilitada pela alta credi-
bilidade dos anjos junto aos brasi-
leiros: uma pesquisa da agência

paulista Saldiva & Associados Pro-

paganda, realizada em 1992, cons-
tatou que 91% da população acredi-
tam na existência dos "mensageiros

de Deus".
A própria presidente da agência,

Rose Saldiva. acredita em anjos.
"Mas 

não nesses que mandam a

gente marcar encontro", ressalva a

pesquisadora, que já nota uma mar-
cha-ré no modismo angelical. "O

papel dos anjos vai ser eterno na
vida das pessoas, mas não como
exploração de mercadoria. Como

produto, eles já cumpriram seu ciclo
de vida", garante. Não é o que pensa
a Editora Três, que mantém nas
bancas uma enciclopédia sobre

anjos. Escrita por Biba Arruda e
Mima Grzich, a obra é vendida em
fascículos e vem acompanhada de
fita cassete. Só os cinco primeiros
números já venderam 400 mil
exemplares. "Esse 

fenômeno não é
igual à moda dos gnomos, que já
passou. Os anjos têm mais força",
acredita Gregório França, diretor de
circulação da Editora Três.

Discussões mercadológicas não
abalam a fé de quem mantém um pé
no reino angélico. "Desde 

pequena
ouvia minha avó dizer: 'já 

acendeu
uma vela para o seu anjo da guar-
da?" Dizem que é bobagem, mas
avó c avó e eu acendia minha vela.
Aí tiquei adulta e comecei a pesqui-
sar o assunto. Hoje não faço nada
sem conversar com meu anjo", diz a
atriz Karla Conká, uma das palha-
çás do grupo As Marias da Graça.
Carla mantém em casa um altarzi-
nho para os anjos e está convencida
de que sua cadela Witch ('bruxa'em
inglês) é um autêntico ser angelical.
"Em 7 de dezembro de 89 a cachor-
ra que eu tinha morreu. Só fui que-
rer outra três anos depois, e aí pedi
ao meu anjo. Exatamente no dia 7
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Fotos de Marco Terranova

fyM.A 
'

K 1 J B|:

Karla Conká acredita que sua cadela Witch é um anjo em forma de cachorro

Maria (E) e Vera Aché darão atendimento gratuito de angelologia no dia 24

de dezembro do ano passado achei

uma na rua, doente, com câncer.

Hoje ela está maravilhosa. A Witch

é uma cachorra diferente, tenho cer-

teza de que é um anjo."
Para quem c do ramo. coincidên-

cias como essas são provas da apro-

ximação dos anjos. 
"Depois 

que
descobri que o meu anjo era o

Melahel, ficava pensando: 
'mas

como vou percebê-lo?' Achava que
ele nem estava aí para mim, mas

comecei a conhecer pessoas que
tinham o mesmo anjo que eu. Foi

um sinal", depõe a operadora de te-
lemarketing Elane Marques Pereira,

24 anos. Sua relação com os anjos é

mais ou menos a mesma da maioria
das pessoas que se interessam por
um tema e passam a conviver com

ele de forma casual. Bem diferente

da artista plástica Jemili Diban, 47

anos. que vive com, para e por eles.

Sua casa é o próprio reino esotérico,

povoado por gnomos, duendes e,

sobretudo, anjos, que ela começou a
esculpir e pintar em 1975. Para

Jemili, não há acaso nesse interesse

repentino que o tema despertou nas

pessoas. Foram os anjos que provo-
caram tudo isso. "De dois mil em

dois mil anos há uma virada total de
consciência. Não é moda, esses
seres têm que vir à tona porque está

na hora do ser humano se conscien-
tizar de que esses reinos existem",
diz Jemili, que há três anos dá aulas

e workshops sobre arte angelical.
Embora as primeiras ilustrações

dessas entidades tenham sido
encontradas em 6500 a.C., na índia

e nos povos da Mesopotâmia, os
esotéricos garantem que nunca

houve época tão propícia para eles
aqui na Terra quanto agora. Por-

tanto, nada melhor do que saber

como proceder com eles. Primeiro,
é preciso descobrir qual o seu anjo
da guarda. Para isso, os livros esoté-

ricos trazem uma tabela com o anjo
correspondente à data do aniversá-

rio de cada pessoa (a enciclopédia
da Editora Três tem). A tabela infor-

ma ainda qual a melhor hora para se
comunicar com o seu protetor. Um

bom dia para travar os primeiros
contatos será o próximo domingo,

quando as tarólogas Maria e Vera
Aché promoverão um dia inteiro de

atendimento gratuito - incluindo
angelologia (palavra que identifica

a crença nesses seres) -, para mar-
car o início do ano letivo do centro
de estudos esotéricos Arcano 5, em
Laranjeiras (tel.: 285-7771).

As duas darão ainda alguns ma-
cetes aos neófitos que aparecerem

por lá. "O fundamental é invocar os

anjos com freqüência, porque eles

só podem ajudar se os chamarem:
eles não possuem livre-arbítrio", ex-

plica a taróloga Maria Aché. Anjos

também só se movimentam na ver-
tical: "Só 

quando o invocamos, é

que ele pode se acoplar a nós e aí
sim se movimentar na horizontal,
nos acompanhando." Maria revela

até o - antes indiscutível - sexo
desses seres alados. "No tarô, o anjo
da Temperança é representado por
uma figura feminina", diz a tarólo-

ga, que descreve outras característi-
cas: "Eles são cegos, porque são o-
fuscados pela luz do divino, que vi-

em contemplando. Seu único campo

de visão é sobre o homem, onde e-
xercem a clarividência que a huma-
nidade perdeu."
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A imagem dos anjos divide cató
licos e esotéricos, embora os dois

grupos reconheçam uma hierarquia
no reino angélico. Seriam nove
categorias (coros) de anjo diferen
tes, dependendo da proximidade
com Deus: os serafins, os queru
bins, os tronos, os domínios, as vir-
tudes, os potestades, os principados,
os arcanjos e os anjos - estes, os
mais próximos do homem. Os cató-
licos só dão nome a três arcanjos -
Miguel, Rafael e Gabriel -, ao con
trário dos cabalistas, que reconhe-
cem nada menos que 72 anjos, cada
um com um atributo especial. "To

dos esses anjos referentes a datas
não passam de ficção, nada disso
tem fundamento", diz Dom Estevão
Bittencourt, professor de Teologia
do Colégio São Bento, no Centro,
para quem 19 de março é dia de São
José - e só. Até porque seria difícil
inventar nome para o contingente de
anjos estimado pelo monge italiano
Dom Giuseppe dei Tom, autor de
um tratado sobre o tema muito elo-
giado pelo Vaticano. Nas contas do
monge, seria um número 99 vezes
maior que a população passada, pre-
sente e futura da Terra. Ou seja: o
que não falta nesse mundo é anjo da
guarda.

A palavra anjo vem do grego ág-
gelos: o mensageiro, aquele que
cumpre ordens para fazer a ligação
entre o humano e o divino, uma es-
pécie de intermediário entre o céu e
a Terra. "Para 

existir o absoluto,
Deus, há que haver degraus onde
estão os anjos e os demônios, por-
que a distância entre o homem e o
absoluto é tão grande que se criam
seres intermediários. A existência
dos anjos se sustenta, portanto, pela
ótica racional", diz o engenheiro
eletrônico Luiz Sérgio Coelho de
Sampaio, que integra a Academia
Brasileira de Filosofia e é autor do
livro Noções de Angelologia. As
implicações dessa fé não são peque-
nas. "Acreditar 

em anjo é admitir
uma perturbação das leis físicas: ou
se inviabiliza o anjo ou a ciência fi-
ca mais aleatória", afirma o filóso-
to, que acredita pessoalmente na e-
xistência dos seres. Vale adaptar a-
quela frase que normalmente se diz
das bruxas: pode-se não acreditar
neles, mas que los hay, los hay. m

¦ABRA AMÉRICAS (Pente Lúcio Casta até
Cond. Sta. Mõnica) 325-1212
BARRA JD. OCEÂNICO (Pente Lácio Costa
até Itanhangã) 493-1345
BONSU CESSO
230-1000/230-3000
BOTAFOGO • HUMA1TÁ • URCA
266-0117
CAMPO GRANDE
394-5577
CENTRO • CASTELO
533-3331

CENTRO • OUVIDOR
224-9696
COPACABANA - Posto 2 • LEME
541-0202
COPACABANA - Posto 6
521-2131
FLAMENGO
551-4493
GÁVEA • SÃO CONRADO * ALTO LEBLON
511-5000
GRAJAÚ
278-4477
ICARAÍ
719-6969
ILHA DO GOVERNADOR
393-9377
IPANEMA
511-3536
ITAIPU
709-324*
jacarepaguA/freguesia
392-8833
JACAREPAGUÁ/PRAÇA SECA
359-3884
JACAREPAGUÁ/TAQUARA
445-1110
JARDIM BOTÂNICO • FONTE DA SAUDADE
226-3396/226-0398/537-4094

LARGO DO MACHADO • CATETE
LARANJEIRAS/285-3444
LEBLON
512-3535

MADUREIRA
390-1117/350-1516
MÉIER
591-3434
TIJUCA (Av. Paulo de Frontin até Roa
Marquês de Valenfa) 264-3399
TIJUCA {Roa Marquês de Valença até Rua
José Higino) 234-6000
TIJUCA (Rua José Higino até Alto da Boa
Vísta) 238-2600/571-5363
VILA DA PENHA
481-1817
VILA ISABEL
264-7979
CABO FRIO
43-1983

Paulo Coelho

de saias
Ex-mãe de santo, a paulista Mõnica
Buonfiglio viu o universo conspirar a
seu favor quando trocou a umbanda e
o candomblé pelos seres angelicais e
conseguiu marcar uma entrevista com
seu verdadeiro anjo da guarda: Jô Soa-
res. Foi a partir da participação no
programa do gordo que a venda de se-
us livros deu um salto. 0 primeiro foi
Anjos cabalísticos, de 94, que já ven-
deu 1, 2 milhão exemplares - encabe-
çou a lista dos mais vendidos em 94 e
95 na categoria não-ficção. Depois vi-
eram Tarô dos anjos (50 mil). Magia
dos anjos (600 mil), Livro dos salmos
(50 mil) e Jesus, palavra de fogo (15
mil). Todos já traduzidos para o espa-
nhol, inglês, alemão e italiano, e e-
ditados e distribuídos pela própria Mô-

nica. "Fui a vá-
rias editoras e
ninguém quis
publicar. Depois
do sucesso, não
dou faca e quei-
jo para outro."

Mõnica tam-
bem fala com or-
gulho da Oficina
Cultural. Empre-
endimento que
começou há 12
anos numa casa
de Campo Belo,
bairro classe
média de São
Paulo, e que hoje
se prepara para
conquistar o
mundo. Até ju•
nho, ela preten-
de inaugurar fi-
liais: uma em
Nova Iorque, ou-
tra em Miami.

Vão se juntar ao "Império Buonfi-
glio composto por quatro escolas em
São Paulo - uma com 600 metros qua-
drados. na Praça Panamericana, onde
funciona a loja, a editora e a dis-
tribuidora. Sem falar nas 10 franquias
espalhadas pelo pais, com 85 tipos de
cursos esotéricos. Cursos e livros ren-
deram à empresa de Mõnica R$ 4 mi-
Ihões em 95. "Ouvi dizer que é maior
que o da Objetiva (editora de Paulo
Coelho). Tomara que a gente continue
a crescer", diz. Não será difícil: ela a-
caba de lançar Almas gêmeas, em que
ensina a encontrar o par perfeito. 

"Vo-

cê sabe que encontrou sua alma gêmea
quando a relação é baseada na amizfí-
de, o amor sexual fica em segundo pia-
no. O contrário caracterizo como alma
cármica. Não dura." Vai vender mais
que água mineral no trânsito nada
angelical do verão carioca. (D.M.)

Mõnica faturou
R$ 4 milhões
em 1995
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LACCA em até 6 pagamentos.
;«1

A Lacca facilita o pagamento pata você tet os melhore, armários embutidos

estantes componíveis, móveis de quarto, sala e escritório, cm diversas core ,

laqueado fosco ou brilhante, revestidos em madeira fre,o ou marfim natural

Tudo de acordo com o seu gosto, espaço e orçamento. Voce pode pagar çmjm

6 vezes ou com o seu rartão de crédito Visa K ainda tem 6 anos de fiaram,a.

Rio: Av. Ataulfo de Paiva. 35 - Tcl (021) 239-3396./ ». Barata Ribeiro^ 323 - Teta(021) 255^7984

I ) u ,r,f,m M, - Tel - Í021) 234-5668 (.asaShopping - lei <0-1 > %3(1|ilü '

L^SSignCem™' frj- (Si) 511-1965 Fábrica - TI. «21, 409-688»

MÓVEIS COM GARANTIA DE VIDA.

imam.
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Todo dia é o maior desgaste.

E tome exercício. E tome tombo. E tome velocidade.

E tome não comer direito. Nessas horas. Sustain dá o maior pedal.
Sustam é energia positiva para repor o que você perde no dia-a-dia.

dando a maior força contra o cansaço e a má alimentação.

Isso. porque Sustain ê o primeiro complemento alimentar com

1 5 vitaminas e 9 sais minerais. E ainda tem três deliciosos

sabores: chocolate, morango e baunilha. E mais forte que os

outros e tem baixo teor de gordura.
Tome Sustam. E tome energia positiva para você.

w Suporte isu Consumidor
C"^"V Caixa Postal62552 - CEP 22.250-040 - Ttb 0800-21925!

=^l=4 = Mr*U.I-=1hÉkV^I

Support
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0 PRIMEIRO TRATAMENTO RENOVADOR

BASE

Renova. Na superficie, a pele recupera a sua luminosidade logo
apos os primeiros dias de utilizagao, tornando-se mais lisa e suave.

'<. Regenera. 
Em estimulada, e a

pele se regenera mais rapidamente.

Reiuvenesrimento. As rugas e as de expressao
' ^vincaHne™. No coragao da sua formula, este novo produto

desenvolvido pelos laboratorios Helena Rubinstein possui urn exclusivo

i ativo natural extrai'do atraves da biotecnologia do grao da pervinca de
Madagascar 

que possui uma incomparavel agao sobre renovagao celular*.

- f

()ii(d a sua idade:

: "">ÍAjl"|

0 PRIMEIRO TRATAMENTO RENOVADOR

DA PELE À BASE DE VINCALINE".

Renova. Na superfície, a pele recupera a sua luminosidade logo

após os primeiros dias de utilização, tomando-se mais lisa e suave.

Regenera. Em profundidade, a produção celular é estimulada, e a

pele se regenera mais rapidamente.

Rejuvenescimento. As rugas e as linhas de expressão se atenuam.

vincaHne™. No coração da sua fórmula, este mais novo produto
desenvolvido pelos laboratórios Helena Rubinstein possui um exclusivo

ativo natural extraído através da biotecnologia do grão da pervinca de

Madagascar que possui uma incomparável ação sobre a renovação celular*.
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CLÁUDIO HENRIQUE

Dia 

desses o nosso guardião da gra-
mática, Marcos de Castro, em suas

análises diárias sobre o jornal, le-

vantou a bola: seria certo usar, como

costumamos fazer, o artigo feminino

a antecedendo o nome da revista?

Publicamos na Domingo ou no Domingo, já

que o substantivo é masculino? Qual seria o

sexo de sua revista, leitor? A princípio, Do-

mingo Moda e Domingo Casa - as duas

primeiras revistas temáticas lançadas (confira

esta história na pág. 22) -, 
parecem ter uma

personalidade feminina. Mais correto, e res-

peitoso, portanto, seria falar em a Domingo

Moda, a Domingo Casa. Não que homens

não possam se interessar por elas. Longe disso.

Mas seus temas nos levam a pensar em a ten-

dência, a coleção de roupas, a arquitetura, a

conjugação de espaços... Neste raciocínio, se

um dia viermos a ter um produto sobre náuti-

ca, por exemplo, aí sim mais certo seria pensar
em o Domingo Náutica: o de barco, o de nó,

o de leme... O leitor conhece hoje um novo

produto com a chancela Domingo. E Domin-

go Beleza, podem ter certeza, é uma moça...

Feminina, jovem e bonita como ela, não há. Em

52 páginas, o que há de mais recente em pro-
dutos e técnicas de embelezamento. E como o

leitor já deve estar se perguntando sobre o/a

velha e boa Domingo tradicional, digamos

que, quase aos 21 anos, ela ainda não se defi-

niu sexualmente. E chega de falar da gente. É

que beleza nos remete a vaidade. A de abraço.

DOMINGO BELEZA 4
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RIO ni: |.\\l IKO CAPITAI.
Amor e Carinho \v. \. Sa. do Copacabana,
83o l.|. B Copacabana - Tel.: 255-9583
Cheiro & Carmim Rua do Cíuete, 347
l.|. 15 Cateie Tel.: 285-2185
Cheiro & Carmim R. Barão cie Ipanema, 55
Copacabana lei.: 255-7715
Fórum Rua Pias tia Cruz. 255 - Lj. 207 '

Meiei Tel : 5° o i°84
Mesbla A\ tias Américas. 4.060
Barra Tel.: 325 1533
Mesbla Rua tio Passeio. 42 48 - Centro
Tel. 534 7720
Mesbla Rua Contle de Bonfim. 18o
Tijiita Tel.: 284-0337
Mesbla Rua Lauro Muller. 1 16
II 101 Pane Cj. A 13 - Botafogo
lei : 2^5 3132
Shampoo & Cia. R. Visconde de Pirajá, 581
l.|. A Ipanema Tel.: 259-1099
Shampoo & Cia. R. Gonçalves Dias, 29
Cenuo lei.: 232 5o2 I
Shop M4 A\ Atau11o de Paiva. 615-A
l.eblon lei. 25° 1 148
Sônia Martins Estrada da Gávea. 899
I.| 2 12 C Ga\ea Tel.: 322-0345
Troop Ilha A\. Maestro P li. Silva. 400
Lj 371 Ilha do Governador - Tel.: 462-3197
Universo A\ tias Américas. 4.666
I I 228 BI. 1 Barra Tel.: 326-1369
Universo Rua Lauro Muller. 1 16
Pane Cj. 50 B Boialogo - Tel.: 275-8740

c \mpos
Valentine Av Pelinca. lio l.|. 4
lei : v024 7^ 23 3850

M \C \l
Golden Dreams Av. Rui Barbosa, 1.725
I | 22 Tel : ^024 71 o2-82l">2

\ITLROI
Mesbla Rua \ ist onde do Rio Branco,
511523 Tel.:7|OO090

\ÜV.\ 1'RIBl'RGO
Perl. Christine Av. Lng Ariosto Bento
de Mello. 25 I.|. 2 Tel.: ^0245) 22-8542

PLTRÓPOLIS
Gabi & Carol Rua do Imperador, 288
l.j 7 Tel. ^02421 31 12 1o

VOITA RLPONPA
Gift Shop R. Po/e. 300 L|. 202
Tel : ^0243! 43 1240

Serviço de Atendimento à Consumidora:
S 0800 21-6992 (DDG).
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O tratamento Lancôme à Ia carte"

Quaisquer que sejam as necessidades

de sua pele, Lancôme possui o

TRATAMENTO ADAPTADO AO SEU ROSTO.

Para uma descoberta precisa de seu

"TRATAMENTO À LA CARTE", LANCÔME

CONVIDA VOCÊ A FAZER ESTE TESTE

COSMÉTICO, ESCOLHENDO A RESPOSTA

MAIS ADEQUADA PARA A SUA PELE.

e sua pele redigisse

um pequeno

anúncio, o que

ela escreveria?

Pele desidratada procura frescor para viver em harmonia.

Pele cansada procura tonicidade para reencontrar firmeza.

Pele jovem procura garantias de antienvelhecimento para
um futuro sorridente.

Pele brilhosa procura uma aparência mate

(sem brilho) que dure por todo o dia.

Pele seca procura conforto para bem-estar durável.

Pele sem viço procura luminosidade duradoura.

saga

m w
y

i
\ /

m dia você se

cansa e diz

algumas verdades

à sua pele:

E se, ao menos uma vez, você não ficasse tão opaca?

Você bem poderia evitar de repuxar de tempos em tempos
e de pedir água fresca!

Realmente está lhe faltando elasticidade.

Por que você me fez esta primeira ruga?

Pare de repuxar o tempo todo e apresentar vermelhidões
ao menor sinal de calor ou frio.

Por favor, procure manter minha maquiagem intacta
sem que ela escorra durante o dia.



ocê tem certeza

agradar

a sua pele

oferecendo-lhe:

Um coquetel de vitaminas.

Uma garantia de juventude.

Um redutor de oleosidade.

Uma fonte permanente de água fresca.

Um lifting suave.

Uma emulsão reconfortante.

de ua pele lhe

confessa sua

idéia fixa:

Água, água, água.

Finalmente, uma aparência mate, sem excesso de brilho.

Firmeza.

Preservar minha juventude para o dia de amanhã.

Conforto e suavidade duráveis.

Viço, sempre mais viço.

. Confira as cores obtidas.

Uma cor será predominante.

Ela corresponde às necessi-

dades prioritárias de sua pele. Pegue sua

CARTA-COR ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA

PONTILHADA.

uiifyB Venha com sua carta-cor a
SjN&i g®

UMA DAS LOJAS SELECIONADAS

LANCÔME E, COM O AUXÍLIO DE

SUA CONSULTORA DE BELEZA, DESCUBRA O SEU
"Tratamento 

Lancôme À La Carte".

seu tratamento

BIENFAIT TOTAL

RÉNERGIE

EXPRESSIVE

NIOSÔME+

R$ 45,00

R$ 70,00

R$ 52,00

R$ 65,00

HYDRACONTRÔLE

RÉNERGIE YEUX

HYDRATIVE

NUTRIFORCE

R$ 40,00

R$ 55,00

R$ 45,00

R$ 50,00

LOJAS SELECIONADAS LANCÔME - RIO DE JANEIRO:
Rio de Janeiro: Cheiro & Carmim - Rua Barão de Ipanema, 53-A • Míriam Romano - Rua Visconde de Pirajá, 228-B • Port Free - Via Park Shopping • Shampoo & Cia. - Rua Gonçalves Dias, 29
• Shampoo & Cia. - Rua Visconde de Pirajá, 581-A • Shop M4 - Rua Ataulfo de Paiva, 615-A • Sônia Martins - São Conrado Fashion Mall • Troop - Ilha Plaza Shopping - Io piso • Universo •
Barra Shopping - Nível Américas • Universo - Rio Sul - 3° piso • Vendome - Av. N. Sa. Copacabana, 691 • Visage Cosméticos - Shopping da Gávea - Campos: Valentine - Park Centro
Shopping - Macaé: Cleide JOia - Macaé Shopping - Io piso - Nova Friburgo: Christine - Av. Eng. Ariosto B. de Melo, 25/02 - Resende: Vierzom - Av. Cel. Mendes, 235 - Lj. 2.

PRODUTOS IMPORTADOS DA FRANÇA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 21-6992 - LIGAÇÃO GRATUITA.

aRARASERLUM- VOCEDEVE, PARA 

A SUA
NOSASUAPELE APARTWDE PELE, UMA

TEM NECESSiDADE HOJE, DUPLA AtfO
DEVTTAMWAS PKESERVAR ANTI-RUGAS E
ATTVAS, MUfTO JUVENTUDE FIRM EM £

LANCpMJE LANOOME^ LANCOME 
^

SUA PELE PARA A SUA
PELE, UMA

DUPLA AÇÃO
ANT1-RUGAS E

FIRMEZA É
NECESSÁRIA.

LANCÔME LANCÔME
PAUIS

SUA PELE SECA
PEDE UMA DUPLA

NUTRIÇÃO,
SUPERROAL

EEM
PROFUNDIDADE.

?

LANCÔME iS
PARIS

PELE OLEOSA
COM EXCESSO

DE BRILHO
PROCURA

EFEITO MATE
(SEM BRILHO)

?

LANCÔME iS
PARIS "

PARA SER LU
NOSA SUA PELE

TEM NECESSIDADE
DE VITAMINAS
ATIVAS, MUfTO

ATIVAS.

m
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desafio da cosmética é

descobrir a fórmula para

| prolongar a juventude.

lOs 
produtos de última

geração estimulam a

comunicação entre as

células, restabelecendo a força para

utar contra as agressões externas.

Ao imaginar a pele como um órgão

formado por milhares de receptores

que se relacionam com o meio

ambiente, fica fácil entender a ação

dos novos cosméticos. As células

realizam trocas com o exterior, eli-

minando certas substâncias e

absorvendo outras. Ai mora o peri-

go. O ar traz os predadores que

enferrujam as células, acelerando o

tO. (Ira Costa Gomes)
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Os antioxidantes

As substâncias com maior

capacidade dc lutar contra

os radicais livres (molécu-
Ias formadas pela ação dos

raios solares, da poluição,
dc certos alimentos, do fu-

mo e do álcool) são as vi-

taminas (A, C e E), alguns

extratos vegetais e micro-

organismos das águas ter-

mais. Recentes pesquisas
asseguram que, aplicados
na pele, esses ativos repa-

ram os danos causados pe-
la radiação ultravioleta e

hidratam a camada mais

superficial da epiderme,

formando uma barreira

contra outras agressões.

As vitaminas: estão pre-
sentes na maioria dos pro-
dutos modernos. A grande
novidade é a Force C, dc

Helena Rubinstein (em
outubro no Brasil), que a-

lém de empregar pela pri-
meira vez a vitamina C em

cosmética, promete lumi-

nosidade e firmeza em três

semanas. Reunindo outras

vitaminas há o Concentra-

do Nanossilan, da Derma-

ge; o Fluide Léger Hydra

Dior; o Bienfait Total, de

Lancôme; o Re vivai Hi-

dratante, da Avon; e o SPA,

de Elizabeth Arden.

Os extratos vegetais: a vin-

caline, extraída do fruto da

pervinca de Madagascar, é

o principal ativo do creme

R-Vincaline, de Helena

Rubinstein, sucesso ouro-

peu que se repete no Bra-

sil. Os testes feitos com

mais de 200 pessoas indi-

caram que após três dias

de uso as transformações

cutâneas foram visíveis,

sem reação de intolerân-

cia; o ginkgo biloba (árvo-

re originária da Ásia) é a

base do B21, de Orlane, e

do Spherosome au Amiso-

nes, da Payot; a Dermatus

tem um gel com ginkgo e

um creme com extrato de

maracujá. Há ainda o do

ginseng, da papoula, de

folhas de amora (Bio
Active de O Boticário) e

das algas (RM2 de Sten-

dhal). Recentemente se

descobriu que os microor-

ganismos das fontes ter-

mais, aumentam a resis-

tência da pele e reparam

desgastes celulares (pre-
sentes na linha Biotherm).

É possível trocar de pele
Desde que surgiu, em 83, o

ácido retinóico (Retin A)

ou vitamina A ácida vem

sendo apontado como a

poção mágica da juventude.
Sua ação reparadora nas

camadas profundas da pe-
le tem surpreendido der-

matologistas. Num país de

sol a pino como o nosso é

uma opção que exige cui-

dados. O retinóico é in-

compatível com a luz solar,

às vezes provocando na

reações de intolerância ate

diante da claridade da TV

ou do computador. Quem
utiliza, sob rigoroso con-

trole médico, deve aplicar

um filtro solar e colocá-lo

à noite, para evitar man-

chas. Já os ácidos do leite e

das frutas (Alfa-hidroxiáci-
dos ou AHAs) trazem os

mesmos benefícios, embo-

ra mais lentos, do retinói-

co, e toleram bem a luz.

Corrigir, apagar,
iluminar

A atuação dos AHAs pode
ser comparada à restaura-

ção de uma obra de arte. A

medida que se raspam as

camadas desgastadas sur-

ge uma nova imagem, níti-

da e luminosa. Além de

provocarem uma suave es-

foliação na epiderme, esti-

mulam a produção de um

0BDULI0 SANCHES*

A evolução da ciência per-

mitiu que as mulheres tives-

sem acesso a produtos cada

vez mais adequados às suas

necessidades e desejos. Este

avanço vai muito além da

busca de princípios ativos efi-

cazes, produtos estáveis e que
não apresentam efeitos cola-

terais. Hoje temos inúmeras

possibilidades de formas cos-

méticas para atender o desejo

dos consumidores _ cada vez

mais exigentes.

A vida moderna, agitada,

levou-nos a buscar produtos
mais práticos, que englobas-

sem múltiplas funções, como

a inclusão de filtros solares em

cremes de uso cotidiano (do
tipo hidratantes) associados a

substâncias capazes de preve-
nir o envelhecimento e corrigir

as linhas de expressão que
evidenciam os sinais do

tempo.
Muitas vezes me pergun-

tam se produtos internacionais

0 Innamorata, de 0 Boticário
é loção cremosa hidratante.
Da Lancôme, vem o Bienfait
Total, com vitaminas

(cremes, loções, sabonetes

etc...) estão adaptados às

necessidades das peles brasi-

leiras. 0 Brasil é uma grande

amostra do planeta, tanto em

termos de raças quanto de cli-

mas. Talvez em nenhum outro

país encontremos tanta varie-

dade de peles, se adaptando a

temperaturas tão diferentes.

Tecnicamente, os produtos são

formulados para manter suas

propriedades dentro de nossas

variações climáticas.

Além disso, a consumidora

pode escolher, dentro de uma

grande variedade de texturas,

a que melhor se adapta a sua

pele. Para isso, a L'0réal do

Brasil oferece a possibilidade
de experimentação e acon-

selhamento gratuito em todas

as perfumarias especializadas

e lojas de departamento.
*Obdúlio Sanches é químico e
especialista do setor de produ-
tos de beleza e perfumaria.
Atualmente, exerce o cargo de
Superintendente da Divisão
Parfums & Beauté da L'Oréal do
Brasil

DOMINGO BELEZA 10



IkM^^, I

Da Dermage, o NanossUanl .fl| Hj^Ky3flHjH^^^^H^Mft|S§!^^^H
concentrado (e a logao ijj§|

Da Stendhal, Force

creme com

radHE9BBi^^^^^^^H^«!l9ras5 «®a5353H^^^^^^^^^^*iioeS^6ise$^^^^^^^^^»MSi4#iiviA* * ¦. tc-^^^^t ^^LaSlagKgt^aBWMMfc

Da Dermage, o Nanossilan
concentrado (e a loção 

" 
.'

tônica). Da Stendhaí, Force
Majeur. Da Dermatus, gel
creme com vitaminas

DESTAQUE PARA...

BETTY LAGO. Como ter um
rosto do tipo bumbum de

bebê, livre de acnes, manchas,

marcas de expressão e sinais

de envelhecimento? Para a
modelo e atriz Betty Lago, 40

anos, dona de uma das mais

bonitas e bem cuidadas peles
do meio artístico, 

"os conse-

lhos clássicos são eternos". A

prevenção é a base de tudo.

Por isso, Betty evita se expor

ao sol, principalmente no ho-
rário de pico (entre 10h e 15h).
"Tento 

pegar sol de manhãzi-
nha ou no final da tarde.

Quando não há jeito, coloco
um bom chapéu e me encho

de filtro solar", conta a mode-

Io, acostumadésima a enfren-

tar outras luzes, as dos fia-
shes. Diariamente, ela limpa a

pele com um sabonete líquido

da Lancôme e mensalmente

faz limpeza estética - no Rio,

com a Fernanda, do salão

Doce Beauté e, em São Paulo,
com a Rita, do Jacques e Jani-

ne. Fora isso, usa todos os dias

cremes para evitar manchas e

marcas. "Para nós, modelos, a

beleza da pele é essencial já

que vivemos constantemente
com a nossa imagem em

exposição. Portanto, é melhor

prevenir do que remediar",

aconselha Betty, que também
evita comer alimentos muito

gordurosos, principalmente os

inimigos históricos da pele -

chocolates e amendoins. 
"A

pele é o grande cartão de visi-

tas da nossa saúde e bem
estar", define. Palavra de diva.

novo colágeno, aprimo-

rando a qualidade da pele.
Quando aplicados em

concentrações baixas fun-

cionam como super-hidra-
tantes. Em altas concen

trações são usados em pec
lings, em clínicas. Entre os

cosméticos de uso domés-

tico contendo AHAs, se

destacam o Renew, da A-

von (primeiro no mundo

com o glicólico); o Capture

Rides, de Dior (premiado
na Europa, ao ser testado

nos hospitais em Paris e no

Skin Study Center da Fila

délfia demonstrou poder
de diminuir em 20% a pro
fundidade de uma ruga); o

Chronos Gel Creme com

AHAs e ceramidas, da Na-

tura; o Bio Active, de O

Boticário; o Clinance Cell

Repair; o Acifruit, da Payot;

Pond's Age Defying Com-

plex e Dermacare da Coty.
Os lubrificantes

Algumas substâncias, an-

tes tidas como rejuvenes-

cedoras, na verdade são

lubrificantes da camada

externa da pele. E o caso

das ceramidas, da elastina,

do colágeno, dos liposso-

mas e do ácido hialuróni-

co. Sua ação pode parecer
supérflua, mas numa fór-

mula bem feita, associada

com outros ativos, aumen-

ta a resistência da barreira

cutânea, prevenindo a

perda de água, uma das

grandes causas das rugas.

DOMINGO BELEZA 11
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Coloração creme
A UTO PKOTETORA

Tudo que você

precisa para sua
coloração está nesta

embalagem

A fórmula inédita de Imédia Excellence

penetra na fibra capilar dando uma

cobertura perfeita dos cabelos brancos.

Sua textura mais cremosa se espalha

facilmente, sem escorrer. Cada fio

ganha cor em todo o seu comprimento,

dando um resultado muito natural, de

extrema riqueza.

LORÉAL

Imédia

Uma cor mais rica, por muito mais

tempo, sem um só cabelo branco.

Nova

Uma exclusividade da nova

Imédia Excellence: seu sis-

tema 
"autoprotetor". 

Com um polímero

exclusivo, criado pelos laboratórios da

L'Oréal, Imédia Excellence protege me-

lhor cada fio durante e após a coloração,

respeitando a fibra capilar. Os cabelos

mantêm toda sua suavidade.

Com o cabelo mais protegido, a cor dura muito mais tempo. Mesmo

após várias semanas, ela é mais rica e guarda toda sua beleza.

Coloração após coloração, a cor ganha um brilho radiante.

(olor da L'Oréal C informações e comentários ligue grátis - osoo 21 6992.^ vhotv

El



AQUILAGEM

Equilíbrio suave entre luzes e sombras

M

'ais duradoura, delica-

da, colorida. São os

adjetivos para a nova

maquilagem, com fór-

mulas avançadas, des-

cobertas em pesquisas

que combinam a moda com a ma-

neira de viver. Isto é: reinventam o

rosto (des)colorido dos anos 70,

sem esquecer que é preciso prote-

gê-lo dos efeitos da moderna po-

luição, dos raios ultra-violetas e do

ressecamento do ar-condicionado.

Há quem diga que é uma têmpora-

da de caras lavadas. Na verdade, o

rosto aparentemente ingênuo e na-

tural é resultado de muita técnica e

bons produtos. Quatro dos melho-

res maquiladores cariocas definem

os tipos do momento, detalhando

os truques do rosto atual. E entre as

novidades das grandes 
marcas, se-

lecionamos as boas sugestões para

o rosto do outono.

A garota da capa, Luciana Valérío, de pele branca e
olhos marcantes. Tom Hyll só usou produtos
importados, incluindo o batom Bardot da MAC

Lígia Águeda, pelas mãos de Branca Di Lorenzo,
sugere o ar natural, realçado pela sombra F 72 de
Jacques Dessange e pelo batom Rouge Baiser

DOMINGO BELEZA 14
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Fotos de Vicente De Paulo/ Produção de Rita Moreno

0 truque deste olhar da Silvana
Caraffa é a sombra verde coberta

pela azul da MAC. Idéia de Tom Reis
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Camuflando

Uma missão importante, a

dos produtinhos que es-

condem imperfeições, dis-

farçam espinhas repenti-

nas. A Dermage dedicou
um desenvolvimento es-

pecial para a série Cover

Mark, bastões a serem

aplicados minutos antes

da maquilagem. Em três

cores: verde (para' man-

chas avermelhadas, para

peles que sofreram peeling

químico e para o período

pós-cirurgia plástica); vio-

leta (ótimo em peles páli-
das, com manchas amare-

ladas); e o amarelo (que
neutraliza manchas escu-

ras ou azuladas, perfeito
sobre as olheiras). Da Der-

matus, vem a Base Cos-

mética cor B, que é livre de

óleo, cremosa e corretiva.
As bases são importantes

para igualar a pele. Sem-

pre sem efeitos brilhantes,

como pede a moda. Um e-

xemplo é a Maquimat Ul-

tra Natural, no tom 04,

Beige Nature, da Lancô-

me. Ou a Perfect Make-up

Mousse, da Isadora, no

tom 40 Li^ht Beige. E a
Teint Dior Eclat Satin Clair

Beige 628, com a assinatu-

ra Christian Dior.

Olhos
A sombra tem utilidade

múltipla nesta estação de

efeitos esfumaçados, por-

que pode perfeitamente
substituir o traço definido

do lápis de contorno. Nas

tonalidades bege e vinho,

a linha de O Boticário tem

o Duo de Sombras Ste-

phanie/Solange. Para o de-

senho dramático, escureci-

do, a Payot sugere o Trio de

Sombras 27 joie Satin,

A gama de sombras inclui os azuis

(Orlane), naturais (Payot). os
marrons e os perolados (Lancôme)

com cores naturais beges e

amarronzadas e o preto.
Amarronzado, o Perfect

Shade Liner Soft Nougat
03, da Isadora. Suaves,

porém sombrias, sãos as

cores neutras do Duo 16,

da Ombre Subtile de Lan-

côme. E o azul, quase obri-

gatório nas maquilagens

avançadas, está no estojo
Duo, da Orlane, com os
tons Tourterelle e Lamé
Turquoise. O contorno de-
ve ser feito suavemente,
mas quem tem a mão fir-

me e quer fazer um gênero
mais marcante, pode ado-
tar o delineador líquido do
Boticário, que vem em em-

balagem bonitinha, que e-

quilibra muito bem a mão.

Se for difícil remover toda

essa arte, a mesma marca

sugere o gel demaquilante

Bio Active, exclusivo para a

área dos olhos, com meli-

loto e flor de sabugueiro.

Rimei é uma paixão à par-
te, cada mulher tem seu

favorito. Que pode estar

na linha da Avon, um dos

elogiados por quem co-

nhece os novos catálogos

da marca, juntamente com

o lápis de sobrancelhas

que parece uma lapiseiri-

nha. Ou o tipo peludinho
da Helena Rubinstein, e-

leito pelos maquiladores.

Ou ainda o que tem um a-

cabamento que separa os

cílios, da Max Factor. Ape-

sar da tendência para a ex-

travagância, as cores natu-
rais - preto ou marrom -

continuam básicas, porque
os tais azuis, verdes e vio-

letas são investimentos

para quem sai à noite com

freqüência e precisa de um

efeito especial.
Pó
Pára evitar o aspecto bri-

lhante, abominado nesta

temporada, o pó-de-arroz
(será que ainda há algum
feito de arroz?) é funda-
mental. A linha Isadora

tem o Loose Povvder Sen-

sation, no tom 01, um

transparente básico. Do

Boticário, o pó tom Sônia é
o mais suave da série Na-

tural Colors, adaptado ao
tom de pele das brasileiras.
Na coleção Colour Fusion,
o pó compacto Impalpável
de Helena Rubinstein co-

meça bem com o número

01. A Elizabeth Arden che-

ga através da representa-'

ção da Mextra, e traz o

Flawless Finish Dual Per-

J 
fa i' 

IH

0 rosado tradicional dos blushes 6
trocado pelos beges e acobreados p:
de 0 Boticario, Stendhal e Orlane

0 rosado tradicional dos blushesè
trocado pelos beges e acobreados
de 0 Boticário, Stendhal e Orlane j

A pele ganha acabamento opaco e
claro com as bases Dior, Lancôme e
Isadora. E demaquilante 0 Boticário

DOMINGO BELEZA 16
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Para contrastar com a de

mechas
iluminador perolado no de

Para contrastar com a ousadia de

mechas brancas, Tom Hyll usou apenas

iluminador perolado no rosto de Luciana
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fection Make-Up, que reú-

ne base cremosa sem óleo

e pó num só produto, apli-

cado com esponja úmida.

Blush

Nada de leve rubor, nem

bochechas saudavelmente

rosadas. A ordem agora é

um sombreado natural,

quase no tom da pele. Ou

nada, para acentuar a pali-
dez outonal. De O Bo-

ticário, o tom Karin é ideal.

Mais fácil de encontrar nas

lojas do Free Shop, o Fard

a Joues da Stendhal tem

um belo tom dourado no

Brun d'Or 51. Uma corzi-

nha que parece lembrança

do bronzeado do verão é a

Abricot 04 do Fard a Joues
Velours, da Orlane. E o

estojo prateado é lindo.
Batons
Com pincel: da linha Siegh

Linda, os simpáticos poti-
nhos de batons cremosos

feitos com cera de abelhas,
carnaúba e proteínas de

seda pura, colágeno e pig-
mentos alemães. Entre as
cores, há clássicos como o

vermelho Hibisco ao exó-
tico prateado Lua, ou o so-
fisticado dourado Raio de
Sol e o vanguardista preto
Noite.

Marrons: discreto, o nú-
mero 18, da Dermage. Um
metálico acobreado é o Ju-
lie, da Payot. Mais natural,

quase tom da pele, é o
Bronze da Marinage.
Violetas: Picadilly 10, escu-
ro, é perfeito para fazer
uma maquilagem anos 70
inspirada na Biba de
Londres. É da Dermatus. A
série violeta de Madeleine
Saade tem opções de
longa duração.
Clássico: o vermelho Desir,
da Clinance. E o maravi
lhoso Carmin 431, da cole -

ção Rouge Magic, de Lan
côme.
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sombra azul-piscina degrade Hg|_

e batom laranja Shiseido 110 Hi;

Aqui, Fernando Torquato usou
sombra azul-piscina dégradé
e batom laranja Shiseido 110
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*Check-up computodorizodo
•Tratomento prevenlfvo e Assepcia

^1^•Tratamento calosidode,

^r encravada, micoses, rochoduras,
hidrakifao etc.

•Utilizamos material descartavel.

•Mossagem no regiao Podal
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CALISTAS
PODÓLOGOS

1UMMENT0 DE 1SMUND0
•Check-up computadorizado
•Tratamento preventivo e Assepcia
•Tratamento calosidade, unha

encravada, micoses, rochaduras,
hidratoçõo etc.

•Utilizamos material descartável

FRANCHISING
IQ21) 241-3588
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DESTAQUE PARA

LUMA DE OLIVEIRA. Quanto

mais natural, melhor. Este é o

slogan da empresária e mode-

Io Luma de Oliveira, indicada

pelo premiado Cláudio Belizá-

rio (leia texto dele abaixdj co-

mo uma das mulheres mais

bem maquiladas da cidade.
"Toda vez que chego à casa de

Luma, ela está um arraso", diz

Belizário. 0 sucesso tem a

marca da simplicidade. 
"Não

uso praticamente nada. Deixo

a minha pele o mais natural

possível. Para mim basta um

bonito batom e um pouco de

rimei e já me sinto pronta",
conta Luma, que abriu há dois

anos a grife de cosméticos

Clarity.
Se durante o dia, Luma op-

ta por um rosto "quase limpo",

à noite ela se permite ousar

mais: "Posso até usar batons

de cores fortes, como o ver-

melho, e passar uma sombra

esfumaçada. Depende do es-

tado de espírito. Mas nunca e-

xagero", ensina. Geralmente a

modelo prefere os batons cia-

ros, em tons que passeiam en-

tre o marron e a cor da pele.
"Tenho cílios grandes e,

portanto, não gosto de muito

rimei. Só de leve, para dar um

realce." Para fotografar, no en-

tanto, a modelo é a favor de

uma maquilagem completa. "A

luz já nos deixa muito abati-

das. Então, é preciso carregar

um pouco para compensar",

defende. Na opinião de Luma,

é essencial para uma boa

maquilagem manter a pele em

dia, sempre bem cuidada. Mas

este já é outro capítulo nos

muitos que existem sobre a

beleza da mulher...

CLÁUDIO BELIZÁRIO*
É complicado falarmos em

uma única tendência de ma-

quilagem. As novidades sur-

gem a cada estação. E cada

profissional da área, ou cada

mulher que se maqueia, tem

um estilo próprio, que muitas

vezes é mais importante do

que os modismos que apare-

cem a toda hora. Eu, por
exemplo, valorizo cada vez

mais o rosto com aparência

natural, embora utilize diver-

sos recursos de maquilagem.

Prefiro as cores mais neutras,

o marron, o bege, os tons ter-

ra, evidenciando sempre a

beleza da mulher, com seus

traços e sua expressão. Todo

mundo tem alguma coisa a

realçar e alguma coisa a dis-

farçar. 0 grande truque é

descobri-las.

Neste inverno europeu, por
exemplo, o que predominou foi

uma maquilagem over, com

com o rosto carregado nas

bases e blushes bocas ver-

melhas e olhos bem deline-

ados, em tons de preto ou

azul. Já para a primavera,
começa a surgir uma pintura
suave, light, marcada pela
simplicidade. Como não te-

mos praticamente inverno, a-

cho que a nossa inclinação

deve ser sempre para esta se-

gunda tendência. A sombran-

celha clara também está na

moda, dando um toque pálido
e bem limpo ao rosto. Passar

um contorno nos lábios (rosa
ou marron clarinho, depen-

dendo do tipo de pele) é um

recurso mágico. Tudo sem

exageros. Bem no limite entre

o rosto lavado e o maquilado.

* Cláudio Belizário foi o vence-
dor do Prêmio fíio-Sul de Moda
de 1995, na categoria melhor
maquilador

REFLEXOIOGIA
•Massagem na região Podai

PRODUTOS
•Palmilhas
•Protetores
•Calcanheiras
•Cosméticos

AS MELHORES MARCAS
NACIONAIS E IMPORTADAS
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Maquilagem é uma caixinha de surpresas

s
õU.

RONALD PIMENTEL, o favorito

de beldades como Geórgia
Wortmann, fez a sobrancelha

mais bonita de Vera Fischer. Na
maleta Leichner traz seus

pincéis de estimação ("eles

quase trabalham por mim"), os

batons berinjela e marrons e os

pós corretivos da II Makiage.

Vestiu blazer Moschino, para
combinar com os olhos azuis

FRAZÃO é o último a sair dos

bastidores dos desfiles, porque
fica horas arrumando esta

mala. Mestre dos tons básicos,

cria aquele ar de cara lavada e

linda, graças à técnica com as

cores foscas da linha de

produtos MAC e às aquarelas

da Kriollah Brándel. Para

retoque, o pó compacto Chanel
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Quais os segredos que os melhores maquiladores da cidade escondem em suas malas?

Quati'o mestres esparramam seus produtos favoritos e comentam as novas tendencias
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FLAyiO BARROSO gosta de

tudo

marca

e o spray

1S^ -{^^Jjjj^^HEf pele e o colorido. Para

f j^^KijKjjMHBBAaH...inyerno, Favio aposta nos tons
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9/ ^j|p (ja shiseido. "0 rimel da Helena
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®AjSjSMB£j"|^^^^^^^^^^M^jZjjjj*S maravj|hoso", completa

- -:" " "': ' :;i:> - "'*^''':- -:''^ ''-- -3^:'% ~'^ " v J':?--> • .;V,'""' ' •' ?'-lR:;u m&.iffit^uSb.

'

I ^HRft ' /»

FERNANDO prefere 1 B.
i trabalhar meio desordenado, fe^ < 

¦ IL. J L J

jp como 
um artista plastico. Da

ultima viagem, trouxe produtos
da Face, de Estocolmo, e os ¦j^py^JW^;,:.-j. > ^2 LW ^SH
pinceis Shiseido, em estojo de 

* 
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seda. Gosta dos batons '- tI ¦feZ^^k«P
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Kriollah Brandel. E preve muito ^, .. an '

lilas nos olhos. Para a foto, illi,^*^ ,Hmn-  "

vestiu camisa Sao Sebastiao

^5
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Quais os segredos que os melhores maquiladores da cidade escondem em suas malas?

Quatro mestres esparramam seus produtos favoritos e comentam as novas tendências

FERNANDO T0RQUAT0 prefere

trabalhar meio desordenado,

como um artista plástico. Da

última viagem, trouxe produtos
da Face, de Estocolmo, e os

pincéis Shiseido, em estojo de

seda. Gosta dos batons

alaranjados e da aquarela

Kriollah Bràndel. E prevê muito

lilás nos olhos. Para a foto,

vestiu camisa São Sebastião

FLÁVIO BARROSO gosta de

tudo certinho, arrumadinho. A

marca registrada do seu estilo

é o spray Evian, que suaviza a

pele e o colorido. Para o

inverno, Fávio aposta nos tons

azuis, nos produtos da MAC e

da Shiseido. "0 rimei da Helena

Rubinstein também é

maravilhoso", completa
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Casa n° 1: 24/4/94 Casan0 2:30/10/94 Casa n° 3:21/5/95 Casan0 4:29/10/95

Moda n° 2:4/12/94 Moda n° 3:16/4/95 Moda n° 4:24/9/95

Especiais, uma história 
para 

contar

Domingo é uma revista especial. Mas fica ainda mais especial

quando chega em dose dupla. O leitor sabe disso. Afinal, foi pen-
sando nele que, há dois anos, começamos a lançar as edições te-

máticas de decoração e moda. Já era uma tradição da Domingo

dedicar edições inteiras a estes assuntos mas, em abril de 94, pela

primeira vez, ia às bancas um novo produto: Domingo Casa, uma

revista totalmente voltada para ambientes, móveis, arquitetura...E

de lá para cá, foram quatro números (o último em outubro de 95).

A boa aceitação desta nova revista do JB fez surgir uma terceira:

Domingo Moda, cujo primeiro número saiu em setembro de

1994. Desde então, foram cinco edições sobre o mundo da moda,

sempre com as tendências das três estações do calendário fashion:
outono-inverno, primavera-verão e alto-verão. Hoje, a publicação
de Domingo Beleza - mais uma oferta para o leitor com a

chancela Domingo - é motivo de orgulho e felicidade para todos

aqui na revista, da redação ao departamento comercial. E para o

leitor da revista, certamente, também. Quem lê a Domingo costu-

ma ser fã de Vinicius de Moraes. E sabe que beleza é fundamental.

Moda n° 1:25/9/94

Moda n° 5:3/12/95
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Um fio de coragem

â final, vamos todas cortar

#1 os nossos cabelos, pren-

/ 1 der grampinhos de lado e

pintar algumas mechas

/ % de azul? Claro que há

JL JLquem fique maravilhosa-

mente fashionable com algumas ex-

travagâncias. Mas podemos estar

atualizadas com um cabelo bem

tratado, brilhante. No comprimen-

to que combina com nosso rosto e

com a moda da estação. Que, por

coincidência, tem golas altas, cores

escuras. Ah, vamos começar de no-

vo: o cabelo um pouquinho mais

claro e curto é o mais indicado

(confira algumas sugestões nas fo-

tos das próximas páginas). São as

dúvidas e alegrias da moda. E se o

novo corte ou a cor cenoura não

agradarem, lembre-se: cabelo cres-

ce e se renova.Vamos arriscar!

¦ AS NOVIDADES

IESA RODRIGUES
Sc não há tempo para

ir ao salão de beleza, basta
uma passadinha numa
boa perfumaria ou até no
supermercado para con-
seguir todos os ingredien-
tes necessários à atualiza-

ção do visual. A seguir,
uma seleção dos novos

produtos dedicados aos
cabelos.
Lavagem
Completos: bambu e cas-
tanha da índia são ingre-
dientes das fórmulas dos
xampus Wellapon Wash &
Care, que fazem o papel
duplo de lavar e condido-
nar os cabelos. Esta é uma
tendência internacional,

encontrável até nas prate-
leiras dos supermercados,
em produtos como os da
linha Dimension, que reú-
nem lavagem e rinse. No
mínimo, temos um frasco
a menos no boxe de ba-
nho. Uma outra variante

muito prática é a linha
Elsève Tratamento Instan-
tâneo sem Enxágüe, que
acrescenta esta facilidade
à fórmula Multivitaminas

já criada pela L'Oréa!.Tem
variantes para cabelos res-
secados e danificados, pa-
ra os normais e até para os
médios e compridos.
Assinados: nada mais chi-

que do que lavar os cabe-

los com a mesma etiqueta
do jeans favorito. No caso,
a marca é do americano
Calvin Klein, trazida para
o Brasil pela empresa
MSR, a mesma que está
lançando a marca Orlane.
Suaves: da Escandinávia
chega a linha Isadora, ofe-
recendo vantagens desde
o sistema dos sprays, que
não agridem a camada de

A coleção de condicionador e
xampus de 0 Boticário é
natural, não agride a ecologia

V-.' """• fl8ji"

ozônio, até a eficiência
dos xampus suaves, mas
com poderes de recupe-
ração por penetração até
a raiz dos cabelos.
Específicos: cada cabeça,
uma sentença. A nova co-
leção de O Boticário aten-
de a quem gosta de pro
dutos naturais, com a

qualidade industrial e
com cuidados ecologica-
mente modernos, porque
todos os novos xampus
incluem o Alquilpoligli-
cosídeo, um tensoativo de
origem vegetal, vindo do
milho e do coco, que é
totalmente biodegradá-
vel. Isto é, vem da na-
tureza e volta para ela in-
tacto. Preservar a natu-
reza será uma preocupa-
ção a menos na hora de
lavar a cabeça. Entre as
opções de O Boticário,
destacam-se o xampu
Clareador com camomila,

para cores claras; e o

DOMINGO BELEZA 24
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xampu Universal com pa-

paia c filtro solar, para os

esportistas, que lavam os

cabelos diariamente e

estão sempre ao ar livre.

Sem falar na bem-sucedi-

da dupla Calvitrat, que
combate a caspa e a queda
de cabelos.
Engrossando: no bom sen-

tido, claro. Trata-se de lite-

ralmente engrossar os fios

fininhos, tarefa cumprida

pelo Hair Repair Thicke-
ning Shampoo, da marca

St. Ives. Uma opção na-

cional é o Cabelo Líquido,

ou Liquid Hair, que tam-

bém dá mais volume aos

cabelinhos murchos.

Pra valer: este não deixa

um resíduo no couro ca-
beludo, e ainda remove

70% do que ficou de ou-
tros xampus. É o delicado

Neutrogena, com fórmula

extra suave (ou Extra

Mild). Suave, mas extre-

mamente poderoso.
Tratamento
Pára ou manga: são os

perfumes do Hlixir Vital,

um concentrado da linha
Nutritive de Kerastase

que acaba com o resseca-

mento depois da aplica-

ção mecha a mecha nos
cabelos úmidos. É uma

dose única, com melhores

resultados se trabalhada

por mãos profissionais.
Depois do verão: quem
mora em cidade praiana
sabe os efeitos de uma

temporada de verão. Além

do dourado da pele, do

prazer de se exibir no

biquíni de lacinho, fica o

estrago nos cabelos. A

área técnica profissional
da UOréal lançou a linha
Osmose, dedicada à recu-

peração e manutenção
das cabeças ressecadas e

permanentadas, que so-
freram a ação do sol e da

água do mar. Nas fórmu-

Ias, um coquetel de ami-

noácidos essenciais - áci-

do aspártico, serina, glici-
na e ácido glutâmico 

-,

que compensam as perdas
de proteínas e rejuvenes-
cem a textura capilar atra-

vés da recuperação da

queratina.Tanta complica-

ção se resume em produ-

KÉR/
S C I
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A loção da
Dermatus
elimina a
estática

a lavagem.

Hidratando: dois proble-
mas comuns no nosso cli-

ma _ pontas partidas e

cabelos arrepiados pro-
vocados pela eletricidade

estática, são resolvidos

pela Loção Capilar

Hidratante da Dermatus,

vaporizada após a lava-

gem, sem enxágíie. Para

Os concentrados da
Kérastase acabam
com o ressacamento

Wellaton é fácil
de aplicar e
tem as cores
da moda

tos eficientes, que embe-

lezam os cabelos colori-
dos, permanentados ou

simplesmente ressecados.
A linha Osmose tem xam-

pu, um creme adequado
ao tipo de necessidade (o
Filtra Color, para a cor, e o

Energético PC/PAN, que
reforça os permanentes) e

alguns produtos para após

quem gosta de nomes

complicados, a loção con-
tém D-Pantenol, que é

uma vitamina, e PCA-NA,
substância altamente hi-

groscópica (isto é, que ab-
sorve água) também co-
nhecida como ácido pirro-
lidon carboxílico. E quem
é que disse que beleza não
é cultura, hein?

Colorido
Lavando: lavou, clareou,

coloriu. Tudo isso é possí-
vel com o Wellaton, ideal

para quem está louca para
uma experiência no pró-

prio chuveiro. Entra no

banho e surpreende na

saída, com os cabelos pre-
tos azulados, contrastan-

do com a pele clara (cor
52). Ou o cabelinho casta-

nho escuro, sem qualquer

personalidade, se trans-

forma em um incrível

louro, depois de alguns

minutos com o Lightner

(cor 100) na cabeça.

Sem amoníaco: suave e

duradouro é o Soft Color

da Wella, aceito até por

quem tem permanente.
Entre os tons do momen-

to, o vermelho Granada

(cor 645). Para as louras

que querem um tom mais

discreto, recomenda-se

tentar o Louro Natural

(cor 70). Também sem

oxidantes ou amônia, o
Dédicace da UOréal tem
um belo efeito tom-sobre-

tom, fundamental atual-
mente. Está completa-

mente fora de moda a-

quele look de peruca, com
uma cor única no cabelo.
A cor do Dédicace é elimi-

nada em algumas lava-

gens, mas até lá, já deu
muito brilho e maciez aos
fios. Entre as cores a ou-

sar, o Castanho Natural
Acinzentado e o Castanho
Claro Dourado Acobrea-
do. Os nomes são compli-
cados, mas a aplicação é
simples.

SuperbriUio: é a principal
vantagem de Diacolor, co-
loração de oxidação, sem
amônia, tom sobre tom.
Ele realça a cor natural,
sem mudar radicalmente.

Portanto, é para aquelas

que temem mudanças
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0 charme dos cabelos cacheados da Solange Cadier

foi reforgado pela escova habilidosa do Alan, que
deu umas picotadas para arredondar o desenho

COM A PALAVRA...

bruscas, e ainda não têm
muitos cabelos brancos.
Em caso de uma loucura

maior, experimentem o
tom Violine.
Vermelhos: a tentação do

momento é ter um tom

avermelhado ou franca-
mente cereja, como as ga-
rotas londrinas. A linha

Majirouge está disponível
nos melhores salões da

cidade, com uma seleção

que vai do Louro Acobre-

ado Intenso (cor 7,40) ao
Castanho Violine Intenso

(4,20), passando pelo es-

tonteante Louro Vermelho

Irisado, digno de uma Rita

Hayworth no papel da

inesquecível Gilda.
Louros: além da série Lou-
ro Muito Muito (cujo no-

me adoramos e que tem o
Claro Natural, o Dourado

ou o Acinzentado), o Imé-
dia Excellence está lan-

çando um irresistível Lou-
ro Acobreado (7.4), e um
brilhante Louro Muito
Claro (cor 9). Mas nós

também estamos muito
curiosas para ver o efeito
de uma passada do ele-

gante Louro Sueco (8.1).
Se não combinar com o

guarda-roupa, voltamos
ao clássico Acaju (4.56),
agora com novas tonali-
dades. ]á da tintura creme
Koleston, da Wella, desta-
cam-se as cores vibrantes,
decididas, como o Ver-
melho Intenso (4/66), para
as ousadas. O Preto (2/0),
ótimo para o inverno e o
sutil Louro Mate Escuro

(6/2), para quebrar e unifi-
car colorações anteriores.
O acabamento
Mais liso: uma obssessão
de uma ala feminina é ter
os cabelos lisos e longos.
Rara essas, já há uma so-
lução: a YVella lançou oVo-

FLÁVIO priscot *

Trabalho com aplique há
sete anos e posso garantir que
está aumentando e muito o
número de mulheres que deci-
dem investir nessa técnica. 0
trabalho é extremamente mi-
nucioso e artesanal e é neces-
sário que tudo seja muito bem
feito. A primeira diferença que
as minhas clientes costumam
sentir é em relação à quanti-
dade de cabelo. Depois disso,
vem a qualidade, a textura, o
brilho, a cor...

É feito da seguinte forma:
cola-se com silicone no cabe-
Io natural da pessoa as novas
mechas, que devem ser exa-
minadas com toda a atenção,
pois precisam estar em exce-
lentes condições. Os fios apli-
cados nunca devem ter sofrido
agressões químicas através de

tintas, reflexos e permanentes.
0 aplique é uma prática

que nasceu com os negros a-
mericanos e tornou-se popular
depois que o Michael Jackson
aderiu. 0 cabeleireiro do astro,
Paulo Megahair, criou então
uma técnica totalmente nova.
Ele foi o meu guru. Embora a
aplicação demore até 24 horas
- já houve caso de eu colocar
a cliente para dormir com os
cabelos para cima para con-
tinuar a trabalhar -, ela dura
entre cinco e seis meses.
Depois é retirar e recolocar
tudo novamente. Ainda assim,
vale a pena. 0 resultado é
magnífico. As mulheres não

querem outra vida.
* Flavio Priscot é cabeleireiro
do Bira's Ha ir e colocou aplique
em Vanessa de Oliveira, Gloria
Perez, Elba Ramalho e Giulia
Gam, entre outras

0 charme dos cabelos cacheados da Solange Cadier

foi reforçado pela escova habilidosa do Alan, que ¦

deu umas picotadas para arredondar o desenho

lume Gel Sprizz + Styling
Lacquer, um eficiente

spray que acaba com a-

quelas ondinhas insisten-

tes. Basta vaporizar sobre
os cabelos úmidos e esco-

var para baixo, usando o

secador em baixa potên-
cia. Nada que exija muita

técnica e provoque dores

nos braços.
Esculpido: para ter certeza

de que o penteado vai fi-

car no lugar, curtinho e

plaque (chapado) na cabe-

ça, e ainda por cima será
brilhante e sofisticado, a

linha Tec Ni Art incluiu a

série Tec Ni Gloss, que

promete aquele look Mod

impecável. E ainda por
cima perfuma com cheiri-
nho de maçã, tangerina e

pêssego. A Gelée Lumière
tem textura cristalina e

não gordurosa, para tra-
balhar com as mãos. Para

conseguir o harmonioso
despenteado de Brigitte
Bardot nos anos 60, o pro-
duto é o Tec Ni Brush, que
se adapta ao brushing. A
massa suave de Mousse
Souplesse dá volume aos

penteados em cabelos fi-
ninhos e difíceis. E para os
rebeldes, acaba de ser lan-

çads a linha Tec Ni Fix, os
sprays com silicone que fi-
xam o penteado com uma
espécie de filme transpa-
rente. Para eliminar, basta
uma escovadinha ou um
xámpu.
Mais volume: uma rápida
aplicação do Hair Spray,
da Sebastian, e os cabeli-
nhos finos e sem graça
ganham corpo, conse-

guem ter forma e brilho.
Vale também para cabelos
crespos. E o tubo branco
do produto é o máximo.
Serve até como um ele-
mento decorativo.
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MONICA SANTORO.Quem
nunca sonhou com cabelos

grossos, cheios, com o brilho e
a textura que se vêem nas es-
trelas de cinema e que matam
de inveja qualquer moçoila
comum7 Não é mais neces-
sário ficar horas no cabe-
leireiro, de baixo de toucas tér-
micas, secadores ou escovas

para manter maravilhosas ma-
deixas por apenas algumas
horas - na primeira lavada,
tudo vai por água abaixo. As
técnicas de aplique já ofere-
cem melenas dos sonhos para
quem se dispõe a pagar caro

(custam até USS 3 mil) e a fi-

car horas sentada numa ca-
deira de salão. Quem encara,
no entanto, não se arrepende.
É o caso da modelo Mônica
Santoro. 24 anos - ex-Romá-
no que não quer outra vida:
aliás, outro cabelo. 

"Você 
já a-

corda pronta para a noite. Eles

têm um caimento maravilho-
so. São cheios, bem tratados e
supernaturais", diz ela. Mônica

pretende renová-los a cada
seis meses (como manda o fi-

gurino) e permanecer de a-

plique para o resto da vida. "0

tom ficou lindo, a textura tam-
bém. 0 trabalho é bem menor

já que não precisamos viver
em salões." Outra adepta da
técnica foi a atriz Isabel
Filardis, 22 anos, que implan-
tou 276 tranças com 85 cen-
tímetros de comprimento ca-
da, para trabalhar numa minis-
série com estréia prevista para
abril. Embora não pretenda
ficar com as tranças por muito
tempo, a atriz afirma que o no-
vo visual lhe trouxe sensações
diferentes: "0 aplique nos ofe-
rece possibilidades. Com este
cabelo, me sinto uma ver-
dadeira heroína." É a meta-
morfose dos novos tempos.
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A outra provocação de

GIORGIO ARMANI:

o preço especial de lançamento.
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Os 

anos 90 vêm sendo

um marco de mudanças

na perfumaria 
mundial.

As fragrâncias extrema-

mente provocantes 
e

pesadas, 
como Obs-

sesion, Opium e Poison, que reina-

ram durante décadas, começam a

perder espaço para as florais-fru-

tais, mais discretas e melhor adap-

tadas ao uso constante, diário, dos

amantes dos perfumes. 
Estão em

voga os aromas frescos e suaves.

Entre os novos lançamentos, desta-

que para o Acqua de Giò, de Gi-

orgio Armani. Para quebrar 
as es-

sências mais fortes oriundas de fio-

res, Giorgio utilizou a uva Moscatel

- uma novidade em termos de per-

fumaria. Outras frutas que vêm

sendo utilizadas são o melão e a

melancia. Para homens, chega ao

mercado o Polo Sport, da Ralph

Lauren, uma versão light do Polo

tradicional e do Crest. Voltando às

mulheres: novos aromas no Ka-

shâya, do Kenzo, e no Miss Arpeis,

da Maison Van Cleef & Arpeis _

para aquelas que se mantêm fiéis a

perfumes 
encorpados. Domingo

Beleza apresenta ainda clássicos

que não saem da moda como o

Dune, de Christian Dior, e o

Eternity, da Calvin Klein. Agora é

só descobrir o aroma que combina

COm VOcê! (Ana Madureira de Pinho)
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DESCUBRA A MAIS NOVA

TENDÊNCIA EM PERFUMES.

marcado pela mistura en-

tre o floral (essências de lí-

rio, girassol e papoula) e o

oceânico (junco, líquen e

âmbar). O resultado é um

aroma adocicado, que se

tornou um best-seller desta

década. Da Christian Dior.

Mon Parfum - criado pela
artista plástica Paloma Pi-

casso, filha de Pablo com

Françoise Gilot, é um per-
fume forte, para mulheres

que preferem aromas ex-

travagantes. O frasco é

inspirado num brinco.

Acqua di Giò - eau de toi-

lette feminina na linha das

águas frescas, entre o floral

e o frutal. O mais novo

perfume da Giorgio Ar-

mani tem o toque ácido do

bago da uva. Na fórmula, o

jasmim se mistura com o

frescor da frésia e o jacinto
branco. De fundo, cheiro

de madeira almiscarada.

Polo Crest - perfume
masculino cítrico, um dos

mais procurados da Ralph

Lauren. Irmão mais novo

do Polo tradicional, com

um toque mais jovial. É

dirigido para o esportista.

Kashâya - mais novo lan-

çamento feminino de Ken-

zo. Mistura essências de

flores frescas, com toque

oriental, graças a freesia, o

muguet, o jasmim indiano

e a orquídea Catleya.
Miss Arpeis - o novo per-
fume para mulheres da

Maison Van Cleef & Arpeis

tem uma fragrância à base

de flores e frutas. O públi-
co alvo é a mulher român-

tica, tanto que a tampa é o

desenho de uma aliança,

referência ao matrimônio.

Dune - é um perfume

Eternity - um clássico

feminino da Calvin Klein,

à base de especiarias e fru-

tas (framboesa e mandari-

no). Um dos preferidos das

brasileiras, por ser compa-

tível com o nosso clima:

suave e não é doce.

Deci Dela - fragrância

frutal-floral com toque ori-

entais (chipre) da Maison

Nina Ricci. O chipre dá um

toque forte ao perfume,
indicado para mulheres

que preferem aromas exó-

ticos. O frasco faz lembrar

o corpo de uma bailarina.
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Tudo 

bem que o Brasil ainda

está engatinhando na arte

da perfumaria. Mas é certo

também que já está pro-

duzindo colônias e perfu-

mes que começam a fazer

frente às marcas internacionais.

Eríquanto lá fora existe uma grande

variação de fragrâncias, por aqui

predominam 
as essências: florais

para os aromas femininos; refres-

cantes para os masculinos. Isto

porque 
o clima tropical tende a in-

clinar os consumidores para chei-

ros leves, agradáveis, que não são,

digamos, doces, enjoativos. A deo

colônia - um perfume 
diluído, com

concentração entre 5% e 8%, e com

ingredientes que funcionam como

desodorante - também é uma ten

dência no mercado brasileiro. Da

tradicional Água de Cheiro, pas-

sando por Dermatus, Dermage e

Clinance, sem esquecer de O

Boticário, os fabricantes despejam

nas prateleiras uma infinidade de

colônias e perfumes para todos os

gostos e bolsos.Vale experimentai!

Confira algumas opções dos

fabricantes nacionais e co

nheça seus frascos na foto da

página ao lado:

Sofist - colônia feminina

da Água de Cheiro, com a

roma de flores brancas, co

mo o jasmim, o lírio do va

le e a tuberosa. Foi o pri
meiro produto da marca

feito especialmente para a

mulher. Suave, agrada mu

lheres de qualquer idade.

Vicius - deo-colônia mas

culina, da Dermatus, com

fragrância cítrica e refres-

cante. Um cheiro discreto

para quem não gosta de

chamar a atenção pelo

perfume. É adotado tam

bém por algumas mulhe

res que preferem os aro-

mas secos.
Kazo - deo-colônia femi-

nina, da Dermage, leve e

com um bom fixador. Tem

fragrância floral com um

fundo oriental à base de

madeira do oriente, pa-
tchuli e almíscar.

Double - Deo-perfume

para homens e mulheres,

da Clinance. Com fragrân-

cia cítrica, à base de erga

mota, limão e mandarina,

enriquecida por um leve

toque floral, composto de

jasmim e lírio do vale, e

com um fundo de madei -

ras (sândalo e cedro). Re-

cém-lançado, tem fixador

de última geração.

Insensatez - é um per
fume para homens e mu

lheres do Boticário. Lança

do recentemente, tem fia

grância cítrica à base de

bergamota, tangerina, ne

roli, papaya e abacaxi, com

um fundo de almíscar. O

Insensatez foi idealizado

para ser do casal, já que

pode ser usado por ambos

os sexos.

Ágilis - deo-colônia mas-

culina da Água de Cheiro

que integra a linha com-

posta também por xampu,

loção pós-barba, desodo-

rante e sabonete de glice
rina. Todos têm um toque

floral, reforçado pela mis-

tura de cedro e patchuli.

Alexandei - primou o per
fume masculino da Pierre

Alexandei, e a base de no

tas amadeiradas, como

sândalo, patchuli e místico

da índia. E um clássico da

marca, de aroma leve, para
o dia a dia

Floratta Deo colônia

feminina, criada para co

memorar os 18 anos do

fabricante ü Boticário, tem

fragrâ nc ia fiora 1 fruga 1 à

base de pêssego, jasmim,
muguet, almíscar e âmbai
A grife contratou o desig

ner francês Thierry Coule

que veio ao Brasil especial

mente para criar o frasco,

com desenhos de elemen

tos da flora brasileira

Jt POLO SPORT

RALPH LAUREN

THE FITNESS FRAQRANCE

Pertumarias selecionadas. Ligue grátis 0800 21-6992.

11 u



I^^HHffi^B.. .J Wr% -»iM^^M^i^wM^MMMgMII—

U M!lsili®i8ÍÊ®s

COM A PALAVRA...MIRTIA GALLOTTI. Uma das

mulheres mais bem per-
fumadas do Rio, a socialite

Mirtia Gallotti é adepta das

águas de colônia e dos per-
fumes suaves. 

"Só uso os per-
fumes fortes quando vou para
lugares de clima frio. As fra-

grâncias muito concentradas

não combinam com o calor",

opina, dando a dica para as

tendências que devem ser

seguidas numa cidade tropical

como o Rio, por exemplo. Mas

a socialite ainda revela outro

de seus segredos. No verão,

Mirtia abandona opções cri-

adas especialmente para as

mulheres e prefere as águas

de colônia masculinas, princi-

palmente as citricas. 
"São

deliciosas", diz. A socialite

costuma fazer uma brin-

cadeira quando o assunto é

perfume. Diz que, nesta ma-

téria, tem um marido e vários

amantes: o parceiro fixo é a

água de colônia do Jean Fran-

co Ferri, que há 12 anos a

acompanha dia e noite. No en-

tanto, para ela, a fidelidade ao

cheiro não é essencial. 
"É cia-

ro que é importante termos

uma identidade própria. Mas

um perfume só cansa. Às

vezes é aconselhável uma

traiçãozinha", ensina, deixan-

do escapar um sorriso. Nesses

momentos, Mirtia passeia en-

tre o Limes, da Floris de Lon-

dres, o Gray Flannel, do

Geoffrey Beene, o Spellbound,

da Estée Lauder, e o Lauren,

do Ralph Lauren. "A diversi-

dade é o sal da vida", prega,
convicta de seus pensamen-
tos. 

"0 cheiro é fundamental e

tem que combinar com a pele.
com o jeito de vestir, com o

estilo. 0 perfume pode ser

decisivo. Tanto pode nos apro-

ximar quanto nos afastar do

objeto do nosso desejo", fi-

losofa a cheirosa Mirtia. No

seu caso, certamente só

aproxima.

JACQUES POLGE, de Paris *

Um grande perfume é,

antes de mais nada, a intuição,

o encontro do modo de pensar
e de agir de uma época com

os valores universais da sedu-

ção. Atualmente, trabalhamos

na preparação de um novo

perfume Chanel, chamado

Allure. Trata-se de um aconte-

cimento, já que a marca só

lançou quatro fragrâncias des-

de os anos 30.
A década de 90 caracteri-

za-se pelo papel importante da

tecnologia para proteger aque-

Ias matérias-primas preciosas

que utilizamos na fabricação

de uma fragrância. Quanto às

essências, a tradição secular

que nos leva aos confins do
mundo atrás de rosas da Tur-

quia, de flores de laranjeira do

Marrocos ou de baunilha e

ylang-ylang do extremo Ori-

ente, não se alterou neste fim

do século 20. A pesquisa é que
foi aperfeiçoada com o que
chamamos de análise sensori-

al, primeiro aprovada na pes-

quisa da agro-indústria e, de-

pois, adaptada à indústria do

perfume. Buscamos desenvol-

ver novos métodos de análise

para determinar qual o nível

de percepção do cheiro e a

que odores o ser humano rea-

ge mais ou melhor. Des-

cobrimos, por exemplo, que o
olfato humano é capaz de cap-

tar 10 mil cheiros diferentes -

minha memória olfativa foi

treinada para identificar 2 mil

odores diferentes. Mas não

inventamos nada. Apenas
valorizamos perfumes que
existem, ao alcance de todos.
E que são nada mais do que
um presente da natureza.
* O Francês Jacques Polge é o

criador dos perfumes Chanel
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UIDOI EXCLUSIVO HO BRASIL

_E IfÉCORD/WlINCEUR

Maíé do düe^urti simples cosmético,

apresente mos umc^fiova conquista

Científico < Jbs laporatórios Christian Dior:
'o Dior Svefte. Composto de 4

extratos vegetais, Dior Sveite

é um gel ultrapenetrante que
dispensa-rnassagem e inicia

um pfocesso de emagreci- wors|1|
m^ntó sem precedentes. Ele
'ativa 

a eliminação de gordu- 3'íEL
ras, estimula a dinâmica circu-

latória e favorece a drena- a.-,rt»..

gem de água e das toxinas.
Assim, as gorduras localizadas
desaparecem rapidamente,
deixando sua pele mais lisa

e dando forma d sua silhueta.

Uma revolução testada sob controle médico.

Preço especial de R$ 60,00 nos seguintes \ojas:

BEAUTY SHOP - Rio Off Price - loja 17d • CHEIRO E CARMIM - Rua Barao de Ipanema, 53 - \\s A e B • DEEP -

S;ÍSE™2L nin in9 « fórum PERFUMARIA - Rua Dias da Cruz. 255 - loja 207 - Shopping Center do Meier
VÍíSw?pksE&S 

^Rua 
Conde de BorJm 344 loja 207 • SHAMPOO & CIA - Ipanema- Rua Visconde

Sul -kjíloT-íarSS, Rua Visconde de Pirojó. 550 Idjd 106 ¦ lebldn - Av.A.dulfo de Pa» 1079 -10,0 B.
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Orevival 

da moda dos

anos 60 e 70, cheio de

roupas justas em teci-

dos elásticos, traz a pro-

posta de resgatar a falsa

magra, com cinturinha

de vespa, seios empinados e curvas

discretamente sinuosas. Para al-

cançar esse ideal é bom lembrar

que o conceito de dieta de fome

mudou. Hoje, a mulher prefere tirar

os excessos com a lipoescultura e

os aparelhos high tech do que enxu-

gá-los com overdose de malhação.

Felizmente, não é só com ginástica

que se modela o corpo. Derreter as

banhas suplementares à custa de

exercícios leva tempo quando as

gorduras são excessivas e há pre-

sen'ça da maldita celulite. Nesse ca-

so, a atividade física e a dieta, sem-

pre indispensáveis (é se iludir ne-

gar isso), podem ser acompanha-

das por tratamentos estéticos, con-

jugando aparelhos, cremes, e, em

ultimo caso, o bisturi. Cada proble-

ma exige uma orientação e, não ra-

ro, um bom investimento. O corpo

fica durinho, mas o bolso, às vezes,

também. A seguir, um repertório de

alternativas menos pesadas que po-

dem eliminar as cascas de laranja e

aproximar o corpo daquela estética

falsa magra, tão requisitada pelos

olhares masculinos e pela moda.

(Ira Costa Gomes)
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CELUUTE.
COMO COMBATÊ-LA DE

FORMA EFICAZ?

O QUE É CELULITE?

Celulite (ou lipodestrofia ginóide LDG)
é uma alteração do tecido gorduroso
localizado entre a camada mais profunda
da pele e os musculos.

Água, gorduras e toxinas acumuladas nes-
sas células prejudicam a circulação do sangue,
comprimindo os vasos sangüíneos e
comprometendo a transmissão de sinais
das terminações nervosas

Quando a celulite esta em um estagio
mais avançado, as fibras do tecido de
sustentação da região afetada se multiplicam
desordenadamente e se enrijecem, em um
processo chamado fibrose

Na pele, isso se traduz visualmente
em ondulações o chamado aspecto
"casca de laranja"

A celulite atinge a maioria das mulheres,
gordas ou magras, jovens ou maduras
A maioria dos casos de celulite tem origem
hormonal. Vida sedentária, cigarro, bebidas
alcoólicas, anticoncepcionais, alimentação
desequilibrada e stress são outros fatores
que podem causar a celulite
Os alvos preferidos? Nadegas, culotes,
abdômen, coxas, partes internas das coxas
e mais raramente a parte superior dos braços

MINCEUR BEAUTÉ EXPRESS.
O CONHECIMENTO DOS

BIÓLOGOS DE BIOTHERM
NO COMBATE À CELULITE.

Já nas primeiras aplicações de Minceur
Beauté Express, a pele se transforma Um gel
fluido e fresco, nao oleoso você pode se
vestir logo após o aplicaçao

Uma fórmula exclusiva com hidroxiacido
que livro a pele das células mortas e estimula
a renovação celular

Ligue para Biotherm:
Serviço de Atendimento a Consumidora

©0800 71 6992 (DDG)

Produção de Rosângela Alvarenga/ Modelo: Lígia Águeda. da Elite

¦ NOVIDADES

Os'pneus'das

estressadas
As gorduras localizadas

na linha da cintura e da

barriga, nos glúteos e nas
costas podem denunciar

uma natureza ansiosa e

estressada. Os esforços, o

sucesso, as decepções e as

frustrações provocam rea-

ções no cérebro, capazes

de desordenar a distribui-

ção da gordura.
O que fazer: dietas radi-

cais não resolvem. O ideal

é uma reeducação ali-

mentar acompanhada de

um programa de exercíci-

os físicos, como a cami-

nhada, a hidroginástica, a

ginástica localizada e a

natação. Está provado que
a aeróbica de alto impacto

provoca um desgaste de

energia, sacrificando as

articulações. Já a museu-

lação deve ser usada co-

mo complemento. Os es-

pecialistas recomendam

para as mulheres os tra-

balhos com pesos leves e

um maior número de re

petições.
O algo mais: a esteticista

Maria Helena Madeira, da

0 creme e a máscara
amincissante Anna Pegova:

para formas mais delgadas

MINCEUR BEAUTÉ EXPRESS.
A PELE SE TRANSFORMA.

A CELUUTE E "APAGADA ".
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0 novo corpo tem
estrutura forte e
linhas delgadas

JOÃO CURVO *

Emagrecer com equilíbrio
é o principio da minha dieta.
Os alimentos yang aquecem o
nosso fogo. São yang os tem-

peros quentes como gengibre,
noz moscada, alho, cebola, pi-
mentão e cheiro verde. Café é

yang, acorda; chocolate é

yang, aquece. Refrigerantes
são yang, churrasco é yang,
camarão à baiana com pimen-
ta é yang, caipirinha é yang.
Pessoas yang geralmente ado-
ram alimentos yang. Por isso é

que vemos em churrascarias

pessoas agitadas, hipertensas,
coronariopatas e insones.

O corpo em desequilíbrio
esquece da intuição curativa e
alimenta a desarmonia. Inter-
romper o ciclo é tão doido

quanto parar de fumar, mas é
necessário para quem gosta
da idéia de viver mais e bem.

Quem está muito yang
deve aproximar-se de alimen-

tos yin. São yin saladas cruas,
melância, melão, banana, ca-

qui, fruta-de-conde, pêra, ca-
momila, hortelã, erva doce,

passiflora. São yin os sorvetes,
sucos de fruta, leite, queijo mi-
nas, ricota e iogurte. Alimentos

yin umedecem os tecidos. É
comum vermos pessoas in-

chadas, frias, lentas, com di-
minuição da libido, comendo
só alimentos crus e com pouca
proteína animal. É o caso dos
vegetarianos desequilibrados,

pálidos e flácidos. Nas desar-
monias minamos nossa capa-
cidade de valorizar e gostar do

que nos faz melhor e perpe-
tuamos o mal instalado. Pes-
soas muito yin devem aproxi-
mar-se de alimentos yang pa-
ra ficarem quentes e ativas.
* João Curvo é clinico geral,
nutrologista e acupunturista,
autor dos livros A arte de se cui-
dar, A dieta do yin e do yang e A
dieta do equilíbrio, todos publi-
cados pela Editora Rocco.

Vip Clinique, recomenda

uma série de, no mínimo,

10 sessões, com aparelhos

de última geração que
dispõe: o Transion, com-

posto de placas, realiza

uma ginástica passiva
localizada, trabalhando

segmentos musculares

com a mesma intensida-

de; o Linfogei promove a

drenagem linfática, elimi-

nando o excesso de água.

Preço da série: R$ 200.

O recurso caseiro: os cre-

mes para o corpo, com ca-
feína, silício, teofilina e

extratos vegetais ativam a

queima de gorduras, pro-
duzida pelos exercícios.

Algumas sugestões de

produtos: Elancyl Inten-

sive Minceur, da Iperco;

Creme amincissante, de

An na Pegova; Chro-

0 concentrado Dior
Svelte é um sucesso
internacional na guerra
contra a celulite
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nosvelt, de Orlane; Ré-

flexe Minceur, de Lancô-
me; e o Fluido Termodi-

nâmico da Natura.
A lipoescultiira: ao con-

trário do que se pensa,
não está indicada para

quem deseja perder peso,
e sim para as gorduras lo-
calizadas. Um alerta: tu-

do o que for aspirado po-
de não voltar a se instalar

na mesma região, mas

quem não cuidar do peso
corre o risco de adquirir

acúmulos gordurosos em
outros locais, criando de-

sarmonias.

A Celulite das

hiperfemininas
A principal causa é hor-

monal - excesso de estro-

gênio, que retém água e

sódio, e de prolactina,

que favorece a queda do

potássio. É por isso que a

celulite é rara nos ho-

mens. Para complicar o

quadro, outros fatores a-

gravam os nódulos casca

de laranja, localizados nas

coxas, joelhos, culotes,

glúteos e braços. São eles:

a alimentação rica em

massas, açúcares e gor-
duras, a vida sedentária, a

má circulação, o estresse

e a prisão de ventre.

O que fazer: a melhor

solução é atacar as causas

em conjunto: beber mui-

ta água (dois litros por
dia), reduzir o sal, o açú-

car e as bebidas gasosas,
esquecer os salgadinhos

e controlar o excesso de

cigarros e álcool. As mas-

sagens manuais, princi-

palmente a drenagem

linfática, são úteis desde

que suaves.
O algo mais: depois de

pesquisar durante 17

anos o processo de for-

BIOTHERM

NADA MAIS DO QUE

TODOS OS TRATAMENTOS

DE QUE SUA PELE NECESSITA.

PREÇOS ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

BIOJEUNESSE
O primeiro tratamento rejuvenescedor com
Plandon Thermal BiotFiecnologique.

Pote 50ml
R$46,

BIOJEUNESSE
fiHOt JOUR RAJEUNISSEUR Di KMI

Biari-ERM i

tOap

MINCEUR
BEAUTE EXPRESS
Tratamento anticelulite.
A pele se transforma
e a celulite é "apagada"

Tubo 250ml
R$55,

¦ È-1
¦É|;

ainceur beauté
EXPRESS#

íjC£NTS£ CÍU
tMBtiussr

.L'JLfTt BEAUtlrtWG

BfOTf-ERN
A

BIOTI-ERM

LAÍÍBKJNÍAMfHTOtO-HUTJSTlí

LMT BRONZANT
HYDRO-NUTRIT1F
IP4 e IP8
Os primeiros tratamentos
solares protetores
e reparadores celulares.

Frasco ISOml
R$32,

PONTOS-DE-VENDA EXCLUSIVOS BIOTHERM
Port Froe • Via Porque Shopping • Io piso

• Shampoo & Ca - R. Gonrc^es Dtas, 29 - Centro
• Shampoo & Cia. • R. Visconde de Pirajá, 581 -A - Ipanema

Troop - Ilha Pbza Shopping - 2° piso
• Universo • Barro Shopping - Nível Améncos

Universo - Shopping Rio Sul - 3o piso

Ligue para Biotherm:
Serviço de Atendimento 6 Consumidora:

S0800 21-6992 (DDG).

BIOTHERM

FRANCE
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maçâo da celulite, o mé
dico húngaro Thomas Be

ck desenvolveu um apa-

relho de ultra som que, a-

plicado nos locais de celu
lite, consegue quebrar as

cápsulas de fibras que
envolvem os nódulos de

gordura, facilitando a eh

minação através da urina.
(1 tratamento chamado

Vitasana é, segundo Mi-

riam Teixeira, responsável

pela franquia no Brasil,

totalmente indolor, só e-

xigindo da cliente uma

colaboração mínima:

massagem com escova de

crina na hora do banho, a

ingestão de muita água e

alguns exercícios leves. A
média é de 20 sessões a

R$ 28 cada uma. Na linha

de tratamentos sem re

médios se destaca tam

bém a endermologia, uma

Réflexe
Minceur:
'Solução

Lancôme

para ter
a pele
mais lisa

in |03
—
o

-"D
<

DESTAQUE PARA..

FERNANDA TORRES. Da ado-

lescente gorducha, que exibia

permanentes quilinhos a mais.

à balzaquiana corpo nota 10. a

trajetória de Fernanda Torres é

marcada por uma "gloriosa

luta contra a balança e a favor

do exercício físico" Bem su-

cedida sim, pois hoje. aos 30
anos, a atriz colhe os louros

desse "investimento" 0 resul-

tado é um corpo bem dese-

nhado que chama a atenção
na peça Cinco vezes comédia.

sucesso da temporada Basta

esbarrar com ela caminhando
nas Paineiras ou na ciclovia da

Barra para conferir a forma

perfeita 
"Viu Gerald, eu disse

que um dia chegava Ia", co-
memorou, com o namorado, o

teatrologo Gerald Thomas, ao

saber que tinha sido escolhida

como destaque desta reporta-

gem A receita? Não tem mis-

tério, embora exiga disciplina
militar Fechar a boca é o pri-
meiro passo. 

"Fiz dieta desde

os 9 anos. Aos 22, resolvi to-

mar vergonha na cara e cuidar
da minha alimentação." Leia-

se: abrir mão de refrigerantes
e doces, não exagerar nos car-
boidratos e bebidas alcóolicas
e optar pelas saladas, carnes

brancas e frutas. Por outro

lado, se exercitar virou uma
mania. Seja na bicicleta ergo-

métrica e levantando pesos
lights em casa ou nadando e
correndo na praia. 

"Não consi-

go viver sem me movimentar.

É vicio", diz ela. que quando
não está em ritmo alucinado
de ensaios, faz exercícios diá-

rios durante uma hora e meia

Sinal de que um corpo bonito

exige muito, muito suor..

técnica francesa trazida

para o Brasil pelo médico

José Antonio Beramendi

Para aplicá-la, ele usa a
máquina Cellu M6 N que
opera com cinco cabeço-

tes - um grande para fa-

zer a vascularização con
tínua. Com potências de 1

a 9, o aparelho levanta a

pele e ao mesmo tempo

amassa os nódulos num

movimento de apalpar e

rolar. Os quatro cabeçotes

pequenos aplicam a téc-

nica da reflexologia, esti

mulando pontos de acu

puntura que se relacio

nam com órgãos respon

sáveis pela celulite - in

testinos, rins, fígado, gân

glios e a musculatura cer-
vacai. O mínimo é de 20

sessões, com preço de R$
70 cada uma. Mas um dos

tratamentos preferidos

pelos especialistas em

medicina estética ainda é
a mesoterapia, que utiliza

uma pistola eletrônica

com o objetivo de intro

duzir na pele pequenas

quantidades de medica

mentos formulados para
destruir as células gordu
rosas. Há, porém, um pe
queno inconveniente: a
dor das picadas em deter-
minados locais. A derma

tologista Andréa Serra a-

conselha as eventuais

candidatas a escolherem

bem o médico, pois cada
um tem o seu coquetel de

medicamentos, que a pa-
ciente em geral desço-

nhece. Mínimo de 20
aplicações com o preço
médio de R$ 50 cada.

O recurso caseiro: os cre-

mes melhoram a circula-

ção e dão uma sensação

de firmeza à pele. Su-

gestões: Dior Svelte, de

Dior; Body Program, de

Stendhal; Creme para
Celulite, da Avon; Com-

plex, da Dermage; Min-

ceur Beauté Express Bio-

therm; Ferme Gel, de Pi-
erre Alexander; e o Mou-

sse para o Corpo da Der-
matus.

A lipoescultura superfi-

ciai: o trabalho de aspira-

ção é complementado

com as injeções de gor-
dura retirada de outras

partes do corpo, com o

objetivo de aplainar o te-

cido e dar uma nova linha

à área trabalhada, disfar-

çando as ondulações da
celulite. Não chega a ser

uma solução tão drástica

quanto a lipoaspiração

completa e cirúrgica. Essa
fica em último caso.

I
.- Mn

-

Mousse
Dermatus:
a última
geração
em textura
de
de
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Preço Especial K$ 38,00

CALE NIC
 PARiS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

T E l : (02!) 5 3 3 - 4 1 4 pierre Fabre

Você encontra esta promoção nas seguintes lojas:

Universo Parfumerie - BarraShopping - fV 1.: ,i2(i-1369
• Universo Parfumerie - Rio Sul - Tel.: 275-8740 * Shop M4 - Leblon - Tel.; 25''-1 118

Shok Presentes - Ipanema - Tel.: 259-1496 • Beauty Shop - Rio Off Price - rei.: 295-22.il)
Cheiro e Carmim - Copacabana - Tel.: 255-.046 • Fonim Presentes - Méier - Tel.: 5%-198-1

• Gift Shop - Sider Shopping ¦ Volta Redonda - Tel.: (0243) 43-1240

Descobrir a 
pele 

intacta:

uma felicidade a mais.

3111c Vergetures previne

O c

A gravidez, os regimes, as variações de peso e o crescimento acelerado

durante a puberdade são verdadeiras provações para a pele. Muito

exigida, a pele perde sua elasticidade com o tempo e podem aparecer

algumas estrias. A utilização cotidiana de Specific Vergetures

sobre as zonas mais vulneráveis ( ventre, seios, coxas e

quadris ) ajuda a prevenir o aparecimento das estrias,

permitindo que a pele viva de uma forma suave todas

as mudanças naturais do seu corpo. Specific

Vergetures é um creme untuoso, de textura

leve e não gordurosa, formulado à base de

ativos rigorosamente selecionados. Age

estimulando a atividade celular, aju-

dando na regeneração do tecido con-

juntivo. Reestruturante, Specific

Vergetures aumenta a fiexi-

bilidade e a firmeza dos

tecidos, deixando a pele
mais macia e suave.
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0 homem moderno tern muito I

de Beto Simas e sabe que
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Elestambem

s^e oii dam

culento Bruce Willis nem

disparar os olhares de An- 
•

tonio Banderas. O novo ho-

mem nao impoe imagens.

Cultiva a descontfacao, sem
i , ,

esquecer que limpeza e bom trato

11 ." sao atributos do amante brasileiro.

Requintado, sabe que atitudes gen-
^' tis 

nao comprometem a masculini-

dade e cuida da forma. Prova disso

e que o mercado de cosmeticos, os

saloes de estetica e as clmicas der-

matologicas tern registrado um au-

mento do publico masculino, ade-

pto de cremes anti-idade e terapias

rejuvenescedoras. Os cavalheiros

pedem conselhos as amigas, com

quern dividem horarios na esteti-

cista e na especialista em recupera-

| 

gao capilar. Sob pretexto de cuidar

se cuidam

üt J -y ' A '
;ta Gomes)

Ele 

não precisa imitar o tru-

culento Bruce Willis nem

disparar os olhares de An-

tonio Banderas. O novo ho-

mem não impõe imagens.

Cultiva a descontfação, sem

esquecer que limpeza e bom trato

são atributos do amante brasileiro.

Requintado, sabe que atitudes gen-

tis não comprometem a masculini-

dade e cuida da forma. Prova disso

é que o mercado de cosméticos, os

salões de estética e as clínicas der-

matológicas têm registrado um au-

mento do público masculino, ade-

pto de cremes anti-idade e terapias

rejuvenescedoras. Os cavalheiros

pedem conselhos às amigas, com

quem dividem horários na esteti-

cista e na especialista em recupera-

lilar. Sob pretexto de cuidar

ráeeorduri-WiSSsm O wgBÊgBgfâm
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RENATO GAÚCHO. Já foi o

tempo em que limpeza de pe-
le, banhos de creme, massa-

gens e manicures eram coisas

de mulher. Cada vez mais, os

homens - até mesmo os ma-

chões de carteirinha - estão

mergulhando no universo da

beleza. 
"Do mesmo modo que

nós gostamos de mulheres bo-

nitas, cheirosas e bem cuida-

das, elas também têm todo di-

reito de exigir a mesma coisa

da gente", prega o jogador de

futebol Renato Gaúcho, que
tem sua agenda preenchida
com cabeleireiros, dermatolo-

gistas, pedicures etc. "Vivo

brigando com meus amigos
contra o preconceito, até por-

que em breve quem não se

cuidar vai entrar pelo cano",

diz o atacante tricolor. Para

manter a aparência bem cui-

dada, Renato freqüenta o salão
MG, na Barra, quase toda se-

mana. Lá, dá banhos de creme

nos cabelos e faz as unhas dos

pés e das mãos. Em casa, só

lava as melenas com xampus

importados e passa diaria-

mente no rosto cremes para
hidratação. 

"Adoro 
praia e sol,

mas reconheço que a combi-

nação exige cuidados para não

acabar com os cabelos e com

a pele. Por isso, me trato", en-

sina o atleta, que também ma-

lha todos os dias. 
"Mesmo de-

pois dos treinos, gosto de an-

dar de bicicleta, correr e nadar.

Tudo isso é muito importante

para manter a nossa auto-esti-
ma." Dá-lhe, Renato!

ftlftfAv Sk7''^
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Pele mais firme
A pele masculina se man-

tém firme por mais tempo

que a feminina, já que tem

mais óleo, colágeno e

músculos faciais resisten-

tes, exibindo com isso uma

textura mais espessa. Até

bem pouco tempo atrás

não se entendia por que
alguns homens envelheci-
am de uma hora para ou-

tra, formando rugas pro-
fundas, manchas senis, e

não raro, o câncer de pele.
Bastou compreender me-

lhor a ação cumulativa dos
raios de sol para se desço-

brir que a pele masculina

mais exposta tem memória

e não perdoa as agressões,
mesmo que elas custem a

mostrar seus efeitos. Qual-

quer tratamento anti-ida-

de deve ser portanto pre-
ventivo, com início em

torno dos 30 anos. Sem
muitas filigranas, o ritual

de cuidados começa na
hora de fazer a barba.

Diga não às loções
alcoólicas
Em vez de usar cremes e

lâminas de forma mecâni-

ca, convém transformar
esse momento íntimo num
ritual rejuvenescedor, ca-

paz de incentivar a reno-
vação das células. Antes de
raspar a barba, principal-
mente se ela for do tipo
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,J Fazer a barba nao deve ser um ato |
j| mecanico: convem transformar^^^^^^^^^^^M

|1Sh§|B8^ 
momento Intimo

xampu de múltipla utilida-

de, com proteínas e aloe

vera, perfeito também para
a pele do corpo. Não con-

vém competir com a barba
- a lâmina deve cortar no

sentido do nascimento dos

fios. Para escanhoar, levan-

ta-se o pêlo lateralmente e

nunca em direção contra-

ria. No pós-barba, uma i-

novação: experimente tro-

car as loções alcoólicas por

esse

ritual rejuvenescedor

produtos de ação calman-
te, sem óleo, de preferên-
cia com filtro solar. Su-

gestões: a linha Pegoff, de

Anna Pegova, tem um gel
especial para peles oleosas

e um hidratante para peles
mistas. Da Dermatus, há o

Gel Hidratante para a Pele

Masculina; da Natura, o Sr.

N Gel Creme An ti Sinais;
do Boticário, o Nutri Hi-

dratante; de Roger & Ga-

llet, a Emulsion Après-Ra-
sage Phytoréparatrice Na-

ture System; de Pierre Ale-

xander, o Hidratante Pós-

barba; da Payot, Soin

Complet Pour le Visage

Tenzo; e da Clinance, o

Skin Rejuvenator.
Realce sob medida

Parte do charme masculi-

no está no jeito de durão,

cheio de problemas, assu-

mindo uma atitude blasé

cerrada, é bom aplicar

compressas de água quen-
te, que ajudam a dilatar os

poros e a amaciar os pêlos.
Se não tiver tempo, pode
escolher uma espuma com

princípios ativos hidratan-

tes. É o caso da Noxzema,

do Sr. N da Natura ou da

Nivea for Men. Para quem
costuma se barbear sob o

chuveiro, a Mahogany lan-

çou Shower & Shave, um
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COM A PALAVRA...

EDMAR DA FONTOURA
LOPES NETO *

0 homem sempre foi
muito vaidoso. Agora, no en-
tanto, está mais sincero. Entra
nos consultórios de cirurgiões

plásticos sem subterfúgios.
Enquanto no passado justifica-
va um desvio de septo (que
geralmente não existia) para
operar o nariz, hoje vai direto
ao assunto. Não precisa mais
criar desculpas. O mesmo a-
contece nos casos de plásticas
para retirar bolsas dos olhos,
implantes de cabelo e lipo-
aspiração, as mais procuradas
pelo eleitorado masculino. Ho-

je eles já representam 40% da
minha clientela.

Ao contrário da mulher,

que muitas vezes se consulta

e só volta um ano depois para
fazer a cirurgia, ele é mais de-
cidido. Objetivo, decide as fé-
rias, coloca na agenda e segue
em frente com o plano de en-
trar na faca. No fundo, acho

que fantasia menos. Procura a
cirurgia plástica não para se
tornar um Apoio, mas para
harmonizar algum traço, que
lhe incomoda. E geralmente fi-
ca satisfeito com o resultado.
Não existe uma indicação es-

pecífica para a cirurgia plásti-
ca nem para homem nem para
mulher. 0 desejo de operar é o

que determina.
* Edmar da Fontoura Lopes Ne-
to é cirurgião, membro da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia
Plástica Estética e Reparadora
e da Sociedade Internacional de
Cirurgia Plástica Estética

diante dos supérfluos as-
suntos de beleza. Acredite,
nada disso é sincero. Es-
condido no banheiro, ele
faz tudo para esconder u-
ma espinha, cobrir os ca-
belos grisalhos (ou a dis-
creta calvície) ou examinar
os pneus (depósitos de gor-
dura) na cintura.Veja agora
o que há de novo para
solucionar dois dos gran-
des fantasmas que assus-
tam os homens:
Fios grisalhos: o efeito sal e

pimenta à la Richard Gere
é de fato irresistível e está
na moda, tanto que os ex-

perts mundiais em colora-

ção acabam de desenvol-
ver uma técnica para enfa-
tizar o matizado dos cabe-
los. A Salissage consiste
em produzir reflexos mais
escuros no meio de cabe-

los brancos.Quem prefere
cobrir de vez os brancos

pode usar duas colorações
importadas: Just For Men
ou Progress Homme, da
UOréal. Mas por favor,
esqueça os tons averme-
lhados, as rinsages azula-
das ou o preto graúna. É
muita extravância.

Queda de cabelos: os trata-
mentos em geral são con-

jugados - complexos vita-
mínicos com zinco para u-
so oral, loções tópicas com
Minoxidil e ácido retinóico
na dosagem adequada e
xampus antiqueda. Ainda
em pesquisa a flutamida,
substância que pode con-
ter a ação dos hormônios
no couro cabeludo. Se isso
tudo não der certo, ainda
existe o recurso do micro-
implante.

CORPO e MENTE

A beleza vem de dentro
para fora ou de fora para
dentro?

-4 resposta está no
equilíbrio.

A clinica SAKURÁ oferece,
shiatsu - massagem
terapêutica - para eliminar
as tensões do dia-a-dia e
levar ao relaxamento
físico e mental, atacando o
problema pela raiz: sua
coluna.

A Sakurá oferece,
também, estética corporal
com drenagem linfática e
massoterapia para acabar
com os indesejáveis
excessos - celulite e

gorduras localizadas.

A Coordenação é de Luísa
Toshie Sato, de São Paulo.

matam
Rua Visconde de Pirajá, n° 487
Sobreloja 201/202 - RJ - Brasil

Tei: 512-5445

*

IIIELLE

j (D Confira^^21^

q 
QB nossos pragoa Tratamento em 10 sessões

PAGAMENTO PARCELADO
MARQUE SUA AVALIAÇÃO

ÁREA MÉDICA

DERMATOLOGISTA
ANGIOLOGISTA
Mesoterapla

gorduras localizadas,
celulite e estrias (com ultrasom)

400,00
* Manchas senls

100,00
• Rugas e Manchas
(Peeling Químico)

100,00
* Marcas de Expressão
(Aplicação de gordura

autocolágeno)
400.00

* Apikaçio «<5undo «valiaçio i<J|g

? 
depilaçAo a cera
FRIA E QUENTE
em confortáveis cablrvos
excelente preço.

? 
ConfortAv*!
¦alio d* c«btl»wlro«

INTEIRAMENTE

CORP O

Flacidez { 5cu|Pteur ,l Tndimeasional
Sauna ou forno c/ massagem
Bronzeamento
Celulite
Emagreci men to d ra»»*
Massagem manual
Drenagem linfática
Banho de escamação (5 mssõcs)
Forno de bier ou sauna
Bandagem fria

ROSTO
Limpeza de pele (5
Hidrataçào
Anti-Acne
Rejuvenescimento
Galvano
Lifting de leite de cabra
Ácido glicólico
Anti-radical livre
Busto
Ressonância biofotôniea

195,(X)
157,00
215,00
205,00
400,00
400,00
158,00
205,00
125,00
150,00
156,00

100,00
154,00
327,00
400,00
400,00
282,00
272,(X)
305,00
170,00
270,00

ua Prudente de Moraes, 416

247-6150

247-6159
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Produto MERCK

no corpo, aparência abatida e aquele nariz vermelho não combinam com nada. Por isso, se você

quer cuidar da beleza, cuide também da saúde. Contra gripes e resfriados, use Cebion.

Cebiorf

A vitamina C que protege.



R É D I T O S

PELE
Ficha técnica-. Mônica Araújo é modelo da Ford.
Produtos'. Avon - Revival hidratante (RS 16,90)
e Renew (RS 34.90) Christian Dior/Stendhal -
Capture Rides Clinance - gel repair (RS 21,90)

Dermatus - gel ginkgo (RS 26,20) Elizabeth
Arden - SPA (RS 80) e Ceramide Tonic (RS 40)
Helena Rubenstein - R-Vincaline (RS 66)
Lancôme - Bienfait Total (RS 66) Orlane - B21
(RS 99)
Endereços-. Avon (0800) 12-7700 (ligação gra-
tuita) Christian Dior/Stendhal (Free Shop)
Clinance (286-8611) Dermatus (Rua Djalma
Ulrich, 194, tel: 521-2895) Elizabeth Arden
(Perfumaria Universo, Rio Sul) Helena
Rubenstein (Mesbla, Rio Sul) Lancôme (Mesbla,
Rio Sul) Orlane (Perfumaria Universo,
BarraShopping)
MAQUILAGEM
Ficha técnica Silvana Caraffa e modelo da Ford.
Luciana Valério e Lígia Águeda são da Elite.
Produtos. Avon - rimei (RS 12,90), lápis (RS
8,99) Christian Dior/Stendhal - Fard AJoues
dourado brum d'or 51 e Teint Dior Éclat Satin Clair
beige 628 Clinance - batom Desir (RS 9,30)
Dermage - batom Cover Mark (RS 19)
Dermatus - base cosmética cor B (RS 22,10) e
batom Picadilly (RS 10,50) Elizabeth Arden -
Flawless Finish Dual Perfection Make-Up (RS 44)

Pastore Jaensch
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IIPUATES lERTÜtOS PUCWS, TOTAIS E El MIIENTUOS
tf CMSTHÇfc éjttl ICCALPAUFiaS ESTÉTKtS E FMCHMtt

DR. FÁBIO LEONEL FALLEIROS JAENSCH
CtMJlMIl

PRESIDENTE DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRUR6IA
EINPLANTOLOfilA ORAL

FELLOW OF INTERNATIONAL C0N6RESS ORAL
IMPLANT0L06Y(USA)

REAIILITAÇJlO I ESTÉTICA DENTAL
DR. JUUO CEZAI PASTORE

NMI-IIIII
FELLOW OF PIERRE FOUCHARD ACilDEMY

Isadora - Perfect Make-Up Mousse (RS 33,40),
Perfect Shade Liner (RS 20,53) e Loose Powder
Sensation (RS 41) Lancôme - Maquimat Ultra
Natural (RS 50), Duo, da Ombre Subtile, (RS 49) e
batom carmim Rouge Magic (RS 30) O Boticário
- sombras Duo Stephanie e Solange (RS 18), deli-
neador líquido (RS 15,50), gel demaquilante Bio
Active (RS 18,75), pó Natural Colors (RS 26) e
blush Karin (RS 22,50) Orlane - sombras Duo
tons tourterelle e lamé turquoise (RS 45), blush
Abricot 04 do Fard AJoues velours (RS 45) Payot
_ trio de sombras Jolie Satin (RS 56) e batom
metálico Julie (RS 30) Siegh - batom (RS 10)
Endereços. Avon (0800) 12-7700 (ligação gra-
tuita) Christian Dior/Stendhal (Free Shop)
Cláudio Belizário (tel. 294-7407) Clinance (tel.
286-8611) Dermage (Rua General Polidoro, 106,
tel. 541-5245) Dermatus (Rua Djalma Ulrich,
194, tel. 521-2895) Elizabeth Arden
(Perfumaria Universo, Rio Sul, tel. 275-8740)
Isadora (Rua Visconde de Pirajá, 351/501, tel.
247-1125) Lancôme (Mesbla, Rio Sul) O
Boticário (Rio Sul) Orlane (Perfumaria Universo,
BarraShopping, tel. 326-1369) Payot (Mesbla,
Rio Sul) Siegh (Rua da Quitanda, 49/106, tel.
542-8238)
CABELO
Ficha técnica: Solange Cadier é modelo da Ford.
Camila Balbi, Luciana Valério e Lígia Águeda
são da Elite.
Produtos. Dermatus - loção capilar hidratante
(RS 24,10) Federal Discount - Hair Repair (RS
13,50) Isadora - spray (RS 28,40) e xampu dois
em um (RS 24,30) UOréal - Elsève tratamento
sem enxágüe (RS 6,50), xampu e creme Osmose
(RS 11,90), Dédicace (RS 8,55), Imédia Excelience
(RS 11,18) O Boticário - xampu clareador com
camomila (RS 15,25), xampu universal com papa-
ia e filtro solar (RS 15.25) Wella - Wellapon
Wash & Care (RS 3,50), Wellaton (RS 8,50), Soft
Color (RS 8,50), Koleston (RS 8,80), Volume Gel
Sprizz + stylin lacquers (RS 5,50)
Endereços. Dermatus (Rua Djalma Ulrich, 194,
tel 521-2895) Federal Discount (Rua do
Ouvidor, 162, tel. 221-1606) Flávio Priscot (tel.
493-6740) Isadora (Rua Visconde de Pirajá,
351/501, tel. 247-1125) UOréal (Mesbla,
Shopping Rio Sul) O Boticário (Rio Sul) Wella
(Lojas Americanas, Rio Sul)
PERFUME
Produtos importados. Federal Discount -
Eternity, de Calvin Klein (RS 149) Iperco -
Kasahâya, de Kenzo (RS 80), Miss Arpeis (RS 75),
Dune, de Christian Dior (RS 70) e Deci Dela, de Ni-
na Ricci (RS 74) UOréal - Mon Parfum, de Pa-
loma Picasso (RS 81), Acqua di Gió, de Giorgio Ar-
mani (RS 48) e Polo Cresh, de Ralph Lauren (RS 68)
Endereços. Federal Discount (Rua do Ouvidor,
162, tel. 221-1606) Iperco 533-4140 ramal 378

UOréal (0800) 21-6992 (ligação gratuita)
Produtos nacionais. Água de Cheiro - Sofist
(RS 24,90) e Ágilis (RS 26,40) Clinance - Double
(RS 22,90) Dermage - Kazo (RS 18) Dermatus
- Vicius (RS 19,90) O Boticário - Floratta (RS
32,60) e Insensatez (RS 23) Pierre Alexander -
Alexander (RS 29,90)
Endereços. Água de Cheiro (Rio Sul, 3° piso,
tel. 275-7896) Clinance (Rio Sul, 4o piso, tel.
275-8993) Dermage (Rua Sete de Setembro,
92/loja 107, tel. 232-4785) Dermatus (Rua

Conde de Bonfim, 232/loja A, tel. 248-5140) O
Boticário 294-4996 (serviço gratuito de entrega
domiciliar no Rio) Pierre Alexander (051) 800-
2125 (ligação gratuita)
CORPO
Ficha técnica: Lígia Águeda é modelo da Elite.
Produtos. Anna Pegova - Masque
Amincissante (RS 30,80) e Crème Amincissante
(R$ 39,50) Avon - gel (RS 12,90) Dermage-
Complex (RS 29) Dermatus - Mousse para o
corpo (RS 25,40) Iperco - Dior Svelte, da
Christian Dior (RS 60) e, Elancyl (RS 58) UOréal

Réflexe Minceur, da Lancôme (RS 72) e Minceur
Beauté Express Biotherm (RS 55) Natura -
Fluido Termodinâmico nível 1 (em média, RS 35) e
nível 2 (em média, RS 42) Pierre Alexander -
Lipomodelador Ferme (RS 37,10)
Endereços. Anna Pegova (Rua Visconde de
Pirajá, 547 sobreloja 218, tel. 512-4732) Avon
(0800) 12-7700 (ligação gratuita) Clínica
Vitasana (Rua Gildásio Amado, 55, sala 201,
Barra, tel. 494-4173) Dermage (Rua Sete de
Setembro, 92/loja 107, tel. 232-6785) Dermatus
(Rua Conde de Bonfim, 232 loja A, tel. 248-5140)
Endermologia - Dr. José Antonio Beramendi (Rua
Visconde de Pirajá, 595, sala 1002, tel. 512-3793)

Iperco 533-4140 ramal 378 João Curvo (tels.
247-0020, 247-5870 e 267-9427) UOréal
(0800) 21-6992 (ligação gratuita) Mesoterapia

Dr. Andréa Serra (tel. 493-5718) Natura (0800)
11-5566 (ligação gratuita) Pierre Alexander
(051) 0800 2125 (ligação gratuita) VIP Clinique
(Rua Visconde de Pirajá, 152, sala 801, tels. 521-
5977e 521-5999)
HOMEM
Ficha técnica: Beto Simas é modelo e professor
de capoeira da Academia Akxe Sport Side Club (tel.
325-3232)
Produtos dentro da banheira-. Iperco -
Shampoo anti-dandruff phyto-active-Klorane
Homme (RS 19) UOréal - loção pós-barba (RS
15), desodorante (RS 15) e mousse para barbear
Polo Sport, Ralph Lauren (RS 16) Shopping Paço
do Ouvidor - charuto Dom Pepe double corona
(RS 4, a unidade)
Endereços. Iperco 533-4140 ramal 378
UOréal (0800) 21-6992 (ligação gratuita)
Shopping Paço do Ouvidor (Rua do Ouvidor, 161
loja 112, tel. 221-7399)
Produtos fora da banheira: Anna Pegova -
hidratante pós-barba (RS 38,30) Clinance - Skin
Rejuvenator (RS 19,10 o /c/f com perfume e esfoli-
ador extra forte) Dermatus - gel hidratante (RS
14) Edgar da Fontoura Lopes Neto (tel. 521-
8762) Natura - creme para barbear Sr.N (em
média, RS 10,80) e creme antisinais Sr. N (em
média, RS 10,80) O Boticário - nutri hidratante
(RS 26,75), gel (RS 10,50) e creme para barbear
(RS 9,75) Payot - hidratante pós-barba (RS 18)

Pierre Alexander - hidratante pós-barba (RS
17,88)
Endereços. Anna Pegova (Visconde de Pirajá,
547/sobreloja 218, tel. 512-4732) Clinance
(Shopping Rio Sul, 4o piso. tel. 275-8993)
Dermatus (Rua Conde de Bonfim, 232, loja A, tel.
248-5140) Natura (0800) 11 -5566 (ligação gra-
tuita) O Boticário (021) 294-4996 (sierviço gra-
tuito de entrega domiciliar no Rio) Payot
(Mesbla, Shopping Rio Sul) Pierre Alexander
(051) 800-2125 (ligação gratuita)
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«fiS&^Depila^ao, Llmpeza de pele

VERA 
LUCIA

Especialista em beleza feminina
para Noivas e Madrinhas,

Bodas, Debutantss e
Recepções em geral.



IDE VALOR

PELE

O Boticário criou duas linhas de produtos

que realçam sua beleza e protegem sua pele.

A Linha de Maquiagem

natural Colors.Em tons ideais para

combinar com todas as etnias.

Cada tipo de mulher. Uma cor ideal.
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E a Linha Corpo. Produtos que

tratam a sua pele deixando você

muito mais bonita. Dos pés à cabeça.

Experimente. Sinta a diferença na sua própria pele.

Serviço Gratuito de Entrega a Domicilio: 294-4996
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Desir.

Vanilla Dreams.

White Musk.

eMarine. I

> -íil
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educao.Gotas de

Produzido e distribuído pela WaJL companhia industriai farmacêutica.

A venda nas principais lojas de departamento do Brasil.
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0 RIO ACELERA NA INDY

0 mundo está ligado no

10 Grande Prêmio Brasil de Fórmula Indy

Às 1 3 horas, quando for dada a largada do Io Prêmio Brasil de Fórmula Indy, a cidade do

Rio de Janeiro passa a ocupar a 
"pole 

position" de um dos mais importantes eventos

internacionais do esporte automobilístico. O Rio tem agora o primeiro circuito oval construído

fora dos Estados Unidos. Uma conquista da Prefeitura do Rio, na gestão César Maia. A obra

foi executada em 90 dias, custou R$ 17,2 milhões e proporcionou empregos diretos a 970

trabalhadores. É o Rio e a Prefeitura em primeiro lugar no 
"grid" 

de largada.

Consórcio

%SANEBRÁS

Uma obra da

PREFEITURA^1
CIDADE
MARAVILHOSA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
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Fórmula Indy chegou finalmente. Deixa

de ser uma prova apenas para americano

ver e monta o seu circo, pela primeira vez,

num palco onde não predomina o idioma

inglês. Pelo que mostrou na corrida de

abertura do Campeonato deste ano, reali-

zada em Miami, a mais nova paixão auto-

mobilística do brasileiro reserva muita

emoção e festa para o público da América

do Sul e do Rio de Janeiro. A seleção

brasileira de pilotos da categoria estará

jogando em casa pela primeira vez. E ba-

rulho certamente não faltará. Expectativa

também não, pois precisa-se não apenas de uma vitória brasileira

emocionante no oval Emerson Fittipaldi do circuito Nelson

Piquet, mas principalmente de um campeão nativo capaz de

firmar definitivamente a Fórmula Indy no gosto de um povo

acostumado a momentos de glórias em outras categorias do

esporte.

Existe também uma indústria de interesses econômicos e afetivos

ansiosa pelo sucesso dos pilotos brasileiros. Na verdade, a pátria

sobre rodas tem dependência física do sucesso dos seus astros do

volante e a Fórmula Indy foi eleita a categoria da moda. Empresas

brasileiras investiram algo em torno de US$ 40 milhões atrás de um

campeão que fale português sem sotaque e a legião brazuca da

Fórmula Indy corre com obrigação de vencer ou vencer. Como ela

conta, e muito, com o entusiasmo e a força da torcida, a meteorolo-

gia do automobilismo prevê um domingo elétrico em Jacarepaguá

quando as máquinas voadoras da Indy entrarem na pista.
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ENHORES, LIGUEM SEUS MOTO
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fa ¦ Nascimento: 12/12/1946, em SSo Paulo. Es- H

^^K.^Kr^y ¦ triia na Indy: 1984. GPs: 184. 17. H
I Vitdrias: US$ H

iHHK. H 13.863.625. Melhores resuttados: campeao H
(S#jill:'¦ .¦ 

'^m 1989e bicampeaodas500milhas de .H

?dBB -

H Nascimento: 11/11/1967, Par/s (veio *303^ <J0^ /^, \
para Sfio Paulo com 9 meses). Es- >" {rJr
tr6ia na Indy: 1995. GPs: 17. Poles: ^T 

' 
JW^^wll *»n£fe £fr ^ .

(Cleveland). Vitdrias: 1 (Laguna Se- r r* Jp . JH& «J* >•¦" ^IML
ca). Ganhos na Indy: USS 800.453. .f $-*0 /j0 j| jjf

Melhores resultados: eleito o melhor i .:f,/ // ¦• [Eg^M W

1MIRSON

Fittipaldi

(.anhar no Ikasil c uma obsessão para
ii piloto de maior sucesso na hisloria

do aulomohilismo brasileiro. Mais nin

ano de derrotas, como em ll>lb. e as

pressões familiares e externas pela
aposentadoria podem se tomar insii-

portáteis mesmo para um piloto i|iie.

como I merson. seja mestre na arte de

manter a calma e o senso estratégico.

I le c um dos maiores especialistas em

ovais curtos e so precisa de um pouco
de sorte para vencer a primeira corrida

de lormula lnd\ no Rio.

Nascimento: 12/12/1946, em São Paulo. Es-
tréia na Indy: 1984. GPs: 184. Poles: 17.
Vitórias: 22. Ganhos na Indy: US$
13.863.625. Melhores resultados: campeão
em 1969 e bicampeão das 500 milhas de
Indianápolis (89 e 93)

(ill.l)l

Ferran

\s publicações estrangeiras conside-

rum (»il um dos favoritos do ( ampeo-
nato deste ano. ( ulpa da Honda. (>il

têm planos os mais ambiciosos para
seu futuro automobilístico: ganhar \a-

rias corridas, disputar o titulo da for-

mula lnd> este ano e depois partir para
a l ormula I como primeiro piloto da

equipe do escocês Jackie Mewart. O

convite já foi feito e aceito, l altam so

as vitórias e o titulo da Indv. I ele

começou bem a temporada, foi sejjun-

do em Miami.

W:0 S BRASILEIROS

Nascimento: 11/11/1967, Paris (veio
para Sôo Paulo com 9 meses). Es-
tréia na Indy: 1995. GPs: 17. Poles: 1
(Cleveland). Vitórias: 1 (Laguna Se-
ca). Ganhos na Indy: USS 800.453.
Melhores resultados: eleito o melhor
estreante de 1995.

4 O FÓRMULA INDY
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l^^y^W^TNflsc/menfo: 
18l1l197ren^6oPaulo^^K^jflR9P2Rfc^;. 

^^Hj
Hi^il^^fl Estriia na Indy: 1995. GPs: 18. Poles:
Si 

^^W'O. 
Vitdrias: 0. Ganhos na Indy: USS ¦^^"-hi^^IHH|Hte^v'' ^B5flPBIv%l^^k ^l

f ?iKH^ I 1.109.918. Melhores resultados na ^L /w/#ff'

pV 
¦ 
pq 

ir^

( IIKISI IAN

() proprio ( hristian foi quem de tiniu

melhor do <jut ninguém o <|iu p«xii
acontecer cr»ni sua carreira a [i.irlir
deste ano. "Sr tu não ganhar corri-

(ias com <i equipe \i uman-l laas.

não terei mais (ltscul[)as para qual-

quer derrota." ( arnpeão de 1 ^MIU t

com ires temporadas na I I. disia
\c/ o herdeiro do clã dos | jttipaldi

eslara na equipe de maior sucesso na

I ormula lnd\ nos últimos de/ anos t

merece figurar na lista dos i .nidida-

tos a [»elo menos uma \itoria.

I Nascimento: 18/1/1971, emSSo Paulo. \
I Estréia na Indy: 1995. GPs: 18. Poles:

['0. Vitórias: 0. Ganhos na Indy: US$
I 1.109.918. Melhores resultados na.

I Indy: vice-campeão das 500 milhas de
I Indianàpolis (1995)

GdfD
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RAUL

Boesel

Nenhum piloto entra para o campeo-

nato de ll)% com tanta responsahili-
dade e pressão sobre suas costas

quanto Raul Boesel. Km sua 12'

temporada na lnd\. defendendo a
e(|uipe campeã do ano passado e o

patrocinador numero I. só tem uma

escolha: \encer ou vencer. ( aso con-
tinue \iruem de vitorias, poderá jo-
Liar tudo a perder. Se ganhar o cam-

pconato. ganhará também um no\o

impulso na carreira. Vinda que mui-

tos considerem isso uma obrigação.

I Nascimento: 4/12/1957. Estréia na Indy:

[ 1985. GPs: 136. Poles: 2. Vitórias: 0.

| 
Ganhos na Indy: US$ 5.997.887. Meiho-

I res resultados: cinco vezes segundo
I colocado (Detroit 92/93, Phoenix e Mil-

r waukee 93 e Laguna Seca 94) ¦
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Santa Catarina. Estr6ia na Indy: 1993.
: ^0fSfeip|a^|B|fe^ ^'^i.ftsi^p5^HH^HB5J|^HHH^H GPs; 37. Po/es:0. Vitdrias. 0. Ganhos

¦BPhl •• na Indy: US$ 1.730.980. Melhores re- ¦™ 
_ % 

""' WWIf^P""' 
_*-;" 

¦ sultados na Indy: 2° colocado no GP I

IP* , 
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de Miami em 1
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H Nascimento: 18/1/1966, em Sfio Pau- ^1 j|K^^^^^^^|^|Bfi^2(^^^Bpii||iij|^MP|BP^^5
fl^K lo. Estr6ia na Indy: 199S. GPs: 17
:^^B 

H Poles: (Loudon). (Lou- ^Bj3B^|^B^^^^^29Br2BBjjj^^w|M^^BnH^B^B^|''V 
H don). Ganhos na Indy: USS 434.253. JBB 0^^ JHgjBpi^^^M
^1 Melhores resultados: melhor rookie ^E|B|^B^^^|^BBiS|f^H Marflwn HiniMi^^H

I da Indy Lights (1994). vencedor do ¦jB^S »SyjBBl

V:' - • _

\ndre Ribeiro ja cumpriu a tarela mais

difícil da carreira dc um piloto: venceu

sua primeira prosa na hormula Ind\ De-

pois de lornar champanhe no alio do podio

pela primeira ve/. o jovem brasileiro pare-
ce não ter focali/ado um no»o objetivo \

busca do titulo c uma missão pretensiosa
demais para o representante de uma equi

pe. l asman. ainda pequena, \ndrc tende

a buscar apenas mais uma ou duas vito

rias duranti o ano t, pode ter sucesso.

Nascimento: 18/1/1966, em Sáo Pau-
Io. Estróia na Indy: 1995. GPs: 17.
Poles: 1 (Loudon). Vitórias: 1 (Lou-
don). Ganhos na Indy: USS 434.253.
Melhores resultados: melhor rookie
da Indy Lights (1994), vencedor do
GP de Loudon

MAURÍCIO

Nascimento: 20/4/1963, em Joinville,
Santa Catarina. Estréia na Indy: 1993.
GPs: 37. Poles: 0. Vitórias. 0. Ganhos
na Indy: USS 1.730.980. Melhores re-
sultados na Indy: 2° colocado no GP
de Miami em 1995

Maurício (jugelmim tem experiencia

(correu quatro anos na F I). talento (foi

campeão inglês de F3 e europeu de

Ford 2000). equipamento e sorte sufi-

ciente para vencer e lutar pelo titulo

Precisa só exibir estas três qualidades
no mesmo dia. Até agora sempre faltou

alguma coisa. Quando o carro estava

bom ele teve a/ar. Quando a sorte pin
tou veio junto algum erro. Maurício

ainda não montou a eqüavão da sua

primeira vitória na lnd\ mas pode la/e Io

a qualquer momento.

íflft 0 S BRASILEIROS
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Catarina. Estriia na Indy: 1993.

^Hk vH)^JBBfe^ GPs; 37. Poles: 0. Vitdrias. 0. Gan/ios/^l
¦PPhl •• na Indy: USS 1.730.980. Melhores re- ¦™ 

_ '"' ^||WMBB^ t_ sultados 
na Indy: 2" colocado no GP ¦

K* ;f^H 
de Miami em 1

Nascimento: 18/1/1966, em Sfio Pau¬
lo. Estr6ia na Indy: 1995. GPs: 17.
Poles: 1 (Loudon). Vitdrias: 1 (Lou¬
don). Ganhos na Indy: USS 434.253.
Melhores resultados: melhor rookie
da Indy Lights (1994), vencedor do
GP de Loudon
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MARCO

Greco

\ habilidade, a técnica. o suporte fi-
nanceiro. a experiência e o mérito de
Marco (ireco comi» piloto estão sendo

questionados, em função do que ele

produ/iti ate agora na Formula lnd\.
[ ngenheiros e técnicos que ja trabalha-
ram com o brasileiro elogiam, porém,
uma qualidade nele: a coragem. Se o
campeonato da Ind\ fosse uma pro\a
simples de audacia e falta de senso do

perigo. Marco seria um favorito. Na

pratica, porem, (.reco corre fora de
sua turma.

Naackrmtofj^MWis Eatrtia na lndy:^M
(no GFda Australia). Poles: nenhuma. ¦

Melhor resuttado: duas
colocado(Phoenixl93 e Michigan

y^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^^^^^^M94).Corr9(j dalndyUghts,F3inglesa, F
3000e motocicliamd^^^^^m! [H

III If!Mil III

H Nascimento: de Janeiro).
Estreia a
primeira em re- ^¦
suitados: campeao inglfis de Ford (1980),
campeao de£3000 (88), no GP do JapSo
de fci (90); urn 5° lugartMlridy7|||yfg|§f'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Jgj^^^^^Jppjpr^ ¦

W^^&.± ^VH IV':?^H ¦¦¦ra
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ROBERTO

\ definição mais fácil para o caso Ko-
berto Moreno e a de um piloto que não se

saiu bem nos melhores momentos da car-
reira e que agora tenta recuperar o atra-
so guiando um formula lnd\. Sera que
\ai dar certo? Roberto pode ate voltar a

guiar como nos tempos em que foi piloto
de testes da Kerrari ou segundo colocado
no (.I1 do .lapão a bordo de um Benetton,
mas e tarde para reconquistar a confian-

ça de equipes em condições de lhe dar
uma >itória.

| Nascimento: 18/1/1959 (no Rio de Janeiro).
Estréia na Indy: 1985 (correu 5 provas, a
primeira em Meadowlands). Melhorea re-
sultados: campeão inglês de F Ford (1980),
campeão de F 3000 (88). 2° no GP do Japão
de F1 (90); um 5° lugar na Indy

I Naadmento: 1/12/1963. Estréia na Indy: \
11983 (no GP da Austrilia). Potes: nenhuma.

Vitórias: nenhuma. Melhor resultado: duas
veies 11' colocado (Phoenixl93 e Michigan
94). Correu de Indy Lights, F 3 inglesa, F
SOOOemotociclismo.

i

WMni

anaaan:

.
Nascimento: 18/1/1959 (no Rio de Janeiro).
Estr&a na Indy: 1985 (correu 5 provas, a
primeira em Meadowlands). Meihorea re-
suitados: campedo inglfes de F Ford (1980),
campeio de F 3000 (88). 2° no GP do Japdo
de F1 (90); um 5° lugar na Indy



JIMMY 0 li'der do campeonato era um ilustre desconhecido I

VdCCdfl at® 0 "MP*0 do ano passado, stmbolo de um piloto M I
V uuOvll lento e sera apelo aos fas. Tudo mudou quando Vasser W /

acertou o passo na equipe Chip Ganassi e virou um segundo Bobby Rahal da Indy,
um piloto de resultados. Agora, com apdio da Honda e sua primeira vitoria, em
Miami, ha 15 dias, ja diz que corre atras do Utulo.
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Bft/asc/menfo: 17/12/1968, em Toronto^Caiw-^B ¦ 1
dA. Estriia na Indy: 1991. QPa: 65. Potes:^^^L ^^^HHH^Hf J^9g!&.?jj 

1 
|

H Vitdrias: Ganhos na Indy: US$ 4.402.770. -
H Melhores resultados: 3* nos campeonatos ®P^ ^Shr JHHHHpgf||J

AL Campeao da Formula Indy em 1994 e vice no ano
I TtlCPr It* passado,A1 UnserJr.sodesistedebuscarumavitoria

vJ Aluvl J1 • 100m depois de perceber que a bandeira quadriculada
foi agitada. E um piloto quesemprecresceem situa^des adversase tambem um dos
maisrapidos da categoria. Seu maior problema este ano edividir a equipe com Paul
Tracy. Todos sabem que os dois nSo se gostam c vSo levar isso para a pista. 

^^Ho||-
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JIMMY O líder do campeonato era um ilustre desconhecido

\/oCCíM1 at^ o inicio do ano passado, símbolo de um piloto
Y uuOvll lento e sem apelo aos fãs. Tudo mudou quando Vasser

acertou o passo na equipe Chip Ganassi e virou um segundo Bobby Rahal da Indy,
um piloto de resultados. Agora, com apôio da Honda e sua primeira vitória, em
Miami, há 15 dias, já diz que corre atrás do título.

Nascimento: 20/11/1965, em Canoga Park, Califórnia. Estréia na Indy: 1992. GPs: 57.
Pote8:0. Vitórias: 1 (Miami/1996). Ganhos na Indy: USS 2.349.994. Destaque na Indy:
piloto que mais evoluiu (95).

Nascimento: 19/4/1962, cm Albuquerque, EUA. Estréia na Indy: 1982. GPs: 205. Poles:
7. Vitórias: 31. Ganhos na Indy: USS 16.748.906. Melhores resultados: campeão da
Indy (90 e 94), vencedor das 500 Milhas de Indianápolis (92 e 94)

PAUL

Tracy

K o piloto com mais vontade de

vencer o campeonato deste ano. De volta

á equipe Penske. ao lado do inimijjo \l

l nser .Jr, Paul já começou a mostrar no

GP de Miami que talu/ seja o piloto
mais veloz de toda a lnd\. () próprio
canadense avisou. antes da primeira pro-
va da temporada, do risco que outros

pilotos correm em não respeitarem suas

chances. "Vlelhor todos me incluírem em

suas listas de favoritos senão o a/ar será

deles", disse, sedento de champanhe.

Nascimento: 17/12/1968, em Toronto, Cana-
dá. Estréia na Indy: 1991. GPs: 65. Poles: 8.
Vitórias: 10. Ganhos na Indy: USS 4.402.770.
Melhores resultados: 3* nos campeonatos
de 93 e 94; campeão de Indy Lights (90).

9Eai
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JIMMY

Vassen
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AL Campeão da Fórmula Indy em 1994 e vice no ano

T Ttl ÇPr Tf* passado, Al Unser Jr. só desiste de buscar uma vitória
U liüvi J1 • 100m depois de perceber que a bandeira quadriculada

foi agitada. É um piloto que sempre cresce em situações adversas e também um dos
mais rápidos da categoria. Seu maior problema este ano é dividir a equipe com Paul
Tracy. Todos sabem que os dois não se gostam e vão levar isso para a pista.

Nasclmento: 17/12/1968, em Toronto, Cana¬
da. Estrdia na Indy: 1991. QPs: 65. Poles: 8.
Vitdrias: 10. Ganhos na Indy: US$ 4.402.770.
Meihores resultados: 3* nos campeonatos
de 93 e 94; campeSo de Indy Lights (90).



BOBBY burocrata das

pistas. Trabalha em silencio e chega sempre bem colo-

garantera Bobby
lentidao do tricampeao Formula Indy aparente. Nao

HHpw ..^

BB»BB

BOBBY De longe, Bobby Rahal parece um burocrata das"D 

qUqI pistas. 
Trabalha em silêncio e chega sempre bem colo-

XVCUlCll cado. Os pilotos que competem contra ele, porém,
garantem que o veterano e experiente Bobby é muito, muito rápido, sempre. A
lentidão do tricampeão da Fórmula Indy é só aparente. Nào se iludam.

Nascimento: 10/1/1953. Estréia na Indy: 1982. GPs: 213. Poles: 18. Vitórias: 24.
Ganhos na Indy: USS 14.349.710. Melhores resultados: campeão da Indy (86, 87, 92),
vencedor das 500 Milhas de Indianápolis (86)

Nascimento: 2 1 <1 969, em Cerritos, Califórnia, EUA. Estréia na Indy: 1 992. GPs: 55.
Poles: 4. Vitórias: 2 (Phoenix e Detroit 95). Ganhos na Indy: USS 3.252.109. Melhores
resultados: 5° colocado em 94 e 95.

MICHAEL

Andretti

Michacl \ndretti e «em qualquer
duvida > piloto mais completo da For-
mula lnd\ \ao >e assustem, leitores
hrasileiros. com .Ma aparente falta de

patriotismo mas na cidade o filho de
Mano \ndreUi merece qualquer elogio
Nenhum miro piloto da lmj\ reúne d
mesma dose de experiência, habilidade.

• elocidade e conhecimento das pistas
norte-americanas que \ndreitinho Es-

quecam a péssima esperiencia de Mi-
chael na I 1 \a lnd\. ele e outro

ROHBY Robby Gordon é um selvagem quando entra na

rtflf/1 /\fi Pista e um garotão fora dela. Quando está dentro do
vJUI U-V/Il carro, ele desconhece as palavras risco e segundo lugar.
Costuma bater muito, principalmmente em pistas complicadas, mas sempre que
tem um carro competitivo nas mãos, costuma chegar pertíssimo do pódio. Por tudo
isso, esse destemido americano merece estar em qualquer lista de favoritos.

Nascimento: 5/10/1962, em Bethlehem.
EUA. Estréia na Indy: 1983. GPs: 179. Poles:
30. Vitórias: 30. Ganhos na Indy: USS
12.475.869. Melhores resultados: campeão
da Indy (91). Correu na Fórmula 1 (93) pela
McLaren

Nascimento: 5/10/1962, em Bethlehem.
EUA. Estr6ia na Indy: 1983. GPs: 179. Poles:
30. Vitdrias: 30. Ganhos na Indy: US$
12.475.869. Melhores resultados: campsao
da Indy (91). Correu na F6rmula 1 (93) pela
McLaren

m



P OLÍTICA E NEGÓCIOS

Vencer 

é preciso, ganhar dinheiro também é preciso. Por isso a Fórmula

Indy está organizada como uma empresa. Vende franquias de seu produ-
to principal, o direito das equipes de participar nas corridas, tem uma lista

de 17 patrocinadores exclusivos, coisa que a F 1 ainda não conseguiu

montar e atrai personalidades famosas como o ator Paul Newman, os ex-

jogadores de futebol americano, Joe Montana e Walter Payton,

e o apresentador de TV David Latterman. A F Indy tem plena
noção da posição que ocupa no mercado esportivo norte-amer-

icano: é o 1 Io esporte mais popular com 31,3% de interesse do

público amante do esporte. No ano passado, a F Indy atraiu

2.259.751 torcedores nas 16 corridas de um campeonato que
acaba cedo, início de setembro, para não competir com a tem-

porada de futebol americano, o segundo evento esportivo mais popular dos

EUA, depois dos jogos olímpicos. 
"Não 

podemos e não queremos competir com

o futebol, quando eles entram no palco, nos saímos", costuma dizer Andrew

Craig, um inglês, executivo profissional que em janeiro de 1994 foi contratado

pelos donos de equipe da F Indy para comandar a Indycar, empresa que organi-

za e administra toda a estrutura da Fórmula Indy.

fJH INUY UUf fe
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Mario Andretti deixou

as pistas e se lançou

no mundo dos nego-

cios. Publicou um

livro de memórias,

introduziu uma marca

de macarrão no mer-

cado dos EUA e agora

lança um vinho com a

sua assinatura.

Emerson Fittipaldi já acu-

mulou

U$ 13.863.625 em

prêmios. E vende até uma

dieta especial com seu

nome.
Os negócios da

F Indy cresceram 9% entre

1994 e 1995.
Toda quinta-feira anterior

a uma corrida, Christian

Fittipaldi e Michael Andretti

passam pelo menos uma

hora assinando

autógrafos para os patroci-
nadores de sua equipe.

A Souza Cruz pagou
cerca de U$ 6

milhões para emprestar o

nome dos cigarros

Hollywood a corrida deste

domingo no Rio.
Todos os pilotos

brasileiros da F Indy

mudaram o desenho de

seu capacete para atender

interesses

comerciais
F Indy rima com lucro.
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Descubra as diferenças

Brincando c que se aprende a técnica da hormula Ind\. O desalio agora e o 
"jogo 

dos

sele erros . Descubra as dilereneas no desenho elos prineipais carros da Indy. Nos

detalhes. \oec \ai encontrar as \antagensdc cada um. Lembre-se. porém, do velho dita-

do dos especialistas: O melhor carro constuma sempre ser o mais bonito.

Penske PC25 Reynard 961 Lola T96/00

Equipes: Pensne e Hogan-Penske
Projetista: Nigel Bennett

Equipes: Green Rahal Walker
Chip Ganassi Forsythe PacWest
Bettenhausen Hall Coiriptech
Arciero e Wells
Projestista: Adnan ReynarcJ

Solução: ¦'• v ., • ^e-s-e . o<5'". ;< ae"/jr.v .-- -¦. i • s ' '<<i<:.? O t-m ti .as
" *:..< a ;-- • '• "• / Sv.ii ',.!' i- '-1 ¦ -•- O L"-,' •!•*! .»- )<".' i <i'' ; "r:

Equipes: Newman-Haas. Patrick,
Tasrnan Sacandia. Payton Coyne
Projetistas: Ene Broadley e John
Travis

' • •- . a per') ces uue oesviarn o vento das
»-<>"•• :m'.': '•'< ,r'pa e ' w na e os Lola pela

III r-MM
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A Honda preferiu

apostar nos jovens

talentos, com Gil e

André, e começou

bem a temporada,

fazendo

dobradinha em

Miami

Com a vitória no

GP de Miami, a

Firestone ganhou o

o primeiro round

da temporada de

duelos entre os

pneus na Fórmula

Indy
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A Fórmula Indy é uma categoria

em pé de guerra. Guerra de pneus,

guerra de motores, guerra de pilo-
tos, guerra contra a liga paralela —

a Indy Racing League (IRL) —, e até

guerra mundial contra a Fórmula 1.
Na coleção de conflitos da Indy,

algumas batalhas são insolúveis —

contra a F 1 e contra a IRL. Outras,

porém, têm data e hora para termi-

nar: dia 8 de setembro, em Laguna

Seca, Califórnia, logo após a última

prova da temporada.

Quando a última bandeira quadri-
culada saudar o vencedor da der-
radeira corrida, todos ficarão sa-

bendo o nome do melhor motor, do

melhor pneu e do melhor piloto da

Indy. Os homens e as máquinas

mais rápidos do oeste. Nas bata-

lhas técnicas, gigantes se opõem.

A Honda enfrenta o resto — Ford,

Toyota e Mercedes — na guerra

dos motores. A Firestone luta con-

tra a Goodyear na guerra dos

pneus. No confronto dos pilotos

também podemos enxergar um

duelo de titãs com sabor naciona-

lista: os brasileiros contra os grin-

gos.

0 cinema norte-americano tentou vá-
rias vezes juntar os melhor atores do
mundo num filme em que eles pudessem
dar ao público a emoção legítima dos
duelos de titàs das mitologias antigas. A
última edição dessa busca está em cartaz
com Robert De Niro enfrentando Al Pa-
cino no filme Fogo contra fogojHeai. A
Fórmula Indy terá só este ano o equiva-
lente a quatro ou cinco duelos hollywoo-,
dianos. Tem "A Honda contra todos".
"Conseguirá 

a Ford manter seu prestigio
e sua fama no automobilismo america-
no?", "Mercedes — o amargo regresso" e
ainda "Pneu contra pneu. Goodyear con-
tra Firestone".

No primeiro round destas batalhas
técnicas os favoritos venceram. No GP de
Miami, que abriu a temporada de duelos.
Honda e Firestone levaram o norte-ame-
ricano Jimmy Vasser ao primeiro triunfo
de sua carreira. Daqui para frente, porém,
algumas coisas devem mudar. A Firesto-
ne, tida pelos pilotos como produtora dos
melhores pneus, espera uma reação da
Goodyear, monopolista no fornecimento
da F 1 e, até as 500 Milhas de Michigan
do ano passado, invencível também na
Indy. Paul Tracy já andou testando um
novo pneu especial da Goodyear, com
ótimos resultados. A reviravolta da fábri-
ca de Akron pode acontecer a qualquer
momento.

No campo dos motores fica muito difi-
cil imaginar uma derrota da Honda, mes-
mo considerando que a fábrica japonesa
desembarcou na Indy com uma estratégia
diferente da que foi usada na montagem
de um império de títulos na F 1. Ao invés
de buscar as maiores estrelas disponíveis

para pilotar seus motores — Ayrton Sen-
na, Alain Prost e Nelson Piquet, como

havia feito na F 1 —, a Honda da Indy

preferiu pulverizar seus riscos e suas con-

quistas apostando em pilotos jovens e de

muito futuro, como os brasileiros Gil De

Ferran e André Ribeiro e até o americano

Jimmy Vasser. Até agora a superioridade

dos motores Honda é tão grande que as
vitórias têm surgido mesmo sem os gran-
des astros. Resta saber se este padrão de

triunfos poderá ser mantido quando Mer-
cedes, Ford e Toyota estiverem com seus

novos motores na ponta dos cascos.
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¦ÍÃA MÁQUINA

Tecnologia 

que 

vale ouro

Os carros e os motores da F Indy podem ser comprados por qualquer pessoa nas

fábricas da Lola e da Reynard. Só a Penske e a Eagle fabricam máquinas exclusivas.

Se alguém estiver interessado em montar uma equipe precisa apenas preparar o cheque.
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C&MBIO US$175 mil X
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CHASSIS US$60mil KIT PARA PISTAS OVAIS US$ 60 mil

WmSf__ MOTOR US$ 140mil

PEÇAS DE REPOSIÇÃO US$500 mil

(custo anual)

FICHA TÉCNICA

(aluguel semanal)

US$ 34 mil

(cada revisão)

entre 4,82m e 4,95m

no máximo 83 cm.

mínimo 703,7 kg

PNEUS US$1.200

(cada jogo)

US$150 mil

Comprimento:

Altura:

Peso:

Potência do motor: entre 700 e 850 hp

160 litros

Consumo: 4,4 km por litro de metanol

Capacidade do tanque

de combustível:

(custo por temporada)

FÓRMULA I N 0 Y ¦.') 1 5



ÍSft P RINCIPAIS EQUIPES

^¦P JmB Marlboro e

Ja»H Hogan Penske (nova).
Proprieties: Roger

P^^j^tfjl^H Penske e Carl Hogan.

jSjf Kg Paul Tracy e Emerson M^PBMS^^^^'-' j£jKgp(9bM|
MKjH Fittipaldi. Pens- ¦HHH|MHhP^^P^> l!3KSPHfl^^^H
^^¦ttfj^B ke. Motor; Mercedes. sl^nH^^iiiP Hlll^m

|»X^H Pneu: Goodyear, fs- 19 B

366 Penske Plaza, Rea- ^ W^^r
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Nome: Target/Chip I

P//otos: Jimmy Vassere

Reynard.

Vitdrias:
3821 Boule-

;/w %rlbnr,

Nomes; Marlboro e
Hogan Penske (nova).
Proprietários: Roger
Penske e Carl Hogan.
Pilotos: Al Unser Jr,
Paul Tracy e Emerson
Flttipaldi. Chassi: Pens-
ke. Motor: Mercedes.
Pneu: Goodyear. Es-
(ré/a: 1979. Poles: 95.
Vitórias: 82. Endereço:
366 Penske Plaza, Rea-
dlng, PA 79706

Chip Ganassi

( hip Ganassi e Joe Montana foram os patrões que mais reforçaram seu time na entressafra das corridas.
Conseguiram um suprimento de motores Honda e pneus Firestone, os melhores do mercado, e ainda
contrataram os melhores técnicos disponíveis na Indy. Resultado: começaram o ano ganhando. Mesmo
com pilotos que nunca foram considerados campeões em potencial, a equipe Chip Ganassi mete medo pelo
investimento que fez em busca do título deste ano. Não pode ser esquecida em nenhuma lista de favoritos.
16 KD FÓRMULA INDY

Nome: Target/Chip
Ganassi Racing. Pro-
prietàrio: Chip Ganassi.
Pilotos: Jimmy Vasser e
Alex Zanardi. Chassi:
Reynard. Motor: Honda.
Pneu: Firestone. Estréia
na Indy: 1988. Poles: 7.
Vitórias: 10. Endereço:
3821 Industrial Boule-
vard, Indianapolis, IN
46254.

O padrão Penske de quali-
dade só pode ser compa-
rado com o esquema de
organização da McLaren
dos tempos de Ayrton
Senna na F 1. Além de ser
a equipe de melhor orga-
nização da Indy, fabricar
seus próprios carros e pos-
suir os melhores motores
da Mercedes, a Penske
ainda terá este ano uma
subsidiária, a equipe Ho-

gan-Penske, trabalhando
exclusivamente para
Emerson Fittpaldi. A
Penske tem recursos e tec-
nologia para não perder
uma corrida sequer e ain-
da precisa se recuperar do
vexame do ano passado,
quando não obteve classi-
ficação para as 500 Milhas
de Indianápolis.
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rios: Paul Newman e

worth. Pneu: Goodyear.

Poles:
Enderefo: Tower
Parkway,

Nome: Newman/
Haas Racing. Proprietà-
rios: Paul Newman e
Carl Haas. Pilotos: Mi-
chael Andretti e Chris-
tian Fittipaldi. Chassi:
Lola. Motor. Ford Cos-
worth. Pneu: Goodyear.
Estréia na Indy: 1983.
Poles: 59. Vitórias: 46.
Endereço: SOO Tower
Parkway, Lincolnshire,
IL 60069

Newman/Haas

Nos últimos dez anos de Fórmula Indy nenhuma equipe conseguiu tanto sucesso como o time do ator Paul
Newman e do empresário Carl Haas. Sorte de Christian Fittipaldi e de Michael Andretti. Além de contar
com uma organização impecável, com recursos financeiros quase ilimitados, a Newman-Haas é represen-
tante oficial da Lola nos EUA e cliente preferencial da Ford. Derrota é uma palavra que a Newman-Haas

jamais conjuga por mais de três corridas. Jejum de títulos também é algo desconhecido no vocabulário de
Newman e Haas.
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Green
A equipe de Barry Green,

que a Brahma patrocina
com a ajuda preciosa de
Emerson Fittipaldi, traz o
título do ano passado co-
mo sua credencial mais
importante. Emerson já
comprou 40% da empresa

que controla a Green e de-
ve montar ali o seu futuro,

como empresário ou pilo-
to. Para o campeonato

deste ano, porém, a Green
tem uma missão complica-

da. Precisa mostrar ao
mundo da F Indy que seu
triunfo em 95 foi um su-
cesso coletivo e não uma
obra-prima de acerto me-
cânico do engenheiro
Tony Cicale, que vai pas-
sar 1996 curtindo a vida
boa e aprendendo a vele-
jar com uma prancha de
windsurf.
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|^^^S|^^^^ttMiiHHHHHHHHMHHHHHHMHHH|^^^|^^^H^^^^HHHBH Moms; Tasman Mo- H
torsports Group. Pro-
priet&rios: Steve

Stanley

Fernandez. Lo-

Firestone.
Poles: En-

ifraBiaa

Nome: Hall Racing.
Proprietário: Jim Hall.
Piloto: Gil de Ferran.
Chassi: Reynard. Mo-
tor: Honda. Pneu: Good-
year. Estréia: 1991. Po-
les: 1 (Gil de Ferran).
Vitórias: 2 (John An-
drerri e Gil de Ferran).
Endereço: 1101 West
County Road 150, Mi-
dland,TX 79706

SPSPIP

MOQUHflR-tftem

A revista italiana Autos-

prim diz que o sucesso da
equipe Jim Hall no cam-

peonato de 1996 depende
do que o velhinho, o dono
da equipe, faça para não

perder o controle nos bo-
xes. Fica difícil imaginar

que todo o esforço da
Honda, do brasileiro Gil

de Ferran e dos patrocina-
dores da Hall possa aca-

bar perdido apenas pelas
famosas crises tempera-
mentais do patrão. O fu-
turo de Gil na Indy está

em ótimas mãos e a Hall
não pode faltar cm nenhu-
ma lista de favoritos ao
título deste ano. Basta ver

que nas três últimas corri-
das disputadas na Indy,
Gil de Ferran ganhou uma
e chegou duas vezes em
segundo.

¦ ;:<€

Nome: Tasman Mo-
torsporls Group. Pro-
prietàrios: Steve Horne,
J. Eischen, Ben Dillon e
Stanley Ross. Pilotos:
André Ribeiro e Adrian
Fernandez. Chassi: Lo-
Ia. Motor: Honda. Pneu:
Firestone. Estréia: 1995.
Poles: 1. Vitórias: 1. En-
dereço: 4192 Weaver
Court, Hilliard, Ohio
43026

Tasman

A equipe do brasileiro André Ribeiro terá dois carros em 96 — o outro é do mexicano Adrian Fernandez.
O reforço é importante porque com dois pilotos fica muito mais fácil achar o melhor caminho na hora de
acertar o carro. A Tasman tem ainda outras vantagens como os motores da Honda, o dinheiro da
Marlboro c os pneus da Firestone. Trata-se de uma das equipe mais organizadas e jovens da Indy,
candidata certa a pelo menos algumas vitórias em 96. André já mostrou o potencial da Tasman. ganhando
sua primeira corrida, ano passado em New Hampshire.

18 «D FÓRMULA INDY
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Derrick Wal-
ker Propriety- ^^^B^^^B-~

pi-
/ofos: Gordon e
Scott Pruett Chass/; —BBB
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Nome; Derrick Wal-
ker Proprietà-
rio: Derrick Walker. PI-
/ofos: Robby Gordon e
Scott Pruett Chass/: —JBB|[
Reynard. Motor: Ford 0P i^RStt H
Cosworth. Pneu: Good- B
year. Estréia: 1991. Po- ^^BHB' ¦
/es; 6. Vitórias: 3. Ende- _ ; n »
reço; 4035 Champions- _ ° 1
hip Drive, Indianapolis, iroHne
IN 46268

PacWest

Maurício Gugelmim garante que apesar de não ter conseguido os melhores motores da Ford, a PacWest

vem mais preparada para o campeonato deste ano do que esteve no ano passado. Pouca gente acredita.

Apesar de ter muito dinheiro, a PacWest não conseguiu reforçar seu time de técnicos e engenheiros como

Gugelmim esperava e pode cair de rendimento a partir da metade do ano, quando as equipes mais fortes

estiverem com seus carros mais desenvolvidos e, claro, muito mais velozes. Resta saber apenas se a

experiência de Maurício será suficiente para manter a PacWest motivada o ano inteiro.

Nome: Hollywood
Team PacWest. Pr o-
prietàrios: B. McCaw, T.
Armstrong, D. Dobson.
Pilotos: Maurício Gu-
gelmin e Mark Blundell.
Chassi: Reynard. Mo-
tor: Ford. Pneu: Good-
year. Estréia: 1993. Po-
les e Vitórias: 0. Ende-
reço: 4601 Methanol La-
ne, Indianapolis, IN
46268

Walker

A equipe Walker só figura
com destaque na lista dos

favoritos do título deste

ano por conta do talento
de Robby Gordon e a for-

ça dos novos motores da
Ford que conseguiu com a

ajuda de Gordon. Na prá-
tica, a Walker é uma equi-

pe formada por duas par-
tes desiguais. Robby guia
um carro com atendimen-
to, orçamento e motor de

equipe de ponta, enquanto

seu companheiro, Scott
Goodyear, tem esquema
de time pequeno e pobre.
O lado Gordon da Walker

é o lado vencedor. Pode

ganhar corridas a qual-

quer momento e deve ser

considerado um dos can-

didatos ao título deste

ano.
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paldi para conduzir sua equipe em 96. Nao

combinagao tecnica das mais perigosas: raoto- |:'_' '

chassis Lola e um dos pilotos que anda mais r»t*e$fonc pIh
rapido em pistas ovais e circuitos de alta velo- ^ .T^JSGSS

sera surpresa se aparecer entre as
em todas as

IRahal

Bobby Rahal montou sua propria equipe para

•f;'"' , 
" 

Lcttemian trOUXC 2 Rahal UIT1 pOUCO
mats de dinheiro e prestigio, algo que pode

wmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmi^^i^^mmm^m—^mmm^mm—mm—* ajudar muitO SUa equipe.

Greg Moore. Trata-se de uma combina^ao

e um dos pilotos mais rapidos que a Indy viu

A Toyota convocou Dan Gurney, dono da All y
American Racing e ex-piloto da F 1, para ^
construir um carro e montar uma equipe que
pudesse, um dia, garantir a ela um titulo na F
Indy. Ate agora os pianos de titulo da Toyota m
e de Gurney parecem miragens no horizonte.
0 carro esta longe de ser competitivo e ""
motor idem. Este serii um ano de aprendizado

*ATRICK
»0\0t

Patrick

Pat Patrick tentou contratar Emerson Fítti-

paldi para conduzir sua equipe em 96. Não
conseguiu. Seguirá com Scott Pruett e uma
combinação técnica das mais perigosas: moto-
res Ford de última geração; pneus Firestone;
chassis Lola e um dos pilotos que anda mais
rápido em pistas ovais e circuitos de alta velo-
cidade. Não será surpresa se aparecer entre as

primeiras em todas as provas.

Bobby Rahal montou sua própria equipe para
fugir dos problemas de contrato que os pilotos
sempre enfrentam com seus patrões. Acabou

ganhando uma dor de cabeça extra, a admins-
tração de seu time, e até agora não obteve os
resultados a que se propunha. A sociedade
com o apresentador da TV norte-americana
David Letterman trouxe a Rahal um pouco
mais de dinheiro e prestígio, algo que pode
ajudar muito sua equipe.

Forsythe

A equipe Forsythe de hoje é a equipe Green de
ontem. Vem com patrocínio dos cigarros Pia-

yer's e a mais última revelação do automobi-
lismo canadense, o campeão da Indy Lights,
Greg Moore. Trata-se de uma combinação
capaz até de sonhar com o título e que merece
ser tratada sempre com muito respeito. Moore
é um dos pilotos mais rápidos que a Indy viu
nascer.

A Toyota convocou Dan Gurney, dono da AU
American Racing e ex-piloto da F 1, para
construir um carro e montar uma equipe que
pudesse, um dia, garantir a ela um titulo na F
Indy. Até agora os planos de título da Toyota
e de Gurney parecem miragens no horizonte.
O carro está longe de ser competitivo e o
motor idem. Este será um ano de aprendizado

.1 ^JjPJ
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Indycar
Nome de fantasia
da empresa que
organiza o
campeonato de
Fórmula Indy e
apelido oficial da
categoria nos EUA.
CART
Abreviatura de
Championship
Auto Racing
Teams, o nome
verdadeiro da
empresa que
organiza o
campeonato. Ela
funciona como
qualquer
companhia que
explora o segmento
das diversões.
Vende franquias
para os donos das
equipes e tem lugar
na sua diretoria
para todos os
franqueados e um
representante dos

pilotos.
IRL
Indy Racing
League,
organização que
montou um
campeonato
paralelo de Indy,
disputado apenas
em pistas ovais,
com carros mais
antigos e baratos,
visando a facilitar a
ascensão de pilotos
americanos ao

automobilismo
internacional.
Ptt-stop
Parada nos boxes.
Em geral este termo
é usado para as
paradas de
reabastecimento e
trocas de pneu
durante a corrida
mas a expressão é
genérica. Toda vez
que um carro entra
nos boxes.
Stop and go
Termo que define
uma das penalidades
mais comuns da
Indy. Toda vez que
um piloto ou uma
equipe comete uma
irregularidade na
zona dos boxes o
carro é obrigado a
fazer parada
relâmpago de
punição.
Splash and go
Gíria que indica
uma parada rápida
nos boxes para que
o carro receba um
pouco de
combustível e com
isso consiga
terminar a corrida.
Em geral acontece
quando a equipe
erra no cálculo.
Válvula pop-off
Mecanismo que
ficou famoso na F 1
e serve para
controlar a pressão

A Chuva: inimiga número um das corridas
em pistas ovais. Quando chega, os carros

saem imediatamente da pista. Não se corre
em oval quando a pista está molhada.

do turbo, mantendo-
a sempre nos limites
do regulamento.
Quando a pressão
intema do motor
fica alta demais a
válvula se abre e o
motor perde
potência.
lürtio
Turbina que se
movimenta com a
força dos gases do
escapamento e serve
para injetar ar sob
pressão dentro dos
cilindros,
duplicando a

potência disponível
no motor.
Metanol
É o combustível dos

carros da Indy,
famoso por produzir
um fogo invisível
que só pode ser
apagado com água.
Wlnners ckde
Círculo dos
vencedores
equivalente ao
pódio da F 1.
Prêmios
Uma das grandes
atrações da F Indy.
Os americanos
gostam de medir o
sucesso de um
piloto pelo volume

de dinheiro que ele
acumulou nas pistas.
Ao contrário da F 1,
onde os prêmios
são simbólicos e
costumam acabar
nas mãos das
equipes os prêmios
da Indy são medidos
em milhões de
dólares e
normalmente
entregues após uma
cerimônia
específica. O piloto
sai da pista com o
cheque no bolso.

Velocidade
Uma das ilusões da
F Indy. O fato de os
carros competirem
também em ovais
viabiliza exercícios
de velocidade pura,
às vezes próximas
aos 400km/h, que
deixam a ilusão de
que os bólidos da
Indy podem ser
mais rápidos do que
os da F 1. Isto não é
verdade. Se as
atuais máquinas da
F 1 fossem
preparadas para
competir em pistas
ovais, seriam
certamente mais
rápidas.

Determina que todos
os competidores
devem parar,
interrompendo a
prova

É a bandeirada final,
indicando o término
do treino ou da
corrida

As bandeiras

m
\

Para avisar da
aproximação de carro
mais rápido, quando
é mostrada estática.
Quando agitada,
indica que há um
carro tentando
ultrapassar

Perigo na pista.
Enquanto for agitada,
não pode haver
ultrapassagens e os
carros são
reagrupados atrás do
carro-madrinhá,
tirando do líder a
vantagem em relação
aos rivais

Alerta que há um
carro mais lento na
pista, podendo ser
outro competidor ou
carro de serviço

Apresentada junto
com o número do
carro, indica que o
piloto deverá parar
nos boxes, em no
máximo três voltas,
para dar explicações
ao diretor de prova

FÓRMULA INDY WD 2 1
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Ovais
Marca registrada
cia Indy. são as

pistás em formato
circular (retangular
no caso do Rio),
onde os carros

podem
desenvolver
velocidades
absurdas, graças
ao traçado simples
e que não exige
freadas fortes.
Road course
São os circuitos
normais que o
automobilismo
internacional
conhece, com um

desenho que
combina retas e
curvas de
características e
relevo aleatórios.
Pole-position
Posição de Honra
na largada. Trata-
se do primeiro
lugar no grid.
sempre reservado
ao piloto que
obtém o melhor
tempo nos treinos
de classificação. A
única diferença é

que na F lndy a

pole-position vale
um ponto e ajuda

o seu dono na
corrida pelo título.
Tteinos de
classificação

Para secar a pista: Uma caminhonete
com turbina adaptada na traseira é usada

na Indy para secar e tirar a sujeira da pista

Nas pistas ovais, o
sistema de
formação do grid
de largada é
diferente dos

padrões da F 1. Os

pilotos entram na

pista um de cada
vez para buscar o
seu lugar no grid.
Depois de duas
voltas de
aquecimento, eles
recebem a bandeira
verde para iniciar
uma série de duas.
três ou quatro
voltas
cronometradas. A
melhor dessas
voltas é a que vale

para determinar o

posicionamento
dos carros na hora
da partida.
PPG
Nome de uma
empresa americana

que fabrica tintas

para a indústria
automobilística e
há 16 anos

patrocina o
campeonato da
lndy, garantindo,

entre outras coisas,
um prêmio de USS
1 milhão ao
campeão da
temporada.
Carro madrinha
É o veículo que
representa a direção
da prova na pista.
Também conhecido
como pace ctir. Sua
função principal e
mais conhecida é a
de liderar a fila
indiana que se

forma com os
carros de corridas
impossibilitados de
ultrapassar seus
adversários,

quando a
segurança dos

pilotos está
ameaçada e a
bandeira amarela
entra em ação.
indy Lights
També, conhecida
como Mini-Indy, é
a categoria-escola

FÓRMULA INDY

da lndy. Um
campeonato
montado para
ajudar na formação
de novos pilotos e

garantir que
tenham experiência
em ovais antes de
serem promovidos
para a F Indy.
Franquia
Título de sócio no
clube da F Indy. É
o instrumento

jurídico que as
equipes compram

para terem o
direito de inscrever
seus carros no
campeonato e

participar nos
lucros da Indycar.
Milhas por hora
Medida de
velocidade. Para
saber o equivalente
em Km/h basta
dividir o valor em
MPH por 1.609.
Rookie
Nome dado aos

pilotos estreantes
da FIndy
Bombeiro
O fogo na Indy é
invisível. Por isso
toda proteção aos
bombeiros (foto) é

pouca.
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COORDENAÇÃO:

Fábio Dupin

EDIÇÃO:

Paulo César
Vasconcellos

Vicente Senna

Mário Andrada
e Silva

ARTE:

Fernando Pena

Luiz Dacosta

FOTOS:

André Arruda

Divulgação

Um serviço da

Agência JB
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C IRCUITOS

GP de Miami Rio 400 IndyCar

Australia

Data: 3 de margo Data: 17 de margo Data: 31 de margo
Local: Homestead, F16rida Local: Rio de Janeiro, Autodromo Local: Surfer's Paradise
Circuito: 2,4 km (oval) Nelson Piquet Circuito: 4,5 km (misto, de rua)
N° de voltas: 133 Circuito: 3 km (oval) N* da voltas: 65
Pole 95: Michael Andretti N° de voltas: 133 Pole 95: Michael Andretti
(1 min03s254) • Primeira prova de Formula Indy (1 min36s770)
Vencedor 95: Jacques Villeneuve realizada na America Latina Vencedor 95: Paul Tracy

US 500 200 milhas de GP de Detroit

^'lWaUkee

Data: 26 de maio Data: 2 de junho Data: 9 de junho
Data: 28 de abril Local: Brooklyn, Michigan Local: West Allis, Winsconsin Local: Detroit, Michigan

Circuito: 3,2 km (oval) Circuito: 1,6 km (oval) Circuito: 3,3 km (misto, de rua)
N* de voltas: 200 N° de voltas: 200 N° de voltas: 77
• A prova foi criada para substituir Pole 95: Teo Fabi Pole 95: Robby Gordon
as 500 milhas de Indianipolis (22s1 60) (1 min09s795)

Vencedor 95: Paul Tracy Vencedor 95: Robby Gordon

IndyCar

Austrália

Data: 31 de março
Local: Surfer's Paradise
Circuito: 4,5 km (misto, de rua)
N* de voltas: 65
Pole 95: Michael Andretti
(1min36s770)
Vencedor 95: Paul Tracy

Data: 3 de março
Local: Homestead, Flórida
Circuito: 2,4 km (oval)
N'de voltas: 133
Pole 95: Michael Andretti
(1min03s254)
Vencedor 95: Jacques Vilieneuve

Data: 9 de junho
Local: Detroit, Michigan
Circuito: 3,3 km (misto, de rua)
N° de voltas: 77
Pole 95: Robby Gordon
(1min09s795)
Vencedor 95: Robby Gordon

Data: 26 de maio
Local: Brooklyn, Michigan
Circuito: 3,2 km (oval)
N* de voltas: 200
• A prova foi criada para substituir
as 500 milhas de indianápolis

GP de Long

Beach

Data: 14 de abril
Local: Long Beach, Califórnia
Circuito: 2,55 km (misto, de rua)
N° de voltas: 105
Pole 95: Michael Andretti
(52S482)
Vencedor 95: Al Unser Jr.

200 milhas de

Nazareth

Local: Nazareth, Pensilvânia
Circuito: 1,6 km (trioval)
N° de voltas: 200
Pole 95: Robby Gordon (19s206)
Vencedor 95: Emerson Fittipaldi

200 milhas de

Milwaukee

GP de Detroit

GP de Miami

Data: 2 de junho
Local: West Allis, Winsconsin
Circuito: 1,6 km (oval)
N° de voltas: 200
Pole 95: Teo Fabi
(22s160)
Vencedor 95: Paul Tracy

Rio 400

Data: 17 de março
Local: Rio de Janeiro, Autódromo
Nelson Piquet
Circuito: 3 km (oval)
N° de voltas: 133
• Primeira prova de Fórmula Indy
realizada na América Latina

Indy Toronto

Data: 14 de julho
Local: Toronto, Canada
Circuito: 2,8 km (misto, de rua)
N* de voltas: 98
Pole 95: Jacques Villeneuve
(58S046)
Vencedor 95: Michael Andretti

200 milhas de

Portland

Data: 23 de junho
Local: Portland, Oregon
Circuito: 3,1 km (misto)
N° de voltas: 102
Pole 95: Jacques Villeneuve
(59s687)
Vencedor 95: Ai Unser Jr.

Data: 14 de julho
Local: Toronto, Canadá
Circuito: 2,8 km (misto, de rua)
N* de voltas: 98
Pole 95: Jacques Vilieneuve
(58S046)
Vencedor 95: Michael Andretti

GP de

Cleveland

Data: 23 de junho
Local: Portiand, Oregon
Circuito: 3,1 km (misto)
N° de voltas: 102
Pole 95: Jacques Vilieneuve
(59s687)
Vencedor 95: Ai Unser Jr.

Data: 30 de junho
Local: Cleveland. Ohio
Circuito: 3,8 km (misto, aeroporto)
N° de voltas: 90
Pole 95: Gil de Ferran
(57S815)
Vencedor 95: Jacques Vilieneuve

500 milhas de

Michigan

Data: 28 de julho
Local: Brooklyn, Michigan
Circuito: 3,2 km (oval)
N° de voltas: 200
Pole 95: Parker Johnstone
(31S242)
Vencedor 95: Scott Pruett

GP de Elkhart

Lake

8 de agosto

200 milhas de

Mid-Ohio -

Indy Vancouver

Data: 11 de agosto
Local: Lexington, Ohio
Circuito: 3,6 km (misto)
N° de voltas: 83
Pole 95: Jacques Vilieneuve
(1min06s836)
Vencedor 95: Ali Unser Jr.

Data:
Local: Elkhart Lake, Winsconsin
Circuito: 6,4 km (misto)
N* de voltas: 50
Pole 95: Jacques Vilieneuve
(1min41s261)
Vencedor 95: Jacques Vilieneuve

Data: 1 de setembro
Local: Vancouver, Canadá
Circuito: 2,7 km (misto, de rua)
N° de voltas: 100
Pole 95: Jacques Vilieneuve
(55s226)
Vencedor 95: Ali Unser Jr.

Data: 8 de setembro
Local: Laguna Seca, Califórnia
Circuito: 3,5 km (misto)
N° de voltas: 84
Pole 95: Jacques Vilieneuve
(1min09s625)
Vencedor 95: Gil de Ferran
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Portao 8

Pista de Formula 1
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.." Portao 4 __ ^

Pista de Fórmula 1

Portão 7

Curva 3

Camarotes

Passarela

Camarotes

Curva 4
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Portao 2

N as corridas disputadas em pistas ovais, que ficaram conhecidas

como 
'autoramas 

da Fórmula Indy', o público quase não consegue sentar

de tanta emoção provocada pelas constantes ultrapassagens. Por isso é importante decorar

as cores e números dos carros dos pilotos brasileiros. Emerson (número 9) e Christian

(número 11) têm máquinas vermelhas com inscrições em branco. Gil de Ferran (8) corre no

único carro amarelo da Indy. Boesel vai a bordo do número 1, dourado e vermelho com a

marca da Brahma. Gugelmin (17) pilota um carro vermelho, azul e branco com a marca

Hollywood. No de André Ribeiro (31) a cor predominante é o azul. O de Marco Greco (7) é

branco com uma faixa vermelha e o de Roberto Moreno (34), branco com detalhes em azul.

Oval Emerson Fittipaldi

O oval Emerson Fittipaldi do circuito Nelson Piquet honra as tradições dos dois pilotos.

É uma pista que exige experiência, calma e ousadia nas ultrapassagens. Preste muita

atenção na curva 1. É o melhor ponto de ultrapassagem e a prova pode ser decidida ali.

FÓRMULA INDY 25
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J. Vasser 20

G. De Ferran 16

R. Gordon 14

S. Pruett 12

B. Rahal 10

C. Fittipaldi 8

G. Moore 6

A. Unser Jr. 5

M. Andretti 4

B. Herta 3

A. Fernandez 2

S. Goodyear 1

E. Fittipaldi o

R. Boesel 0

E. Lawson o

A. Ribeiro 0

M. Blundell Q

H. Matsushita o

S. Johansson o

C. Guerrero o

J. M. Fangio II o

J. Krosnoff o

P. Tracy 2

A. Zanardi o

M. Greco o

M. Gugeimin o

R. Moreno n

P. Johnstone j

A CONTABILIDADE DOS PONTOS

1° lugar, 20 pontos; 2o lugar, 16; 3o lugar, 14; 4o lugar, 12; 5o lugar, 10; 6o lugar, 8; T lugar, 6; 8o lugar, 5;
9o lugar, 4; 10° lugar, 3; 11° lugar 2; 12° lugar, 1; Pole-position 1; Líder da maioria das voltas, 1.
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Chevrolet, andando na frente

na Indytar Brasil.

Confirmando assim, o seu pioneirismo

na Indústria Automobilística Nacional.

Chevrolet, 70 anos andando na frente.

T'mia, a sua Concessionária Chevrolet

andando na frente no Rio de Janeiro.

Venha ò Tania para 
sentir toda a emoção e prazer

em pilotar 
esta 

"máquina".

A ÚNICA MA BARRA»

AV. DAS AMÉRICAS, 2091 - BARRA RJ. PABX: 
(021) 

439-1212
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Ria it Jiuirr Hi Pmittiti Wibti, 1C5 - 4* irtir Tel.: B211210-2111 fa: |W1533-3713

Yitirii: li. KB!) Stiliri il hill, 714 - Sill 012 111.: [027)2274411 fa: (02712554200

CHEGARAM AS VIAGENS

DE BAIXA TEMPORADA

DA AMERICATUR

Maceió

Porto Seguro

Fortaleza

Porto de Galinhas
¦ '^BÊSÊBBÈÊÊÊWÊÊÊ

Praia de Pioa

Fernando de Noronha

ment
VIAGENS E TURISMO

Torcendo com você na fórmula Indy

Ria it jjuin- m ÀS wteSjíT? nãt lei: 10211210-2111 WmMm

íitlrii: »i. Hbsi Stiliri il Ptlll,714 - Sill 012 TH: (027)227-4411 Fa: [0271255-4200

CIISIIIISII Uim IEIUBII
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fortaleza
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Porto de Galinlias
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3.000 km.

EXTENSÃO DA GRANDE MURALHA DA CHINA.

10.000 km.

DISTÂNCIA QUE VOCÊ VAI PERCORRER DE GRAÇA COMPRANDO UM VOLKSWAGEN NA TIANÁ
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PROMOÇÃO É
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Comprando um Volkswagen 0 km*,
exceto modelo popular, a Tianá dá pra você

-«, l .000 litros de combustível.Que dá pra rodar 10.000 km*1
p Que dá pra percorrer três vezes a Muralha da China.

(e ainda sobra combustível). Essa não dá pra perder.
f

Cs
^. 

Promoção válida por tempo limitado.
^ ** Conforme consumo médio divulgado no manual

do proprietário da VW.

(§> Tianá

QSSníSVOLKSWAGEN MERECE
UMA CONCESSIONÁRIA ASSIM

BOULEVARD 28 DE SETEMBRO. 86 - VILA ISABEL

264-8000

Aberta diariamente até 20h. Plantão de vendas: Sábado até 18h e Domingo até 13h.
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fí^/^úf de Arte LatinoAmericana

A ARTE VALE DESDE A CRIAÇÃO DO ARTISTA,
E NÃO DESDE QUE SE PAGA POR ELA.

QUEM CONSAGRA A ARTE Ê 0 PÚBLICO,
E NÃO 0 MARCHAND OU 0 GALERISTA.

^V
^1 ^r

A ARTE VALE DESDE A CRIAQAO DO ARTISTA,
E NXO DESDE QUE SE PAGA POR ELA.

QUEM CONSAGRA A ARTE 6 0 P&BLICO,
E NXO 0 MARCHAND OU 0 GALERISTA.
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'ljkcAv IMPORTADOS 

QUE FALAM

AS HORAS! FALO AS HORAS! [ despertador|

nnMHia 

aHr Aperteaqui
falar ^

^—"1 horas^^HK-„||,,. _ ,, _. . Falante. Relogio Digital que fala as horas e [bMB?P - ">r''^:-:iinini irw laiKy. Relogio Digital com alarme despertador com som de cuco bip ?
INI P.ulso ^ue fala as horas galo cantando e 5 volumes de som. Funciona com

W-ir BPll^^k com um toque no botao e a cada hora. Com 2 pilhas Que nao acompanham' r - •-' ¦ «8 jgBmrfBiRiO^ V alarme e pulseira de borracha. u n Qn Tam.: 15 x 6 cm.

| 
m flK«B VRef: 91.23.10 j 9,90 Ref.: 91.70.10  27,90 J

(» 

Re .. 22 , 
^______..;.-fwagnenzaaas| p . . .^7 , fti ^

Ulanfon r^ninotrt *• —j Duiei. Conjunto de 3 tesouras em Aco Inox com I
maic Ho w 1 - terramentasmagnetizadas com cabos anatomicos. Composicao: Tesoura de I

j ? funfoes. Composi?ao: Conjunto de costura (20 cm) e 2 de uso qeral f13 e 16 cml S
eC24junlasama^»tiMd°' 

°atraCa re9ul*vel' Ref-: 91.61.10 ^ ( 

7 90 F

pe?as vem F

'nquobrilveJ^jygi.pc"'®s sol com
•"^cSrXSS" ~ •W'oJSS* Po»nc'a intercambiavel com chaves'•¦ *2.08.17 «mbar "eoima. philips, 3 chaves de fenda e furador de gelo. c~, . 

— Ri
Ref.: 31.67.17 * -n oOlQaCJOr. Kit para soldar com maleta em

Q gn •?',yU plastico rfgido. Composifao: pistola, 3 n^ j 
ponteiras, carretel de solda, graxa e maleta. rj

Botao para 220 Volts 31.21.18 r*(\ Q<-i 4 ft
*' 
,SF^ abrir 

a tampa |110 Volts 31.35.13l Zt?5yU S

Sander." 0 90 '^rAesta
es^hadas Anitar Aspyrar. Aspirador de po para carro com 18
Ret-'- 22.30.io Mpitar. Chaleira de apito esmaltada e decorada. Wa«s de potencia, para ser usado no isqueiro do

nfiPai« ooei:n £arra ^companha fio de 4 metros flexfvelRef.: 36.99.18 1 O 90 Tam.: 17 cm. -I O onI^j U Ref.: 91.46.14 I 8,90

i 
©©[fifiprJ IMPORTADOS 

GARANTI* DEsatisfaqao

> fnril rih 
DE primeira qualidade 0U SEU DINHEIR0 DE V0LTA!

y %silw!i ) • Produtos importados que ja estao no Brasil! LifSim Ml S$g%^£%h*%

|MBB11!|J|M|i|»||| • 
Receba seu pedido em ate 15 dias uteis! ^fptJ& J9t tfs@i?k*rtj£§ f3pl06a

lippv Wn rCOm Mil I'ii'50, mm m 
No$e-\ lutosl stao no Brasil!

IMPORTADOS QUE FALAM

EU TAMBÉM

FALO AS HORAS!

EU FALO

AS HORAS!
Relógio

despertador

Alto-falante

panes. &
R«#S oÜrav,o'eRef-" 22.36.11 Protetoras contra

Aperte aqui
falar

horas

Relógio Digital^^Fde pulso que fala as horas
com um toque no botão e a cada hora. Com
alarme e pulseira de borracha, j /» _ _
Ref.: 91.23.10 1 Q 90

Falante. Relógio Digital que fala as horas ecom alarme despertador com som de cuco, bip,
galo cantando e 5 volumes de som. Funciona com2 pilhas que não acompanham.
Tam.: 15x6 cm. __
Ref.: 91.70.10 2/90

Com extensor para locais de difícil acesso

As peças vem
dentro do cabo

L * Ideal j-
Maxvisi i"iQuobrável.

na chuva ouRef-' 22.08 1

:Lao ar llvrr»
ajmação leve (s°l. na neblina Potência. Super chave intercambiável com 2 chaves

philips, 3 chaves de fenda e furador de qeloDnl . O« e*T 4 -» 3 Soldador. Kit para soldar com maleta em
plástico rígido. Composição: pistola, 3
ponteiras, carretei de solda, graxa e maleta.

Botão paraabrir a tampa 110 Volts

Aspirador de carro
Apita

quando a
água

ferve!!!

Sander. Óculos com armação dourada eMen^

espelhadas. 5
Ref .. 22.30.18

ICI



de ovos em plastico resistente 

^^ 

^

Sm KKem 
A?° lnOX" audjgao. Excekjnte para ajudaiia escutar sons que A\QLI| [I •

CL fin estao forado alcance de sua,raudi?ao normal. ™Hef.. 32.07.14 ©¦ Acompanha manual de instrugoes. bateria e extensao

, lAntiaderentel Prego Barato!

• Usesobreapia, mesaouat6dentrode uma pancla.
* 

ttescongela rapidamente peixes, aves, carnes, legumes,

eetetricidade

^ 

5,^9 ^
superficie antiaderente especial que descongela

LDescascador bStataT P fPPOS alimentos com a maior rapidez no simples contato com
| 
-T S ^' CYU* Tar-eM?20aCmndeja- ,n^ebr^vel!

Exwlen|$!! ^ 2^»

^^NCOla. P'Stola Aquece no ] 

^ 
^

conserta brinquedos, moveis, utensilios dom6sticos, tudo calor como
que voce imaginar! Bivolt. um forno!
Ref.: 31.22.15 8?9i>

jfa EmqMlquer ^

Pedld°! plP^ 0e 
2* a 6s feira - at6 as 2&h 

¦ VlVJ! Li^J
' 

_ 
Sab. 

& Bom. - 10 as 18h ImIiMM&M 
*M 

ftrf

Não é um aparelho de surdez!

Adaptável
para

qualquer
tamanho de

orelha.
Corta-Ovos. Cortador
de ovos em plástico resistente
com lâminas em Aço Inox.
Tam.: 20 cm. _
Ref.: 32.07.14 R 00

jAntiaderente|

Use sobre a pia, mesa ou até dentro de uma panela.Descongela rapidamente peixes, aves, carnes, legumes,
conservando o sabor dos alimentos.
Dispensa o uso de microondas, fogão e eletricidade
para descongelar.

Abridor

Chave de
fendaChave Phillips

Chave de boca

Santelmo. Conjunto de frigideiras
esmaltadas com revestimento interno
antiaderente e cabos de baquelite.
Tam.: 22,17 e 15 cm.
Ref.: 34.87.16 1nnr 1C

Tesoura
Depois

Set. Kit-Chave super útil com 7 funções
Ref.: 91.74.19— Fatia, rala,

descasca
épica

legumes,
batatas,
frutas e

verduras!
Espreme
laranjas

e faz
sucos!

Descongelante. Bandeja em alumínio nobre esuperfície antiaderente especial que descongelaalimentos com a maior rapidez no simples contato coma superfície da bandeja. Inquebrável!
Tam.: 35 x 20 cm. <-./-» ,
Ref.: 31.73.14 XH.90

Preço$

Excelente$ !!

Não precisa
de óleo ou
gorduras.

Cozinha no
vapor.

MaxMix. Mistu-
rador super práticoem plástico resistente.
Funciona com 2 pi-lhas pequenas quenão acompanham.
Ref.: 3246.12

Fatiador
Picador

Maxkut Kit cozinha super útil! Tem 4 tipos de lâminas emAço Inox intercambiáveis. ^ r\Ref.: 32.14.19 1 2 90

Para churrascos, frangos, cozimentos
de legumes e muito mais. Bate ovos,

claras, molhos,
bebidas,

chocolate,
sucos,

vitaminas, tudo!

Cooking. Super panela em alumínio
polido com revestimento antiaderente
interno e externo. Assa, grelha, frita sem
óleo e descongela. _
Diâmetro: 27 cm. OQ 90
Ref.: 34.29.12

GlinCOla. Pistola para colar. Indispensável no lar,conserta brinquedos, móveis, utensílios domésticos, tudo o
que você imaginar! Bivolt. ^Ref.: 31.22.15 & 95

Aquece no
calor como
um forno!

Em qualquer
pedido! ICI
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Gavea transplante

DOAR É HUMANO

O Programa Gaveatransplante precisa de solidariedade. Precisa de apoio de empresas e pessoas que possibilitem que um projeto tão importante vi

em frente Você pode doar recursos financeiros, equipamentos, trabalho. Pode doar órgãos como coração, córneas, fígado e rins. Algumas parcerias

já estão mostrando que o Estado do Rio é capaz de ter uma verdadeira infra-estrutura em transplantes, sem nenhum custo para o paciente. Siga o

exemplo de quem está dando vida a este projeto. Muita gente vai agradecer de coração. Ligue: Tel.: (021) 529-4545, Fax: (021)529-4554.

Iniciativa: Centro de Estudos e Pesquisas Genival Londres. Patrocínio: Clínica São Vicente e White Martins.

Apoio: Rio Transplante, Teletrim, Excell e Cult Comunicação. Colaboração JORNALPOBRA8n-



A musica brasileira e uma das mais ouvidas

no 
mundo. por que tem que ser

^rff 
^* diferente justo nas nossas radios?
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o que vem de fora. 50° o + 50%. E assim

A música brasileira é uma das mais ouvidas

no mundo. Então, por que tem

diferente justo nas nossas rádios?

A JB FM reconhece a força da nossa

MPE3 e toca uma música brasileira para

cada internacional, valorizando nosso

produto interno sem fechar o mercado para

o que vem de fora. 50° o + 50° o. E assim

que se faz uma rádio cem por cento.

FTTJ7TI

99,7

<5
</>

J

MÚSICA CIVILIZADA E INFORMAÇÃO RELEVANTE

Gag]



CENTRO DE REVITALIZACAO FiSICA LTDA flHRfH HHl UH
SENHORA SANT'ANNA '|Bpl.-;| _JjPli 

-jfiEj;

Clfnica Mddica - Terapia Meridianos Chineses

UM NOVO ESTILO DE VIDA IDEAL E MODERNO PARA PESSOAS DA
TERCEIRA IDADE COM OU SEM ALGUMA DEPENDENCIA FISICA! Nrlll'i®: I

Salas de jogos (biriba, bingo), musica para dancar, tv a cabo.

Alimentacao preparada adequadamente aos tratamentos
e servidas de acordo com as modernas t^cnicas de nutricao,

Parentes e visitantes podem curtir um dia ou fim de semana

A REVITALIZApAO FfSICA £ FRUTO DE AVANQADA TERAPIA, QUE DEU CERTO,
COM EXCELENTES RESULTADOS OBTIDOS EM CASOS DE LEUCEMIA, EPILEP-
S'A. CARDIOPATIAS, OSTEOPOROSE, PARKISIONISMO, DEPRESSAO, PRO- ^
BLEMAS DE COLUNA, ALEM DE OUTROS PROBLEMS

• 
'••• 

servico? hoteleiros a sua revitalizacao
„ . flff Vi -•' * -- =r~.-

com tratamento eficaz e cannhoso. ™

• Venha nos visitar e depois vera mi** 
^ 

^
como seus familiares e dependentes ' 

lJ> ftfeSl 1" Jkmm - -

se recuperaram e passaram a ter um , ¦ 
^" 5 

"" ' -SSSh

novo e merecido estilo de vida.

W ! - '• '&¦ . '¦ ->v -' •...'" - * v.- ¦. ¦ -¦¦ . -..

CENTRO DE REVITALIZAÇÃO FÍSICA LTDA
SENHORA SANT'ANNA

Clínica Médica - Terapia Meridianos Chineses
CRM 52993242

- CONFORTO - SEGURANÇA - LAZER -

UM NOVO ESTILO DE VIDA IDEAL E MODERNO PARA PESSOAS DA
TERCEIRA IDADE COM OU SEM ALGUMA DEPENDÊNCIA FÍSICA!

• Tudo incluído por R$ 1.200,00 mensais (sem dependência).
> Assistência médica, enfermagem e acompanhamento por
atendentes carinhosas.

Lazer com atividades programadas - internamente e ao
ar livre - 

por especialistas em revitalização física.
Salas de jogos (biriba, bingo), música para dançar, tv a cabo.
Apartamentos com tv a cores, frigobar e telefone com
linha direta!

Serviço de manicure, cabeleireiro.
Boutique, sala de leitura. Piscina térmica, saunas.
Alimentação preparada adequadamente aos tratamentos
e servidas de acordo com as modernas técnicas de nutrição,
de sabor delicioso.

Restaurante, Coffee Shop.
Parentes e visitantes podem curtir um dia ou fim de semana
num hotel 4 estrelas.

A REVITALIZAÇÃO FÍSICA É FRUTO DE AVANÇADA TERAPIA, QUE DEU CERTO.
COM EXCELENTES RESULTADOS OBTIDOS EM CASOS DE LEUCEMIA, EPILEP-
SIA, CARDIOPATIAS, OSTEOPOROSE, PARKISIONISMO, DEPRESSÃO, PRO-
BLEMAS DE COLUNA, ALÉM DE OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE, SEM O
AUXÍLIO DE DROGAS OU ERVAS NO
TRATAMENTO. *-

Limitado número de vagas.
No Hotel Sans Souci, localizado
em Parque com muito verde e ar

puro,'em Nova Friburgo, a 137 Km
do Rio, nossa clínica ocupou todas í
as instalações e serviços do maior
hotel da cidade, aliando o conforto e
serviços hoteleiros à sua revitalização
com tratamento eficaz e carinhoso.

Venha nos visitar e depois verá
como seus familiares e dependentes

se recuperaram e passaram a ter um
novo e merecido estilo de vida.

iMiC
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Segundo o estudo rcalizado pelci Secretaria hstadual de Planejamento, entre as regioes com maiores possibilidadS de atrair investimentos no estudo, a cidadeficou em segundo lugar, pcrdendo upends para a capital

Banlici em oualidade de vida
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Segundo o estudo realizado pela Secretaria Estadual de Planejamento, entre as regiões com maiores possibilidades de atrair investimentos no estudo, a cidade ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a capital

JORNAL DO BRASIL

A cidade em relação ao estado
laBUlWAV.1.1.11''.11. ¦•¦v.'v:.r?'v,.'.".'."".,."r'.vr"r-^r-*''™~^r*rTr",~K,.r.r'-\rrrrs"''~r.\'r?r\r?rs:.r'r\\'rr'T*'7rrr.'\r.rv?"'y,,??"rr>"7.\r'?v*.,.,'x*

Rio de Janeiro — Domingo. 17 de março de 1996 — N° 128

Niterói

Quarto 
Sugar no cenário nacional

Mais detalhado que o estudo do Centro
de Informações e Dados da Secretaria de
Estado de Planejamento, o ranking organi-
zado pela Polis, de São Paulo, deixa Nite-
rói em quarto lugar, em qualidade de vida,
no cenário nacional. Atrás apenas das ci-
dades paulistas de Santos, São Caetano do
Sul e Ribeirão Preto. Dos 1S? municípios
estudados, o Rio de Janeiro fica na 1SJ
colocação, e mesmo Curitiba, tida como
uma das melhores cidades brasileiras, não
foi além do 9o lugar.

Nessa pesquisa, concluída no fim do
ano passado e. que. no momento está sen-
do estudada na Consultoria Especial de
Ciência e Tecnologia, foram adotados qua-
tro quesitos — renda, habitação, ambiente

e alfabetização. Em cada um deles, foram
estudados os dois extremos de cada índice.
Por exemplo: no indicador que analisou a
renda dos moradores foi levada em conta a
população que vive nas faixas de dois c 20
salários mínimos. O que, segundo a pes-
quisadora da consultora Lindalva Cavai-
canti Cid. dá um panorama mais abran-
gente da situação. "Essa 

pesquisa nos reve-
lou dados muito interessantes. Como o da
quantidade de banheiros da cidade. Hoje
em dia. Niterói tem mais de um banheiro
por domicílio", diz.

Niterói fez também boa figura em outra
pesquisi da Polis. A cidade ficou em 6°
lugar no ranking de gestão municipal, que
acompanhou a evolução dos indíoes de

qualidade de 70 cidades desde 9 i e iistou us
melhores desempenhos. "Esse è ura re>ul-
tado que me deixa muito contente. É muito
mais importante manter a administração
com boas estatísticas do que alcançar os
índices e depois esquecê-los", garante o
prefeito.

Nesse estudo, foram escolhidos os mes-
mos critérios do ranking de qualidade de
vida e mais as estatísticas de educação e
saúde. Em todo o Brasil. Niterói só perdeu
em doempenho administrativo para as ci-
dades de São Caetano do Sul, São Bernar-
do do Campo. Porto Alegre, Santo André
e Santos. Também nesta pesquisa, o Rio de
Janeiro ficou em 1 8° iugar.

ESCOLAS — A Secretaria Estadual de
Educação anuncia as medidas que vão
reduzir o problema da falta de professores
nas escolas da cidade, página 3

Nào pode ser vendido separacamentd

SKATE-A abertura de mais uma pista
de skate na cidade, a 'half-pipe' do Bedrodk,
cm Charitas, dá nova injeção de ânimo
ao esporte, paginas

Começam

amanha as

obras na

Ponte

Rio-Niteròi.

Marcos Vianna

PÁGINA 3

Banho em 

qualidade 

de vida

¦ Duas pesquisas colocam Niterói em posição de destaque no ranking dos municípios brasileiros

LUIZ EDUARDO GARC IA

£\ Rio que se prepare. Niterói vem
¦ caminhando a passos largos para

I | se tornar a campeã da eficiência
¦ no estado. Os números nào men-

tem. Segundo o Ranking de Qua-
lidade dos Municípios — divulgado na
semana passada pela Secretaria Estadual
de Planejamento — que aponta as re-
giôes cotn maiores possibilidades de in-
vestimentos no estado do Rio, a cidade
está na segunda colocação, atrás apenas
da capital.

Esse enorme potencial para atrair
tanto investidores como consumidores
só é inibido pela proximidade com o
Rio de Janeiro, distante apenas 13 qui-
lômetros daqui. "Niterói teria melhores
chances de se tornar um grande centro
de atração, se nào fosse a Ponte, que
praticamente gruda a cidade na metrô-
pole. Isso ficou claro no quesito que
chamamos de centralidade". afirma Al-
berto Strozenberg, diretor do Centro de
Informações e Dados (Cide), fundação
da Secretaria de Planejamento que ela-
borou o ranking.

Boas novas — Além desse quesito e
dos indicadores de qualificação de mão-
de-obra e de riqueza, o Cide estudou
ainda índices referentes à infra-estrutura
operacional, que contabiliza a quantida-
de de agências bancárias, correios, linhas
telefônicas, linhas de ônibus intermunici-

pais e meios de hospedagem de cada
município, além dos indicadores de in-
fra-estrutura social, tais como números
de leitos em hospitais, residências com
coleta de lixo, saneamento e abasteci-
mento de água, número de alunos no
ensino básico e meios de comunicação.

Se a proximidade com a capital dei-
xou Niterói em 10° colocação no quesi-
to centralidade, nos outros indicadores
a cidade deu um banho: ficou em pri-
meiro lugar em riqueza é qualificação
de mào-de-obra; em segundo, cm infra-
estrutura social; e em sexto, no quesito
infra-estrutura operacional.

E as boas novas nào param por ai.
Em outra pesquisa, sobre a qualidade
de vida dos municipos do Brasil, reali-
zada pela organização não-governamen-
tal Polis, de Sào Paulo, Niterói se coloca
em quarto lugar, num universo de 187
cidades, enquanto o Rio ficou com a 18a
posição.

O prefeito João Sampaio vê com
muito orgulho a boa colocação da cida-
de. "É muito bom saber que estamos no
caminho certo. Isso nos anima, por
exemplo, a pensar numa campanha que
possa erradicar o analfabetismo na ci-
dade. Afinal, sào só 5(V\ afirma o
prefeito, que e um grande entusiasta do
uso das estatísticas. "Dou extrema im-
portància a esses índices. Através deles,
posso trabalhar com mais racionalida-

de. E com isso. melhorar a nossa per-
formancc", diz.

O prefeito tem mesmo motivos de
sobra para comemorar. A colocação da
cidade no ranking de estudo da Secreta-
ria de Planejamento confirma o poten-
ciai de Niterói para o investimento de
empresas privadas. 

"Dos cinco indicati-
vos usados para a formação dessa lista.
Niterói ficou em primeiro em duas, on-
de foram atestadas as facilidades para a
abertura de negócios na cidade", expli-
ai a geógrafa Satiè Mizubuti, coorde-
nadora da Consultoria Especial de Cièn-
cia e Tecnologia, referindo-se aos quesi-
tos de qualificação de mão-de-obra e
riqueza, que determina o poder aquisiti-
vo da população.

Investimentos — Mas se Niterói
tem esse potencial, o que estão esperan-
do os empresários para investir na cida-
de? O prefeito levanta algumas hipóte-
ses para explicar o ainda baixo nível dc
investimento: "Essas coisas não áconte-
cem de um dia para o outro. Nào basta,
por exemplo, eliminarmos os impostos
para atrair os negócios. Ê preciso um
conjunto de fatores, como os que se
verificam na região da Rua Visconde do
Rio Branco. Depois de sua melhoria, no
trânsito e na urbanização, já recebi vá-
rias propostas para essa área. É só jem-
brar do shopping da Brascan. que vai
ser inaugurado no lugar da antiga loja
da Sandiz". afirma.

Classificação geral
1o) Rio de Janeiro
2°) Niterói
3o) Resende
4o) Volta Redonda
5o) Três Rios
6o) Macaó
7o) Cabo Frio
8o) Petrópolis
9o) Campos
10°) Teresópolis

Infra-estrutura
operacional
1o) Rio de Janeiro
2o) Trés Rios
3o) Resende
4o) Campos
5o) Macaé
6») Niterói
7o) Araruana
8o) Caxias
9o) Bom Jardim
10°) Cabo Frio

Qualificação de mão
dc obra
1») Niterói
2o) Rio de Janeiro
3") Resende
4o) Vassouras
5o) Itagual
6o) Petrópolis
7o) Volta Redonda
8°) Valença
9°) Nova Friburgo

Infra-estrutura social
1o) Bom Jesus de
Itabapoana
2°) Niterói
3") Vassouras
4o) Miracema
5o) Volta Redonda
6°) Valença
7°) Itatiaia
6°) Rio de Janeiro
7o) Macaó
8o) Resende

Riqueza
1°) Niterói
2o) Rio do Janeiro
3°) Angra dos Reis
4") Rio da Ostras
5o) Petrópolis
6o) Cabo Frio
7o) Volta Redonda
8o) Resonde
9") Macaé

Centralidade
1o) Rio de Janeiro
2o) Nova Iguaçu
3°) Três Rios
4o) Petrópolis
5°) Caxias
6o) Nova Friburgo
7o) Volta Redonda
8o) Campos
9o) Resende
10°) Niterói

Fonte: Centro de Informações e Dados da Secretaria de Estado de Planejamento
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JORNAL DO BRASIL A
NITERÓI
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I 'Freud e o visitante' em I

I cartas no Teatro da UFF I
Depois do sucesso no Teatro Candido Mendes, no Rio, chega I

Divulgação

QUEIXAS DE NITERÓIH&sbbí

Agenda

0 Cultural Pub & Jazz Room,
no Pendotiba Point Center, pro-
move, na quinta-feira, às 20h30,
vernissage da pintora Lúcia Mo-
ra, com participação do grupo
Tom da Gente. Na sexta, às
22h30, Maurício Saad e JefTerson
recebem convidados para uma
jam session, com ingressos a RS
10. Já no sábado, às 22h30, é a
MPB que tem vez, com Carla
Morais, a RS 15, o ingresso. A
consumação tanto na sexta quan-
to no sábado e de RS 5.

O Sesc-Niterói está com ins-
crições abertas, até dia 26, para o
seu 23" Festival de Poesias. O te-
ma é livre e podem participar,
com até dois trabalhos, candida-
tos acima de 18 anos que não
tenham obras publicadas comer-
cialmente. As inscrições devem ser
feitas na biblioteca do Sesc, na
Rua Padre Anchieta, 56, Centro.

Devido ao grande sucesso da
reestréia, a peça Confissões de
Adolescente continua no Teatro
Abel por mais uma semana. A
temporada se estende até dia 24,
com sessões de quinta a sábado,
às 2 lh, e domingo, às 20h.

Até 7 de abril, filhotes de cães,
gatos e pássaros estão em exposi-
ção no Plaza Shopping, durante a
feira Baby Dog. O evento reúne
cerca de 100 animais, todos de
raça, no estacionamento G3 do
shopping, de segunda a sexta, de
14h às 22h; aos sábados, de lOh às
22; e aos domingos, de 12h às 22h.
O preço do ingresso é RS 3, e
crianças de 2 a 10 anos ganham
um peixinho de brinde.

O projeto Praia do Delírio traz
a banda Cover Dose, que vão to-

car muito Tim Maia, Lulu Santos
e Rolling Santos. E nos telòes, o
vídeo Magical Mistery Tour, com
os Beatles. A festa está marcada
para às 22h30, na próxima sexta e
sábado, na Praia de Piratininga.
no palco armado em frente ao
Toboágua. Entrada franca.

No domingo pela manhã, .o
grupo Jabaculè Baly Band vai ser
a atração do projeto Música no
Campo. O show tem entrada fran-
ca e está marcado para ás 11 h, na
varanda no Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno, no Campo
de São Bento.

Os artistas plásticos Luiz Sér-
gio de Oliveira e Fernando Gon-
çalves Borges serão os debatedo-
res do projeto Arte do Encontro,
marcado para quarta-feira, no
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno, às 20h, com entrada fran-
ca. Após o debate, uma exposição
com os dois artistas será inaugu-
rada. A mostra fica em cartaz até
o dia 15 de abril, de segunda a
sexta, das lOh às 22h, sábado, das
lOh às 16h e domingo, das lOh às
14h.

Na galeria Quirino Campofio-
rito três jovens artistas mostrarão
suas pinturas com paisagens de
Niterói. A exposição com os pin-
tores Rafael Vicente, Frederico de
Carvalho e Giselc Camargo vai
ser inaugurada na quarta-feira, ás
20h e vai ficar cm cartaz até o dia
7 de abril, sempre de segunda a
sexta, das lOh às 22h, sábado, das
lOh às 16h e domingo, das lOh ás
22h. A galeria fica no Centro Cul-
tural Paschoal Carlos Magno, no
Campo de São Bento.

Cursos

A Escola Nossa, em Pendoti-
ba, está com inscrições abertas
para o curso de Ikebana, a arte
oriental para arranjos florais, em
duas turmas: às quintas-feiras, de
9h às I0h30, e ás sextas, de 15h ás
16h30.0 curso terá início nos dias
11 e 12 de abril. Informações.pelo
telefone 616-4200.

Estão abertas até dia 22 as
inscrições para o Simpósio Avan-
çado em Patologia Clinica que a
UFF realizará de 25 de março a 4
de abril, de 9h às 17h, no Hospital
Universitário Antônio Pedro. Po-
dem se inscrever acadêmicos e
professores de medicina e áreas
afins, na Faculdade de Medicina,
Rua Marquês do Paraná, 303,
Centro, de lOh às 16h. A taxa é de
RS 50. Mais informações: 620-

3330.
O Serviço Social do Hospital

Antônio Pedro está aceitando ins-
crições até dia 29 para o curso de
extensão O Processo de Trabalho
do Serviço Social na Saúde . O
curso será realizado no hospital,
de 3 de abril a 24 de julho, sempre
às quartas-feiras à tarde. Mais in-
formações: 722-5562.

Os artistas plásticos Daniel
Senise, Beatriz Milhazes, Iole de
Freitas, Ângelo Venosa, Ricardo
Basbaun e Ronaldo Rosas vão
iniciar amanhã um curso de apro-
fundamento técnico e conceituai
em arte. As aulas vão ser Sala
Raul Seixas, no Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno, no Cam-
po de São Bento. Mais informa-
ções pelo telefone: 714-7430.

Clin troca número
e agiliza serviço
A Clin informa: seu telefone mudou. A
empresa agora pode ser eontactada através do
número 620-2175, que veio substituir o antigo
prefixo 717. A inovação está sendo
acompanhada por ura reforço no serviço de
atendimento ao público, visando tornar mais
ágil o encaminhamento de críticas e sugestões.
O presidente da companhia, engenheiro
Eduardo Travassos, pede que a população
avise a Clin sempre que vir alguém
despejando lixo nas vias públicas. "Só assim a
nossa Inspetoría de Limpeza poderá tentar
flagrar e multar o infrator. Cabe destacar que
apostamos numa postura mais cooperativa e
participativa por parte dos contribuintes para
que Niterói seja cada vez mais limpa", diz
Travassos.

Livraria faz encontro
de leitura em Niterói
Os amantes da literatura vão ganhar um novo
ponto de encontro. A partir de quarta-feira,
dia 20, ás 17h30, a Livraria Universitária abre
suas portas para o Circulo do Livro Aberto
para que escritores, editores, livreiros c o
público em geral possam interagir com textos
dos mais diversos autores. O primeiro
encontro do Círculo do Livro Aberto será
feito com a leitura do conto Casa Tomada, de
Júlio Cortázar, tendo como leitor-guia o
escritor e psicanalista Ibérbio Galiano. Os
encontros serão mensais, com entrada franca,
mas os interessados deverão retirar as senhas
meia hora antes. A Livraria Universitária fica
na Rua Miguel de Frias, n° 9, em Icarai. no
prédio anexo ao da Reitoria da UFF.

Quatro novas zonas
eleitorais na cidade
Niterói terá mais quatro zonas eleitorais. A
solenidade de inauguração será na próxima
sexta-feira no hall do antro administrativo da
prefeitura, no Centro. As novas zonas
eleitorais são resultados dos
desmembramentos da 71*. 72a, 114a e 115a
ZEs. Segundo o coordenador da Justiça
Eleitoral cm Niterói, Antonio Jaime Boente, o
objetivo è diminuir o número de eleitores das
zonas eleitorais para facilitar a fiscalização
durante a votação c apuração.

Beldade de Icarai vai
concorrer a Miss Rio

, A Empresa Niteroiense de Turismo (Enitur)
apresentará na próxima quarta-feira, dia 20,
ás 21 h, a representante da cidade no Concurso
Miss do Rio, que acontecerá no Metropolitan,
na Barra, no dia 26. A escolhida é a bailarina
Alexandra Araújo, de 22 anos, que mora em
Icarai. A apresentação da candidata será no
The Old Drunk, na rccém-inaugurada Rua
das Pedras, cm São Francisco.

¦ Sinal luminoso
"Solicitamos à prefeitura que

providencie um sinal de trânsito
na Rua Marquês de Paraná em
frente a Rua Des. Athayde Par-
reira, considerando-se o grande
número de pessoas que através-
sam ali diariamente."
llani dc Assis Nunes, moradora
do Centro, e mais 30 assinaturas.
Resposta: Segundo o diretor do
Sistema Viário, Ademar Reis,
não é possível instalar o sinal. O
pedestre deve usar a travessia da
Rua Princesa Isabel, a apenas 50
metros da Athayde Parreira.

¦ Teatro infrator
"Recentemente li no JB-Nite-

rói que a partir de agora, estu-
dante portando carteira de insti-
tuiçào de ensino da cidade pode-
rá pagar meia entrada em cine-
mas, teatros, shows, etc...Qual
não foi a minha surpresa quan-
do ao tentar comprar ingresso
para assistir à peça O mercador
de Venza, em cartaz no Teatro
Municipal de Niterói, tive minha
carteira de estudante recusada
pela bilheteira. Tentei, argumen-
lar que se tratava de um direito
previsto em Lei Municipal (o fa-

to se agrava ainda mais pois o
teatro também é municipal) já
em vigor, mas ela continuou ir-
redutível."
Ronaldo Callado
Resposta: A Assessoria de Im-
prensa da Funiarte informa que
a bilheteira errou em não vender
a entrada ao estudante. O telefo-
ne da Secretaria de Fiscalização
para reclamações é 620-0403, ra-
mal 290.

As cartas devem ser enviadas
para a redação do JB-Niterói, na
Avenida Brasil, 500/6° andar,
CEP 20.949.900.

Tempo ruim atrasa
consertos no asfalto
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de
São Gonçalo deve iniciar uma grande
operação tapa-buraco na cidade, mas antes
aguarda uma trégua das chuvas. Cinco frentes
de obras estão prontas para fazer o
recapeamento das principais ruas do
município desde fevereiro, mas o serviço não
pôde ser feito devido áos constantes
temporais que castigam todo o estado desde
janeiro. Segundo o secretário, Antônio
Manoel, a usina de asfalto da prefeitura pode
produzir 220 toneladas do produto por dia,
mas o material só pode ser colocado nos
buracos pelo menos cinco dias depois das
chuvas. "Com o solo úmido, o asfalto se
deteriora rapidamente e o município não pode
correr risco de desperdiçá-lo, já que os custos
são muito altos", explica. Até que os buracos
sejam tapados na vias de maior movimento, a
prefeitura está usando brita como medida
paliativa.

cFreud e o visitante' em

cartaz no Teatro da UFF
Depois do sucesso no Teatro Cândido Mendes, no Rio, chega a
Niterói para uma curta temporada a peça Freud e o visitante
(foto), escrita pelo francês Eric Emmanuel Schmitt e ganhadora de
oito prêmios Molière. Com direção de Gilles Gwizdek, o espetácu-
Io se passa em 1938, em Viena, na casa do professor Sigmund
Freud — velho, doente e deprimido — numa noite em que a
Gestapo vem prender sua filha Anna. O ator Cláudio Cavalcanti,
que comemora 40 anos de carreira, vive o pai da psicanálise aos 82
anos. Contracenando com ele estão Rogério Fabiano, interpretan-
do o visitante, Maria Lúcia Frota, como Anna, e Marcos Wain-
berg, no papel de um oficial nazista. A peça estará em cartaz no
Teatro da UFF de 21 a 24 de março (quinta-feira a domingo
próximos), sempre ás 21h, com ingressos a RS 15.

Brascan lança novo
shopping no Centro
A Embrascenter — Empresa
Brascan de Shopping Centers —
lança amanhã, com coquetel na
Casa da Amizade, o shopping Bay
Market, que deverá entrar em
operação no início de 97.
Localizado ao lado da estação das
barcas, no Centro, terá
aproximadamente 25 mil metros
quadrados de área construída e oito
mil metros quadrados de área
locável. Serão três pisos, com lojas,
uma praça de alimentação, um
mercado e quatro cinemas. O Bay
Market é o quarto empreendimento
do grupo Embrascenter, que é
proprietária do Rio Sul, Madureira
Shopping e Paço do Ouvidor. A
expectativa de circulação diária no
shopping é de 100 mil pessoas.
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EWTAl DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam por este melo convocados os estabelecimentos de creche do estado do
Rio de janeiro, filiados ou não ao SIncreche, para uma reunião a realizar-se às
14:OOhs., em 1' convocação, e 14KX)h 30min. com qualquer número de
presenças, no dia 28 de março de 1996, Av. Amaral Peixoto, 36 - sala 905
Centro - Niterói, para deliberarem sobre medidas a serem tomadas com
relação às exigências que a Secretaria Estadual de Educação vem impondo à
esses estabelecimentos.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1996
Luiz Eduardo Rocha Lima

Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos
Creche do Estado do Rio de Janeiro - SINCRECHE.
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Vacinação é deficiente nos

postos 
de saúde da cidade

A Fundação Municipal de
Saúde vem incentivando, através
de distribuição de folders infor-
inativos, a população a tornar va-
cinas fora das épocas de campa-
nhas. Mas apesar de anunciar que
todos os postos de saúde têm pelo
menos três vacinas básicas — tri-
plice (contra tétano, difteria e co-
queluche), Sabin ( contra polio-
mielite) e anti-sarampo — os 1110-
radores que procuram as unida-
des com este objetivo nem sempre
conseguem ser imunizados.

No final do mês passado, o
morador do Centro Ricardo Tei-
xeira. 33 anos, sofreu um corte na
cabeça e foi orientado pelo seu
médico a tomar a vacina contra
tétano. Ele procurou o Centro de
Saúde Carlos Antônio da Silva,
da rede municipal, mas lá os fun-
cionários lhe informaram que as
vacinas tinham acabado. Ricardo

resolveu, então, procurar o Cen-
tro de Saúde Santa Rosa. onde
conseguiu ser finalmente vacina-
do. "Mas a senhora que me aten-
deu disse que ela não era vacina-
dora c estaria apenas quebrando
o meu galho", contou.

A técnica Silvana Martins, da
Fundação Municipal de Saúde,
explicou que a falta de luz durante
um longo periodo no Centro de
Saúde Carlos Antônio da Silva
causou a deterioração das vaci-
nas. "Esta unidade ficou cerca de
15 dias sem vacinas, pois as doses
precisam ser mantidas em geladei-
ra numa temperatura entre 8 e 12
graus. Com a falta de geradores
nos postos de saúde, algumas ve-
zes as vacinas ficam inutilizáveis",
destaca.

Silvana Martins garante que o
serviço de imunização nesta uni-
dade já foi normalizado. Além
disso, ela lembra que a procura de

pessoas para tomar vacinas fora
de época das campanhas ainda é
considerada pequena pela Funda-
ção. No ano passado, a média
mensal de imunização contra- po-
liomielite e as doenças cobertas
pela tríplice foi de 2.500 pessoas."Por falta de informação, as
mulheres grávidas, por exemplo,
não sabem que precisam ser vaci-
nadas contra o tétano neonatal".
diz a técnica da Fundação Muni-
cipal de Saúde. E em 1995, foram
vacinadas, por mês, somente 350
gestantes em Niterói. Em julho do
ano passado, a Fundação Munici-
pai de Saúde detectou um caso de
tétano neonatal, uma doença in-
fecciosa aguda que afeta recém-
nascidos de mães que não foram
vacinadas. A imunização contra o
tétano neonatal é composta pór
três doses, com intervalo de um a
dois meses entre as doses.

ONDE SE VACINAR GRATUITAMENTE

Centro Previdênciário de Ni-
terói
Rua Desembargador Athayde
Parreiras 266. Bairro de Fátima
Tel: 718-3071

Centro de Saúde Carlos Antò-
nio da Silva — Avenida Jansen de
Melo. s n°. Centro. Tel: 719-0050

Centro de Saúde Santa Rosa
Praça Vital Brazil. s n°, Santa Ro-
sa. Tel: 710-9176

PAM Araribóia
Avenida Amaral Peixoto 169.
Centro
Tel: 719-1699, ramal 21
Pronto Atendimento 24 horas

Largo da Batalha
Rua Rev. Armando Ferreira 90

Tel: 7107100
Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, s/
n°
Tel: 717-8047

Trevo de Piratininga
Rua Mano Pacheco 107
Tel: 709-1205
Módulos de Médico de Família

Charitas — Rua Abel Leitão,
s n°, Preventório
Tel: 714-8113

Cavalão — Alameda Paris, s/
n°
São Francisco
Tel: 714-5540

Cascarejo — Rua Carlos Er-
melindo Marins, s n°. Jurujuba

Tel: 711-6246
Cantagalo — Estrada Celso

Peçanha, s/n°, Pendotiba
Não tem telefone

Ilha da Conceição — Rua
Mário Neves 350, Ilha da Concei-
ção
Tel: 717-6537

Marui
Rua Monselhor Raeder, s/n°,
Barreto. Não tem telefone

Engenho do Mato
Praça do Engenho do Mato, s/n°.
Não tem telefone

Posto de Saúde São Francisco
Avenida Rui Barbosa 690, São
Francisco
Não tem telefone

I
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Um ano de 
problemas

Os problemas de falta de pro-
fessores nas escolas estaduais cie
Niterói já vêm de longe. No and

, passado, no inicio do ano letivo,
alunos de diversas instituições co-
meçaram a organizar protestos
contra a situação, chegando a fa-

„-Zpr uma passeata na Avenida
;, Amaral Peixoto. Os mais desespe-
,,rados pensaram em até pagar os
.professores com recursos do pró-

. prio bolso.
0 Liceu Nilo Peçanha, por

exemplo, perdeu 70 mestres nessa
época. Os professores entraram
com um pedido de aposentadoria
e exoneração devido à incerteza
com as novas regras então anun-
ciadas pelo governo federal e com
os baixos salários do governo es-

tadual. Desde então, os estudan-
tes jamais cumpriram o período
integral.

Como sempre, o baixo salário
dos mestres 6 o grande vilão dessa
crise. Enquanto a rede estadual
paga menos de RS 2 a hora/aula.
a rede particular remunera com
valores que vão RS 11 a RS 14.

Já os professores da rede mu-
nicipal estão vivendo uma situa-
ção diferente. Com salários quase
duas vezes maior que os dos cole-
gas do Rio de Janeiro, cuja base
fica em torno de RS 300 mensais,
os professores da rede municipal
de Niterói ainda não apelaram
para os pedidos de exoneração e
aposentadoria.

Carência de aulas

O QUE MUDA HO TRÂNSITO COM AS OBRAS

Domingo
Rio-Niterói
0h às 12h - inversão de mão
I2h às 24h - interdição de unia
faixa
Niterói-Rio
Oh ás 9h - inversão de pista
9h às 14h - interdição de uma
faixa
Segunda
Rio-Niterói
Oh às 15h - interdição de uma
faixa
22h às 24h - inversão de mão
Niterói-Rio
13h às 22h - interdição de uma
faixa
22h às 24h - inversão de mão

Terça
Rio-Niterói
Oh às 5h - inversão de mão
5h ás 15h - interdição de uma
faixa
22h ás Oh - inversão dc mão
Niterói-Rio
Oh às 5h - inversão de mão
I lh ás 22h - interdição de uma
faixa
22h às 24h - inversão de mão
Quarta
Rio-Niterói
Oh às 5h - inversão de mão
5h às 15h - interdição de uma
faixa
22h às 24h - inversão de mão

Niterói-Rio
Oh às 5h - inversão de mão

1 lh às 22h - interdição dc uma
faixa
22h às 241i - inversão de mão
Quinta
Rio-Niterói
Oh às 5h - inversão de mão
5h às I5h - interdição de uma
faixa
22h ás 24h - inversão de mão
Niterói-Rio
Oh às 5h - inversão de mão

1 lh às 22h - interdição de uma
faixa
22h às 24h - inversão de mão
Sexta
Rio-Niterói

Oh às 5h - inversão de mão ~
5h às 14h - interdição dc uflTa
faixa «
Niterói-Rio «M
Oh às 5h - inversão de mão "»

1 lh às 24h - interdição de ufija
faixa —
Sábado -
Rio-Niterói »•»*
1 h às 5h - inversão de mão
14h ás 22h - interdição de uij£i
faixa =r
22h às 24 - inversão de mão MM
Niterói-Rio
Oh á lh - interdição de uma faixa

1 h às 5h - inversão dc mão —
5h às 24h - interdição de uma
faixa 1!

Ligue UNIlViED

prestes 
a terminar

A expectativa da Agência de
Administração Escolar e das es-
colas estaduais è de que nas próxi-
mas semanas os professores já es-
tejam dentro das salas de aula.
"Essa solução veio em boa hora.
Muitos colegas estavam ficando
desestimulados. Teve dias que só
tivemos uma aula. Já estou
preocupado com o vestibular,
posso ficar em desvantagem ", ar-
gümenta Ronneer, relatando uma
cena comum no Liceu, onde cursa
o 2o ano, e também na grande
maioria das escolas de Niterói.

Assim como os alunos, as mães' também estão ficando impacien-'tes com essa situação. Uma co-
missão do Colégio Estadual Paulo
Assis Ribeiro, em Pendotiba, pro-
curou a Agência de Administra-
ção Escolar, na semana passada,
para cobrar soluções. O que mais
preocupa é o atraso no calendário
escolar e a possibilidade de preju-
dicar o ano letivo. Como pode
acontecer em algumas escolas de
Niterói.

Na Escola Estadual Machado
de Assis, no Fonseca, com 2.300
alunos, por exemplo, as aulas são
um artigo raro. Com uma carèn-
cia de 40 professores nos três tur-
nos, do 1" e 2" graus, a escola está

esvaziando. Há turmas inteiras
em casa. E, para piorar, ainda
existem vários professores com
um pé na aposentadoria. "Mesmo
se conseguirmos suprir o dé- fict.
vamos perder alguns professores
que vão se aposentar. E ai vamos
ficar sem aulas novamente. Será
apenas uma solução temporária",
afirma a diretora Isis Barreto Al-
ves, que já avisou que o turno da
noite está em situação pior.

Por outro lado, a diretora Del-
ma Lúcia, da Escola Estadual
Benjamin Constant, no Barreto,
ficaria feliz se estivesse na situa-
ção de sua colega. Dirigindo uma
escola de lu à 4a série, ela não
pode contar com o RET. só com a
possibilidade de fazer remaneja-
mentos. Segundo a Secretaria Es-
tadual de Educação, esse recurso
somente será concedido a escolas
que tenham o 2o grau e vai ser
interrompido assim que a ausén-
cia de mestres for suprida.

"A minha carência é de apenas
quatro professores. Mçsmo assim,
vou ter que tirar, por exemplo,
uma pessoa da sala de leitura, que
ficará fechada, para assumir uma
turma. Daqui a pouco até a dire-
tora terá que ir para a sala de
aula", acredita Delma Lúcia.

A primeira fase das obrai de recuperação e modernização da Ponte Rio-Niterói tem duração de cinco meses e vai gerar cerca de 2J(X) empregos

¦ Consórcio vence batalha na Justiça e começa amanhã obras de recuperação da pista -

MURILO FIÚZA D£ MELO
A Ponte Rio-Niterói começa, fi-

nalmente, a ganhar cara de primei-
ro mundo. Depois de 10 meses de
uma batalha na Justiça contra o
segundo colocado na licitação de
privatização, a empresa Ponte S.A.
— formada pelo consórcio Andra-
de Gutierrez/Camargo Corrêa —
inicia amanhã a primeira fase de
recuperação e modernização da
principal ligação entre Rio e Nite-
rói. Serão cinco meses de intenso
trabalho dia e noite, em esquema de
plantão, que irá gerar 1.561 empre-
gos diretos e 800 indiretos nas áreas
de construção, operação e adminis-
tração. O custo total está estimado
em RS 43 milhões.

Para evitar que as obras causem
transtornos aos motoristas, a em-
presa montou um esquema de co-
municação, que já pode ser percebi-
do pela população. Hoje, em todos
os jornais do estado foram veicula-
dos 200 mil encartes de apresenta-
ção do projeto. Até o dia 22. pelo
menos 50 mil ligações serão realiza-
das para toda a Grande Niterói,
através de um serviço de telemarke-
ting exclusivamente montado para
o trabalho. Qualquer esclarecimen-
to sobre condições de tráfego ou
horários das obras também poderá

ser obtido, a partir de amanhã, pelo
Teleponte (263-8696)."Apesar de todas as preucações,
pedimos que os motoristas nos aju-
dem, evitando os horários de pique
ou buscando outros meios de trans-
portes, como barcas e ônibus, e até
mesmo a carona. Ê necessário se-
guir as sinalizações das obras e diri-
gircom muito cuidado, respeitando
os limites de velocidade", aconselha
o diretor-presidente da Ponte S.A..
Flávio Almada. Para evitar maiores
transtornos, ficarão proibidas in-
tervenções nos horários de rush —
das 6h às I lh, sentido Niterói-Rio,
e das I6h às 21 h. Rio-Niterói. As
pistas contrárias, porém, não terão
as obras interrompidas.

Novidades — Nesta primeira
fase, a ponte terá todo o asfalto
trocado, o mesmo acontecendo
com o sistema de iluminação — os
atuais holofotes do vão central vão
ceder lugar a postes de nove metros
de akura. Serão instalados seis pai-
néis eletrônicos informativos ao
longo da ponte e mais seis em seus
acessos — quatro em Niterói e dois
no Rio.

Os mais apressadinhòs deverão
redobrar a atenção: 16 câmeras de
TV e 12 radares irão vigiar 24h por
dia os motoristas que ultrapassa-
rem a velocidade máxima permitida
de 80 Km h. O consórcio pretende

ainda recuperar todo os sistemas
elétrico e de drenagem e instalar um
outro para acompanhamento das
condições climáticas na ponte.

Socorro — Para ajudar no
deslocamento das equipes de socor-
ro — em toda a ponte vão atuar
oito guinchos, três motos, uma pi-
cape e quatro ambulâncias — a
empresa pretende construir quatro
bases operacionais e duas para a
Polícia Rodoviária Federal, além
de recuperar o prédio da adminis-
tração, na praça do pedágio. Se-
gundo Flávio, a novidade "de Pri-
meiro Mundo" estará na cobrança
de pedágio. Entre as 14 cabines de
cobrança, que vão operar no senti-
do Rio-Niterói, quatro serão auto-
máticas.

"O motorista deverá comprar
uma placa do tamanho de uma cal-
culadora que irá afixar no pára-bri-
sa do carro. Com isto. ele não pre-
cisará parar no pedágio, ao passar
pela cabine. A taxa será registrada
eletronicamente e o valor virá debi-
tado na conta telefônica", explica o
diretor-presidente da Ponte S.A.
Quanto ao valor do pedágio, ele
prefere não adiantar nada, porque
só será cobrado em agosto. "Tere-

mos que adicionar á tarifa a varia-
ção inflãcionária do periodo. Acre-

dito que se viéssemos a cobrá-la
agora, o preço ficaria em torno de
RS 1.10". estipula.

Uma outra novidade nas obras
de modernização da ponte será, a
criação de um refúgio de 1.80 metro
de largura para que os carros ert-
guiçados possam parar. O pequeno
acostamento só será possível graças
a redução tias faixas de rolamento
de 3,67 metros cada para 3,50 me-
tros. A mureta central será substi-
tuida por blocos de concreto rertro-
viveis, podendo ser criada huí,i
quarta faixa quando houver qual-
quer éngarrafemento em um dos
dois sentidos da ponte.

Depois da primeira fase, o con-
sórcio inicia em seguida a etapa de
recuperação estrutural da poriTe,
que deve durar quatro anos e meio
ao custo de RS 64 milhões. "Nestes
22 anos sob sua administração, o
DNER investiu os poucos recursos
que tinha em obras de infra-estru-
tura, em detrimento das de maquia-
gern, que proporcionam conforto
ao usuário. A ponte, ao contrário
do que dizem, tem uma base mfllto
resistente", garante Flávio. AtCo
fim do contrato de operação, fiJtfl-
do em 20 anos, o consórcio pretca-
de aplicar RS 400 milhões em obras
de manutenção.

Alunos 
preocupados

Arquivo

Chega ao

fim novela

da Ponte

LUIZ EDUARDO GARCIA
•— Os alunos das 70 escolas esta-

duais de Niterói voltaram das fé-
rias, há duas semanas, bem desa-
nimados. A expectativa não era

' das melhores. A ausência de pro-
fessores, que prejudicou todo o
¦ano letivo de 95, tinha tudo para'.se repetir este ano. "Para se ter

uma idéia, no ano passado não
' tive aulas dc português", contá

Ronneer Machado, um dos dire-
tores do Grêmio Estudantil Liceu
.Nilo Peçanha. Os professores es-

-,tâo preferindo se aposentar ou ga-
,nhar melhores salários na rede

^municipal e privada.
Na última semana, entretanto,

'os estudantes tiveram um vislum-
bre de dias melhores, graças a

-.duas medidas tomadas pela Secre-
•itaria Estadual de Educação. Se-.
¦ gundo Haydée Paes Leme, assis-
aénte da Agência de Administra-
. ção Escolar de Niterói — uma

espécie de representação da secre-
taria de educação na cidade — a
concessão do adicional de Regime

..Especial de Trabalho (RET), de-

. salivado durante as férias de ve-
.rjio, e que possibilita ao professor
aumentar a sua carga horária,
mais o reaproveitemento dos pro-
fissionais desviados de suas fun-
ções são as esperanças de direto-

. res e alunos para que os mestres
, voltem às salas de aula.

"A carência dos professores
em Niterói é um problema sério.
Não chega a ser tão alarmante
quanto em São Gonçalo. mas é
um dos mais graves do estado. No
entanto, tenho quase certeza de
que vamos conseguir suprir as fal-
tas", diz Haydée Paes Leme, que
ainda depende de um estudo para
saber, com precisão, onde serão
aplicados os recursos do RET e
quais os remanejamentos que de-
verão ser feitos.

E haja remanejamento e apli-
cação de RET. As escolas esta-
duais de Niterói estão, atualmen-
te, com uma carência de 250 pro-
fessores de Ia a 4" série e de mais
700 da 5a série do Io Grau ao
terceiro ano do 2o grau. O Liceu
Nilo Peçanha, no Centro, com
3.600 alunos, é um dos que mais
sofrem com a falta de profissio-
nais de ensino. Desde o ano pas-
sado, tem um défict de 70 profes-
sores."Estou muito esperançosa com
essas medidas. Isso era o que está-
vamos pedindo para a Secretaria
de Educação há tempos. Mas ain-
da não é o ideal. Em algumas
disciplinas vai ser difícil cobrir a
delasagem, como, por exemplo, o
português. Para acabar definitiva-
mente com essa situação precisa-
mos é de novos concursos", diz
Dilma Alcântara, diretora do Li-
eeu Nilo Peçanha.

UP
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Ligue já e conheça os horários dos
cursos que desejar. Lembre-se de que

as vagas são limitadas.

Antônio Carlos Efeitos diz que a farmácia .servirá também como espaço para estágio dos alunos da L 77-

Fabrizia Granalierl

O biólogo Luciano Lacerda se livra doestresst^iaCertmonia do Chá com a mestra EvelynSicana

Chá, bombom e filosofia

Templo budista
conquista novos

adeptos na cidade
MURILO I IUZA Dl: Ml LC>

uem pensa que budismo só
è praticado por um grupo

de sisudos senhores de olhos pu-
xados. com mantos vermelhos,
encastelados em mosteiros e sem
qualquer contato com o mundo,
está redondamente enganado.
Religião, ou filosofia de vida, o
budismo se modernizou e. ao
longo de seus 25 séculos, através-
sou o mundo. É lógico que mon-
ges budistas ainda existem, mas
seus seguidores são. na maioria,
publicitários, funcionários públi-
cos, biólogos... pessoas comuns,
como as que freqüentam o Nú-
cleo Lam Rim de Estudos e Peri-
samentos Budistas, em Santa Ro-
sa. o único do tipo existente em
Niterói.

O templo foi fundado em 1993
por Evelyn Suzana de Sá. uma
pesquisadora de esoterismo e re-

ligiòes há 24 anos. "Já freqüentei
de tudo, desde espiritismo até
umbanda, mas foi na meditação
budista que consegui encontrar a
minha paz interior", garante. O
núcleo trabalha com as três li-
ilhas básicas do budismo: a japo-
nesa Zen-budista, a Tibetana e a
tailandesa Theravada. As três di-
ferem apenas na forma de medi-
tação, porque, como diz Evelyn."o maior objetivo budista é" a
cura do sofrimento humano".

O estilo "pare de sofrer", no
entanto, não tem nada a ver com
dizimos e afins. Pelo contrário. A
dona do Lam Rim faz questão de
ressaltar que o budismo pode ser
encarado como uma religião ou
como uma filosofia de vida. "No
meu grupo fixo, só eu sou budis-
ta praticante", lembra. Além do
grupo fixo. que se reúne em ses-
sòes de meditação noturna duas
vezes por semana, há o que
Evelyn chama de "grupo flutuan-
te'. São aquelas pessoas que par-
ticipam de palestras e grupos de
estudos sobre budismo, hinduis-

mo, filosofia e religiões. No nú-
cleo. ha ainda atendimentos em
Terapia Holistica e I Ching, com
hora marcada.

Um vez por més é realizada,
somente para os iniciados, a Ce-
rimônia do Chá. Por uma hora.
Evelyn vestida com quimono ofe-
rece a seus discípulos chá e bom-
bons. que podem ser de qualquer
sabor. O ritual é pacientemente
preparado. A cerimônia busca
atingir a sensibilidade interior
que se adquire através do estudo
e da disciplina do Chadò, o cami-
nho do chá.

Pessoas ansiosas e estressadas
são as que mais procuram o nú-
cleo. "Minha atenção aumentou,
estou mais concentrado no que
faço", constata o biólogo Lúcia-
no Miranda Lacerda. As sessões
acontecem sempre ás terças e
quintas, das 20h às 21 h. Para o
més de abril, a mensalidade eus-
tara RS 35. O Lam fica na Rua
Doutor Sardinha, 57, em Santa
Rosa. telefone 710-3260.

A unidade terá piscinas, ginásio, teatro para 300 lugares e serviços de assistência médica e

Objetivo é vender medicamentos até
Depois de oito longos anos de

obras, a Universidade Federal Flu-
minense (UFF) inaugurou, na sex-
ta-feira, a primeira farmácia uni-
versitária de manipulação da cida-
de. Localizada em frente ao Hospi-
tal Antônio Pedro (Huap), no
Centro, a farmácia tem 500 metros
quadrados de área construída e
abriga dois laboratórios e duas
áreas de estoque de medicamentos
controlados. A produção inicial é
de 50 tipos de fórmulas farmacéuti-
cas alopáticas e de 80 homeopáticas
com 12 diluições diferentes. Segun-
do o diretor da Faculdade de Far-
mácia da UFF, Antônio Carlos
Carreira Freitas, o objetivo é ven-
der os medicamentos para o pró-
prio Huap e para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde (FMS) com des-
contos de até 70% em relação aos
preços de mercado."A médio e longo prazo, prente-
demos atender a todas as especiali-
dades do Antônio Pedro, mas por
enquanto vamos vender apenas pa-
ra os setores de emergência e der-

matológico", explica Freitas, que
estima produzir 400 tipos de fór-
mulas alopáticas. "Não temos idéia
quanto aos medicamentos homeo-
páticos porque ainda dependemos
do convênio com FMS para dire-
cionar o que vamos fazer", diz.
Através do convênio, que deve ser
assinado até o final do mês, a far-
mácia universitária produzirá re-
médios homeopáticos para as uni-
dades do Médico de Família e pos-
tos de saúde em troca de equipa-
mentos e matérias-primas.

As parcerias não se limitam ao
município. Freitas adianta também
que já há negociações com o Insti-
tuto Vital Brazil (IVB) e com os
laboratórios da Polícia Militar,
Exército, Marinha e Aeronáutica,
no Rio. "Eles colocariam seus pro-
dutos em consignação na farmácia
e. em troca, treinariam nosso pes-
soai, através de cursos na área de
medicamentos", explica o diretor.
Por enquanto somente o IVB prati-
camente já acertou com a faculda-
de. O instituto deverá expor 30 re-

70% mais baratos para o Hospital Antônio Pedro e a Fundação Municipal
médios para a venda direta na far-
mácia universitária.

Além de baratear os preços de
medicamentos, a farmácia — que
contará com uma equipe de cinco
farmacêuticos e dois técnicos —
servirá como um espaço para que
alunos possam testar seus conheci-
mentos na prática. "Lá. até os que
estiverem cursando o primeiro pe-
ríodo de Farmácia terão acesso ao
estágio, o que aumentará sua capa-
citação para a profissão", afirma
Freitas, que lembra da dificuldade
que vários alunos do curso passam
para conseguir estagiar: "Quando
conseguem, geralmente, é em labo-
ratórios do Rio".

O diretor da Faculdade de Far-
mácia da UFF gosta de ressaltar
ainda o "resgate" 

que a inaugura-
ção da farmácia universitária trou-
xe para a área de manipulação e,
conseqüentemente, suas vantagens
para a população de Niterói. "O

produto manipulado sai muito
mais barato para o paciente do que
o industrializado", afirma.

de Saúde
Fabruia Granatien

Sesc vai construir Centro de

Atividades em São

Carente em opção de lazer, a
comunidade de São Gonçalo ga-
nhará. em meados do ano que
vem. um presentão: o Centro de
Atividades do Serviço Social do
Comércio (Sesc). O prédio ficará
situado numa área de 11 mil me-
tros quadrados no bairro Estrela
do Norte e terá duas piscinas, gi-
násio coberto, quadra polivalente,
restaurante, assistência médica e
odontológica, salas para cursos e
um teatro com capacidade para
300 lugares em condições de rece-
ber os principais espetáculos em
cartaz. Orçado em RS 6 milhões,
o espaço, a exemplo do que já
acontece em Nova Iguaçu, deverá
receber, nos finais de semana de
muito sol, cerca de dois mil usuá-
rios por dia."O sucesso alcançado em No-
va Iguaçu nos dá a certeza de
êxito também em São Gonçalo",
afirma o presidente do Sesc, Mo-
zart Amaral. O Centro de Ativi-
dades não será aberto apenas aos
comerciários da cidade, mas tam-

bém á comunidade interessada em
participar dos diversos eventos
promovidos pelo Sesc."O conierciário e seus depen-
dentes são os principais beneficia-
dos e poderão desfrutar de alguns
serviços exclusivos, tais como
odontologia, restaurante e colõ-
nias de férias", explica o presiden-
te. Ele lembra que, para se insere-
ver. basta o comerciáno apresen-
lar, no Sesc, a guia de contribui-
ção no INSS.

A diretoria do Sesc espera ca-
(lastrar em São Gonçalo um grau-
de número de comerciários tiào
regularizados profissionalmente."Esperamos acertar a situação de
todos estes trabalhadores no co-
mércio para que possam se asso-
ciar ao Centro de Atividades", diz
o presidente. Com relação aos que
não trabalham no comércio mas
pretendem desfrutar dos benefi-
cios oferecidos, Mozart Amaral
lembra que bastará o pagamento
de uma espécie de ingresso no
Centro de Atividades. Para utili-

Gonçalo

zar a piscina, por exemplo, o
usuário terá que pagar para fazer
o exame médico."São muitas as atrações que o
Sesc pretende levar para São
Gonçalo". garante. Segundo o
presidente, a piscina maior terá
990 metros quadrados em forma-
to sinuoso, um toboágüa e capaci-
dade para receber até mil banhis-
tas. "Além disso, teremos cursos
abertos á comunidade e, o mais
importante de tudo. um moderno
módulo de atendimento odonto-
lógico, gabinete para exames mé-
dicos, higiene infantil e medicina
desportiva", conta satisfeito.

Outro ponto alto destacado
por Mozart é a criação do teatro."Em Nova Iguaçu lôi um sucesso
estrondoso, com uma procura
fantástica e casa lotada em todos
os espetáculos. As obras da nova
unidade já começaram no bairro
Estrela do Norte, junto ao Centro
Cultural de São Gonçalo e este
será o 18° Centro de Atividades
do Sesc no estado.

Windows

Word

Excel

Power Pont

1 

¦. i 
j.. 
1^ 

^ 

-11* ^

jblL. INICIANTES MANUTENCAO 
JiBMIB jjj

• Windows: 

y jg|^|| 

SEJA UM TECNICO ~

• Power Pont MICROCOMPUTADOR

Digitagao • MS. DOS • Clipper « Word

m Exce' • Power Pont • Autocad

I frliisRdl 717-8082 AJLCAI-ITAMA 'n^nfJZTJ3,08£or*"°?dos
-dar as

0



' 

''

oe w / 1000m? pianos no coracao dc Icara/ ~
«o > MuscuLAgAo3som'com I Aqui voce encontra VilNASiO

:^\y apardhagcm dc l1 gcra^ao |//Ua Te/afaO CfclS « 
A fi

ginAstica I melhores e mais sggJSBES^?

yfjj\ 
Lcomarcondicionado central 1 tefTJ 

equipadaS »»"OVA DIRE«AO
\wrwvrm R,ua: Guilhcrmc Grccnhalgh, 16 / . . ¦nW'OTfWVmMHHnPVHBnMBBm

IJmIL *7i4-55c45al' V 
aca"emias da adade. 

J

•j'/P** Pioneira na Danca de Sal3o 'V

deciomingcfadoming <C~~

XMatriculas 

30Mis-Gratis ^ ,r^/j: Tituio^uai 
2? 1^,00

Dire?ao C/,7 
|V nitflT IMPERDIVEL

M»tHz,Ru.Marti.Bom°MT^n?j!!,714.7902 TWgL Breve 
novo endereto Run Mariz e Bar,os. 70

Filial: Av. Sete de Setembra, 73 sobrelojd Tel.: 711-3416

Pione'ra e mais FREE 

DANCE

Dr. Francisco Portela, 2150 ^ 11 Com. o prof.: J.L. Patrik^j I
> Ze Garoto - Sao Goncalo • RJ. tv \^iTA fW/i®K5ffi Aprenda 2".e.^T,If^cm1;s 

2200h

® 712.041 II * J® MERENGUE 

"^,

VC|MP|}| ijgfo[gigggg£nasecretaria jHT61Q-368S

[MOVE 
DANCE_ Danga de Sal6o ' Jf\ 1

^ )l Salsa-Sambanope-Glnastlca Mu (/ If Jl>4 oceanica
>^\)/AlW Tango - Massagem - Sapateado wsflj k \Kfc/]f 11—\ I mmahwaasa

Atongamento - Terapla Corporal ¦// w 
"vU 

WfoJ \ 7 flCriPGMffI" 

M i'Sltt TAXA 01MATBICULA 
f/ 

if Jf 
/w 

. 
V 

t \

Rua Moreira Cezar, 427 - Tel.: 710-0296 I v JR" \ |" ^ Jr ./ /J //"^3P \\
Diregao: Adrianne Chilelli e Wj . 

JK-T\ {—|IZ3 f/-\

&£k £££ (ffi 
.i 

^5^

djgS^JiziJLs3==^s> fl I* StijP^' >Y ¦ ri / 11 I *Quadra Pollsportiva 1

paraseuconfofto hj / 
¦ ¦¦¦¦/ 

A;' 
|irsl,|igs^CoU'a<;:ao

S719-7050 /I f < f/ 
^—*wa'aQa° j

Rua Barao do Amazonas. 215 - Centro 
f y\ \[/J /¦Av. 

Central, 2019 Maravista - Itaipu

/ C«poeira Museulafao ^ Al If* . - .. "

(\ Professor Zebu rh^ljF'' ^ I r^lilSilrfl Mantenha sua forma I

J! 

I canhao 
V j\ 

S^' 
TO S^S R^S comorazerna sua

^3 ~ melhor academia

I b m£I^m0fl da regiao oceanica 
| 

I

... mo m aim mo

s710-0820 9B,< Mir 
i n ft T i H I M 9 ft __

â7/0.<Stf77
OSWALpO CRUZ, 49 /CA»AÍ

mmmmmwfàájl

nMF
^V'-^ ' i

jp
síl|;'"A || > x v- x t :

••••

mMmwsmM1
masw^MHWH

1000W? planos no coração de Icaraí
MUSCULAÇÃO 350 m2 com

aparelhagem de Ia geração
Aqui voce encontra

uma relação das

melhores e mais

bem equipadas

academias cia cidade

GINÁSTICA
com ar condicionado central

Rua: Guilherme Grcenhalgh, 16
3° piso - Icaraí

*714-5545

Pioneira na Dança de Salão
Aprenda a Dançar

de domingo a domingo

llwxm Direção
Solange Dantas

Matriz: Rua Mariz e Barros, 82 sobreloja Tel.: 714-7902
Filial: Av. Sete de Setembro, 73 sobrelojá Tel.: 711-3416

Breve novo endereço Rua Mariz e Barros, 70

'A 
pioneira e mais

. bem equipada

^ academia de
s São Gonçalo".

Rua Dr. Francisco Portela, 2750
Zé Garoto - São Gonçalo • RJ.

Com o prof.: J.L. Patrik —*—¦
Aprenda a Bailar todas 2" e 6" das 18:OOh as 22:00h
CKWBE OKNCVUG MCDQÉIIC

Informações na secretaria

UV L UANLh Dança de Salão

) l\ 50150"Samba 00 P® ¦ Ginástica

í/aIÍ» Tongo" * Sapcrteado
Alongamento - Terapia Corporal

A1^ SEM TAXA DE AAATRÍCULA
Rua Moreira Cézar, 427 - Tel.: 710-0296

Direção: Adrianne Chilelli e
Helena Chilelli

ACADEMIA

Av. Central, 2019 Maravista - Itaipu

Capoeira
Mestre Clde
Professor
Canhão

Musculação
Fabinho

Zebu Hiiiil

SPORT S

Mantenha sua forma
com prazer na sua
melnor academia

da região oceânica

S 710-0820
Rua Mariz • Barros, 163 - Icaraí

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 1996 _  ' " '""
NITERÓI JORNAL DO BRASIL

m

ID

z E m

RI

I

z IEIB I



|HBKaB9f> ^BorwS- »

IfffitffM&f^^aMMB^^^^^^B^pi^B|^^^^^^BWBBi|yiJ|v \ - |p^^^DxjL^v<^W * ^" yW]r- IsEK&V..
I BSIS^^BnM^HBB^^ni^n^Hi^^^^H^^Hj^^k.^IrfpB^Tc^Sp'W9||HH^^^^^^Hn|^l9i^JK-^J^p4/X^v)k

f>/ ^j:>- /ffp^ ^jpnBp *§!§ >

s9^fe& ^^^•S';'?-#>:-'rlSta^v*• *''V1-^,,V^v#>;V

j.

Ipl

¦af

I B "~ ^~,_ ^: -^MKlfflBJ -: H| J'^\& J^jjStejji V -
.' ••^88B I Hr i^^>. ' mniif? ife*-'fljfflriir jMW iS:

I Uma das mais betas praias da Baia de Guabanara, Jurujuba passa por E 
"^Mli 

{^^HBkw ^£jdfe|gMj^Hj|HBH|H|jH|HHHMI '"»processo lento de empobrecimehto senlido pelos Pescadores da area frffiKi: (^^KBk

tdra- ¦^#^f I

,|oni;1 iJl;>MBMte» . I
nit|»ii\ :.;^^|H||j|^| MWilP' I"r1-10- .Jl watBm^^*"
e res- I: I

la tri- te. ¦¦¦** *••"
,posu. i 

¦ii^^SMaiifaMMiiaMffltei^^

V1ANA

'^Lt^'"' ^'''' soas no naufragio do Bateau mou- epoca da tragedia, a vida era maisv'' 
^Hp|^^^S[?*^^B|' facil. 

"So eu e minha esposa. sem

gg^[^B^^^^SMH|H4:^B| Heroi solitario de uma comuni- muitas despesas ou preocupa<;des.

| I -^*4 dade 
que trabalha duro. diariamen- , garante.

* ' ' te. para retirar do mar o seu susten- Nascido em Bom Jesus do Ita-
". ^feg^Bit^^Si^^B to. Jorge surpreende por rejeitar to- bapoana. na fronteira com o Espi-

v^HT\ 
' 
ttijb&ju^j das as glonas. "Nao sou heroi de nto Santo, mudou-se para Jurujuba

VpL] nada. 0 acidente ja passou. foi uma com menos de um ano de idade.
^ ¦¦^» latalidade como a dos Mamonas "Meu pai era pescador e nao queria

'EucuLA^HTHfTTTi^TiHTiirTBnr^
especiais para s I ^ L>l I 1 pf=^ S1 I H xT > fc^MBKlMiW promocQes ^ 

-:

^autom5vejJ 

1 W rp I I r^J¦|g|F^ VERAO^P

Arquivo

^s^EPwpRWi^®^ WÍS

Um bairro 

parado 
no tempo

Antes uma simpática vila de pescadores, Jurujuba vive um lento processo de decadência e começa a perder seu antigo charme
OTÁVIO LEITE

Um dos mais belos e tranqüi-
|os recantos das praias da Baía de
Guanabara, Jurujuba, a simpática
vila de pescadores, vem passando,
nos últimos anos, por um proces-
so lento de decadência. Aos pou-
cos, a atividade pesqueira que ca-
racteriza a região vai perdendo
terreno para outras atividades, cs-
pecialmente a construção civil.
Hoje em dia, é comum ver toda a
tripulação de um barco transfor-
mada em peões de obra. Isso vem
provocando o empobrecimento
da população e, conseqüentemen-
te, a degradação do bairro, que
sem investimentos em infra-estru-
tura, começa a perder muito do
antigo charme.

"É inadimissivel que uma co-
munidade produtora de alimentos
esteja tão abandonada. Não existe
nem rede de esgoto eficiente
aqui", reclama o presidente da
Associação de Moradores, Mário
Eugênio. Segundo ele, cerca de
3,5 mil pessoas vivem no bairro, e
aproximadamente 30% deste to-
tal dependem diretamente da ati-
vidade pesqueira. 

"Uma comuni-
dade como a nossa, que tem uma
história tão importante, merecia
um tratamento mais digno. Não
existe política ou lei que proteja o
pescador", lamenta Sílvio Couto,
presidente da colônia Z-8, que
reúne a categoria de Itaboraí a
Jurujuba, em quase 30 quilòme-
tros de costa.

Atravcssadorcs — A escas-
sez da pesca, segundo Couto, é
que vem provocando a degrada-
ção da região. "Está difícil manter
um padrão de vida razoável. O
pescador hoje fatura, em média,
dois salários-minimos por mês. É
muito pouco. Acaba ganhando
mais como auxiliar de pedreiro",
explica. Ele diz que, de cada RS
100 produzidos com a atividade, o
pescador fica com apenas RS 5."O restante vai para as mãos dos
atravessadores. Eles é que ficam
com o lucro grande", lamenta. A
poluição da Baia de Guanabara,
lembra Couto, também contribui
decisivamente para a escassez do
pescado. 

"Está cada vez mais difi-
cil encontrar bons lugares para
pescar", conforma-se.

Em Jurujuba, a impressão é
que o tempo não passa. Os únicos
indícios de modernidade são os
carros, algumas antenas parabóli-
cas nos tetos das casas e a faveli-
zaçào dos morros. No Cascarejo,
Peixe-Galo, Ponta da Ilha, Salina,
Lazareto e Pau-ferro, principais
morros, o número de barracos
cresce a cada dia.

Praias poluídas — Aban-
donado pelo poder público — fi-
cou de fora até mesmo do progra-
ma de despoluiçào da Baía de
Guanabara —, o bairro tem pou-
cas opções de lazer. As praias es-
tão poluídas pelo residuo indus-
trial das fábricas de sardinha e a
diversão fica por conta de alguns
bons restaurantes e dois campi-
nhos de várzea para a garotada.
Para os turistas, sempre vale um
passeio pelas históricas muralhas
da fortaleza de Santa Cruz ou o
forte Rio Branco. Mesmo os re-
cantos mais tranqüilos do bairro,
como as praias de Adão e Eva,
refúgio dos casais, enfrentam a
decadência. Poluídas e mal cuida-
das, estão impróprias para o ba-
nho.

Muito diferente dos primeiros
anos da colonização, quando os
portugueses encontraram em Ju-
rujuba os índios Tamoios e, pos-
teriormente, os Temiminós. Aliás,
foram os próprios nativos que ba-
tizaram a terra de Jurujuba, e se-
gundo o jornalista e historiador
Emanuel de Macedo Soares, ftze-
ram uma grande gozação com os
invasores franceses. "Jurujuba

significa algo como papagaio de
penugem amarela. Que é como os

7 índios viam os europeus. E esse
. nome acabou ficando", conta. O
• local, por causa da pesca abun-

dante, passou a atrair os pescado-
. res e, em 1^21, foi fundada a colò-

nía Z-8, hoje com 3 mil filiados.
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Uma das mais belas praias da Baia de Cuatiahara, Jurujuba passa porum processo lento de empobrecimento sentido pelos pescadores da área

O declínio da 
pesca

que dá assistência médica c odon-
tológica para os pescadores e seus
dependentes. Nossos recursos fi-
nanceiros são escassos e procura-
mos fazer milagres com o que te-
mos", defende-se. Segundo Cou-
to, a colônia preocupa-se mais
com a parte social. " O pestraba-
lha, em média, 12 horas seguidas.
Nós garantimos a saúde deste tra-
balhador", justifica.

Quem também ataca a colônia
é o patrão de pesca Ivo Ângelo,
proprietário de um barco e res-
ponsável pelo pagamento da tri-
pulação, normalmente composta
por quatro pessoas. 

"Não há inte-
resse da colônia em melhorar a
vida do pescador. Nunca fizeram
nada para nos ajudar", desabafa.
Ivo enxerga ainda outro proble-
ma: desde o fechamento do entre-
posto da Praça 15, no Rio, a cate-
goria ficou sem opções para co-
mercializar seus produtos. '

"Agora temos que negociar
com os intermediários e eles le-
vam a maior parte. Perdemos
20% na revenda", lamenta. A re-
numeração da tripulação, segun-
do Ivo, vem do que é arrecadado."São 50% para o dono do barco e
o restante é dividido entre os tri-
pulantes". explica.

"Não há futuro na pesca. De
onde se tira tudo e não se coloca
nada, a tendência é acabar". Pode
parecer história de pescador, mas.
na verdade, é o desabafo de al-
guêm que vive há 20 anos do mar
e vê, a cada dia que passa, a situa-
ção piorar. Jorge Souza Viana,
pescador e morador de Jurujuba,
sabe bem do que está falando."Quando comecei, meus pais,
preocupados com o futuro da pes-
ca, não queriam que eu seguisse a
carreira. Hoje, também não quero
que meus filhos sejam pescadores", afirma.

Jorge não é o único. Para
Adalberto Pereira do Carmo Fi-
lho, o mestre Betinho, de 52 anos
e há quase 30 no mar, a vida não
tem sido muito fácil nos últimos
anos. "Não temos recebido apoio
nenhum. Ninguém ajuda ao pes-
cador. A colônia Z-8 não existe.
Não nos dão material de traba-
lho, não financiam a compra de
equipamentos e nem constroem
um cais para o desembarque aqui
cm Jurujuba. Temos que pagar
para encostar os barcos", protes-
ta.

O presidente da colônia, Silvio
Couto, garante que os pescadores
filiados têm diversos benefícios."A colônia tem um clinico geral

MAIORIA GANHA ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

De acordo com o estudo Niterói
Bairros, elaborado pela Consulto-
ria Especial de Ciência e Tecnolo-
gia da prefeitura, 49,37% das resi-
dências de Jurujuba estão em fave-
Ias e apenas 56.64% possuem uma
rede satisfatória de esgoto.

Nos últimos 10 anos. a taxa de
crescimento populacional foi nega-
tiva. de -0.54%, revelando um esva-
ziamento do bairro. Em 1980, a
população era de 3.742 habitantes,
caindo para 3.507 em 1991, o que
corresponde a 0.8% do total de
moradores da cidade.

1 Há praticamente um equilíbrio
entre a população masculina
(49,61%) e a teminina (50,38%).
Com relação à distribuição dos mo-
radores por faixas etárias, a maior
concentração se dá nos grupos de 0
a 29 anos, com 56.35% do total da
população do bairro, enquanto os
grupos de idade acima de 60 anos
representam apenas 7,5% da popu-
lação.

¦ A taxa de alfabetizaçào é baixa
em relação aos demais bairros da

cidade, ocupando o 38° lugar'Ao
conjunto do município.

A composição familiar de Juru-
juba é tradicional, com 78% dos
homens na chefia de domicílios. É o
maior percentual masculino na che-
fia familiar em toda a Região das
Praias da Baia.

73.78% dos chefes de família do
bairro recebem até 3 salários mini-
mos mensais, enquanto apenas
0,46% ganham mais de 20 salários,
e 5,33% não possuem rendimento
algum.

JORGE SOUZA VIANA

Um herói

que 
rejeita

celebridade

Pouco mais de sete anos já se
passaram e a vida do pescador Jor-
ge Souza Viana, de 36 anos, como
ele mesmo fa/ questão de di/er."não mudou nada". Jorge não é
uma pessoa comum e sabe disso.
Tornou-se celebridade da noite pa-
ra o dia após salvar, na passagem
do ano de 1988 para 1989, 30 pes-
soas no naufrágio do Bateau num-
che.

Herói solitário de uma comuni-
dade que trabalha duro. dianamen-
te. para retirar do mar o seu susten-
to. Jorge surpreende por rejeitar to-
das as glórias. "Não sou herói de
nada. O acidente já passou, foi uma
fatalidade como a dos Mamenas

Assassinas. Deus me colocou lá pa-
ra salvar os que mereciam ser sal-
vos e só. Não dá para ficar pensan-
do nisso sempre. Eu preciso viver
minha vida", diz.

Na verdade. Jorge não disfarça
uma ponta de mágoa contra aque-
les que o acusaram de ter tirado
proveito do desastre. "Disseram

que eu enriqueci e ganhei recom-
pensas em dinheiro, mas esquecem
que continuo trabalhando duro.
mais agora que naquele tempo. A
vida está cada vez mais difícil",
afirma. Aos 36 anos. Jorge diz que
a "carranca, atualmente, está mais
pesada de carregar do que antes".
Com dois filhos, ele lembra que, na
época da tragédia, a vida era mais
fácil. "Só eu e minha esposa, sem
muitas despesas ou preocupações.", 

garante.
Nascido em Bom Jesus do Ita-

bapoana. na fronteira com o Espi-
rito Santo, mudou-se para Jurujuba
com menos de um ano de idade."Meu 

pai era pescador e não queria

que eu seguisse a carreira. Mas nàc-
teve jeito, acabei indo para o mar"
lembra. Jorge conta que, antes dt.
ser pescador, só pensou mesmo em
jogar futebol. "Até 

pensei em con
cluir os estudos e tentar uma cairei-
ra. Só que, conversando com meus
professores, vi que ganharia mais
com a pesca que trabalhando como
empregado de alguém", diz. Aos 16
anos. fez a opção definitiva pela
pesca. 

"Meu 
pai se machucou e não

podia mais pescar. Eu tive que as-
sumir tudo ", recorda.

Apesar das dificuldades que en-
frentou durante os 20 anos em que
tem trabalhado como pescador.
Jorge não se arrepende da opçáo."A 

pesca é boa. Como tudo na
vida. tem o seu lado ruim. Não é
uma vida fácil. É preciso trabalhar
duro e produzir sempre", explica.
Jorge acha graça quando ouve~al-
guem dizer que pescador tem boa
vida. "Só 

porque não temos que
plantar ou colher acham que-não
damos duro", contesta.
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SyestedTO^n^rcfS roeste fluminense, provocou varios wB%& *j / h ^ .: ^ VS \
ras de cidades banhadas pelo rio questionamentosentre a populagao ^ ://.  / /,*> '* < • * \ ,.. ,X ' * v
ou por um dos seus 100 afiuentcs. '0Cil.'- 

" ^os perguntavam por que O coordenador geral do Projeto Manage. Airton Bods win, diz que a UFF sera a pioneira no pais em realtor wn programa ambienlal deste pone"E a primeira vez que umu havia tantos peixes no colegio. e
universidade brasilcira coordena Muase nenhum nos rios proximos",

biental deste vulto, que tem eomo Recupcraiffio — A procura Custo inicial sera de R$ l,06milhao
dcsafio a recupcra<;ao natural da de um projeto de vulto para avail- nnnrnKinilnmimw^n,^, r , ,
bacia de Itabapoana uma reeiao zar a criatfo da Coordenadoria J n°roestc ""mineraeeoq^ professores e alunos farao um ma- pna regiao entre os govemadores povoamento de peixes nos nos. e
com 4.800 quilometros quadra- de Meio Ambientee a necessidade pode ™ar de Paradoxo cco™" peamento profundo da regiao, in- de Minas, Rio e Espirito Santo, alternatiVas nao poluSntes no cam-
dos, onde vivem 250 mil nessoas" de dar respostas as perguntas da ™co; ,Abn«u 

a maior area.^*tro >" cluindo anahses da cultura, da rea- ministro Gustavo Krause, o reltor po e na eidade. Segundo o coorde-
ressalta o coordenador geral do populapao de Bom Jesus de Itaba- fera d.° Pa,s'..mas e considerada hdade socio-economica, dos recur- da UFF, Luiz Pedro Antunes, nador geral projeto, Airton Bods-

projeto Manage, Airton Bodstein poana resultaram no Manage, no- u"la, da* rcgl0es nia's. pobrcs do *os do_ol° e hidncos da fauna todos os 17 prefeitos dos munici- tien, os trabalhos tem prazo de ires
de Rirrm me aue os indios Puri anticos • estado. Nem sempre foi assim. Di- flora. O custo estimado e de RS> pios que fazem parte da bacia de anos para serem concluidos.

Alto custo — O envolvimen- ZZZ1,06 milhao. ,cparUdoS on.rc D? «dc 
q„a,r„a„os. „ fejcu chvuivuijcu itaknlmn^M dp os europeus chegaram la fica- uniao, estados e prefeituras, alem Anoso diagnostico da bacia en- t,> m,,,,,,', J .„. . a ,

sdfeS aarsM5±t
milhSo - dos quais 35% virio'do ««*« com o problem. resol- Km HE do rio !aX^™?aoTmbLP|ST- jS? 

« prcfeimms« da

ONGs. "Na realidade. A UFF foi Eles qucrian, saber o po,quo do L o pJ ^ pre.cnde raarcar alt junho ama IteiaTtaM "^apoana. "A .MM. cn-
qaem dea os primoiros passes. >g«ft gyrogh ^ em duas fascs 0 primei[0 

rcamao entre lodas as paries envoi- ¦ 
^ 

«*£ 
,io. ^ J, coordenatao. a.aando

rx?t 
ssabsss «***>»« 

v,das Iantar onciaimcn'c «*» «»*«
I^abalhando no tol nesm pn° "icipios"conta Airton. a de Diagnostico, na qual tecnicos, projeto. Sera um encontro na pro- ^ da quaHdade da agua, com re. ca". adianta Airton Bodstem.
meira fase", diz o coordenador. DePois de varjas discussoes. a

A ideia do Projeto Manage ProPosta M,a,"Pl,oa ate che8ar —T a 
yim^ eu ZRuiZZZZ 

nasceu de uma "feliz coincidencia 0 MANAGE EM HUMER05
do destino" como costa de ch am^ienta' em quatro anos da
mar o professor Airton doutor ac'a do ',a^aPoana' O projeto ¦ A bacia de Itabapoana tem area bapoana, tem 220 quilometros de ¦ Oitenta pessoas, entre professo- ¦ Quatro anos e o pra/o para que
em Ouimicfl Amhipni .l sera desenvolvido em duas fases: total de 4.800 quilometros quadra- extensao. res, tecnicos e estudantes de 12 dc- o Projeto Manage seja totalmente
posse do atual rcitor da UFF. lSfc^?aPdeMo das f°5' 

°nf7 m°rJ"? 250 
I 

e,aPado 
tProjet° partamentos e institutes da UFF implementado. Um ano sera dedi-

Luis Pedro Antunes, em novem- S®a^ tonffi%o¥ T 
*S- ™unM?pi« dc,trf Cfa" Manage, a de d.agnos 

^o 
tem cus- d ,rabalhos da Pn- cado ao diagnostico da bacia e rres

hrn rfp tQOd wwi™ n nonxd 
m^oiuas a scam lomaiias. A^ora, dos: Minas Gerais. Espirito Santo e to de RS 1.06 milhao. Destes recur- 1 . 1 , w ,. ® 

, ,
IK (.!{ •• a feliz coicidencia do professor Rio de Janeiro. sos. 35% virao do Ministerio do meira etapa do Manage, junto com a intervenvao ambiental. com mcdi-

Airton es^ra por um so deitino: i Cem sao os rios que compoem a Meio Ambiente, 15% das prefeitu- 40 tecnicos de 17 orgaosestaduaise das praticas, como saneamento eDiental para a universidade. que o do desenvolvimento economico u • , ¦ • i i. mo/ a \ , n
aproveitasse o seu know-how jun- da regiao. bac.a, sendo que o principal, o Ha- ras e 50% dos estados. federal refloresiamcmo.
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programa

ambiental
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"Esta idéia era tão forte na
direção da universidade que, logo
no inicio do ano passado, foi cria-
da a Coordenadoria de Meio Am-
biente, que visa à integração de
todos os departamentos da UFF
ligados à área ambiental", afirma
Airton.

A "feliz coincidência" veio logo
em seguida. Na mesma época, o
sucesso de um projeto de piscicultu-
ra desenvolvido no Colégio lide-
fonso Bastos Borges, da UFF, em
Bom Jesus de Itabapoana, no no-
roeste fluminense, provocou vários
questionamentos entre a população
local, "j Nos perguntavam por que
havia tantos peixes no colégio, e
quase nenhum nos rios próximos",
lembra o professor.

Recuperação — A procura
de um projeto de vulto para avali-
zar a criação da Coordenadoria
de Meio Ambiente e a necessidade
de dar respostas às perguntas da
população de Bom Jesus de Itaba-
poana resultaram no Managé. no-
me que os índios Puri, antigos
habitantes da região, davam ao
rio Itabapoana."A 

população da cidade e de
Bom Jesus do Norte, no Espirito
Santo, que também começou a se
envolver com o problema, resol-
veu procurar os secretários de
Agricultura dos dois municípios.
Eles queriam saber o porque do

fenômeno. Foi ai que nos propus-
seram um projeto de recuperação
dos rios que cortavam os dois mu-
nicipios", conta Airton.

Depois de várias discussões, a
proposta se ampliou até chegar a
que existe atualmente: a recupera-
çào ambiental em quatro anos da
bacia do Itabapoana. O projeto
será desenvolvido em duas fases: a
de diagnóstico dos problemas que
afetam a bacia e a definição das
medidas a serem tomadas. Agora,
a "feliz coicidència" do professor
Airton espera por um só destino:
o do desenvolvimento econômico
da região.

O coordenador geral do Projeto Managé. Airton Bodstein, diz que a UFF será a pioneira no país em realizar um programa ambiental deste porte

O HAHAOE EM HUMEROS

¦ Oitenta pessoas, entre professo-
res, técnicos e estudantes de 12 de-
parlamentos e institutos da UFF
participam dos trabalhos da pri-
meira etapa do Managé, junto com
40 técnicos de 17 órgãos estaduais e
federal.

A bacia de Itabapoana tem área
total de 4.800 quilômetros quadra-
dos, onde moram 250 mil habitan-
tes em 17 municípios de três esta-
dos: Minas Gerais, Espirito Santo e
Rio de Janeiro.

Cem são os rios que compõem a
bacia, sendo que o principal, o Ita-

bapoana, tem 220 quilômetros de
extensão.
¦ A primeira etapa do Projeto
Managé, a de diagnóstico, tem eus-
to de RS 1.06 milhão. Destes recur-
sos, 35% virão do Ministério do
Meio Ambiente, 15% das prefeitu-
ras e 50% dos estados.

¦ Quatro anos è o pra/o para que
o Projeto Managc seja totalmente
implementado. Um ano será dedi-
cado ao diagnóstico da bacia é três
á intervenção ambiental, com medi-
das práticas, como saneamento e
refiorcstamento.
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O skate agita a 

galera

e da um^mje?a raporte^^c^^

SSS^SssS SsferS^ to* accssonos «6 roupas J8 .rite d. HI como 0 ska e o iss„, a associate podeta, per Discos ,„e ta«J a rdc dc com-
pjstm Sao Francisco, Mratniin^it vertical pra / nelos 

adentos do esporte. reggae, para trabaihar como DJ. exemplo, cobrar pelas exibigoes e putadores BBS (Bulletin Board

^MtfnrS'conservada" rechma tafento empresarial E o caso do Outro que tarabem aproveitou a Ja o Skate S.A, projeto que a performances de skate de seus asso- System). Os lnteressados em aces-

. cj S prdprio Sb^edonador de ombos sua paiJ pelas rodinhL para ga- Associate Fluminense de Skate ciados realizadas em festas, shows e sar a AFS J|idere o

>m w. Rov. funciona como se- Gustavo Valente que hadoisanos, nhar dinheiro e o bancano Altay pretende langar em breve, servira eventos culturais. .353X45 / Uo Skate, scmpadasi

m!2rris d»n£fc Rodrigues Junior, 24 anos. Ele or- para suprir a cronica faltadepatro- Tambem como ponto de apoio as 8b, podem ficar sabendo dos

I^peclahadas em skate da cidade, ganiza tomeios e, agora, aprovei- cinio a modalidade. Segundo Pedro para o novo trabalho. a Ai-Sja tem ult.mos campeonatos de skate, te-

como eles proorios se autodenomi- Fortune Skate Board, situada no touo gosto pelosgenerosde musica de Luna, a ideia e lntensificar os seu espago para deshzar na ban tas e novos CDs c.,

nam 
' '' 

inga. Ali, o jovem skatista vende que conquistaram os ouvidos das eventos ligados ao esporte. Com Fun da gravadora de rock Polvo skatistas.

americanos que descobriram o mo ollie. "Na fase -iitual do espor- I h| ^^B B| |H I
skate, anos 60. para deslizar manobras de base KhhH fg^|g I RM I Bl I SB I HH . BH I HH B
no fra- flips I

como e con- peculiar I MtV I I ^ ^B ^^B ¦¦¦ [j^^H

dro de
um mo- I

bens os ^^B H fifl

0

presidente dn taM. ' 
0s 5„» VlH HB^HFluminense dc Skate AFS) Ian- ^ [nbos Jc skam gggggH

Caca no mes que vem. Ojomalzi- acompimharam mu- BB V^HHPnho tera 12 pagjnas e nao sen. ' 
ouvimos ma|s com fejfe. I3T^ ¦^BS I

bairrisla. Vamos^falar dai tenden- ^ 
ffl B6i„. I'M . -.lBT^ i f P®® iflBcms do skate no Brasil inteiro , M . Annrn WMlf jU|V<5at mkt w ^IP?

adianta o presidente da AFS. go, por exemplo. Agora cstaocn- : ¦K«^
Ele lembra que. do micio do tre os avomos da galera Ons- 1 ,..

modismo americano para ca. o vfJ^cv aCC ? 
JL<" WmBk^ 

jjr -. x;" f-r -Z*
esporte evoluiu muito. Hoje, a NOEX. A gente curte nutito ska, JHPC —« .. - .,

WFakic Andardere competigao baseada no skate de
mSlide— Deslizarpela pista
mdriml— Slides raspando o etxo k ^
do skate t'r//c<i/ Praticado em pistas ^ma c'dade, estado ou natjao que tenis, mochila c bermuda. Em sete

¦ Back-side — Manobra feita proprias e rampas (halt-pipe - em qUjSer evoluir. prerisa pensar "" cscolas ja estao sendo implantados
com o skater de costas para a lorma de U -. bowl - piscinas - HnH 

primeiro cm educacao. 1 WE/5* sistcmas didAticos de informdtica.
P'sta '"'-s cm'trnutcut Pensar 

e agir. Investindo -~Z» ; Tanto o professor quartto o aluno sao

^S^repgiSM^y-91 em escolas, alunos e •, , estimulados. afinal um nao funciona
~]QuantO 

custa deslizar 
~~ 

wk professores. encontrare- V sem o outro. lnvestir 28% da receita
fXliL rri0Si com toda a M0,rT0 DE i^osnATic* em educagao e prova

Produto Pre$o /p" certeza, o melhor caminho para de nossa determina^ao >- '/•'¦

Shape com lixa auto-colante RS25 mtaiuno o desenvolvimento. Neste inicio em educar e. quem sabe, chegar no v
Jogo de rolamento R$ 18 de ano letivo, a Prefeitura pode se ano 2000 sem analfabetos. Hoje,

Rodas nacionais RS20 orguihar de ter todas as escolas reformadas, do telhado Niterbi ja tem o menorindice de

Rodas importadas RS 35 K ^ jf a fogoes novos. S6 nos ultimos tres anos. 8 novas escolas foram analfabettsmo do Estado. e o quinto jg ^

Protetor de pulso RS 24 entregues a populaqao. Os estudantes tem ainda uma menor do pais. Para isso precisamos a 2 6

joeiheira RS28 l^fT) infra-estrutura basica para estudar. Todos os alunos da Rede manter nossa ftlosofia de ensino. Ensinar, ^*|| _ji.

Cotoveleira RS23 V ijr Municipal recebem da Prefeitura material escolar completo: e. principalmente. preparar ''£¦'' ' ~"

L a auto-colante RS 4 %00ww-- l| cademos. lapis de cor. lapis, borracha. apontadores, reguas. nossas criangas para o proximo seculo. -

JX. dc on V f^L tubode cola, e o Kit Aluno: camisa, camiseta, Afinal o proximo seculo e daqui a pouco. ——1 
Calpa jeans H5»<du ^ 

^ 
Camisa T-shirt RS13 V; wtniAi wiico ucoiai
Bon® PREFEITURA DE NITEROI
Endere^o Fortune Skate Board — Rua Presidente Pe- *"—' FUNDAQAO PUBLIC* MUNICIPAL DE EOUCAQAO
dreira 38/loja 108, Inga Tel: 717-0672. S

os skatistas e dá uma injeção de ânimo ao esporte na cidade
Marcelo Thoobald

AURA PINHEIRO
Realizar manobras aéreas per-

feitas deixou de ser sonho radical
dos skatistas de Niterói. Desde o
início do mês, com a inauguração
da primeira lialf-pipe — pista em
forma de U — da cidade, no Be-
drock, em Charitas, ficou mais fácil
deslizar sobre quatro rodinhas. E a
Associação Fluminense de Skate
(AFS), sediada em Santa Rosa, se
prepara para dar uma grande inje-
ção de ânimo no esporte, cadas-
trando os seus 150 filiados de Nite-
rói e do Rio. O objetivo f criar
condições empresariais para que o
skate deslanche e venha a se tornar
tão forte aqui quanto já é em São
Paulo e Curitiba."Com a reinauguraçào do Be-
drock e a consagração deste novo
point, o movimento do skate em
Niterói vai crescer ainda mais", co-
memora o skatista Gustavo Valen-
te, 20 anos. A partir do mês que
vem, todas as segundas e quartas-
feiras, o Bedrock ficará aberto ex-
clusivamente para as galeras das
rampas.

A cidade agora conta com qua-
tro pistas para o esporte — além da
half-pipe do Bedrock, há mini-ram-
pas em São Francisco, Piratininga e
Santa Bárbara. "A maior parte de-
Ias está mal conservada", reclama
Bruno Brecht, 20 anos, cuja casa,
em Santa Rosa, funciona como se-
de da AFS. Mas isso não chega a
ser obstáculo para a galera skaier,
como eles próprios se autodenomi-
nam.

O surfe de asfalto

baseia em manobras básicas, co-
mo ollie. "Na fase -atual do espor-
le, as manobras de base como
ollie Jlips. hell Jlips. Jlips indy e
variai geram diversas combina-
çòes que ficam ainda mais iradas
de switclistance (base trocada)",
explica Pedro de Luna, em seu
peculiar linguajar skalês.

Além disso, o presidente da
AFS lembra que o estilo malan-
dro dos skaters de guetos nova-
iorquinos não é hoje um bom mo-
delo para os praticantes do espor-
te. "Para se profissionalizar é pre-
cisar acabar com a imagem de
marginalizados que passamos pa-
ra a sociedade. Isso não è bom
para o crescimento do esporte",
acredita.

Os gêneros musicais de prefe-
rência das tribos de skaters tam-
bèm acompanharam essas mu-
danças. "Não ouvimos mais com
freqüência o som de Oingo Boin-
go, por exemplo. Agora, estão en-
tre os favoritos da galera Offs-
pring. Face to Face, Weezer e
NOFX. A gente curte muito ska,
reggae, rap e hardeore'\ conta Pe-
dro de Luna. No próximo sábado,
o Planet Hemp, um dos favoritos
dos skatistas. se apresentará no
Bedrock, a pedido dos próprios
skaters.

Dizem que foram os surfistas
americanos que descobriram o
skate, nos anos 60, para deslizar
no asfalto em dias de ondas fra-
cas. Mais de 30 anos depois, os
skatistas ainda lutam contra as
fases de marés baixas do esporte.
Na verdade, cidades sem praias
como São Paulo e Curitiba con-
centram o maior número de feras
de skate, como o paulista Rodrigo
Menezes, o melhor brasileiro no
vertical, e o curitibano Rodil Ru-
bens de Araújo, que se destaca
entre os primeiros do pais na cate-
goria street.

Essas e outras informações bá-
sicas para qualquer iniciado no
esporte estarão no novo zine Sha-
pe A, o informativo que Pedro de
Luna, presidente da Associação
Fluminense de Skate (AFS) lan-
çará no mês que vem. "O 

jornalzi-
nho terá 12 páginas e não será
bairrista. Vamos falar das tendên-
cias do skate no Brasil inteiro",
adianta o presidente da AFS.

Ele lembra que. do inicio do
modismo americano para cá, o
esporte evoluiu muito. Hoje, a
nova geração já é adepta de um
novo estilo, que traz uma fusão
do free style — no qual vale qual-
quer tipo de performance possi-
vel. como andar plantando bana-
neira — e do street style, que se

O VOCABULÁRIO DOS SKATERS'

Flips — Capotagens com o ska-
te. O skate fica de cabeça para
baixo no ar durante a manobra e
termina na posição normal

Stall — Parada na pista
U Street Style — Modalidade de
competição baseada no skate de
rua

Vertical— Praticado em pistas
próprias e rampas (half-pipe - em
forma de U -. bowl - piscinas - e
banks - em forma de oito -)

Ollie — Manobra básica do
street style, que consiste em saltos
com o skate

Hang-up — Levar um tombo
USIuipe — Tábua do skate

Nose — Bico do skate
UFakie— Andar de ré

Slide— Deslizar pela pista
mGrind— Slides raspando o eixo
do skate

Back-side — Manobra feita
com o skater de costas para a
pista

 tênis, mochila e bermuda. Em sete
escolas já estão sendo implantados
sistemas didáticos de informática.

, 
Tanto 

o professor quanto o aluno são
* estimulados, afinal um não funciona

sem o outro. Investir 28% da receita
píojcto de informática em educação é prova

de nossa determinação .
em educar e. quem sabe, chegar no .
ano 2000 sem analfabetos. Hoje.
Niterói já tem o menor índice de
analfabetismo do Estado, e o quinto Jl 4
menor do país. Para isso precisamos j 'js

manter nossa filosofia de ensino. Ensinar. K®
e. principalmente, preparar •' í*H ——•
nossas crianças para o próximo século. f|llllg§
Afinal o próximo século é daqui a pouco. 

(Qytsgv Uma cidade, estado ou nação que t| i

quiser evoluir, precisa pensar

IpBTal primeiro em educação. 1
SÜQgB Pensar e agir. Investindo

'^ã|k em escolas, alunos e vv
MtejjÉõft^T professores, encontrare- v
lAypfr, mk mos, com toda a

certeza, o melhor caminho para
mt aluno o desenvolvimento. Neste início

de ano letivo, a Prefeitura pode se
orgulhar de ter todas as escolas reformadas, do telhado

a fogões novos. Só nos últimos três anos. 8 novas escolas foram
entregues a população. Os estudantes têm ainda uma

infra-estrutura básica para estudar. Todos os alunos da Rede
Municipal recebem da Prefeitura material escolar completo:
cadernos, lápis de cor. lápis, borracha, apontadores, réguas.

tubode cola. e o Kit Aluno: camisa, camiseta.

Quanto custa deslizar

Produto Preço
Shape com lixa auto-colante RS 25 i

Jogo de rolamento R$ 18 |
Rodas nacionais RS 20 1

Rodas importadas RS 35

Protetor de pulso RS 24

Joelheira RS 28

Cotoveleira RS 23

Lixa auto-colante RS 4

Calça jeans RS 20

Camisa T-shirt RS 13

Boné RS 15

Endereço Fortune Skate Board — Rua Presidente Pe-
dreira 38/loja 108. Ingá. Tel: 717-0672.

MATtílAl. 8ÀS1C0 tiCOlAI

PREFEITURA DE NITERÓI
FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Uma

Produtos, novidades e materiais serão
vistos na Metro Quadrado, em maio

ARMÁRIOS PARA TODA A CASA EM 13 VEZES IGUAIS FIXAS
Na VERSHOW você encontra:

8 Armários para toda a casa, projetados sob medidas, em madeira maciça e compensado comacabamentos em mogno, cerejeira, freijó e marfim;
Mesa para computador em compensado revestida em laminado frost bege ou branco;Moduiados para quartos em mogno, laqueado, branco, bege ou cinza;

B Cozinhas planejadas revestidas internamenteeexternamente em laminado frost brancocu bege.

IF.SA RODRIGUES
eiras sempre tiveram papéis importantes na

¦ T sociedade, desde que alguém pensou em vender
IJ algo para outro. Das barracas medievais, os
I' mercados labirinticos, até as exposições atuais,
.L a Feira mudou do simples impulso de vender,
para o complexo processo do marketing. Muitas ve-
zes, uma troca de cartões de visita justifica a partici-
pação num evento. E é por este caminho que pretende
seguir a equipe da 3Plus, responsável pela Casa Cor
carioca, prestes a montar a Metro Quadrado, feira
que pretende divulgar os produtos feitos para a casa e
a decoração. Patrícia Mayer, Patrícia Quentel e Lúcia
Nascimento Brito, a equipe da 3Plus, se inspiraram
nas melhores feiras internacionais do gênero.
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o estilo Canovasecorex i quarto mostrava

Há 10 anos, antes da realiza-
çào da primeira Casa Cor, não
havia o interesse atual no setor de
decoração. No começo, a 3Plus
fazia uma espécie de evento para
uma tribo especial, composta por
decoradores, arquitetos, fornece-
dores e visitantes de elite. Atual-
mente, a fila para comprar ingrés-
sos e percorrer as casas de
exposição, è formada pelo chama-
do grande público. É interessante
para nós, da organização, ficar
logo na entrada. Ninguém nos re-
conhece, não conhecemos quase
ninguém. E ouvimos os elogios,
anonimamente, comentou Patri-
cia Quentel, durante a entrevista
de apresentação do projeto, no
escritório no prédio Palm Beach,
no Leblon.

Agora, a empresa pode se or-
gulhar de ter recebido 45 mil visi-
tantes na Casa Cor do ano passa-
do. realizada numa das mansões
do Largo do Boticário. Este su-
cesso é o respaldo, o cartão de

visitas do trio empreendedor, que
já conta com o apoio da prefeitu-
ra, através da Secretaria do Dt,.
senvolvimento Econômico, Ciêrij*
cia e Tecnologia e 'd c
DOMINGO, a revista do JOR»-
NAL DO BRASIL. Quem quiser
vir de outros estados, poderjr
aproveitar o pacote turístico cria*,
do pela Varig e pela operadora.-
Ékoda. A estrutura e o projeto
gráfico do evento è de Maria Ra-
quel Landesberg. Entre os exposi-
tores.já figuram a House Garden,
os móveis Tidelli, da Clementijie
(usados por Cláudio Bernardes ou-
última Casa Cor), a Hunter Dou-
glas e todos os fornecedores Ugijk
cionais da Casa Cor. E mais gente
nova, como a Bellevue, firma jk
Santa Catarina, que faz jarçs^,
super-isóiantes em PVC. contra,
frio, calor, som. .
O Mais informações sobre a Me-'•
tro Quadrado, da 3Plus, através
do telefone 512-2411 »
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Qualidade 
Eliane com o

melhor 
preço, 

em 
pleno 

Leblon

E você ainda insiste

na Frei Caneca?
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Continuação da 1* página

A 
seleção

garante 

a

sofisticação

Os diversos setores da casa servirão de

estrutura para visitar a Feira e descobrir

melhor os novos produtos lançados este ano

De 15 a 19 de maio o pavilhão
de congressos do Riocentro será
devidamente decorado pela feira
Metro Quadrado, realizado pela 3
Plus. Com a experiência de cinco
anos de Casa Cor, Patrícia Mayer,
Patrícia Quentel e Lúcia Nacimen-
to Brito - sócias na 3 Plus — há
pelo menos quatro anos recebem
pedidos dos fornecedores dos am-
bientes, para criarem um evento es-
pecífico para seus produtos. Uma
espécie de mostra e exposição das
novidades, que muitas passam des-
percebidas nos maravilhosos am-
bientes criados pelos decoradores e
arquitetos da Casa Cor. Ás vezes,
eles usam 300 metros de um tecido,
e ninguém nota, porque hâ móveis,
luzes, muitos detalhes em volta, diz
Patrícia Mayer. Que praticamente
dividiu um roteiro internacional
com as sócias, cada uma partiu pa-
ra um evento, para ver a quantas
andava o estilo de uma feira des-
tas.

Bons exemplos — A Deco-
rex, de Londres, a 100% e os diver-
sos show-rooms da Alemanha e Es-
tados Unidos foram visitados, e
podem servir como exemplos de
instalação. Ou até de inspiração pa-
ra alguns expositores sem prática
deste tipo de mostra sofisticada.

A feira vai também abrir um
acesso novo para o grande público.
Queremos acabar com a idéia de
que é preciso estar de braço dado

com um decorador para entrar nu-
ma loja Formatex, por exemplo,
afirma Patrícia, enfatizando a im-
portância crescente do conceito fa-
ça-você-mesmo. Até paredes textu-
rizadas podem ser feitas por mãos
sem a prática de pintores profissio-
nais. A tinta Terracor segue esta
linha, é um produto que vem com a
texturas praticamente pronta para
passar nas superfícies, e se adapta
ao estilo Decô mexicano, tão em
moda.

A seleção — Para montar esta
primeira edição da Metro Quadra-
do, as produtoras selecionaram cer-
ca de 300 marcas fortes no mercado
nacional, que estão sendo convida-
das a participarem do evento. Esta
é a tática para garantir alta quali-
dade no mix dos expositores e dei-
xar claro que a sofisticação é um
objetivo prioritário. Serão 120 es-
paços a serem ocupados por seto-
res: tecidos, jardins, mobiliário, ta-
pates, iluminação, tintas, cortinas e
divisórias, revestimentos, pisos, co-
zinhas, banho c acabamentos me-
nores. Para o público, o arquiteto
Chico Gouveia fará uma espécie de
lobby sofisticado, parecido com o
do Hotel Paramount, em Nova lor-
que. Ali, os visitantes pegam infor-
mações, sentam para tomar notas,
lancham. Como em Londres, será
um programa de dia inteiro, curtin-
do um lugar elegante.
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Divulgação

mostra, poltronas estoja

Exposição real ocupa o

Museu de Belas Artes

MARIA ISABEL URITO
A exposição Pedro II - 170

anos, no Museu Nacional dc Belas
Artes, retrata o período de D.
Pedro II no Brasil.

A mostra está dividida em
quatro segmentos. No primeiro,
esteio a infância, maioridade, ca-
sámento e família imperial; o se-
guíido segmento trata da sobera-
nía nacional, .heroísmo e defesa
civil; o terceiro, de educação, saú-
de,'economia, política, abolição,
exílio e morte e vida social; e o
quarto mostra o progresso, desen-

volvimento, intercâmbio econò-
mico e social.

Documentos, indumentária,
objetos de uso pessoal e peças do
mobiliário, todos do século 19,
fazem parte da mostra.

Entre as peças expostas, há
destaque como a cadeira de leitu-
ra do Imperador, toda em madei-
ra trabalhada com prancheta na
lateral para apoio do livro, o par
de cadeiras de braço brasonadas,
cadeiras com brasão no cspaldar,
o costureiro chinês com apliques
em marfim e as cadeiras de vagão,
das primeiras a serem forradas

com veludo no país.
Toda ambientada, a exposição

tem aparelhos de jantar com o
brasão da coroa, aparelhos de
chá, tapetes Aubusson e candeia-
bros de prata trabalhada.

Pedro II -170 anos vai até o dia
24 de março no Museu Nacional
de Belas Artes (Avenida Rio
Branco 199, Centro). A exposição
está aberta de terça a sexta das
lOh às 18h, sábados e domingos
das 14h ás 18h, com ingressos de
RS 1,00. Entrada grátis aos do-
mingos.

Destaques <
cadeira de leitura, usada no Paço de Sào Cristóvão

vagao imperial e no alto, a esquerda, a

ONDE

MENOS

VALE

MAIS

MENOS DINHEIRO.

MAIS BELEZA E QUALIDADE.

Foi com esta mistura que ORÇAM e
MARCO Móveis projetou sua linha de

móveis e estofados.
Passe em qualquer das nossas lojas ou peça

a visita de nosso representante.
Você vai encontrar tudo o que precisa para

ter uma casa cada vez mais bonita.
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MÓVEIS
A G rifle em Móveis

R- Conde dc Bonfim, 98 Tijuca
Tel.: 284-8191

R. Barata Ribeiro, 503 Copacabana
Tel.: 25S3M6

Av. Ayrton Senna, 2150 Ljs. D e J
Casashopping - Tel.: 325-8672

Rio-Petrópolis, 4299
Tel.: 771-4171

Fábrica: Tel.: 771-6769

ARTESANAIS
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

E
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areas dc trafcgo intcnso, como . •.v
shoppings, aeroportos, supermer- • vidro, porcelana, resina, 

^cerami- 
150 (Rua Vinicius dc Monies, parede (Forma: Rua Fariic^dc

ve fachadas. I^||jj§&2k :/ 
' 9234). ferentes, o Viz, o Bios e o Freccia nha Audax para Home-Office, oa-

M6w«I« animals: mais exa- Rossa, criados pela empress ita- deiras de caractcristicas ergoiio-
FlorasiCariocasquegostariam tamente, moveis para animais, liana Acerbis, foram importados micas, com revestimento
de enviar (lores para paulistas tem uma ideia divertida da loja The pela Forma. Sao modelos de pe, removivel de capas intercambia-
agora um serviQO de entrega rapi- Pet from Ipanema. Alem das ca- mas o Bios tem versao de paredc. veis, com fcchos ou velcro. Pelo
da. atraves da cmpresa Flor em minhas tradicionais, dos guarda- 0 Viz e dc madeira e tem cinco tamanho compacto dos modelos c

SO' 0 cliente solicit a o-.olheto, chuvas e ate barracas de praia ramifica<;6cs pretas, cntremeadas sous recursos tecnicos. sao novi-
que tunciona como um cardapio, especiais, a nova cole?ao inclui por bolinhas; custa RS 770; dades perfeitas para o liomc-offi-
onde e escolhido o tipo de vaso incriveis e confortaveis sofas em Freccia Rossii tem a forma de um ce. tcndenda na decoragao. deri-
suas llores, com codigos de refe- diversas padronagcns, com aeon- jogo dc palitos, todo preto, com vada da terceirizapao do trabajho
rencia. As flores sao entregues ao chegantes bragos, para o rcpouso uma haste vcrmelha, e custa RS (Informagocs com a Giroflex. pc-destinatano na data, local e nora- ' ^°! tot^ c ®'aus* ">0|s 8atos 1.067. O Bios, com forma de flor, io telefone 0800 112580, fax (011)
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NOVIDADES

Ittêier:

Dias da Cruz, 405 B

Tijuta:

Conde de Bonfim, 70 A
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Para microondas: a Tup-
perware lançou um novo conceito
de produtos para aquecer alimen-
tos no microoondas. É a linha
Cristal Wave, recipientes em três
tamanhos, feitos em matéria-pri-
ma especial para uso em refrigera-
dor e no forno microondas. O
aquecimento rápido e uniforme é
obtido através das saliências no
fundo externo que também evi-
tam o calor excessivo sobre super-
ficies. A tampa tem a abertura
exaustora que deve ser aberta pa-
ra levar o alimento do refrigera-
dor para o microondas, para evi-
tar o aumento de pressão interna
do recipiente (maiores informa-
ções diretamente através do servi-
ço de atendimento ao consumi-
dor, pelo telefone 0800-114080).
Listas: a louça Port Meirion,
que pode ir ao forno normal ou
no microondas, faz parte das lis-
tas de casamento deixadas na
House Garden (Rua Garcia d'Á-
vila, 160; telefone 267-5661)
Nova cerâmica: a empresa
Eliane, que importa o Grés Por-
cellanato da Itália, está começan-
do a fabricar o mesmo produto
no Brasil. Este tipo de cerâmica é
um revestimento de altíssima du-
rabilidade. Depois de um proces-
so industrial, sua face adquire um
belo brilho esmaltado. Apresenta-
do nas versões polido e fosco, o
Gres Porcellanato é indicado para
áreas de tráfego intenso, como
shoppings, aeroportos, supermer-
cados e outros locais que exijam
durabilidade e resistência, inclusi-
ve fachadas.
Flores: Cariocas que gostariam
de enviar flores para paulistas têm
agora um serviço de entrega rápi-
da. através da empresa Flor em
Vaso. O cliente solicita o folheto,
que funciona como um cardápio,
onde é escolhido o tipo de vaso e
suas flores, com códigos de refe-
ròncia. As flores são entregues ao
destinatário na data, local e horá-
rio e o pagamento pode ser efe-
tuado via banco. Os vasos são de

A cadeira Àúdax tem estofamentà removível e variável Todo conforto è pouco para o elegante gato persa, no soja lançado em Ipanema

vidro, porcelana, resina, cerámi-
ca, cristal ou alumínio (Flor em
Vaso; (01 1) 893-9235 ou 893-
9234).
Móveis animais: mais exa-
lamente, móveis para animais,
uma idéia divertida da loja The
Pet from Ipanema. Além das ca-
minhas tradicionais, dos guarda-
chuvas e até barracas de praia
especiais, a nova coleção inclui
incríveis e confortáveis sofás em
diversas padronagens, com acon-
chegantes braços, para o repouso
dos totós e miaus. Pois é, gatos e
cachorros têm a possibilidade de
ganhar este luxo, que custa RS

150 (Rua Vinícius de Moraes,
124-B; telefone 267-2717).
Cabideiros: três modelos di-
ferentes, o Viz, o Bios e o Freccia
Rossa, criados pela empresa ita-
liana Acerbis, foram importados
pela Forma. São modelos de pé,
mas o Bios tem versão de parede.
O Viz é de madeira e tem cinco
ramificações pretas, entremeadas
por bolinhas; custa RS 770; o
Freccia Rossa tem a forma de um
jogo de palitos, todo preto, com
uma haste vermelha, e custa RS
1.067. O Bios, com forma de flor,
em poliuretano, custa RS 715 na
versão de pé e RS 264 na versão

parede (Forma: Rua Farme de
Amoedo, 82 A)
Cadeira: a Gíroflcx lança a li-
nha Audax para Home-Officc, ca-
deiras de características ergono-
micas, com revestimento
removível de capas intercambiá-
veis, com fechos ou velcro. Pelo
tamanho compacto dos modelos e
seus recursos técnicos, são novi-
dades perfeitas para o liomc-fltti-
ce. tendência na decoração, deri-
vada da terceirização do trabalho
(Informações com a Giroflex. pe-
lo telefone 0800 112580, fax (011)
524-1853 ou pelo BBS IDE A
(011) 820-3211).A linha Cristal Wave garante, aquecimento mais uniforme
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PREÇOS QUE

Rotóflio Comihdo
oifito Irancóí
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Cozinhas Planejadas

Em Compensado

Mo» do conto axJondaCl gavetos esttto fconaV.Vtfnne oifito lutt XVI

ENTREGAMOS PARA TODO O BRASIL

Armários Embutidos
Mogno ou Laqueado. Nas cores bege e
cinza. Portas lizas, molduras ou venezianas

EM 4 ANDARES DE EXPOSIÇÃO COM A MAIS COMPLETA
COLECÃO DE MÓVEIS DE ESTILO

Escrivaninha

p/ Computador
Em Mogno ou
com Melamina bege

ana 
Projetos e orçamentos

iaóvcis sem compromisso Sofò Medoriào autêntico etiso Uc Fetoo
COMPRAMOS MÓVEIS ANTIGOS E OBJETOS DE ARTE

Seda Própria : Rua dos Inváhdos, 57/ 59 • CEP. 20231-040 Rto - RJ
Tola: ( 021 ) 224.3463 e 252.9002
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CASABELA
TEL.: 274-7297 e 259-7046

ORLEAN
TEL.: 228-1332 / 325-7336/

294-1043/259-7718 ,

Obras Reformas
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Persiana Vertical de
Juta resinada a par-
tirde Ré 19,50 m'.
Persiana Horizontal
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Compre hoje e pague 1° na eotococõo.
VENESIANAS, fAJNEtS, PORTAS SANFONAOAS.

WíSOU SW POMSICM6A0U THlftOOl30 anos Dedicados à QualidadeGrande variedade p/ Pisos e RevestimentosLX» 2< feira a Sibadí de 08:00 ,\s lâ:00hsc Domingo plantio de 08:00 As 13:00bs.
THMGO PtDfUIS D«COfWT1VRS LTDAE«l. Intendente MonoDiàti, SM . Vila Vhtau.fc.

Ttfc (ttl) U1-lMé/?5J-7íU

BB8

CO/?rmS£P£fíSlAMS

NO MEIO DO CAMINHO
TEL: 274-7976 e 294-1330,

POINTER
TEL: 493-1888 e 494-2289

SPAZIO ARQUITETURA E DESING
TEL: 430-7147 e 430-7148

VENEZIANAS PREDILETA
TEL: 542-1449

PERSIANAS PIAUÍ
TEL.: 592-7822 e 593-3534;

'RESIDÊNCIA DECORAÇÕES
TEL: 393-7942 e 462-3595

OFFICER
fTEL.: 259-8133 / 590-1466 /

260-5590

AFIZON BY ACAB
TEL: 259-1144/235-0983;

PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, MADEIRA E CORTINAS DIIETTE

• S UNOS DE GlMiTll •

1. TROQUE SEU CARPETE VELHO POR
UM PISO BONITO

2. APARAFUSADO NO CIMENTADO
EXISTENTE OU SOBRE OS TACOS

3. FAZEMOS TAMBÉM NA COLOCAÇÃO
TRADICIONAL COM GRANZEPES

4. PACTO PARcl lADOfMArf \ f /í s fvlATTRlAI
F COL OCAÇAO GARANTIA AMO: ,

5. AGORA» COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

Colocados como se fossem carpete. Sem quebra-quebra.
Papel de parede importado

Grande variedade de catálogos

KVEST® Tels.: 430-8078/431-1861

CASA SHOPPING - Av. Ayrton Senna, 2150 - BL. G - Ij. H

Barra da Tijuca

NOVA

ETAPA LTDA.
Tel.: 234-6813
Rua Milton, 12

TÁBUAS CORRIDAS

(ASSOALHO IPÊ E JATOBÁ Ia EXTRA)
De 10, 15, 20 cm de largura.

*ÇL'S.° Para *oda vida colocação sobre granzeps.Ótimos Preços: material e colocacao.
NOVO PRODUTO:

vendas e colocacao: Portas niciciçasmodelo mexicana em diagonal

Colocado

Sem

quebra

quebra.

BURRA PISOS

6?

FORMICA DE PAREDE
Colocação rápida e limpa. Riviera Centerr ' IM FWKTE AO FBftWAY

AV. DAS AMÉRICAS, 1917 loja 325-0669*326-2077

atenal de Construção

Pagt°s ffcscilitados
EM ATE 4X SEM ENTRADA E S/ JUROS
Tels.: 264-0536 Tel (Fax): 228-6830

MADEIREIRA SÃO LUIZ GONZAGA LTDA.
16 ANOS DE TRADIÇÃO

PINTURA
Pintura

em 6 --..,-m,,Contrato com inicio dc pintura em 60 duis ou ant« a negocia
Pintura com atendireento
Imediato ou Programávcl.

Hxcmplo c/preços MÉDIOS.
SU2 Qts/üep RS 590,00 wm material inclnido

Preços c^pcquenos retoques caté .1 demâos de tintaOrçamento sem compromissoDescontos possíveis:Orçamentai / Bspccia!
Oferecemos Qualidade, Prazo,Garantia de Qualidadee Profissionais responsáveis

Financiamos em 3 veies ou Credlcard c DinersEscolha o melhor plano e Consulte-nos!
PINTAPART 205-6234

Rua Bento Lisboa 184 Sala 31 <J
Catete - Rk>

Hl HMÍlIin 28 onos de experiência,
HLUIVIIHIU tradição e honestidade

JWMla*, portos p! box, gradu. bwc. uK.°rV */«omp. pagam«nto «m 0* «em ocréscimo.
ut.rm/utu>4

rmCNIMOO KU>Mfl (MWtrrtno OA IHDÚSTniA E COMtdCD)
A SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA MAIS

 AVANÇADA É ECOLOGICAMENTE PERFEITA
-Suyunwotli*^ SEM VENENO E SEM ULTRA-SOM
VIDAiSSêíüSS 

"<o«N5!VOA 
SgífÉafíc^s,*os

V^IPEST INI D. e COM. CONS TECNOI LTDARua Fre< Caneca. 1^48/ Slj. 2Q6-2Q7 - Centro - RJ
TILS.S (021) 252-4532 / (021) 242-9445

TIL/FAXs (021) 222-4269

Decoracâo
Pode Sentar

éZAMPA
MÓVEIS DE ESTILO

Hi (2 anos criando arte em
cadeiras, mesas, vitrines,
escrivaninhas e estantes.
Império, Luiz XV, Luiz XVI.i?-
colonial espanhol, etc
Acabamento
artesanal.
Projetamos sua
Cozinha e sen
Armário Embutido

PAjrriR DC RS T.OO/m

FOffMPtSO WOONfl. f
IMKXIVDO COM VARtECWX
D€ lOOCOCES. RVtL DC
WPtOÍ. IÁBUA cowm
PAVIHXX. PtSOS D€
BORRACm ANTlOemiAWWTE

0tÇA«*T0 n COflNOKOO . CKIMKM HCAÍWTO
LIGUE JA!

TeUt021) 252-6882

r —-hinesas. Arvores e Arra
Decorativos tipo Ikebona.

Rresen+es Fi nos e I m p>o rtad os
rações a Domicflio.

I os

20

N0VC TCMPC flcres & prementes
'*a Ribeiro, 86/A — 541 —30

JORNAL DO BRASIL
DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 1996

CASA

1
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COLCHOARIA LISBOETO tiiMMElM r=^~ 1
mlmk <331 trapicaocoualidade coichAo imrtonco BocSS£>?>S5fe ST1 rnCI Moveis e Equipamentos
EEBBBi V"* juki Aii S a ESPIATWDA Inslalacpdes e Manutengfies ill iPri rmMsaSm COLCHAO comardals e Residenctals H I I I ¦ POTQ ESCritONO

AMTlBCilU ^oisroiBurooRalttorizadobundexJ 'lw

rsdHH9:SSSmbi Ri 
fabricacaopropria

FAZEM-SEpwloogoiempo. • Athm¦ ClrcutatfoSmguinai PROMCM?AO R$ 16,00 M'COLOCADO |

REFORMAS **». 
»¦¦¦**«— 

SaIISrica Htsm Turin nr.i n sfflKj
EM GERAL fi85ctC*0& colchAo di mous kspeciais ? m krjCtC3lOOwl r face - Lamtnido de Espuma c/3cm 0-28 |tc r—"=f S *4 Ml |tts

fabricamos e iqq&S?^ sssnsssxssi&s» HI IMP 
""/c seu escftrorio ?w4|

o_*n«muos ° asiyfSSOOOvQi aSSameotocwTreOTO efniA |Mk JBSSKSKS, Bif; < < 'hJt'Js 
$VENDEM0S 0^¥jWiXi DE 1' QUAUOADE PEflSONAUZADO Oil# CBEBUCMISXnmiM

ORQAMENTOS A BnfWS^™H • ENC08T0 PARA LER JU~ |n{„, plm \ficr 1M . UiU^i - Bl
OOMIClLIO Hill"ffiffwB>iffl£SEW4^c5TE>wwaomAimdescontoespecial |i|£ riiode* I ua ^ ITQDOrul, 0U7 Nlierol • KJ

 tarnm • COLCHOES ANAT6MICOS • MOLAS COMUNS E ESPECIAIS • COLCHOES DE SAMOtDBUBUm* T©l.! 719-T602* 622-15^VEND AS TOOaaai CRINA VEGETAL E ANIMAL • COLCHOES DE ESPUMA • TODOS OS TAMANHOS M. COMPANHIA DOS PtSOS W . aaaairna lcl" ' 17 IWW* UAi ¦ J»JX
APMZO CMqMBK «££»**^JRACSSBpOS•LSM[£TICOS • PENA • ESPUMA. COLCHOES faoutamos em Art 3a . *C»W0 PAGUA ESTOFADOS E MOVEIS EM GERAL. .lamip.sc . superp.SC . umpbo V-/^U^W^MMHWlW^^WiWWIWBBWWH^TilMHIWFWillWMWyi^WWMWWBWWMHlWi (madeira natural) • formipiso \ -»»oS .  

¦K|1TTPF!fSFI^^VlEVWHfSRWW!lllllt1WliVWHlE9AIIIWISWWIPWI^l sobre AJULEJO • oecorflex ^3iu« pv , , *
IdHaSaKaBBSHSmiaaMaaEaBBy MfradomesW# »Produtos de Seguranca

ATEN04MENT0 TOOO ESTAOO l~t  
Tel.: 327-6227  

fDecoracao RAC REDES DE PROTE^AO FORMIPISO/TREVOPISO Zm \ 0UAU0MB ¦RSC'7?? VMndas.janelas.plav. piscinds.Promo^oo M» Colocado w—. . H ¦ I ' '¦ BBEBcCfz etc. Orcamemo s/eompfomisso.

(FormiDiso e Papd de iaredel |ss^i=eee /+rzi%82 rh mm tKsssss.

g;^==gsg ~.

II I?" PivHlcx, VutupisT1 Decorflex, ^HWIill ttB liii-t »¦ • 0 ^^¦9 #11 III II !i 4^ J»1 !f IVNI Fi IiM! r>S Or^amento »/ compromlaso

¦r 1®*®"* 
"***?' poiJ" MnfOMdf' 

EaaEEgBBBaSIBB iMimiaiafflii kcqi* / wi-m»
IIIIII!II!^§^mJ COIUCrtOS dc COrtllWS cm scrju* / |? • Cortkm m^l»W *Pmhnm opmlmnmm * ' ¦' Piaofo

k 2 18 e/hmbtm dupia VuHealdm VurUeal £ • ReSiddDCial - Industrial
Ta| • /Avi 1 7a#an0a7A imax'" fifuvfp** o/bMout £ , Fabricamos - Vendemos - Instalamos |"nV9V"fVlfVlf99l919VCTn9fVI" IMMS# ICIm :||rX|P ATA"07"#0 3 .ManutenQao - Assistdncia T^cnica || Q22^15QBiEiEEiBB^5iZ2il

fXMHu} Or^amento s/ compromisso J R$ 39,00m1 1 R$ 22,00m' r$ J5,00mj * Pe9as para todas as marcas  57l-291J^/258-J025(*«»)
'¦. Show-Room: R.CondedoBonfim,229 100%srum '71 -9760 355^ u

HWTW5TTTT1 BEmMI (D^.^'Sopp^, .-M^lsasl!' ^ ^ * *¦ ¦" 1 ^ - ' -j MprCIMOCMO DE (^OATlN^isS -I ..%4K£S.''*V* I TbIc • 9R4.4Q47 - ?R4-44'?7 mofece(ramjui/idadee jauhlhoetgurinfs
p.V.««^ 

¦^.^sasj 
p^gg^n|gr^M T6|S- 

;^M7 587,601 ^ 
aBEaiffiiSEEmBi

——

ii^rSBBKMMI MARCENARIA 
'. 

__ FAntenasP"311011"5
ArmSrios emb., cozinha, banheiro, sala, quarto. fc ^ jTiKm Pinturas especiais: laca. patina, decapd. esponjado. BJ133Ml4MAjF5Aj»^*kll31U>B ST ¦ ZSmLTWTr0WWm ¦ a ¦ m 

~Hi

rmrnmwmmm!^ 280-2820/ 236-3720. 1™^ 2j!V! dwVmiriMJ, 3.9M Bl. B Lojl RJl I mL Lr i^^NTTt

NOVO PISO 14,30 20,00 ENTREGAIMEDIATA ISliia*13tMWM'I"gCi"1 :"K*Tl1'* ENTREGA PROGRAMADA

decorflex 1150 i6oo{ SUPER PROMOCAO DE: ^Servicos para o lar PARA Gl060SAT d remoto ,0X R5 n4'°°'

vulcmpiso HI IMJI l—— SMAR[TA2'35 ,oxr55oo°
Dicnuiy cnn At cn • PORTAS SANFONADAS II I I I I 11 l_ Mj|i||||Mi||)|i)||H SANTA RfTA 2,75 10X 54.00PISOMIX 6,00 11,50 . EM PVO • Perslona. I • j 4 |W J ¦ lj J :«| 113 K'l |M ciirr» mr. , ,nx fiR nnPAVIFLEX 8,50 12,50 • Corttna. Tradtclonau IIIJIM^IUIJ ||T 1J V J jBT ¦BMBHMHBBMMBMiS 2,85  '
CARPETES 5,90 Ors«m«nto nJ Compromlwo || ,| Instalado com kH ekrtronico 100% TFCSAT e 30m dc cabo, chave para o RJ TV«I^Ao'para 04 Ws

mmmmmRmmm 293-oi33">" j
CMilirnifJP^iTO R. Aristides Lobo, 238 s/03 Rio Comprido h ¦. 1; I: I Tel. 289-6468 — PIANTAO TEL.; 357-7215

0 Ctassificado 
que

interessa tern o

publico 
mais

interessado.

Logo;e do seu interesse.

O Ctassificado 
que interessa. 3

0800-235000 1

I.igagao gratuita 24 b
*A

NOVOPISO - FORMIPISO

5AVHWARA

580 5588

RIODECOR - Tels.: 269-2195/289-4905 - FAX: 269 9544

EXAUTORES PARA COZINHA
BANHEIROS • CONDOMÍNIOSPERSfANAS GRAJAU

REDES DE PROTEÇÃO SYSTEM

Ruci Barão do Mesquita, 891 Lj. 54
FACILITAMOS PAGT"

293-3490
262-641 1

ACABAMENTO EUCATEX
TECAITOSMIiTiElRA

DIVISÓRIAS, PISOS E FORROS

CREDFNCIADO GLOBOS AT

Sistema Santa Rita 2,35 R$418,00
Sistema Santa Rita 2,85 RS 572,00
Sistema Santa Rita c Globosat RS 1.353,00

REDES DE PROTE
EVITE ACIDENT

CONDIÇÕES FSPECIA PARA RfVENDEDORE
CRISTAL tt 57 1 - 1 OOO

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 19»K>JORNAL DO BRASIL
CASA

C0LCH0ARIA LISBOETA
331 TRADIÇÃO E QUALIDADE COLCHÃO terapêutico

AA.iu,:. ESPLMADA ...^
Móveis e Equipamentos

para Escritório

Box Blindex Classic
ClassJc Open

Instalações o Manutenções
Comerciais e Residenciais

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BLINDEX
yTel.: 294-Q2Q3 Rm.: 294-583V

FABRICAÇAO PRÓPRIA
Apreven(lodaaK<rH
e úlcaris d« dacúbito
tos pacientes «úmidos
pw longo tempo.

" • HassageU ¦ cotam
• Ativa a Circulaçio Sanguiaea

A-«-L 1 — ftrfnnliltrfHÇotehòat OrtopéOtos _____

• Colchõerw
FAZEM-SE

REFORMAS
EM GERAL

PROMOÇÃO R$ 16,00 M' COLOCADO
DIRETO 224-1116
DA FÁBRICA 232-8117

(VÇ^CfOtoà COLCHÃO Dl MOLAS ISPBCIAIS
lrJOL>OlupC^I 1* FACE - Laminado de Espuma c/3cm 0-28

T Camada d« Mania Sisal e/2cm de espenura
3* Estrutura de Molas de aço espedal arame n* 10

nrVXXXná acabamento comtecioo extra
gMmwS OE 1* QUALIDADE PERSONALIZADO
IftgaRmflH • ENCOSTO PARA LER

APRESENTANDO ESTEANÚHOO TERÁ CM DESCONTO ESPECIAL
• COLCHÕES ANATÔMICOS • MOLAS COMUNS E ESPECIAIS • COLCHÕES DECRINA VEGETAL E ANIMAL • COLCHÕES DE ESPUMA • TODOS OS TAMANHOS EESPESSURA e TRAVESSEIROS e SINTÉTICOS e PENA e ESPUMA, COLCHÕES
tTÀGUA, ESTOFADOS E MÓVEIS EM GERAL.

HPüii^íffabricamos e
GARANTIMOS 0 QUE;
VENDEMOS I
ORÇAMENTOS A I
DOMICILIO 1 Loja: Rua Vise. de Itaboraí, 309 • Niterói • RJ

Tel.: 719-7602 • 622-1552¦ COMPANHIA DOS PISOS
FACtUTAMOS EM ATÍ 3* ^ Y

• LAMIP1SO • SUPERP1SO • LIMP1SO t\|V |(MADEIRA NATURAL) • FORMIPISO \ -^QS
SOBRE AJULEJO • DECORFLEXP1SOMIX • PAVIFLEX • PAVCO ROD^
CESSO E LAM8RI • PAPEL DE PAREDE #

ATENDIMENTO TODO ESTADO í~~%
Tel.: 327-6227

Produtos de SegurançaEletrodoméstico

Decoração
RAC REDES DE PROTEÇÃO

Varandas, janelas, play. piscinas,
etc. Orçamento s/ compromisso.

Pagamento facilitado.
TEL: 228-9400

FORMIPISO/TREVOPISO
Promoção M' Co tocado

Foimipiiio liso  r$ 25.1Fo»mipiso madetra Ri 29,1Trevopi*o colocado. r$ 25.<Trwoptso 7 mm.Ouropi&oLimpisoFóímica parodo..PavtfloxSANRTT DSCOMCOaa/ TIU Hvmi

Torniipiso e Papel de Parede

lllir L; nacionais e importados, 7

|ü Paviflex, Vulcapiso, Dccorflex, /

III r ^VTcibua corrida, portas sanfonadas, /
consertos dc cortinas em geral. |

k-tim Tel.: (021) 242-6»-76^«J

jlIWHi Orçamento s/ compromisso,

R» 3aooR« 17.00Rt 22.00RI 25.00
A m«i» anançad» KCTotogii X i > Varandas, janelas, piscinas, play, etcA,'. Pagamento facilitado! Orçamento »/ compromisso

IX) Tel: 23f-Sf73 / 971-9129
• CorUnm paén9t • Para/ana •Ptnlmma <e/hm lona duplm Mwtfeafda VmrOcai Sa tolha tc/ JutM minada n' titoi dum %bandó e/bandõ mlHmdó otfU9kgU9f,OOf» O
R$39,001111 I R$ 22,00m' R$35,00m>

Residôncial • Industrial
Fabricamos - Vendemos - Instalamos
Manutenção - Assistência Técnica
Peças para todas as marcas

Show-Room: R. Condo de Bonfim, 229
Loja 11 -Tljuca

(Desça a Rampa do Shopping)
Tels.: 264-4947 - 567-1601 - 284-4437

571-2915 / 258-1025 (*»,
100% NYLON 971-9760 r 300 Kg/m*«Sr (Plantão) o«c*»«Nro vIMfDlATA _ ^..Vi. _., WV'COMPROMISSO8 ANOt W OACAHTIA ;—

Você merece frarxjui/riad» eseuhltn teçurmça
Varandas» Janelas*Ptays*QuadrasEsp tPtsanas *eft.

«PCA DE PERS•ROMOCAO DE CGKÜ
®íJ/Vor1ical»»R$ 18,90 - PainoFíiXí:^¦»R$ 38,00 (folha) - Papel ^**3
do Parede - Reformas do Estofados

Tel: 327-5568/425-3» | > Antenas ParabólicasMARCENARIA
Armários emb., cozinha, banheiro, sala, quarto.

Pinturas especiais: laca, pátina, decapè. esponjado.
280-2820/ 236-3720. NOBRETEL ANTENAS, Av. du A mi rica t, 3.939 BI. B Loja L /u

^ (Shopping Esplanada da Barra) yofl
431-1312 / 708-8330

NOVO PISO
OURO PISO
DECORFLEX
VULCAPISO
PISOMIX '

PAVIFLEX
CARPETES

ENTREGA PROGRAMADAENTREGA IMEDIATADECORAÇÕES

SUPER PROMOÇÃO DE:
PAINÉIS LONA DUPLA VJ//// / .)
PORTAS SANFONADAS
EM PVO • Porslonaa '
Cortina» Tractlclonats S.

Orçamento «/ Compromisso || 1

DECQOBfl PARA GLOBOSAT c/ remoto 10X R5114,00
SANTA RITA 2,35 10X R$50,00
SANTA RITA 2.75 10X 54,00
SANTA RITA 2,85 -JOX 68,00

Serviços para o lar

Instalado com kit eletrônico 100% TBCSAT e 30m de cabo, chave para o RJ TV e ligação para 04 Ws
Av. Ernani Cardoso. 72 - Loja 6 - CASCADUKA

Tel. 289-6468 — PLANTÃO TEL.: 357-7215
MATERIAL EM NYLON SUPWITA ATÉ 300 Ko/ra» !

Orçamento som Compromlasa I
R. Aristides lobo, 238 s/03 Rio Comprido

O Classificado 
que

interessa tem o

púbficomais

Classificad

O Classificado que interessa

Ligação gratuita 24 b

rrrn
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|  PAT'NAE DECOR ACAO — Em¦ I gerai laqoeacAo. vtrm:. po^'u-
J I relano. decap^ pmtura mar-

J wammmOk m/mtmmtan wmm <««¦» - _____ I "wfctada granno etc Tratar

OFERTA BONTEMPO fit
|J I ALUGAMOS PI FESTAS • PrS-
;| ___ _ ___ I I ^ J*car*p*0°4- Rs 'oo.x I

pad A ArnnnAD \/nrc

J 

n^Ulv^ I

I 
11111111^ 11

I — Vwm;, poliuretnno. vwmlr. JI decopaepAtlna Tel 230J4W•| | F I . . , _1 L ii a ^sBtMin Sf ,*»« .
txclusivo sistema de abertura vertical das portas Armario duplo
Design europeu em mais de 180 (tens com portas ovo ref. 175 — !
Projetos 

personalizados 
Cama de solteiro ref. 1007 I; MAWtmDipAo em | 

'V^Tlsoxmn

(tens revestidos com 
CamaaujcUlar ref. 1015 I; bundex ;°scom Prateleira ref. 779/03 cd0° ! S?n:;;S

lamina natural de mogno I ill m0rcin' 0 ^°8'* I'll 
6^0®'72a"^7^n

j mm |! oenciol J baixofender. vendo novo
Venha ate a Bontempo. 5 X R$ Jr I 

Pa4T-a8ao° 
; ho'" 19

I r m J PIANO TtCNICO • Almador de
Voci vai gostar das nossas ideias para seus m6veis. BSViSrS'Sl —

| I paints, cortlnas e tapetes I V*-*00 P|ANO- B'aall. arm#
I Pagamento facllitado. cheque 1

I I P** Oryamento. lei 260-6435 1
I ___ I LU6TRADOR ARTlSTICO - DaI garanila E pAtn- ^ryK<3 q^.
I ^fStiSSXES/SSSE^ 4^ ¦¦¦¦¦¦ JBMN I ,an,K,o A domic 11 to Tel 352- I

lM$«^ DsmTCMB#! 
I VSniS^. ¦ BilwlBaa M marcenaria apollo • mo.
| MmKvmmwISEa, IP^VIa ¦ ¦!"HI I "•10,50"p°,o!l«««« •
f **VaKBD|W% . ln»talac<!^ea comerclni. Retof- I

I moveis | ee. jr8-4** <»« 11
COZINHAS, D0RMIT6RI0$, ESTANTES. LWHrt^iPTfl

Rua Conde de Bonfim, 219-B - Tel.: 264-4079 f de Mar^urii e | j J"ons?r'°'u,rtu"™10

Estacionamento Gratis Junto a Mesbla j i™£, ^
Verniz, pintura,pitina e

| j laqueatio. v
RMVHHH \9WKBfftKH] rmv coNs-mucoes - ^ i -  . __ __ VVTRVCTilSl 1"" 

ill UTILIOAOII lia^iwocgol |r

^5?" M#cu?l0- T«.: 581-5724 »

¦m 
*" 

OlWia kAntiguidades Wff 5Zi~%>SZ;ZZ£
HllilUifl Rnponub^de PontualH f 1 I VI W W I I I / » Vl tf 1 I 1 U _ Wd Arfao O rok> COiOCOdO. M.rr^ro u Co»m.l. . dum TaJo.
^nnnBiffl ^m. viuooiiivcxuv/ij o ¦ m 

*e Anes  o^t* ¦ ^3^ ^^^0.0**™. <*
¦ESKQuSZ^H siwTCKO paimirmifl ANT100IDA06S - Compro. EstOfadO Jlwnlnto. Mbrlcaclo • OWIMf- ^I ^rtWTOLtWETANO *&*!,. cfUlai.. I J1.1U JWH gTfff 5»-» rnfjcrpijrJkn / oonrTF* u«aco*ortaa^o <J« aaaoamo bronze*, pratas tao«ta« iu»- I <**• P011* 69 Or^amanio I "pS

{¦Milt.. I in II |||-|-| I I 1111 fatlmww.'t* rn^mwr. gr«nt. mSv^JTi JEHH9H*. " "mprom-.w. cuo™ ,«»- r
wAMNIliil AV' ' d> l«CM aam drtf Mharia^L. ^ fwln'P»<>tw outroc obymtom antioo* Pa00 I {,uef tjr*c° Aian<j»manto 24 J MHaTERllL DE ^wh^°'*»¦ »rown Sio Tomw. pwu«. p"°° ghlll'UHmHlflillf . wi""""* *¦»<.¦¦» lOnd^lo. atvvntoa. njmttiKTmnto* Tel STS~40»9  fc— I  »
rallinilAin WntWMO. P.M • .IUI.IO Or- ibs LAR - Aoo.. A REQINA - Compm ludo .-«t- I SWTECO • AplK^Mo a» po- E_
MnlllllWWlU ^ »«n»«o 7«#-02SJ rrl," g^*0 **" ga Louc*. crteuit. MUtue- I »K"t»no, po«men«> P^*M e ..'•P"0* . «to" U. b-c^«. pr,urt..Tm^ ik oSEtiSOr^FlTA vr, •LO"°*iQ P,mur» Ve
* —  m*®- •?•tr'CKJaO®. eocana- rim I Mm ^.,.1 s>t u stu SOFA EST A VELHO I amoral 2B3-0911 I fra-it* . AAftievnilin mii rrmntoa e nonso proWamal nu-*um — A ao4upAo 4 capaH! Em brim I ^*1 ——  J clk Akroc CONSTRUIR 0U Tra&amamoa 24ha Ta» ?2)- 2g4^47D M«Hhor aval.a^Ao » a partir <*> RJ160XXI 225-3^87 SIMTECO - Pol»ur«ano Po"- a^UUraS  4152/231-22-1 CXI ?<T-^ COVPRO APOtfCES - Da dV- • I m«"»o em pedras c/ rnrna. | ^
VD«(a>m>» RKrUHMAn SUPER SIWTtco — Cn» "°® 4 '»Wl. E  •i~a*x**o.»Meco>o<xee. 
r Metormas CMWIIanM»«K<iia moo<J«s. meO«m««. e a , pinlure em e«ral. envelheci- k« IIWIWI lima  M«w» HOMO p™c« , com pen.,, .m^o, Pego^in VM6V6tS -rwrto de l«oUo ooloolal cJ ^T|ir tmnWaTENQAO TELMAOOS - Eih hwumwoM,™.™ * •Ma-Mg0Q^r^ lei KOI) ?»-r7M e JM-3eB0 W V*K«*o 0« re«.na 0k»- W ' UI IS1110

trytuFaa de MadeirM Ttlbaa SUPER SlffTEKO — Raapd- de2*t6*  I m«Mo %/ compromiaaa Tell VCfclomale e Amianto Cooetrv VI 7!!, 9*m- caJ"'««0»m e apllcacio !»«»233-8808 
ciae • BelOfTTiae de Telhadoe D*' SINTICO SUPER - Pol.ureU- ¦ . V | I f JT
gjassaat pDecoracSo atencAo! s | ri'.A^.I

^STiSS.'SSS 
^ "' I kyalerialje I I „J„ rt Capa de Sofa LEONARDO | P"—Jt'Jjjt'E

M am urprt J TO m f tonstrucao Ijlllu t iHll 1, rfl* Bnm pre-eooomida kuim, COMPRA E VENDE I super sinteko - Apiic**o PARA EVENTOS,
ii? EMPALHADOR J[____________ V VU 111 VI Seu Sot» fica - Bonrto Pro- MfiVFI^ iMTinne I "* nrntI- po«of»tar>o. poi>- I |exCURS6ES E ETCOrpamento gr*«a Ugue |4 tmrHLnHUUIl r»euft.i/-I« M m parti. RSioo.00.MOVEIS ANT1Q0S memo em pedra SAo TTwme e I ItACUKbUtb fc fclC.
Tel sn-9162 oen*ae  REFORMAS DEMOUifAO DE Air P l A D|*0 ri AA "i O C /I * ri decobe e wFowvE - Pro^- (Cubro Ofsrt«N W4M Ortamenw »m com- Tratarc/Lina"SS2ZZZZZ! 

em geral »«0^SSt.- AV. ItlO KrailCO, loo/ll. sst."-~ 
—» 

667-3056con(nMK««a. oootro4« fmao- •D ,, . kaamaAanfcrtio bfia com mmm m _ __ . _ »*atracAo da ooraa Faxamoa R. (JOS InvAlklOS. 28« 55 I ±
jSHSS Tels.: 232-4372/232-4373 a4jww« Mr 667^692

771-7024 basaa 
'1 u u' • ¦mSmrnm 

I rseguranca 11^6*^0^
p°»'Q p^go^n prof^oa paraooahzadoa- MV cytPiiTi MANS AO Raiwna, P4«na a Dacap« Tai ESTOFADOS MATtLASSE — I6«a. RoangM EXECUTA-aE SCRVTCOS - A. te AnMncaa kn 11 593-36ir 0.1 ou No- nl , 

a>4mctt. Y^rm»adOf l^o. 4/ mad^m'wSSmaa. baJl!^ PtRSlANAS UJXAFL£X - 5 ' •atarrta RS 120i» a 1 maw anvxkiwMo. mataiecAo l»- c^,^. I^wcio!^!^" »*edo a£i^ *n0» #»»**¦ ««*»«. hort- capecwr. Mqueada Rt 5aooe r~gl  O | k Plantas I p,
triea IvdrttulKA Tal jjjLmT p——, Emrefla rttxu S7+-7976. »»- 3 luatr« de cmtai RS 100,00. I M
Amido. demolicao imping oor^ga— [ 

2>^,»  
fJardinaqem ioo.ooWP^u>«

iiOALEACjUj - O. *V.. "IT .. tWTURA DtCOWATiVA. P»b- "OVEJS TU8ULABES - Em  TeW SS3-tMWl ?ti&
WA»«JJ|0I«»|.,H». PALACfe 11 nm. d»c*p« marmortiacAo lrTO Cfrm caaai RI W® EKXIRTOS - Tangerine*, la- I icma ORANOt 'mentoe Traur Tel sri-rm Ver%do a panx de 2* fewa e«pon,ado. eetugu*. etc Pare- »«e«*x RS <6J0 Oel>- ra^as «>wi. iwgat. I tak ru« Carloa cJe Laat 63. <5e* a Ocama»»io aam cfvw ^ 100.00 pa^faadatfa ] ">acA 237-3897/ 7?4-3361/ I frjvrtra>» arttatfcoa. portaa a oomprom»»ao Ta< 542-0751 ^ caoa^i RJ 106 iX D^ato J ^13-^873  J ^»ana»as am aafra^hafia ar Soti^e da fASoca Ta< 290-3214  J E3T1MAOO CLIEK^T - Jartftns I

PROJETOS, mmmbbmbi k , . ^rr-JS^a" k Antenas
CONSTRUCT -Krvsw; fiM'hlltfltil 

r 
tetr0d0mesl,c0 

! 
''''"•r 

Parabolieas
E REFORMAS 1 Mj^Ml¥l^SniTlIiiWlay^ffupiuS!ffl^BB[ BHHliliinHiiUi secaoc«acomtinental — k.AnimsisIWdeociaL Comamal e L.rhjfl DerTIOllQdO ¦ Em I Wal 1 H f^K' bTWmI _ E«tyutic-a. varoo nova Mm »- ^Conaorww* RiQ. Ljso* Mlwft Vendo kndaa pim I ^MTl M ILlflMwia liaWCTlTlH^TaaWHHWWWH Bo e«0e» • Pon* uao. RJ 3S0.0C Trala/ JSC- V UOffle^t Mt Mn I CDH9• Senna Orcamemo %/ de lerro, ^an»i«a com araoe. |fnl1An1 iBna "'"Rllllfi II H(|I R| ICal HVC^ Armanoi de CM - Janaiw 5146 " """WI'WJ  j pig^^ii/'iir I

mSSwiT1ir«OP«.0 MBHllillffinrTmri ll uTIl n 11 iflll imWin OfiCAVEKTO GRATIS sr^ 8 ades^me^o de cax, Jti
Zwa-JTOfl C rrtir. IMMM^MUailkXlUlllW—FACUTO'AGiVLVTO s*" c—0M^" * COcrrrv«T^ is?w>»e«sicwt« Ter 761-15S3 r cr T inoiviouau &p*t1JOJ »-» m«No m«j»nca. l»- I do ? um ck> an«,<ao«a Ptol __ '. . . 9e«e Tel7t»<B» | jerw, Te<-JS>-?50S TEL^ jggjQjj

CASA

A CIA
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garantia

Fiço prafM)« exacuçio.
Ftcilo pagamento.

Atando Z. Sul a Barri

Obras
Reformas

Decoracâo

DEMOLIÇÃO DE
GALPÕESmoa Ksao 2CDU0em n-

OFERTA BONTEMPO

PARA ACORDAR VOCÊ.

Exclusivo sistema de abertura vertical das portas
Design europeu em mais de 180 itens
Projetos 

personalizados
Itens revestidos com

lâmina natural de mogno

Venha até a Bontempo.

Voce vai gostar das nossas idéias para seus móveis.

Arm&rio duplo
com portas ovo ref. 175
Cama de solteiro ref. 1007
Cama auxiliar ref. 1015
Prateleira ref. 779/03

5 X R$ 289,00

'móveis§

COZINHAS, DORMITÓRIOS, ESTANTES.

Rua Conde de Bonfim, 219-B - Tel.: 264-4079

Estacionamento Grátis Junto à Mesbla

tí ATENÇAO TELHADOS - E»-triituraa da MacfcNraa Tathaaa e Amianto. Cooatrv-ç4*a a Rahxmaa da Talhadoa*rf Eqwípa da carpmtalroaS#nhor CindKJo Tel 3KHOO»PVintAo.*
AfrAIXOum - PaíxH Pur^Jm RS11jX> roto nacional, importadoRS 22.00. earpata 3 mm RS4.50 m1. Plaoa/Pinfufa goraiOrçamento gratla Ugua |iTa< 5P4-91&2 Dantaa
ADMINISTRAÇÃO OC OBRAS— Oxrnmamoe. p*anafaman«aoontnMaç^aa. oon«ro«a ttnarvcoooáanaçâo, ftacaNya-ç4a Eng* c+vfl autônomo -
Goraon Tai: 299-413&740-1733.
ASSINO LEOALiZO • Conatnjoraformo. imparmaabrtlxa cr*oi>Ttatoa paraonaMzadoa. 33 V6436. SS5S3GÍS: AUTÔNOMO fKZ — Inetala-
çòo a»étrtoa. varmiador lata vc*xxJlcionado, mate(«ç4o h*-ctfâoWca. p*ntora com t»«o aca-Cx-manto. Dow ratar*nc*aa D*a» f>orta 242-2290.^61-1454

cqC^h
Projetos criativos
e inteligentes paralojas, escritórios e

residências.
Pronos

D/ re
Mrt

Us diferentes
restaurantes,
ires e teatros.

SUP€R SíWTEKO - Pot»uratooo
«eeina em peoraa &«Oe prt>-pr* m-ywa

CONSTRUÇÃO / PROJETOS -«etormaa Venda a colocaçãoda lega aem Rrar telhado. Ina-laiaçôaa. KmdaçAo, atvanarta.emboeao. pião a ajule/o. Or-çarnemo 7B8-0IW

CONSTRUIR OU
REFORMARConautto noaao precoa aQuahdad*.Ptot«tam«w e aaacvtamosaaua tonhoa.A/quitoturn a Dacoraçáo

Tel. 546-1636
cod. 6502356 e
289-6313 Artur

EMPALHADOR
REFORMAS
EM GERAL

Utlllia«no« Patinha
Indiana

771-7024
Paulo

EXECUTA-ae SERVIÇOS -P«*íTa. i oomda. aimero po-Inireuno. pedra intercaladamada«ni Ratofmaa» bannairo,coimha. laguaaç4o, pAttta.marranarta. carpmuna. a»*-tnca. todrAuticA Tal 245-4091Arnaldo 
lf ÕALOAÇAO - Oa ooraa. de-aa«noa am autocad a tavant»-mantoa Traur Tal 57i-7*JQDafcocah

PROJETOS,
CONSTRUÇÕES

E REFORMAS
R*sx3fnc»*4. Comaroai aCondorrMn^ia. R<x Lagoaa Sarrarv» Orçamar-to %/comprorrvsao
FatMCUMOTI PlOPlifi
TXLi 242-3709

RMV CONSTRUÇÕES • Projn-fcrn. conalruçdaa. rafofmas atogaluaçôea. Comprovada-mant« marw praço. Roa Ml-
suei Couto, tIV 1" andar Tel*253-0907/ 281 166SU 717-0609
SERV1Ç06 — Ptnturaa da ca-aaa. apartamantoa am garal.Zona Sul Sarvicoa partaltoaRosponaabtlidada Pontual»-dada HoneaOded». 247-7871.24 hofia 
SINTEKO POLÍURETANO —DeacotorleaçAo da aaaoaltioPoltmanto da mármore grant-to ApItcaçAo da raalna padraaardojla S*o Tom* Pwnuraeapartamantoa Tal 225-4096
SOS LAR — Agora o aau pro-Wama com raparoa . ratof-mas, aiatrtckldda. ancana-mantoa a nonao proWamafTratiamamoa 24ha Tal 221-4152/231-22-1 ou 242-5422
SUPER SIMTtCO — Com var-niz a Mmpaia da padra comraalna. Tal. 446-CJBO Oueiroí
SUPER SINTEKO — Raspa-0*nv calatatagam a aplicaçãoda poliuratano varmz am pa-dra a raapagam para cara »n-lormaç6«i 77Í-487S

Material de
Construção

demouçAo de
MANSÃO*• d» Améncaa kn 11 aoWo da Fiat. R Mainoolaí^tiu». 229 vitrin porjt m-

¦?¦docokwalatc

DEMOLIÇÃO
DE PALACETEVando a partw da 2* ftwtè rui Cailoe de L»et. #1vttra>« arttatfcoa. portas ajanaias am aafrainafta artisttea a crtatal. mèrmo-ws canara. talhas canalS Caetano, azule «toa alto ralavo. lajotas da padra. ate

Classificados JB

Loja Centro:

Av. Rio Branco, 135/lj. C

Tels.: 232-4372/232-4373

Linda Demolição - eHitaro» Vando l>r>daa poetasda tarro. fjà.->aias com graoe.P«ta« «err«, »roe, kxjcm.maaelram** de tewaoo, etcRua Tírada^aa, 9t toga. ao&rt* 2*ta«ra. Sr Canoa.

\\(t i: siioitini; ci:\ti:i{. mas
in:r\i: \s lojas <h i: mais vi:\-

ih:hi \o 1:10.

UTILIDADES
SOO UR ¦; ¦

-V,;.
<•• •'

ANTIOUIOAOES — Compro,ouadr os, mòvala. cristal®,broncas, pratas, tapetas, lua-traa, aatètuaa. mérmoraa aoutro* oòtatoa antigos Paoone nora Tal 23^2442
A REGINA - Compra tudo «ntt.ga Looçaa, crtaUia, aatatuata«. bronjea, praiana» e mrdelaa am garal 254-5304/264-6470 Malho» avaliação, aCOVPRO APÓLICES — Da <#-v<da pútnlca (1902 á I92C1.nxxKJas. oédulaa, madalhaa. apoataia anhgoa Pego bemlei (021| 232-77» a 2S2-3ee0da 2* à 6*

Capa de Sofá
Bom pr*-enoo#h*da KtortltllSau Sota fica ? Bonito Pro-m- partir RS 100.00. Sft3-2894
DECORE E REFORME - Pro^-tos rasidanciara, comarciais ada mòvaia Conauftaa, adm»-n*atracâo da odras Fazamoa
(Patmaa. DKP. MarmorizaçAo» MPveta a paradeal Tat227-6136 •
MARCENARIA - EaacutamoaQuakqua« mode»o. aob medida,acadamanto am geral Laça.Rewna, PÉBna a Oecap* Tel5R59646/ 503-3617 0*1 ou No-
PtRSlANAS LUXAFLEX - 5anos garantia. *5 cenas horv*onta»« 2&'16 mm a vart>ca*aEMreoa racwJa 274-7976. 2»»-1330 «horàno comercial)
PINTURA DtCORATTV.A - Pát»-na decapé. marmoruaçAoeaponjado. astugua. ale Para-des « mdvtxs Orcama»*to samoomprom^o Ta* 542-0751Scxs-y» 

IpromoçãoI
Tal.: 588-5724

S" Aniversário
papei de parado •
è partir 15.00
o rolo colocado.

Carpete - Lavagem
Estofado

Pagt"
Che

Temos s

SE O SEU sorA ESTA VELHOA »oluç4o a capad! Em brmia partir de RJ 180.00. 225-J7S7

ATENÇÃO
I LEONARDO I

I COMPRA E VENDE I
I M6VE»ANT}Q0S I
I /' Cubro Ofsrta^. I
| yft«»ifo »o Ato J I

*. doa hnraikloa, 28 é 85
Ma-sesa

PATíNA E DECORAÇÃO - Emg«rai laooeaçAo. varnix, po^ru-reiano. 0*cap4 ptntura mar-montada gran<to ate TratarEdson - Tai S8»-S!ria

[

Festas e Buffets
(Artigos e
Serviços)

í

Serviços
para o lar

AR CONDICIONADO
480-1328Refrigeração geral,Inatelapâea elétricas.Conaerto/ in.talaçAomonutençéo Vendade uaadoa. Sr. Erlval-do.

ESTOFADOR/ LUSTRAOOR •
Marceneiro Reformo móveisDomicilio ou oficina. Tel. 260-TftOQ
GELADEIRA — Consertoscongelador furado, troca bor-tachas, motor lavadora roupa,con»6rti>s, raformas PlantAodomingo a Iwrlado Atendocom carro oficina 502-1210Layno
LACCA - Acabamentos «spa-dais Movais/ pamdas taquaado, vernlr. patma. 372-2904 Regina
LAOUEAÇAO.DE CORAÇÃOVarni/, polturetano. varnir.docapí e patina Tel 730 J4WR 22CV 590-4118 Sr Joaé «
LAOUEAÇÀO • MarmomaçÃoDacapO, pâftna. varni*, po-liuratano. alto brilho Tal 590-7705. •

MANUTENÇÃO EM
BUNDEX

Consertos do
Portas o 0o*. Co-
mofcial o Rosi-
donciol
Pagt" Facilitado
247-2830* * * »» * a laiaira1

LiOUE-LAVT - A seco no local,estofados, bancos da auto.painéis, cortinas a tapetnsPagamento tacllltado. cheque
pr> Ornamento, tel 2tO ttM
LUSTOADOfl AfíTISTICO ¦ 0«môvets, E patna Serv*ço Ge-rantido A domicilio Tal 352-2695 Na ido
MARCENARIA APOILO - M«.vats da lodo tipo sob mad»dainstalações comerciais Ralor-mas em geral Fino acaba-menlo tel 282-4499 (Blpl1226^ Lúcio

MARCENEIRO
Lorival

Executa serviços
de Marcenaria e

Carpintaria.
Consertos de

móveis em geral.Verniz, pintura,
pátina e

laqueaçâo.
*zr502-4702

Ptt/TURA/SINTEKO — Plntu-ra»'re»ormas em gerai apTs/casas Pcrfluratano. pofimarrtomármore tratamento lajotôas.
pedras, decfc • c;material ai-cKialva 286-3001/2650063Marceneiro
SERRALHEIRO - Da ferro ealumínio, fabricação e conser-tos. janela, porta, bo* gra-da. porta da aço Orçamento%/ compromisso, cubro Qual-quer preço Atendimento 24horas WHaon 590-1772 >
SWTECO - ApItcoçAo da po-Muretano. poiimanlo pedras eaplioeçAo reemas Pinturasem geral 285-0911 
SfNTECO - Pohuretano Poli-manto em pedras c/ resina,desooioraçéo. smteco á coras,pintura em geral, envelhecemento de la/otéo colonial cJapiicaçéo de resina Orça-mento %J compromisso Tais235-9426/ 233-6606 •
SIWTECO SUPER - Poliureta-no Deacoíoraçéo. prntura po-"rto e tratamento da pe-draa. cotocaçéo. Bombeiro
gaaista e eletricista 247-4633•
SUPER SINTEKO - Apllc**ode vernit. potiuraUno. pol>-mento em pedra Séo Thomé eardôaia Orçamento sem com-promisso Tratar Tel 256-6457Bartwaa .

Produtos de
Segurança

ESTOf ACOS MATELASSE —E medewa RJ 800X10. 1 camasolteiro wifxymetai RS 70.00,estante RS 120.00 a 1 mesac»Pec»«a vagueada R» SO 00 eum mrmeôgrato álcool novo akAtraa de crotaJ RS IOOaXXT 2M-915B

ALARME 3 EM 1 - Campai^tias•em ho. alcance 30m/ Lu* daNona/ Discedor Taifco Produ-tos I^Tiportados Ottmisa Tais32^0656/ 224-9296

ALUGAMOS P/ FESTAS - Pr*-dio JacarapaguA. RS 100.XLuao, 4ô0m' cobertos (ÍOOrn'terreno, jardim. Quadra, play.cantina, banheiros, cadeiras/mesas Tal/ Fa* 392-1505.'455-4326
ALUGO TOALHAS - Tu»e. finasa elegantes R$90.00 Cerimo-nial simples e completo 15anos e Casamento* Toainamesa 4 lugares RS 0 90 De-coraçéo floral a partir R$120,00 Tel 275-3527
ANIMAÇÕES PROJETARTCTransforma sua festa num
grande evento, com profissio-nais treinados, teatro, mínho-cáo a brindes Temos todos ostemas T 571-4322
BUFFET CONSTANT - Espo-«alista grandes lestas Co-quetai acima 1000 pessoasRS 6,00 por pessoa Inferior1 000 pessoas RS 10,00 Aten-demos todo Braail Tel (021)253-5687/ 263-0681
CESTAS CAPRICHO - Bodascafé da manhã, ch* da tarde.d»eL econômica, infantil e ma-ternidade Rosana ou Márcia481-4753 
CESTAS CARINHO - Todasocasiòea Promoções p/ Pàs-coa Dou curso. 354-0757 *

Lembranças
Em biscut. p/ casamento, 15a.batizada 1*comunhêo. bodas,aniversários, etc Jô 259-042C
PAINÉIS EM LONA - Voc« es-colhe o tema a nòs oonfaccio-namos Venda ou alugueiTambém faremos decoreçáode latia Praça, tel 5320o00
Tranxinho PIuhPiuí • Vagòcs,
pliza. pipoca, batata frita, ca-chorro quente, hamburguer.algodáo doce ligue já! 274-7978/511-0763 Beth
CLASSIVfNDL JB - Onde es!üQuem quer comprar? Onde estáQuem quer vender? 0600-73-5000

ALUMÍNIO
P*!o Melhoi Pr*{0

Bct • Graoe» • PortM
Armamos de &ê Janeias
CHCAM&70 GRÁTIS

FACUTOPAOAMÜÍTO
Tel: 761-1583

MOVEIS TUBULARES - Em»e^o Cama casai RS 66 00cama sorte.ro R$ 46^30 beft-<^es PS KXX00 pe<-»eedetfaa caoe^a RS 10500 D»ratodafábnca Tel 260-3214

v
Plantas
Jardinagem

i
Eletrodoméstico

SECADORA CONTINENTAL _Evoáubon. venoo nova semuso. RS 30OX Tratar 350-5146
VENDO FOGÃO- Brart^n^Sbocas e iev«-*xjça Brasí^npgra?xse 24 pratoa em perfeitoeslaâo. modvo fn^donça Ur-eenta Tal 7t \-<y*>

ENXERTOS - Tangeona,. ia-ranjas. krwt. manga*, abatas.maci 237-3897/ 2"4-3Mi.413-^673 
ESTIVADO CLIENTE . Jardinsratormas. iárdir>e*ras emp»0tí»o* 9 raedénc»as Ta'712-7463. Aiberto

Animais
Domésticos

ADESTRAMENTO 0E CA£S -Sam ca»!»oo OtxH*ncM •guarda Um céo néo aâaat^s-do a um cáo anafaõeto Protl.Tet 350-7505 •

1 üícnshuho Himirusj
( iCotiJüiílJ Ctirí»!

,'*OgNw -5j tVan.'.£->•» »S%j • 0*txy««
ma*» PHKO. ÜI40QÜCT*i» MS M«1 4» Ífk87 AiJ71 ié m iuacsra Marti

AVES 04ISAMENTAIS - E depoetura PavOev latsdes mar-recos, gansos cisnes. Fran-gs» e pintos de todas as »oa-des (isaorown Rnodia Bab,Co* I Tel 363-7726/ 395- 725$.679-128» 673-W07 
BOXER - Lindos filhoie*. 90dias. vermitugadoa, vacina-dos, pedigraé. p.' eapostçáo446-566d
DOA—SE FILHOTE — Maatlçode pastor Simpático. meigu>-nho a brincaiháo Tal. 273-0582

Dr. Paulo
Bruxellas

Vetennar.o Assistência dom»-Ciliar Tel 286-5457/ 246-7976
HUSKY SIBERIANO - linda r»-nhada C/ 36 dias. vermlfuga-do. pedigree Teresa 206-9498 j»IABRAD0R REIHIEVER - Lm-dos filhotes dourados, cJ pedi-prea Tratar 288-8219
PASTOR ALEMÃO - Filhote»pedigree, entrego domicilioR» 2M OO 237-3897/ 274-1M1/413-7673.
PEIXES VIVOS ¦ Alevmo. eadultos Tambaqui, pacu, tam-bacu. catfish. carpas e ca-maráo Malásia Tel 393 7725/395-7258/ 679-12P9
PROJETOS DC PISCICUITURA - Criação, maneio, oons*truçáo da tanQues, aqu<s»çáode aievinos. venda do produtofinal Tels 973-5607/ 393-7725/ 679-1289/ 393-7256 «
ROTTWEILER • lindos filho-tes. tutuados vacinados, ver-mifugados e*calente pedi-g^ee. futuros campeõesEntrego em cess Pais no lo-cal Tel 989-533 * 
ROUPAS CAES - Acessórios,dlveraoa modelos, qualidadetipo eaportaçáo SoiKite calá-logo FONE/ TAX (051) 671-193-0 2oo Comércio e confec-Côes Itdft Camaquá^ RS •
VENDO TlINDOS • FlinoteiT(2meses) De West Highiand eht-ta temer, com i más e umasemana lindos Tel 537-3261
VENDO CACHORRO • Chow-chow Japonás de língua azul,ôlimo para criança, porte me-dio Tel 278-1036

Cl ASSIVENDE JB — Onda a«uQuem quer comprat'' Onde es:aQuem quer vende»? 0800-23 5000

ESPORTE
E LAZER ,

Equipamentos
de Som

2 TV SONY 28.71— Fwm Ai-wa 3cd cana tratar 973-7626seg 211-5856

Instrumentos
Musicais

A Artsorn Planos —Compra a venda cauda armap modernos Facilita-se RDias Ferreira. 00 • LebionTel . 294-2799
A Beethoven

Pianos novos e usados Facpag vdo com R Fiachutrto.390 Centro Nfto tam filial 232-6209/222-2791
BAIXO FENDER - Vendo novo"RS 300,00 Urgente Apôs 19horas FranMin. 286-6456
PIANO TÉCNICO • Attnador depiano Afinaçáo a reformasTel 232-3706 
VENDO PIANO- Btasll. armarto. sepo. metal, precisandoreparo» Tel (02421 43-5817

Vídeos
Fitas e Jogos

COMPRO
VÍDEO K-7
Mesmo c/defeito (novosou antigos)
390-I8S1242-4001.

Conserto/MsnutançáoVídeos, Filmadoras. Som, CO.Transcod da Vídeo a TV Orçs/ compromiasso R OuiUnda,199-806 Centro 263-7557
Pacote

250 Fitas
Vando am ótimo estado Te-maa variados R$ 7 mil Tra-tar Patrick 255-9749

Materiais
Esportivos

MESA DC SINUCA - Oficial Tu-
}ague Louia Portuguesa Ma-sa Cotonial. a outras Todosoe aceeaorioa Taco. Botas.T^quetras. Quadro etc TodasRestauradas Tel 241-3360 •
Luiz. •

Bicicletas

Vendo Blke-Aap.n e«-tra. aro 28 alumínio. 18 mar-chas, freios cant lever. corazul. RS 234.00 Tal 262-44832403115

l
Turismo

ALUGO

TOPICS
PARA EVENTOS,

lEXCURSÕES E ETC.
Tratar c/ Lina

1667-3056

667-4692
I? a 6' horário comercial

Campos de
Jordão

E»ct,rjAo - 22 i 2*ra OntPuac/ *t cond Pansáo oomp noCentro Turístico da OdadaPíüaaw de Bonde. Fcnda» eao Vivo Valor 2, h$100.00 p/ pessoa Ugue JAITe» S&3-mB3.-97l-2t5g
W-HA GRANDE • Semana San-Pcxrtada ? transporte etraslado Preços prtjmocio-nara Brtaa 7IO-OS3I

Antenas
Parabólicas

ANTENAS l
PARABÓLICAS^]

watoaa r msrt^ACM)
coimvAs eINDIV10UAJ3
TEU: 392-gQ3a

¦¦¦¦II

Gj
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¦8AN6U . BONSUCfSSO • CAMPOGRANDt4 CflXIAS * CfNIRO • CORACABANA • IIHA "IPANIMA • JACARfPAGUA • MADIIREIRA • MEIER * NIIOPOIIS •NITEROIPUUA tNITtRfit SHOPPING • NOVAAMfRICA • NOVAIGUAftl . SAO GON{AIO . SAOJlMN Bl . IIJUCA • VIA FARM!
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QUANTUM P b»urod timpies Jumiaim Dapcnwi ;' i^llSt 'J ****^ '****#&&&" |j| 
jj| ¦ tfp ffiflWli? '"VV*S^5^ j|| A VISTA 129.00 OU 6x 26,99- M *'•

A vista 38,99 X 
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nw.pdnaAww.iMi^Oifj.ii j|'» ? ESTETOSCtiPIO A vista 19,99 H-jm .... m 
3QB

I NEBUUZADORESEut,m o con»-c«n ivnjjw d« nutatta dc nrvr^nn M|H^HMII^HBHiHIHHHHIIIHHHHHHHilHBMRHHHHHHiI anhtdaKixk*, fEmavmdo o risco de cx^.^tVs cftmtoicas e ccrttarntfiv.-tx*. rfdfflflfrt /^lyinAfl piMOBIL-AIR llNALAMAX ULTRASOMCO OlilROn ^AjjELHO °E PRESSAO DIGITAL
C/(*nl»d;.>»«ai. r/ir*tivmrof«it!»W: US800 OMRON HEM-402 fc«
A villa 49,89 |an»d«garanlto ¦ WH ¦¦¦  A vbta 59,90 fcS

rf| A HQ A vista 63,99 A vista 79,99 W« f/\ tTwrnm-w b4r apmcfiKJ dMptal grfk $% K*^
Irl 1@ S9 *111491 V-^ | 

*? >1'^ 
|J3xlwi 4«ld. S«17. JjmI wr "*-J^ 4x JL £ p H• 55,17 ' -74,36 • 97 45 n fr"^*161'^ <vb<Jtctn9 V(r&oioc1um}. - 69,56 R38

¦¦¦',' ^^B^Zb3BB(bMES^^^ZB 333305S3H MEESBSB]^ 3ESIS^SESEIS3B BS
SPRING020N WATEROZON SUPERNEOZON WATEROZON 2X1NEOZON 3X1-ATIVI H
A vista 39,99 A vista 49,99 A vista 44,99 A vista 64,99 A vista 64.99 A vista 74,90 Wa

% P'W' 0 79 1Q 39 59 I @ 89 1 © 89 10 291
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£•* Mac 1JI I: T ggg } #- - ||]H ^Ri«jAC*SA%gjJ  . C/ FORMA P/ PIZZA 39 B tfvsr^. ''f " 
JET MASTER II Avista 231.50 U

SRSSS" 
-^.r 

19 39 
A"SoT49 'SL. Ol 

99 SSE1 AQ 39|
_^9BRBHb^ BOMBA DE PE C/ MANOMETRO B-40PECAS RSflHf Jl rfurxj^OT 6%»^ fH J>«#ntu .-quaMairdo DC PRLSSAO 4* A Wt lx *40? fcc---¦• pcv . • M.-ivn-yvj nJ— — ' .296. VI 7

..-.tv i t xf." . • -75.56 -1&.9S 'jSHBr bctn nbm o»Vi. ,-j ^k. dtHi. nil '—1 C^3
';««*•• • • -••- ¦ ., ..M  . V FORMA C/AVTWEHSir m™~3K5^r A vista 3 CJ MOTOCOMPRESSOR 3.6 PCM

^B 
A vista 49.99 . C/6 PE^AS Avis„21.99 JT, B-94 PECAS Rsi& H

1,18,39 J8,29 9. 
9 

40w 93'»I

VENTILAÇAO GAMES

MASTER SYSTEM

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM
MECA DRIVE

TECLINE

FERRAMENTAS

COMPRE
TAMBÉM PELO

TELEFONE

^ DOMINGO A DOMIHGÜ
; DE 9h ÀS 20li.

WQ msént» isjSHBpW*-,.fim.. .. :;>.¦-

Hintan^lControles p/ correntlnhas. Pás
rcveritvtns e 90mis douradas. Disponível
cm branco ou preto.
A vista 49,99

éUmÊ:*G&Mr C' - rae,lsais
. MASTER SYSTEM 01
Virm com uni «4*1 jogo AlEX K1DD iw nxarnu vi-
AVISTA 129.00 OU 6x 26,99- 161,'V

. MASTER SYSTEM COMPACT
Vem cora o «ujvt jogo do SONIC na memória)
A VISTA 139,00 OU 6x 29,99 m*
. MASTER SYSTEM 111 C PISTOLA
Votn com 2 >upcr v*pv na 0K(T*Tti» | ri^jcho
AVISTA 150% OU 5k 39,89 xwv

lt> bits de realismo cm 3 dimensões

VENTAÇO ,VentJaçào e exauaiakkalp/ comércio, «crilòrí». %clí»*. vaâo&i. -Kiiis de aia. etc.Disporá*! m branco ou cirna
A vista 29,99

QUANTUM
Inclui chave p/ ventlLvçâc

¦S c .ixamliú.PM A VjtÜ'99
dupla foce (sc> madeira

,T^ >u madeira com ^w3y
;,!4 alliinha) Disponível c„ ^

M *n branco c preto. - 47,45 *

""'TOff.- - mensais
Cüox/Í»' compldo </1 ou 2 )ús«icki ^ súpiT jogo na mtmóíu
. MEGA K8T IU (O Sonic 11 ? 1 Jojotck)
A VISTA 219.90 OU 6x 44,99- 26'W

. HIPER KIT Ílltc/Moiui Kcmlwt U *¦ 2 Jc\*íc*j. ;
À ViSTA 299.90 OU 6* 59,99 35|S

. COVTROL SET C/ SUPER CARTUCHO SURPRESAC/ M>per carTucho »1 coniroíkr ? cdbc».
A VISTA 2<19.90 OU 6« 49,99 299,94

. SUPER SET O KII.I.FR INSTINCT
(C/ s*jper cortucho f 2 coniroüct> * osbos.)

A VISTA 349.00 OU 6x 74,99- 44W

COUGAR 0UHUKT-120ANTENA
AMAPOLA

VHF/UHF/FM
JVC T-120

TDK OU BASF T-120 CONTOUR PILLOW
uMiínt 4-v' w íiift» «uboaoRcctr Qrpra
ilí%»rv.s<'iir, áur rüica*ji tnicu. * íèfWKS, porififtá) us KTO ÍJf)Qub (hp &
Md dcm&j" kçttyfiií api jrjtrtti <
rwuí'0» «gra)»{»r4iíarciíhwi^3rcak"
s»iMfeBBcta ücomxíiauflWta
òrrtuijÀ <aíu En o.*»

APARE1H0 DEPRESSÃO
? ESTETOSCÓPIO Avista 19.99
Manòmrtro nkcânko *7 3íRpo refcjgio. Accí^vju ^ M g*fitetotíyo i h^TJÜ iw>4 • 22,17 '

Avista
Rei. S/ BLOQUEADOR

FONECOM. MAGICTEL,
IBRATEL OU MELCON
A partir de

FONECOM. MAGICTEL,
OU UTRERA COM
BLOQUEADOR
A vista 25,99

<ã 59
3x t/0 cada- 28.77

Aptrtbdc
Evitam o cotwcomt pengoso dai ntbcíU^çiVi de emergida cmamtxilatòtk»^ eSmavmdo o risco de expjdçòes damAticas t conUnünaçtVs.P/F1LMADORA

JVC TC - 20 SX

STARUFE0U
NASHUA 3 1/2" HD

GWFAX <C/ í«h erèuciài)
A vista 13,99
2n 7 T39m 14,78

OS MAIS BELOS
GOLS DE Z1COI Para wx-J ver e rever Kxja vvi que derl víudadc. A vvndj com excíusvidadc na»1 , kA» Ca» & VWco

1 A vista em vídeo

SUWÍTC/FUSHDffiCTDO
A vista 14,99•y «»2x ÉÊ m¦ 15,78

48.95

YASHICA MG-3
A vista 45,00
, €Ü 59

«SH1CAM&.JC/ MOTOR
A vista 69,00
, 14Z. 791 'AjW' IVASHICA

UjSlfliTíl
«am»*»I#®P/TVEVCPARIS

GritrdwRrafjrJípeú
A vista 19,99

MAX 450 SYSTECAlrlwipai XJS§
Avista 11,99

SUPORTES(ira c inckrwK^o

HUnVTSÀOP/TVE
VÍDEO

P/TVilt 14jl6'<itira
A vista 14,99

P/ TV E VC MAX 3000
SYSTEC ! ARMÁRIOS

MULTIUSO
. a 4 PRATELEIRAS
A vista 24.99
d 19

3x ^- 27.57

CONJUNTO MESA' A vista 44.99
U 4 CADEIRAS Q 59
Dcibiávvf e rrjitímtc. &>cc><' ^ ^
.uvtíómkoi. Pèt »irti*jc*&AMiíes • 57,54

LAVA ROUPA FUTURA
Sep« .juít)ma!ica Luva. tnxagua <centrifuga D^trhador automático

ck' wbào f aav^kína'. Tnfáo
«niaqtw Econom&i ?(H dí «booc 50% de amacwntr Fàcá deinjüíar t. ptatKA áe usar.
A vista 449,90RELÓGIOS DE

PAREDE QUARTZ
HERVVEG OU BEIUS

PANELAS DE PRESSÃO

ll ANO DE

FVRADEIRA
DE IMPACTO

ARVO W

-ww^tíTl
i MU"W" I

siprr 44BOSCH
irtcAíftWDBÃ" ^Ictóf/wo

A vista A vista A vista
7 99 O 99 O 99

108^1

as^íasi

. LOJAS ABERTAS NESTE DOMINGO: Plaza Niterói - Via Parque ¦ Nova América (das 15:00 às 21:00 h). <^|

. p/impressoraMESAS P/ M0NZA
INFORMATICA A vista 27.99
METAL UNEA

• 32.76
. P/ MICRO ,P/MICRO E IMP.
NAPOUS ROMA LUXO

A vista 33,99 A vista 45,99
, CB »9 , Q 794x 51 6x¦ 39.56 - 58.74

FITASDE AlfPtO A-60

. FUJI
99

r. TDK
29

9
FTTAP/LMfZADEAIXXO
AvbtaO^

¦ 

AGENDAS ELETR6NICAS
Miiior varicdadc de modelos.

. RJPC/ IK DE W?lb(nA!. WP C/1K DC KEMOnAl. EU073 SHARP
A vista 19,49 A vista 24.99 A vista 29,99

. *7 19 Q 19 Q 69
3x M f 3x <Jr + 4xOf¦wf s» iahi> /q « 21.57 - 27.57 - 34,76

. TCE C-710" ..WHO'MKMXMM . TCt C-900 . ZQ-2600 SHARP
A vista 39,90 A vista 42,49 A vista 78,99 A vista 106,90

9 
69 Q 09 IA 29 9£ 09

o 6x „«r 9 5x JL jr« 5x«Va18.15 - 57,51 . 96.45 . 130,49

PENEDO
. 7.0 Litros .. 10,99
MARMICOC
. 2.5 Litros ... 14.99
. 7.0 Litros .. 22,99
. 10,0 Litros .. 29,99

C/ ANTIADERENTE

. 4.5 Litros ... 21,99

. 7,0 Litros ... 25,99
MARMICOC
¦ 2.5 Litros.. 19,99
. 4,5 Litros .. 23,99
. 7.0 Litros .. 29,99

PEQAS AVULSAS
C/ANTIADERENTE

MARMICOC.
MARPAL OU TROFA

PAPEIRO S/ TAMPA I LEITEIRAS CAQAROLAS N" 16,
i MARMICOC V«smdt<K 18, 20. 22 E 26

Afb AP^lT«t* A partir de
gr 99 »7 99 »7 99
^ « 9 cada M 9 cada

PANEIAS CHALEIRA CALDEIRAOMARMICOC
N° 16. 18 E 20 MARMICOC N* 20

A partir de A vista A vista

9^1 13," 15,"
UNHA SUPER DO LAR BLACK CJ ANTIADERENTE

CACAROLAS N* 26 E 30| CALDEIROES FRIGIDEIRA 30
A pirfrV 

E 30 AvUU
1 q 99 |Q 99 1 9 99
JL«9 9 cada JL!Sr,clKu M.M09

lANCHO^' eusu*

MARMICOC
CONJUNTO ÁFRICA MARMICOCDupij camada anbodcirrJK por ámtro t per faroTampa c/ stsirevi òr coãm«nio rápida.

CAFETHRAS
EL&TWCAS A\^3%

Fnt^-A-. i a-fwr.in c &%. 9Qcairanho quenw cf y
kx» aronu « mK* • 56 34
.ALTON .MC01EC/100
A vista 44,90

PROCTOR SUD
Q 59 Avfeta

6x^rf 9 99. 57.54 0» 9

ESPREMEDOR DE
FRUTAS TRON

À vista 49.99

C/ 6 PEÇAS
>, PANELA

DL PRESSÃO

A vista 64,99

C/ 6 PEÇAS
CV PANELA

DT. PKE JSívXO

A vista 74.99

CHURRASQUEIRA ?
FORMA P/ PIZZAPfpff» cis.jra«p í pea iemK> hqba.xts «rata c ver. suvrt

. C/ FORMA P/ PIZZA
A vista 17.99

 49
2x• 18,98
. S/ FORM.A C/,WIWJBlDíTI
Avista 21.99

. SÓ CHURRASQUEIRA
Avista 15.99

39

9

24.27

SAÚDE

I 

MOBIL-AIR INALAMAX lULTRASONKO
C/ f-Jtm l .*» de garante. C/ pMA* kmco < rttabic IB 800
A «rla«a AO HQ A'ni\oi fttjikU Bui 2 anok da garantii

4 A 90 A v,#,a 63 99 A v,'«» 79 99

,18,, 18,59119,"" 55,17 - 74.36 T . 97.45 y

OÍTlROTI APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL
OMRON HEM-402 C
Toi»^.*:v-.tAvista 59,90
manuir». L*tr apvdho daptal
rríxit: HU P»«YÍO wm reguem
ptüu Cwçwlo e fcftwíJ. Krkkwi ^Jx
t/ batcTM 9 V (n&o inclusa) « 6!

OZONIZADOHES l»t)KIFICA»ORf:S PUHiriCADORES / 0Z0MZAD0RES
SPWNGOZON WATEROZON SUPER NE0Z0N WATEROZON 2X1-NEOZON 3X1-ATIVI
A vista 39,99

19

A vista 49,99

39

A vista 44,99

59

A vista 64,99 A vista 64.99

89

A vista 74,90

29

CONDICIONADOR
DE AR MOBILE 1010.000 BTU s Pfi

eco^riolurauporKfc.im jM
—í'"' ItvtKtTKM, ou (áè rccvno cr

A vista 1.089,00. a 6 PRATELEIRAS
A vista 36.99

S99y- 44.95 231,91 40 W6x H- 1.391,40

BOMBAS SCHNEIDER
Peças internas em metal super resistente.

FX.HADEDWDE
WPACT0

BlACK í DtCKIS

500 W jKkõUs.Funciorac/oui/
trr.pacío C/ chavi* tfemartirã « manop^2 anes dc gorartu
4001V de potínoa.txrví wixiiitii' errwndni tk 3^8"AfiorapBfjha dviw0'rrandri2 anç^ d.- ^trartvi

15,!

111 

1/4 HP 1/2 HP
¦A vista 88,99 A vista 99,90
I 1Q 99 9f2 99
¦6x JL Of 4xi«Oa
J- 113.94 ¦ 115.96 7

FURADEIRA
| DE [MPACTOi

BOSH

KIT R3UDEDM DE
WPACTO BOSCH
l/r MOD. (47

AlITO - ASPIRANTES

400 W it pc«kxa. ara
xfavlii t rjròi át

l í\ titá p.' 5jfcofccícr3
rjdfTâ, &wrto c ATOkr&tti í** \ rarci

G' <m;xnh4ÍTr.vcíawe ti- rrandri. 2fcrocaxbcncde p*i\pgo de fcus. bucK»c/perdão*, csmnnimrcMj de broc

MALETAS DE «ju
{FERRAMENTASPara armçü» mecàricí» ||g^|I « ckíXKOs ot. geral bdu
[ akairt. chawrs de íenáj. t

duut pífias, chivet de

18,sr. ti. '

boca *»a. ch»»»^ tpo C*XÍSuST
. jT - -

thave Spo <üàrn £Tje

BOMBA DE PE C MANO METRO

A vista

.40 PEÇAS RSí

.94 PEÇAS RSi

.100 PEÇAS RS«

MOTOCOMPRESSOR 3.6 PCM

toSc^SoSTÜaT A vista 439.90
(|A Q'áe 20 Sèkí* Mdcr 'Ptnsi; sr-uuna 120 Lcs. 6x %3 #

g 
JORNAL DO BRASIL CASA DOMINGO. 1? DE MARÇO DH 19«)(
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DEDETIZADORA

DEDETIZAÇÃO COM MASSA

TECNOLOGIA DO ANO 2000

BARATAS
Dedetize sem sair de casa
com produto em massa sem cheiro,
hipoalérgico, não mancha e nem
desarruma os armários

CUPINS
No combate ou prevenção somos
especialistas, executamos serviço em
madeira, alvenaria, gesso, solo e lage.

EXECUTAMOS SERVIÇOS

EM HOSPITAIS

SEM CAUSAR TRANSTORNO

RATOS
Produto selecionado para cada
espécie, serviço adequado ao grau
de infestação

CONSULTE-NOS
Fazemos também imunização contra
pulgas, formigas, traças etc.
Orçamento sem compromisso
Pagamento facilitado. -

ATENDEMOS RESIDÊNCIAS,
CONDOMÍNIOS, FAZENDAS, NAVIOS, §
ÔNIBUS. AVIÕES, HOTÉIS, *CT
ESCRITÓRIOS, INDÚSTRIA «
COMÉRCIO EM GERAL.

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, CISTERNA,

FOSSA E DESENTUPIMENTO.

LIGUE JÁ PABX: 241-1420
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futuro chega com as melhorias que a Ponte S.Á. vai implantar.
Voe è vai ver muito trabalho, suor, criatividade e entusiasmo da nossa
equipe que estará realizando os seguintes serviços

' TROCA DE PAVIMENTO DA PONTE! ACESSOS
NOVA ILUMINAÇÃO NO VÃO CENTRAL
INSTAI AÇÃO Dl PLACAS DE SINALIZAÇÃO
INSTALAÇÃO DOS 1'AINI IS Dl MENSAi .1M VARIÁVI í

' CAMERAS DE TI AO LONGO DL TODOS < >s OkMDI PISTA
' RADARES PARA CONTROLE DEVI! <>( IDADE MAU )RSE(,URA\'ÇA

INSTALAÇÃO DL EQUIPAMENTO AUTlMÁTICO
PARA MEDIÇÃO DOS VENTOS I NEBLINA

JELEtPONÍE 263-5333
&$¦¦£*>' » n ¦ BH^íia«^6iW«!MBMi^MSBm»8aea^$aE=6»ra!Hsa

' OPERAÇÃÍI DAS EQUIPES DE SOCORRO MECÀNICÍ)
' SERVIÇO DE RESGATE E S()CORRO MÉDICO
' INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE CONTROLE

OPERACIONAL DA PONTE
'MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO

ílllll I isso vem junto com um 'pauue de melhorias plancqadas pelo
DNI R e administradas pela Ponte S A que vão muito alem
das ohras de manutenção tia estrutura Um do^ nossos
pontos pnncipais é a melhona do ti itego uini ações rápidas
para soluçai. de ev entuais •. h os gerad< >tr> de reu nuies
atendimento emergenciai para troca de pneus

guinchamento dos veículos avariados e ou acidentados eu

D,
enue uma

Você pode imaginar o efeito de uma simples relorma em casa" Primeiro
vem o desconforto causado pela obra Mas depois vem a compensação quan
do tudo tka pronto do jeito que você sempre desejou Na ponte
não será dilerenu I Hirante o período das obras e compreensível que
o tlu\o na ponu iique i < miprometido ( orno usuatm constante voce
pode laulnnr i Mia vonvivénua com as obias seguindo algumas dn as
hasu as aiutlaiuli> a niinimir.ai os tianstorin is

•MMPRfiJlll Pt lsSI\TI IIIII l/l O LRANSPOKIl (OlMIO)
' \DOTL (• SIST1 MA 1)1 TRANspi )RTI Si HIDÁRH1 A i \K' >SA

V\i1 SL1 A t )U\IC( i r\^sA(,||RO DO SI 11 ( AR Ri i
' !\!í! ( M |i iRARh is I >1 PU/ II "•«. .\s ih> I h,«, \s ;im«.| |

Li d

' RLSPLITl ASSINA
' DIRIJA Dl FORMA
' OIIFDEÇA OS I.IM

A Ponte S.A tambí
icuipera^io vamos
em horários noturni
os eleitos das obras

11ii!i,i ilueia paia snijnioas. meiaaco es g mio mações soiie as co oilicüi:i da 11 a!aijo a c11ma' icas n a po : a 01 a 1
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in casa? Primeiro
i a compensação, quan
Na ponte
preensível que
onstante você
algumas duas

' RI SIM II I AS SINALIZAÇÕES Dl: OBRAS
1 DIRli \ DE FORMA SECURA COM ATENÇÃO REDOBRADA
' OBf I )ECA OS LIMITES DE VI LOC IDADE INI )ICAD( >S NAS PI A CAS

A Ponte S A também vai lazer a sua parte I Xirante todo o período da
recuperarão vamos reali::ar sempre que possível trabalhos
eni horários noturnos, para garantn o cumprimento do prazo e minimizar
os eleitos das obras mantendo todos os serviços devidamente sinalizados

: ARONA

]NDA LIVRE Um Dos És liemos

Eodo o pedágio da ponte será programado para oferecer
a maior agilidade possível através de pagamento em dinheiro
Agora a grande novidade será o sistema de ()NI)A I IVR1
Uni equipamento eletrônico de última geração que instalado
no para brisa do \euulo lará a leitura automática de sua
passagem Você não precisará se preocupai

em parar na cabme pagar e esperar o troco
A cobrança do pedágio chegará automaticamente para você
Muito em breve informaremos como você poderá participar
do sistema ()NI )A I IVRE

AS 20:0011
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Durante todo o ano de 1995, a recuperação cia ponte teve que esperar

Um período muito maioi inclusive, do que o tempo necessário para a realização das melhorias necessárias ao

longo da pista. Mas isso são fatos passados, devido a questões

nirídicas, que nada têm a ver com a necessidade das milhares de

pessoas que atravessam a ponte todos os dias e que solrem

com o pavimento esburacado, placas ilegíveis, iluminação

deliciente e riscos de toda sorte O importante é que a partir

de março, u PONTE S.A. vai iniciar um trabalho que colocará

.i Ponte Rjò-Niterói como um marco da modernidade Pronta para

o século XXI Serão 150 dias de muito trabalho e, como em toda obra

deste porte, alguns transtornos Mas não se prepare para isso pensando no pior Nós vamos conviver juntos e

buscar alternativas para superar este momento pensando no melhor resultado final que você poderia esperar
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