
uc LMuaiii^au suviai vjuv. uwuuuu
evenios do genero. 

"Queria debater
ideias". lamenta. (Pags. I e 3)

A cidade de Paik
Nam June Paik. o
artista plastico

H B coreano que uniu TV e
arte nos anos 60, da
sua versao de cidade
do futuro numa
curiosa mostra cm Sao
Francisco. (Pag. 6)
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percentuais. 0 PSDB tern mais de satisfeitos'com o governa-
chances na capital paulista se dor Jaime Lerner e o prefeito
langar como catididato o mi- Rafael Greca, do PDT, ainda

nistro do Planejamento, Jose nao conhecem bem os candi-

Serra. Quando sai Serra e en- datos do partido. Entre os

tra o deputado estadual Wal- baianos, quern sai na frente e

17% para 6%. A pesquisa traz JB publica amanha os resulta-

tambem os resultados em Por- dos da pesquisa sobre o gover-
to Alegre, Salvador e Curitiba. no Fernando Henrique Cardo-

Na capital gaucha, o PT pode so, numa avaliagao feita em

Romariofe* o primeiro gol do tlamengo e manteve a uaeranfa aa anunana, com , gov, fago sen 
grceiro 

prefeito se- oilo capitals. (Pags. de 3 a 5-

Flamengo vence Botafogo ^Hll 
'i' 

BSS"

-m p q\ r Francisco Rossi ¦ PDT »/»

$¦!£! *1 1*1 Jose Serra - PSDB 17% |
It /III 1. M ^ ™ "_P M.:JLJL€J1»B W" "

e Vasco

p 

^ 

|. ^ 

para o Bangu. No Japao, o Gre-

Argentina, por 4 a' 1, dconquis- Diniz almndoria rapidamente o carro, envolvido pelas chamas
tou a Recopa Sul-Atnericana.

Sonlul. Irvdonuaia — AP

Al^^^^e6o^de^do^^^diaL com duos $egitnda8tt>ltMxti<?oes

BEB1S331 
'Oportunidades"

lip|i ensina a abrir

illNIi microempresa
; flSitl § i

Parcialmente • Encoberto, 0 caderno Oportunidades <§ Wegocios traz

SAO PAULO

CURITIBA
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Paulo Nicolella

A pesquisa JB-Vox
Populi sobre a disputa í

pelas prefeituras aponta 1
um empate em São Pau- |
lo entre a ex-prefeita /
Luiza Erundina, do PT, fc

Romário Jcz o primeiro gol do Flamengo e manteve a liderança da artilharia, com 7 gols

•fíl

Luiza Erundina - PT

^ TO/I # /O

; A

Bufinos Airos — AFP

Marcos Medrado - PPB

Pedro Irujo ¦ PMDB

Antônio Imbassahy - PFL

Carlos Simões - PSDB

Cássio Taniguchi • PDT 12%

- • - -¦•• •¦¦ *¦'¦- «' *¦ fWü .ftv
Diniz abandona rapidamente o carro, envolvido pelas chamas

Alexandre é o líder do Mundial, com duas segundas colocações

\
» nT mo/ *

Raul Pont - PT
4W>Wj|

PORTO ALEGRE

o I

Maria do Carmo - PPB 8%

Senlul. IrKioneaia — AP

O TEMPO

Página 16

Parcialmente
encoberto.
Temperatura
em declínio,
com chuvas
esparsas.

Encoberto,
passando a
parcialmente
ensolarado.
Possibilidade
de chuvas
esparsas.

- _ Mínima j 4V MínimaMáxima ^J.r | Máxima

29

e o líder evangélico
Francisco Rossi, do LJ.?.~yP*
PDT. com 25 pontos
percentuais. 0 PSDB tem mais
chances na capital paulista se
lançar como candidato o mi-
nistro do Planejamento. José
Serra. Quando sai Serra e en-

tra o deputado estadual Wal-

ter Feldman, o partido cai de

17% para 6%. A pesquisa traz

também os resultados em Por-
to Alegre, Salvador e Curitiba.
Na capital gaúcha, o PT pode
fazer o seu terceiro prefeito se-

guido — numa disputa
interna entre o depu-
tado federal José Fortu-

^ natti e o vice-prefeito,
V Raul Pont. Em Curiti-

ba, Carlos Simões, do
PSDB. foi o nome mais
citado nas simulações.
Os paranaenses, apesar

de satisfeitos com o governa-
dor Jaime Lerner e o prefeito
Rafael Greca, do PDT, ainda
não conhecem bem os candi-
datos do partido. Entre os
baianos, quem sai na frente é
Marcos Medrado, do PPB. 0
JB publica amanhã os resulta-
dos da pesquisa sobre o gover-
no Fernando Henrique Cardo-
so, numa avaliação feita em
oito capitais. (Págs. de 3 a 5X

iiiengo vence Botafogo

dia de Romário e Sávio

Bairro onde

PM matou

mais foi Acari

0 local do Rio onde a Polícia
Militar mais matou de janeiro de
1995 a fevereiro de 19% foi Acari.
De acordo com levantamento do
JORNAL DO BRASIL, houve 11
mortos no período, naquele bairro. 0
JB revelou ontem que a PM matou,
nos dois primeiros meses deste ano.
apenas na capital, oito vezes; mais do
que durante o mesmo período de
1995. A presidente do grupo Tortura
Nunca Mais, Cecília Coimbra, envia
hoje carta de protesto ao governador
Marccllo Alencar. O chefe de polícia,
Hélio Luz, defende os PMs. (Pág. 14)

Flamengo e Vasco dividem a
liderança do Campeonato Bsta-
dual. O Flamengo; num dia ins-
pirado de Romário e Sávio. der-
rolou o Botafogo por 2 a 0. no
clássico da rodada do Campeo-
nato Estaduali que' levou ontem
mais de 70 mil torcedores ao Ma-
raçaiiã - recorde de público do
torneio. 0 Botafogo foi superior
até os 24 minutos da etapa ini-
ciai. quando Romário mareou o
primeiro gol. Depois, o Flamen-
go dominou a partida, e Sávio
definiu o resultado, aos 36 minu-
tos do segundo tempo. Em Ma-
dureiia," o Vasco venceu o time
da casa por 3 a 2 e. nas Laran jei-
ras. o Fluminense perdeu de 3 a 0
pára o Bangú. No Japão, o Crê-
mio goleou o lndependiente. da
Argentina, por 4 a 1. e conquis-
tou a Reeopa Sul-America na.

Alexandre Barros

lidera nas motos

ESPORTES

Menem repete

que 
FH deve

ser reeleito

Prestes a completar o primeiro
aniversário de seu segundo manda-
to, o presidente da Argentina. Car-
los Menem. voltou ontem a defen-
der a reeleição de seu colega brasi-
leiro. Fernando Henrique Cardoso,
que viajou ontem á noite para Bue-
nos Aires, para uma visita oficial
de dois dias. A agenda prevê vários
acordos bilaterais, nas áreas de
educação, meio ambiente e ener-
gia nuclear. Em inúmeras entre-
vistas à imprensa argentina, Fer-
nando Henrique negou que tenha
a intenção de reeleger-se. (Pág. 2)

Ano CV — N° 366

Assinatura JB Inovas) Rio 589-5000
Outros estados cidatkjs tüDG) ^ |021)0800-236*87
Atendimento ao assinante Ç? (0211589-5000
Classificados "ST 08QQ-23-5000
Outras praças (DOG» <2? 1021) 80CMtM3

Fabricantes de

cerveja acusam

supermercados

O vice-presidente do Sindicato
Nacional dos Fabricantes de Cervc-

ja. Carlos Eduardo Jardim, acusa
os supermercados de sonegação de
impostos nas importações do pro-
duto. Só isso explicaria o fato de as
cervejas estrangeiras, que pagam
20% de alíquota de importação,
além do IP1 e do 1CMS. chegarem
às prateleiras mais baratas que as

produzidas no pais. Paulo Afonso
Feijó, presidente da Associação
Brasileira de Supermercados, consi-
derou "leviana" a acusação. (Pág. 11)

Poeta quer
mais debate
Frustrado com o encontro entre
artistas e o presidente Kernando
Henrique Cardoso, sem?na
passada, o poeta Geraldo Carneiro,
um dos convidados, critica o clima
de badalação social que domina
eventos do gênero. 

"Queria debater
idéias", lamenta. (Págs. 1 e 3)

A cidade de Paik
Nam June Paik. o
artista plástico
coreano que uniu TV e
arte nos anos 60, dá
sua versão de cidade
do futuro numa
curiosa mostra em São
Francisco. (Pág. 6)

Alexandre Barros. único bra-
sileirô a participar do Mundial
de Motociclismo, assumiu on-
tem a liderança das 500 cilindra-
das ao chegar em segundo lugar
no GP da Indonésia, com sua
Honda. 0 primeiro lugar foi do
australiano Michael Doohan.
No GP da Argentina de Fórmu-
Ia 1. a vitória foi do inglês Da-
nron Hill. Rubens Barrichello
terminou em quarto e Pedro
Paulo Dini/ teve o carro inccn-
diado devidò a um defeito na
válvula do tanque de combustível.

Boston

Seguro

Residencial
Com o Boston Home Insurance
vixv volta das Ici ias e a sua casa
di- veraneio continua protegida.
LnuuiuuU» JKI-1 l \I'

Inlonnacõrv (021) 224-6152
BANCO DE BOSTON
Atcmlimnito He l-'clu«c

microempresa

O caderno Oportunidades <£ !Negócios traz um
roteiro detalhado que ensina como enfrentar a
burocracia para a abertura de microempresas. E
um serviço para os que pretendem montar seu

próprio negócio. O caderno, que desde o dia 1°

passou a ser semanal, mostra ainda que produzir
e vender sorvete é uma boa idéia mesmo no
inverno, e revela as mudanças que estão ocorren-
do nas videolocadoras. submetidas à concorrèn-
cia das tevês a cabo — para evitar que os clien-
tes sumam das lojas, os comerciantes fazem pro-
moções e investem na especialização de títulos.

f-

'Oportunidades'

ensina a abrir
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Alfalpo nao coiiveiice PMDB
¦ D0RA KRAMER B 

Resultado da pesquisa JB-Vox Populi nao garante ap deputado indicasao do partido

. m "31— A largada surpresa do deputado quisa, o lider do PDT na C&mara ' '• 
r-v

1 UPDrin PTH rPT.fl CIP estadual Albano Reis, pouco a dosDeputados,MiroTeixeira,pre- |k-k?3
X Utdliu UU 

frente de Sergio abrahlta^lfe^eeGncinim
preferencia do eleitorado carioca Tlespeito"tudas ascsndidacuras,

Zlflf^O fiuente para suceder o prefeito Cesar Maia inclusive a do Albano, cuja perfor-
j[ nao convenceu a execiitiva de seu raance para mim nao foi nenhuma

A posigaodo governor^d^ral eni relagSo 
j|Lndidato. Sempre em primeiro lu- tem base popular"

/\ pelas pnncipais prefeituras do pais em outubro gar, com 16% a 18% das internees Ja os 5% consolidados do verea*
bastante semelhante aquela da raposa que, vendo as uvas de V0t0j em oito diferentes simula- dor Chico Alencar do PT, nas trt«
distantes e inacessiveis, preferiu desdenhar da conquista. poes, na pesquisa exclusiva JB-Vox simulates em que seu nome apart-
E assim, como se as uvas estivessem verdes, que o Planal- Populi, Albano disse que sera "fal- ce, foram bem recebidos pelodepu*
to faz de conta — de publico, naturalmente — que para o ta de habilidade do partido" se re- tado federal Milton Temer, que ¦

presidente nao e importante ter prefeitos aliados, de negar sua candidature. Mas o se- apm^tou para reiterar que nio*
- V cretano-geral do diretono mumci- candidate. Sli'M
preferencia de seu propno partido, nas capitals. pal do ^DB; p|J Grtiz Sam»^Horiz^ - 0 cover- ¦

No Planalto reza-se pela oragao que considera prefei- paio, diz que a dire^ao do partido na{jor (je Minas Eduardo Azerdo -H
tos frutos de aborrecimentos, pedidos, reivindicagoes. continua cautelosa. "Isso ainda nao (PSDB). lembrou ontem sua pro- H
Nada de util, fala-se por la, um prefeito amigo pode mexeu com nossas cabe^as. pria eleisao ao avaliar a pesquisa H
render ao poder central. Esta certo que o ar de desprezo Albano Reis atribuiu a boa per- jb_Vox Populi. Para ele, os nume- , |
prcsumido choca-se frontalmente com o apetite demons- formance a um trabalho serio , r0s demonstram apenas o conheci- H|
trado por determinados ministros que pregara sem cons- I^Sena*h° 

™5 
S^ue^ende 11161110 do eleitorado H rela«5° li H

trangimento em reunifies tucanas a entrada do governo h- a 8 5Q0 deficientes fisicos. alguns nomes' mas n5° a te°d®ncia Albano (E) e Miro Teixeira sedisseramsatisfeitoscomosresultados
federal de peito aberto na disputa. 0 secretario de Industrial Co- de voto. Azeredo acredita _que

Mas a posigao pessoal do presidente da Republica — mercio e Turismo, Ronaldo Cesar transfenra votos Para xn Candida- to a prefeito de Fortaleza, Juraci Recife — Apontado pela pes-
que ja contamina a entourage mais proxima — e a de Coelho, reconheceu que o de- tcV . , If Magalhaes (PMDB), favorito na quisa JB-Vox Populi como o favo-

mariter, bficialmente, prudente distancia do assunto. putado estadual Sergio CabJ Fi- 0 Provavej candlda.t0 do P^uisa JB Vox-Populi, vai ganhar nto na disputa pela prefeitura de

O resultado d i oesauisa JB/Vox PonuJi mostrou que a lho, presidente da Assembleia Le- 30 g°.vern° da .1nun,e,ra' aelei?ao-Para ele-e ^ Para deP"Ia,d,° f?deral Roberto

rmm 1k err , A ronnuisH das nrefeitunis sinaliza des gislativa, e "o melhor candidato do secretan° da.Ca.sa Wk da 
avalia?ao, porque falta definir o Magalhaes (PFL) nao quer cantar

raposa esta arta. A conquista das preleituras sinaliza des- 
PSDB" embora nao tenha retirado munica$o, Amilcar Martins, acha candidato do PSDB. "Os 3% de vitona antes do tempo. Magalhaes,

gaste a qucm decidir fazer dela questao de vida ou morte. sua : . 
candidatura »A 

^ que os resultados da pesquia JB- Juraci na p^uisa espontanea sao que tem 33% das intengdes de voto,
Senao, vejamos como a situa?ao e de fato desconfortavel. quisa mostra que o PSDB tem tudo ]ox 

PoPf rcfletem mais 0 Passado um indice baixissimo" para a can- prefere ser cauteloso. Sua candida-
Das oito capitais pesquisadas, o PSDB esta em primei- para ganhar a elei?ao, desde que do que o futuro. didatura lan«;ada ha quatro meses. tura so sera definida em abril,

ro lugar apenas em Curitiba, a menos expressiva delas em liderando uma grande alian^a, com Fortaleza — 0 presidente re- Ja o deputado federal Marcelo quando Magalhaes faz uma bateria
termos de politica nacional Ter ou nao ter o prefeito do PMDB. PL. PTB, PFLe inclusive o gional do PSDB no Ceara. Marco Teixeira (PMDB), disse que gostou de exames no Hospital do Cora?ao,

Parana, de falo, para o Planalto muda quase nada. Newton Cruz e o PPS". Penaforte, disse que 
"so 

pode nas- do resultado da pesquisa. 
"Esse Ju- em Sao Paulo. Em fevereiro, depois

1' om Q3ri p' ,,ln _r;A UA inHifprpnrl j.rn.iitffii nup Em segundo ou terceiro lugar cer de um analfabeto politico raci e um danado. mas o momento de solrer um enfarte, Magalhaes
Ja em bao rauio^nao . • , ' ' 

j nas diferentes simulates da pes- conviojao de que o virtual Candida- exiee muita humildade". reeebeu seis pontes de safena.
convene ninguem da desimporlancia de um presidente
da Republica eleger o comandante da principal cidade do
pais. Uma que Sao Paulo nao pede e, se bobear, fornece. * * *|233ZSlIB]I35E2SD!3EHSn25ZIIil* * aim lYi^lcfA ^"TVl
Outra que se trata do terceiro cargo da Republica em *0 MELHOR DO lTJLCil.CXXJl
importancia administrativae politica. * *

Ou alguem acredita que para o Planalto e absolutamente ^ 1 ° ^ 
B ^TT

igual ter Jose Serra, que aparece em segundo lugar na rCCICW'SO UflTfl M. II
pesquisa, ou Luiza Erundina na prefeitura? 0 fato^eque ^    Jl

pPJJ'Sa lj£- inclusive sobrefe-
s . p . j ,!j . * .nfjgrggigB ontem a reelei?ao de Fernando serva?ao do meio ambiente,

E mostram imus: o simples fato de o candidato ou No8fwtanwnto»*to<«»»iiMirtiroi^<»cifclUii>«»at^w>>i«i»^W8 Henrique Cardoso no Brasil. Nu- energia eletrica e nuclear. Alem
pretendentc <1 candidtitura pertcnccr uo partido do raa rupida entrevista, no auiodro- disso, Domingo Cavallo, 0 mi-
presidente da Republica e ser por isso um avalista do Real * mo de Buenos Aires, Menem — nistro da Economia argentina,

Em Sao Paulo a situapao e mais dramatica porque o * primeiro aniversdrio de seu segun- nistros brasileiros.

partido simplesmente nao tem candidato. O Palacio dos £ EEESQEDQ^ do mandato — afirmou: "No Embarque — Ontem, Fer-
Bandeirantes ainda vive uma vaga esperan^a de que Jose ^ |jBJkJL^ULIa3M Brasil, fara falta um presideme nando Henrique nao conseguiu,

Serra veja-se obrigado a  * 
¦BgWTjfggB 

como ele. Cardoso 6 um grande como quena, antecipar a vuigem.
i „ a s^. ^* estadista, um grande econonus- Ainda em Sao Paulo, ele deixouna h?ra CI1 ^ue se A Sltoa&O do 

m ftlS8,. ta!" As d^an&es de Menem - seu apartamento da rua Mara-
aproximar a hora de a on?a PSDB mostra ^ htt_ abroums (padrso 3*). Front®S Praia d« Taperapoa. *»16Q,Nlml que ha tres dias defendera a ree- nhao. em Higienopolis, as 19h45.

am1a p mctnmpntp a 
j^s^s: Crty-tnuf,Tourhisttiico,k»unoBanBmarescom»ho*de lei<;ao de seu colega brasileiro Pegou um helicoptero no estadio

SnSTa,>'^inTT7TTWBTnVTTTyTllTMIV T* 0/> num programa de televisao — fo- do Pacaembu e. ja na Base Aerea
Will W h! 

ram ^e'tas Poucas horas antes do de Cumbica, no Aeroporto Inter-
7 rofot9d«». o moiiw 4*do Sui da Bahta. froote 11 um« Praia desembarque do presidente brasi- nacional de Guarulhos, embarcourom " 

J* leiro, que estara em visita ao pais no aviao presidencial.
I rj H u. ate quarta-feira. ,«E?
HTL TAMBAQUi (3*). A 2 quadras da Praia de Ponta Verde. City- ^ ^ Vj"*' Anuncios em Jtour.PassaosaoUtora)SuKPrauMdoFranefeeBarradeSfciMieueO hIiWiMvw, tOdOS

HT1_ 0NDA MAR (3*). A 2 quadras da Praia de Boa viagem. Pas- ^ ® de televisao
seio de 6nit>us a Jodo Pessoa e city-tour em Recite e Cmnda. n i <W» M 432, 

anunciavam on- H ?<" VF

7 rofai96^. HTU MARUPIARA (padrio 3*). Frente i Praia de ^# 2S1, Wljjl) estilo, a chega- ,w W
Porto^Galmhas. Pass^o dejongBda nas piscinas naturals e MiMiM902, da de Fernando 

p|

refei;6«*. Mil. RCWNHA (padrSo 3*). Frente h Praia da quenta horaS deRedinha.3pessek»incluldos:City-tour, show notumo, passeioi MIMt M4N, visita ele tera '1 w*li|||
E"^Hy^r5mr7W,W^I^l^HmN«i8i8 cinco encontros ,|Si 

^

. w m ., com Carlos Me-
HTL BR1SA OA PRAIA (padrSo 3*). Frente i Praia de Iracema. City- a ^ W F*< nm p i m>W 

Ilil
lour e passeto ao Beach Park (Aquapark opdoiaQ. Show notumo. aiiMiMfll n^m e a rLe,Ll 

\ 5j

Estaviagem.se- 11^1
a 128 km de Macei6. ftattHMaiMNWiift gundo o analis-

. AMOAWAS 7X^Hxa.Ztl I p«litic0 Ro-
Frente i Praia de Maria Fartnha. kNUtiilMelMaM sendo Fraga e 0 VlmJ \

INTER MARKS ."fe* embaixador .\"^
locaiizado em Serrambl. a 70 km de Recife, f?." E* M arcos Azam- Menem chamou I'll de um "grande economista^ Passeio em Potto de Gafinhas. mmmmfimmtmmmmi, n buja, tem tudo

para na Historia. No:
mos ^1 as• Fernando Hen

- apareceu nos jornais

I^^nSuPOIIWWOuSwaWW^I 
negando que tenha a intent

HOrtli gtogte *+ - cowiuui owmt Org6g» I reeleger-se e esclarecendo <
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Resultado da pesquisa JB-Vox Populi não garante ao deputado indicação do partido

COISAS DA POLÍTICA

Albario (E) e Miro Teixeira se disseram satisfeitos corn os resultados

to a prefeito de Fortaleza, Juraci
Magalhães (PMDB), favorito na
pesquisa JB Vox-Populi, vai ganhar
a eleição. Para ele, é cedo para uma
avaliação, porque falta definir o
candidato do PSDB. "Os 3% de
Juraci na pesquisa espontânea são
um índice baixíssimo" para a can-
didatura lançada há quatro meses.

Já o deputado federal Marcelo
Teixeira (PMDB), disse que gostou
do resultado da pesquisa. 

"Esse Ju-
raci é um danado, mas o momento
exige muita humildade".

Recife — Apontado pela pes-
quisa JB-Vox Populi como o favo-
rito na disputa pela prefeitura de
Recife, o deputado federal Roberto
Magalhães (PFL) não quer cantar
vitória antes do tempo. Magalhães,
que tem 33% das intenções de voto,
prefere ser cauteloso. Sua candida-
tura só será definida em abril,
quando Magalhães faz uma bateria
de exames no Hospital do Coração,
cm São Paulo. Em fevereiro, depois
de sofrer um enfarte, Magalhães
recebeu seis pontes de safena.

Menem chamou FIl de um "grande economista

FRETAMENTOS ESPECIAIS SOLETUR/TAM*
*
*
*
*
*
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* HT1_ ONDA MAR (3*). A 2 quadras da Praia de Boa viagem,

seio de ônibus a João Pessoa e city-tour em Recite e Olinda.

$ jo :r7nr?nrnTT?rnih»ss,m

I* * *
*
*
*
*

Í*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

HTL ABROLHOS (padrão 3*). Fronte à Praia de Taperapoá.
Passeios: Crty-tour. Tour histórico, luau no Barramares com stav de « è «Mi M
lambada.

HTL. PRAIA PRADO ftl80,a *
7 refeições. O melhor 4* do Sul da Bahia, frente a uma Praia «» ••* WPJÍ £com 12 Km de extensão. CONSULTE PLANO FAMNJMt. «é*»M44J,

m *

HTL TAMBAQUl (3*). A 2 quadras da Praia de Ponta Verde. City- ' " **' WÍJ*)
tour. Passetos ao Litoral SuHPraias do Francês e Barra de Sào Miguel) m i Mt M 4*2, *

RECIFE E JOÃO PESSOA

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PORTO DE GALINHAS

h a 246. mjvmi .*

WHWBMBMWMWBMBfaSX» 
*

7 refeições. HTL. MARUPtARA (padrão 3*). Frente i Praia de *W 251, KW
Porto de Galinhas. Passeio de Jangada nas piscinas naturais e m i Ml m 902, *Pontal de Maracalpe em Bugie.

88,«
7 refeições. HTL. REMNHA (padrèo 3*). Frente è Praia da KW
Redmha. 3 passeios incluídos: City-tour, show noturno, passeio è miéêk mH% ^Praia de Genipabu em I

HTL. BRISA DA PRAIA (padrão 3*). Frente i Praia de Iracema. City-
tour e passeio ao Beach Park (AquapaiK opcional). Shwr noturno.

7 NOITES
7 REFEIÇÕES

SAUNAS DE MARAOOOV
A 128 km de Maceió.

Frente è Praia de Maria Farinha.
¦ WTEWMAWÉà
localizado em Serrambl, a 70 km de Recife.
Passeio em Porto de Galinhas.
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WOTÉIt MPKto »? | COW»UUl OUTWAS OTÇÒCS

FORTALEZA. NATAL E MACEIÓ lINOflES ¦
10 NOITKS - HOTÉIS: HAQfU HUM em Rxtaieza. (rente a Prao de fl
cema (3 noites); KNU WBM em Natal, l duas quadras da pr«a (3 noites)
e COSTA MAR em Maceió, a 1 quadra da ftlia de Ponta Verde (4 tMes).

PORTO DE GALINHAS, NATAL E FORTALEZA
10 NOITES - HOTÉIS: MAMJftARA em Porto de Galinhas, (rente a praia
13 noites); PONTA NEGRA em Natal, a duas quadras da praia (3 noites) e
MAGNA PRAIA em Fortaleza, (rente a Praia de Iracema (4 noites)

MACEIÓ. PORTO DE GALINHAS, NATAL E FORTALEZA
13 NOITES - HOTÉIS: COSTA MAR em Maceió, a 1 quadra da Praia de
Ponta Veroe (3 noites); MARUPIARA em Porto de Galinhas, (rente a praia
(3 noites); PONTA NEGRA em Natal, a duas quadras da praia (3 noites) e
MAGNA PRAIA em Fortaleza, (rente a Praia de Iracema (4 noites).
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A largada surpresa do deputado
estadual AlbaTfò^Rii^jPouco à
frente de Sérgio Cabral Fíl!
preferência do eleitorado carioca
para suceder o prefeito César Maia
não convenceu a executiva de seu
partido, o PMDB, a lançá-lo como
candidato. Sempre em primeiro lu-
gar, com 16% a 18% das intenções
de voto, em oito diferentes simula-
ções, na pesquisa exclusiva JB-Vox
Populi, Albano disse que será "fal-

ta de habilidade do partido" se re-
negar sua candidatura. Mas o se-
cretário-geral do diretório munici-
pai do PMDB, Gclson Ortiz Sam-
paio, diz que a direção do partido
continua cautelosa. "Isso ainda não
mexeu com nossas cabeças.

Albano Reis atribuiu a boa per-
formance a um "trabalho sério",
no caso a obra assistencialista que
coordena há 15 anos e que atende
hoje a 8.500 deficientes físicos.

O secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Ronaldo César
Coelho, reconheceu que o de-
putado estadual Sérgio Cabral Fi-
lho, presidente da Assembléia Le-
gislativa, é "o melhor candidato do
PSDB", embora não tenha retirado
sua própria candidatura. "A 

pes-
quisa mostra que o PSDB tem tudo
para ganhar a eleição, desde que
liderando uma grande aliança, com
PMDB. PL, PTB, PFL e inclusive o
Newton Cruz e o PPS".

Em segundo ou terceiro lugar
nas diferentes simulações da pes-

quisa, o líder do PDT na Cintara I
dos Deputados, Miro Teixeira, pn> I

[feriu economizar nas palavratj
fcCèspeito todas as

inclusive a do Albano, cuja perfor-
mance para mim não foi neôhuma
surpresa, pois ele é uma pessoa que
tem base popular".

Já os 5% consolidados doveret*
dor Chico Alencar do PT, nas três
simulações em que seu nome apara*
ce, foram bem recebidos pelo depu-
tado federal Milton Temer, que
aproveitou para reiterar que não é
candidato.

Belo Horizonte — O gover-
nador de Minas, Eduardo Azerdo
(PSDB), lembrou ontem sua pró-
pria eleição ao avaliar a pesquisa
JB-Vox Populi. Para ele, os núme-
ros demonstram apenas o conheci*
mento do eleitorado em relação a
alguns nomes, mas não a tendência
de voto. Azeredo acredita que
transferirá votos para seu candida-
to.

O provável candidato do PSDB
ao governo da capital mineira, o
secretário da Casa Civil e da Co-
municação, Amilcar Martins, acha
que os resultados da pesquia JB-
Vox Populi refletem mais o passado
do que o futuro.

Fortaleza — O presidente re-
gional do PSDB no Ceará, Marco
Penaforte, disse que 

"só 
pode nas-

cer de um analfabeto político" a
convicção de que o virtual candida-

Tucano em teto de

Menem insiste em

¦ DORA KRAMER

zinco 
quente

a posição do governo federal em relação à disputa
i\ pelas principais prefeituras do país em outubro é
bastante semelhante àquela da raposa que, vendo as uvas
distantes e inacessíveis, preferiu desdenhar da conquista.
É assim, como se as uvas estivessem verdes, que o Planai-
to faz de conta — de público, naturalmente — que para o

presidente não é importante ter prefeitos aliados, de

preferência de seu próprio partido, nas capitais.
No Planalto reza-se pela oração que considera prefei-

tos frutos de aborrecimentos, pedidos, reivindicações.
Nada de útil, fala-se por lá, um prefeito amigo pode
render ao poder central. Está certo que o ar de desprezo

presumido choca-se frontalmente com o apetite demons-
trado por determinados ministros que pregara sem cons-
trangimento em reuniões tucanaS a entrada do governo
federal de peito aberto na disputa.

Mas a posição pessoal do presidente da República —

que já contamina a entourage mais próxima — é a de
manter, oficialmente, prudente distância do assunto.

O resultado da pesquisa JB/Vox Populi mostrou que a
raposa está certa. A conquista das prefeituras sinaliza des-

gaste a quem decidir fazer dela questão de vida ou morte.
Senão, vejamos como a situação é de fato desconfortável.

Das oito capitais pesquisadas, o PSDB está em primei-
ro lugar apenas em Curitiba, a menos expressiva delas em
termos de política nacional. Ter ou não ter o prefeito do
Paraná, de falo, para o Planalto muda quase nada.

Já em São Paulo não há indiferença arquitetada que
convença ninguém da desimportância de um presidente
da República eleger o comandante da principal cidade do
país. Uma que São Paulo não pede e, se bobear, fornece.
Outra que se trata do terceiro cargo da República em
importância administrativa e política.

Ou alguém acredita que para o Planalto é absolutamente
igual ter José Serra, que aparece em segundo lugar na

pesquisa, ou Luiza Erundina na prefeitura? 0 fato é que a
tucanagem arrisca-se a sair mal dessa eleição. Ainda é cedo

para estabelecer certezas absolutas, mas as primeiras inten-
ções de voto indicam que haverá trabalho duro pela frente.

E mostram mais: o simples fato de o candidato — ou
pretendente à candidatura — pertencer ao partido do
presidente da República e ser por isso um avalista do Real
não garante a preferência do eleitor.

Em São Paulo a situação é mais dramática porque o
partido simplesmente não tem candidato. O Palácio dos
Bandeirantes ainda vive uma vaga esperança de que José
Serra veja-se obrigado a
aceitar na hora eni que se A situação do
aproximar a hora de a onça PSDB mostra
beber água. E é justamente a aue a
consciência de que a pressão
virá o que mais atormenta o populariaaao
ministro do Planejamento, de FH não
cuja falta de vontade de dis- garante votos
putaí c sincera e inquestio- a ninguém
nável.

No Rio, a situação é um pedacinho melhor. Mas um
tantinho de nada. Sérgio Cabral Filho está em segundo,
cabeça a cabeça com Albano Reis, de consistência asse-
melhada a um pudim de claras. Mas há duas dificuldades
objetivas: a possibilidade da aliança do PT com o PDT —
o que tornaria Miro Teixeira a dor de cabeça da estação
— e a falta de unidade interna em tomo de Serginho.

Ele é o candidato do governador por exclusão. Mareei-
Io Alencar não esconde de ninguém que daria o sangue
por seu vice, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Dos outros
dois postulantes. Ronaldo Cezar Coelho e Márcio Fortes,
o governador espera engajamento total na campanha.
Mas isso vai depender do quanto os dois preteridos saiam
magoados dessa história.

Nas duas mais importantes cidades do pais, o PSDB
não tem candidaturas naturais e tranqüilamente postas
seis meses antes da eleição.

Nas outras, muito menos. Em Belo Horizonte, o parti-
do varia do terceiro ao sétimo lugares em todas as
simulações, com dois candidatos diferentes. No Ceará,
que o tucanato elevou a uma condição inédita de eficiên-
cia. quem dá as cartas para a prefeitura é o PMDB. Só
Ciro Gomes encosta em Juraci Magalhães e. ainda assim,
com 17 pontos percentuais de diferença.

Em Recife, a bola está com o PFL de Roberto Maga-
lhães, ficando o PSDB entre o quarto e o quinto lugares. Na
Salvador de Antônio Carlos Magalhães está localizada a
dissidência tucana, na figura de Domingos Leonelli que,
quando não aparece em sexto, freqüenta o sétimo lugar. E
em Porto Alegre, a deputada Yeda Crusius fica em terceiro,
mas com índices que desaconselham esperanças.

Os números mostram que, além de problemas com o
eleitorado, o governo federal os terá também com os
aliados. São eles. à exceção de São Paulo, onde a dianteira
é ocupada ora pelo PT ora pelo PDT. que disputam as
melhores posições.

Dado que o destino das reformas constitucionais não
estará selado antes do fim das eleições e o da emenda que
pretende a reeleição de Fernando Henrique muito menos,
ao PSDB sobrará muito pouco espaço para brigar feio em
palanque.

Ficando, ainda outra vez, na dependência de Fernando
Henrique e a conexão Plano Real.

reeleição 
para 

FH

MÁRCIA CARMO
BUENOS AIRES — O presidente

Carlos Menem voltou a defender
ontem a reeleição de Fernando
Henrique Cardoso no Brasil. Nu-
ma rápida entrevista, no autódro-
mo de Buenos Aires, Menem —

que completa daqui a um mês o
primeiro aniversário de seu legun-
do mandato — afirmou: "No

Brasil, fará falta um presidente
como ele. Cardoso é um grande
estadista, um grande economis-
ta!" As declarações de Menem —

que há três dias defendera a ree-
leição de seu colega brasileiro
num programa de televisão — fo-
ram feitas poucas horas antes do
desembarque do presidente brasi-
leiro, que estará em visita ao país
até quarta-feira.

Anúncios em
todos os jornais
e nas emissoras
de televisão
anunciavam on-
tem, em grande
estilo, a chega-
da de Fernando
Henrique ao
pais. Nas cin-
qüenta horas de
visita, ele terá
cinco encontros
com Carlos Me-
nem e a reelei-
çâo promete ser
o tema principal
das conversas.
Esta viagem, se-
gundo o analis-
ta político Ro-
sendo Fraga e o
embaixador
Marcos Azam-
buja, tem tudo
para entrar na História. Nos últi-
mos dias. Fernando Henrique
apareceu nos jornais argentinos,
negando que tenha a intenção de
reeleger-se e esclarecendo que o
Plano Real não tem nada em co-
mum com o Plano Cavallo, que
aumentou os índices de pobreza
na Argentina.

"Os argumentos do presiden-
te brasileiro são muito parecidos
com os que usam aqui para de-
fender o plano econômico e suas
conseqüências", afirmou a jor-
nalista argentina Norma Mo-
randini. do canal 13, que entre-
vistou Fernando Henrique du-
rante meia hora, no Palácio do
Planalto. "Ele repetiu o que Me-
nem e Cavallo dizem: quem cri-
tica o plano está contra o país."

Em Buenos Aires, a extensa
agenda de Fernando Henrique
inclui visitas aos presidentes do
Congresso e da Suprema Corte,

além de empresários. O presi-
dente vai assinar seis acordos bi-
laterais — inclusive sobre pre-
servação do meio ambiente,
energia elétrica e nuclear. Além
disso. Domingo Cavallo. o mi-
nistro da Economia argentina,
terá alguns encontros com mi-
nistros brasileiros.

Embarque — Ontem, Fer-
nando Henrique não conseguiu,
como queria, antecipar a viagem.
Ainda em São Paulo, ele deixou
seu apartamento da rua Mara-
nhào, em Higienópolis, às 191i45.
Pegou um helicóptero no estádio
do Pacáembu e, já na Base Aérea
de Cumbica, no Aeroporto ínter-
nacional de Guarulhos, embarcou
no avião presidencial.

Arquivo

Além de Dona Ruth, cinco
ministros — Luis Felipe Lam-
préa (Relações Exteriores), Do-
rothéa Werneck (Indústria e Co-
mércio), Odacir Klein (Trans-
portes), Raimundo Britto (Mi-
nas e Energia) e o general
Alberto Mendes Cardoso (Casa
Militar) —; três governadores —
Paulo Souto (Bahia), Eduardo
Azeredo (Minas Gerais) e Paulo
Afonso Vieira (Santa Catarina)
—; o senador José Fogaça
(PMDB-RS) e o empresário
paulista Jovelino Mineiro (dono
da fazenda Pardinho, no munici-
pio do mesmo nome, perto de
Baurú, que hospedou Fernando
Henrique em 1994, logo após a
eleição) acompanham o presi-
dente na viagem á Argentina. O
governador Antônio Britto e o
embaixador Lampréa já estavam
em Buenos Aires, à espera do
restante da comitiva, que reúne
um total de 33 pessoas.
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Pesquisa 
• JB-VoxPopuli Estar Social, e responsav.d--pela urbanizagao de favelas

FT e PDT disputam 
prefeitura ponto 

a 
ponto

A ex-prefeita Luiza Erundina,

CO ^,'doPix^Sm pSSw Balan<?a muda com candidate do PSDB: Concorrendo com o ministro do Planejamento, Jose 
rc:uui:3 cniniiMnr l

Erundina empata com Rossi. Seocandidate) fosse Walter Feldman, petista cairia 3 pontos 
¦

eleigao municipal, com ligeira van- ^Luiza Erundina 12%'
tagem para o pedetista. Na pesqui- BTTjiyBSEHBBBBBI F53!H3HEHillHHi E53!B3l13BH^imi
sa JB-Vox Populi, com quatro dife-
rentes combinagoes de candidatos, Luiza Erundina (PT) 25% Francisco Rossi 26% Francisco Rossi 30% Francisco Rossi 30% Paulo Maluf go/0
Rossi recebeu entre 25% e 30% das  • • •;  
intengoes de voto. Erundina ficou Francisco Rossi (PDT) 25% Luiza Erundina 25% Luiza Erundina 27% Luiza Erundina 27% 
entre 25% e 27%. Foram ouvidos  
798 paulistanos. Jose Serra (PSDB) 17% Jose Serra 17% Walter Feldman (PSDB) 6% Walter Feldman 6%

A pesquisa mostrou tambem  

que o prefeito Paulo Maluf, apesar J°a°Leite Net0 (PFL) 4% Joao Leite Neto 4% Joao Leite Neto 4% Joao Leite Neto 5%
tie ter 70% de aprovagao do eleito- "** "'" 7 ""  

rado. ainda nao conseeuiu transfe- Joao Leiva (PMDB) 3 /o Joao Leiva 3 /a Joao Leiva 4% Joao Leiva 4%

2% Campos Machado 2% Campos Machado 2% Campos Machado 2% 1 1

Lair Krahenhuhl (PPB) "|% Celso Pita 2% Lair Krahenhuhl "|%

Nenhum deles/ 1R0/, Nenhum deles/ 1QO/ Nenhum deles/ 400/
branco/nulo 10/0 branco/nulo ¦ ®

go/ Nao sabe/ no/0' nao respondeu ' /0

periteria. as gestoes ue urn c ae outro se estauo para naianco e pouco tez ate agora v' w.pjiiuuv ^Mautuu mwuuw, uu
cpmplementam. 0 eleitorado, em bora goste alem de contabilizar os numeros da falencia. PTB. e 0 jorhalista Joao Leite Neto, do EFL,
de Maluf, tern saudades de Erundina. E isso O eleitorado, atento. lembra-se do perdedor estao na campanlia para ganhar cacile a lira
que a pesquisa mostra, Conspira contra Rossi com simpatia. Evangelico, ele enfrenta de apoiar urn candidato no segundo turno.

ArqilivO

Luiza Erundina (PT) e a mats lembrada na pesquisa espontanea O pedetista Rossi deve perder muitos votos para o PPB de Maluf

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1996
POLÍTICA

JORNAL DO BRASII

São Paulo

Pesquisa • JB -Vox PÒpüíi

¦ O prefeito Paulo Maluf ainda não conseguiu transferir votos
para Celso Pita e Lair Karhenhul, seu^^relMõsrínTTbo^daPPB.
Pita, de Finanças, mantém cheio-srcofre do governo. Lair, do Betri
Estar Social, é responsá^-pela urbanização de favelas

PDT disputam 
prefeitura ponto

Balança muda com candidato do PSDB: Concorrendo com o ministro do Planejamento, José

Serra, Erundina empata com Rossi. Se o candidato fosse Walter Feldman, petista cairia 3 pontos

Luiza Erundina (PT) Francisco Rossi

Luiza Erundina

Arquivo Arquivo

CENÁRIO 3 CENÁRIO 4

Francisco Rossi (PDT) 25%

Jose Serra (PSDB) 17%

João Leite Neto (PFL) 4%

João Leiva (PMDB) 3%

Celso Pita (PPB) 2%

Nenhum deles/ -j co/
branco/nulo °/0
Não sabe/ co/
não respondeu ü /0

Campos Machado 2%

Lair Krahenhuhl (PPB) 1 %
Nenhum deles/ 1R0/
branco/nulo l o /o

Walter Feldman (PSDB) 6%

João Leiva 4%

Campos Machado 2% Campos Machado 2%

Lair Krahenhuhl "\°/o

Não sabe/ jo/
não respondeu '

Avaliação do prefeito
Paulo Maluf

Avaliação Avaliação
positiva negativa

A

Não sabe/ -« 0/
não respondeu 1 '°

Pesquisa espontânea

Luiza Erundina 12%

Paulo Maluf 0«>/o

Francisco Rossi 5%

Jos6 Serra -J o/o

Outros com menos
de 1% de citagao 3%

Ninguém/ i00/
branco/nulo « <- /o

Não sabe/ _.0/
não respondeu 01 /o

Campos Machado
(PTB)

João Leite Neto

João Leiva

Não sabe/
não respondeu

Francisco Rossi

Luiza Erundina

João Leite Neto

Celso Pita

Nenhum deles/
branco/nulo
Não sabe/
não respondeu

Francisco Rossi

Luiza Erundina

Walter Feldman

João Leite Neto

João Leiva

Nenhum deles/
branco/nulo

a 
ponto

A ex-prefeita Luiza Erundina,
do PT. e o líder evangélico Francis-
co Rossi, do PDT, disputam ponto
a ponto a preferência do eleitorado
de São Paulo, seis meses antes da
eleição municipal, com ligeira van-
t|fem para o pedetista. Na pesqui-
sa JB-Vox Populi. com quatro dife-
rentes combinações de candidatos,
Rossi recebeu entre 25% e 30% das
intenções de voto. Erundina ficou
entre 25% e 27%. Foram ouvidos
798 paulistanos.

A pesquisa mostrou também
que o prefeito Paulo Maluf, apesar
de ter 70% de aprovação do eleito-
rado, ainda não conseguiu transfe-
rir votos para os possíveis candida-
tos do PPB. Os representantes da
legenda ficam em último lugar, com
1% ou 2% dos votos.

A dianteira de Rossi, porém, é
fogo de palha. O sociólogo Marcos
Coimbra, diretor do Vox Populi,
lembra que, muito antes da vota-
çào, o eleitor costuma escolher po-
líticos que já conhece. E Rossi se
destacou em 1994; quando dispti-
tou com Mário Covas o segundo
turno das eleições. Tem a seu favor,
ainda, a enorme popularidade jun-
to aos fiéis das igrejas evangélicas.

A votação de Rossi está além de
seu tamanho. Acontece que o ma-
lüiismo ainda hão mostrou sua di-
mensão em São Paulo. O candidato
do prefeito Maluf deverá crescer e
levará muitos votos de Rossi",
aposta Coimbra.

Quando Maluf resolver associar
o nome do candidato do PPB ás
realizações de seu governo, acredita
Coimbra, o partido deverá dar um
salto nas intenções de voto. O Vox
Populi apresentou como concor-
rentes do PPB Celso Pita e Lair
Karhenhul. São os dois secretários
municipais mais elogiados por Ma-
luf. Pita. de f inanças, economista
carioca, mantém cheio o cofre do
governo. Lair, do Bem-Estar So-
ciai, usa o dinheiro cm projetos de
urbanização das favelas.

"Os eleitores não sabem hoje
quem é o candidato do prefeito. É
irreal supor que o tamanho do ma-
lulismb é representado pela inten-
çào de Votos dados ao PPB. Por
isso, é tão difícil fazer uma previsão
para São Paulo", diz Marcos
Coimbra, Além de faltar muito
tempo para 3 de outubro, é preciso
registrar também a imprevisibilida-
de dos eleitores paulistanos, que
passam de Jânio Quadros para
Erundina sem se preocupar com a
coerência eleitoral.

A pesquisa demonstra que o
paulistano deseja um candidato que
alie a ênfase aos projetos sociais,
bandeira de Erundina, á preocupa-
çào com obras viárias, principal
marca do atual prefeito.

Apesar da instabilidade do ciei-
tor paulistano, Marcos Coimbra
acredita que Erundina dificilmente
perderá votos para o candidato de
Maluf. Quem prefere Erundina
gostou de seu governo e admira o
PT. Luiza Erundina teve o maior
número de citações (12%) na esco-
lha espontânea, em que o entrevis-
tado revela seu escolhido sem que
nenhuma lista lhe seja apresentada.

6 mais difícil que o eleitor da
petista mude de idéia, a não ser que
o PSDB lance um candidato de
projeção nacional e se torne a pedra
no sapato tio PT. A pesquisa citou
em duas listas o ministro do Plane-
jamento, José Serra, como candida-
to. Seu desempenho é bom, com
17" o das intenções de voto. Quan-
do sai Serra e entra o deputado
estadual Walter Feldman, o PSDB
despenca 11 pontos percentuais e
estaciona em 6%.

Concorrendo com Serra, Erun-
dina teve votos de 25% dos entre-
vistados. Com Feldman. sua vota-
çào sobe para 27%. Quem se dá
melhor com a candidatura de Feld-
man é Francisco Rossi. Com Serra
candidato, ele tem 25% e 26% de
intenções. Se o concorrente tucano
for Feldman, Rossi pula para 30%
nas duas simulações e fica trés pon-
tos na frente de Erundina.

Bem atrás dos candidatos do
PT. PDT e de Serra, vêm os repre-
sentantes do PFL. João Leite Neto,
que fica entre 4% e 5%; do PMDB,
João Leiva (candidato apoiado pe-
Io ex-governador Orestes Quércia),
estacionado entre os 3% e 4%. e o
concorrente do PPB. que tem gran-
des chances de sair da lanterna, tão
logo seu nome seja associado ao de
Maluf.

Brilho próprio

dá a vantagem
SÃO PAULO — Os caciques da

política paulista vão ter que suar
muito para emplacar seus candida-
tos â Prefeitura de São Paulo. O
atual prefeito, Paulo Maluf. é bas-
tante popular, mas, segundo a pes-i
quisa JB-Vox Populi, seu secretário
de Finanças, Celso Pitta, obteve
apenas 2% das intenções de voto,
Orestes Quércia está empenhado na
candidatura do deputado João Lei-
va, que também esta lá atrás.

Os candidatos com brilho pró-
prio é que estão em melhor posição
na disputa. Luiza Erundina bateu
Aloizio Mercadante nas prévias do
PT. O partido avaliou que Lrundi-
na. experimentada ex-prefeita, ti-
nha mais chances de vitória do que
seu adversário, cujo trunfo era o
apoio da cúpula do partido. O ou-
tro favorito, Francisco Rossi
(PDT) não tem o apoio de quase
ninguém. Nem dos cinco deputados
estaduais eleitos do partido, que ha
alguns meses desligaram-se da le-
genda.

A transferência de votos, quan-
do ocorre, obedece a uma lógica
volátil. Em I9SS. o atual ministro
do Planejamento, José Serra, candi-
datou-se a prefeito pelo PSDB e
estava numa boa posição nas pes-
quisas, com 8% das intenções.
Contados os votos, obteve a meta-
de disso. Na véspera da eleição,
houve uma migração de votos da
candidatura do tucano Serra para a
petista Erundina. Duvida-se que o
ministro saia candidato também
por causa dessa experiência ruim.
Na reta final, Erundina conseguiu
bater por pequena margem seu
grande rival Paulo Maluf, toman-
do-lhe a prefeitura. Naquela oca-
sião. o eleitorado de centro-esquer-
da sacrificou a candidatura de Ser-
ra para evitar a vitória de Maluf. Já
nas eleições de 1992, a mágica não
funcionou. Maluf bateu o petista
Eduardo Suplicy no segundo turno
e não houve voto útil que salvasse a
candidatura do PT.

O presidente Fernando Henri-
que também sentiu na pele as dili-
culdades de herdar votos alheios.
Em 1985, estava na frente nas pes-
quisas para as eleições municipais,
com o apoio do então prefeito Má-
rio Covas e do governador Franco
Montoro. Candidato chapa branca,
chegou a posar para fotografias na
cadeira do prefeito. No dia da ciei-
çào, assistiu à vitória de Jânio Qua-
dros. .

Anliafío potilira: ótimo > bom * reguljr positivoAnlisçio negativa: legular negativo + mim ? péssimo

Paulistano vota olhando 
para 

o 
passado

SÃO PAULO — A dianteira dos candidatos
Luiza Erundina (PT) e Francisco Rossi (PDT)
mostra que o paulistano decide o voto olhan-
do para o passado. Erundina foi prefeita da
capital entre 1989 e 1992, numa gestão polê-
rnica. voltada para projetos sociais na perife-
ria da cidade, mas criticada por setores do
próprio PT. O atual prefeito. Paulo Maluf,
tem alto índice de popularidade. Na pesquisa
espontânea, seu nome foi lembrado por 6%
dos paulistanos, embora ele não possa ser
reeleito: Curiosamente, sua gestão é o oposto
da de Erundina. O forte de Maluf são as obras
ria parte central da cidade. Como São Paulo
tem problemas tanto no centro quanto na
periferia, as gestões de um e de outro se
complementam. O eleitorado, embora goste
de Maluf, tem saudades de Erundina. É isso o
que a pesquisa mostra. Conspira contra o

projeto político da ex-prefeita a eleição em
dois turnos. A rejeição a ela è considerável.
Em 1988. ela chegou â prefeitura com menos
de um terço dos votos e, naquela época, a
eleição era de um turno só.

A boa posição de Francisco Rossi é reflexo
das eleições para o governo de São Paulo, ent
1994. quando o tucano Mario Covas só con-
seguiu vencê-lo no segundo turno. Rossi fez
campanha sem um programa de governo.
Prometia fechar o estado para balanço, a fim
de avaliar o peso da herança das gestões de
Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury. Isso
lhe rendeu intensa fuzilaria do PSDB. Covas,
no cargo há uni ano e três meses, fechou o
estado para balanço e pouco fez ate agora
alem de contabilizar os números da falência.
O eleitorado, atento, lembra-se do perdedor
Rossi com simpatia. Evangélico, ele enfrenta

problemas com esse eleitorado. Recentemen-
te, a Igreja Universal do Reino de Deus reco-
mendou que seus lieis não votem nele. A seita
e o candidato tentaram fazer um acordo, mas
não houve entendimento.

A intenção de voto no ministro José Serra,
do PSDB. e expressiva, mas e pouco provável
que ele vá se lançar. Se ficar de fora, um
possível candidato e o deputado estadual
Walter Feldman. pouco conhecido e sem sua
densidade eleitoral. Os possíveis candidatos
do PMDB João Leiva. e do PPB. Celso Pita.
representam os caciques de seus partidos, res-
pectivãmente Orestes Quércia e Paulo Maluf.
O deputado estadual Campos Machado, do
PTB. e o jornalista João Leite Neto, do PFL.
estão na campanha para ganhar cacife a fira
de apoiar ura candidato no segundo turno.

O pedetista Rossi deve perder muitos votos para o PPB de Maluf

FRANCISCO R0SS1

Evangélico é

o candidato

dois-em-um

pequeno empresário e ad-
vogado nas horas vagas

Francisco Rossi vai disputar as
eleições para prefeitura de São
Paulo como quem vende eletro-
domésticos populares. "Quem
votar em mim, terá um candida-
to dois-em-um", diz . "Vou in-
vestir em obras sociais, mas sem
abandonar as obras viárias que
a cidade precisa."

Com este ponto de partida,
Rossi pretende se contrapor à
ex-prefeita Luiza Erundina, com
quem aparece praticamente em-
patado na pesquisa JB-Vox Po-
puli. 

"Tenho 
plena convicção de

que temos de buscar o equilíbrio
entre obras de cunho social e
grandes obras de infra-estrutu-
ra", diz Rossi.

Rossi, um evangélico que
concorreu ao governo estadual
com uma Bíblia na mão e uma
proposta de fechar o estado para
balanço, é um político com 17.
anos de estrada. Foi duas vezes
prefeito de Osaseo. município da
região metropolitana de São

Paulo, com quase um milhão de
habitantes. "Com a experiência
de ter governado uma das maio-
res cidades do pais, estou prepa-
rado para ser prefeito de São
Paulo", diz ele."Nâo há muita
diferença entre as duas cida-
des."

O fato de a capital paulista
ter uma população 11 vezes su-
perior â de Osaseo e, consequen-
temente, problemas muito mais
complexos, não assusta o candi-
dato. "O orçamento de São Pau-
lo é 40 vezes o de Osaseo. é mais
fácil go\erná-la", acredita. O
grande desafio que Rossi terá
pela frente, para ocupar a cadei-
ra de Paulo Maluf, será político,
e não administrativo.

Rossi é um candidato típico
de opinião pública, ou seja aque-
le que é sempre lembrado nas
pesquisas, mas que só emplaca
nas urnas com apoio de forças
políticas enraizadas na socieda-
de. ou se tiver fortes traços po-
pulistas. O candidato vindo de
Osaseo. não se encaixa em ne-
nhum dos casos. Seu partido, o
PDT. tem um único vereador em
São Paulo. Os evangélicos,' sua
base de apoio no passado, estão
di\ididos. A principal corrente
evangélica, a igreja Universal,
do bispo Edir Macedo, já reti-
rou-lhe o apoio. 5

Luiza Erundina (PT) è a mais lembrada na pesquisa espontânea

LUÍZA ERUNDINA

Petista faz

autocrítica da

gestão anterior
A ex-prefeita Luiza Erundi-

±~\ na aproveitou a Páscoa
para viajar e pôr as idéias em
ordem. Antes, porém, ela e sua
equipe já haviam iniciado 11111
nièa culpa dos quatro anos â
frente da Prefeitura de São Pau-
lo."Uma autocrítica que eu faço
é ter governado quase quatro
anos sozinha, só abrindo espaço
para a participação de outros
partidos no último ano" diz
Erundina. Por isso, ela já está
costurando alianças com setores
do PSDB. PMDB e PDT. além
dos partidos de esquerda que
sempre a apoiaram.

Para Erundina os resultados
da pesquisa JB-Vox Populi —
especialmente os 12% alcança-
dos na consulta espontânea —
revelam que os paulistanos
aprovaram seu governo. 

"A 
pes-

quisa mostra um resgate da me-
mória da gestão Erundina e um
potencial de aceitação ao seu
nome", diz José Eduardo Car-
doso, ex-secretário de governo
11a gestão petista. Segundo A,

nas pesquisas anteriores Erundi-
11a estava com 7% a 8%. nas
consultas espontâneas. A ex-pre-
feita tinha, também, um alto ia-
dice de rejeição dos eleitores de-
vido â administração passada.

Outra preocupação de Erun-
dina é como combinar uma poli-
tica social, com um plano de
obras edificado dentro de uma
visão urbanística para melhorar
a-qualidade de vida da popula-
çâo. 

"A 
prioridade do meu go-

verno será, mais uma vez, o so-
ciai pois as condições de vida na
cidade pioraram", diz ela."Isso.
entretanto, não exclui a realiza-
çâo de obras viárias, de conten-
çâo das enchentes e na área ha-
bitacional."

A prioridade para o social é
uma imposição da deterioração
das condições de vida dos pau-
listanos. "Há 1.255.000 desem-
pregados em São Paulo, a misé-
ria aumentou a violência tam-
bém", acrescenta a ex-prefeita.
Segundo Erundina. "a 

popula-
çâo quer um governo que invista
mais 110 social". Na gestão pas-
sada. Erundina gastou 48% do
orçamento da cidade para ateu-
der â população de baixa renda.
Maluf investiu apenas 28% das
verbas municipais 11a área so-
ciai.

I I
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j*-. T-v A ¦ 0 PT continua absoiuto na preferencia dos eleitorcs de Porto
/\ I PflTP Alegre. A disputa e sobre quem sera o escolhido dos petistas na

I W-f JL Ul LvJ illC/ill previa do dia 14: o atual vice-prefeito, Raul Pont, apoiado pelo¦iisww prefeito Tasso Genro e por Olivio Dutra, ou o deputado Jose

Pesquisa I JB-VoxPopull Fortunatti.  

Hegemonia 6 do PT: O governador Antonio Britto, do PMDB, tenta alianga com o PSDB Pesquisa espona^TI Avalla?So do preteitT"
w -i ? m ¦.] r.w— B3EBEBHHI BBH3EBHIHH E3E3Eg|MBWM Tarso Genro

Raul Pont (PT) 32% I I Jose Fortunatti (PT) 26% I I Raul Pont 31% Mos^ortunatt^^^^^26^^ 
Olfvio Dutra 13% Avaliagao Avaliagao-      positiva negativa

Maria do Carmo (PPB) 8% Maria do Carmo 9% Maria do Carmo 8% Maria do Carmo 9% Raul Pont go/o
Yeda Crusius (PSDB) 7% Yeda Crusius 7% Yeda Crusius 7% Yeda Crusius 

7% 

Jair Soares (PFL) 8% Jair Soares 7% ^ Soares 6% Jair Soares Tarso 
Genro 4 /o Nao sabe/ oo/

  nSo respondeu ° /0

YpMDB) 
Ribeir0 Filh° 5% Mendes Ribeiro Filho 5«yo Mendes Ribeiro Filho 5<>/0 Mendes Ribeiro Filho g% Fortunatti 2°/

Valdir Fraga (PTB) 3% Valdir Fraga 4% Valdir Fraga 3% Valdir Fraga 1% 
 Outros com menos ;M

^Augusta 
Feldman 2% Maria Augusta Feldman 2% Maria Augusta Feldman 2% Maria Augusta Feldman 2% de 1% de citagSo 5/0 JB|^

Vieira da Cunha (PDT) 1% Vieira da Cunha 1% Alceu Collares (PDT) 2% Alceu Collares 2% Ningu6nV _0/ % im®
   branco/nulo O/o

Nenhum deles/ •« CO/ Nenhum deles/ 1ft0/ Nenhum deles/ 1f?o/ Nenhum deles/ 170/ v. branco/nul? j°/° branco/nulo J*/® branco/nuto 1 N3o sabe/ jjPfl
2*10/ Nao sabe/ 21% Nao sabe/ 21% Nao sabe/ 91°/ rtSo respondeu 66% I
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¦ O PT continua absoluto na preferência dos eleitores de Porto
Alegre. A disputa é sobre quem será o escolhido dos petistas na
prévia do dia 14: o atual vice-prefeito, Raul Pont, apoiado pelo
prefeito Tasso Genro e por Olívio Dutra, ou o deputado José
Fortunatti.Pesquisa • JB-VoxPopuli

Hegemonia é do PT: O governador Antônio Britto, do PMDB, tenta aliança com o PSDB Avaliação do prefeito
Tarso Genro

Avaliação Avaliação
positiva negativa

José Fortunatti (PT) José Fortunatti

Maria do Carmo Maria do Carmo

Yeda Crusius Yeda Crusius
Tarso Genro Não sabe/

não respondeu
Mendes Ribeiro FilhoMendes Ribeiro Filho Mendes Ribeiro Filho José Fortunatti

Valdir Fraga Valdir Fraga Valdir Fraga
Outros com menos
de 1% de citaçãoMaria Augusta Feldman Maria Augusta Feldman

NinguénV
branco/nulo

Alceu Collares (PDT) Alceu Collares
Nenhum deles/
branco/nulo

Nenhum deles/
branco/nulo Não sabe/

não respondeu

Curitiba

® 46% dos eleitores dizem que votarão no candidato apoiado pelo prefeito Rafael Greca e o
gournador Jaime Lerner, que pode ser o secretario estadual de Planejamento, Cássio Taniguchi.
ou o deputado Agaci Túlio

Radialista fucaiío Sidera: C ürlos Simões é mais conhecido, mas os grandes eleitores suo o
prefeito Greca e o governador Lerner do PDT

Carlos Simoes (PSDB) 31 %
Cassio Taniguchi 4 »0/
(PDT) IL/q

Luciano Pizzato (PFL) 8%
Max Rosenmann «o/
(PMDB) ® /°

Angelo Vanhoni (PT) 3%
Rica rdo Gom ide ^ o/
(PC do B) I /°

Joao Elisio (PTB) -\ %
Nenhum doles/ JA0/
branco/nulo *•" '°

Nao sabe/ -« eo/
nao respondeu ' ° '°

Carlos Simoes 30%

C^ssio Taniguchi 12%

Luciano Pizzato 9%

Eduardo RoquiSo «c/
(PMDB) ** '*

Angelo Vanhoni 3%

Ricardo Gomide "J %

Joao Elisio %

Nenhum deles/ O/jo/
branco/nulo "
Nao sabe/ 1fi°/
n&o respondeu '"

Carlos Simoes 28% i

Algaci Tu\'k>(PDT) ^o/o

Luciano Pizzato 10%

Eduardo Requiao 4%

Angelo Vanhoni 3%

Ricardo Gomide "J °/0

Joao Elisio ^°/0

Nenhum deles/ 9d0/
branco/nulo ^ '°

Nao sabe/ -i oo/
nao respondeu »0,o

Carlos Simoes 29%

Algaci Tulk) 11%

Luciano Pizzato 10%

Max Rosenmann 3%

Angelo Vanhoni 3%

Jo&o Elfsio "f%

Ricardo Gomide 1%

Nenhum deles/ OV*/
branco/nulo
NSo sabe/ ¦« goynao respondeu '3

Pesquisa espontSnea

Carlos SimOes 7%

Rafael Greca 6%

Ccissio Taniguchi 3%

Jaime Lemer 2%

Algaci Tulio 2%

Mauricio Fruit 1%

Sameck 1%

Luiz Carlos Martins 1%

Outros com menos ¦* o/
de 1 % de cita^ao 1/0
Ningu6m/ i*?®/-
branco/nuto 13 /0
Naio sabe/ e-i o/
nao respondeu °1 /0

Avaliação do prefeito
Rafael Greca

Avaliação Avaliação
positiva negativa

A

Não sabe/
não respondeu

Avilwçio pottivs: otimo * bom * regubr positrvoAvihafio nagítivi: ruyuljr nuojtivo * mim * péssimo

ucano sai na frente, mas PDT é mais forte

Apesar de estarem satisfeitos
com a administração do governa-
dor Jaime Lerner e do prefeito Ra-
faei Greca. ambos do PDT. os eiei-
tores de ( uritiba não votariam nos
candidatos pedetistas, se as eleições
fossem hoje. Em quatro diferentes
simulações apresentadas aos 597
curitibanos durante a primeira jx-s-
qíiisa JB/Vox Populi para as elei-
çòes municipais, sai na frente o
candidato do PSDB; Carlos Si-

niòes. com Índices que variam de
28% a 31%. O secretário de Plane-
jamento de Lerner e preferido do
governador, Cássio Taniguchi, re-
cebeu 12% das intenções de voto.
Se o concorrente do PDT fosse o
deputado estadual Algaci Túlio, re-
ceberia 11% dos votos.

Na verdade, os eleitores não vo-
iam nos pedetistas porque não co-
nhecem os candidatos de Lerner e
Greca. A maior parte dos entrevis-
tados (46°'o) gostaria de votar no

candidato apoiado pelo prefeito,
mas na hora de escolher um nome
na lista apresentada pelos pesquisa-
dores, preferiu o tucano. "Os can-
didatos do governador e do prefeito
terão que promover suas candida-
turas mostrando que fazem parte
do governo elogiado pelos eleitores,
que representam continuidade no
que da certo", analisa o diretor do
Vo.\ Populi. Marcos Coimbra.

A disparada do deputado esta-

dual Carlos Simões se deve em
grande parte aos programas de rá-
dio e televisão que levam seu nome
e o transformaram em figura co-
nhecida em toda a capital.

Esse mesmo eleitor que prefere
Carlos Simões para prefeito esta
muito feliz com os governos esta-
dual e municipal. A administração
do prefeito Rafael Greca foi consi-
derada ROsitiva por 79% das pes-
soas entrevistadas. Agrada ao elei-

torado o jeito espalhafatoso de
Greca, que em qualquer visita aos
bairros da periferia canta, dança,
distribui doces para quem se chama
Rafael.

Os candidatos do PDT ficam
tecnicamente empatados em segun-
do lugar com o concorrente do
1'I L, deputado federal e empresa-
rio Luciano Pizza to, que recebeu
entre N% e 10% das intenções de
voto. Pi/zato tem percentual maior
(10%) quando o concorrente do

PDT é Algaci Túlio, que fica com
11%. Se concorresse com Cássio
Taniguchi, ficaria com 8% ou 9%.

Como concorrentes do PMDB,
foram apresentados pelos pesquisa-
dores os deputados federais Ma\
Rosenmann e Eduardo Requião. ir-
mão do senador e ex-governador
Roberto Requião, maior adversa-
rio de Lerner no estado. Em qual-
quer situação o desempenho do
PMDB è fraco, apenas 4%.

Maria do Carmo 9%

Yeda Crusius 7%

Maria Augusta Feldman 2%

Vieira da Cunha 1%

Nenhum deles/ Ifto/
branco/nulo • o /o
Não sabe/ 21°/
não respondeu c * '° Não sabe/

não respondeu
Não sabe/
não respondeu
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Raul Pont (PT) 32%

Maria do Carmo (PPB) 8%

Yeda Crusius (PSDB) 7%

Jair Soares (PFL) 6%

Anliiçio pottòn: ótimo * bom * regular positnvAnil»fio ntgaiin: rtgukr negativo * mim * péssimo

apitai 
que 

adora o

Lá vai o PT subindo a ladeira
.gaúcha. De acordo com a pesquisa
JBrVox Populi. os eleitores de Por-
to Alegre elevetvi icviii~ am-pelistcr
pela terceira vez consecutiva ao Pa-
ço dos Açorianos, a sede da prefei-
tura local. O vice-prefeito Raul
Pont e o deputado federal José For-
tunatti vão disputar a prévia do PT
no próximo domingo e o que ven-
cer terá grandes chances de se ele-
ger prefeito de Porto Alegre, no
lugar do festejado Tarso Genro.
Pont e Fortunatti mantêm larga
vantagem sobre a deputada esta-

dual Maria do Carmo (PPB). a
candidata não-petista mais bem co-
locada nas quatro simulações pro-
postas pelo Vcx Populi.

Raul Pont. líder nacional da cor-
rente Democracia Socialista, um
dos grupos mais radicais do PT.
alcança 32% das intenções de voto
contra 8% de Maria do Carmo em
seu melhor desempenho. Ouando o
nome de Alceu Collares (PDT) en-
tra na disputa, Pont perde um pon-
to percentual. Em sua melhor per-
formancc. o independente e mode-
rado Fortunatti bate os 26% das

intenções de voto contra 9% de
Maria do Carmo. A ex-ministra
Yeda Crusius, do PSDB, aparece
nas quatro simulações com 7%. se-
guida de perto pelo cx-ministro da
Previdência Jair Soares, do PFL,
que se mantém entre 6% e 7%.

O PMDB do governador Antõ-
nio Britto carece de nomes de ex-
pressão para a disputa. O único
disponível é o do chefe da Casa
Civil de Britto. Mendes Ribeiro Fi-
lho, o mesmo que reassumiu sua
v aga de deputado federal em Brasí-

jeito 
PT de 

governar
lia só para votar a favor da propos-
ta de reforma da Previdência do
governo. Ribeiro Filho aparece nas
simulações com de 5% a 6% de
intenções de voto.

A tendência natural é a de que o
PMDB de Britto junte forças ao
PSDB. ao PFL, ao PPB e ao PTB
para formar uma frente contra o
PT no segundo turno. Isso se hou-
ver segundo turno. Na pesquisa es-
pontánea feita pelo Vox Populi. os
entrevistados citaram, pela ordem.
Olivio Dutra (13%), Raul Pont

(5%), Tarso Genro (4%) e José
Fortunatti (2%). todos petistas.
Além disso, a maioria dos entrevis-
tados (55%) declarou apoio ao
candidato indicado pelo atual pre-
feito, enquanto 13% manifestaram
disposição de votar em um candi-
dato de oposição á atual adminis-
tração.

O PDT. força tradicional no Sul,
graças sobretudo ao prestigio dos
ex-governadores Leonel Brizola e
Alceu Colares, não passa por um
bom momento em Porto Alegre A
tendência majoritária no partido e

apoiar a candidatura petista ainda
no primeiro turno.

O alto Índice de aprovação po-
pular pára o prefeito Tarso Genro
representa não só a confirmação da
sua oonularidade e de uma boa
administração, mas uma alavanca
adicional para sua candidatura a
governador em 1998. No quadro
atual, entre todos os partidos, só o
seu nome e o de seu companheiro
de partido, o ex-preléitp Olivio Du-
tra são citados com maior frequên-
cia.

Mendes Ribeiro Filho ço/
(PMDB) ?/°
Valdir Fraga (PTB) 3%
Maria Augusta Feldman 90/
(PSB) f/°

Vieira da Cunha (PDT) 1%
Nenhum deles/ IRO/
branco/nulo 10 /0
Não sabe/
não respondeu

Na 
preliminar, 

vantagem

pode 
ser ilusão 

passageira
MARCOS COIM BR A (•)"VT 

as edições de domingo e de hoje. o leitor deste
1 ^1 jornal terá visto os resultados da primeira pes-
quisa JB-Vox Populi sobre as eleições municipais
deste ano. A rigor, foram oito pesquisas distintas,
cobrindo as principais capitais brasileiras: Rio de
Janeiro. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre.
Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza. Em eleições
municipais è assim mesmo, pois, pela sua natureza,
são processos eleitorais muito marcados pelas parti-
cularidades e especifiçidades locais, que ocorrem mais
próximas dos eleitores e da realidade de suas cidades.

Apesar disso, como foram pesquisas muito unifor-
mes em termos metodológicos, que foram todas reali-
/adas no mesmo momento e com o mesmo questio-
nario. somos tentados a fazer uma leitura comparati-
va de seus resultados. O que buscamos é identificar
elementos comuns, traços gerais que essas oito*elei-
çòes distintas possam compartilhar.

»—

O primeiro e mais óbvio é que, em praticamentetodas as cidades, a pesquisa retrata uma situação
preliminar, caracterizada pela ausência de um. ou
mais de um, dos conteiídores que qualquer análise
mais ampla apontaria como sérios pretendentes a um
bom desempenho no dia 3 de outubro próximo.

Isto se da pelo fato de não estarem, ainda, identifi-
cados pela grande maioria dos eleitores os candidatos
associados a uma ou outra das forças políticas in-
fluentes nas cidades pesquisadas, aquelas capazes de
fazer com que seus indicados "cheguem" bem. mes-
mo quando largam atrás.

Em função disso, temos, nesses resultados, uma
prevalência, nos primeiros postos das intenções de
voto, de nomes conhecidos e amplamente lembrados
pelo eleitorado, em situação de vantagem que pode.
no entanto e na maioria dos casos, ser ilusória. Hoje.
os eleitores, quando convidados a optar, escolhem
dentre os nomes que conhecem, deixando de conside-

rar outros que, tudo indica, levarão em conta ama-
nhã.

Isto está ocorrendo, por exemplo, em São Paulo,
onde a provável força eleitoral do prefeito Paulo
Maluf não se manifesta, pois os possíveis candidatos
a ele associados não foram ainda apresentados aos
eleitores. Ocorre, ainda em São Paulo, pela ausência
de uma efetiva candidatura do PSDB, que possa
representar o presidente e o governador Mário Co-
vas.

Ocorre em Curitiba, onde o grande prestigio do
governador Jaime Lerner e do prefeito Rafael Greca
não pode ser aquilatado, dado o baixo grau de
conhecimento de seu provável candidato. Ocorre em
Porto Alegre, onde o PT é favorito, mas onde o
governador Antônio Britto e as oposições ao prefeito
Tarso Genro devem ter candidatos com melhor de-
sempenho do que a pesquisa de hoje sugere.

O mesmo pode ser dito de Belo Horizonte, onde.
ao que tudo indica, os candidatos mais viáveis devem
ser aqueles que o eleitorado da cidade identificar,
respectivamente, com o governador Eduardo Azere-
do e o prefeito Patrus Ananias.

Tal característica se manifesta até em Fortaleza,
onde temos o maior de todos os favoritos, o ex-pre-
feito Juraci Magalhães, que não deve. no entanto, ter
uma eleição tão fácil quanto os números de agora
sugerem.

Mas é em Salvador que esse fenômeno mais se
evidencia. Lá. salvo o que. da perspectiva de hoje,
seria uma hecatombe, o candidato que representar a
liderança do senador Antônio Carlos Magalhães e do
governador Paulo Souto é o mais óbvio favorito, mas
não aparece assim 11a pesquisa, por não ter sido ainda
indicado.

Para concluir com o Rio. em que pese a multiplici-
dade de possíveis candidaturas, temos, aqui também,
outra instância da mesma situação. Com a não con-
firmação da candidatura da senadora Benedita da
Silva, o terreno ficou propicio a um embate entre um
candidato que fale em nome do presidente e do
governador Marcello Alencar, de um lado. e. de
outro, uma candidatura que represente o prefeito
César Maia. Na pesquisa, isso não fica visível, pois
nenhuma delas está. ainda, construída perante os
eleitores.

De tudo o que se disse, há uma conclusão positiva
a se retirar. Se estiverem corretas as observações
apresentadas, deduz-se que boas administrações mu-
nicipais, bons governadores aos olhos da população,
lideranças e partidos que os eleitores prezam serão
importantes atores na próxima eleição. Isso tende a
reduzir a taxa de individualismo, de arrivismo e de
irracionalidade na nossa vida política, o que é muito
bom para a democracia.
(") O sociólogo Marcos Coimbra é diretor do Instituto Vox
Populi
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Pesquisa 
• JB-Vox Populi uma das mais disputadas deste ano ~  

Tres candidates e urn resultado de faz-de-conta: Marcos Medrado, do PPB, Pedro Irujo, | Sacio ** Sta
do PMDB. e Antonio Imbassahy, do PFL, dividem o eleitor, mas ACM e quem decidira a disputa  Lidice da Mata
IfJUfnw^TTTWHHHHHil VSTSftTiTTFIVSHHHHHi Marcos Medrado A%

paAUaiiUJHIHHIIHH lUUUiuUUl^BHHH Avaliagao Avaliagao
Marcos Medrado (PPB) 20% Marcos Medrado 19% Marcos Medrado 23% Marcos Medrado 23% Antdnio Imbassahy 4% positiva

Pedro Irujo (PMDB) 17% Pedro Irujo 17% Pedro Irujo 19% Pedro Irujo 20% Antonio^CarloS

Monio Imbassahy 16% Antonio Imbassahy 16% Nelson Pellegrino 6% Nelson Pellegrino 6% Pedro Irujo 3«»/0 Nao Sabe/ qqj

Nelson Pellegrino (PT) 6% Nelson Pellegrino R% Benito Gama (PFL) 5% Benito Gama 5% —
Marcos Medrado 2% 'IllMpSa,-

Beth Wagner (PPS) 4% Beth Wagner 4% Roberto Santos 5% Beth Wagner 4% u:v ¦Hi
Antonio Imbassahy 2%

SQ^n/Pnri 2% Roberto Santos (PSDB) 3% Beth Wagner 4% i°®°^®nrique 2% "A" HP ' 
«H  £?!?£!?? ..!... Outros com menos -0/

Domingos Leonelli «o/ Joao Henrique io/ Joao Henrique no/ nnminnnt i onnoiii 90/ de 1% de citagao 3/o |P?j
(PSDB) Z/o Carneiro }/* Carneiro Z/o 
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Nenhum deles/ 91°/ Nenhum deles/ 91°/ Nenhum deles/ 930/ Nenhum deles/ oAO/ branco/nulo *0/o
branco/nulo " /0 branco/nulo " /0 branco/nulo CO/o branco/nulo 44/0 NSosahfi/
Nao sabe/ 19% Nao sabe/ "|Q°/„ Nao sabe/ 1V/ Nao sabe/ "tA0/ n§0respondeu 51% I
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Contra ou a favor de ACM, eis a cmestao

Arnildo Schulz — 10/05/95 JL
A printeira rodada da pesquisa cos, tern um nome muito conhecido

JB-Vox Populi cm Salvador pode na capital, mas comega a cair quan-
criar a falsa ilusiio de que o eleitor do as outras candidaturas se fir- ||[C1QCi13EQ3S3UiSuIHHH
esta dividido erilre Marcos Medra- mam. Pedro Irujo. do PMDB, nao ¦PP* 'ill ?'• K ^
do, do PPB. Pedro Irujo, do tem o apoio de todo o partido. Na y Tw * aajjy A metodologia utilizada pelo miliar. A pesquisa foi realizada
PMDB. e Antonio Imbassahy, do ultima eleiyao municipal, partici- * | t* jtip /*'• SM:' instituto Vox Populi foi a de pes- nosdias 30e 31 de margo no Rio.
PFL. Na vcrdadc. nao e nada disso. pou da alian?a que elegeu Lidice da 1 ^T™ quisa quantitativa do tipo survey, cm Sao Paulo. Belo Horizonte.-fm iradiv'ao. o eloimrdc Salvador Mata. Mas agora esta reconciliado que consiste na apresentacao de Porto Alegre. Curitiba, Salvador.

IfL o%emitadoUfedera|UBenho para cnlrcntar 0 candldat0 de P, 2das proximas eleicoes para as pre- foram considerados para cfeito de
Gama. Se os opositores do senador ACM. No momento. apenas um Antonio Imbassahy (E) deve ser o candidato escolludo pur ,e,turas. em 3 de outubro. ana,isc. Os gralicos e tabelas, as
se dividirem, Imbassahy pode ate PMDB e pode trazer o PT e o PPS. te ano Ira negatilf A atuai admi- i.°n'm 0U.Vld°S dcilores com vezes, poderao Ichar em mais ou
levar no pr,metro turno. senador Robe^Santos do 

Q nome cerl0 para encarar 0 nistra^0 foi considerada ncgatna 'dad5 a"ma de 16 anos- A dlst"- menos dc 100% devido ao arre-
Marcos Medrado (PPB). que ' ¦ - ' ACM", avalia uma inHucnte lidc- por 51°u dos entrc\istados. contra buiyao das entrevistas cntre os dt- cjontianientg dos numeros no pro-aparece no topo das quatro siniula- ' rani;a 

politica baiana. A outra op- 45% que a avaliaram como posui- versos,segmcntos pesquisados fot resultidos Cindid-itos
goes propostas pelo Vox Populi, elcivao, Roberto ja disse que nao va0 do PSdB e Dominuos Leonelli. va. A maioria dos entrevistados leita por quotas dchmdas com ba- j 1 
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com percentuais entre 19% e 23%, quer ser candidato. Na pesquisa que nao passa dc 2% nas intencdes (52%) manilestou vontade de votar se|cm dados censitarios, reHetin- . u 
^rilU 

clllL ai ,tsuUjni U-"
tern a tradjgao de largar na frente JB-Vox Populi, elc aparece com in- de\b|o. cm um candidato de oposicao <-io as propotxjoes da populav'ao signilicam que o percentual de
em todas as pesquisas estiniuladas dice de 3 « a 5% nas intencoes dc [)o acordo com a pesquisa JB- atual prefeita, contra 14% que pre- segundo as variaveis sexo, idade, respostas lot inferior a t).5"» do
para prefeito de Salvador. Lmpre- voto. Mas pode subir mais. Vox Populi, o peso da prefeita tu- ferem um candidato apoiado por grau de escolaridade e renda fa- total.
sario. patrocinador de trios elelri- "Lie une o I'SDB. atrai votos do eana Lidice da Mata na ele^ao des- Lidice da Mata.
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Três candidatos e um resultado de faz-de-conta: Marcos Medrado, do PPB, Pedro Irujo,

do PMDB. e Antônio Imbassahy, do PFL, dividem o eleitor, mas ACM é quem decidirá a disputa
Avaliação da prefeita
Lídice da Mata

Avaliação Avaliação
positiva negativa

Pesquisa espontânea

Marcos Medrado 4"

Marcos Medrado (PPB) 20%

Pedro Irujo (PMDB) 17%

Antônio Imbassahy -• eo/
(PFL) !°/®
Nelson Pellegrino (PT) 6%

Marcos Medrado Marcos Medrado Marcos Medrado Antônio Imbassahy

Antônio Carlos
Magalhães

Pedro Irujo

Pedro Irujo Pedro Irujo Pedro Irujo

Nelson Pellegrino Nelson PellegrinoAntônio Imbassahy Não sabe/
não respondeuBenito Gama (PFL)Nelson Pellegrino Benito Gama

Marcos Medrado
Beth Wagner Roberto Santos Beth Wagner

João Henrique
Carneiro

Domingos Leonelli

Nenhum deles/
branco/nulo
Não sabe/
não respondeu

Beth Wagner (PPS)
Antônio Imbassahy

João Henrique
Carneiro (PDT)
Domingos Leonelli
(PSDB)
Nenhum deles/
branco/nulo
Não sabe/
não respondeu

Roberto Santos (PSDB) Beth Wagner
Outros com menos
de 1% de citação
Ninguém/
branco/nulo
Não sabe/
não respondeu

João Henrique
Carneiro
Nenhum deles/
branco/nulo
Não sabe/
não respondeu

João Henrique
Carneiro
Nenhum deles/
branco/nulo
Não sabe/
não respondeu Ânliiçío potHivt: ótimo *¦ bom + regular positivoAvtlitçio nêgtth/i: regular negativo + ruim + péssimo

Arnildo Schulz —10/05/95
cos. tem um nome muito conhecido
na capital, mas começa a cair quan-
do as outras candidaturas se fir-
mam. Pedro Irujo, do PMDB, não
tem o apoio de todo o partido. Na
última eleição municipal, partici-
pou da aliança que elegeu Lídice da
Mata. Mas agora está reconciliado
com ACM e seu destino é incerto
na campanha.

Nas quatro simulações, o candi-
dato Nelson Pellegrino, do PT.
aparece com 6% das intenções de
voto. Mas o PT está disposto a se
aliar a outros partidos de esquerda
para enfrentar o candidato de
ACM. No momento, apenas um
nome pode unir os opositores do
senador' Roberto Santos, do
PSDB. Ex-governador e deputado
mais votado em Sahador na última
eleição, Roberto já disse que não
quer ser candidato. Na pesquisa
JB-Vox Populi, ele aparece com itif
dice de 3% a 5% nas intenções de
voto. Mas pode subir mais.

"Lie uni o PSDB, atrai votos dó

A primeira rodada da pesquisa
JB-\ 'o.\ Populi em Salvador pode
criar a falsa ilusão de que o eleitor
está dividido entre Marcos Medra-
do, do PPB. Pedro Irujo, do
PMDB, e Antônio Imbassahy, do
PFL. Na verdade, não é nada disso,
fui tradição, o eleilürde Salvador
vota contra ou a favor TiTrmaior
figura política do estado, o senador
Antônio Carlos Magalhães. Ao que
tudo indica, Antônio Imbassahy —
presidente da Lletrobras — será o
escolhido de ACM para disputar a
eleição, já que é mais obediente ao
líder do que o outro cotado do
PFL, o deputado federal Benito
Gama. Se os opositores do senador
se dividirem, Imbassahy pode até
levar tio primeiro turno.

Marcos Medrado (PPB). que
aparece no topo das quatro simula-
çòes propostas pelo Vox Populi,
com percentuais entre 19% e 23%,
tem a tradição de largar na frente
em todas as pesquisas estimuladas
para prefeito de Salvador, Empre-
sário, patrocinador de trios eletri-

A metodologia utilizada pelo
instituto Vox Populi foi a de pes-
quisa quantitativa do tipo survey,
que consiste na apresentação de
questionários padronizados a um
universo representativo do con-
junto a ser investigado. O objetivo
foi investigar as opiniões e avalia-
çòes da população de oito capitais
brasileiras a respeito de sua cida-
de. das administrações públicas e
das próximas eleições para as pre-
feituras, em 3 de outubro.

Foram ouvidos eleitores com
idade acima de 16 anos. A distri-
buição das entrevistas entre os di-
versos segmentos pesquisados foi
feita por quotas definidas com ba-
ses em dados censitários, refletiu-
do as proporções da população
segundo as variáveis sexo. idade,
grau de escolaridade e renda fa-

miliar. A pesquisa foi realizada
nos dias 30 e 31 de março no Rio.
em São Paulo. Belo Horizonte.
Porto Alegre. Curitiba, Salvador!
Recife e Fortaleza.

A margem de erro ò de 5%J A
resposta "outros", 

que pode ser
encontrada no decorrer da pes-
quisa, refere-se ao total de respos-
tas que -obtiveram Índices muito
baixos de citação e, portanto, não
foram considerados para efeito de
análise. Os gráficos é tabelas, às
vezes, poderão fechar em mais ou
menos de 100% devido ao arre-
dondamento dos números no pro-
cesso de resultados. Candidatos
ou categorias que apresentam 0"»
significam que o percentual cie
respostas foi inferior a 0,5% do
total.

i/itónio Imbassahy (E) deve ser o candidato escolhido por ACM

PMDB e pode trazer o PT e o PPS.
E o nome certo para encarar o
ACM", avalia uma influente lide-
rança política baiana. A outra op-
çào do PSDB é Domingos Leonelli.
que não passa de 2°o nas intenções
de voto.

De acordo com a pesquisa JB-
Vox Populi, o peso da prefeita tu-
cana Lidtécda Mata na eleição des-

te ano será negatho. A atual admi-
nistráção foi considerada negativa
por 51% dos entrevistados, contra
45% que a avaliaram como positi-
vá. A maioria dos entrevistados
(52%) manifestou vontade de votar
em um candidato de oposição à
atual prefeita, contra 14% que pre-
ferem um candidato apoiado por
Lídice da Mata.
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tao sonhado doutorado na Europa pode acabar transfor-
mando-se em pesadelo para os professores de cerca de 20 __

universidflHps ni'ihlir-qg hrnsilpir:i<; [ ~~ '——M

Fra^sss^^~^u"iw,sidadesda rareja re vela 
piano 

ucxuga
Tudo porque ha uma antiga polemica sobre a validade, no %F JL d7

Brasil, dos titulos emitidos pelas uniyersidades desses paises. y 'j_„ j_ r> c i j
Essa poiemica, no enianto, nao cria quaiquer dificuidade ¦ da rebeliao em Goias conta que alguns presos escaparam em aviao fretado

para os professores na horade embarcar. GOIANIA —OHder da rebeliao caveira. presente dos aniotinados
Os doutorandos saem do Brasil com o aval das proprius no Centro Penitenciario Agroin- entreeue no dia de seu aniversa-

universidades, que mantem o pagamento de seus vencimentos dustrial de Goias (Cepaigo), Leo- rio. Pareja disse temer uma possi-anos do curso. nardo Pareja, ontem que volta para o Cepaigo, onde
Alem disso. sao financiados por bolsas de estudos do havia um piano de fuga, organiza- correria risco de vida.

CNPq ou da Capes, que. segundo as contas oficiais, custam aos M do fora^do presidio,^para garantir q assa|tantc esta preso no 7°

Como o Conselho Federal de Educagao nao regulamentou fretado por um amigo, os presos Qoianm mas ^coimnd'o'ch PM
a questao, a decisaO sobrf a validade ou nao dos titulos de 

^Bngj 
ram^o'o^Mpc^^^eguncb nao quer rname-lo sob seus cuida-
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Refta perguntar, por firn. por que o CNPq mantem, atual- 
J^7) f^pofnlo q^r^romS o.uein que fsituaS de Pareja^

mente, 260 estudantes na Franga, 28 na Belgiea. 104 na Espa- 
| J-' ~ At" J } 
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um fugitivo. "complicada". Ele respondent a

nha e 13 na Italia. YOWLOQCLO OYlJOVtY. Pareja alertou ainda para uma "m inquerito que determinant
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JustiQa emfoco Vilcia visitou o 
^presidio 

e saiu houver medidas para melhorar as rante a rebeliao e sua pena de

calmaria no Judiciario. mas explodiu. munAn\ImZem ^artC ^ nosso 0 comandc da Policia lyjilitar
0 ministro da Justiea, Nel- mundo tam

son Jobim, c o presidente do Su- Lobby H^B^| tambem. N
prenio Tribunal Federal, Sepul- Representantes dos 21 sindi- IjflfHH como rejeit
vcda Pertcncc. estao trocando ft- catos de petroleiros do Brasil esta- dos em un
gurinhas sobre o rclatorio do de- rao reunidos hoje. em Brasilia. ' 'wlafirmou. 

U
putado Jairo Carneiro, relator Amanita saem em campo. £%> BSSiSlllfAda Comissao Especial da Refor- pantletando, deputadps e sena-
ma do Judiciario. dores. No manifesto, os petrolei-

A intengao | tra/er o assun- ros pedirao a derrubada urgente
a pauta de discussoes do veto do presidente Fernando smBBBMNtKEtKKKtMiitoKKKtKKtttKKSiiQ&BSmSS®

ainda em maio e esuuentar Henrique ao proieto de anistia 1 s
debate sobre o controle do Judi- dacategoria. | ' J I J'

J.Iv vive A amea^a de 50% de abs- T7rT\/r I
0 govemador de Minas, ten?ao nas clei^oes municipals »JIVX

Eduardo Azeredo, sonha com uma deste ano. como prove o presi- T>n A cfj T A
surprcsii para homenagear o presi- dente do 1 ribunal Superior Elei- ^
dcnteJuscelinoKubitschek. toral. Carlos Velloso. pode ser ffifflMjOSM TMI . • ^Ofi1 ^ 99^-0888

Colocar. em setembro, a pe- resolvida dentro do proprio llili.. ^UOi; MO UOOO
dra fundamental, em Diamanti- Congresso Nacional.
na, da Universidade JK. Ha duas semanas. tramita na

Neste mes, JK estaria com- Camara projeto do deputado Ro- HT i pnTTC
pletando 'M anos. n'c' Anisio Jorge suprimindo da lei M ^Al a melhor opcao no ceniro.. eleitoral de 1995 o artieo que obri- Sitwoos 8 ^sini ultima semana
Namorico g;l o eleitpr a aprcsentar antes de intehsivo abril<te 2at a6at.inicio 08.04

De olho no apoio do votar sua identidade com foto. ^ CEscernrocte e studios de Espanoi
PMDB, o deputado Sergio Maos k Qbra |S IniwwTlinmtTTin.irnliMrrvn
Arouca, pre-candidatoia prtfei- SI'MUI -
tura do Rio. esta conversando Cansado de reclamar que |f« MOCig fililtJfl \C6HA XfHOX R$ 0.03 c^M
com cacioues do partido apenas o gerente da lolha de pa- W—i. « mrtir toou». oo mesmooriginal)^"

lanicmos do 150 mil Kmdorc, M ;_p.pa•J I <- III,« .'/ituixmi* «s»rf«i /!»» on v ' " \ • . 5«v.co rftpido com qualidado total imcnto ldcologico c firmar-se co- • out tonsomc ttrca cic /u.o i ; Poyomoboontro««moss«rup«d.do i
ino uma allernativa de centro-e.s- do or^amento do esiado —. o jM tigtk- M* AH||| ^| || Al i : 2'°^^^^woMmSSfconsutw !
querda nas eleiQoes cariocas. govemador do Rio Grande do JBB } ^AtSro^umbiJm^ liSTi2oo§*

E, em seus sonhos, o vice Sul. Antonio Britto, resolveu eo- fl | %| |P^P BIB M W I fl % WM I Wm { Tel: 263-4184 / 233-0979 ]
ideal teria a cara de Renato Ar- locar a mao na massa. *_ Ay^ Rio Branco,_43_-sobrelo|p ;
cher, Carlos Lessa ou Helena Ja prcparou dots projetos mm ^ M
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Prepatórios pI exames oficiais
CES Centro de Estúdios de Espafto!
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TEL. : (061) 223-0888

Comece já!

BRASAS PHONE SERVICE 275-4545

LANCE-LIVRE
O governador do Distrito Federal,

Cristóvam liuarqiic, recebe amanhã,
em Mia residência oficial, os colegas
de Minas, K.duardo Azeredo; do Espi-
rito Santo; Yitor Buaij; Paraná, Jai-
me l.erner; e Goiás Maguito Vilela.
Em pauta: a reforma udministratha.

Por que os barruqueiros das praias
cariocas sumiram com as cervejas
pequenas? Assim, só resta aos ba-
nhistas comprar garrafas grandes a
RS 2.50 e ver metade do liquido
esquentar ao sol.

()> lutadores brasileiros \\ allid ls-
mail e Carlos Barreto terminaram na
frente na primeira etapa do circuito
internacional de Yale-Tudo, semana
passada, no Japão. Kni maio. o circui-
to continua no Brasil.

Os empresários chilenos jogam du-
ro. A Chilectra, que cortou a luz do
aeroporto de E/ei/a, ein Buenos Aires,
por falta de pagamento, é a principal
candidata à compra da I ight Há 4ò
técnicos d.i empresa no Brasil, vascu-
Ih.mdo a Contabilidade da estatal.

A Çomlurb impôs aos donos de

quiosques da orla carioca um contra-
to de RS 155 para a colocação de
dois coiu.iiners de lixo. O detalhe é
que os recipientes servirão, também,
para a empresa depositar o lixo re-
colhido da areia.

A atriz Angela Leal está se prepa-
rando para lançar-se candidata à Cá-
mara de Vereadores do Rio.

Dori Cavmmi terá uma convidada
especial no show de estréia do Heineken
("oocert, quinta-feira, no Caoecáo: a
cantora holandesa Josee Koning. Ela
cantará Tom Jobint, num pt)rtu«uês
claríssimo, junto com o baiaoo.

Maria Celiíiá Meireles lança hoje.
ás ll)h. no Espaço de Beleza Germe-
tic. na Urea, o livro Ideal de mulher.

O preço do estacionamento oa gale-
ria do Cinema São Luiz, no Largo do
Machado, è um abuso. Cada hora
custa RS 2. Ao final do filme, o cinéfi-
Io desembolsa KS 4. ou seja, o mesmo
valor do ingresso no inicio da semana.

César Maia. tende piedade de nós.
Acabe logo com essa buraquetra do
Rk> Cidade.
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tão sonhado doutorado na Europa pode acabar transfor-
mando-se em pesadelo para os professores de cerca de 20

universidades núhljeas brasileiras
Pelo menos para aqueles que retornam de universidades da

França, Bélgica, Itália e Espanha.
Tudo porque há uma antiga polêmica sobre a validade, no

Brasil, dos títulos emitidos pelas universidades desses países.
Essa polêmica, no entanto, não cria qualquer dificuldade

para os professores na hora de embarcar.
Os doutorandos saem do Brasil com o aval das próprias

universidades, que mantêm o pagamento de seus vencimentos
durante os quatro anos do curso.

Além disso, são financiados por bolsas de estudos do
CNPq ou da Capes, que. segundo as contas oficiais, custam aos
cofres públicos cerca de USS 100 mil.

Como o Conselho Federal de Educação não regulamentou
a questão, a decisão sobre a validade ou não dos títulos de
doutorado desses países cabe aos conselhos das universidades
que empregam os recém-doutores.

Resta perguntar, por fim. por que o CNPq mantém, atual-
mente, 260 estudantes na França, 28 na Bélgica. 104 na Espa-
nha e 13 na Itália.

?
Justiça em foco

Está prestes u ser abalada a
calmaria no Judiciário.

O ministro da Justiça, Nel-
son Jobim, c o presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Sepúi-
veda Pertence, estão trocando fi-
gurinhas sobre o relatório do de-
pulado Jairo Carneiro, relator
da Comissão Especial da Refor-
ma do Judiciário.

A intenção é trazer o assun-
to para a pauta de discussões
ainda em maio e esquentar o
debate sobre o controle do Judi-
ciário.
JK vive

O governador de Minas,
l.duardo Azeredo, sonha com uma
surpresa para homenagear o presi-
dente Juscelino Kubitschek.

Colocar, em setembro, a pe-
dra fundamental, em Diamanti-
na, da Universidade JK..

Nesle mês, JK estaria com-
pletando 94 anos.
Namorico

De olho no apoio do
PMDB, o deputado Sérgio
Aròuca. pré-cándidato á prefei-
tura do Rio. está conversando
com caciques do partido.

Arouca quer evitar b isola-
mento ideológico e firmar-se co-
mo urna alternativa de centro-es-
querda nas eleições cariocas.

E, em seus sonhos, o vice
ideal teria a cara de Renato Ar-
cher, Carlos Lessá ou Helena
Severo.
Guerra à vista

O presidente do Sindicato
dos Médicos tio Rio, Luis Tenó-
rio. está empenhado em detonar
as cooperativas médicas criadas
pelo governador Marcello Alen-
,.ir no Hospital da Posse e no
\lberto Schweitzer.

Pedirá hoje ao procurador-
geral de Justiça do Rio, Hamil-
ton Carvalhido, para argüir a
inconstitucionalidade das coope-
: ativas.

Ele argumenta que elas re-
presentam uma terceirização
sem licitação, e que seus médicos
ganham dez vezes mais do que
os eoncursados.
Fora de uso

O general Alfredo Stroess-
ner, ex-ditador do Paraguai, era
a presença inusitada ontem na
Feira de Colecionadores de Car-
ros Antigos, no Hotel Nacional,
em Brasília.
Bomba-relógio

A rebelião no presidio Ce»
paigò, em Goiânia, foi uma tra-
gédia anunciada.

Em abril de 1995, o juiz
Stenka lsaac Neto, titular da Ya-
ra de Execução Penal de Goiânia,
decretou a situação de falência do
presidio, alertando não haver
condições mínimas de segurança.

Nada foi feito e, nove meses
depois, o governador Maguito

Vilela visitou o presidio e saiu
elogiando o que havia visto.

A bomba custou a explodir,
mas explodiu.
Lobby

Representantes dos 21 sindi-
catos de petroleiros do Brasil esta-
tão reunidos hoje. em Brasília.

Amanhã saem em campo,
panfletando, deputados e sena-
dores. No manifesto, os petrolei-
ros pedirão a derrubada urgente
do veto do presidente Fernando
Henrique ao projeto de anistia
da categoria.
Sem foto

A ameaça de 50% de abs-
tençâo nas eleições municipais
deste ano, como prevê o presi-
dente do Tribunal Superior Elei-
toral. Carlos Velloso. pode ser
resolvida dentro do próprio
Congresso Nacional.

Ha duas semanas, tramita na
Câmara projeto do deputado Ro-
mel Anísio Jorge suprimindo da lei
eleitoral de 1995 o artigo que òbri-
ga o eleitor a apresentar antes de
votar sua identidade com foto.
Mãos à obra

Cansado de reclamar que é
apenas o gerente da folha de pa-
gamentos de 150 mil servidores
—• que consome cerca de 90.8%
do orçamento do estado —, o
governador do Rio Grande do
Sul, Antônio Brittóf resolveu co-
locar a mão na massa.

Já preparou dois projetos
para enviar a Assembléia Legis-
iati\a do estado, euingumdo os
três mil cargos vagos na máqui-
na estadual e criando um pro-
grama de demissão voluntária
para cortar 10% dos cargos.
Marajá

O procurador-geral da
UFRJ. José Franco Corrêa, está
na mira dos servidores da uni-
versidade, que conseguiram da
reitoria a promessa de instalação
de uma sindicância para investi-
gar seus atos.

Questionam a rapidez com
que ele embolsou RS 107.109,33
da UFRJ, a titulo de equipara-
çâó de gratificações.

1; calculam que em breve ele
receberá mais RS M)0 mil.
Tiro pela culatra

Não faltou irreverência ao se-
cretário-geral do Ministério da Jus-
jjiça, Milton Seligma, ao ler. quin-
ta-feira, o boletim dos funcionários
ligados ao Sindicato dos Servido-
res Públicos, filiado á CUT.

Rapidamente ligou para o
telefone, divulgado no numero
de abril, que recebe denuncias de
mau uso da maquina pública.

Queria avisar que o telefone
era do Departamento de Estran-
geiros do Ministério e que eles
usam a maquina pública para
rodar o jornal.

Mas não teve sorte. Não
havia ninguém trabalhando na
seção.
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caveira, presente dos amotinados
entregue no dia de seu aniversá-
rio. Pareja disse temer uma possi-
vel volta para o Cepaigo, onde
correria risco de vida.

O assaltante está preso no T
Batalhão da Polícia Militar em
Goiânia, mas o comando da PM
não quer mantê-lo sob seus cuida-
dos. O juiz da Vara de Execuções
Penais, Stenka lsaac Neto, disse
ontem que a situação de Pareja é"complicada". Ele responderá a
um inquérito que determinará
quais os crimes que cometeu du-
rante a rebelião e sua pena de
nove anos poderá ser aumentada.

O comando da Policia Militar
de Goiás anunciou ontem que fo-
ram recapturados 36 dos 48 pre-
sos que fugiram do Cepaigo. Dois
deles foram mortos no confrontei
com a policia.

Ênfase na conversação

Turmas também aos sábados

Condições especiais para empresas

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
www.ibase.br/~jb/index.html
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mail:
jbu ax.apc.org
Como achar complemon-
tos do jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne, na Internet, é só clicar sobre a
mesma marca que aparece na te-
Ia e procurar o número corres-
pondente. para encontrar o com-
plemento (geralmente mais inlor-
mações sobre o mesmo assunto,
íntegra de documentos etc).

GOIÂNIA — O líder da rebelião
no Centro Penitenciário Agroin-
dustrial de Goiás (Cepaigo), Leo-
nardo Pareja, revelou ontem que
havia um plano de fuga, organiza-
do fora do presídio, para garantir
sua saída do Brasil. Num avião
fretado por um amigo, os presos
que estavam em seu carro escapa-
ram do cerco policial e] segundo
Pareja. não devem mais ser alcan-
çados. Pareja disse que decidiu
ficar por não querer viver como
um fugitivo.

Pareja alertou ainda para uma
nova rebelião no Cepaigo. se não
houver medidas para melhorar as
condições dos presos. 

"Eles (os
presos) fazem parte de nosso
mundo também; são nosso futuro
também. Não podem ser tratados
como rejeitos radiativos, coloca-
dos em um locai e esquecidos",
afirmou. Usando anel com uma

IcóPiAxnõx tis Õ. 03 cad\MI. (4 PARTIR 100 UN. 00 MESMO ORIGINAL)
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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 à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet è ofe-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel O en-
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Ruanda lembra 

genocidio 
de 1 milhao

h Dois anos depois do massacre, pais se recusa a enterrar os mortos, recordando que assassinos ainda representam ameaga militar
MURAMBI, RUANDA — 0 pre-

sidcnte de Ruanda, Pasteur Bizi-
m'ungu participou de uma cerimo-  ••
nia em memoria do massacre de 
milhao de pessoas em Ruanda,

numa das maiores tragedias hu- Jk '
manas desde a Segunda Guerra l
Mundial. 0 local da cerimonia foi ^
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tos, cobertos com uma camada
acinzentada de cal.

Os corpos haviam sido jogados
em valas coletivas num vale pro-
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uanda lembra 

genocídio 
de 1 milhão

Dois anos depois do massacre, país se recusa a enterrar os mortos, recordando que assassinos ainda representam ameaça militar
MURAMBI, RUANDA — 0 pre-

sidente de Ruanda, Pasteur Bizi-
mungu participou de uma cerimô-
nia em memória do massacre de I
milhão de pessoas em Ruanda,
iniciado em 7 de abril de 1994,
numa das maiores tragédias hu-
manas desde a Segunda Guerra
Mundial. 0 local da cerimônia foi
a escola técnica de Murambi, on-
de os corpos petrificados de cent-
nas de crianças, homens e mulhe-
res estão insepultos pelos aposen-
tos, cobertos com uma camada
acinzentada de caí.

Os corpos haviam sido jogados
em valas coletivas num vale pró-
xirrio, mas foram retirados de lá e
colocados na escola para ficarem
como uma espécie de monumento
ás vítimas. Muitos corpos estão
abraçados, outros trem os pés e
mãos cortados por golpes de fa-
cão.

Um dos piores genocídios do
século começou em Ruanda de-
pois que um foguete derrubou um
avião, matando Juvenal Hahyari-
mana, presidente de Ruanda, e
Cyprien Ntaryamira, presidente
de Burundi. Logo pós a morte de
Hahyarimana, guardas presiden-
ciais da tribo hutu ocuparam as
localidades da tribo tutsi em ki-
gali e começaram o massacre, ma-
tando famílias inteiras em suas
casas.

Mulheres — Instigados pelas
pregações de ódio dos oficiais, os
hutus exterminaram seus vizinhos
lulsis, mataram todos os tutsis

_que conseguiram deter em barrei-
ras nas estradas e chegaram a as-
sassinar suas mulheres tutsis, en-
terrando-as vivas.

0 genocídio prosseguiu duran-
té três meses, até que rebeldes tut-
sis conseguiram expulsar o exerci-
to hutu e as milícias responsáveis
pela matança. A maior parte dos
assassinos cruzou a fronteira e fu-

;giu para o Zaire.
Cerca de um milhão de mem-

, bros da minoria tutsi e tiKKlerados
hutus — entre médicos, juizes, ar-
listas, historiadores, professores e
muitos fazendeiros — foram as-
sassinados. Quase todos os tutsis
cm Murambi, agora cheia de ca-
sas de fazenda com os telhados
arrancados, foram dizimados du-
rante o genocídio.

Mais de 50 mil tutsis foram
conduzidos por seu prefeito para
um vale ao sul do país. Lá, foram
mortos com tiros e granadas. Os
sobreviventes foram caçados e
massacrados com facões.

Simbólico Ontem, paren-
tes e amigos ic reuniram para a
celebração. Não houve ainda en-
terro dos corpos. Mas, simbólica-
mente, um caixão envoltò/em uma
bandeira púrpura foi baixado em
um túmulo de concreto.

"Nós nos recusamos a enterrar
nossos mortos. Algumas pessoas
dizem que nunca houve um geno-
cidio aqui. Eles afirmam que esta-
mos exagerando", disse o minis-
tro de Educação, Jçseph Nsengi-,
mana. "Estes cadáveres vão per-
manecer nesta escola como um
testemunho do genocídio", afir-
niou.

Dois anos depois do massacre,
a realidade em Ruanda é um pais
ppntilhado por centenas de covas
comuns e habitado por sobrevi-
\ entes cuja dor é agravada pelo
lato ile que os assassinos eneon-
traram refugio no exterior.

Os assassinos mantém a amea-
ça militar viva com ataques sur-
presa contra Ruanda, iniciados a
partir dos campos de refugiados
no Burundi e no Zaire. Um forte
esquema de segurança funcionou
por toda a parte em Murambi,
ontem. Atiradores tomavam posi-
çòes em telhados próximos ao lo-
cal da celebração e soldados vi-
liavam com auxilio de binóculos.
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DESENVOLVIMENTO

Todo brasileiro quer viver num

pais melhor. Um pais com mais

empregos, melhores salários,

mais saúde, mais habi-

tação, mais transportes,

educação para todos.

Um pais mais desenvolvido e

mais justo. O Brasil esta avançando

nessa direção. Primeiro foi o Plano

Real, que controlou a inflação e

estabilizou a economia Agora, os

brasileiros podem planejar a sua

vida com mais tranqüilidade, e

aqueles que ganham menos

podem consumir mais. Mas isso

não basta E preciso avançar na

direção do desenvolvimento e da

melhoria das condições de vida

dos brasileiros. Para que isso seja

possível, o Governo Federal

elaborou um amplo programa de

reformas que exigem mudanças na

Constituição do pais. A Reforma

Econômica ja foi aprovada pelo

Congresso Nacional e significa o

inicio da modernização do pais.

A abertura da economia e as

privatizações vao permitir que a

iniciativa privada substitua o

Governo nas áreas onde ela for

mais

eficiente, como

na siderurgia, nas

ferrovias e na energia

elétrica, entre outras. ¦*'

isso se traduz em mais

oportunidades e mais

empregos. E vai permitir

ao Governo investir nas

areas sociais, como

saúde e educação,

buscando a diminuição

das desigualdades sociais.

A Reforma da Previdência,

alem de assegurar os direitos de

quem ja esta se aposentando ou

esta para se aposentar, permitira as

primeiras conquistas na luta contra

os privilégios e desigualdades do

sistema. E vai equilibrar as contas

da Previdência, eliminando a

defasagem entre o que se arrecada

e o que se

gasta, garantindo,

assim, os direitos de quem

se aposentar no futuro

Outras duas reformas também

estão sendo encaminhadas

para serem debatidas e

votadas no Congresso

jMggp, Nacional. São a

Reforma Administrativa e a Reforma

Tributária. A Reforma Administrativa

vai permitir a modernização da

máquina dos governos federal,

estadual e municipal fazendo com

que os serviços de saúde,

educação e segurança sejam mais

eficientes. Alem disso, os governos

poderão equilibrar os seus

orçamentos e reduzir os gastos

com a burocracia. A Reforma

Tributária e necessana para

tornar o sistema cie impostos

mais |usto, simplificar os tributos
'e facilitar o combate a sonegação.

E também para criar uma relaçao

mais ciara entre os impostos que

o cidadão paga e os serviços que

ele recebe. O primeiro passo é

um conjunto de medidas para

reduzir os custos de produção e

exportação, para gerar mais

empregos e, especialmente, para

reduzir o custo cios alimentos.

O caminho do desenvolvimento

brasileiro precisa das reformas.

Com elas, cada um vai poder

cumprir seu papel no futuro do

pais E o Governo vai poder fazer

a sua parte: assegurar o Plano Real

e a estabilidade da economia e

investir mais na area social, para

garantir uma vida melhor para os

milhões de cidadãos do Brasil.
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Em 
bora teiiha se encontrado varias vezes ra deix&a-de ser uma barreira para ser uma 'ItWa

com o presidente argentino Carlos Menem, simples referenciaentre os-doisjxuses. O Bra- J{Kl  
"

em cidades da fronteira e em reunioes multilate- sil pensa em incluir novamente nos curiiculos -V-- (jr
rais, Fernando Henrique Cardoso iniciahoje escolares o castelhano e a Argentina, o portu- 7T y^ i7 \ \ yy Ayisua primeira visita de Estado ao pnncipal par- A \ jAVyjf / M \\/? 71
ceiro do Brasil na America Latina. { L W/TVv'V/T

Como diz o embaixador brasileiro em T!m enorme sigmficado a crescente coo- f fT\ )
Buenos Aires, Marcos Azambuja, vivem os peragao entre as Forgas Armadas dos dois / ?Hi.-rjCjlSy )^J An. J
Brasil e Argentina "o melhor momento de paises, tanto por operates conjuntas entre os I
uma longa historia". Sao grandes as expecta- dois exercitos e as duas marinhas, quanto por f f(.7 —T\ 3*
tivas de maior aproximagao fisica pela inte- um acordo que permitira a utilizagao pelos / J T II \ I
gragao dos sistemas viarios, simplificagao de argentinos da base de Alcantara que reduzira \ I j I \ { \complicates burocraticas, integragao energe- em muito o custo do langamento de satelites. \f f \ M Jtica e acordos ambientais pela ado<;ao de nor- E necessario. porem, que todo esse estrei- \ "T\ \ —>r J
mas comuns para as hidrovias, florestas, par- tamento politico e econdmico nao seja preju- \ I \ J f T f I
ques nacionais e ambiente marinho. dicado por iniciativas inoportunas, como \ V [ \ / IConvem destacar a importante extensao proposta extemporanea da Argentina de se- IgiE pegs I n <ydo comercio bilateral entre as principals eco- diar os Jogos Olimpicos de 2004, como que sa,noniias do Mercosul que hoje chega a USS 10 atropelando antiga postula^ao brasileira.
bilhoes. Estao em estudo projetos comuns em De paises rivais, Brasil e Argentina se
agricultura, comercio, minera^ao e transporte. tornaram parceiros e hoje sao aliados e ami- 
Na formula do presidente brasileiro, a frontei- gos. Nada devera atrapalhar essa integraeao. A 
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.AlCI-CUS as XlUSOCS Previdencia a|nlquin/e 
di;is da «naugur^o dos

Ha tres ou quatro anos, a Previden-
financiar o consumidor. Seja reduzindo C'a anunaou ° tluc seria o sou ingresso
5r dos pagamentos e espalhando as presta- no PnnK'"° inu,K'°' A ideia da inlor-
s por prazos mais longos, seja financiando mauza<;ao dos postos surgiu \ibiante.
\ r(k«Mnmnnnc tn r»^r\rrf»n/^/-A n rnrrtTu

Rio Cidade

^ JL-/VyvV Na edi^ao de 30/3, o arquiteto Paulo
Case publicou poema erii louvor de nosso

da lei queachacam traficantes a alguns metros querido Rio de Janeiro. Em uma das es-
da Divisao Anti-Seqiiestro. H patetico que irofes ele afirma; "Rio com toda certeza
flagrante tenha resultado da denuncia de ad- de cal<,"ada de pedra prefere a porutgue-
vogado da vitima que teve o cuidado de con- sa." (...) Pedimos que o poeta/arquiteio
yocar cameras de televisao ao local do crime. venha, friamente, olhar as .cal^adas de
Beira-se o absurdo quando delinquentes invo- Copacabana e de Ipanema, para sentir (...)
cam protevao policial contra agentes da lei. como estao as cal<;adas de aparencia ordi-

lnfelizmente, as inversoes de papel e per- nana, com material de pessima qualidade.
versoes de fun^ao sao mais frequentes no (¦ ••) Ainda ha tempo (...) de parar-se a
bas-fond carioca do que pode imaginar a va obra. antes de se gastar mais. (...) Ary
imaginagao. Ha os que se dedicam a extorquir Ferreira de Macedo — Rio de Janeiro,
dinheiro dos traficantes e seqiiestradores e ha ?
os que vendem prote<;ao aos banqueiros da (...) A prefeitura tem a obrigac;ao de
droga e do bicho. Todos os niveis estao conta- zelar pela qualidade das obras que exe-
minados: em setembro do ano passado, cuta, fiscalizando e exigindo reparos du-
ex-chefe de gabinete da Superintendencia de rante o periodo de garantia. As pra-Policia Judiciaria, Marcus Pires, foi afastado <;as Sao Salvador e Jose de Alencar,
do cargo sob suspeita de realizar mineiras na antes de inauguradas ja estava
tavela de Acari. Quadrilhas na Policia Federal o pavimento de paralelepipedo I
lornecem fuzis AR-15 a traficantes e policiais rabilidade centenaria) com desniv*
militares Ihes dao cobertura. to e buracos. Aproveito para reg

Ha pelo menos um dado positivo nessa inadequada ilumina^ao da estatua
historia, quando se constata que o secretario de Alencar. Celso Albuquerque —
Nilton Cerqueira e o chefe da Policia Civil, Janeiro,
delegcido Helio Luz, preferiram "limpar a su- ?
jeira em vez de esconde-la. No caso dos A prefeitura fez um belo
achacadores do traficante do Morro do Ale- pra^a Almirante Custodio de
mao, ambos defenderam a expulsao sumaria circunda a paroquia de Sao Jt
o enquadrainento nos crimes de sequestro dim Botanico. (...) Toda via. (..concussao. Mas, enquanto a lei nao for muda-
da. a luta de Cerqueira e de Luz sera sempre
algo quixotesca. \__

prestar ulenvao ao pt\\'o da mercadoria. tanto
quanto aos juros cnibutidos. lsto e suudavel. E
tun Ion go processo que implica mudar a menta-
iidade dos teni|x>s inflacionarios na frente e
detras do balcao, pois foi completamente apa-
gada nao so a memoria do valor individual do
pnxiuto. mas ainda a memoria dos prc\os reia-
livos, on seja. o \alor de um befit em compara-
piq com outro.

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1996

JORNAL DO BRASIL
Fundado em 1891

CONSELHO MHTORIAI.
M. V. IX) NASCIMENTO BRrrO

Ihrv^denlc

reuaçío
MARCELO PONTES

KdJtor
PAULO TOTTI

Editor Executivo

SÉRGIO RÊGO MONTEIRO
Dirvlor

EDGAR LISBOA
UKretor Agiocia JB

MARCELO BERjVBA
Editor Exccvtho

ORIVALbO PERIN
Secretário de Redação

\locá ee.M&£*eu.
O&sía

ur veríÀt&f ^

WILSON FIGUEIREDO
Vfw-Presidcnii'

Laços Fraternos

ra deixü-ü-dçLser uma barreira para ser uma
simples referência èiitre os.-dQÍs_paises. O Bra-
sil pensa em incluir novamente nos^urricüíos
escolares o castelhano e a Argentina, o portu-
guès.

Tem enorme significado a crescente coo-
peração entre as Forças Armadas dos dois
paises, tanto por operações conjuntas entre os
dois exércitos e as duas marinhas, quanto por
um acordo que permitirá a utilização pelos
argentinos da base de Alcântara que reduzirá
em muito o custo do lançamento de satélites.

E necessário, porém, que todo esse estrei-
tamento político e econômico não seja preju-
dicado por iniciativas inoportunas, como a
proposta extemporânea da Argentina de se-
diar os Jogos Olímpicos de 2004, como que
atropelando antiga postulação brasileira.

De países rivais, Brasil e Argentina se
tornaram parceiros e hoje são aliados e ami-
gos. Nada deverá atrapalhar essa integração.

Adeus às Ilusões

"Dura 
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Embora 
tenha se encontrado várias vezes

com o presidente argentino Carlos Menem,
em cidades da fronteira e em reuniões multilate-
rais, Fernando Henrique Cardoso inicia hoje
sua primeira visita de Estado ao principal par-
ceiro do Brasil na América Latina.

Como diz o embaixador brasileiro em
Buenos Aires, Marcos Azambuja, vivem os
Brasil e Argentina "o melhor momento de
uma longa história". São grandes as expecta-
tivas de maior aproximação física pela inte-
gração dos sistemas viários, simplificação de
complicações burocráticas, integração energé-
tica e acordos ambientais pela adoção de nor-
mas comuns para as hidrovias, florestas, par-
ques nacionais e ambiente marinho.

Convém destacar a importante extensão
do comércio bilateral entre as principais eco-
nomias do Mercosul que hoje chega a US$ 10
bilhões. Estão em estudo projetos comuns em
agricultura, comércio, mineração e transporte.
Na fórmula do presidente brasileiro, a frontei-

As 
vendas no comércio paulista cresceram

12.6% em março, comparadas com o mês
anterior, e a taxa de inflação medida pela Fipe
quase foi a /ero (não contando com o efeito
desastrado do aumento dos combustíveis), mas
o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 1,9%
no primeiro trimestre. Com o que ficamos?
Com os pessimistas de plantão que focalizam a
queda no PIB ou com um crédito de confiança
no Brasil, nos brasileiros e na capacidade do
sistema democrático para superar os obstáculos
aos ajustes do Plano Real?

Infelizmente inexistem respostas fáceis a es-
<as perguntas, já que é impossível reconhecer os
imensos problemas sociais gerados pela queda
no PIB calculada pelo lpea. Queda no PIB
concentrada cm regiões industriais significa
agravar as tensões urbanas, onde o desemprego
instantaneamente fomenta a economia paralela
e essa transborda nas ruas sob a forma de
choques entre polícia e camelôs, ou na crimina-
lidadej no analfabetismo e na deterioração tia
educação e da saúde.

A forma positiva de encarar o Brasil passa
obrigatoriamente por reformas estruturais, pois
não é mais possível pensar em ajuda externa,
num voluniarismo mágico só compativel com
regimes autoritários ou. finalmente, no cresci-
inento ilusório com inflação. O que o cresci-
mento ilusório com a inflação nos deu e por
demais conhecido dos brasileiros: um dos sisto-
mas com pior distribuição da renda no mundo.

C) governo tentou conter a demanda no
ano passado porque estava gerando pressões
sobre os preços no varejo e, por tabela, poderia
se refletir no atacado. O que o aumento nas
vendas eni São Paulo reflete ò um extraórdiná-
rio dinamismo embutido na economia, ás vezes
quase escondido, difícil de medir por estatísticas
tradicionais. Deve-se questionar se já não é
tempo de melhorar os mecanismos de crédito ao
consumidor, considerando-se a taxa negativa do
1MB registrada pelo lpea.

O aumento nas vendas só está sendo possi-
vel porque o comercio sempre encontra meios

de financiar o consumidor. Seja reduzindo o
valor dos pagamentos e espalhando as presta-
ções por prazos mais longos, seja financiando
com recursos próprios, seja recorrendo a formas
de captação de crédito rio mercado financeiro
informal a taxas, de juros às vezes escorchantes.

Os instrumentos paralelos com que se aten-
de á demanda reprimida não contribuem para
melhor organização, nem das máquinas de ven-
da e marketing nem do sistema financeiro. Po-
dem. é verdade, estimular um surto de vendas e
ajudar o comércio a rolar suas posições, visando
a atravessar períodos de dificuldades.

O ideal é o retorno ao credito mediante a
intermediação financeira formal. É de se operar
que as instituições compreendam que a econo-
mia está mudando e o consumidor começa a
prestar atenção ao preço da mercadoria, tanto
quanto aos juros embutidos. Isto é saudável. É
um longo processo que implica mudar a menta-
Iidade dos tempos infiacionários na frente e
detrás do balcão, pois foi completamente apa-
gada não só a memória do valor individual do
produto, mas ainda a memória dos preços rela-
tivos, ou seja. o valor de um bem em compara-
ção com outro.

O comportamento do comércio não deve
ser ignorado nem menosprezado nesse período
ainda critico de transição. Pouco se tem valori-
zado esse xnor, e muitas vezes os analistas
procuram apenas dados sobre produção indus-
trial para balizar a saúde da economia. A ativi-
dadè comercial é altamente empregadora. alta-
mente dinâmica, e para que contribua para a
estabilidade requer um tratamento compatível.

A desarticulação a que o comercio e subme-
tido por mudanças na legislação, no sistema de
crédito e fiscal não rema a favor da passagem
inteligente de um ominoso sistema de tabela-
mentos c congelamentos — como existiu no
passado — para outro de aberta cômpetitivida-
de, pelo que se deve louvar o Real. Mais aten-
ção com o setor ajudará o andor a se manter
estável para os santos enquanto a procissão
passar.

' 
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1 em razão o secretário de Segurança, ge-
X neral Nilton Cerqueira, ao dizer que os

policiais que seqüestraram o traficante Tirrc,
para depois extorquir RS 30 mil, são piores
que os bandidos. Pena que, com as leis em
vigor, se fique na condenação moral. Punir
esse tipo de transgressor acaba esbarrando no
arrastado inquérito administrativo, o pai de
todas as impunidades. Baixada a poeira, o
marginal de distintivo acaba sempre sendo"desculpado" 

por seus pares.
E até que há lógica nessa perversa mecâni-

ca. Se não se consegue punir severamente o"afastado", 
que continua a receber seus pro-

ventos no "ócio sem dignidade", por que não
reaproveitá-lo em tarefas nas quais demons-
trou competências antes? Com este raciocínio
quer-se reincorporar policiais da lista de pro-
pinas do bicheiro Castor de Andrade.

Este é o fato decisivo: enquanto não se
mudarem as leis, criando um estatuto específi-
co que regule a expulsão sumária e um proces-
so judicial isento para os maus elementos nas
policias, a sociedade continuará refém do cor-
porativismo fardado e da negaça processual.
Se o salário de policiais é uma imoralidade,
servindo até de pretexto para a criminosa"complementação" das mineiras (extorsão
praticada pela policia), é também fundamen-
tal que se assegure aos desviantes castigo certo
e penas draconianas.

Toda a severidade é pouca para agentes

da lei que achacam traficantes a alguns metros
da Divisão Anti-Seqüestro. É patético que o
flagrante tenha resultado da denúncia de ad-
vogado da vitima que teve o cuidado de con-
vocar câmeras de televisão ao local do crime.
Beira-se o absurdo quando delinqüentes invo-
cam proteção policial contra agentes da lei.

Infelizmente, as inversões de papel e per-
versões de função são mais freqüentes no
bas-fond carioca do que pode imaginar a vã
imaginação. Há os que se dedicam a extorquir
dinheiro dos traficantes e seqüestradores e há
os que vendem proteção aos banqueiros da
droga e do bicho. Todos os níveis estão conta-
minados: em setembro do ano passado, o
ex-chefe de gabinete da Superintendência de
Policia Judiciária. Marcus Pires, foi afastado
do cargo sob suspeita de realizar mineiras na
favela de Acari. Quadrilhas na Policia Federal
fornecem fuzis AR-15 a traficantes e policiais
militares lhes dão cobertura.

Há pelo menos um dado positivo nessa
história, quando se constata que o secretário
Nilton Cerqueira e o chefe da Polícia Civil,
delegíido Hélio Luz, preferiram "limpar a su-
jeira em vez de escondê-la. No caso dos
achacadores do traficante do Morro do Ale-
mão, ambos defenderam a expulsão sumária e
o enquadramento nos crimes de seqüestro e
concussão. Mas, enquanto a lei não for muda-
da. a luta de Cerqueira e de Luz será sempre
algo quixotesca. _
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Previdência

Rio Cidade
Na edição de 30/3, o arquiteto Paulo

Ca sé publicou poema em louvor de nosso
querido Rio de Janeiro. Em uma das es-
trofes ele afirma: "Rio com toda certeza
de calçada de pedra prefere a portugue-
sa." (...) Pedimos que o poeta/arquiteto
venha, friamente, olhar as calçadas de
Copacabana e de Ipanema, para sentir (...)
como estão as calçadas de aparência ordi-
nária, com material de péssima qualidade.
(...) Ainda há tempo (...) de parar-se a
obra. antes de se gastar mais. (...) Ary
Ferreira de Macedo — Rio de Janeiro.

?
(...) A prefeitura tem a obrigação de

zelar pela qualidade das obras que exe-
cuta, fiscalizando e exigindo reparos du-
rante o período de garantia. As pra-
ças São Salvador e José de Alencar,
antes de inauguradas já estavam com
o pavimento de paralelepipedo (de du-
rabilidade centenária) com desnivelamen-
to e buracos. Aproveito para registrar a
inadequada iluminação da estátua de José
de Alencar. Celso Albuquerque — Rio de
Janeiro.

?
A prefeitura fez um belo serviço na

praça Almirante Custódio de Melo, que
circunda a paróquia de São José do Jar-
dim Botânico. (...) Todavia, (...) passados

apenas quinze dias da inauguração dos
melhoramentos a praça está imunda, pois
não há latas de lixo, e os canteiros estão
cheios de ervas daninhas. (...) Haroldo
Livio Castello Branco — Rio de Janeiro.

Camelôs

Na g|iali4adtrTJe'moradores e comer-
ciantes de Ipanema, apoiamos o missi-
vista Josc Silva Pereira no alerta que
faz á prefeitura (...): ninguém suporta
mais conviver com a marginalidade insta-
lada na rua Anihal de Mendonça. A "lis-
calização" do sr. Ruy Ce/ar Miranda Reis
é omissa, pôr não reprimir o comércio
ilegal que há quase um ano afronta os
lojistas com a conivência das autoridades.
(...) Adalberto Ferreira Linhares, mais duas
assinaturas — Rio de Janeiro.

?
O sr, Ruy Ce/ar Miranda Reis. da

Secretaria municipal de Fazenda, respon-
deu á minha carta em que denuncio a
presença cada vez maior de camelôs cm
Ipanema. Mas o fez, ao que parece, ape-
nas para se auto-elogiar. Pior ainda, men-
tindo em público, nas barbas do prefeito:"... 

justamente nas ruas assinaladas pelo
sr. Jose. os camelôs de lá foram retirados
em operação de rua comandada pela Í6il
IRLl " Convido o sr, Ruy Cezar a visitar
a rua Aníbal de Mendonça na altura da
Galeria Ipanema 2000 para verificar que
os camelôs do local estão ali diaria-
mente, desde o ano passado. (...) José
Siha Pereira — Riu tle Janeiro.

Ensino

(. .) Parece brincadeira, mas existe hoje
funcionando dentro do Akxe Sport Side
Club (Av. Pref. Dúlcídio Cardoso 2900,
Barra tia Tijuca) cursos diversos da Uni-
versidade Estácio dc Sá (inclusive Direito
e Informática).; Parece pouco provável que
um ensino de qualidade possa ser tninis-
irado no mesmo local onde acontecem
aulas de ginástica, capoeira, danças, etc.,
onde a música alta e o desfile de corpos
suados e seminus são uma constante.
Com certeza quem autorizou essa "fu-
são" saberá nos dar uma explicação con-
vincente. (...) Míriam Dias — Rio de Ja-
neiro.

Como bem disse Ana Botafogo (...):"Ninguém se negou a ser selecionado para
a temporada, mas, sim a submeter-se á
avaliação num dia por uma banca de es-
trangeiros. Isso não é avaliação séria".
(...) Recomendo ao JB fazer uma mesa
redonda com o atual diretor do Teatro
Municipal, bailarinos estautários e os bai-
larinos contratados e demitidos e, aí sim,
publicar matéria digna de um jornal que
sempre se disse imparcial e responsável.
(Dança lenta, 7/4) A propósito, minha
filha é uma das contratadas-demitidas que
após dedicar 16 anos, dos seus 23, ao balé
clássico, (...) chegou como outras/os á
triste decisão dc abandonar (...). Talvez o
interesse possa ser de só trazer profissio-
nais do exterior, pagando-se em dólares,
extinguindo-se o Corpo de Baile. (...) Mil-
ton Abrunhosa, Rio de Janeiro

Há trés ou quatro anos. a Prevídên-
cia anunciou o que seria o seu ingresso
no primeiro mundo. A idéia da infor-
matizaçao dos postos surgiu vibrante.
(...) Segurados e servidores; felizes com o
que seria a solução dos seus problemas.
(...) prepararam-se para aplaudir o espeta-
culo promovido pelo grande astro.._o com-
putador. O pano subiu e, em cena entra
um canastrão inseguro, trêmulo, errando
o texto, revelando falta de memória. (...)
Hoje temos um sistema ultrapassado,
doente, prestes a requerer beneficio por
incapacidade. (...) .1 adir O. Moraes —
Rio de Janeiro.

Banco do Brasil
E estranho que o Banco do Brasil num-

tenha em Niterói (Rua Presidente Backer
124) uma agência Vip destinada aos cor-
rentistas portadores de cheque e cartão
ouro. Decorada com belos quadros, ar
refrigerado sempre funcionando, dispõe
de muito espaço para seus poucos usua-
rios. Enquanto isso. uma quadra antes, no
n° .S4 esquina com a Rua Moreira César,
num ambiente abafado, a agência 3788-5;
tenta acomodar os aposentados e pensio-
nistas que sofrem nas extensas filas. Aque-
le atendimento considerado exclusivo pelo
próprio BB. também acontece na Av.
Amaral Peixoto 347 Io. No térreo é aquela
zorra, com os clientes pé de chumbo abar-
rolando todos os espaços. (...) Ismael Ri-
beiro Machado — Niterói (R.J).
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"Romantismo,

pieguice e

hipocrisia."
(Aloisio Russo, delegado de policia,
definindo a política de recuperação do
Dosipe. Ontem, no JB)
"Estou completando

50 anos e o Boni,

óO.i^Véfeita por

garotos de

30 anos."
(Roberto Irineu Marinho, vice-presi-
dento executivo da Rede Globo, sobre
d futuro da emissora. Ontem, no JB)
"Não consigo nem

ouvir barulho de

avião."
(Valéria Zoppello, última namorada
do líder do grupo Mamonas Assassi-
nas, morto môs passado num aciden-
te de avião. Ontem, na revista Do-
mingo do JB)

"Ela não sabe,

mas os médicos

já entregaram

sua alma a Deus."
(Severirio Moura, marido de uma das
pessoas infectadas durante sessão de
hemodiâlise em clinica de Caruaru.
0nUmrrrTtr4111--____

noticiário policial, alunos queimados
por ácido, alunos com fortesprocessos
alérgicos decorreates—de~~^plnturas,v

^--alunos agredidos física e moralmente,

FRANCISCO CARUSO V

f \ aumento do número e da vio-
V-/ lência dos trotes é um problema
apenas da universidade? Aproveitar^-
do o início do semestrejetivergOsfaria
JfiJkzeí-seiirqiíè alunos, professores e

Valéria

Caymmi
"Quando a gente

passa dos 40 e

ainda não se

tornou rico, pode
desistir."

(Dorival Caymmi, compositor. Ontem,
na revista Domingo do ,)ü)

dirigentes universitários refletissem
sobre o significado da violência do
trote e as fortes implicações e contra-
dições introduzidas por esta prática;
ao mesmo tempo, gostaria que a so-
ciedade brasileira se conscientizasse de
que esta violência também a atinge.

Infelizmente, a época das aulas-tro-
te versando sobre temas como moto
perpétuo, vetores curvos, articulação
calcâneo-cervical, hemorragia nasal fi-
siológica e outros temas absurdos, ou
esdrúxulos, terminou. Quem ingres-
sasse na universidade no final da déca-
da de 70, como eu, via os veteranos
preocupados em receber bem os ca-
louros, em inseri-los na vida univer-
sitária o mais rápido possível. O pano-
rama político nacional era,
incontestavelmente, um fator agluti-
nador. Paradoxalmente, a abertura
política foi, aos poucos, trazendo de
volta o trote, que se instituciona-
liza de vez — mas com outras caracte-
rísticas — com a abertura democráti-
ca.

O lado lúdico do conteúdo daquelas
aulas-trote. o popular bestei rol. hoje
completamente incorporado e tão
propalado pela mídia eletrônica, foi
abandonado pelos estudantes. Em seu
lugar tem início, na Universidade, a
brutalização do rito de iniciação (o
trote), bastante comum, por exemplo,
em várias confrarias, seitas e corpora-
ções, onde o novato deve demonstrar
diferentes combinações de abnegação,
submissão e bravura, totalmente anta-
gônicas aos valores acadêmicos.

Passou a ser parte integrante do
quotidiano universitário, e às vezes do

alunos que abandonam o curso que
sonharam no primeiro dia de aula etc.

Se, por um lado, é evidente que a
violência crescente do trote reproduz a
violência desmedida de nossa socieda-
de, por outro, ê igualmente verdadeiro
que o descaso e a impunidade também
se repetem na universidade. Além,
desta constatação incontestável, ou-
tras lições devem ser extraídas dessa
escalada do trote: a identificação de
uma certa falta de perspectiva de
inserção social dos jovens e a incapa-
cidade dos professores para atuarem
como verdadeiros educadores em sala
de aula. Qualquer que seja o nível de
escolaridade, é preciso que haja uma
constante preocupação com a forma-
ção cultural, ética e moral do aluno.

Portanto, o tema trote não pode ser
visto como um tabu. Ele deve ser am-
piamente debatido, pois a complacên-
cia com o trote transmite tacitainente
ao aluno uma serie de valores incom-
patíveis' com os valores da Ciência,
com os valores acadêmicos e com todo
um conjunto de valores éticos e morais
a eles subjacentes, comprometendo se-
riamente o papel da Universidade.
São estes valores, negados pelo trote,
que precisamos explicitar e reiterar
para os jovens, não apenas para que
eles compreendam a dimensão do tro-
te. mas, sobretudo, para que eles com-
preendam o jpapel da universidade e
seu próprio papel na sociedade que
dele tanto espera.

Limitemo-nos, por enquanto, a
identificar o que está implícito na idéia
de trote: violência, prepotência, humi-
lhação. ódio, dominação, revanchis-
mo. subserviência, desigualdade, au-

toritarismo, intolerância, desprezo,
preconceito, vandalismo etc.

Nãü~Té-»o&§oJntuito aqui analisar
como tudo isto sé~~c&mbina^numa
mente torpe para gerar o trote violes^
to, mesmo porque isto estaria fora de
nossa competência. Para o nosso pon-
to de vista, basta apenas esta simples
identificação do que está por trás do
trote.

Quando seres humanos deliberada-
mente submetem seus semelhantes á.
violência e à humilhação por puro
preconceito, é óbvio que estão sendo
feridos preceitos basilares da Consti-
tuição. Claro está, portanto, que cada
pessoa, vitima do trote, pode proces-
sar seus agressores, mas isto não retira
do trote seu caráter institucional, so-
bre o qual a Universidade, como um
todo. tem responsabilidades.

Em nome de que esta violência gra-
tuita? Em nome de um prazer mórbido
e fugaz e, a longo prazo, da exaltação
do revanchismo, isto é. submetam-se
todos passivamente ao trote uma úni-
ca vez e vocês poderão depois repeti-lo
8 ou 10 vezes em sua vida. Que ganho
fantástico! É a mais pura essência da
lei de Gerson, tão arraigada (infeliz-
mente) na cultura brasileira.

Acabar com o trote, ou seja, contri-
buir para que os estudantes tenham
instrumentos para compreender e re-
solver a antinomia provocada pela
prática do trote na Universidade é,
sem dúvida, um grande desafio para a
universidade dos tempos modernos, se
ela realmente pretende contribuir para
o fim da violência do homem contra o
homem.

* Doutor um Física poia Universidade de Turim (Itália),
professor adjunto da Uorj, pesquisador associado do

Centro Brasileiro do Pesquisas Físicas (C8PF) e chofo do
Laboratório de Cosmologta o Física Experimental de

Altas Energias do CBPF

* Embaixador do Brasil junto ao Unctad

RUHKNS RICI ITRO *

Mais 
uns poucos meses e fará sete anos que caiu o muro

de Berlim.
É como se cumpríssemos um desses ciclos bíblicos de sete

anos que. infelizmente, não trazem garantia alguma de reali-
/ação das promessas.

Quem duvida, basta lembrar, com Camões, que em \ào
"sete anos de pastor Jaeó serviu..."

Na euforia de 89. falou-se muito do "fim da História".
Alguns a identificavam ingenuamente com a abolição da

guerra. Outros, mais próximos do sentido dado á expressão
por Hegel. a entendiam como o desaparecimento de altemati-
v:is ideológicas para a democracia e o mercado como formas
dc organizar a política e a economia.

O primeiro desses sonhos não resistiu ao fiasco da Somália,
ao genocídio de Ruanda, à carnificina da Bósnia, as lutas e
terrorismo um pouco por toda a parte.

O segundo parece mais duradouro. Com a queda do muro.
desapareceram, um após o outro, todos os regimes comunis-
tas europeus. A própria ideologia marxista-leninista dava a
impressão de destinada à famosa "lata de lixo da História à
qual gostava de condenar suas rivais.

li. no entanto, passados menos de sete anos, os neocomu-
nistas, embora reconstruídos e mais pragmáticos, estão de
volta ao poder na maioria desses países e se aprestam a
disputar com alguma chance a presidência da Rússia.

O que se pode captar como características desse ciclo de
uma História ainda se fa/endo? De saída deve-se reconhecer
que, pela primeira vez após a destruição de um antigo regime,
hão se tentou explicitamente construir uma nova ordem para
substituir a anterior, como se fizera no congresso de Viena em
1815. em Versalhes após a Primeira Guerra ou em São
Francisco após a Segunda.

Quem se lembra ainda de que cm março de 91, cinco anos
atrás. Bush anunciava o advento de uma "nova ordem
mundial"? Os intentos de reforma do Conselho de Segurança
vão se atolando no lamaçal das resistências. EnJ vez de
revitalizar a ONU. parece haver um empenho de condená-la á
morte lenta pela negação de recursos financeiros ou pela
desmoralização acarretada por criticas impiedosas e exagera-
das.

Desaparecida a confrontação ideológica e a oposição bipo-
lar EUA vs URSS. o ideal seria
que se construísse afinal um siste-
ma coletivo capaz de dar a todos o
sentimento de segurança que as
alianças parciais não conseguem
criar. Até agora, porém, o que se
nota é a preferencia marcante por
arranjos de "geometria variável",
através dos quais, em cada caso

especifico, uma diferente coalizão de países, sempre liderada
pelos Estados Unidos, se esforça em encaminhar soluções:
guerra do Golfo, Somália, Haiti. Bósnia, etc.

Uma segunda marca do ciclo deriva desse método de
resolver problemas por meio de coalizões, às quais os norte-a-
mericanos fornecem o indispensável ingrediente de poder,
enquanto a ONU entra como instância de legitimação. O
método mostrou-se eficaz para solucionar diretamente ou
criar as condições para a solução de problemas encruados,
desde que haja sintonia entre as potências nucleares: América
Central. Camboja, ápart/wid, Oriente Médio, Angola, Bósnia,
etc.

Suas limitações pronto se revelaram, contudo, diante de
questões que têm como protagonistas paises detentores de
fortes doses de poder. Nesse sentido, a exacerbação de confli-
tos como o da Çheehènia, no interior da Federação Russa ou
da divergência entre a China e Taiwan indica a dificuldade de
aplicar esse tipo de abordagem a situações onde o poderio
nuclear e militar não está apenas do lado da coligação dos de
fora.

O que. por outro lado, também realça outra verdade: no
tempo da Guerra Fria. o que impedia a solução dos conflitos
não era só a ideologia, mas o poder. Hoje. os fatores nacionais
ou étnicos podem haver substituído os ideológicos como
conteúdo dos conflitos, mas sempre que o poder está presente,
e o poder nuclear sobretudo, a situação se complica.

A História está longe de acabar. Como uma sinfonia de
Bruckner. toda vez que ela parece chegar aos acordes finais, o
regente a relança num movimento novo.

Da mesma forma que Jaeó, só nos resta começar a servir
mais sete anos, lembrados da previsão evangélica de que serão
não apenas sete, mas setenta vezes sete.

No tempo da Guerra Fria,
o que impedia a solução

dos conflitos não era só a
ideologia, mas o poder

Exercícios de sadismo

MARCO ANTONIO ALENCAR *

T) °m humor, sim. O trote aplicado
£> por veteranos nos calouros das
universidades faz parte da nossa histó-
ria, da nossa tradição. Deve ser — e é
efetivamente na maioria dos casos —
um exercício lúdico, divertido para os
que já estão e os que entram na facul-
dade.

Mais ainda, o trote pode ter caráter
social, seja porque promove a integra-
ção entre os estudantes, seja porque
pode estimular a participação comuni-
tária. Não faltam bons exemplos. Os
calouros dos cursos de Oceanografia
da Uerj, por exemplo, são obriga-
dos pelos veteranos a limpar uma
praia. Os de Medicina da UFF, a doar
sangue ou distribuir preservativos na
rua com folhetos explicativos de pre-
venção da Aids.

Vexame, não. Não podemos aceitar
que um ritual originalmente de boas-
vindas acoberte exercícios de sadismo,
transformando a pessoa humana em
alvo de agressão e chacota, expondo-a
a diferentes níveis de constrangimento
e até submetendo-a a castigos físicos e
a atos de violência. Qualquer forma de
agressão ou constrangimento deve ser
condenada e coibida mesmo sob o
disfarce da "confraternização".

É por isso que a lei que proíbe o
trote vexatório nas universidades pú-
blicas e privadas de todo o estado.

aprovada no último dia 12 de março
pela Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro, separa o joio do trigo. O
projeto, de minha autoria, é claro
quando define o sentido de vexatório.
Vexatório é expor o calouro a humi-
lhações psicológicas. Vexatório é cau-
sar danos físicos aos alunos ou danos
materiais a seus pertences. Os au-
tores dessas agressões têm de ser res-
ponsabilizados como qualquer outro
infrator.

A cada inicio de semestre letivo a
história se repete, e em proporção ca-
da vez mais preocupante. Ainda que
aplicados por uma minoria, não foram
poucos os trotes que acabaram che-
gando às páginas dos jornais, como a
da jovem estudante de Farmácia da
UFRJ, alérgica a produtos químicos e
poeira, levada ás pressas para o Hos-
pitai do Fundão após receber no rosto
parte da carga de um extintor de in-
cèndio.

Felizes seriamos se não precisásse-
mos escrever leis apenas para exigir,
civilidade dos cidadãos. E se não pre-
cisássemos reforçar junto a reitores e
professores — homens credenciados
para ensinar, para educar — a necessi-
dade de adotar instrumentos que coi-
bam efetivamente os abusos. Infeliz-
mente, vivemos numa sociedade
tomada por conflitos e desvios de va-
lores. O que exige este tipo de inter-
venção do Parlamento.

A lei aprovada na Alerj será aplica-
da para evitar que os excessos decor-
rentes dos desvios de uns e da omissão
de outros azedem a tradição do trote e
produzam outras vítimas. Ela estabe-
lece — sem prejuízo de outras sanções
civis e criminais — multas aos que
praticam o trote vexatório e aos esta-
belecimentos de ensino que, por omis-
são ou irresponsabilidade, são coni-
ventes a eles.

É sem dúvida uma contribuição da
Assembléia fluminense à educação por
valorizar um dos seus pilares, que é a
preparação para a vida em sociedade.
Saber respeitar o próximo e assumir
responsabilidades é o mínimo que se
espera do convívio social. Sobretudo,
do convívio entre gente jovem, que
teve acesso á educação e pode alimen-
tar as perspectivas profissionais que
uma formação universitária, em prin-
cípio. oferece. Uma garotada que po-
de sonhar com um futuro melhor, com
uma carreira de sucesso e. por exten-
são. com o reconhecimento da socie-
dade.

Respeito ao próximo e responsabi-
lidade são matérias essenciais ao currí-
culo social. Punir a violência do trote é
resgatar seu espirito original. E apos-

"iar no bom humor, na alegria, na
integração.

• Deputado estadual pelo PSOB e presidente da
Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia

Legislativa do R»o de Janeiro

Sete anos

sem muro

"Ele é um

personagem,"(Marcos Coimbra, diretor do instituto •
do pesquisa Vox Populi, classificando :
de ilusória" a vantagem do deputado |
Albano Reis na corrida pela prefeitura ;
do Rio. Ontem, no JB) •
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Papa faz apelo por paz e iustica na Pascoa
J. JL M.

¦ Joao Paulo II suoera os problemas recentes de saude e encerra exaustiva maratona da Semana Santa com mensagem politica

8[DADE 

DO VATICANO — O Pa- Roma. No sabado, chefiou um ser- lrlanda e no Oriente Medio, espe- liberdade de consciencia e de rep-
>ao Paulo II concluiu ontem as viqo religioso na Basilica de Sao cialmente na Terra Santa, onde as giao, impedida as vezes pela intran-
>raQoes da Pascoa com uma Pedro que terminou depois da esperangas de uma convivencia pa- sigencia dos sequazes de outras reli-
iagenvem que conclamou a vi- meia-noite e poucas horas depois ja cifica estao ainda turvadas pelo re- gioes'Vdisse, referindo-se ao funda-

ilte Medio, e em que p^diu~o~~" ^"messagenvpapal Urbi et Orbi Ruandii, devastados por combates ram^ui-^iineili^Pi^r^Ja^^
ia injusti^a social. Joao Paulo (para a cidade e onmndGj-fcilida tribais, o Caucaso (onde a t^UUiyu—--i?onfuma missa celebrada na igreja
ipressionou pela boa forma. 0 para cerca de 100.000 pessoas que~ 3a~Cfiechenia de se separar da Rus- semidestruida de Stup, bairro que
| 75 anos, rezou missa, leu a se concentraram na Praga Sao Pe- sia provocou um sangrento confli- durante os mais de tres anos de
cional mensagem Orbi et Orbi dro, no Vaticano, e televisionada to), o Afeganistao, a Argelia e o guerra na Bosnia esteve na linha de
sejou feliz Pascoa em 57 lin- para 65 paises. 

"Cristo ressuscita- Sudao. frente dos combates. O palestino
, sempre com voz firme. No do, redentor do homem, ilumina O papa tocou tambem no tema Michel Sabbah. patriarca latino de
passado, ele teve uma infecgao guia todos aqueles que estao cons- da injustiya social. "Que nii9 falte Jerusalem, retomou ontem o grito
tinal que o forgou a ficar de truindo a paz, dia a did, em cada esperanya aqueles que. na Africa, que Moises langou ao farao do Egi-
uso durante duas semanas. rincao do mundo, a custa de gran- na America Latina, na Asia e na to — "deixe meu povo ir" — para
a sexta-Feira, ele ouviu confis- de» sacrifices". disse o pontifice. Europa espcram ver finalmente denunciar as restricts impostas
de varios catolicos. celebrou a "Triunfador da morte". conti- cumpridas suas legitimas aspira- por Israel a participate dos pales->em dos pes e a noite liderou a nuou, "ajuda os artifices da justiga goes de trabalho, de casa, de uma tinos nas cerimonias da Pascoa em
Otitis, em torno do Coliseu de e da paz na Bosnia-Herzegovina, na tnaior justiga social e de uma real Jerusalem.

ragedia na perseguicao p mexicanos
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Tragédia a mexicanos
Temecula. EUA — Reuters
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CLÁUDIO CASTILHO
Correspondente

LOS ANGELES — Cinco dias de-
pois da perseguição que resultou no
polêmico espancamento de um ca-
sal de imigrantes clandestinos mexi-
canos por policiais rodoviários da
Califórnia, sete pessoas morreram e
18 ficaram feridas num acidente
ocorrido na madrugada de sábado
perto da fronteira dos Estados Uni-
dos com o México. O acidente, um
dos piores da história envolvendo a
imigração no estado da Califórnia,
aquece ainda mais o debate sobre
os excessos da policia americana na
região fronteiriça.

A tragédia ocorreu no município
de Temecula. condado de Riversi-
de. Umacamionete lotada de mexi-
canos quê havia passado ciandesti-
namente pela fronteira foi intercep-
tadà por carros policiais, que de-
ram início a uma perseguição que
terminou numa curva fechada, on-
de a camionete se desgovernou e
caiu num precipício.

O porta-voz do Departamento
de Imigração, Jim Pilkington. afir-
mou que estas perseguições são fre-
quentes, já que a região faz parte da
rota utilizada por centenas de imi-

enuEqiíipes de resgate retirem corpos dos mexicanos mortos no àc<

grantes que atravessam a fronteira
diariamente.

"A 
perseguição não foi a causa

do acidente", afirmou Pilkington.
"Esta é uma região muito perigosa,
os patrulheiros seguiram a pickup
de sirenes desligadas e luzes apaga-
das apos constatarem que o veículo
era roubado", acrescentou, pilkinu-

ton atribuiu o acidente á ação de
quadrilhas que cobram de USS 300
a USS 600 para infiltrar mexicanos
nos EUA.

"O acidente è mais um exemplo
da total falta de respeito á vida
humana por grupos que fazem for-
tuna às custas dos imigrantes ile-
sais. Todas as noites centenas de

pessoas utilizam estradas vicinais
para tentar entrar nos EUA", disse
Pilkington.

Durante manifestação que reu-
niu 6 mil pessoas em frente ao pré-
dio da prefeitura de Los Angeles tia
tarde de sábado, o senador Tom
Hayden criticou a atuação da poli-
cia. "A 

postura militarista do De-
partamento de Imigração em rela-
ção aos clandestinos tem provoca-
do uma verdadeira carnificina na
região Sul da Califórnia", proles-
tou o senador.

Dos 18 feridos no acidente, cm-
co foram medicados e liberados em
seguida, enquanto 13 pessoas per-
tneneceram hospitalizadas em cinco
clínicas dos condados de Inlahd
Empire e Orange. Segundo os mè-
dicos, duas das vitimas tiveram o
pescoço quebrado e um homem so-
freu sérias fraturas na coluna verte-
bral que o deixarão paralitico.

O acidente com os imigrantes
clandestinos mereceu dstaque na
imprensa mexicana. O Ministério
das Relações Exteriores do México
pediu aos representantes consulares
do Sul da Califórnia para prestar
toda assistência às vitimas.

VOCÊ NÃO PODE PERDER!

UMA VISÀO SIMPLISTA DE COMO FUNCIONA O MUNDO ESTÁ SENDO
SUBSTITUÍDA POR OUTRA ESSENCIALMENTE COMPLEXA E PARADOXAL".

Este ó o principal ensinamento deste provocativo livro dos pro-
fossores Parker e Stacey, ambos com rica experiência na ad-
ministraçao estratégica de empresas e do setor publico.

Imperdivel para aqueles que já descobriram que o mundo não
ó feito de sistemas lineares e de relações causa/efeito.

Para os autoros, caos é uma mistura de ordem e desordem
e a partir desse conhecimento desenvolvem, ao longo deste ex-
traordinárlo trabalho, um modelo de abordagem sistêmica útil tanto
para governos quanto para empresas.
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Marlon Brando ajuda imigrantes espancados

NELSON FRANCO JOBIM
Correspondente

londkis — Marlon Brando
quer ajudar os imigrantes ciandesti-
nos mexicanos. Revoltado com as
cenas mostradas na televisão na se-
mana passidu. em que uma equipe
de TV filmou o espancamento de
um casal de mexicanos após perse-
guiçào rodov iária, o fuperastro de
Hollywood convidou a mexicana
agredida por policiais americanos
para ficar na sua casa. Além disso,
vai doar USS 25 mil para ajudar na
educação dos filhos dos mexicanos
espancados e para que eles cons-
truam uma casa. Também está |kmi-
sando em produzir um filme sobre
a saga dos imigrantes clandestino
na Califórnia.

Normalmente Brando se recusa
a dar entrevistas. Mas. indignado
com as cenas de \ iolência da polícia
californiana contra os mexicanos,
se ofereceu para falar no programa
Larry Kiitg Live, da CNN, sobre
racismo, violência e os preconceitos
alimentados pelo cinema america-
no: "A violência é endêmica no
mundo Você sabe que acontecem
coisas horríveis no inundo inteiro.
Mas quando acontecem na sua
frente, a reação e diferente", decla-
rou o ator.

Num lapso de linguagem, Bran-
do disse que ha quem pense que"esses animais são bestiais, digo,
que essas pessoas são animais e que
merecem o tratamento que rece-
bem. Não ha tempo no universo

para convencer gente com esta
mentalidade".

Quando alguém entra para a
academia de policia, acrescentou,
"sabe muito bem que vai enfrentar
a violência, Todo mundo sabe que
os policiais não são anjos nem de-
mònios". Ao rever as imagens do
espancamento. Marlon Brando co-
nientou: "neste caso. não"estão se-
guindo as ordens e os procedimen-
tos corretos. Estas pessoas não re-
sistiratn. Não são terroristas nem
contrabandistas. E gente que vem
aqui colher morangos e limpar ca-
sas."

Como imigrantes ilegais, alegou
Larry king, eles violaram as leis
dos Estados Unidos. "Você vê al-
gum branco colhendo morangos,
couve ou brócolis?". questionou

Brando. "Ninguém 
quer estes em-

pregos. Se a Califórnia expulsar to-
dos os imigrantes ilegais, o estudo
fecha. O impacto sobre a economia
seria enorme."

Marlon Brando explicou ter
convidado a senhora Vásquez e o
marido para ficarem em sua casa"para dar a eles uma perspecti\a
diferente do que é a América".
Quanto ao fundo pára ajudá-la, "e

uma compensação. Este trauma
não vai acabar. Vai durar o resto
da sua vida." O ator afirmou ter
ouvido de um alto funcionário tio
Serviço de Imigração e Naturali/a-
ção dos LiUA que há inúmeros ca-
sos de morte e de violência sexual
contra imigrantes ilegais, tão sórdi-
dos que alguns policiais denunciam
seus próprios colegas.
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Supermercados sao acusados tie sonegar IPI
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Juristas defendem

correção de benefícios

um saldo de apenas R$ 1,1 bilhão.
Como a Previdência gasta RS 3
bilhões mensais com o pagamento
de todos os benefícios, a previsão
é de que o Ministério gastaria to-
do o saldo e ainda ficaria depen-
dente do Tesouro.

O reajuste de 4,07% corres-
ponderia ao IPC-r de maio e ju-
nho de 1995. Para os técnicos da
Fazenda, esse seria o reajuste de-
vido porque, em julho, o governo

Arnildo Schulz —1/2/96

Stephanes defende reajuste pelo IN PC até abril

¦ Cervejarias dizem

que só fraude reduz

preço de importadas

SÔNIA JÓIA
Os supermercados só conseguem

vender as cervejas importadas mais
barato que as produzidas no pais
porque há uma enorme sonegação
do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (1PI) e do Impostos so-
bre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). A denúncia foi
feita pelo vice-presidente do Sindi-
cato Nacional dos Fabricantes de
Cerveja e da Kaiser, Carlos Eduar-
do Jardim, que aponta a sonegação
fiscal como a principal explicação
para o fato dos concorrentes es-
trangeiros. que pagam uma alíquo-
ta de importação de 20%, além do
IPI e do ICMS, chegarem mais ba-
ratos às prateleiras."É óbvio que eles estão sone-
gando impostos. Em vez de elevar o
IPI, o governo deveria estar
preocupado em fiscalizar o paga-
mento desse imposto pelos super-
mercados. Só isso já lhe garantiria
um enorme aumento de arrecada-
ção. sem pressionar as empresas
brasileiras a cortar investimentos e
demitir", afirmou o executivo.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Supermercados, Paulo
Afonso Feijó, disse que 

"essa é uma
âgusação leviana", mas não negou
que algum supermercado possa es-
lar sonegando impostos: "Desço-
nheço que algum supermercado
promova sonegação, mas se ela
existir deve ser punida. As importa-
ções preocupam não só as cerveja-
rias, mas todas as indústrias que
tinham um mercado cativo". Feijó
disse também que diferenças de'pitçòs 

podem ser provocadas pelo
fato de muitos supermercados esta-
rcm importando mercadorias atra-

' vês de estados onde as alíquotas de
1CMS são mais baixas.

Jardim lamentou a entrevista
concedida na sexta-feira pelo sccre-
tário de Acompanhamento Eco rio-
mico do Ministério da Fazenda.
Luiz Paulo Vellozo Lucas, na qual
ele nega que o governo tenha eleva-
do em 9% o IPI da cerveja.

Lamentável — "O secretário

Jardim: em vez de elevar o IPI. o governo deveria_ fiscalizar o pagamento desse imposto pelos supermercados

está fazendo um bom trabalho, ten-
tando orientar os reajustes de pre-
ços da maneira correta, mas é la-
mentàvel que a Receita Federal não
o tenha informado de um aumento
que foi publicado no Diário Oficial
no dia 29 de tnarço, Como o gover-
no pretende controlar preços se não
informa à secretaria que faz esse
trabalho de um aumento tão signi-
ftcativo?", pergunta Carlos Eduar-
do Jardim.

Segundo Jardim, o IPI tem um
peso de 36% a 50% no preço final
da cerveja, dependendo do tipo de
embalagem (lata, garrafa, retorna-
vel. etc). O aumento de 9% no IPI
exigiria um aumento no preço final
ao consumidor de, no mínimo, 4%.
Além disso, houve, no dia Io de
abril, um aumento na alíquota de
importação de malte de 8% para
20% e na que incide sobre as latas

importadas, de 4% para 16%. O
país importa, segundo o vice-presi-
dente da Kaiser, 95% de todo o
malte utilizado na fabricação de
cerveja.

A Kaiser discutirá esta semana
qual o percentual de aumento que
aplicará a seus produtos, com base
nessas elevações de impostos e tam-
bém no adiantamento de 8% no
reajuste salarial.

SÍLVIA MUGNATTO
BRASÍLIA — O governo corre

o risco de reeditar o impasse juri-
dico do reajuste dos 147% se não
recompor o valor dos benefícios
dos aposentados em maio. Esta é
a opinião de juristas especializa-
dos sobre a intenção dos Ministé-
rios da Fazenda e do Planejamen-
to de conceder apenas 4,07% de
reajuste. Para o salário mínimo e,
portanto, para o menor beneficio
pago pela Previ-
dência Social, o
aumento seria
maior: 10%.

Em agosto de
1991. o então mi-
nistro da Previdên-
cia Social, Rei-
nhold Stephanes,
concedeu um rea-
juste de 147% para
os benefícios equi-
valentes ao salário
mínimo e de ape-
nas 54% para os
demais benefícios.
Depois, o Supremo
Tribunal Federal
considerou que o
reajuste correto era
de 147% para os
aposentados.

O reajuste dos
benefícios divide as
opiniões na Espia-
nada dos Ministérios. Há duas
semanas — talvez com a memória
dos 147% em mente — o atual
ministro da Previdência Social,
Reinhold Stephanes, fez questão
de dizer que os aposentados terão
a correção integral da inflação
apurada entre maio de 1995 e
abril de 1996.

No Ministério da Fazenda, po-
rém, os técnicos lembram que a
Previdência fechou março com

lançou a desindexação da econo-
mia. Segundo eles, a Constituição
garante apenas o reajuste nominal
dos benefícios.

Para os assessores de Stepha-
nes, o certo seria dar o IPC-r acu-
mulado entre maio e junho do
ano passado mais o INPC de iu-
lho de 1995 a abril de 1996, o que
deve chegar a 15%. Isto também é
o que pensam os juristas Wladi-
mir Martinez e Aníbal Fernan-
des.

Sete milhões sem emprego em 1998

O desemprego vai crescer acele-
radamente, atingindo 10% da po-
pulaçãp economicamente ativa em
1998. Isso significa 7.1 milhões de

, pessoas, 2,7 milhões a mais do que
existem hoje em todo o pais. A
previsão é da empresa de consulto-
ria Macrométrica e se baseia no que
ocorreu em países como Israel e
Argentina nos primeiros anos após
a utilização da âncora cambial para
baratear importações e segurar os
preços internos. A Macrométrica
foi criada por um dos economistas
que mais têm contribuído com o

-governo, Francisco Lopes, que a
deixou no ano passado para assu-
mir uma diretoria no Banco Cen-
trai."Para competir com os importa-
dos, as empresas não podem au-
mentar seus preços Apesar disso, a

. inflação não cai drasticamente de-
vido aos preços dos serviços, que
não são afetados pela concorrência
internacional. Com isso. os índices
de correção salarial tendem a ser

! maiores que o reajuste dos produ-
tos e as empresas têm que reduzir

j margens de lucro e elevar sua pro-
dutividade", explica o economista' 
Estêvão Kopschitz, sócio da Ma-

. crométrica. Isso significa produzir: mais com menos empregados.
O Brasil tem hoje cerca de 4.4

: milhões de desempregados em todo
o pais, considerando a taxa de de-
semprego de 6.2% registrada pela

Perspectivas sombrias para o emprego |"

:1995' : 1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000¦+"
Taxa do desemprego : 4,6% : 5,9% : 9% : 10% : 9,5% : 8,7%
Produto Interno Bruto \ 4,2% j 2,9% \ 2,9% | 5,2% ] 5,9% | 6%

índices oficiais do IBGE

Fonte: Macrométrica

Taxa de desemprego na Argentina
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última Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD).
de 1993. Segundo os técnicos do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a taxa atual de-
ve girar em torno desse número.

No ano passado, nas seis maio-
res regiões metropolitanas (Rio.
São Paulo, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Salvador e Recife), a taxa

foi de 4,6% da população economi-
camente ativa. O governo gosta
muito de usar esse número, que
reflete o alto nível de atividade do
primeiro trimestre de 1995. Mas
desde que o crescimento começou a
ser contido em maio passado, o
desemprego não pára de crescer.
Em fevereiro, foi registrada pelo
IBGE a maior taxa desde o lança-

mento do Plano Real: 5,7%.
A projeção da Macrométrica pa-

ra a taxa de desemprego média este
ano se aproxima desse patamar:
5,9%. O maior salto se dará em
1997. quando deve atingir 9% da
população economicamente ativa,
que é hoje de 71 milhões de pessoas.
Isso significa 6,4 milhões de desem-
pregados. A razão para isso é que
no próximo ano a maior parte das
empresas já terá realizado seu pro-
cesso de enxugamento, inclusive o
sistema financeiro e o setor estatal.
Os investimentos em modernização
tecnológica das indústrias também
já terão dado seu maior resultado
em produtividade.

"Foi isso o que aconteceu em
Israel e na Argentina, dois paises
que utilizaram a âncora cambial
para estabilizar preços. As estimati-
vas se baseiam no que ocorreu nes-
ses países", explicou Kopschitz. Em
Israel, o número de empregos na
indústria reduziu-se em cerca de
15% de 1987 a 1990. Hoje, voltou a
crescer, superando o nível anterior.
Mas foi um período difícil. Na Ar-
gentina, a taxa de desemprego sal-
tou de 5,6%, em 1992, para 18% da
população economicamente ativa
em 1995. A partir de 1999, segundo
a Macrométrica, o desemprego co-
meçará a cair, porque o país deve
acelerar sua velocidade de cresci-
mento. (S.J.)

Reajuste do mínimo

pela 
cesta é de 10%

BRASÍLIA — Um dos argu-
mentos mais fortes do ministro da
Fazenda. Pedro Malan, para rea-
justar o salário mínimo em 10%
ou menos é a pequena variação da
cesta básica durante o Plano Real.
A cesta é calculada pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística
e Estudos Sócio-Económicos
(Dieese) junto com o Procon de
São Paulo e eqüivale hoje a RS
108,42.

O supervisor da pesquisa de
preços do Dieese, José Maurício
Soares, afirma, porém, que o mi-
nistro utiliza os dados da cesta de
maneira incorreta. "Ele não diz
que o valor da cesta subiu muito
um pouco antes do Real".

Segundo José Maurício, a ces-
ta tem apenas 31 tipos de alimen-
tos e produtos de higiene e limpe-
za necessários para a sobrevivên-
cia de uma família de quatro pes-
soas por um mês. Faltam,
portanto, itens importantes como
habitação, vestuário e transporte.
José Maurício lembra, portanto,
que o Dieese também calcula o
salário mínimo necessário que, es-
te mês, estava situado em RS
764,17, bem mais que os RS 100
atuais.

Além da cesta básica, Malan

também cita entre os argumentos
contra o reajuste do mínimo, a
difícil situação de estados e muni-
cipios que baseiam sua folha de
pagamento nesse salário e o im-
pacto nas contas da Previdência.
O ministro do Trabalho. Paulo
Paiva, lembra também dos impac-
tos sobre o setor privado. 

"O sa-
lário mínimo serve como referên-
cia para o aumento de preços no
setor informal da economia",
afirma Paiva. O setor informal é
aquele formado por trabalhado-
res sem registro em carteira.

[~1 O depoimento do presidente
do Banco Central, Gustavo Lojola,
sobre as fraudes descobertas no
Banco Nacional não foi suficiente
para acalmar os ânimos dos sena-
dores em relação ao programa de
ajuda aos bancos (Proer). Na pró-
xima quinta-feira, o ministro da
Fazenda, Pedro Malan, vai ao Se-
nado para responder sobre a saúde
financeira dos bancos. Os senado-
res prometem ser rigorosos no
questionamento do acordo do go-
verno federal com o estado de São
Paulo para salvar o Banespa. Da
dívida de mais de R$ 15 bilhões
entre o estado e o banco, o governo
se propôs a reflnanciar a metade.

Aqui ainda

e verão.
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astral

¦ Durante governo de FH, só cinco ações dobraram de preço entre 500dospregGes

das bolsas
IR • TIRE SUAS DUVIDAS

SÔNIA ARARIPE
Os operadores e investidores do

mercado financeiro não perdem a
oportunidade de apostar. Algumas
vezes acertam na mosca, garantin-
do ótimo lucro. Outras, passam
longe do alvo, errando solenemente
a previsão. Quando o presidente
Fernando Henrique Cardoso assu-
miu, em Io de janeiro de 1995, essas
apostas eram, na maioria, otimis-
tas. Várias foram feitas na bolsa de
valores, que deveria ser muito be-
neficiada com a injeção de ânimo e
subiria embalada pelas mudanças
econômicas.

Quem ganhou? 
"Poucos, real-

mente poucos", assegura o econo-
mista Gil Deschatre, sócio da con-
sultoria de investimentos Lógica do
Mercado e professor do Instituto
Brasileiro do Mercado de Capitais
(Ibmec). Atento observador do so-
be-e-desce diário das ações, ele aca-
ba de preparar um interessante es-
tudo mostrando que. de um univer-
so de cerca de 500 papéis negocia-
dos com regularidade nos pregões,
apenas um seleto grupo de cinco
conseguiu dobrar de preço no pe-
ríodo de um ano e três meses.

Lucratividade — "Isso mos-
tra a queda acentuada de pratica-
mente todo o mercado acionário
desde o ano passado. Garantiu lu-
cro basicamente quem conseguiu
descobrir ações dc empresas que
deram uma virada, seja porque
venderam muito, aumentando a lu-
cratividade, ou porque o controle
trocou de mãos. O resto amargou
um bom prejuízo", afirma Gil Des-
chatre.

Basta olhar no levantamento as
10 maiores valorizações no governo
de Fernando Henrique para perce-
ber que realmente acertar na bolsa

A bolsa no governo FHCtl

Maiores altas Maiores quedas
Tam PN 248% Aquatec PN -94%
Cerj ON 158% Ficap-Marvin -92%

Sudameris 140% Embraer PN -90%
Cambuci PN 130% Ferro Ligas PN -90%
Lojas Renner PN 120% Zivi PN -88%
Brahma PN 92% Buettner PN -88%
Brahma ON 92% Lum's PN -87%
Nakata PN 88% Mesbla PN -85%
Real Investim. PN 88% Brasinca PN -84%
Acos Villares PN 77% Agrale PN -84%

Ibovespa -3,2%
•Obs: (') As oscilações foram calculadas já prevendo o impacto da
corrosão inflacionária no período.
Todo o estudo foi deflacionado pelo dólar.
Fonte: Consultoria de Investimentos Lógica do Mercado

de valores é tão difícil quanto na
Süpersena ou no Pápatudo. Ou al-
guém poderia imaginar, ainda em
janeiro de 1995, que as ações da
empresa de aviação regional TAM
— conhecida por um marketing
perfeito e ótimos serviços, mas de
pouca tradição na bolsa — conse-
guiriam liderar a lista de rentabili-
dade? Garantiram uma alta de
248%, já dcflacionada pela varia-
ção do dólar nesse período.

Cambuci — Pouco provável
também que as atenções tenham
sido dirigidas, naquela época, para
os papéis da Companhia de Eletri-
cidade do Estado do Rio de Janeiro
(Cerj), com 158% de valorização. E
o que dizer da pouco conhecida
Cambuci? Para quem não sabe, a
empresa fabrica bolas de futebol e
meias esportivas. E suas ações, de

pouca liquidez, garantiram um re-
torno de 130%.

As outras ações que consegui-
ram subir mais do que 100% reais
foram: Banco Sudameris Ordinária
Nominativa, com valorização de
140% e Lojas Renner PN (loja de
departamentos gaúcha), com 120%
de alta. Os acionistas da tradicional
Brahma também tém bons motivos
para abrir uma cerveja e comemo-
rar. Tanto as ações ordinárias (com
direito a voto), como as preferen-
ciais (sem esse direito), garantiram
uma valorização de 92%.

O índice Bovespa, termômetro
do mercado acionário paulista, re-
gistrou queda de 3.2% no governo
de Fernando Henrique. "Os 

papeis
de segunda e terceira linhas tiveram
quedas astronômicas", explica o di-
retor da consultoria Lóeica do

Mercado. Também não garantiram
um bom retorno diversos investido-
res que apostaram na disparada das
empresas que estão na lista das pri-
vatizáVeis, como Vale do Rio Doce
e as dos sistemas Telebrás e Eletro-
brás.

O estudo mostra que 109 ações
desvalorizaram mais do que 50%.
Ou seja, precisariam, agora, garan-
tir uma surpreendente alta de 100%
apenas para voltar aos mesmos ní-
veis de preços que eram engociadas
antes da posse do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. E que
papéis foram os lanterninhas nos
pregões nos últimos 15 meses?
Aquatec, prestadora de serviços e
fornecedora de equipamentos para
prospecção de petróleo, lidera a lis-
ta das maiores desvalorizações,
com 94% de queda. Os papéis da
Ficap-Marvin, empresa do grupo
Arbi. caíram 92%, e os da Em-
braer. privatizada há dois anos.
exatos 90%.

Novas apostas — Para quem
está à procura de novas apostas
para os próximos dois anos e oito
meses de governo, o economista re-
comenda muita cautela. "È 

preciso
garimpar. Cada caso é um caso.
Ninguém vai conseguir ficar rico da
noite para o dia na bolsa. Mas pode
garantir um bom lucro se acertar a
tacada."

Para os investidores mais conser-
\ adores, a recomendação é escolher
papéis que. embora sejam tradicional-
mente mais caros, garantem bom lu-
cro. como a Brahma. Já para os que
gostam de fortes emoções, sua dica
são ações menos badaladas, mas que
podem disparar. Da sua lista de apos-
tas hoje fazem parte principalmente
companhias ligadas ao setor de ali-
mentação e consumo popular. Quem
sc habilita?

Na rescisão de contrato de tra-
balhcu a-empresa que me despediu,
sem justa causa, efetuou o desconto
do Imposto de Renda na Fonte so-
bre uma parte do valor da indeni-
zação. O procedimento adotado
pela empresa está correto?
Sim. São tributáveis na rescisão
de contrato de trabalho os valores
correspondentes ao saldo de salá-
rio, férias e licenças especiais não
gozadas recebidas em dinheiro,
bem como ao aviso prévio nos
casos em que o empregado tenha
trabalhado normalmente até seu
término ou ficado á disposição do
empregador. Portanto, a parcela
submetida ao desconto do IRRF
deve ser computada como rendi-
mentos tributáveis, bem como o
IRRF deve ser abatido para fins
de apuração do Imposto de Ren-
da devido na declaração de ajuste
anual.
Sou autônomo e gostaria de saber
quais são as despesas que podem
ser escrituradas no livro-caixa?
O livro-caixa deve ser escriturado
pelas pessoas físicas que recebe-
ram rendimentos do trabalho não
assalariado, de pessoas físicas e
jurídicas, inclusive os titulares dos
serviços notariais e de registro e
os leiloeiros, exceto os transporta-
dores de passageiros e de carga e
os garimpeiros. Podem ser escri-
turadas no livro-caixa as despesas
comprovadas com documentação
idônea, decorrentes do exercício
da respectiva atividade de presta-
ção de serviços, tais como: a) a
remuneração paga a terceiros,
desde que com vínculo empregam
cio. os encargos trabalhistas e
previdenciários respectivos: b) os
emolumentos pagos a terceiros; c)
as despesas de custeio pagas, ne-
cessárias á percepção da receita e
a manutenção da fonte produto-
ra.
Não estou obrigado a apresentar a
declaração de renda. No entanto,
estou pretendendo apresentá-la pa-

ra declarar os bens que possuo.- O
fato de apresentar a declaração em
um determinado ano me obrigá a
apresentá-la nos anos seguintes?
Não. A obrigatoriedade da apre-
sentação da declaração de ajuste
anual dependerá do enquadra-
mento em qualquer das situações
previstas na legislação em cada
ano. í
As contribuições feitas mensalmen-
te para a Igreja podem ser abatidas
na apuração do Imposto de Ren-
da?
Não. As mensalidades pagas por
associados das entidades benefi-
ciadas, bem como as contribui-
ções e doações a igrejas de qual-
quer culto, entidades exclusiva-
mente religiosas, entidades; de
classe ou clubes de serviços, tais
como, o Rotary. Lions e asseine-
lhados não podem ser deduzidas
dos rendimentos tributáveis para
fins de apuração da base de cálcu-
10 do Imposto de Renda. Podem
ser deduzidas as contribuições lei-
tas aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, a insti-
tuiçôes filantrópicas, de educa-
ção. de pesquisa cientifica ou de
cultura, inclusive artística, que es-
tejam legalmente constituídas no
Brasil e funcionando reguíarmen-
te com a observância dos estatu-
tos aprov ados, e reconhecidas Co-
mo de utilidade pública em nível
federal e estadual, e ao Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(Unicel). A comprovação do pa-
gamento deve ser feita com recibo
ou declaração da instituição benc-
11 ciada.
Fonte: Boucinlm Campos

. I.v canas para a coluna Tire Suas
Dúvidas Sobre IR devem ser envia-
das para o JORNAL DO BRA-
SIL. na Avenida Brasil 51)0, 6"an-
dar. São Cristóvão. CE/': 20.4*19-
900, Rio dc Janeiro. A coluna é
publicada às segundas, quartas, sã-
budos e domingos.
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AOS SABADOS PELO MODERNISSIMO MD-11/VARIG
R5 mmm ^ÊÊÊ À VISTA RS 1.080,

ou entr. rs ai«,
+ 15 x USS 90,*

VEJA PORQUE ESTA É A MELHOR OFERTA:
7 noites na Hatél Howard Johnson, em apto. triplo, um dos melhores 3* de NYC.
Vôo dlumo exclusivo, com o mesmo padrão de serviços de bordo dos vôos Internacionais VARIG.
2 guias especlaliiados à bordo e equipe de apoio com 25 profissionais exclusivos em NYC
Cartão de Assistindo Internacional Top-Card (Seguro Viagem).
Classe turística superior ou executiva: consulte adicional.

A melhor seleção de hotéis: S*«H« Oat* (4*), D «rol Inn (4*), Plaxa Flfty (4#superior) Grand Hyatt (5*), Waldarf JUtoria (Luxo). Consulte preços.
&

VOOS ESPECIAIS SOLETUR-VARIG

7 NOITES COM HOTEL, AVIÃO E TRASLADOS

-'ggggy

Se encontrar pacotes Iguais por um preçoinferior a Soletur banca a diferença.
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Desde RJ
2X
(S/ JUROS)44A

* Preços em dosse turístico, p/ saída de 14/4.

| CENTRO 221-4499 mi»* 593-4048
5 COPA 255-1895 BAIMA 494-2137
IPANEMA 521-1188 H.IGUAÇÚ 667-3673

ruucA 264-4893 NITIRÓÍ 710-7401

AOS DOMINGOS VOANDO BOEING 767/ VARIG
À VISTA RS 896,

OU ENTR. RS 179,
*+ 15 X USS 75*

VEJA PORQUE ESTA E A MELHOR OFERTA:
7 noites no Hotel Kin-Ha (<?), em apto. triplo, com cofé da manhã (tipo buHet).
Vôo exclusivo, com o mesmo padrão de serviços de bordo dos vôos inlernocionais VARIG.
Guia espedalliado à bordo e equipe de apoio exclusiva em Cancun.
Cartão de Assistindo Internacional Top-Card (Seguro Viagem).
Classe executiva: consulte adicional.

A melhor seleção de hotéis, com ótima localização, junto ao Centro Comercial • às melhores
praias de Cancun: funset {5*), IMercontinental (Luxo). Consulto praças.
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Ex-gerente

do Daiwa

confessa

nova IORQL'1: — O ex-gerente
gerai ida filial novaiorquina do
banco japonês Daiwa. Masahiro
Tsuda, foi considerado culpado
por ter ocultado urna perda de
USS 1.1 bilhão dos fiscais do go-
verno dos Estados Unidos, em jju-
lho (?o ano passado.

Diante do tribunal, Tsuda ar-
gumentou que estava seguindo
ordens de seus supervisores e que
o ministro das Finanças do Japão
sabia das operações, mas quis
adiar a divulgação das perdas. A
acusação contra o funcionário, ha
30 anos no banco, pode resultar
em uma pena máxima de cinco
anos de prisão, além de multas. A
senieça sera anunciada em 12 de
julho.

Em troca da confissão do cri-
me, a Promotoria desistiu de acu-
sã-lo também do crime de forne-
cer informações falsas aos fiscais
do governo, o que resultaria nu-
ma pena adicional de três anos.
Tsuda. de 45 anos, começou a ser
processado em novembro.

WHITE MARTINS
??VOUAüM

PRAXAIR INC

ÁçMS
:abrasca••"ttifcompin/ii# u>iK>«ai

SA White Martins
Companhia Aberta CGC 33.000 571/0001-85

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA (CONJUNTA)SEGUNDA CONVOCAÇÃO
São convidodos os Senhores Acionistas poro a Assemblcio Geral Ordinaria/Extraordincna
(conjunta), prevista para se realizar na sede social do Empresa, á Rua Mayrink Veiga n* 9 • térreo
(Auditório), nesta cidade, às 15 00 horas do dia 30 de abril de 1996, a iim de deliberarem sobre aseguinte Ordem do Dia. 1 - NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA; l.a) Exame e discussão, para efeitode posterior votação, do Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dosAuditores Independentes, referentes ao exercido social encerrado em 31 de dezembro de 1995; l.b)Apreciação de proposto da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administração, reler ente oo aumentodo capital social de R$359.153.019,94 para R$439.825.783,38, mediante a incorporação da reservaconstituída por ocasião do Balanço de 31 de dezembro de 1995, resultante da correção monetária docapitol realizado, sem emissão de ações novos, nos termos do artigo' 167 e paróqralo 1®. da lei n'6 404/76; 1 .c) Apreciocão de proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administração,referente à destinação do saldo de lucros Acumulados do periodo; l.d) Eleição do Conselho dcAdministração, l.e) Fixação da remuneração dos administradores 2 • NA ASSEMBLÉIA GERALEXTRAORDINÁRIA; 2.o) Apreciação de proposto da Diretoria, já aprovoda pelo Conselho doAdministração, referente ao aumento do capital social de R$439.825.783,38 para R$443,104.224,19,mediante a utilização de reservas diversas, sem modilicacão do número de ações; 2.b) Apreciação doProtocolo e Justificação relativos ò cisão da UNIGASES COMERCIAL LTDA e'à poster.or incorporaçãoda parcela cindida pela SA. WHÍTE MARTINS; 2,c) Apreciação de Proposta da Diretoria já aprovada
pelo Conselho de Administração, referente à nomeoçoo de perito/empresa especializoda, para, na formada lei. proceder a avaltação da porcela cindida da ÜNIGASES COMERCIAL LTDA, a ser vertida para aSA WHITE MARTINS, via incorporação; 2.d) Apreciação e aprovação do Laudo de Avalioção a serapresentado pelo perito/empresa especializoda, nomeado na forma dó item precedente; 2.e) Aprovaçãoda incorporação citoda no item 2.b retro, e do aumento do capital desta companhia, em decorrênciada versão ao mesmo do valor objeto do Laudo de Avaliação referido anteriormente, com a conseqüenteemissão, de novas ações ordinárias escriturais sem valor nominal, a um valor de emissão de R$ 1,12 (humreal e doze ceotavos) o lote de mil ações, ações essas que serão atribuídas aos quotistas da UNIGASESCOMERCIAL LTDA htulaies da parcelo cindida, em substituição aos seus direitos de sócios, que seovtinguirão em decorrência da incorporação, na forma prevista no Protocolo acima referido. 2.f)Apreciação de Proposta da Diretoria, já aprovada pelo Conselho de Administração, referente ò alteraçãodo artigo 5 ' des Estatutos Sociais, que trata do capital social, em decorrência das deliberações constantesdos itens l.b 2.a e 2.e acima citados. O percentual mínimo de participação no capital votante,necessário á requisição do voto múltiplo, na lorma da Instrução CVM ns 165/91 é nesta data, de 5%.

Rkd de Janeira, 08 dc abril de 1996.
FEUX DE BULHÕES

Presidente do Conselho de Administração

!¦ ITAIPU
BINACIONAL

CONCORRÊNCIA BINACIONAL INS N° 0002/96/BR/PY
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO

VERTEDOURO, REPARO DE EROSÕES E DE
SUPERFÍCIES HIDRÁULICAS E TRATAMENTO
DE TALUD

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA BINACIONAL
PODENDO PARTICIPAR EMPRESAS PARAGUAIAS E BRASILEIRAS,
ISOLADAMENTE OU EM CONSÓRCIOS BINACIONAIS
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
AQUISIÇÃO: Os documentos estarão disponíveis para prévia análise,
podendo ser adquiridos a partir de 08.04.96 até 19.04.96, no horário
das 8:30 às 11:30 e das 14:30 às 16 30, mediante pagamento por
cheque da pessoa jurídica à ITAIPU BINACIONAL, ou em efetivo no
valor de RS 100,00 (cem reais), devendo ser adquirido por pessoa
credenciada pela empresa interessada, no endereço abaixo:

Superintendência de Compras - Curitiba
Rua Comendador Araújo, 551- Térreo
80420.000 - Curitiba - PR - Brasil
Telefone (041) 321 -4191
Telefax (041)321 -4454

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 08 de maio de 1996 - às
15 horas/PY - 16 horas/BR - Centro de Recepção de Visitantes da
Itaipu, Av. João Batista de Oliveira Figueiredo, s/nr - Hernandárias -
Paraguai.

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
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PETROLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

"MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
m
BRASIL

E&P - Bacia de Campos
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA OE PREÇOS N» 160.1.012.96-8
Objeto. Serviços de inspeção e fabricação de equipamentos e materiais adquiridos
de terceiros pela PETROBRAS sob regime de preços unitários por um prazo de 730
(setecenlos o trinta) dias corridos, através de licitação Itpo "menor preço".
(Cadastro PETROBRAS Item 02 05.01).
Edital encontra-se a disposição para consulta o/ou obtenção na Gerôncia de
Contratos da E&P • Bacia de Campos Av. Elias Agostinho. 665. Sala 104. Bloco
B. em Macaô • RJ. A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de R$ tO.OO.
Recebimento das documentações e propostas no dia 26/04'96 âs lO OOli na E&P- Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
documentação.

BRASIL
BND^ FINAME

BNDESPAR

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS AA/GEJUR-02/96

OBJETO: Aquisição de 13.200 (treze mil e duzentos) resmas de
papel A-4, branco, AP 75 g/m2, para reprodução em equipamentos
copiadores eletrostáticos e utilização em impressoras a jato de tinia
e a laser.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social • BNDES,
através de sua Comissão de Licitações, comunica aos licitantes da Tomada
de Preços AA/GEJUR 02/96 que a abertura dos envelopes de propostas
dar-se-á no dia 10 de abril de 1996. ás 15:00 horas, no Centro de
Treinamento Rômulo de Almeida, situado na Av. Republica do Chile, n° 100,
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 02 de abril de 1996. ?
Comissão de Licitações do BNDES.

mm
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•aer 
prepara-se

para 
levantar vôo

A Embraer prepara-se para dar um salto de qualidade no
l \ competitivo mercado aeronáutico. Está concluindo negocia-
ções com uma instituição financeira americana para a constituição
de uma empresa que financiará seus aviões para os compradores.
A operadora — na prática uma financeira — estará funcionando
em julho e deverá ter sede nos Estados Unidos. Para atender a
Europa, é provável que a filial seja na Irlanda. "As empresas hoje
preferem o leasing para evitar a concentração de ativos e a
Embraer vai poder oferecer essa opção no segundo semestre", diz o
presidente da empresa, Maurício Botelho.

Marcada por prejuízos milionários, a Embraer foi privatizada
em 1994 e ainda nâo teve lucro. Vem melhorando sua performance
e, este ano, deve fechar as contas com um prejuízo de R$ 40
milhões. Bem menor do que o do ano passado, que chegou a JRS
300 milhões. O faturamento, que em 1995 foi de R$ 320 milhões,
deve pular este ano para RS 450 milhões e Maurício Botelho
aposta no lucro para 1997.

Além de poder financiar seus clientes, a Embraer joga todas as
suas fichas na comercialização de seu jato EMB-145, com capaci-
dadc para 50 passageiros. A certificação do novo avião da Em-
braer deve ser concedida entre outubro e novembro. Ainda assim,
a empresa espera entregar quatro unidades, ao preço de USS 15
milhões cada, ainda este ano. No ano que vem entregará 29 ou 30;
em 1998,40, e, a partir de 1999,48 aparelhos ao ano.

Para voar nesse "céu de brigadeiro", a Embraer teve de tomar
decisões duras. Demitiu 1,7 mil funcionários seis meses depois da
privatização e agora teve uma delicada negociação com os sindica-
tos do Engenheiros e dos Metalúrgicos de São José dos Campos,
vinculados à CUT.

Sob a garantia de confidencialidade, a empresa abriu todos os
seus números e estratégia de médio e longo prazos para os
sindicalistas. Mostrou-lhes que, para garantir o emprego de todos,
teria de demitir mais 1.150 funcionários ou trocar esse exército de
desempregados por redução da jornada de trabalho e dos salários,
bem como das horas extras, além da flexibilização da jornada de
trabalho. Mas não houve como evitar 350 demissões. Mais de 3 mil
funcionários aprovaram o acordo proposto pela empresa aos
sindicatos. Assim, explicou Maurício Botelho, preservaram-se 800
empregos e foram dadas condições para a empresa voltar a ser
lucrativa, sempre fazendo questão de elogiar a maturidade c a
lealdade dos sindicalistas ligados à CUT.

dólares para a despoluiçâo

Projeto  > Valor (US$ mil)
Usiminas (MG) : 16.977
Estado de Sao Paulo • 13.297
Klabin (PR) : 11.703
Cosipa (SP) : 7.412
Cejon(SC) • 4.27S

? O BNDES liberoil o equivalente a USS 500 milhões, no ano

passado, para projetos de despoluiçâo ambiental. Foi um cres-
cimento de 64% em relação a 1994. Os setores siderúrgico —

grande poluidor no período anterior à privatização —, petro-
químico e de papel e celulose foram os responsáveis pela.'
maiores demandas de financiamento e pelos maiores desembolsos

Guerra list ai
Já confirmaram presença na

reunião de quarta-feira, em Brasi-
lia, na residência oficial do gover-
nador Cristóvam Buarque, os go-
vernadores de Minas Gerais, do
Rio Grande do Sul, Paraná, Espi-
rito Santo e de Goiás. íi esperado
o comparecimento de dois outros
governadores, de São Paulo e do
Rio de Janeiro. No encontro pre-
tende-se discutir uma trégua na
guerra fiscal que tem sido travada
entre os estados cm tentativa de
seduzir investidores estrangeiros.

Nos trilhos
O Banco Mundial vai empres-

tar USS 204 milhões para a esta-
dualizáçâo do sistema de trens da
CBTU em Recife. O acordo foi
assinado ontem em Washington
pelo ministro dos Transportes,
Odacir Klein. Os recursos serão
investidos na modernização c ara-
pliação do metrô da capital de
Pernambuco, o Metrorec.

Leste Europeu
Liderados pelo presidente da

Câmara de Comercio e Industria da
República da Ucrânia, Mikhailit-
dienko Olexander, 30 empresários
ucranianos visitam amanhã, no
Rio. a CNI. Discutirão as melhores
formas de implementai o intereãm-

PELO MERCADO

Começa hoje a subscrição de
ações do Banco do Brasil. Serão
341 bilhões de ações ordinárias
nominativas ao preço de RS 12,85
por lote de mil e 267 bilhões de
preferenciais nominativas ao preço
de RS 13.51 o lote de mil. As
subscrições totalizam RS 8 bi-
lhões.

Por orientação do ministro da
Previdência Social. Reinhold Ste-
phanes. o superintendente esta-
dual do INSS, Luiz Carlos Gui-
marães, está lançando uma ofensi-
va contra os sonegadores para co-
brar 48,8 mil débitos, que somam
RS 1.5 bilhão.

Foram eleitos os novos presi-
dentes e vice do Conselho Curador
da Fundação Getúlio Vargas. O
diretor de operações nacionais do
Instituto de Resseguros do Brasil,
Carlos Alberto Protásio, foi esco-
lhido presidente e seu vice é Ar-
mando Klabin, presidente da Kla-
bin Irmãos & Cia.

O fundo Agenda, da Corretora
Agenda, fechou o mês de março
com uma rentabilidade de 4,74%,
superando a taxa Anbid — 2,22%
— e o indice Dow Jones — 1,84%
—. bem como o lbovespa, que foi
negativo cm 0.06%.

L'Oréal amplia fábrica no Rio

¦ Füial brasileira é a qiie ma[s cresce no mundo e deve faturar R$ 250 milhões este ano

bio comercial entre os dois paises.
Na quinta-feira a delegação será rc-
ccbida, cm Brasília, pelo presidente
cia CNI, senador Fernando Bezerra,
para assinatura de um acordo de
cooperação empresarial.

De olho

A Paranapanema está de olho
na privatização da metalúrgica Ytn-
to. na Bolívia. Vai disputá-la com
concorrentes da Malásia. Suiça e
Austrália. A compra da metalúrgica
em si não é fundamental. O melhor
é que no pacote de privatização
quem levar a metalúrgica ficará
também com dias minas de esta-
nho. para explorar pelo regime de
concessão. A Paranapanema detém
hoje 10% do mercado mundial de
estanho e, se vencer o leilão, poderá
ampliar significativamente sua par-
ticipação no mercado.

No mercado

O setor de previdência privada
aberta ganha, cm maio, um concor-
rente de peso atraído pela expectati-
va de crescimento do sistema nos
próximos dez anos, quando se prevê
o ingresso de 30 milhões de contri-
buintes na previdência complemen-
tar. contra os atuais 1 milhão. A
Sulaprevi, do grupo Sul América,
esquenta os motores para entrar na
disputa desse mercado.

FERNANDO THOMPSON
Há um mês, Owen-Jones, chair-

man da L'Oréal, fez uma visita-
relâmpago ao Brasil. Veio ver de
perto a fórmulá de sucesso usada
pela filial para se destacar como a
que mais cresceu de todo o grupo
no ano passado, exatos 54% reais.
Jones ficou impressionado com o
que viu. Nos três primeiros meses
deste ano, a filial cresceu 40%, em
comparação com o mesmo período
de 1995. Resultado: mandou apre-
sar a duplicação da fábrica do Rio.

Paolo Gasparrini, presidente da
L'Orêal do Brasil, não perdeu tem-
po. As obras foram aceleradas e a
nova unidade será inaugurada até o
fim deste ano e não mais em 1997.

"Está difícil atender ás encomen-
das. Precisamos ampliar a produ-
ção porque esse crescimento veio
para ficar", aposta. Com um invés-
timento de RS 25 milhões, a fábri-
ca, instalada na Via Dutra, terá sua
capacidade ampliada, chegando a
100 milhões de unidades anuais.

Qual o segredo para manter um
crescimento tão grande, por dois
anos seguidos? Gasparrini diz que o
brasileiro, principalmente o público
feminino, é vaidoso e que, com a
estabilização da economia, pôde
gastar parte de seu salário cuidando
do corpo. Basta ver, afirma, como
cresceu o número de academias pe-
lo país. Por isso, a empresa está
apostando em linhas mais baratas,
para as camadas mais populares.

Nova fase — Gasparrini diz
que a empresa está entrando numa
nova fase. "Faturamos muito pou-
co aqui. No ano passado foram
USS 1% milhões. Isso é nada, se
levarmos em consideração que a
população brasileira é de mais de
150 milhões de pessoas."

O executivo italiano, há cinco
anos no Brasil, quer a empresa fa-
turando USS 500 milhões no país.
Pelo entusiasmo com que fala, pa-
rece não estar muito longe de al-
cançar seu objetivo. Para este ano,
as projeções apontam vendas de pe-
lo menos USS 250 milhões.

Para conseguir dar conta das en-
comendas, além da duplicação da
fábrica, a L'Oreal construirá uma

nova central de abastecimento. A
atual, com 6.000 m2, não dá mais
conta dos pedidos. Os planos -são -
de construir uma nova, quatro ve-
zes maior, que será terceirizada. Se-
gundo Gasparrini, os custos serão
reduzidos, já que os futuros admi-
nistradores poderão usar as instai-
ções para atender a outras empre-
sas, em meses de vendas mais bai-
xas.

Os novos lançamentos da L'0-
réal serão, principalmente, na área
de cuidados com o corpo. Nessa
linha, em breve estará chegando às
prateleiras o Plenitude, um conjun-
to de produtos para o combate aos
efeitos do envelhecimento. Outra
novidade é o Bioterm.

O 
patinho 

feio Lapsa 
quer virar cisne

JL JL Divulgação

¦ Empresa abre

escritório no Rio

e muda imagem

CLAUDIA THEVENET
\ té dois anos atrás, as difi-

/V culdades de se viajar para o
exterior com um orçamento redu-
zido eram dribladas com boas do-
ses de paciência distribuídas por
escalas de vôo homeopáticas. No
Brasil, tarifas bastante econômi-
cas eram comercializadas pela ex-
tinta LAP — Linha Aéreas Para-
guaias —. que faliu em março de
1994, afundada em dívidas. Priva-
tizada e reestruturada, a compa-

Sihiaf^assou -a Jse-chamarjjnhas
Aéreas Paraguaias S/A (LapsaTè-
acaba de abrir uma representação
no Rio.

Transferida para o consórcio
Céus da América (formado por
empresas equatorianas c para-
guaias), a empresa foi comprada
por USS 22,125 milhões. O gover-
no ainda tem participação de
20% na companhia. Em junho de
1995, a empresa retomou os vôos
para São Paulo, com quatro sai-
das semanais (segundas, terças,
sextas e domingos) do Aeroporto
de Cumbica, em um Boeine 737-
200.

Para atender aos passageiros
do Rio. a empresa fez um acordo
com a Transbrasil. que leva os
passageiros até São Paulo, onde
embarcam no avião da Lapsa até
Assunção. A passagem custa USS

-JBi®
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Boeing 737-200, a Lapsa oferece quatro voos sematuiis de Sao Paulo para AssionaoCom um moi

319, mas a empresa está oferecen-
do tarifas promocionais até o fim
do mês de abril.

Marketing — Atrasos nos
vôos. overbooking (excesso de
passageiros) e horas de espera
acabaram criando uma péssima
imagem para a empresa. Tendo
como alvo acabar com a herança
negativa, a nova direção aposta
no marketing. "Estamos investiu-
do na qualidade do nosso produ-
to e uma das medidas é a assistên-
cia total ao passageiro. Procura-
mos cobrir as necessidades do
mercado de transporte aéreo: com
a criação do Mercosul o tráfego

aumentou em 15%", diz a direto-
ra de Marketing da Lapsa, Espe-
ranza Celauro.

A partir de maio. a empresa
vai oferecer um serviço de cupons,
que dará direito a descontos em
hotéis, restaurantes e aluguel de
automóveis. A companhia — que
em 1995 transportou 150 mil pas-
sageiros — espera dobrar este nú-
mero em 1996 com a criação de
novas rotas. A Lapsa deverá fir-
mar ainda um acordo com a ame-
ricana United Airlines para ope-
rar em conjunto o trecho Miami-
Los Angeles.

Atualmente, a frota da empre-
sa paraguaia tem dois Boeing 737
e dois Airbus. Ao contrário dos
1.100 funcionários da antiga LAP

e dos 12 escritórios no exterior, a
nova Lapsa possui apenas 240
funcionários e dois escritórios no
exterior.

São 70 funcionários por avião,
cobrindo nove rotas diferentes em
30 vôos semanais. As linhas de
maior potencial da empresa são as
de Buenos Aires e Miami. "São
Paulo também está com um gran-
de potencial e Lima cresceu bas-
tante e se estabilizou", disse Espe-
ranza.

Franquia de molduras chega ao Brasil

SÃO PAULO — A rede ameri-
cana FastFrame, especializada
em molduras, inaugura dentro de
duas semanas sua primeira loja
em São Paulo. Segundo o empre-
sário Franklin Viegas, que com-
prou os direitos da marca no pais.
serão investidos RS 7.5 milhões
até 1998.

"Cada uma das lojas da rede
terá condições de montar uma
moldura em 15 ou 30 minutos.

Caderno

Idéias
L 1 V R o S

SÁBADO

JBno seu

enquanto os serviços desse tipo
no mundo inteiro levam 10 dias
ou mesmo 30 dias para serem
feitos", declara Viegas, que atua-
va antes apenas na administração
de shopping centers regionais, co-
mo o de Taubaté e Mogi das Cru-
zes. no interior de São Paulo.

O contrato firmado entre Vie-
gas e a FastFrame. sediada nos
Estados Unidos, foi fechado em
julho do ano passado. Ficou esta-

PAULO

Hotèl j
Pan Americano

? ? ? ?

belecido que 52 lojas serão aber-
tas nos próximos quatro anos.
Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná e Distrito Federal tam-
bem são prioridades, sendo que
10 lojas serão administradas por
Viegas e o resto por outros em-
presários interessados no negó-
cio. O valor cobrado para abrir
uma franquia da empresa é de RS
150 mil, o que inclui 45 dias de
estoques de materiais, móveis etc.

"Cada uma das lojas deverá fatu-
rar cerca de RS 60 mil por mês",
afirma Viegas.

Para garantir a rapidez no ser-
viço, cada um dos estabelecimen-
tos terá um robô criado pela ame-
ricana Wizard. Ele é o encarrega-
do de desenhar o passe-partout
(tamanho do fundo do quadro).
As lojas da FastFrame oferecerão
também vários tipos de posters.
cujos modelos serão exibidos em
um televisor.

/ /TARIFAS ESPECIAIS PARA ABRIL
Single R$ 112- Duplo R$ 126

R. AUGUSTA 778 Tel
TQU FREI 0800 1 10333 I

101 1 ! 231 0333
1« OI I 2S6 4657

Classificados
Disque

0800-23-5000 JB

IjMi 
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SE VOCE SABE DAR VALOR A

SUA VIDA

AJUDE A QUEM NÃO SABE

cvv

CENTRO DE VALORIZAÇÃO

DA VIDA

Um programa de Prevenção do

Suicídio e de Apoio Emocional

SEJA UM VOLUNTÁRIO DO CW

PROCURE O

CURSO DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

Dias 20 e 27 de abril (sábados),
das 13h às 18h

Local: Forte de Copacabana

(Posto 6 — Auditório)
Informações pelos telefones:

287-9922 c 521-9922

in



jj^jj^^

rios tiros na cabeca, sendo que The- morando em Acari, numa casadei-
. Ele

,ji^«ju&fci£? Hi^^r- te seis anos. De origem humilde, ela sado por momentos de depressao:
1 

jHBtej^ 
passou a infancia na casa de um quando foi atingido na perna por

empregada domestica. Aos 12, co- Bahia, ele tentou se matar tomando
Mdrcia Fngues Vieira, 18 anos, foi encontrcida morta na Via Dutra nheceu Jorge Luis o Barroso remedios. Mesmo assim, ela nao
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Cidade
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PM mata mais em Acari |

h Favela no suburbio e a recordista em —-—-*——

casos de pessoas mortas pela polieia ¦^^EEp3pEHIHBHHHHHiHHHHHHHH~ Goyernador^

bana,eare- quando sao contabilizadas as .Impreissionada.com o lei|^a-
giao do Rio f^nMm mortes ocorridas dentro de mor- m JL^,-; 4*£., mento feito pelo JORNAL; 1)0
com o maior ^/%afV ros e favelas. Nestas areas caren- £w J| s 

*"* 
; aB BRASIL apontando o aunietito

numero de • tes, ocorreram 75% dos supostos 
das'mortes 

provocadas pela Pbli-

neiro de 1995 e fevereiro de 1996, No total, foram registrados 16 | Nunca Mais, Cecilia Coimibra,
segundo levantamento feito pelo autos de resistencia na Zona Sul »1^A ^>^8*6f48 envia hoje nota ao governador
JORNAL DO BRASIL. Dos 147 do Rio. Destes, cinco acontece- '^| Marcello Alencar pedindo escla-
registros de ocorrencia classifica- ram fora de favelas: no Aterro do "' 

recimentos 
sobre a falta de pericia

sao—seteaconteceramna Fave- que estariam resistindo 1 ordem •%^^'mm 
^ 

an* 
<• no Rio.^Todosuspeko'oiiLL^i-

la de Acari e no Morro da Pedrei- de prisao. Na Lagoa e no Aterro Humbert© Mota Alba Zaluar Herbert de Souza, nal deve ser preso. processado e
ra. do Flamengo, os homens que fo- Presidenie da Associagao Antropologa. Ea primeira vez Betinho julgado na forma da lei", diz a

Ali, morreram 11 das 201 viti- ram mortos haviam roubado ta- Comercial do Rio de Janeiro: "No que este tipo de levantamento Socidlogo: Em Sao Paulo, nota, que tambem sera enviada ao
mas contabilizadas pelo JB no le- xistas. Em Laranjeiras, foi morto meu ver, a polieia esta teito no Rio e isto e muito numero de mortos pela polieia ministro da Justi?a, Nelson Jo-
vantamento feito durante duas se- um assaltante que atravessou o trabalhando bem. A impressao importance para o controls era um escandalo, mas bim, e aos presidentes das comis-
manas nos registros das 37 dele- Tunel Santa Barbara num carro que fica, com as mortes de democratico da pohtica de resolveram mudar e o resultado soes de Direitos Humanos da Ca-
gacias da capital c publicado on- roubado. marginais, e que a polieia esta 

segurantja. Agora, temos uma visivel. 0 comportamento da mara Federal (Helio Bicudo), As¬
tern. Acari fica na area de atuagao Como revelou o levantamento nresente em varios lueires F 

base Segura para anausee polieia nao depende so dos sembleia Legislativa (Marcelo
do 9° Batalhao de Polieia Militar publicado ontem pelo JORNAL alem rii«n miiifns nnliriuic 

' conlesso que pensa\ a que marginais, mas da orientagao que Dias) e da Camara dos Veradores
(Rocha Miranda), recordista no DO BRASIL, o numero medio de tamhr-m mnrrpm nn< -n'rlmnc polieia matava menos. Antes, recebe. E a orientagao que (Augusto Boal).
numero de mortes de ci vis no pe- pessoas mortas por policial's mili- » • D a que se tinha era o numero de polieia do Rio tem e a de atirar "Estou impressionada. Ate os
riodo pesquisado. tares no Rio vem aumentando a materia prova que o Rio de cadaveres, que misturava mortos primeiro, o que e absolutamente mortos pelo regime militar ti-

Outras favelas na area do 9° desde a posse do general Nilton Janeiro esta enfrentando muito por violencia com os de preocupante. A polieia que nham direito a fotos de local e
BPM aparecem no topo do ran- Cerqueira na Secretaria de Segu- '5em a cnminalidade . acidentes. funciona nao e a que mata mais" laudo de pericia, apesar de todo o
king de mortes provocadas pela ranga Publica, em 18 de maio do  teatrinho 

que era feito para expli-
PM. Na Favela de Vigario Geral, anopassado. Vera Dias Rlbeiro Coronel Ivan Bastos car suas mortes, Foi isso que aju-
houve quatro registros, com saldo Nos cinco primeiros meses de Presidenteda Associagaode PresMmtedo Chtbc de Ojiciais da dou no trabalho dos peritos q"ue,
de sete mortes. Na Favela de Para 1995, a PM havia matado 16 pes- 

Anugose ParentesdasVitimasda 8| 'HK' - ..¦'¦sMmmM" Polieia Militar e do Corpode depois de tantos anos. nos ajuda-
Pedro, foram tres registros e qua- soas, numa media de 3,20 por 

Violencia: Essa nao e a polieia "-WwSB: Bombeiros: A materia reflete ram a desmentir aquelcs laudos",
tro mortos. Uma favela da Zona mes. Na gestao de Cerqueira, que que a gente quer. Queremos uma ; ..ca uma concepgao anacroniea de^ indignou-se Cecilia. Ela vai arie-
Sul — Vidigal, em Sao Conrado privilegia e estimula o enfrenta- pohcia preventive. E preocupante m^BsI seguranca publica. A populai;ao xar copias dos documeates-asttiF
— tambem tem-ama-dannaiores^—mento comol^trnt^glrdrcDinba- onumero deinocentesque nao e beneficiadM^noo-ba - sados 

pelo JB na Assessoria de
estatisticas de mortes causadas te a violencia, a media saltou para 

morrem nas operates policiais. —enfrentamento. A PM esta se^ Planejamento da Polieia Civil —
pela PM: sete registros para oito 20,55. 0 saldo de mortes da Poll- Nao existe trabalho junto as ¦ -IC. jitransforniando num esquadrao que armazena todos os registros
mortes, todas resultantes de agoes cia Militar, na verdade, e ainda comunidades. A polieia existe de extenninio. Amanha, quando "das delegacies*'do Rio—num
dos polieiais militares do 23° maior do que apontou a pesquisa. para proteger e nao mcentivar houver uma nova chacina como dossie sobre o assunto que envia-
BPM (Leblon). Em a 1 guns casos, os autos de re- violencia. A reaiidade da Candektria ou a de Vigario ra a entidades nacionais e interna-

Nageografia da cidade tragada sistencia sao registrados cm dele- assustadora, pnncipalmente na Geral, aqueles que ineentivam o cionais 
de protegao aos direitos

pelo numero de mortes provoca- gacias especializadas ou na Poli- area do 9 BPM, onde enfrentamento nao estarao no humanos. "Muita 
gente pode

das pela Polieia Militar — em cia Federal. Estes registros nao populagao esta sendo diamada. bancodosreus achar que pericia e burocracia| i« • I ( r« » • * • I ¦•••••••»•• t ¦•••IIIMIMItMMIIMMIIMIMIIKMItMMIIItlMIKIflllllllll • ••••»•• • •••• • ••••• •• • t* • •• • ••• • •••••••• ...
m^numa soaedade de^wcra

'dos, 

como na 6^oia da ditadurl'*
Domicio Procn^a Jos6 Lisboa da Gama Marcelo Dias Sobre o 9° BPM, a nota no
Doutor cm estudos esirdtegicos e Malcher Deputado (PT)e vice-presidente eovernador nede aue'sua atuadio
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h Favela no subúrbio é a recordista em

casos de pessoas mortas pela polícia
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Humberto Mota
Presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro: "No
meu ver, a policia está
trabalhando bem. A impressão
que fica, com as mortes de
marginais, é que a polícia está
presente em vários lugares. E,
além disso, muitos policiais
também morrem nos confrontos.
A matéria prova que o Rio de
Janeiro está enfrentando muito
bem a criminalidade".

Alba Zaluar
Antropóloga: "É a primeira vez
que este tipo de levantamento é
feito no Rio e isto é muito
importante para o controle
democrático da política de
segurança. Agora, temos uma
base segura para análise e
confesso que pensava que a
polícia matava menos. Antes, o
que se tinha era o número de
cadáveres, que misturava mortos
por violência com os de
acidentes."

Herbert de Souza, o
Betinho
Sociólogo:1' Em São Paulo, o
número de mortos pela policia
era um escândalo, mas
resolveram mudar e o resultado é
visível. O comportamento da
policia não depende só dos
marginais, mas da orientação que
recebe. E a orientação que a
policia do Rio tem é a de atirar
primeiro, o que é absolutamente
preocupante. A policia que
funciona não é a que mata mais"

Coronel Ivan Bastos
Presidente do Clube de Oficiais da
Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros: "A matéria reflete
uma concepção anacrônica de
segurança pública. A população
não é beneficiada quaado-há-—-
enfrentamento. A PM está se
transformando num esquadrão
de extermínio. Amanhã, quando
houver uma nova chacina como a
da Candelária ou a de Vigário
Geral, aqueles que incentivam o
enfrentamento não estarão no
banco dos réus".

Vera Dias Ribeiro
Presidente da Associação de
Amigos e Parentes das Vitimas da
Violência: "Essa não é a polícia
que a gente quer. Queremos uma
polícia preventiva. É preocupante
o número de inocentes que
morrem nas operações policiais.
Não existe trabalho junto às
comunidades. A policia existe
para proteger e não incentivar a
violência. A realidade é
assustadora, principalmente na
área do 9° BPM, onde a
população está sendo dizimada."

Acari, na
Zona Subur-
bana, é a re-
gião do Rio
com o maior
número de
pessoas mor- f
tas pela Polícia Militar entre ja-
neiro de 1995 e fevereiro de 1996,
segundo levantamento feito pelo
JORNAL DO BRASIL. Dos 147
registros de ocorrência classifica-
dos como "autos de resistência"

nome dado aos casos em que
policiais matam civis que estariam
resistindo a tiros à ordem de pri-
são —, sete aconteceram na Fave-
la de Acari e no Morro da Pedrei-
ra.

Ali, morreram 11 das 201 víti-
mas contabilizadas pelo JB no le-
vantamento feito durante duas se-
manas nos registros das 37 dele-
gacias da capital c publicado on-
tem. Acari fica na área de atuação
do 9o Batalhão de Polícia Militar
(Rocha Miranda), recordista no
número de mortes de civis no pe-
ríodo pesquisado.

Outras favelas na área do 9o
BPM aparecem no topo do ran-
king de mortes provocadas pela
PM. Na Favela de Vigário Geral,
houve quatro registros, com saldo
de sete mortes. Na Favela de Pára
Pedro, foram três registros e qua-
tro mortos. Uma favela da Zona
Sul — Vidigal, em São Conrado

também temumü-damiattfetr
estatísticas de mortes causadas
pela PM: sete registros para oito
mortes, todas resultantes de ações
dos policiais militares do 23°
BPM (Leblòp

Na geografia da cidade traçada
pelo número de mortes provoca-
das pela Polícia Militar — em
ações definidas por ela como con-

frontos com bandidos —, a Zona
Sul só aparece com destaque
quando são contabilizadas as
mortes ocorridas dentro de mor-
ros e favelas. Nestas áreas caren-
tes, ocorreram 75% dos supostos
confrontos levantados pelo JB em
toda a cidade.

No total, foram registrados 16
autos de resistência na Zona Sul
do Rio. Destes, cinco acontece-
ram fora de favelas: no Aterro do
Flamengo, na Glória, em Ipane-
ma, na Lagoa e em Laranjeiras.
Na Glória e em Ipanema, os PMs
mataram assaltantes de bancos
que estariam resistindo à ordem
de prisão. Na Lagoa e no Aterro
do Flamengo, os homens que fo-
ram mortos haviam roubado ta-
xistas. Em Laranjeiras, foi morto
um assaltante que atravessou o
Túnel Santa Bárbara num carro
roubado.

Como revelou o levantamento
publicado ontem pelo JORNAL
DO BRASIL, o número médio de
pessoas mortas por policiais mili-
tares no Rio vem aumentando
desde a posse do general Nilton
Cerqueira na Secretaria de Segu-
rança Pública, em 18 de maio do
ano passado.

Nos cinco primeiros meses de
1995, a PM havia matado 16 pes-
soas, numa média de 3,20 por
mês. Na gestão de Cerqueira, que
privilegia e estimula o enfrenta-
menío como estraiégiã de comba-*"
te à violência, a média saltou para
20,55. O saldo de mortes da Poli-
cia Militar, na verdade, é ainda
maior do que apontou a pesquisa.
Em alguns casos, os autos de re-
sistência são registrados cm dele-
gacias especializadas ou na Poli-
cia Federal. Estes registros não
foram contabilizados.

Luz defende 
policiais

O secretário de Segurança Pú-
blica, general Nilton Cerqueira,
preferiu ontem não comentar o
levantamento feito pelo JORNAL
DO BRASIL, indicando que a
Polícia Militar matou oito vezes
mais civis cm janeiro c fevereiro
deste ano do que no mesmo perio-
do do ano passado. Já o chefe de
policia civil, delegado Hélio Luz,
acredita que tudo não passa de
especulação e que todos os locais
de homicídio — seja por confron-
to com a polícia, guerra entre
marginais ou desovas — são peri-
ciados.

Hélio Luz acredita que todas
as mortes de autoria da Polícia
Militar foram fruto do verdadeiro
confronto com bandidos. "Desa-
fio qualquer entidade de direitos
humanos a mostrar vestígio de
execução nos casos de autos de
resistência", disse o delegado. "A
culpa é dos fabricantes de armas.

que estimulam a venda para o
Terceiro Mundo", disse.

Para o delegado, os PMs não
são os únicos culpados das mor-
tes, porque os traficantes estão
bem armados e existe muito con-
firabando de armas para o Rio."Se um policial ver algum bandi-
do com um Sig Sauer — fuzil que
dispara 750 tiros por minuto —
nas mãos. não vai ter tempo de
perguntar quem ele é, porque cer-
lamente o bandido vai atirar pri-
meiro", justifica Luz.

Já o coronel Marcos Paes, co-
mandante do 9o BPM (Rocha Mi-
randa) explica que é ordem do
general Nilton Cerqueira entrar
nos redutos dos bandidos e san-
tuários do crime. "Antes, nin-
guém entrava nesses locais, por
isso não havia enfrentamento.
Depois que passamos a entrar
nesses lugares, o número de ban-
didos mortos tinha que aumen-
tar", justificou.

Domicio Procnça
Doutor é/ti estudos estratégicos e
especialista em táticas de guerra
da Coppe UFRJ: "Toda
instituição para manter a ordem
pública tem que aplicar a força.
Não há dúvidas que qualquer
polícia do mundo comete
excessos. É muito fácil
comprometer a policia, mas
alguns casos não são tão simples
de se esclarecer porque não há
detalhes nos autos de
resistência."

José Lisboa da Gama
Malcher
Presidente do Tribunal de Justiça
do Rio: "Se um policial encontra
resistência, deve vencer o
obstáculo. Se ocorrer morte no
enfrentamento, o policial estará
no estrito cumprimento do dever
e a lei prevê isto. O que é
condenável é a polícia matar sem
resistência. Por isso, todos os
autos de resistência são avaliados
pelo Ministério Público, para
verificar se houve crime".

Marcelo Dias
Deputado (PT) e vice-presidente
da Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa: "O

general Nilton Cerqueira está
conseguindo implantar uma
política de segurança digna da
direita, ao invés de aplicar uma
política preventiva. Ele está
usando o mesmo lema do Sivuca:'Bandido bom é bandido morto'.
Toda vez que a policia entra
numa favela, mata pelo menos
um inocente".

Governador^
Ji§

será cobrado» !
Impressionada com o lev^qfa-

mento feito pelo JORNAL, ÔO
BRASIL apontando o aumento
das mortes provocadas pela PÒlí-
cia Militar no município do Rioj a
presidente do grupo TorJtiíra
Nunca Mais, Cecília Coimbra,
envia hoje nota ao governador
Marcello Alencar pedindo escia-
recimentos sobre a falta de perícia
dos corpos, além de investigação
da atuação do 9o Batalhão da-Po-
lícia Militar (Rocha Miranda),
que detém o recorde da matança
no Rio. "Todo suspeito ou margi-
nal deve ser preso, processado e
julgado na forma da lei", diz a
nota, que também será enviada ao
ministro da Justiça, Nelson Jo-
bim, e aos presidentes das comis-
sões de Direitos Humanos da Cá-
mara Federal (Hélio Bicudo), As-
sembléia Legislativa (Marcelo
Dias) e da Câmara dos Veradores
(Augusto Boal)."Estou impressionada. Até os
mortos pelo regime militar ti-
nham direito a fotos de local e
laudo de perícia, apesar de todo o
teatrinho que era feito para expli-
car suas mortes. Foi isso que aju-
dou no trabalho dos peritos qüe,
depois de tantos anos. nos ajuda-
ram a desmentir aqueles laudos",
indignou-se Cecília. Ela vai ane-
xnr cóni;i< Hr>g documeates
sados pelo JB na Assessoria de
Planejamento da Polícia Civil —
que armazena todos os registros
das delegacias do Rio —num
dossiê sobre o assunto que envia-
rá a entidades nacionais e interna-
cionais de proteção aos direitos
humanos. "Muita 

gente pode
achar que perícia é burocracia
mas, numa sociedade democráti-
ca. é o mínimo que se pode fazer",
disse.

No documento, a presidente
do grupo Tortura Nunca Mais
questiona o fato de muitos poli-
ciais levarem suas vitimas já mor-
tas aos hospitais. Também qtler
saber até que ponto os autos de
resistência — como a polícia civil
denomina os casos em que poli-
ciais militares matam civis que es-
tariam resistindo a tiros à ordem
de prisão — não são uma forma
de legalizar assassinatos cometi-
dos. como na época da ditadura.

Sobre o 9° BPM, a nota }io
governador pede que sua atuaáio
seja "seriamente investigada", às-
sim como as declarações de seu
comandante, o tenente coronel
Marcos Paes, ao JB de Ontem.
"São declarações que comprovam
não somente o abuso de autorida-
dei mas nos remetem a uma sitUa-
ção de exceção e barbárie", diz o
documento, ressaltando que o co-
ronel afirmou que seu desafio é
"exterminar os santuários dos cri-
mes".

Mulher de Jorge Luís é assassinada

O traficante Jorge Luis deixou
uma herança trágica para a mulher
Márcia Frigues Vieira, de 18 anos.
A musa do líder do tráfico de Acari
foi encontrada morta, junto com a
mãe, Theresinha Maria Frigues de
Lacerda, 43, num matagal, na altu-
ra do Km 178 da Via Dutra (antigo
Km 13), na manhã da última terça-
feira. Elas foram atingidas por vá-
rios tiros na cabeça, sendo que The-
resinha também foi acertada no
peito. Os corpos foram identifica-
dos no Instituto Médico Legal
(IML) de Nova Iguaçu, no sábado,
pelo pai de Márcia, Sebastião Viei-

ra. No enterro, realizado ontem à
tarde no Cemitério de Olinda, pre-
valeceu a lei do silêncio.

Transtornado e impaciente com
a presença da imprensa, Sebastião
Vieira, que mora em Nilópolis e
estava separado de Theresinha,
afirmou ter poucas informações so-
bre a vida da filha e de sua ex-mu-
lher, já que as duas continuavam
morando em Acari, numa casa dei-
xada por Jorge Luis. Ele não con-
firmou se vai criar o neto de três
anos, filho de Márcia com o trafi-
cante.

Embora parentes e amigos das

vítimas evitassem comentários so-
bre os motivos das mortes, os boa-
tos e sussurros cresceram. Queima
de arquivo era uma das hipóteses
cogitadas. Segundo o delegado de
plantão da 52a DP (Nova Iguaçu),
Maudery Batista, a policia só terá
dados concretos sobre o caso quan-
do o setor de homicídio iniciar as
investigações e o IML liberar o lau-
do cadavérico.

No Registro de Ocorrência (RO)
n° 001480/052, da delegacia de No-
va Iguaçu, constava o caso de du-
pio homicídio provocado por vá-
rias perfurações na cabeça, em duas

mulheres não identificadas, que tra-
javam bermuda jeans e blusa de
malha.

Márcia Vieira começou a namo-
rar o traficante Jorge Luís quando
ainda tinha 12 anos. Ela passou a
ser mais conhecida depois que' o
traficante enforcou-se na cadeia, há
um mês. Márcia chegou a revelar,
durante uma entrevista na teleVi-
são, que seu sonho era ser modelo
fotográfico. Bonita e disposta a
continuar estudando, a jovem ide
Acari despertou a curiosidade das
pessoas que não entendiam seu en-
volvimento com o traficante.

A 
preferida 

entre as amantes do traficante

Márcia Frigues Vieira, 18 anos, foi encontrada morta na Via Dutra

Apesar de
ter apenas 18
anos, Márcia
Frigues Vieira
viveu com Jor-
ge Luis dos
Santos duran-
te seis anos. De origem humilde, ela
passou a infância na casa de um
juiz. onde sua tia trabalhava como
empregada doméstica. Aos 12, co-
nheceu Jorge Luis — o Barroso —

em um baile funk. Mesmo já tendo
várias mulheres, ele começou a na-
morá-la e logo Márcia tornou-se
sua preferida. Juntos, eles tiveram
um filho, hoje com três anos.

Na época da morte do marido,
Márcia revelou que ele já tinha pas-
sado por momentos de depressão:
quando foi atingido na perna por
policiais da DAS e fugiu para a
Bahia, ele tentou se matar tomando
remédios. Mesmo assim, ela não

acreditava que Jorge Luís tivesse se
suicidado. Na ocasião, ela disse que
o traficante era constantemente ex-
torquido pela policia e que ela pró-
pria já tinha sido levada para a
delegacia de Campinho, até que o
marido providenciasse o dinheiro.

Durante toda a vida, Márcia so-
nhou estudar Direito e tornar-se ad-
vogada. Só assim poderia defender o
marido. Com a morte do traficante,
no entanto, ela desistiu. No fim do

ano, prestaria vestibular para infor-
mática. Quanto á movimentada vida
conjugai de Jorge, Márcia não fazia
objeções e comentava abertamente
que, além do seu, ele deveria ter mais
de 20 filhos em Acari.

Sua mãe, Theresinha, era com-
panhia constante. Quando Jorge
Luis foi encontrado enforcado èm
sua cela, a sogra foi a única parente
a ir à carceragem ver seu corpo.

*1
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Aoartowi as dezenas premiadas
do concurso 53 da Supersena, um
apostador do Rio de janeiro. Ele
receberá o prêmio no valor de RS
1.135.273,82. O sorteio foi realiza-
do ontem em Brasília. ' re ctitliA,

começou
A "mTltif \}A DF

H 
[2í:

PramUMtost com a quina do
concurso 193, três apostadores (um
de São Paulo, outro do Rio Grande
do Norte e o último da Bahia). Eles
receberão R$ 126.988,56. A quadra
teve 369 acertadores, cabendo a ca-
da um RS 1.032,43. O terno distri-
buirá aos seus 16.893 ganhadores a
quantia de RS 30,07.

Marcadat para sexta-feira, no
Teatro Villa-Lobos, a reestréia do
espetáculo Sagração, com o Grupo
de Dança DC. Sucesso da têmpora-
da de dança de 95, a coreografia de
Rodrigo Moreira alia o alto nivel
técnico dos 10 bailarinos a uma
linguagem contemporânea. As qua-
tro semanas da temporada servirão,
na verdade, de aquecimento para a
grande expectativa do grupo pára
este ano: a estréia de Rio - 24 horas,
a sétima grande coreografia do EXT,
que deve acontecer no segundo se-
mestre.

Arquivo

As mas de Búzios são tomadas à noite: congestionamento humano

Reuters

Carioca foge mas

engarrafa em

MARCELO SENNA
O carioca cansado dos engar-

rafamentos caóticos, das obras do
Rio Cidade e da vida agitada pe-
gou a estrada neste feriado da
Semana Santa, em busca de tran-
qüüidade. E como qualquer feria-
do de sol. um dos locais mais
procurados foi Búzios, na Região
dos Lagos. Entretanto, a paz e a
tranqüilidade que os cariocas pro-
curavam ficou no Rio. enquanto
Bu/ios foi invadida por uma le-
gião de turistas — a população
passou de 30 mil para 120 mil
habitantes. Resultado: grandes

-iuigarrafamentos, falta de estado-
i]anuanõrpTãíãT^-by^ci.lnl;i(los, _
milhares de pessoas nas ruas,
principalmente na das Pedras, e
.feita d'água. Tudo ao melhor esti-
lo das grandes cidades.

O trânsito de Búzios na hora
do rush é um dos piores do esta-
do. De manhã, entre l()h e 11 h, as
pessoas saem das casas e pousa-
das e têm que enfrentar tráfego
muito lento até as melhores praias
da cidade, como Geribá, Ferradu-
ra e de João F ernandes. Na volta,
às 18h, a situação é ainda pior. De
Geribá até o Centro, um trajeto
de apenas três quilômetros pela
Rua Bento Ribeiro Dantas, o
tempo de sofrimento é de uma
hora. Mas o engarrafamento não
paira por aí, ou melhor, pára.
Com a Rua das Pedras fechada a

veículos, a Rua Turibe de Farias
vira um caos.

À noite, o maior problema é
arrumar um local para estacionar,
com os flaneiinhas cobrando até
RS 5. Depois de contornada a
situação, o engarrafamento passa
para a Rua das Pedras, só que um
congestionamento humano, com
milhares de pessoas se acotove-
lando para conseguir lugar nos
bares ou comprar alguma bugi-
ganga nos camelôs. O lixo nas
ruas e a falta d'água, problemas
antigos, também são comuns na
cidade. O preço da gasolina tam-
bém irritou muita gente. Mas a
grande diferença de Búzios para o
R io p a Mx^^i^r-Nr?s^li^5"g"Tãrde~
feriado, a única ocorrência regis-
trada na delegacia foi um roubo
de moto.

Arrependida — Com saúda-
des da beleza e do sol de Búzios,
que para muitos tem um brilho
diferente, a promoter Karmmita
Medeiros, hospedada na casa de
um amigo em Geribá, era o retra-
to da desilusão com a invasão da
cidade. "Nunca vi tanta gente as-
sim. Todos os lugares estão lota-
dosç. Búzios que eu conheço é
outra. Fiquei chocada e arrepen-
dida de ter saído do Rio, que
ficou vazio no feriado", disse. Pa-
ra Karmmita. o pior de tudo no
feriadão foi o engarrafamento na
cidade e o número de camelôs na
Rua das Pedras.

JORGE PEREIRA FONTES
(MISSA DE 7° DIA)

Loonor Dianca e Leonardo, mAe e filhos agradecem o apoio cie parentes e
amigos e convidam para a Missa a ser realizado dia 09 de abril, As 08h40,
na Igreja Cnslo Redentor, na Rua das Laranjeiras, 519.

Comte. DALMO HONAISER

MISSA DE 72 DIA

Seus familiares e amigos participam com pesar seu
FALECIMENTO e convidam para MISSA DE 7® DIA,
terça-feira, dia 09 de abril às 10hs, na Igreja Santa
Cruz dos Militares, à Rua 1 ® de março - Centro.

EDISON KUBRUSLY
Terezinha de Jesus S Kubrusly. Tédison. Emerson,
José Cristovam. esposa, filhos, noras, netos e respec-
tivas famílias agradecem as manifestações de pesar' recebidas por ocasião do falecimento e convidam

para a Missa de 7o Dia a realizar-se na Matriz de Nossa Sra
de Copacabana (Capela da Adoração). R. Hilário de Gou-
veia. 36 às 1 8.00 horas do dia 08-04-96.

ELISA COIMBRA

BUENO LYNCH
(MISSA DE 7o DIA)

tPAUL 

HENRY LYNCH, esposo e as FAMÍLIAS
LYNCH e CIMBRA BUENO agradecem as manifesta-
ções de amizade por ocasião do falecimento da queri-
da ELISA e convidam para a Missa de 7o Dia. a ser

realizada AMANHÃ, dia 09 de abril. 3a-feira. às 17:30 hs.
na Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da
Glória do Outeiro.

Publicado: no jornal inglês
Daily Mirror que o músico Erk
Oapton (foto) está gastando pelo
menos a metade dos USS 9 milhões
que ele ganhou no ano passado na
construção de uma fabulosa man-
são de frente para o mar na ilha
caribenha de Antigua. A casa terá
IO quartos, um estúdio de grava-
ção. uma quadra de tênis e uma
praia privativa. Na mesma ilha.
Êric Clapton já tem uma outra ca-
sa, um pouco mais modesta, mas
quer se mudar porque tem como
yizinho um night-club.

Morreu: a atriz Greer Garson,
87 anos, de um ataque cardíaco,
no Hospital Presbiteriano de Dal-
Ias, nos Estados Unidos. Ela so-
fria de problemas no coração e
passou a viver em um dos aparta-
mentos de que dispõe o hospital.
Greer Garson nasceu na Irlanda
do Norte, e começou sua carreira
no teatro em 1932 em Birming-
ham (Street scerie). Atè 1938 in-
terpretou várias obras clássicas
em teatros londrinos até ser con-
tratada pela Metro Goldwyn Ma-
yer, para a qual trabalhou duran-
te a sua carreira cinematográfica.
Foi descoberta por Louis B. Ma-
yer, quando ele assistiu â peça Old
music. Estreou no cinema na pri-
meira versão de Adeus. A/r. Chips
{Goodbyè} Mr. Chips). Seu maior
sucesso foi contracenando com
Walter Pidgeon como a senhora
Miniver, em Rosa da esperança
(Mrs. MinivéÊ (foto), filme dirigi-
do por William Wyler. passado
em Londres durante os ataques
aéreos nazistas. Revelou seu ta-
lento como atriz interpretando
uma mulher inglesa, mãe de fami-
lia, que vive os horrores da Se-
gunda Guerra Mundial. O filme
lhe rendeu o Oscar em 1942 de
melhor interpretação feminina e a
atriz fez um dos mais longos dis-
cursos de agradecimentos da his-
tória dos prêmios da Academia.
Segundo os críticos de cinema, o

filme, que ganhou um total de seis
Oscars, entre eles o de melhor
filme e melhor diretor, foi muito
importante para a opinião pública
americana apoiar a Inglaterra
contra a Alemanha nazista. Greer
Garson contracenou com Richard
Ney, que no filme interpretava o
seu filho. Na vida real, os dois
acabaram se casando depois que a
atriz se divorciou de seu primeiro
marido, Edward Snelson. Ela ti-
nha oito anos a mais do que ele.

Viveram juntos durante três anos.
Greer Garson transformou-se em
um grande sucesso de bilheteria,
trabalhando em Na noite do pas-
sado, Mrs. Parkington, a mulher
inspiração e Aventura. O fracasso
aconteceu em Romance de uma
esposa (continuação de Rosa da
esperança), em 1950. Morava em
Dallas desde 1949, quando se ca-
sou com o milionário do petróleo,
o texano Elijah Fogelson, e se de-
dicava à causa ambientalista.

JOÃO ZIRRETTA

ÉSua 

família agradece as manifestações de pesar e
carinho recebidas e convida para a Missa de 1 mês
do querido tio JOÀO, a realizar-se dia 08/04/96
(2a-feira), às 18:OOh. na Paróquia da Divina Provi-

dência. Rua Lopes Quintas. 274 - Jardim Botânico.

DALILA GERALDO DE SIQUEIRA MORAES
(PROF° DO COLÉGIO PEDRO II U.E. HUMAITÁ)
Família e amigos agradecem as manifestações de carinho
e pesar e convidam para a Miss.i de 30" Dia. a ser
celebrada às 10 00h do dia 09 de abril, terça feu.i. na
Igreja de N S Mãe dos Homens (Rua da Alfândega. 54)

JAZIGOS PERPETUOS* ubtib nr'A PARTIR DC:
São João Batista (Botafogo)— RJ 8.000,
São Francisco Xivíct
Inhaúma!
Catumbi xs 5.000,
Jardim da Saudade (Sui*»p>_ n 1.000]
Terrenos para Capelas—- m20.000,

2 3 5-2ó4/

AVISOS
RELIGIOSOS C FÚNEBRES
PLANTÃO DIÁRIO

585-4326 e 585-4540
2as ás 6as feiras, das 8 00 às 21 00 h.

Sábados e Feriados, das 8:00 às 14:00 h
Domingos, das 9 00 às 2000 h

Na* Loja* d* Classificados
2as. às 6as. feiras, das 9:00 às 17<X)h.

ANÚNCIO KW TUJPONI
0800-23-8000

2as. às 5as, feiras, das 8 00 às 1900 h.
Sextas-feiras, das 8 00 às 2000 h.

MARCOS TAMOYO

1 5° ANO

JL Sua família, sempre saudosa, convida parentes e amigos

T para a Missa do 1 5o Aniversário de seu falecimento, a ser

I realizada na Igreja Santa Mônica, na Avenida Ataulfo de

Paiva n° 527. Leblon, às 18:30h do dia 9 de abril, terça-feira.

ENG° MARCOS TAMOYO

(Ex-Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro)
1 5® ANO

m O Ex-Chefe de Gabinete, César Serôa da Motta. os Ex-Secretários Ronaldo
•T» Mesquita. Felippe Cardoso, Paulo Aquino de Oliveira Lima. Therezinha

f Saraiva e Orlando Feliciano Leão e demais auxiliares diretos convidam
| amigos do inesquecível PREFEITO MARCOS TAMOYO para a Missa de
' 1 5o Aniversário de seu falecimento a ser realizada terça-feira, dia 9 de abril,

às 18:30h. na Igreja Santa Mônica. na Avenida Ataulfo de Paiva. n°"527. Leblon.

CONSUELO NERY DA COSTA
(MISSA DE 7° DIA)

Í 

Anita. Lolita e Júlio. Cachito e Yasmine, Carlos e Patrícia, Consuelito e Valmar. Maria
Inês e Suly, Rosa Maria e Sérgio, Soraya e Gustavo. Dareco, Marcos, Guilherme e
Silvinha, Claudia. Paulo. Duda, Sérgio. Flávio, Fábio, Miguelito, Bel, Patrícia. Letícia,
Luis Eduardo e Paulinho comunicam o falecimento de sua querida irmã. mãe. sogra,

avó e bisavó CONSUELO e convidam para a Missa de 7o Dia. a realizar-se quarta-feira, dia
10/04, às 19:30 horas, na Igreja Santa Mônica. no Leblon.

EDUARDO DE MEDINA

(7° DIA)

t DR. ANTONIO LUIZ DE MEDINA e CARMINHA MEDINA,

T RICARDO, PAULO CÉSAR, CÉSAR ROBERTO, ANTONIO

I LUIZ e ANTONIO JOSÉ, profundamente abalados pela pejda
irreparável de seu querido e tão amado FILHO e IRMÃO,

convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se HOJE. 2a FEIRA,

dia 8 de abril, às 19:00 horas, na Igreja Santa Mônica, Av. Ataulfo

de Paiva, n° 527, Leblon. Agradecemos comovidos a todos os

amigos que nos confortaram neste momento de grande dor.

I
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Rio de Janeiro
A frente fria que está sobre o Rio começa a se dissipar. O tempo está ensolarado
e quente com algumas nuvens e chuvas esparsas. A temperatura será mais baixa
que ontem e quarta-feira.
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31/25
/Aracaju

Pf 31/24
Mlvador
11/26pm>!

18h46m
Nascente:

07h03m 26/17
HiPi
|MÍPaulo,

22/17. -

Minguante Nova Crescente Cheia
10/4 17/4 26/4 3/5

27/21

Nascente:
22h46m

Poente:
11b21m

Aeroportos
Galeão Tempo bom. Visibilidade moderada/boa.
Santos Dumont Tempo bom. Visibilidade moderada/ boa:
Cumbica (SP) Tompo bom. Visibilidade moderada/ boa.
Congonhas (SP) Tempo bom. Visibilidade moderada/ boa.
Vlracopos (SP) Tempo bom. Visibilidade mòderada/boa.
Confins (MG) / Tempo bom. Visibilidade boa;
Brasília Tempo bom. Vj^bilidãde bóa.
Manaus Par/nublado. Visibilidade moderada/boá.
Fortaleza Tempo bom. Visibilidade boa.
Recife Tempo bom. Visibilidade boa
Salvador Tempo bom. Visibilidade boa.
Curitiba Tempo bom. Visibilidade moderada/boa.
Porto Alegre Tempo bom. Visibilidade moderadaiboa.
Condiçõús válidas para hoje.

fades os nupas. pregões do tempo e os dottoi sJo pnxHados pda AcciiW&therI0C.&1996. (mas fontes: Narniur (on&is\ DNER (estradas). Intraero (aeroportosi./ItMA (praias) e inmet (resumo)

Sandra da Souza

No Baixo:Bebê, na Praia do LeHon. a festa de Pãseoa das eriamvs teve a participação de coelhos gigantes

SVSaré J 
1 

„hora altura hora altura
Rio de Janeiro
Alta 5h45m 1.00 18h36m 1.00
Baixa 1h47m 0.60 13h49m 0.40
São João da Barra
Alta 6h19m 0.97 19h10m 0.97
Baixa 1h5m 0.54 13h7m 0.34
Macaé
Alta 5h22m 1.00 18h13m 1.00
Baixa 0h39m 0.54 12h41m 0.34
Cabo Frio
Alta 5h42m 0.91 18h33m 0.91
Baixa 1h42m 0.54 13h44m 0.36

Ondas
Ventos de quadrante Nordeste a Norte, com veloci-
dade de 11 a 16 nós e brisa de Sudeste durante a
tarde. Mar de Nordeste com ondas de 1,0 a 1.5
metro, em intervalos de 3 a 4 segundos, Visibilidade
boa, Temperatura ligeira ascensão.

Estradas
Presidente Dutra (BR 116) - Do Km 163 ao Km 251,9.serviços do conservação o operação tapa-buraco. Km 275,km 298,7 o Km 307,5. pista sentido Sao Paulo-Fllo, desliza-monto de acostamonto. No Km 299,5, acostamento interdita-notivo do obras na pista sentido Rlo-São Pauto.Rlo-Juiz do Fora (BR 040) Do Km 0 ao Km 6, do Km 66ao Km 82, o do Km 102 ao Km 124,5, serviços do consor-vaçõo rotineira, em ambos os sontldos, No Km 12 e no Km34. trânsito em meia pista no sentido Rio-Juiz do Fora. DoKm 49 ao Km 64, obras do rocuporaçào do pavimento, omambos os sentidos. Do Km 64 ao 65, pista sentido Rlo-Juizdo Fora. Do Km M ao 65, plsla sentido Rlo-Juiz do Fora,
tráfego om mao dupla, para obras do rocuporaçüo do ponto.No Km 84, pista 110 sentido Juiz do Fora-Rto com faixa direitaImpedida para obras do recuperação do Viaduto doPapagaio. No Km 89, plsla sontldo Rlo-Juiz do Fora, faixaesquerda impedida.
Rio-Santos (BR 101) - No Km 445, acostamento interditado
no sentido Sanlos-Rio. No Km 442, acostamento interditado,-sentido Santos-Rio. devido a orosíio. No Km 447, plsla inler-
düada, com passagom por variante. No Km 449 (antigo 59),
pista interditada no sontido Santos-Rio. No Km 460, pistaintorditada para obras no sentido Rio-Snntos. No Km 461,
trânsito om mola pista no sontido Santos-Rio. No Km 462,Irálogo om mola pista no sontido Santos-Rio, Passagem doum veículo por vez, polo acostamento, no sentido Rio-Santos. No Km 591,5. deslocamento do aterro com trrtfego
passando om mela pista.Rio-Campos ÍBR 101) - Trânsito normal.Rlo-Toresõpolis (BR 116) - Trânsito normal.

hoje ter^a-folra
Ctdade MaxMht Max Mn T
Acapulco 29 23 pn 31 22; s
Amsterdam 12 8 pn 13 8)pn
Atenos 15 9 15 9 n
Atlanta 19 7 pn 13 5 pnBagda 24 16 pn 34 18! pnBancoc 33 26 ch 34 26 pnBarcelona 17 11 pn 18 11 pnBedim 19 7 17 5 's
Bogota 18 11 21 12 pnBruxeias 13 7 16 7;'pn
Buenos Aires 25 19 26 12 pnCairo 24 9 pn 25 12 s
Canctin 31 24 pn 31 22 . pnChicago -3 pn 8 1 pnCingapura 32 24 pn 31 24 t
Copenhague 14 5 13 4pn
Cidade do Mexico 23 8 pn 23 10 pnDublin 13 6 15 6 t
Istambul 12 7 12 4 t
Estocolmo 12 4 12 3. s
Ftorerxja 19 9 pn 17 7,:t
Frankfurt 17 6 17 41 s
Genebra 14 6 pn 15 »3 pnHeisinque 2 9. 2; s
Hong Kong 24 19 26- 21jpn
Jemsalem 19 9 '19. 12- s
Joanesburgo 21 7 pn 25/ % s
Lima 24 18 24 ,19; pnLisboa 19 12 20. 13" pnLondres 14 8 pn 14 " 8'n
Los Angeles 26 12 26 1?;pn
Modri 18 5 pn 22^ 9 • pnManilha 31 23 32' 24, pnMarrakosh 29 13s 32 ' 14; s
Miami 28 19 pn 27 ;18. ag
Montreal -8 ill S"-13'nl
Moscou 14 Is 1(>-4's
Munique 14 7 ch 14' 3i<ag
Nairobi 21 12 ag 23 13; n
Nassau 28 23 23- 2a; pnNovaDoli 36 16 37 1^js
Nova torque 2 9 4;i n
Nice 17 11 pn 17 -. dpn
Oslo 13 3 pn 12. 4'Ortando 23 13 22 ' 13. n
Panama 34 27 35* .261 pnParis 13 6 16 8-t
Pequim 19 8 pn 13 " .(^pnPragsi 18 8 pn 17 i^n
ReikjiiviK 6 7 ': 3» n
Roma 18 8 pn 17 ' Trjpn
San Juan 30 23 pn 31 2<Upn
&io Francisco 19 11 pn 19 B pnSeul 14 1 10 03 s
Sidnei 19 14 pn 21- 13? pnToquio 16 9 pn 13 4pn
Toronto -14 nl 2 -lS5n
Vancouver 16 7 16 . ^*nVlena 10 6 pn 14 jj.'11
Washington 3 pn 12 4*n

Tempo (T):s-sol, pn-parcialmonto nublado
n-nublado.ch-chuva, t-lempostiidos. ng-nguacelro.

nl-novada ligora, nv-novada, g-golo.

FLORES E FOLHAGENS DE SEDA IMPORTADAS
B FLORES 1F0LHAGINS IMPORTADAS SEMPRE COMBINAM COM SUA DECORAÇÃO
I\uü da Alfândega, 230 e 339 - Centro * RJ TcL'(021) 221~8b21 • Ruci Sctihor dos Passos, /66 - Centro - RJ Tcl.: (021) 224-1864 w~» m jr& s« wy o
Via Parque Shopping - FPiso - Loja 1042 - Barra Tel.:(021) 385-0342 • Rua Aurelino Leal, 32 - Centro (Niterói) Tel.:(021) 722-5166 '' &3/lXA«\ OA5» rL^JmC/C» ^

Páscoa anima

as crianças

no Baixo Bebe

n Menores favelados também receberam
ovos de chocolate, muitos pela primeira vez

Disque JB

tira dúvidas

sobre o IR

Para esclarecer dúvidas sobre o
Imposto de Renda, o JORNAL
DO BRASIL colocou à disposi-
ção de seus leitores o Disque JB,
um serviço telefônico gratuito e
de fácil acesso. Através dele, iam-
bem è possível obter informações
sobre restaurantes, bares e telefo-
nes úteis da cidade. Para acessa-
Io, basta ligar 585-4545 e, app| a
mensagem, acrescentar o código
da informação desejada.

CÓDIGOS

O Domingo de Pásdôa foi come-
morado em vários pontos da cidade
com farta distribuição de ovos de
chocolate e muita diversão. No
Baixo Bebê, point da criançada na
Praia do Leblon, a Turma dos Coe-
lhos Sapa te adores distribuiu 300
ovos, 100 cestas de balas e chocola-
les e 100 coelhos com balas, os i-
nlios e ptrulitos para centenas de
baixinhos que tinham o rosto pin-
lado com bigode e narizinho ver-
melho. Na praia de Copacabana,
quem organizou a brincadeira foi a
Confraria do Garoto e nos restau-
rantes Guimas do Fashion Mal! e
do Barrashopping, 200 crianças ca-
rentes também receberam ovos e
sacolas com brindes.

Badalação — Local mais dis-
putado do Leblon pelos pais que
empurram carrinhos, o quiosque
Baixo Bebê promoveu a lesta da
Pásòoa pelo segundo ano eonsecu-
tivo. Nil/a e Wanilina Barros — as
duas irmãs donas do quiosque
conseguiram um belo patrocínio
para a boa causa. A festa, que cò-
meçou às 9h30 e acabou às I Ih,
te\e recreação e show de dança com
os bonecos.

No Guimas do Fashion Mall foi
a vez de 80 crianças da favela da
Rocinha receberem ovos e outros
brindes — doados pela administra-
ção do shopping e por uma empre-
sa de refrigerantes. Priscflm Guima-
rães. uma das proprietárias do res-

111— Imposto de Ronda
112 — Valores do IR na tonto
113 — Quem deve declarar IR
114 — Como lazer a declaração
115 — Prazos para entrega
116 — Multas por entrega (ora do prazo
117 — Deduções no Imposto de Renda
118 — Pagamentos das cotas do IR
119 — Declaração simplificada
121 — Descontos do INSS para assalaria-
cios
123 — Utír de março
124 — Conversão da Unil
125 — Uferj
211 — Restaurantes japoneses
212 — Restaurantes a quilo
213 — Bares
214 — Novidades em bares
215 — Bares tradicionais
413 — Praias
414 — Supermercados 24 horas
418 — Bancas de lornais
419 — Farmácias
422 — Ponte aérea
423 — Barcas (Niterói)
424 — Barcas (Paquetàl
425— Barcas (Ribeira)
426 — Barcas (Ilha Grande)
5)1 — Maratona do Rio
712 — Ranking do surfe
816— Quem è quem (Zagalo)
911 — Telefones úteis (policias e bombei-
ros)
912 — Telefones úteis (Defesa Civil, Com-
lurb. CEG e Light)
913 — Telefones üteis (delegacias da Mu-
lher. de Atendimento ao Turista e Divisão
Anti-Seqüestro)
914 -- Telefones úteis (Defesa do Consumi-
dor. Procon e Sunabi
915 — Telefones úteis (plantão rodoviário»
916 — Telefones úteis duizados de Peque-
nas Causas e de Menores)

tauranie, emocionou-se ao saber
que muitas daquelas crianças esta-
vam recebendo um ovo de Páscoa
pela primeira vez. Lá. a festa come-
çott mais cedo. às 8h30, e contou
com o teatrinho de marionetes do
Grupo f ura bolo. Na filial do Bar-
rashopping. a distribuição dos ovos
foi para 120 crianças da La\ela Rio
das Pedras, em Jacarepaguá, algu-
mas desabrigadas desde a enchente
de fe\ereiro último.

Na Praia de Ipanema, altura do
Posto l). a Confraria do Garoto,
organizou uma festa para as crian-
ças do Orfanato Favo de Mel, de
Duque de Caxias. Cerca de 500
ovos e 300 cestinhas de lanches,
com doces e biscoitos foram distri-
buidas entre os 25 órfãos e outras
crianças que lassavam pela ciclo-
via.

I I O cardeal arcebispo do Rio.
Dom lai»enio Sales, celebrou ontem
a Missa de Páscoa na Catedral Me-
tropolitana e exortou os cariocas a
renovarem suas esperanças em dias
mais alegres. A celebração foi assis-
tida por cerca de 500 fiéis e contou
com a participação de 150 alunos do
Seminário São José e do Coral da
Catedral. Durante a missa, foi aceso
o (irio Pascal, que representa Cristo
ressuscitado. A u'la voltará a ser
acesa nas missas dos próximos cinco
domingos até a Ascensão do Senhor.
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Bomingo |

de Savio,

Pascoa 
de

Romano

¦ Conduzido pelos seus atacantes, Fla vence

em vermelho e que entre os
preto. Tudo do Flamen- o que tem para

chegar do turno. Quem
um grupo —

substituido por Djair, ficou sen-
no torcendo pelos

de uma equipe
em com

de que do
turno passa de um sonho para 0 Bota.
fogc deu de que em duas compe-

parece ter recu-
Seu futebol de

-,0-ar com os

Estadual. pelo |||||^^^gjgH^|^|||||||||HHHH||H^^^^^^^^|H|HH|HH^H
lar nao ter ninguem com este estilo e obje- meiro turno, caiu para o terceiro lugar na
tividade no seu time. A vitoria mostrou ordem de preferencia. (Paginas 3.7 e 8) Botafogo. Savio fez o segundo e correii na dircxao dos fcstivos rubro-negros ~
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Paulo Nicolalla

ri r •

havio

Ao marcar o primeiro gol do Flamengo, Romário pediu silêncio à torcida do
Botafogo. Sávio fez o segundo e correu na direção dos festivos ruhro-negros ~
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- A»hdeTSrdSES^a£idoaflexibiUdadedospes. Cerca*Mati^partidparamdaCorMfaparatoria, realizadixoMmjih'^thi^o Atoiro. Aespera,agoraJpela Maratom do tto-
— Compare e experimente varios modelos antes de se decidir por um. » » . _ _ _ „ _
— Consulte um professor ou tecnico de atletas e procure uma loja ^ 7® • ¦_ 1

^^Ol6nisd«et^r conforto durante a atividade e no seii dia-a-dia. jLrlSVmUO C V lYlSUl DrilllclIIl
5 — A calcanheira deve ser forte e proporcionar estabilidade aos pes

ternprona(pisaparadentro),supta(ptapara ¦ Disposing maicou a ultima corrida preparatoriapara o desafio maior, dia 28
—fora), para quem corre pouca ou muita quilometragem, para quem e leve mArcia penna firme # 

' 
mmm w w mm maratona* an^r <u «iu «n«-hou pesado, pisa mais com o calcanhar ou a ponta dos pes. Treine as Se duvidar, , 

' apesar ae sua especu
corridas longas com otenis que pretende usar na maratona. muito coelhi.%HHp&SNk . jud Como ele 'iSIISEssetipodeaten?aopodeevitarfuturosproblemascomo:condroma- nho da Pascoa„^KF Como ele, Francismar Barros
lacia patelar (joclho dc corredor), sindrome da banda iliotibial (dor do ficou para tras^ ®NAD0RW NaKimento^^Ui^e"^^

Ao primeiro sintoma de dor aplique gelo, um santo rcmedio. Aspinna no^terro do Flameneo da ulti- conseguir bons tempos. "Corro

tambcm vai bem. Nao melhorou, insista no gelo, em varias sessoes de 20 ma corrida t>reparat6ria oara 2,5 quilomctros por semana. Es-
minutos. Se ainda assim a dor continuar, procure um medico, de Maratona do Rio marcada para tou J*® 

twwdo , garante Ed-
preferencia que seja ligado ao esporte para que realmente se interesse dia 28 0 carioca Erisvaldo Ro- ^an'que ve°cfu * pnmeira com¬
pete scu caso e sinta que correr e importante na sua vida. Fuja dos que drigues de Carvalho, 32 anos, pre- A 

da preparatona, de 8km, tambem
lhc dizem, ma! voce falou do seu problema, que o rcmedio e parar de cisou apenas de 30min33 para no 

Aterro do Flamengo.
corrcr. Para ouvir isso, basta ligar para sua mae, que dira o mesmo completar o percurso de 10km SilKHf ,8ua' tatalha enfrenta a atleta
voce nao gastara o dinheiro da consulta. Esses conselhos sao do prof. conquistar o primeiro lugar. En- P 

* 
I - )i\K' ArleteAdao,35anos,quefaturou

Marcio Almeida de Puga, formado cm Educa?ao Fisica pela Escola de tic as mulheres. a mineira Vivian - S& WM o segtuido lugar na corrida <na
Educapao Fisica e Desportos da Universidade Federal do Rio de Magalhaes Aguiar, 20, venceu IS pffeW8t'r 

categoria feminino. Ela reconhecc
Janeiro. Um maratonista com cerca de 30 maratonas completadas cruzando a linha de chegada com que perdeu para Vivian porque

Illfo na maratona ram ao pddio, no genero vou-ali* no sabado, em Nova Igua?u (RJ):
A informatica invade os bastidores da maratona. 0 eficiente c-voho-ja, nao foi menor para os m chegou com JUminJj Entre as mulheres, Vivian sobrou "Alem disso sal muito forte e aca-

controle de chegada dc atleta no funil faz lembrar os tempos da demais corredores, cerca de 300  bei perdendo o ritmo. Mas estou
pedra. O numero da etiqueta do atleta era destacado, colado num inscritos. fl ReSUltadO ll treitiando para a maratona ha
painel e digitalizado manualmente. Daqui para frente o departamen- E que essa foi uma corrida- In i iJBmuuiMim»»n.uim»> ¦ i, m,... >jmJ quatro meses", contou.
to tecnico vai.utilizar o codigo de barra para agilizar a divulga?ao treino e muita gente ainda vai en- Masculino ^e" Jacob Goldberg, com seus
dos resultados. As etiquetas entregues serao passadas para o compu- frentar o desafio maior da Mara- 1° Erisvaldo Rodrigues de carvalho 30min33 84 anos- mostrou que folego nao e
tador atraves de leiiura otica. Nos tambem queremos melhorar tona do Rio — oiganizada pela ' v Francismar Barros Dias 3imin3o coisa so de atleta proflssional.
nossos tempos! Confedera?ao Brasileira de Atle- 3»Edvan Rodrigues do Nascimento... 3imin3T Chegou por ultimo, com pouqui-

„ tismo, Comite Olimpico Brasilei- 4» Gerson Mineiro 32min05 nho menos de uma hora para, o
lreinamenlo com coniorto roePrefeituradoRio, compatro- 5° Francisco Carlos de oiiveira 32mini4 primeiro colocado, bebeu agua e

Para se proteger do sol, bone claro (de preferencia), filtro solar, P[omo^5° Feminino foi bater papo com os amigos.
oculos apropriados, meias sem cano (para quem corre com meias) dc.JORNALDOBRASIL-que h-vwian Magalhaes Aguiar 37min44 "Comccei a correr aos 15 anos.cal?ao e camiseta bem leves. Na chuva cal?ao e caimseta que nao I ^y8 

a Ohmpiada. Es- 2„ Arlele Add0 38mln06 dj -
sejam de material que retenha agua, o tenis de corrida mais leve que tou treinando muito. Espero con- 3° Lucindia Paula Beimiro 40min29 , , - '
voce tiver e uma troca de roupa logo apos 0 fim do treino. seguir 0 indice olimpico", comen- 4°WiizaFreitas 40min48 revelou ele que nao descartou a

„ w . tou Erisvaldo que esta no Atletis- 5° Saturnina Aives Ribeiro   ..... 42min55 possibilidade de participar da ma-
KelOglO para corredores mo ha 10 anos e participou de 15 1 ratona.

Existem dezenas de modelos de relogio de corrida no mercado. Os'
melhores sao os que possuem memoria. Ha relogio com oito, trinta, 1 • 1 

"1 1
cinqiienta e ate cem memorias. Nos treinamentos 0 corredor pode Li I a «y| |n* 11 "WW11W* -J —^>1 ^ ^ £~m~m "m"guardar" os tempos de passagens ou voltas que determinam 0 seu ritmo 1 1^1 I ¦ I" I ¦ " I ||V||||| g\ fl 1 fl i flflfli I l/ftSl 1 IJ1"^ I f;
do momento, se estfi lento ou rapido, e, no final do treino, pode
recupcrar, com a memoria, todo o historico do treino, que e de suma O time de basquete masculino oivu^ao #

O numero maximo de participantes da Maratona do Rio 6 de tres ^^te^on^^pe^Ranca/ Vflgfl I1H NBA

de insciMo j& » disponiveis nas8 agencias de classificados do 23 daSSaS^ra osFp/S«-
; JORNAL DO BRASIL e, depois de preenchidas e assinadas, elas SfaVjSSS® nais do Campeonato da Liga

devem ser levadas para uma agenda dos Correios. La, solicite ( *7 - dTFranca nim Americana de Basquete Profissio-
emissao de um vale postal no valor da inscripao (R$ 5,00), que Lrminou oorimeiro temnoc^m^ H'tM nal - NBA: Orlando Magic (Divi-
devera ser preenchido da seguinte forma: destinatario - Comite ^ Wfell sao do Leste); Chicago Bulls e
^mpwoBrasiteiroj en^e?o — Ruado Carmo, 11/802 — Caitro enfrentarTnas semifinal o Corin- Indiana Pacers (Divisao Central),

Varga, Ao. 
^postal, 

serd acrescida a importanda da reme^ p na UUi^KJ^f^^iante do ton Rockets (Divisao Medio-Oes-

inscri?oes Uimbem podem ser feitas durante as clinicas preparatorias Na outra^ir^to das^ ^iart 
">{ ** 

iMr 
Angeles Lakers (Divisao do Pad-

^atletasainda tem chanos para(Seprepararem, havera clinicas fonScrM^Sul^)^nocu^ a*c^s^jfl-

Os atletas que estao treinando para a Maratona do Rio'96 ja tem to ^AssodafSo Atletka^Gjwru" (Divisao Este), alem de Portland
compromisso para este domingo. A partir das 8h, em frente ao Na vitdria sobre o Mogi, o desta- <V.i- k: Trail Blazers e 0 Phoenix Suns. As
restaurante Rio's, no Aterro do Flamengo, sera realizada uma que do Corinthians foi o america- equipes do Sacramento Kings,
corrida preparatoria para a prova, com percurso de 10 km. Os noAIvintcestinhadojogocom26 -,.-v H Golden State Warriors e Denver
corredores poderao se inscrever ate as 7h45 no local da corrida. oontos. O ioeador aue mais mar- Nuggets ainda tem chances.

A prova tera a largada e a chegada no Aterro do Flamengo, na .... __ ^0 Portland faturou no sabado
Av. Infante D.Henrique, em frente ao restaurante Rk»'s.Os corre- cou ja compeu^ao, entmanto, mais um vitoria, a setima consc-
dores farao na primeira volta o retorno na Marina da Gloria continua sendo Oscar do Conn- ; | m? cutiva, sobre 0 Seattle — 95 a 92.
correrao pela Centro/Sul da pista Av. Inlante D. Henrique e em thians/Amway — 695 pontos Destacaram-se Rod Strickland,
seguida retornarao em frente & sede do Flamengo. Na segunda media de 30,2 pontos por partida. que voltou ao time, depois de il-

0 mesm° 
W 

™m Cheeada em frc0tt 30 F«niWl0 — A quints parti-
A largada da Maratona sera dia 28 de abril, mas a organiza?8o da anustosa entrt as selecdes do acumulou 15 pontos, tomou 12

da Maratona do Rio ainda realizara duas clinicas gratuitas para Bras" e « Cuba, disputada on- & ; \\> v. 
|lMpP| 

re,?otes e fcz a»co assistencias, e
ajudar na prepara?ao dos atletas menos experientes. Nestas sessoes tem em Belem, terminou com Clifford Robinson, que somou
de treinamento serao dadas palestras e dicas sobre como se preparer vitoria das cubanas por 109 a 86. mais tres pontosparao Portland.

"'"F" Jl a partida." A brasileira Alessmdra foi bem nos rebotes, mas as cubanas venceram 106 Minnesota.*-»r
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FIQUE POR DENTRO DA CORRIDA MAIS

CHARMOSA DO MUNDO

A escolha do tênis correto
T} scolher o tênis adequado é uma das armas de um corredor para
12/ vencer uma prova. O impacto sofrido pelos pés e pernas é igual ou
superior a dnco vezes o peso corporal do corredor. Por isso, muitos deles
enfrentam problemas causados por deformidades do aparelho locomo-
tor, por degenerações ocorridas pelos sucessivos impactos com o chão ou
por traumatismos diretos no local. O tênis correto, além de acomodar as
necessidades individuais de cada atleta, pode ajudar na melhoria da
performance.

A indústria do tênis já desenvolveu vários tipos e modelos, de acordo
com o tipo de deformidade apresentado pelo atleta, com a modalidade
praticada e com a duração da prova (provas de vdocidade e longa
distância) a ser disputada. Existe ainda a opção por tênis para treinos,
competição, terreno duro ou pista.

Aí vão algumas dicas para a escolha ideal:
— A sola deve ser anatômica, acompanhando a flexibilidade dos pés.
— Compare e experimente vários modelos antes de se deddir por um.
— Consulte um professor ou técnico de atletas e procure uma loja

especializada em tênis.
4—O tênis deve trazer conforto durante a atividade e no seu dia-a-dia.
5 — A calcanheira deve ser forte e proporcionar estabilidade aos pés
(tendão do tornozelo).

Há tênis para quem tem prona (pisa para dentro), supina (pisa para
fora), para quem corre pouca ou muita quilometragem, para quem é leve
ou pesado, pisa mais com o calcanhar ou a ponta dos pés. Treine as
corridas longas com o tênis que pretende usar na maratona.

Esse tipo de atenção pode evitar futuros problemas como: condroma-
lacia patelar (joelho de corredor), síndrome da banda iliotibial (dor do
lado de fora do joelho), tendinites e facite plantar.

Gelo na dor
Ao primeiro sintoma de dor aplique gelo, um santo remédio. Aspirina

também vai bem. Não melhorou, insista no gelo, em várias sessões de 20
minutos. Se ainda assim a dor continuar, procure um médico, de
preferência que seja ligado ao esporte para que realmente se interesse
pelo seu caso e sinta que correr é importante na sua vida. Fuja dos que
lhe dizem, mal você falou do seu problema, que o remédio é parar de
correr. Para ouvir isso, basta ligar para sua mãe, que dirá o mesmo e
você não gastará o dinheiro da consulta. Esses conselhos são do prof.
Mareio Almeida de Puga, formado em Educação Física pela Escola de
Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Um maratonista com cerca de 30 maratonas completadas e
treinador de atletas.

Info na maratona
A informática invade os bastidores da maratona. O eficiente

controle de chegada de atleta no funil faz lembrar os tempos da
pedra. O número da etiqueta do atleta era destacado, colado num
painel e digitalizado manualmente. Daqui para frente o departamen-
to técnico vai. utilizar o código de barra para agilizar a divulgação
dos resultados. As etiquetas entregues serão passadas para o compu-
tador através de leitura ótica. Nós também queremos melhorar
nossos tempos!

Treinamento com conforto
Para se proteger do sol, boné claro (de preferência), filtro solar,

óculos apropriados, meias sem cano (para quem corre com meias) e
calção e camiseta bem leves. Na chuva, calção e camiseta que não
sejam de material que retenha água, o tênis de corrida mais leve que
vocc tiver e uma troca de roupa logo após o fim do treino.

Relógio para corredores
Existem dezenas de modelos de relógio de corrida no mercado. Os'

melhores são os que possuem memória. Há relógio com oito, trinta,
rinqiienta e até cem memórias. Nos treinamentos o corredor pode"guardar" os tempos de passagens ou voltas que determinam o seu ritmo
do momento, se está lento ou rápido, e, no final do treino, pode
recuperar, com a memória, todo o histórico do treino, que é de suma
importância.

Pelas ruas
O número máximo de participantes da Maratona do Rio é de três

mil. Para não perder seu lugar na largada, inscreva-se já. As fichas
de inscrição já estão disponíveis nas agências de classificados do
JORNAL DO BRASIL e, depois de preenchidas e assinadas, elas
devem ser levadas para uma agênda dos Correios. Lá, solicite a
emissão de um vale postal no valor da inscrição (R$ 5,00), que
deverá ser preenchido da seguinte forma: destinatário — Comitê
Olímpico Brasileiro; endereço — Rua do Carmo, 11/802 — Centro
— Rio de Janeiro — 20011-020. Agência pagadora — Presidente
Vargas. Ao vale postal, será acrescida a importânda da remessa
pelos Correios. A idade mínima para participar é de 16 anos. As
inscrições também podem ser feitas durante as clinicas preparatórias
e nas corridas preparatórias.

Os atletas ainda têm chances para se prepararem, haverá clinicas
nos dias 14 e 21 de abril, às 7h, no Leme.

Atletas treinam para a

Maratona do Rio
Os atletas que estão treinando para a Maratona do Rio'96 já têm

compromisso para este domingo. A partir das 8h, em frente ao
restaurante Rio\ no Aterro do Flamengo, será realizada uma
corrida preparatória para a prova, com percurso de 10 km. Os
corredores poderão se inscrever até as 7h45 no local da corrida.

A prova terá a largada e a chegada no Aterro do Flamengo, na
Av. Infante D. Henrique, em frente ao restaurante Rk»'s. Os corre-
dores farão na primeira volta o retorno na Marina da Glória e
correrão pela Centro/Sul da pista Av. Infante D. Henrique e em
seguida retornarão em frente à sede do Flamengo. Na segunda e
última voltas, farão o mesmo percufto, com chegada etn frente ao
restaurante Rio's.

A largada da Maratona será dia 28 de abril, mas a organização
da Maratona do Rio ainda realizará duas clinicas gratuitas para
ajudar na preparação dos atletas menos experientes. Nestas sessões
de treinamento serão dadas palestras e dicas sobre como se preparar
bem para uma corrida de 42,195 km.
MAIORES INFORMAÇÕES: MM PRESS («21) 28M443/205-5615
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realizada ontem peta manha no Aterro. A espera, agora, é pela Maratona do Rio
fíhMxMÍ!

mmÊmm

chegou com 30min33 Entre as mulheres, Vivian sobrou

Masculino
1° Erisvaldo Rodrigues de Carvalho
2° Francismar Barros Dias
3° Edvan Rodrigues do Nascimento.
4o Gerson Mineiro
5o Francisco Carlos de Oliveira

30min33
31min30
31min37
32min05
32min14

Feminino
1o Vivian Magalhães Aguiar
2° Aríete Adáo
3o Lucinôia Paula Belmiro...
4° Wilza Freitas
5o Saturnina Alves Ribeiro

37min44
38min06
40mm29
40min48
42min55

Flamengo eliminado do basquete

DivulgaçãoO time de basquete masculino
do Flamengo/Petrobrás foi elimi-
nado nas quartas-de-fínal do
Campeonato Brasileiro ao ser
derrotado, ontem, pelo Franca/
Cosesp, por 111 a 106. Apesar da
derrota, o Flamengo teve o ccsti-
nha da partida — Alexey com 32
pontos. A equipe de Franca, que
terminou o primeiro tempo com a
vitória pardal de 57 a 50, vai
enfrentar, nas semifinais, o Corin-
thians/Amway, que garantiu a va-
ga na última sexta-feira diante do
Nosso Clube/Cosesp (121 a 103).

Na outra partida das quartas-
de-final, o Corinthians/PÒny de
Santa Cruz do Sul (RS) venceu o
Papel Report/Mogi das Cruzes
por 121 a 103.0 time do Sul fará
a outra semifinal com o vencedor
do jogo entre Rio Claro/Vaporet-
to e Assodação Atlética Guaru.
Na vitória sobre o Mogi, o desta-
que do Corinthians foi o america-
no Alvjn, cestinha do jogo com 26
pontos. O jogador, que mais mar-
coujia competição, entretanto,
continua sendo Oscar do Corin-
thians/Amway — 695 pontos e
média de 30,2 pontos por partida.

Feminino — A quinta parti-
da amistosa entre as seleções do
Brasil e de Cuba, disputada on-
tem em Belém, terminou com a
vitória das cubanas por 109 a 86.
Com o resultado a equipe caribe-
nha terminou a série em vantagem
— venceu três partidas e sofreu
duas derrotas. Cuba terminou o
primeiro tempo com a vitória
apertada de 45 a 44, mas deslan-
chou na fase final, aproveitando a
má pontaria das brasileiras, que
perderam 23 lances-livres em toda
a partida.

Oito times com

vaga na NBA
Oito equipes já garantiram sua

classificação para os play-offs fi-
nais do Campeonato da Liga
Americana de Basquete Profissio-
nal - NBA: Orlando Magic (Divi-
são do Leste); Chicago Bulls e
Indiana Pacers (Divisão Central),
San Antonio, Utah Jazz e Hous-
ton Rockets (Divisão Médio-Oes-
te) e Seattle Supersonics e Los
Angeles Lakers (Divisão do Pací-
fico). Outras seis equipes têm pos-
sibilidades de conseguir a classifi-
cação — restam agora apenas cin-
co vagas.

Brigam pelas vagas New York
Knicks, Cleveland Cavaliers, De-
troit Pistons e Atlanta Hawks
(Divisão Este), além de Portland
Trail Blazers e o Phoenix Suns. As
equipes do Sacramento Kings,
Golden State Warriors e Denver
Nuggets ainda têm chances.

O Portland faturou no sábado
mais um vitória, a sétima consc-
cutiva, sobre o Seattle — 95 a 92.
Destacaram-se Rod Strickland,
que voltou ao time, depois de fi-
car afastado por uma suspensão e
uma lesão; Arvydas Sabonis, que
acumulou 15 pontos, tomou 12
rebotes e fez cinco assistências, e
Clifford Robinson, que somou
mais três pontos para o Portland."Foi um grande triunfo para
nós", limitou-se a comentar
Strickland.

Os resultados de sábado foram
os seguintes: Toronto Raptors
106 x 139 New York, Indiana 99 x
95 Miami, New Jersey Nets 88 x
109 Milwaukee Bucks, Atlanta 99

x 100 Philadelphia 49ers, Cleve-
land 89 x 93 Charlotte, Dallas 101
x 96 Clippers e Golden State 111 x
106 Minnesota.
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A brasileira Alessandra foi bem nos rebotes, mas as cubanas venceram

mm
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I ¦ Vontade de Romano de ir a Atlanta torna artilheiro parceiro ideal de Savio e Amoroso na nova versao do ataque dos sonhos
¦ , - ¦ ... ¦¦ ¦ ¦ o..-¦/ . MarceloTheobalddono e ficou bem mats

no fundo do tem
que este es-

da Flamengo na '
o Botafo-

do 44min, de Amoro-
de Coubertin. Na „

versao da Gavea, o que .'hM» * A. f— da segunda etapa,' --f
que lhe garante a lideranga do Esta- quando Tulio cabeceou depois de W1:: W m
dual, com 15 pontos ganhos. bom cruzamento de Beto — oolimpi-

0 Maracana estava cheio como co aMnegro, que se esfor^ava para
— e os jogado- incendiar sua equipe^Marinho Perez I** .

- jogador para colocar Mauricinho. A / J^jk
uma torcida alvinegra voltou a praticar um ;.; %lil

testemunhas. 0 gclo foi dos seu^mais recentes e fieis habitos ||||

goso Bentinho chutou de fora da A ^° Flamengo..., bom essa estava j|| | \ ^f|
area — Roger fez boa defesa em es'ac'0 de gra^a. Gilberto para -;; : .^HfiPrX'^jl
festa comeoou para valer. Savio, Savio para Amoroso, bola ren- ,4jME£Mi

te a trave. Futebol de exibicao. co- \ - .rfx^BCTBP^R,o Flamengo^ tinhu uicujuc nvuickido 
pcio unior d* Nclio ivi^li ;,i

dade. Goncalves pasLava no campo Pe|"ig° aos 29min. Foi um susto'com 
a desenvoltura de um Becken- passageiro. ja que o baile do verme- ** |^^BKs£v^ t

bauer afro-brasileiro. desarmando Iho e preto contin uava. Aos 36min, WmSBUM ¦' '"''^jl 
W 

*" WBp'""v>
ataqucs e armando jogadas como Savio arrancou do circulo central, * ¦ k M «~ ,^HHP 9E
quem comanda uma timbalada. deixou caido ate Gongalves, o kin- S1 ^K%i *& l^M .JjBp^T iSPfE verdade que essa auto-sufl- ser mulato. e inarcou. Era o golpe lB»ipi®^^ ^g|
ciencia toda era quebrada a vezes. de misericordia do Flamengo otim- M^SSm f^B W' -tr Wf.Quando o Romano nova formula /wo. Pode ser^ que toda essa festa ^ICrfc*. **... ,, s* 1HP if SR

Ou quando o bai'xinho-novamente- f°r 
divulfcada a lista de eonvocados

com-um-ohjctivo-na-vida arriscava ParaosJogosde Atlanta-com ou
um passe de letra. 0 Botafogo era Ig Romano e Amoroso. Mas, pe-
me 111 or — mas volta c mcia o olim- '° nieil0S enquanto essa huia nao
pico de carteirinha Savio deixava chega, o Flamengo tem um ataque

'"VBXSf'
v,v'-'

- E
de ter alguma

com a bola. 6
Ganhou tanta

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1996 JORNAL DO BRAStL
ESPORTES

Vontade de Romário de ir a Atlanta torna artilheiro parceiro ideal de Sávio e Amoroso na nova versão do ataque dos sonhos
,-2i <S • . U.^l„ Thanh^M

JOAC CARLOS PEDROSO
Romário quer ir aos Jogos de' Atlanta. Sávio já está lá. Amoroso,

ía no fundo do peito, ainda tem
esperanças. Pois parece que este es-
pírito olímpico contaminou todo o
resto da equipe do Flamengo na

g bela vitória de 2 a 0 sobre o Botafo-

£0. Só que os rubro-negros criaram
uma variação malandra do surrado

. "o importante é competir" do bom
e velho barão de Coubertin. Na
versão da Gávea, o que vale é a
competência exibida ontem — e
que lhe garante a liderança do Esta-
dual, com 15 pontos ganhos.

O Maracanã estava cheio como
há muito não se via — e os jogado-
res sentiram isso em campo. Foi um
começo tímido, todo mundo com
receio de fazer uma besteira diante
de tantas testemunhas. O gelo foi
quebrado aos 3min, quando peri-
goso Bentinho chutou de fora da
área — Roger fez boa defesa e a
festa começou para valer.

Se o Flamengo tinha o ataque
• olímpico, o Botafogo baseava seu jo-

go numa coisa que só se conquista
com títulos e experiência: personali-
dade. Gonçalves passeava no campo
com a desenvoltura de um Becken-
bauer afro-brasileiro. desarmando
ataques e armando jogadas como
quem comanda uma timbalada.

E verdade que essa auto-sufi-
ciência toda era quebrada à vezes.
Quando o Romário nova fórmula
arrancava e surpreendia até seus
colegas tio Flamengo, por exemplo.
Ou quando o baixinho-novamente-

. com-um-objetivo-na-vida arriscava
um passe de letra. O Botafogo era
melhor — mas volta e meia o olírn-
pico de carteirinha Sávio deixava
três no chão.

Pois essa capacidade de demolir
¦ defesas do anjo louro tia Gávea, aca-
bou preocupando demais os joga-
dores alvinegros. O reflexo disso
aconteceu aos 24pn, quando Sávio
recebeu a bola de Maneuso na en-
trada da área. Gottardo, Gonçalves
ç Paulo Roberto foram tentar con-

.lei o atacante e esqueceram logo
çlele, Romário, livre do lado direito.
Sávio rolou a bola e o baixinho
chutou sem chance de defesa para
Vágner, abrindo a contagem.

Sem uma torcida que o incenti-
vasse (a do Flamengo dominava as
arquibancadas) o Botafogo sentiu
muito o golpe, Abobalhado, via Sá-
vio driblar quatro adversários e ro-
lar para Gilberto dar um chute de
antologia. O jogo tinha mudado de

¦tiBawVv'"'
Roger— Apareceu bem nas poucas
vezes em que foi exigido. 7
Alcir — Faz boas jogadas, mas às
vezes se complica um pouco. 6
Jorge Luís — O folclórico Azeitona
não comprometeu sua equipe. 7
Ronaldão— Não falhou, è verdade,
mas è inacreditável que alguém tão
hotimuio seja tetracampeão mun-
dial. 6
Gilberto — Tem um pequeno pro-
blema de concentração, mas mostra
qualidades na defesa e no ataque. E
gosta de jogar no Flamengo. 8
Márcio Costa — Luta, alguns bons
lances e um punhado de tropeções.
6
Maneuso — Jogava bem, firme no
desarme e consciente na distribui-
çào de jogo. Contundido, acabou
substituído. 7
Djair — Contagiado pela animação
da equipe, deu até um carrinho. 7

B^ÉEXZaQEH;

Vágner — Fez algumas boas dele-
sas e não teve nenhuma culpa no
resultado. 8
Grotto — Como se não bastasse o
novo preço da gasolina... 3
Gottardo — O problema é que abu-
sa da violência quando não conse-
gue parar os adversárióS com seu

, bom futebol. 6
Gonçalves — Algumas jogadas pri-
morosas, principalmente na primei-

, xa etapa. Mas não conseguiu segu-
rar Sávio no lance do segundo gol.
7
Paulo Roberto -
pena, apesar
dade
Janiir —

lento que dá
intimi-

personali-
dade que a torcida alvinegra se es-
quecéti completamente de Leandro.
8
Uidemar — Bem que poderia ter
vigiado Amoroso mais de perto. 6

dono e ficou bem mais cmocionan-
te sob a nova administração. Prin-
cipalmente com a entrada de Amo-
roso, substituto de Marques, que
passou mal. O primeiro número I
da Seleção Olímpica de Zagalo bri-
lhou já na primeira jogada, aos
41min, quando deixou Romário li-
vre diante de Vágner — o artilheiro
mandou na trave e retribuiu aos
44min, quando foi a vez de Amoro-
so perder a chance.

O Botafogo assustou logo no pri-
meiro minuto da segunda etapa,
quando Túlio cabeceou depois de
bom cruzamento de Beto — o olímpi-
co alvinegro, que se esforçava para
incendiar sua equipe. Marinho Percz
parece que não percebeu isso e tirou o
jogador para colocar Mauricinho. A
torcida alvinegra voltou a praticar um
dos seu mais recentes e fiéis hábitos e
tratou de chamar o técnico de burro.
A do Flamengo..., bom essa estava
em estado de graça. Gilberto para
Sávio, Sávio para Amoroso, bola ren-
te á trave. Futebol de exibição, co-
mandado pelo amor de Nélio na liga-
ção entre o meio-campo e ataque.

Dauri chutou prensado e levou
perigo aos 29min. Foi um susto
passageiro, já que o baile do verme-
lho e preto contin uava. Aos 36min,
Sávio arrancou do círculo central,
deixou caído até Gonçalves, o kai-
ser mulato, e marcou. Era o golpe
de misericórdia do Flamengo olim-
pico. Pode ser que toda essa festa
acabe no dia 27 de junho, quando
for divulgada a lista de convocados
para os Jogos de Atlanta — com ou
sem Romário e Amoroso. Mas, pe-
lo menos enquanto essa hora não
chega, o Flamengo tem um ataque
dos sonhos.

FLAMENGO
Rogor, Alcir. Jorge Luís. Ronaldão
o Gilberto. Márcio Cosia, Maneuso
(Djair). Marques (Arnorosol e N6-
lio: Romário o Sávio. Técnico: Joel
Santana.

BOTAFOGO
?

Vágnor. Grotto, Gottardo, Goneal-
ves o Paulo Roberlo; Jamir. Uide-
mar. Beto (Mauricinho) e Bontinho,
Dauri e Túlio (Hugo). Técnico: Ma-
rinho Perez.
Local: Maracanã. Árbitro: Carlos
Elias Pirnentol Cortõos amaro-
Io»: Gottardo, Grotto. Dauri Bunti-
nhO o Amoroso Renda RS 7/8 610
Público: 73 582 pagantes Ools:
Romário, aos 2'lmin do primeiro
tempo Sàvio aos 36rnin do sogun-
do lempo

Marques — Estava mal, desligado
do jogo. Depois ficou claro que não
tinha condições físicas. 4
Amoroso — Alguns momentos de
raro brilho, ás vezes atrapalhado
pela sua falta de ritmo. Mas é um
grande jogador. 7
Nélio — A torcida o adora — e tem
todos os motivos do mundo para
isso. Corre o tempo todo e ainda
sabe o que fazer com a bola, na
maioria das vezes. 8
Romário — Um primeiro tempo
como nos velhos tempos, fruto do
seu desejo olímpico. Caiu um pou-
co no segundo. 9
Sávio — Muito bem no primeiro
tempo, foi ainda melhor no segun-
da. Faltas já não o seguram mais.
Nem mesmo bons jogadores como
Gottardo e Gonçalves. Está impôs-
sivel. 9

Beto — Era o mais lúcido na liga-
ção entre o meio de campo e o
ataque . distribuindo bem o jogo.
Só Marinho Perez sabe o motivo de
sua saída. 8
Mauricinho — Correu tanto, mas
tanto, que acabou saindo fora de
campo. Podia continuar no pique e
ir logo para casa. 5
Bentinho — Tem habilidade e inte-
ligência, mas ontem não conseguiu
espaços para marcar. 6
Dauri — Já que Marinho Perez
queria tanto colocar Mauricinho
em campo, melhor que tirasse ele.
5
Túlio — Insistiu em lances indivi-
duais, na esperança de cavar faltas
e pênaltis. Deixou o campo eontun-
dido. depois de sua melhor jogada.
6
Hugo — Entrou numa das maiores

frias do planeta. Não lez nada. Seni
nota.

Beto fez algumas boas jogadas, foi substituído mas não gostou de ter saído, enquanto ,\fancuso (C) se contundiu e teve que deixar o campo

Elogio de Montenegro

RICARDO GON2ALEZ;
Antes que alguém lembrasse

que o lateral Ezequiel ficou trans-
tornado ao saber, por voita das 14
horas de ontem, que não jogaria
contra o Flamengo: antes que ai-
guém lembrasse que Beto. após
ser substituído.' desviou do cami-
nlio de Marinho Perez — Eze-
quiel e Beto deixaram o vestiário
antes que o mesmo fosse aberto á
imprensa —: e antes que alguém,
como a torcida alvinegra, respon-
sabilizasse o treinador pela derro-
ta. o preMdenie do Botafogo, Car-
los Augusto Montenegro, decidiu
agir. Falou, alto o suficiente para
ser ouvido por todos, que o Bota-
logo jogou bem "mas o Flamengo
foi melhor, ensinando o verdadei-
ro sentido do termo conlra-ata-
que", que a prioridade do clube e
agora a Copa do Brasil e fez ques-
tão de abraçar Marinho ostensi-
vãmente.

"O 
juiz foi nota 10, gostaria

que todos fossem como ele. Te-
mos que elogiar quando perde-
mos. A única coisa que lamento é
que novamente só vieram uns ga-
tos pingados torcer para o Botafo-
go. A partir de agora, como esta-
mos fora do primeiro turno do
Estadual e dentro na Libertado-
res, vamos com a força máxima
na Copa do Brasil contra o Para-
ná. Se passarmos, teremos dois
jogos, para mim. especiais diante
do Palmeiras. Será o confronto do
campeão brasileiro contra o me-
lhor time do pais", afirmou Mon-
tenegro. tendo êxito em sua ardua
tarefa de desanuviar a tensão do
vestiário alvineero.

O presidente só não disfarçav a
a irritação quando o assunto era a
torcida. Ele chegou a dizer que
abortou um importante projeto
com a Pepsi por causa do pouco
interesse dos torcedores. "Há 40
dias, quase viabilizamos com a
Pepsi a contratação de Giovanni
do Santos. Ele ficaria ate l)7 e
depois seria emprestado ao Co-
rinthians (a Pepsi quer entrar no
mercado paulista e deve fechar
contrato com os corintianosi em
breve). Mas o projeto acabou,
não quero mais Giovanni". desa-
bafou.

Marinho — Sempre presti-
giado pela diretoria, o técnico do
Botafogo perdeu um bom tempo
explicando a polêmica que conse-
guiu criar antes do jogo: trocar,
na preleção, o lateral Ezequiel pe-
lo improvisado Grotto. "Chamei
o Grotto, que me disse estar bem
fisicamente. Além de manter o ti-
me que jogou bem contra o Co-
rinthians, quis preservar o Eze-
quiel, que nunca jogara no Mara-
canã no time principal. Este jogo
não podia ser o jogo da vida do
Ezequiel. Fui eu quem lancei esse
menino e estou seguro de que ele
não está irritado conngo", disse
Marinho.

No vestiário, alguns jd|ádores
Comentavam que, ás 3h30 da ma-
dragada de sábado para domin-
go. foram acordados pela expio-
são de cerca de 70 morteiros, sol-
tados por torcedores do Flamen-
go. que os impediram de
descansar. Mas logo Montenegro
tratou de encerrar o assunto para
que não parecesse 

"desculpa 
para

uma derrota incontestável."

Túlio desfalca time

A delegação do Botafogo em-
barca às 8h30 da manhã de hoje
rumo a Santiago, onde enfrenta o
Universidad Católica (amanhã) e
o Universidad do Chile (sexta-fei-
ra). Mas Túlio não estará nesse
avião. O jogador, que se dizia
preocupado com a repercussão de
seu gol de calcanhar teria na capi-
tal chilena, conseguiu um bom
motivo para não viajar: uma con-
tusão na coxa direita, que o tirou
do clássico de ontem no último
minuto. Para dirimir dúvidas, o
presidente Montenegro determi-
nou: o camisa 7 fará hoje um
exame de ressonância magnética
para saber quando poderá jogar."Se algo de grave for acusado,
ele fica no Brasil se tratando. Ca-
so contrário, viaja terça-feira para
jogar sexta", disse o presidente.
Apesar dos exames, o diagnóstico
de Túlio já está pronto. O médico

Joaquim da Matta deixou claro:"Ele tem uma contratura. Mesmo
que o exame não detecte rompi-
mento de fibras musculares, difi-
cilmente o local deixará de ter um
edema, e ai eu não aconselho a
viagem dele." O técnico Marinho
Perez manteve o tom. "Ué. me
disseram que ele não tem condi-
ções. vai viajar na terça pra quê?",
disse o treinador, que amanhã
pretende escalar Mauricinho na
vaga de Túlio.

O artilheiro alvinegro, fazendo
de tudo para parecer abatido com
a contusão, disse sentia leves do-
res no local desde o inicio do jogo."No fim não deu mais para
agüentar. Mas não tem nada. ain-
da vou brigar pela artilharia do
Estadual", disse, deixando claro
que jogará no time misto que o
Botafogo escalara no restante do
turno. (7?. GJ

SÉRGIO NORONHA

De cor e salteado

vencedor, com méritos, foi o Flamengo, mas o jogo de
v-/ ontem teve alguns lances inesperados. À começar pelo gol
do Mamengo, que foi feito no primeiro chute ao gol do ataque
rubro-negro. O Flamengo levou 25 minutos para dar um bom
cluite. e quando o fez marcou seu primeiro gol.

No Final do primeiro tempo, uma substituição forçada quase
que resulta na definição do jogo. em cinco minutos. Marques
saiu aos 4Um, Amoroso entrou em seu lugar, e em sua primeira
jogada deixou Romário cara a cara com Vagner c o gol só não
saiu porque a bola bateu na trave. Logo depois, já nos acresci-
mos. foi Romário que deixou Amoroso na cara do gol e a bola
foi salva em cima da linha por Paulo Roberto.

No segundo tempo o Botafogo partiu para o empate, mas de
maneira tão equivocada que so deu seu primeiro chute aos 29m.
O Botafogo errou ao atacar sempre pelo meio, facilitando a
tarefa de Jorge Luís e Ronaldão.

Antes. Marinho já tinha mexido mal no time. Tirou Beto e
colocou Mauricinho em seu lugar, dando o domínio do meio de
campo ao adversário. Alem de combater. Beto estava fazendo a
ligação com o ataque, tentando as jogadas com Túlio e Dauri.

O Flamengo é que está muito perto da definição. O torcedor
já pode dizer o time de cor e nota-se uma boa coordenação
entre os setores. Falta um lateral-direito com um mínimo de
ousadia. Na esquerda, Gilberto tomou conta da posição de
maneira indiscutível.

? ? ?
O presidente Montenegro bem que tentou manter a calma.

Disse que a vitória do Flamengo tinha sido justa, apesar de o
Botafogo ler dominado 80% do jogo, o que não é uma verdade
absoluta. O Botafogo teve a bola durante 32m, enquanto o
Flamengo a leve por 29m. A diferença foi á objetividade com
que o Flamengo a utilizou.

Como já considera o Botafogo fora da disputa pelo primeiro
turno, a intenção é disputar o restante com um time de reservas,
à exceção de Túlio, que segundo o presidente é um "fominha" e
quer disputar a artilharia da competição.

Só não sei se Montenegro foi irônico ou sincero, quando
agradeceu aos '"gatos 

pingados" que foram ao Maracanã torcer
pelo Botafogo.

? ??
Existem certas atitudes que me levam a crer que Marinho

ainda não está bem situado no Botafogo. Durante a semana
inteira, ele disse que o lateral-direito do jogo contra o Flamen-
go seria o jovem Ezequiel, de 19 anos, titular do time de
juniores.

Ezequiel deu entrevistas, avisou aos familiares e amigos que
iria jogar no time principal do Botafogo, mas eis que na hora de
sair da concentração o técnico resolve tirá-lo e nem o põe no
banco.

Marinho Peres não só arranjou um desafeto como abalou a
carreira de um jovem promissor.

? ??
O presidente Kleber Leite telefona para me informar que a

má performance de Bebeto contra o Paris Saint-Germain de-
veu-se a uma forte gripe.

Segundo ele. Bebeto jogou com uma febre de 39 graus.
? ??

O Velho Vascaino me informa que passou um dia de sofri-
mento. Estava ouvindo a cômoda vitória do Vasco quando, de
repente, o Madureira começou a fazer gols. Ele desligou o rádio
e só quis saber do resultado nos jornais de hoje.

? ??
O Sorato é. realmente, muito cruel.

0

?
D<
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I Hill e^OTamsd^raam GP da Argentina
V—* I
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.... B||Bno>A|rea — AFP I
M¦; . .vBIiFJE-N.0 cameos da eouipe nao so .esta. mas-Q'.>
I AIRES — Da-
I mon Hill, Da--.:
I mon Da- Appi feito. E nao ha duvidas de que neste g|yfl

I mon 0 ||J^JBj§f momento tenho o melhor cano do .•!¦ . ^PMMI
^^peao mundial HPM|ij|M confessou, com humildade, Damon^Hde 

Formula 1 luiAUuulittlaillUM Hill, que reconhecidamente um
parcce querer espantar ^ ;su®^gloto pouco audacioso. De qualqu^ 

'

reira. and, o fantasma do qua- fonna. HiUwta consewindo ,
st. Ontem, no drcuitofO^car Gal- todos os pequenos problemas que ¦¦*' yi r| |-g jpX
vez, em Buenos' Aires,. o: primeicp aparecem .

^Hpiloto 
da Williams sua como acbnteceu ontem em

terceira vitoria consecutiva na tem- Buenos Aires,
pela (carro de seguranga) entrou na pista

I vez em frente do seu logo apos a capotagem do italiano
iiheiro de equipe Jacques Villeneu- Luca Badoer, na 25a volta, e fez sua ,
ve — que e o segundo colocado do vantagem reduzir-se a zero, couio
Mundial de pilotos, 18 pontos atras acontece na F Indy, quando asban- '. 

'»

de Hill. 0 alemao Michael Schuma-, deiras amarelas entram em a$ao. 13 •^|^y(Biffl|3,T VM||lj |B
cher, algoz de Hill nas duas ultimas - "Devo agradecer a segunda cola- I ^tel*.> ^

temporadas, fez uma grande corri- ca?ao ao safety car. Sem ele na pista^: I
H da mas completou. A terceira sinceramente seria muito dificil con-

posigao do podio ficou com o fran- seguir recuperar toda a desvantagem AmI
H ces Jean Alesi, da Benetton, que tinha desde a largada, quando o
brasileiro Rubens fe- carropatinou e perdi muitas posifdes. -

H chando lugar. Os outros 0 que me mais vZ: 
|||||H tres pilotos do car, mais uma vez, que a Williams

ram: corresponde quando precisamos de-
I 25;1 volta, depois de bater; Pedro la", afirmou Villeneuve, que conquis- X 

* " '

[ Paulo Diniz na 30s (seu carro pegou tou pela segunda vez a segunda colo- /-v * >^6^,??;-'Vv -
Togo); e Tarso Marques na 34" ca?ao — a outra acontecera na Aus- '.y.~i»'^^^^HHBM|^^HHbHHBHHHBHHbHP'

(chocou-se com Martin Brundle). tralia, na abertura da temporada, ,^ypj[||||B|j^
H O dominio de Hill anunciou-se quando ele fez a pole e liderou por Bairichello teve tuna tatica perfeita de corrida e acabou levando sua Jordan a tjiuirta coldcatfo, marca/ido sens prinwivos pontos na temporada

logo na largada. Da quase toda a corrida, ,
"MohadMdas 

^^JS» j^Uwundial de F6,mUl. h 

' 
Uma tatica de

primeira coiocaQr.o, e que neste fat. iflHHHHHKSQBSXOQQSDCHHHHH 
¦¦¦aiSauESHH ^ corrida perfeitaevitando que Senu- moilicnto t£?1nO 0 Ferran ma — I ltn, - i„„iJ2SL «;iiii,mc n0n„,ii i*D«mot»hhi 30 :: t""• *v »> tw : 1° Damon Hill Inglaterra Williams-Renault... 1h54min55s322 » 2»j«cquos v.iieneuve 12 1 tm-i «wri.J-i n.'rfi»in A«im n«macher tomasse a melhor CWTO (Id Estou certo que nao | r Jacques Villeneuve Canada Williams-Renault al2si67| 3^^- --••'2 $

ponta. Seu cotnpa- . r , poderia superar Hill. 3° Jean Alesi Franca Benetton-Renault a 14s754 •• s'Mtka HakKinen 5 I . ' ' P' <- pi <,* l dt
. . , temooracla Lai «• RuhM>« Barrieh*lln Braill —n  a 55*131 6'M.chael Schumacher RllbcnS BarriCnCO. Olltein. 110 GPnheiro de equine, "'»/wii«<«. 1- u» mas nao marcar um 4»RubensBarrictwiio....BrasH joraan-peugeot asssiai 7-MikaSaio 3 : . u^-iui^^..... ' ,, „ , e • 5° Eddie Irvine Irlanda Ferrari a 1min04s991 .•• Gerhard Berger.^..... ua Argentina. 0 piloto brasileira

Vllleneuve, ao con- ( SlG (I gl CltUlC ponto sequer fa um 6'Jos Verstappen Hoianda Footwork-Hart a 1min08s913 ^^"¦gsw'8'^—.^....¦-.~ra ., largou decidido a realizar apenas
trario, largou muito difi'vcnctl 

" cast'8° que nao me- . r David Couithard inglaterra McLaren-Mercedes..a imini3s400 j0\v,ers'a?p<'" uma parada para reabastecimento e
mal: acabou indo Damon hui recia". lamentava. 8"Olivier Panis Franca Ugier-Mugen Honda.aiminus295 ITyTyyf?^ J :1H :1 T^| troca de pneus — todos os demais
para 0 nono lugar. apos a prova, Schu- v. 9« Johnny Herbert Inglaterra Sauber-Ford aumavotta fi/eram dois pit stops —. diterenfci
depois de atrapalhar Rubens Barn- macher. Cumprindo a promessti que 

10°Andrea Mon,ermm' Mal,a Fort.-Ford a tres voitas 2.BenittonT.!";!!!!!r.'.:;:"I'.'.:"::;; 13 que se mostrou. depois. lundamen-
chcllo. que ameavou tomar a quar- fizera assim que chegou em Buenos | „ Nio comphtanm Srari 1° tal para que conseguisse a quarla
ta nosicao e teve de content'ir-se Aires o aleMo esta J i'i/endo milt- H'Gerhard Berger Austria Benetton-Renault a 16 voitas ^aron colocado na terceira corrida daposMo c teve qe contcntar st Aires. 0 dlcmao esta\a a/t kio mtia . ir Michael Schumacher Alemanha Ferran a 26 voitas 5 Tyrrell temnorada marindo seus orimei-com a sexta ao termino dos primei- gres com 0 carro vermelho. Enquan- 13-Pedro Lamy Portugal Miriardi-Ford a 33 voitas 7J°^aenr '"''ri-' 

1UU sais Pnmu
ros 4,2km na pista argentina. to 0 .w//cfv car estava na pista. senti ; 14'MikaSaio Finiandia Tyrrell-Yamaha a 36 voitas Foawork ZZZZZ'ZZZ'.'..'.'. ' ..V ' ," , , ¦.
cliferenga do accrto entrc as Wil- que alguina cois;i atingiu mcu aerofo- 153 Martin Brundle inglaterra Jordan-Peugeot a 38 voitas ¦¦.¦..¦¦/ • :-¦ . .^.c ClUai,,°.« u^ar^mc (e,xou
iiams e os outros carros era tad lio tniseiro. Depois disso. seinpre que 16sTarso Marques Brasil Minardi-Ford a 39 voitas l J: t»»Tn7TWT-T7>'# ^ l!j c'i °'. cs'xya Inen e 11(l>a'Ul''110
¦i.iride que, so para se ter uma tentava acclcrar um pouco mais. o 17°H. H. Frentzein; Alemanha Sauber-Ford a-tOvoltas rs^O ..., r!!'^^.'m'MnK^W.1!0 AI^H^jf
iii I'm ini'nic t n"-< vnlfw Mill ii ^irm-nan 'jSL£. .m . .mlc 18° Pedro Paulo Dinii Brasil Ligier-Mugen Honda a 43 voitas aCf, COmbuStneh Alun UlssO.

nl.'L^Urii carro 
nao desenvojvia stin que sciltis- ig. Ukyo Katayama JapSo Tyrrell-Yamaha. a 44 voitas g If Europa sabemos que temos um carro muito

V , i L stt""dosa Irtntc dc Bar- sc uma grande \ibravao . e\phcot| 20» Ricardo Rosset Brasil Pootworfc-Mari a 48 voitas _ 
~> 

/ Dia 28 de bom em pistas de alia velocidade.
ncnelio; duas voitas depois, ViNe- Seu companheiro de escudena, o tr- 2r Luca Badoer Italia Forti-Ford a48 voitas C^_r \ abril Ter uma boa atuaijao em um cireui-
neuveja assumia a sexta coloca^ao, landes l:ddie Irvine, conseguiu ticar 22° Mika Hakkinen FinUndia McLaren-Mercedes a 53 voitas 

~ 
Circuitode to lento como o de Buenos Aires e

deixando Rubinho em setimo. em quinto lugar, apos intensa luta u voita mats ripwa- joan|posi. tmin29s^0 i7i.47t|n«h Nurburgring ainda mais estimulante", explicava"Dcvo agradecer a iodos os me- holandes Jos Verstappen. L— ¦., . .,-• .-v —s— ———a——v ,"..v -. • :.,--i-,; ,;..:-.-..J Barnchello logo apos a corrida. Os
sobre Eddie

vez foi lutuiamental para que ci>n-

f| | #• gjji |p. M « f-••%.. f -A -r?85P^?w» guiram completar. Pedro Paulo Di-
^ m^n^ ^qiu^ ¦* 

/' 

^ 

^ 

^ 

^ -':•'

l que'l'oi por instin'to'Cco'nientou Di- escapamento'", concluiu Diniz, que ¦¦ n^'ior cara de pau", proTestava
niz, que chegou em 18° lugar no GP retomou a noite para Sao Paulo. Eiupianto estew na pista, o alemao Schumacher (I) conseguiu pressionar Damon Hill com sua Ferrari Rosset. que volta hoje ao Brasil.

Santos. SP — Fotha Imagem 

logo no primeiro jogo enlre o ar-

por sets zero

Gustavo Kuerten derrotou o ve-

meira vez que terminou uma Co-

GP DA ARGENTINA
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Com o companheiro Villeneuve em segundo, piloto inglês consegue sua terceira vitória na temporada. Barrichello termina em 4'

Barrichello teve tuna tática perfeita de corrida e acabou levando sua Jordari à ipiarta colocação, marcando seus primeiros pontos na temporada

Uma tática deMundial de Fórmula 1

l°Damon Hill2*'Jacquos Villeneuv«...
3"Jean Alesi4-Eddio Irvme
5'Mika Hakkinen6'Michael Scliumacher7"Mika SaioGerhard Berg«r

Rubens Barrichello.
1QvOlivier Panis

Jos Vorstappen

1o Damon Hill Inglaterra Williams-Renault...1h54min55s322
2o Jacques Villeneuve Canadá Williams-Renault a 12s167
3° Jean Alesi França Benetton-RenaulL a 14s754
4o Rubens Barrichello.... Brasil Jordan-Peugeot. a S5s131
5° Eddielrvine Irlanda Ferrari a 1min04s991
6° Jos Verstappen Holanda Footwork-Hart a 1mm08s913
T" David Coulthard Inglaterra McLaren-Mercedes..a 1min13s400
8° Olivier Panis Franca Ligier-Mugen Honda. a1min14s295
9° Johnny Herbert Inglaterra Sauber-Ford a uma volta

10° Andréa Montermini Ilalia Forti-Ford a três voltas
Não completaram

11° Gerhard Berger Áustria Benetton-Renault a 16 voltas
12" Michael Schumacher Alemanha Ferrari a 26 voltas
13° Pedro lamy Portugal Mmardi-Ford a 33 voltas
14" Mika Saio Finlândia Tyrrell-Yamaha a 36 voltas
15' Martin Brundle Inglaterra Jordan-Peugeot a 38 voltas
16" Tarso Marques Brasil Minardi-Ford a 39 voltas
17° H H Frentzen Alemanha Sau&er-Ford a 40 voltas
18° Pedro Paulo Dinli Brasil Ligier-Mugen Hondaa 43 voltas
19° Ukyo Katayama Japão Tyrrell-Yamaha. a 44 voltas
20° Ricardo Rosset Brasil Footwork-Hart a 48 voltas
21° Luca Badoer Itália Forti-Ford a 48 voltas
22° Mika Hakkinen Finlândia McLaren-Mercedes a 53 voltas
O Volta mais rápida Joan Atosi. 1min29s413 a 1?í.4?0Km/h

fWilliarns.
2°Benetton
3°Ferrari....
4°McLaren
5°Tyrrell....
Jordan
?°Ligier
Footwork..

s-* GP da
Europa

Dia 28 de
abril

Circuito de
Nurburgring

Buenos Aires — AP

ihitâbwc-

WktSi.
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Emptunto esteve na pista, o alemão Scliumacher (l) conseguiu pressionar Damon Hill com sua Ferrari

1 classificação brasileira na Davis começou com a vitória de Tíeligem,

AIRES — Da-
mon Hill, Da-
mon Hill, Da-
mon Hill. O
bi-vice-cam-
peão mundial
de Fórmula |b
parece querer espantar de sua car-
reira, este ano, o fantasma do qua-
se. Ontem, no circuito Oscar Gál-
vez, em Buenos Aires, o primeiro
piloto da Williams conquistou sua
terceira vitória consecutiva na tem-
porada, chegando, pela segunda
vez em 96, à frente do seu compa-
iiheiro de equipe Jacques Villeneu-
ve — que é o segundo colocado do
Mundial de pilotos, 18 pontos atrás
de Hill. O alemão Michael Schuma-
cher, algoz de Hill nas duas últimas
temporadas, fez uma grande corri-
da mas não completou. A terceira
posição do pódio ficou com o fran-
cês Jean Alesi, da Benetton, com o
brasileiro Rubens Barrichello fe-
chando em quarto lugar. Os outros
três pilotos do Brasil não completa-
rarn: Ricardo Rosset abandonou na
25'1 volta, depois de bater; Pedror 
Paulo Diniz na 30a (seu carro pegou

Togo); e Tarso Marques na 34a
(chocou-se com Martin Brundle).

O domínio de Hill anunciou-se
logo na largada. Da ————
pol|| o inglês lan-
çou-se logo para a
primeira colocação,
evitando que Schti-
macher tomasse a
ponta. Seu compa-
nheiro de equipe,
Villeneuve, ao con-
trário, largou muito
mal: acabou indo
para o nono lugar,
depois de atrapalhar Rubens Barri-
chcllo. que ameaçou tomar 1 quar-
ta posição e teve de contentar-se
corri a sexta ao término dos primei-
ros 4,2km na pista argentina. A
diferença de acerto entre as Wil-
l .ims e os outros carros era tão

* ande que, só para se ter uma
idéia, em apenas três voltas Hill já
estava 12 segundos à frente de Bar-
richcllo; duas voltas depois, Viile-
neuvejá assumia a sexta colocação,
deixando Rubinho em sétimo."Devo agradecer a todos os me-

"Não 
há dúvidas

de que neste

momento tenho o
melhor earro da

temporada. E aí

está a grande
diferença"
Damon Hill

cânicos da equipe não só esta, mas
também as duas vitórias anteriores.
Estão me entregando um carro per-
feito. E não há dúvklas de que nesâr^
momento tenho o melhor carro do
ano. E aí está a grande diferença"
confessou, com humUdadè, Damon
Hill, que é reconhecidamente um pi-
loto pouco audacioso. De qualquer
forma, Hill está conseguindo superar
todos os pequenos problemas que
aparecem—mesmo que sejam extra-
corrida, como aconteceu ontem em
Buenos Aires, quando o safety car
(carro de segurança) entrou na pista
logo após a capotagem do italiano
Luca Badoer, na 25a volta, e fez sua
vantagem reduzir-se a zero, como
acontece na F Indy, quando as ban-
deiras amarelas entram em ação.

"Devo agradecer á segunda colo-
cação ao safety car. Sem ele na pista,
sinceramente seria muito difícil con-
seguir recuperar toda a desvantagem
que tinha desde a largada, quando o
carro patinou e perdi muitas posições.
O que me deixou mais feliz foi verifi-
car, mais uma vez, que a Williams
corresponde quando precisamos de-
la", afirmou Villeneuve, que conquis-
tou pela segunda vez a segunda colo-
cação — a outra acontecera na Aus-
trália, na abertura da temporada,
quando ele fez a pole e liderou por

———. quase toda a corrida,
mas teve problemas
com seu motor Re-
nault.

Ferrari mal —
"Estou certo que não
poderia superar Hill.
mas não marcar um
ponto sequer foi um
castigo que não me-
recia". lamentava,

após a prova, Scliu-
macher. Cumprindo a promessa que
fizera assim que chegou em Buenos
Aires, o alemão estava la/endo mila-
gres com o carro vermelho. "Enquan-
to o safety car estava na pista, senti
que alguma coisa atingiu meu aerofó-
lio traseiro. Depois disso, sempre que
tentava acelerar um pouco mais. o
carro não desenvolvia sem que sentis-
se uma grande vibração", explicou.
Seu companheiro de escuderia, o ir-
landês Eddie Irvine, conseguiu ticar
em quinto lugar, após intensa luta o
holandês Jos Verstappen.

Diniz ficou assustado
"Foi o maior susto que levei na

minha vida". Aliviado, mas ainda
impressionado pela rapidez com
que as chamas consumiram seu Li-
gier JS43-Mugen Honda, Pedro
Paulo Diniz disse que nunca viveu
experiência tão impressionante,
desde que começou no §utómobilis-
mo. Nem mesmo a capotagem que
sofreu na F 3 inglesa, em 91, em
Silverstone, quando fraturou uma
vértebra, foi capaz de assustá-lo
tanto.

"Tudo aconteceu muito rapida-
mente. Quando percebi, o fogo já
cobria todo o carro. Só tive tempo
de jogar o volante para longe e
procurar deixar o cockpit o mais
rápido possível. Nem sei como me
livrei do cinto de segurança. Acho
que foi por instinto", comentou Di-
niz, que chegou em 18° lugar no GP

da Argentina, e que largou a prova
na 30° das 72 voltas da prova.

Diniz conseguiu sair do carro
antes mesmo da chegada das equi-
pes de socorro. Foi conduzido ao
ambulatório, onde os médicos não
constataram qualquer ferimento.
"Só 

queimei um pouco as mãos.
mas não foi nada demais", disse. A
hipótese mais provável para o aci-
dente foi um defeito na válvula que
fecha o tanque de combustível, já
que o piloto brasileiro acabara de
fazer o reabastecimento. "Na 

pri-
meira curva para a direita, depois
da saída dos boxes a gasolina vazou
em grande quantidade. Deve ter en-
tirado ent contato com componen-
tes aquecidos, como os freios e o
escapamento", concluiu Diniz. que
retornou á noite para São Paulo.

corrida perfeita
Uma corrida perfeita. Assim po-

de ser definida a participação dc
Rubens Barrichello. ontem, no GP
da Argentina. O piloto brasileiro
largou decidido a realizar apenas
uma parada para reabastecimento e
troca de pneus — todos os demais
fizeram pois pit stops —. diferença
que se mostrou, depois, lundamen-
tal para que conseguisse a quarta
colocação na terceira corrida da
temporada, marcando seus primei-
ros pontos este ano."Este 

quarto lugar me deixou
satisfeito, especialmente porque no
final sentia que o carro começava a
ficar sem combustível; Além disso,
sabemos que temos um carro muito
bom em pisias de alia velocidade.
Ter uma boa atuação em um circui-
to lento comi o de Buenos Aires é
ainda mais estimulante", explicava
Barrichello logo após a corrida. Os
19s de vantagem sobre Eddie Irvi-
ne, quinto colocado, servem para
mostrar que ter parado apenas uma
vez foi fundamental para que con-
seguisse pontuar.

Os outros brasileiros não conse-
guiram completar. Pedro Paulo Di-
niz teve seu carro incendiado; Tar-
so Marques e Ricardo Rossel bate-
ram. "Brundle freou bruscamente á
minha frente duas vezes. Na pri-
meira ve/ consegui segurar o carro,
na segunda não deu", lamentou o
novato, que hoje decidirá se conti-
nua ou não na Fórmula 1 — seu
contrato com a Minardi era, ini-
cialmente, apenas para os GPs do
Brasil e da Argentina.

Rosset, que levou um toque de
Luca Badoer (que acabou fazendo
o italiano capotar), estava irritado
com os carros da Forti Corse. "Fi-

car atrás deles foi o pior castigo da
minha. Eles (Badoer e Montermini)
simplesmente fechavam a porta na
maior cara de pau", protestava
Rosset. que volta hoje ao Brasil.

Santos. SP — Fotha Imagem 

Brasil derrota Venezuela na Davis

influenciou muito meu jogo",
disse. Para o tenistas brasileiro, a
tática usada na partida, de jogar
no fundo, foi a mais acertada.
Isso porque seu adversário joga
melhor junto à rede.

Nicolãs disse que mesmo ten-
do disputado três partidas segui-
das, o cansaço não foi o principal
motivo de sua derrota. "Fernan-

do se empenhou muito e pegou
algumas bolas que achei que ele
não conseguiria. Foi uma partida
muito boa", explicou. O tenista
venezuelano afirmou que è difícil
vencer Fernando em quadra de
piso de saibro.

Mesmo com o resultado defi-
nito na partida anterior, o jogo
para Gustavo não foi um treino.
"Entrei 

para ganhar. Tenho uma
rivalidade com o Jimmy desde os
tempos do juvenil", explicou. O
capitão da equipe brasileira. Pau-
lo Cleto, comentou que Gustavo
ainda tem algumas falhas. "Não

vou dizer quais são. mas acredito

que até setembro ele terá evolui-
do bastante" afirmou.

Jimmy elogiou a atuação de
Gustavo na partida."O nivel téc-
nico dele estava muito alto", dis-
se. O tenista venezuelano expli-
cou que estava mentalmente can-
sado, o que contribuiu para a sua
derrota. "Fisicamente eu estava
muito bem, mas não consegui me
concentrar na partida", contou.

Torneio dc Acesso — O
Brasil vai enfrentar de 20 a 22 de
setembro uma das seleções perde-
doras da primeira fase do grupo
mundial deste ano da Copa Da-
vis. O capitão da equipe brasilei-
ra prefere disputar o torneio em
território brasileiro. "O Brasil es-
tá há dez anos invicto em jogos
disputados em casa", contou. O
adversário da equipe brasileira
será sorteado dia 11. em Londres.
As seleções que podem jogar com
o Brasil são : México, Suiça. Bél-
gica, Áustria. Rússia, Dinamar-
ca. Holanda e Hungria.

Itália e França

nas semifinais
Quatro equipes européias se

classificaram para as semifinais da
Taça Davis de tênis: Itália, França,
Suécia e República Tcheca. Em
Praga, a Repúplica Tcheca conse-
guiu uma emocionante vitória por 3
a 2 sobre a forte equipe dos Estados
Unidos. Petr K.orda garantiu a vi-
tória tcheca ao bater Malivai Was-
hington por 3 a 0 (7'6, 6/3 e 6 2).
Agora os tchecos jogam cpntra
Suécia, que fez 5 a 0 sobre a índia,
em Calcutá.

Em Limoges, a França arrasou a
Alemanha por 5 a 0. Nas duas últi-
mas partidas, Guy Forget passou
por Davi Prinosil por 2 a 1 (6/3,0/6
e 6 4) e Cedric Pioline fez o mesmo
com Hcndrik Dreekman: 2 a 0 (6'4
e 6 3). A França joga a semifinal
em casa. contra a Itália, que derro-
tou a África do Sul por 4 a 1 em
Roma. Os jogos serão realizados
em setembro.

^SiSrS*- *•' •' ••'.•
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FERNANDO NEVES
SANTOS. SP — O Brasil venceu

ontem a Venezuela nas duas últi-
mas partidas de tênis pelas Zona
Americana da Copa Davis. Com
isso a equipe brasileira se classifi-
cou para disputar o torneio de
acesso ao grupo mundial, em se-
lembro.

A classificação brasileira saiu
logo no primeiro jogo entre o ar-
gentino naturalizado brasileiro,
Fernando Meligeni. e o uruguaio
naturalizado venezuelano. Nico-
lás Pereira, por três sets a zero
com parciais de 6/4. 6-4 e 6 3.
Nas segunda partida, o brasileiro
Gustavo Kuerten derrotou o ve-
nezuelano Jimmy Szymanski por
dois sets a um. com parciais de
6/2, 6/7 e 6/0.

Satisfação — Apesar de ter
considerado o jogo difícil, Fer-
nando afirmou que essa foi a pri-
meira vez que terminou uma Co-
pa Dav^s satisfeito."Amadureci
bastante esse tempo todo e isso
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gera^aoMarco

Prosper New, filho de Ghadeeje • •
Honey Chris, criagao e propriedade HO llipi8IHO

Di Stefano. do Stud TTTT, Prosper New.montadoporJorge Lenwldomina o Grande Premio Mario de Azevedo Ribeiro e Di Stefano tennina na segunda colocafdo turamente nao possa integrar um
cumpriu atuapao de destaque. Lar- equipe importante em disputa in-
gou na terceira posi^io, passou pa- voritos da competi?ao, mas que do Sul, o Derby, em 2.400 metros, jjjSirjl ternacionais", festejou Camila.
ra o segundo posto nit reta e des- chegou descolocado. na grama, a 33 prova da triplice-co- ^BP5l^nTT«TT>yT»fiT3?WBBBBIIi^^B Tambem foi motivo de comemora-
contou bastante chegando a uns .. n , J|Ui, mnitn n™tm roa- Groove, propriedade de Gil- <;ao para ela, o fato de sua aJuna
dois corpos do ganhador Foi Bern abaixo da expectativa Vamos ^to Luis Koppe, ganhador das v«l^,Amarjan>MeliBlue, tide 

Patricia dos Santos Man.ar.asco ter
segunda apresenta?ao do fiiho de ' 1 , duas pnmeiras provas, tenta o titu- „ „ c„ . . .. . _ v„ ... _ _ Mra Acwmitad* 3° <Fogo sido a campea na categona minm
Critique e Polo de Bagatele.com examina-lo para tentar descobnr |0 de triplice-coroado. "S Q*%rJ$8£T)9*' da scrie U metros.
dois segundos lugares. causa da ma performance. Pelo me- v, a-Nrae.Fogo Gay ¦ M.nha Madnnha ¦ Moganga . i _ ., v

Orkney do Stud Vasco Ferreira ¦» Di Stefano foi uma grata sur- m dtuas P."™ Prov^ Tramador ¦ Butt-Head ¦ Tumbara '"^Purple) <SkV ^ etapa final do Young Riders
presa 

Acompanhou de perto o ga- castanhp 
treinado por Cosme Mor- ». iw Capital .Native Runner. Bom Pre^o o-pta, 8- (Sharadon foi bem concorrida. Ate entao to-

mostrou progressos e obteve pro- " * ™ " 
. gado Neto demonstrou o mesmo Chanticiair) (jas as atencoes estavam voltadas

missor terceiro lugar. Fond D'Arti- "hador e chef« a * aproximar estilo de correr. Aculuio por Jor- ?*-*»* Valley. Desfaicador. Quenyan 
^4°(T=dor a pre.oljmpjca. A

chaud, Sourtout e Hackboy. quar- bastante no final , comentou ge Leme tomou a frente e nSo foj. 7«iw Sky Purple. MottePicquet.Zingra Qu^rtt.u: io- Confederal Brasileira de Hipis-
to. quinto e sexto colocados. res- treinador Joao Maciel. mais aican(;ado. 0 ultimo triplice- 8* Sharadon ¦ Chanticiair. I Laura Dutch (Kec^s.RMe«eoricRbe. mQS dever^ enviar mais quatr0 eg.
pectivamente, chegaram separados Friplicc-coroa - O destaque des- coroado do turfe carioca foi Itaja- #• P4»«o*. Gaigara ¦ Zartar. Xatagai Over) valeiros para a Europa para a dis-
por diferen^as escassas. Decepcio- ta semana no turfe carioca sera ra. dos Haras Sao Jose e Expedic- lo*Mre«Keodas a Meteoric Rise . Roide Rome puta das quatro vagas da equipe
nou Outstanding, eleito um dos fa- disputado Grande Premio Cruzeiro tus. em 1987. olimpica brasileira.

-
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Alexandre lidera Mundial de motos

a Piloto brasileiro assume primeiro lugar nas 500cc ao obter, novamente, uma segunda colocagao — desta vez no GP da Indonesia

forte no final. Pena que nao deu", (4°), Carlos Checa (5°). Luca Cada- 
lamentou Alexandre, unico brasi- lora (6°) e Alberto Puig( 10°). [j Mundial de motociclismo f
leiro a participar da principal cate- para a terceira prova da tempo- ^S«BSS»WS«»#Sgg^g3S?^^
goria do motociclismo mundial. rada. dia 21. em Suzuka, os equipa- GP da Indonesia ; Classi«icac«o
"Nas ultimas voltas, senti que ele mentos Honda devem ampliar ain-  no munaial
(Doohan) continuava muito rapido da mais o seu dominio. Pratica- 500CC
e nao valia a pena arriscar a segun- niente um quintal da fabrica, o cir- 1° Michael Doohan Australia Honda 43min50s798 1° Alexandre Barros 40
da posicao. Agora sou o lider do cuito favorece a inoto de Alexandre 2" Alexandre Barros Brasil Honda ...43min54s025 2° Michael Doohan 36 fMundial, e pretendo manter essa (alem de Doohan e Cadalora). que 3, Lucas Capirossi itdlia Yamaha 43min57s590 3° Luca Cadalora 35 M
posi^ao muito tempo , afirmou. podera ampliar sua vantaeem rta JO t, _ . ... _ , „ ^ to . r>„n/, 4„- , „. „
modestamente, Alexandre, que cste lkieranca do Mundial. 

4° Alex Cnville Espanha Honda 43m.n58s226 4" Carlos Checa 27 ?
ano corre pelo Honda Team Pileri, Outras cateeorias — Nas 5° Carlos Checa Espanha Honda 44min01s436 5° Scott Russell 22 <
que tem como preparador o italia- -,rn „ ,', > ®, "• 1 s

1 r. .1, '¦ 250cc. a luta das duas pnmeiras  no Francesco Pileri. um dos mais , ,• . , t ocn--. , provas do Mundial devera pro on- «>UCC <:expenentes do esporte sobre duas 1 . . P , . 1 .
rodas do mundo. gar-se ate o tim da teniporada. So 1° Tetsuya Harada Japao Yamaha 42min13s486 1° Max Biaggi 45 ¦

..., , ... . na primeira corrida o italiano Max 2" Max Biaggi Italia Aprilia 42min15s295 Tetsuya Harada 45 ;
H„ 

'IKiSlT!.Sl'! "a,S Biaggi vcnceu. com o japones Tet- 3. Ra„ Waldmann Alemanha Honda 42min26s144 | 3* Luis D'Antin 29 f
P 

,a ' 
q." suya Harada chegando em segun- 4. Luis 0anlin Espanha Honda 42min36s214 4° Olivier Jacque 21 ;

pnncpai concorrente era Alex, do, ontem foi a vez de Harada ga- 5» Nobuatsu Aoki Japao Honda 42min36s258 NobuatsuAoki 21
Alias, desde os treinos ele se mos- nhar — com Biaggi chegando na
trou muito compctitivo: seus tem- segunda posiijao. Ha um grande T25CC 

~~

pos sempre foram equivalentes aos equilibrio, tambfin. nas I25cc. 0
mens", explicou Doohan. Os equi- primeiro lucar da Indonesia foi de 1° Masaki Tokudome Japao Aprilia 4lmin38s797 1° Haruchika Aoki 40

pa mentos Honda, per sinal. domi- Masaki Tokudome. menos de um 2° Haruchika Aoki Japao Honda 41min38s896 2° Masaki Tokudome 38 
|

naram totalmente a prova na Indo- segundo a frente de seu compatrio- 30 Peter 0ettl Alemanha Aprilia 4imin46st56 3° Stefano Perugini 33 |
nesiai Dosdezpiimeiroscolocados, ta Haruchika Aoki - que lidera 4" D,rk Raudies Alemanha Honda 41min58s288 4» Peter Oettle 32

||correm com Honda-no caso, Mundial, porem, com dois pontos 
5'Jorge Martinez Espanha Aprilia 42m,n01s118 5" Tomom, Manako 18

Doohan. Alexandre. Alex Criville de vantaeem. ———

Prosper New, montado por Jorge Leme, domina o Grande Prêmio Mário de Azevedo Ribeiro e Di Slefano termina na segunda colocação

1* Phm Amarjan . Meli Blue ¦ Byside
t* Nraoi Sound of Heart. Younética . Battre
a* Nra« Fogo Gay . Minha Madrinha . Moganga
4» Mi mi Tramador . Butt-Head ¦ Tumbara
S* Nraoc Capitei ¦ Native Runner . Bom Preço
6* Páraoi Jump Valley . Desfalcador. Ouenyan
7* Pirão: Sky Purple . Motte Picquet. Zingra
8* Páreo: Sharadon . Chanticlair . I Laura Dutch
9* Pàrao: Gaigara ¦ Zartar. Xatagal

10* Páreo: Keodas ¦ Meteoric Rise . Roí de Rome

Gay). 7o (Sky Purple) e 8o
(Sharadon)

¦wbidw 7* (Sky
Purple)

Dupbu 8" (Sharadon e
Chanticlair)

Trífeta: 4o (Tramador,
Butí-Head e Tumbara)

Quadrifalat 10°
(Keodas, Meteoric Rise,

Roí de Rome e Carry
Over)

» **• X í., , ¦
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Sentul, Indoneaia — ftoutors

^*40$.

Doohan (1) largou na 'pole' e manteve a primeira colocação logo após a .largada, sendo seguido de perto por Alexandre Barros (7), que tentou pressionar o australiano para forçar um desgaste maior dos pneus

lideia de motos

1° Alexandre Barros
2o Michael Doohan
3o Luca Cadalora
4o Carlos Checa
5o Scott Russell

1o Max Biaggi
Tetsuya Harada

3o Luis D'Antin
4o Olivier Jacque

Nobuatsu Aoki

'rosper 

New é líder da nova 
geraçãoMarco Terranova

Prosper New, filho de Ghadeer e
Honey Chris, criação e propriedade
da Fazenda Mondesir. surpreendeu
os favoritos e ganhou de ponta a
ponta o Grande Prêmio Mário de
Azevedo Ribeiro, disputado ontem
à tarde na Gávea, em 1.300 metros,
na grama. Di Stefano formou a
dupla, com Orkney e Font D'Arti-
chaut completando o marcador.
Jorge Leme deu boa direção ao ga-
nhador, que foi apresentado em
forma exuberante por Cosme Mor-
gado Neto.

Eleito favorito de uma das pro-
v vas seletivas para a Copa ANPC

velocidade, Prosper New decepcio-
nou e não passou de apagado ter-
ceiro lugar. Ontem foi diferente.
Abandonado nas apostas pelos tur-
listas cariocas, o filho de Ghadeer
tomou a ponta após a largada e não
tomou conhecimento dos rivais.
Correu a vontade na frente, impri-
miu ritmo forte e foi responsável
pela excelente marca de Iml6s6/10
para os 1.300 metros.

Di Stefano. do Stud TTTT,
cumpriu atuação de destaque. Lar-
gou na terceira posição, passou pa-
ra o segundo posto na reta e des-
contou bastante chegando a uns
dois corpos do ganhador. Foi a
segunda apresentação do filho de
Critique e Polo de Bagatele.com
dois segundos lugares.

Orkney, do Stud Vasco Ferreira,
mostrou progressos e obteve pro-
missor terceiro lugar. Fond D'Arti-
chaud, Sourtout e Hackboy, quar-
to, quinto e sexto colocados, res-
pectivamente, chegaram separados
por diferenças escassas. Decepcio-
nou Out^tanding. eleito um dos fa-

voritos da competição, mas que
chegou descolocado.

" O potro correu muito pouco.
Bem abaixo da expectativa. Vamos
examiná-lo para tentar descobrir a
causa da má performance. Pelo me-
nos Di Stefano foi uma grata sur-
presa. Acompanhou de perto o ga-
nhador e chegou a se aproximar
bastante no final comentou o
treinador João Maciel.
Tríplice-coroa - O destaque des-
ta semana no turfe carioca será a
disputado Grande Prêmio Cruzeiro

do Sul, o Derbv, em 2.400 metros,
na grama, a 3a prova da triplice-co-
roa. Groove, propriedade de Gil-
berto Luis Koppe, ganhador das
duas primeiras provas, tenta o titu-
Io de triplice-coroado.

Nas duas primeiras provas, o
castanho treinado por Cosme Mor-
gado Neto demonstrou o mesmo
estilo de correr. Acionado por Jor-
ge Leme. tomou a frente e não foi-
mais alcançado. O último tríplice-
coroado do turfe carioca foi Itaja-
ra. dos Haras São José e Expedic-
tits. em 1987.

| Mundial de motociclismo 
~~~

GP da Indonesia  g^n'Siaf 
°

500cc
1o Michael Doohan Austrália Honda 43min50s798
2o Alexandre Barros Brasil Honda ...43min54s025
3o Lucas Capirossi Itália Yamaha 43min57s590
4o Alex Criville Espanha Honda 43min58s226
5o Carlos Checa Espanha Honda 44min01s436

_____

Io Tetsuya Harada Japão Yamaha 42min13s486
2° Max Biaggi Itália Apritia 42min15s295
3° Ralf Waldmann Alemanha Honda 42min26s144
4o Luis Dantin Espanha Honda 42min36s214
5o Nobuatsu Aoki Japão Honda 42min36s258

125cc

1° Masaki Tokudome Japão
2o Haruchika Aoki Japão
3o Peter Oettl Alemanha
4o Dirk Raudies  Alemanha
5° Jorge Martinez Espanha

Aprilia.
Honda
Aprilia
Honda

.Aprilia.

41min38s797
41min38s896
41min46s156
41min58s288
,42min01s118

m Piloto brasileiro assume primeiro lugar nas 500cc ao obter, novamente, uma segunda colocação — desta vez no GP da Indonésia

Camila fica

com título

JACARTA — Alexandre Barros
foi a grande estrela do GP da Indo-
nésia, realizado ontem, no circuito
de Sentul. Depois de largar da sexta
colocação, Alexandre levou sua
Honda NSR 500 à segunda coloca-
ção, sendo superado apenas pelo
australiano (e atual bicampeão
mundial das 500cc) Michael Doo-
han. De qualquer forma, com os 20
pontos marcados na prova da In-
donésia, o piloto brasileiro, que
também fora segundo há uma se-
mana. na Malásia, assumiu a lide-
rança do Campeonato Mundial de
motociclismo com 40 pontos, qua-
tro à frente de Doohan. O italiano
Luca Cadalora, que vencera a pro-
va de aberturáf na pista de Shah
Alam, não passou da sexta coloca-
ção ontem e agora é o terceiro do
Mundial, com 35 pontos.

"Sabia 
que o Doohan tentaria

fugir logo na largada. Felizmente
consegui colar nele na primeira vol|
ta e. a partir dai. passei a pressiona-
Io tentando forçar um desgaste
maior dos seus pneus para atacar

forte no final. Pena que não deu",
lamentou Alexandre, único brasi-
leiro a participar da principal cate-
goria do motociclismo mundial."Nas últimas voltas, senti que ele
(Doohan) continuava muito rápido
e não valia a pena arriscar a segun-
da posição. Agora sou o líder do
Mundial, c pretendo manter essa
posição muito tempo", afirmou,
modestamente, Alexandre, que este
ano corre pelo Honda Team Pileri.
que tem como preparador o italia-
no Franceseo Pileri. um dos mais
experientes do esporte sobre duas
rodas do mundo.

"Pelos avisos que recebia nas
dez primeiras voltas, sabia que meu
principal concorrente era Alex.
Aliás, desde os treinos ele se mos-
trou muito competitivo: seus tem-
pos sempre foram equivalentes aos
meus", explicou Doohan. Os equi-
pamentos Honda, por sinal, domi-
naram totalmente a prova na Indo-
nésia. Dos dez primeiros colocados,
seis correm com Honda — no caso,
Doohan, Alexandre. Alex Criville

(4o), Carlos Checa (5o). Luca Cada-
lora (6o) e Alberto Puig (10°).

Para a terceira prova da tempo-
rada. dia 21, em Suzuka, os equipa-
mentos Honda devem ampliar ain-
da mais o seu dominio. Pratica-
mente um quintal da fábrica, o cir-
cuito favorece a moto de Alexandre
(além de Doohan e Cadalora), que
poderá ampliar sua vantagem na
liderança do Mundial.

Outras categorias — Nas
250cc. a luta das duas primeiras
provas do Mundial devera prolon-
gar-se até o fim da temporada. Se
na primeira corrida o italiano Max
Biaggi venceu, com o japonês Tet-
suva Harada chegando em segun-
do, ontem foi a vez de Harada ga-
nhar — com Biaggi chegando na
segunda posição. Ha um grande
equilíbrio, também, nas I25cc. O
primeiro lugar da Indonésia foi de
Masaki Tokudome. menos de um
segundo á frente de seu compatrio-
ta Haruchika Aoki — que lidera o
Mundial, porém, com dois pontos
de vantagem.

no hipismo

A amazona paulista Camila
Mazza de Benedicto, 18 anos, con-
quistou o titulo de campeã da IX
Copa Pamcary de Young Riders
(série 1.4 metros), que terminou on-
tem no Clube Hípico Santo Amaro.
Montando o cavalo Audi Narcis-
sin, ela conquistou uma vitória e
dois terceiros lugares, sendo um na
etapa final, durante o campeonato,
somando no total 45 pontos. Fer-
nando Guinato, no cavalo Stella
Barros Abdulla, foi o vice-campeão
com 41 pontos.

A Copa Pamcary é o Campeo-
nato Brasileiro de Jovens Cavalei-
ros com idade entre 18 e 21 anos.
Daniel Gonçalves Parrilha foi
quem ganhou a etapa final, zerando
os dois percursos, porém ficou no
campeonato com o quinto lugar."Foi um grande dia. Conquistei um
dos titulos mais importantes do hi-
pismo nacional. Quem sabe eu fu-
turamente não possa integrar um
equipe importante em disputa in-
ternacionais", festejou Camila.
Também foi motivo de comemora-
ção para ela. o fato de sua aluna
Patrícia dos Santos Marsanasco ter
sido a campeã na categoria mirim
da série 1,2 metros.

A etapa final do Young Riders
foi bem concorrida. Até então to-
das as atenções estavam voltadas
para a seletiva pré-olimpica. A
Confederação Brasileira de Hipis-
mos deverá enviar mais quatro ca-
valeiros para a Europa para a dis-
puta das quatro vagas da equipe
olímpica brasileira.

1o Haruchika Aoki
2° Masaki Tokudome
3o Stelano Perugini..
4o Peter Oettle
5o Tomomi Manako..

MBI

I
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Yasco vence mas faz a torcida sofrer

¦ Time chega aos 3 a 0, deixa o Madureira marcar dois gols nos 15 minutos finals e passa por um sufoco em Conselheiro Gahgd

Giovanni 
em pauta

rLMV.MI1 UP

Campeonato Pernambucano Campeonato Espanhol
« 

^ 8/JfJ'' 
Zaragoza 

1 x 1 Espaftol. Oviedo 1

Campeonato Goiarto ®6j fjQQ I HHHSMR Valladolid 2x2 Deportivo La Coru-
(2"turno) §. ' ' jS&u9HH[jH fta- Real Madri 0 x 1 Sporting Gij6n,
Jataiense 2 x 1 Itumbiara. AtlGtico 3 x f , Valencia 1 x 0 Albacete. Compostela 0 x
Goiatuba. America 1 x 0 Santa Helena. SMpjk. 2 Tenerife. Atietico de Bilbao 3 x 1 Sala-
An&polis 2 x 1 Anapolina. CRAC 5x1 J. M$' manca. M6nda 2x0 Celta, Beits 2x2
Caldas Racing Santander

(l*turno\° 
ato ®ra*'"*nW ' 

'* • 
""" 1° Atl6ticode Madri, 73 pontos; 2" Barce-

Dom Pedro, Botafogo 2x0 Samambaia, Campeonato Holandfis

Luziania WIB I ningen 3 x 0 Willem II, 4
Campeonato Cearense , K& M Utrecht, Twente 1 x 0 Fortuna, NEC 2 x
(1" turno, decisao — 1" jogo) Hp'.'¦ ' RK^"' PSV Ein^noven * 0 Vitesse,

Uruburetama 1 x 1 Tiradentes, Quixadd *8® \ jjBm 1" Ajax. 72 pontos: 2° PSV Eindhoven, 67;
2 Calouros do Ar, Am6rica/R 2x0 3° Feyenoord, 50

Ferrovidrio, Limoeiro x America, tea- Campeonato Portuguds

Sporting 1 x
Campeonato Capixaba vBenfica 3x0 Braga. Felgueiras 0x0turno) '0^; M Belenenses, Guimardes 2 x 0 Gil Vi-Linhares 1x1 Desportiva. S4o Mateus cente. Salgueiros 3x0 Le$a. Farense 3 xMimosense Branco/ 1 Campomaiorense, Marltimo 1 x 1 Por-Atfredo Chaves
Campeonato Paraenae
Pinheirense Paysandu, Tiradentes Sporting Lisboa e Boavista,
2x0 Pedreira, Vila Rica 1x2 Sport Campeonato ArQentino
^el6m .. ' 

rae cantPeao d° ,ana de uzios Ve(ez saralield 1 X 2 Estudiantes. Rosa-Campeonato Alagoano

TB*^1ZT»TL riLoteria ¦ Concurso 118Campeonato Paraibano ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHMMnnMMHnMMMnJ
2S™?. , _ .. n 1 X . v • s 0 concurso 119 da Lote-Botafogo 1 x 2 Santa Cruz. Guarabira 0 inmn «-». r——i n ^ _. > ¦¦¦»
1 Auto Esporte, Atalaia 2 x 1 Treze. Vila 1BB RamecgoRJ £? BoalogaHJ ?? ria Esportiva, dos dias 13
Branca 1 x 1 ConceipSo, Ouro Velho 0 21 1 ftimirtensaflj Bangu/RI MB u j- ,.l -i . • LJfS
1 AtlStlco, Sousa 1 x 1 Conlianpa 31 ItedomraflJ VascoftJ WM ' J g
Campeonato Potiguar 41 jTunainsaPA sortsio RemaPA I—I de sete campeonatos es-
(1° turno 2*tase) 5[ZDcna9'«vMG [ZD AtMcoWG Bi taduais: Carioca. Paulis-
Baraiinas 1x0 Alecrim, Caic6 0x0 ABC, .m. , , , ^ ... •
Pamamirim 2x0 Mossorb e Wlca^RS CD i«e».fls CZ3 ta. Catannense, Mineiro,
Campeonato Maranhense 7QRguarens8'SC Avaisc CZ] Gaucho, Baiano e Capi-
r' 

'"h"?' 
M h. r *2— 

somio Goi4&GO^D xaba. OsjocosdesiibadoBacabal 1 x 1 Maranhao, Cod6 0 x 9 *8 ComeroalMS d] CteednaVS I I - , n ACoroata. Americano 1 x 0 Moto Clube [—] BotatosaSP ? 
Sa°: P DeSP0rt0S X XV

f^mr^008*0 
Ser®lpano ntZDu^oS Joto?? CZ3 SanwvSPBB de Jail. 4 Mogi-Mirini x

12HH SJoPaukvSP CZI RoBrarcoSP i—I Palmeiras e 7 - Verano-
131 I FerowAnar-SP I I PalmarasSP Hffl polis X GfCniiO.
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Vasco

•*
iam

O centroavante Nilson chuta para perder mais uma chance de go! na difícil vitória dc 3 a 2 do l asco sobre <> Sfudurèira
mm^u- \
em Conselheiro Cal vão "

Loteria - Concurso 118

1 BB RamengoRJ I BoalogorfU I I
2l I ftimransaftl I BanguflJ ¦¦
31 IMadureiiafU I VascofiJ ¦¦
41 ) Tuna [usaPA SORTEIO RemaPA I I
51 ICncám/MG I AlIétiavMG BI
6 CotasRS I I I
71 I BouarensaSC BB Avai^SC I I
Bl IVilaNovaGQ SORTEIO Griá&GO I I

BS ComeroalMS I OpetárxyMS I I
10 HH Çoriõthians/SP I BotafegvSP I I
111 lUniâoS Jo*VSP Samos.SP HH
lyaSáoPaübSP 1 RjoBrancnSP 1
131 I FenoDijnaí^SP i Palma rasSP

ANDRÉ BALOCXX)

Era um jogo para enterrar de vez
o fantasma que ronda São Januá-
rio, uni fantasma, azul como as co-"Tés cíã camisa do Cruzeiro, que go-
leou o time por 6 a 2 pela Copa do
Brasil há 10 dias. Era o jogo da
virada. Em campo, o Vasco mos-
trava sua melhor categoria, jogava
bem e envolvia o Madureira, em
Conselheiro Galvào. A facilidade
era tanta que o time fez 3 a 0 e
segurou o resultado, com sobras,
até os 30min do segundo tempo. Na
arquibancada, a torcida comemo-
rava cantando a música Xô Sata-
nás, sucesso do grupo Asa de Águia
no carnaval. Era a certeza de que os
maus fluídos se dissipavam. Mas
como no futebol não se pode des-
prezar o imponderável, o Vasco
passou por um sufoco nos 15min
finais e sofreu para vencer por 3 a
2, mantendo-se na liderança do Es-
tadual com 15 pontos.

Desde o início a impressão era a
de um Vasco cheio de disposição,
bem distante da equipe apática dos
últimos jogos. Com Válber, Pimen-
lei e Leandro inspirados, o time
envolvia o adversário. As chances
foram surgindo e o gol era questão
de tempo. Aos 38min, Juninho fez
bela jogada individual pela direita e
cruzou para Válber, que emendou
cie primeira, sem qualquer chance
de defesa para Acácio.

As contusões de Rogério e Dio-
nei obrigaram o técnico Carlos Al-
berio Silva a mudar seu time para o
segundo tempo. Se tinha a catego-
ria de Assis na frente, tinha tam-
bem Zé Carlos, ainda fora de for-
ma, transformando-se em motivo
de desespero. O Vasco continuava
melhor e aos I5min Pimentel se
posicionou na entrada da área, re-
cebeú de Válber e chutou forte, au-

Carlos Germano; Pimentel, Sldnei,
Rogério (Zé Carlos) e Blll (Zinho);
Leandro, Nélson, Válber e Juninho;
Nilson e Dionei (Assis). TAontoo:
Carlos Alberto Silva.
MADURililA/v.-> ,>. .,v iwV.'.
Acácio; Germano. Júnior, Fábio
Henrique e Josecter; Pedro Paulo,
Bonamigo, Elimar (Marcelo) e Ro-
binho (Zinho); Gilson e Newlon.
Técnico: Nelsinho
Local! Conselheiro Galvão. Árbi-
tro: Márcio Pereira do Nascimen-
to. Ronda; RJ 14.430. Publico:
1 486 Cartões Amarelos: Pimen-
tal, Rogério, Júnior Gilson e New-
ton, Qois: Válber, aos 38min do
primeiro tempo. No segundo terrv
po. Pimentel, aos 15min, Assis,
aos 20rnin, Marceto aos 30min e
Germano aos 34min.

Alívio no vestiário

Expressão de alívio no final do
jogo, o técnico Carlos Alberto Silva
era o retrato do desespero que to-
mou conta do Vasco nos 15 minu-
tos finais. Para ele, o maior proble-
ma do lime é a falta de ritmo da
zaga. que resulta em falhas como as
dc ontem. Silva lamentou a contu-
são de Tinho — operou os ligamen-
tos cruzados e só volta no próximo
ano — mas não criticou diretamen-
te seus zagueiros."A toda hora tenho de mudar o
setor. Desta vez, foi o Rogério que
pediu para sair", lamentou. Apesar
das talhas que levaram a torcida á
loucura, Carlos Alberto Silva elo-
giou a personalidade do time. "Es-
tivemos bem em toda a partida. Só
bobeamos no final. O saldo foi po-

sitivo", afirmou.
De Carlos Germano a Leandro,

todos admitiam que o time relaxou
ao marcar o terceiro gol. 

"Comete-
mos um erro de avaliação. Com o
terceiro gol, acreditamos que o jogo
estava ganho. Só que o Nelsinho
mexeu bem no Madureira e nos
surpreendeu. Que fique a lição",
analisou Leandro. Pimentel, autor
do segundo gol do Vasco, concor-
dava. "Bobeamos no finalzinho".

O mais feliz no vestiário era As-
sis. Ele contou com detalhes seu
gol, o terceiro do time. Apesar de
ainda estar na reserva, Assis sabe
que está prestes a reconquistar a
posição. 

"Costumo arriscar chutes
de fora da áre;i. Dei sorte porque a
bola veio á feição".

r.» j vasco
tXÁ Giovanni em 

pauta
Carlos Germano — Sem culpa nos
gols. 6
Pimentel —- Apoiou o ataque com
desenvoltura. Grande partida. 8
Sídnei — Não comprometeu. Ao
ser exigido, mostrou segurança. 6
Rogério — Vinha bem até pedir
para sair contundido. 6
Zé Carlos — Estava bem até errar
no primeiro gol do Madureira. 5
Bil — Ealhou no lance do segundo
gol e acabou substituído. 5
Zinho — Entrou faltando cinco ml-
nutos para o fim. Sem nota
Leandro — Um leão em campo,
roubou bolas com a eficiência de
sempre e ainda fez lançamentos. 8
Nélson — Muita raça, pouca técni-
ca. 6

Juninho — Às vezes parece desliga-
do, mas teve uma boa atuação. 7.
VáltKT — Movimentando-se com
desenvoltura, foi o principal artícu-
lador do ataque. 7
Nilson — Taticamente, uma atua-
çào perfeita, mas na hora de fechar
o jogo, isolou a bola. 6
Dionei — Saiu no intervalo pois se
mexia bem no ataque mas errava
nas conclusões. 5
Assis — Entrou para mudar o jogo
e mostrou categoria. Foi premiado
com um golaço. 7
O Madureira mostrou ser uma
equipe obediente taticamente. Des-
taque para o técnico Nelsinho. que
mexeu bem no time. e Gilson.

Passada a frustração por Bebe-
to, o Vasco vai com tudo para con-
tratar o meia Giovanni, do Santos.
Hoje, o vice-presidente de futebol
Euricoj Miranda confirma oficial-
mente a proposta para comprar o
jogador apontado como a revela-
ção do Campeonato Brasileiro pas-
sado. Assim que o dia amanhece^
Eu rico ligará para o presidente do
clube paulista. Samir Abdul Hack,
á espera de uma definição. As ne-
gocifjões foram conduzidas pela
empresa de Pelé, a Pele Sports &
Marketing, já que o Rei está dis-
posto a tirar Giovanni de seu time
por causa de uma briga com o go-
leiro EUinho. seu filho.

O Vasco oferece RS 2,5 milhões
á vista — dinheiro que o clube con-

seguiu para contratar Bebeto —
mais RS 2,5 milhões, pagos em ou-
tubro. O São Paulo também quero
apoiador, mas a diretoria santista
teme vender o ídolo para um clube
do mesmo estado — o que deixa o
Vasco em vantagem. Enrico se diz
confiante na contratação, mas tor-
ceu o nariz ao saber que Giovanni
fez quatro gols na vitória do Santos
sobre União São João, em Araras.

0 dirigente disse que fará uma
representação na Federação de Eu-
tebol hoje para que a entidade in-
terpele o presidente do ltaperuna.
Norton Nascimento. Enrico garari-
te ter ouvido de Norton que o lia-
peruna entregaria o jogo para o
Flamengo, em ltaperuna, na qúar-
ta-feira. (A.B.)

FUTEBOL nense 8x6 Hebraica, Mackenzie 4x4
Botalogo, Municipal 7x8 Comary, Gra-
jaú TC 14 x 6 late Clube. Intanto: Barxji
Mansa 8x2 Magnatas, Fluminense 9 *.6
Hebraica, Mackenzie 6x6 Botalogo. Mu-
nicipal 4x8 Comary. Infantil; Barra Man-
sa 3 x 5 Magnatas, Fluminense 14 l
Hebraica. Mackenzie 4x3 Botalogo. Mu-
nicipal 12 x 1 Comary

VÔLEI

Campeonato Estadual-RJ
Juvenil; Flamengo 3x2 Tijuca (masculi-
no). Flamengo 3x0 Tijuca (feminino)

GOLFE

X Sul-americano Pré-juvenil
(Rosário, Argentina) ¦ ¦
Feminino. 1o Paraguai, 660 tacadas. 2o
Argentina. 661; 8o Brasil, 744. Masculino
1° Chile. 618, 2° Colômbia, 622, 5o Brasil,
650.

CICLISMO

Volta do Uruguai
(Montevidéu)
1o Milton Wynants (Uru), 38h24minl1: 2°
Frederico Moreyra (Uru), 38h26mi(1t7; 3"
Hernán Kline (Arg), 38h27min05. Classi-
ficação por equipes; 1° Calôi (Brasil)
115h43min50, 2° Cuba, a 11min05S';"3°
Nacional (Uru), a 11min23s.

TRIATLÕ

VI Gatorade Rainha
(Santos. SP)
Masculino: 1o Marcus Ornellas (RJ),
1h57min25; 2o Fernando Diefenthàeler
(RS), 1h59min15: 3° José Henrique Kli-
yashiro (SP), 2h00min16. Feminino: 1*
Fernanda Keller (RJ), 2h10min35: 2'
Adriana Piacsek (SP), 2h17min02. i*
Cristina de Carvalho (SP). 2h20min03.

IATISIVIO

Semana de Vela de Búzios
Io Torben Grael (Polibrasit), 7 pontos
perdidos; 2° Alberto Ramalho (Meu Ca-
ro), 10. 3° Lars Grael (Reebok). 10.

FUTEBOL DE SALAO

Campeonato Pernambucano
(2" turno)
Spon 0 x 1 Santa Cruz. Náutico 1 x 0Vitória. Cabense 1 x 1 Central
Campeonato Goiano
(2•turno)
Jataiense 2 x 1 Itumbiara. Atlético 3x1
Goiatuba. América 1 x 0 Santa Helena,
Anápolis 2 x 1 Anapolina. CRAC 5 x 1
Caldas
Campeonato Braailienae
(1* turno)
Planaltma 3 x 1 Comerciai, Gama 1x0
Dom Pedro, Botalogo 2x0 Samambaia,
Flamengo 3x2 Ceilândia, Brasília 1 x 4
Luziània
Campeonato Cearense
(1" turno, decisão — 1* jogo)Fortaleza 2x1 Ceará
(2o turno — 1" rodada)
Uruburetama 1 x 1 Tiradentes, Ouixadá 2x 2 Calouros do Ar. América/R 2x0Ferroviário, Limoeiro 4 x 1 América, Ica-sa 1 x 2 Iguatu, Portuguesa 1x1 Gua-rani
Campeonato Capixaba
(1° turno)
Linhares 1 x 1 Desportiva. Sào Mateus 3

. x 1 Vitória. Mlmosense 0 x 1 Rio Branco/
VN, Rio Pardo 2x1 AHredo Chaves
Campeonato Paraenaa
(Io turno)
Pinheirense 0x3 Paysandu. Tiradentes
2x0 Pedreira. Vila Rica 1 x 2 Sport
Belém
Campeonato Alagoano
(1o turno, decisão — 2° jogo)CRB 3 x 0 7 de Setembro
Campeonato Paraibano
(1* turno)
Botalogo 1 x 2 Santa Cruz, Guarabira 0 x
1 Auto Esporte. Atalaia 2 x 1 Treze, Vila
Branca 1 x 1 Conceição, Ouro Velho 0 x
1 Atlético, Sousa 1 x 1 Confiança
Campeonato Potiguar
(1° turno — 2* fase)
Baraúnas 1 x 0 Alecrim, Caicó 0x0 ABC,
Parnamirim 2x0 Mossorô
Campeonato Maranhense
(1° turno)
Bacabal 1x1 Maranhão, Codó 0 x 1
Coroatâ. Americano 1 x 0 Moto Clube
Campeonato Sergipano
(1" turnol
Sergipe 4x0 Olímpico, Própria 3 x 1

Mapa,

rael foi campeao da Semana UZIOSCom o novo

Cotinguiba. Wabaiana
Guarani 2x1 Confiança

x 0 Olímpico.

O concurso 119 da Lote-
ria Esportiva, dos dias 13
e 14 de abril, terá jogos
de sete campeonatos es-
taduais: Carioca. Paulis-
ta. Catarinense, Mineiro,
Gaúcho, Baiano e Capi-
xaba. Os jogos de sábado
são: 3 P.Desportos x XV
de Jaú. 4 Mogi-Mirim x
Palmeiras e 7 - Veranó-
polis x Grêmio.

Campeonato Estadual do Rio
(Modulo Especial)
Royal 0x0 Internacional, Macaé 1 x 0
Bonsucosso, Goytacaz 1 x 1 Friburguerv
se, Nova Iguaçu 1 x 2 Mesquita, Portu-
guesa 0x0 Campo Grande, São Cristó-
vão 1x2 Barra Mansa
Campoonato Paulista
(2" lurno — 1" rodada)
Grupo A I — Corinthians 1 x 0 Botafogo,
Novorizontino 1x1 América. Mogi Mirim
0x0 Guarani. Ferroviária 1x5 Pai-
meiros. Uniào Sào Joào 2x8 Santos,
Sáo Paulo 3x1 Rio Branco. Juventus 0 x

XV de Jaú. Portuguesa de Desportos
t x 1 Araçatuba
Grupo A II (1" turno) Paraguaçuense 1 x

Inter. Rio Preto 1x0 Olímpia, Banòei-
rante 1 x 0 Paulista, Ponte Preta 2 x 1
Sáocarlense, Santo André 0 x 1 F»ortu-
guesa. Sào José 0 x 2 XV Piracicaba.
Ituano 0x0 Noroeste
Campeonato Mineiro
(1o turno — última rodada)
Cruzeiro 1x2 Atlético (campeão^, Gua-rani 0x4 América, Valeriodoce 0x0
Democrata/GV, URT 0 x 0 Rio Branco,Vila Nova 0x0 Uberlândia
Campeonato Gaúcho
(1" fase — 2° turno)
Grupo A — Pelotas 1 x 2 São Luiz, Glória3x2 Esportivo, Grêmio Santanense 0x2Juventude, Brasil/F 1 x 0 Veranópolis,
Caxias 2 x 1 Inter/RS. Brasil 0x1 14 de
Julho
Grupo B — Aimoré 1x3 Taquahense.
Rio Grande 3x1 Palmeirense
Campeonato Paranaense
1" fase — logo-extra: Coritiba 0 x 1 Atlé-
tico. 2* fase — 1* rodada Matsubara 0 x1 União Bandeirante, Batei 0x0 Casca-
vel, Jandaia 0x0 Londrina
Campeonato Catarinense
(1" fase — turno) "
Figueirense 0x0 Aval, Marcilio Dias 1 x
0 Criciúma. Blumenau 2x2 Jaraguá.
Joinville 2x2 Chapecoense
Campeonato Baiano
12' fase — 1o turnol
Eunápolis 1 x 1 Conquista. Jequié 2x2
Vitória. Bahia 4x0 Fluminense. Galicia 0
x 0 Ipiranga, São Francisco 1 x 0 Ri-
ver. Poções 2 x 1 Jacuipense. Camaçari
2x3 Catuense

PLACAR JB

Campeonato Espanhol
Zaragoza 1 x 1 Espafiol, Oviedo 1 x 1
Atlético de Madri, Barcelona 1 x 0 Real
Sociedad, Rayo Vallecano 0x0 Sevilla.
Valladolid 2x2 Deportivo La Coru-
rta. Real Madri 0 x 1 Sporting Gijón,
Valencia 1 x 0 Albacete, Compostela 0 x
2 Tenerife, Atlético de Bilbao 3 x 1 Sala-
manca, Môrida 2x0 Celta, Betis 2x2
Racing Santander
Classificação (35* rodada)
1° Atlético de Madri, 73 pontos; 2" Barce-
lona. 70; 3° Valencia, 67
Campeonato Holandês
Volendam 2 x 1 Go Ahead Eagles, Gro-
ningen 3x0 Willem II, Heerenveen 4x2
Utrecht. Twente 1 x 0 Fortuna. NEC 2 x
1 RKC, PSV Eindhoven 1x0 Vitesse,
Ajax 2x0 NAC Breda
Classificação (29* rodada)
1o Ajax. 72 pontos: 2° PSV Eindhoven, 67;
3' Feyenoord. 50
Campeonato Português
Tirsense 2x1 Chaves. Amadora 1 x 1
Sporting Lisboa, Leiria 1x0 Boavista,
Benfica 3x0 Braga, Felgueiras 0x0
Belenenses, Guimarães 2 x 0 Gil Vi-
cente. Salgueiros 3x0 Leça, Farense 3 x
1 Campomaiorense. Marítimo 1 x 1 Por-
to
Classificação (29* rodada)
1° Porto, 74 pontos; 2o Benfica, 63; 3o
Sporting Lisboa e Boavista. 54
Campeonato Argentino
Velez Sarsfield 1 x 2 Estudiantes. Rosa-
rio Central 2x1 River Plate, Gimnasia yEsgrima 1 x 0 Ferrocarril, San Lorenzo 1
x 3 Gimnasia Jujuy, Belgrano 1 x 1
Deportivo Espaftol, Banfield 0 x 1 Ra-
cing
Classificação (5* rodada)
1o Estudiantes e Gimnasia Jujuy, 12 pon-tos; 3° Deportivo Espaftol e Racing. 11
Campeonato Americano
Rodada de abertura: San Jose 1x0
Washington DC United

Campeonato Estadual-RJ
Adulto- Sesi 1 x 4 Vasco, late Clube 2x2
Comary. Vila Isabel 2x7 Botafogo. Mac-
kenzie 5x5 Marã, Mello 8 x 10 Barra
Mansa. Tio Sam 6x2 Exército, Madurei-
ra 8 x 2 Hebraica, Fluminense 8x5
Magnatas. Juvenil; Tio Sam 10 x 3 Exér-
cito. Barra Mansa 9x6 Magnatas. Flumi-

1



SEGUNDA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1996 ESPORTES JORNAL DO BRAS1L *J

jjjlj^^

i'. ;h^ do ^otafogo n sex^ temp^timi'^ra cm torno dos 35 • x<t* 

^ 

¦

ta-feira, o clima fosse outro. graus caindo a noite para 14 graus. Nelio desartna o artilheiro Tulio, que se contundiu no final do classico de ontem e nao tern concedes de jogar as partidas do Botafogo no Chile
Kobe, Jap&o — AP
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. ,, ^ T cotnp e ou. -m esvan agem, resultado. E passou a contar com vez. Aos 33min, Sorato, em grandc
I no J apao ?5T%?2t T f'' «¦» •»« •»>* - a torcida in- nolle, nam, a bola dois melros" 

WW e, 
mesmo desordenadainenle con- color, 

que comecou a ,aiar. da- antes da graiSl area, e chutou por
SCSUIU cnar *" Spm^>ia xaodo sea lime nervoso. Daas ou cima de Wellerson. que esfon.oa-se.

Kecopa srs? ^ste: <* *»«* «*»»««*»*• -»«. * p«. U ?«».
JL oi^arain, na sequencia^ Marcelo digadas, uma delas com Leonar- ro gol.

ols. Aos 24min, Adilson, cobran- 3imin Renato cruzou e Roeeri- 
c^ulou rente ® trave Aosjogadores do Fluminense,

m Curios SSB^? a f dS nho- livre- cabeceou em cima do 
6 1S" restou ouvir os protestos da torci-

linutos mais tarde Paulo Nunes goleiro- 
A°S 1 Imm' em 11111 cotUra"ata- da-e lamentar, ao final, do jogo, o

ecebendo passe do'mesmo Carlos Depois disso, o Fluminense di- que- Maciel avan$ou pela esquerda, resultado. 0 goleiro Wellerson. o
Miguel — o melhor jogador em minuiu o ritmo, permitindo que cruzou para a pequena area, a zaga mais visado polos que estavam na
arnpo — marcou o quarto gol, Bangu colocasse as manguinhas de do Fluminense, mal posicionada, arquibancada, disse que o time
hutando a bola entre as pernas de fora, embora a limita<;ao de seus ficou olhando, e Sorato, que acorn- "nao jogou nada", e que assumia
•arid Mondragon. Foi a primeira jogadores nao permitisse que panhava o lance, marcou o segun- a culpa peio primeiro gol. Na
ez. que o Gremio ganhou a Recopa time pudesse ameagar. do gol — o 100° do Estadual de %. quarta-feira, o Fluminense en-
ul-Amcricana. q QangU vo|tou retrancado A partir dai. o tricolor passou frenta o Criciuma, pela Copa do

V JV5U11W iviiipu, UIUMIUU- ClicU CVlIl IIUIUIuiiuuuc, C U OIctMl, uu v^uuuiiia.
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•' CAMPEONATO ESTADUAL

[Jciassificaqio [] fj Prdximos jogos f] f|Resultados f
.. • ,• •  v.*. .. . . :|

OUARTA-FEIRA Olaria 1 x 1 America i;|
 Itaperuna x Flamengo Volta Redonda 1 x 1 Barreira |

4 ItaDeruna — 16h Itaperuna 0 x 0 Americano i|
DOmTnGO Flamengo 2X0 Botafogo 16 . _ Madureira 2x3 Vasco

f 
Madureka 1 Flamengo | Flum,nense 0 x 3 Bangu

........ Conselheiro GalvSo — 15h
Haperuna x America —-¦ ¦¦ —i. .....  •--¦•"-y.v.-.-.

"1 4" 'taperi^^!!h FlArtilheiros 
j Vasco X Fluminense wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmm i

3 1 12 7 Maracana— 17h ' "'3 5" 
| AmericanoXBangu | 7 GOLS: Rom^rio (Flamengo) J Campos — I7h 6 QOLS: Sorato (Bangu) |

Barreira X Olaria • 4 QOLS: Wallace (Bangu); j
nBnTnXj-IflLs Bentinho e Tulio (Botafogo) I10 Volta Redonda x Botafogo : 1 a | I Volta Redonda-20h (TV) | ; 3 QOLS: Marcelo (America); |

 I ? Hordrios.datas e locais | Junior e Pedro Renato(Olaria);!
4 19 sujeitos a confirmapSo Assis (Vasco) j

BANQU PT
Andr6 Luis, Calezinho (Humberto),
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:* Demissão do treinador do Católica é a
maior preocupação para seus torcedores

Nèlio desatina o artilheira Túlio, que se contundiu no final do clássico de ontem e não tem condições de jogar as partidas do Botafogo no Chile
Kobe. Japfto — AP1 n

Fluminense é arrasado 
pelo 

Bangu
O flanou nnfm/wtnii.cd Ac* um . ...Paulo Nicolella

ÍSÍ&® iBBp S
Goiano (8) também foi um jogador eficiente na goleada do Grêmio

•I • • CAMPEONATO ESTADUAL

Próximos jogos Resultados

QUARTA-FEIRA
I tape ru rui x Flamengo

Itaperuna — 16h
DOMINGO

Madureka x Flamengo
Conselheiro Galvão — 15h

Itaperuna x América
Itaperuna — 16h

Vasco x Fluminense
Maracanã— 17h

Americano x Bangu
Campos — 17h

Barreira x Olaria
Bacaxà — 16h

Volta Redonda x Botafogo
Volta Redonda — 20h (TV)
? Horários, datas e locais

sujeitos a confirmação

Olaria 1 x 1 América
Volta Redonda 1x1 Barreira

Itaperuna 0x0 Americano
Flamengo 2x0 Botafogo

Madureira 2x3 Vasco
Fluminense 0x3 Bangu

O Bangu aproveitou-se de um
Fluminense em péssimo dia. e não
perdoou — derrotou o tricolor
por 3 a 0 em pleno Estádio das
Laranjeiras, afastando-o da lide-
rança do Campeonato Estadual.
Foi uma noite de muitos protes-
tos. A torcida, revoltada, nostili-
zou o técnico Jair Pereira e o dire-
tor de futebol Vaiquir Pimentel. O
dono do jogo foi o centroavante
Sorato, que marcou os três gols
da partida, o terceiro deles de
grande categoria, em um chute de
fora da área, cobrindo o goleiro
Wellerson, que também foi res-
ponsabilizado, pelos torcedores,
pelo mau resultado.

A torcida tricolor, irada, não
poupou sequer a Renato, a quem
cansou de agradecer pelo título
estadual de 95. Um

O Bangu surpreendeu o Flumi-
nense logo aos 4min. Maciel deu
um chutão para a frente na dire-
ção da área tricolor. Wellerson,
César e Ricardo Rocha ficaram
indecisos, Wallace tocou e Sorato
completou. Em desvantagem, o
Fluminense partiu para o ataque,
e. mesmo desordenadamente con-
seguiu criar boas oportunidades
para marcar. Aos 19min, desper-
diçaram, na seqüência, Marcelo
Sander, Rogerinho e Cadu. Aos
31 min, Renato cruzou, e Rogeri-
nho, livre, cabeceou em cima do
goleiro.

Depois disso, o Fluminense di-
minuiu o ritmo, permitindo que o
Bangu colocasse as manguinhas de
fora, embora a limitação de seus
jogadores não permitisse que o
time pudesse ameaçar.

O Bangu voltou retrancado
para o segundo tempo, mostran-

O centroavante Sorato (9) foi a estrela da noite em Laranjeiras: marcou os três gols da vitória do Bangu
do que estava satisfeito com o
resultado. E passou a contar com
uma nova aliada — a torcida tri-
color, que começou a vaiar, dei-
xando seu time nervoso. Duas ou
três chances voltaram a ser despe-
diçadas, uma delas com Leonar-
do. que chutou rente à trave de
André Luis.

Aos 11 min. em um contra-ata-
que, Maciel avançou pela esquerda,
cruzou para a pequena área. a zaga
do Fluminense, mal posicionada,
ficou olhando, e Sorato, que acom-
panhava o lance, marcou o segun-
do gol — o 100° do Estadual de %.
A partir dai. o tricolor passou a
errar passes com naturalidade, e o

Bangu aproveitou-se, mais uma
vez. Aos 33min, Sorato, em grande
noite, recebeu a bola dois metros
antes da grande área, e chutou por
cima de Wellerson, que esforçou-se,
mas que não pôde impedir o tercei-
ro gol.

Aos jogadores do Fluminense,
restou ouvir os protestos da torci-
da. e lamentar, ao final, do jogo, o
resultado. O goleiro Wellerson. o
mais visado pelos que estavam na
arquibancada, disse que o time
"não 

jogou nada", e que assumia
a culpa pelo primeiro gol. Na
quarta-feira, o Fluminense en-
frenta o Criciúma, pela Copa do
Brasil, em Criciúma.

FLUMINiNSi
Wellerson, Júlio César (Luis Henrl-
que). César, Ricardo Rocha e João
Carlos; Vampeta, Cadu, Rogerinho
(Rodrigo Carbone) o Marcelo San-
der (Leonardo); Renato e Valdeir.
Técnico: Jair Pereira.

Alê, Niélsen e Maciel; Marcâo, Fâ-
bio. Macula (Merica) e Wallace
(Fabinho); Edilson e Sorato. Técnl-
co« Ricardo Barreto.
Local: Laranjeiras. Arbitro: Cláu-
dio Garcia Cartòas amarelos:
Valdeir, Maciel, Marcão, Fábio e
Alè. Renda e público: não forneci-
dos. Gols: no primeiro tempo, So-
rato aos 4min; no segundo tempo,
Sorato aos 11mln e aos 33min.

I Artilheiros

I 7 GOLS: Romário (Flamengo) |
| 6 QOLS: Sorato (Bangu)
| 4 QOLS: Wallace (Bangu);

Bentinho e Túlio (Botafogo) |
| 3 OOLS:Marcelo(América); I
1 Júnior e Pedro Renato(Olaria);!

| Assis (Vasco)

ykMEèaÉMkiidub— j PO [ j j P j OP PC

1° Flamengo 15 0 15 4
Vasco 15 115 6

3° Fluminense 12 2 12 7
4° Botafogo 11 115 9

8° Itaperuna 4
9° Madureira 11

10° Volta Redonda 4. 10
11° Olaria 21
12° Barreira 19

6o Bangu
América

MAURÍCIO FONSECA
:J;aviPdo especial
^SANTIAGO — O gol de calca-
nhar de Túlio, nos 4 a l do Botafo-

-go sobre o Universidad Católica,
no Maracanã, não teve tanta reper-
cussão na capital chilena como se

..imagina no Brasil. Não há clima de
vingança na cidade e, na verdade, o
jogo de amanhã, contra o mesmo
tJriíversidad Católica, não desperta
muito interesse. O time chileno está
praticamente eliminado — precisa
vencer o Botafogo de goleada e
torcer para o campeão brasileiro
não ganhar qualquer ponto nas
suas duas últimas partidas — e a
.torcida está mais preocupada em
ver o técnico Manoel Pellegrini de-
mitido. O estádio San Carlos de
Apoquindo, com capacidade para
35 mil pessoas, deverá receber um
público pequeno.

Ao contrário do que muita gente
no Brasil chegou a pensar, o polê-
mico gol de Túlio não atingiu o
orgulho chileno. A honra do país
definitivamente não foi afetada. O
pedido de desculpas, via fax. envia-
do pelo artilheiro aos chilenos foi
um gesto educado mas não precisa-
va tanto. Talvez se tivesse sido mar-
cado contra o Universidad do Chi-
le, adversário do Botafogo na sex-
ta-feira, o clima fosse outro.

O Universidad divide com o Co-
lo-Colo o posto de time mais popu-
lar do país e sua torcida comparece
em massa aos jogos. 

"Não acredito
que o Botafogo tenha qualquer tipo
de problema com o Católica. O
time está eliminado da Libertado-
res, sua torcida é calma e o gol de
Túlio já faz parte do passado. Não
haverá pressão", acredita o moto-
rista de táxi Eduardo Martinez,
torcedor do Colo-Colo.

Apesar da goleada sobre o Con-
cépcion, sábado (6 a 0 pelo Cam-
peonato Chileno), o Católica está
em crise. E a razão é a péssima
participação da equipe na Liberta-
dores. Em cinco jogos o time só
conseguiu um empate. A torcida
não se conforma com a campanha
medíocre e não tem poupado o pre-
sidente Jorge Claro. O dirigente
vem sendo criticado por ter nego-
ciado no início do ano Acosta e
Gorosito, dois dos destaques na
campanha que levou ao vice-cam-
peonato nacional — o campeão foi
o Universidad do Chile.

Além do mau momento do Ca-
tólica, o Botafogo tem a seu favor o
clima. O temido frio que vem das
Cordilheiras ainda não chegou para
ficar em Santiago. Durante o dia a
temperatura gira em torno dos 35
graus caindo á noite para 14 graus.

No segundo tempo, o Grêmio
assumiu definitivamente o controle
da partida, e marcou mais dois

1995 - Independiente (Argentina)
1996 - Grêmio (Brasil)

Grêmio 
golei

e conquista

KOBn, JAPÃO — O Grêmio de
. êorto Alegre derrotou o Indepen-
cliente por 4 a I ontem à noite nó
Estádio Universíade, em Kobe, e
conquistou a Recopa Sul-America-
na, disputada anualmente desde 89
entre os vencedores dl Taça Liber-
tadores e da Supercopá dos Cam-
peões da Libertadores. O time ar-
gentino brigava pelo bicampeona-
to. Cerca de 25 mil pessoas presen-
ciaram a partida, e aplaudiram
demoradamente o time brasileiro.
Ailton, ex-Fluminense, teve exce-

.lente estréia no clube gaúcho, de-
monstrando total entrosamento
com os novos companheiros.

¦ A equipe gaúcha abriu o placar
logo aos 18min, quando Jardel es-
corou de cabeça um cruzamento do
lateral Roger. O veterano apoiador
Jorge Burruchaga, campeão mun-
dial em 86, no México, empatou

3EsL25min, batendo pênalti, de
Adilson em Mazzoni. Antes da co-
brança, o goleiro Danrlei. do Gré-
mio e da seleção brasileira, machu-
cou com gravidade a mão direita e
acabou substituído por Murilo.

Aos 44min o Grêmio, que foi
superior em toda a primeira etapa,
voltou a marcar, através do meia
Carlos Miguel, em jogada indivi-

-dual.

a no Japão

Recopa

gols. Aos 24min, Adilson, cobran-
do pênalti cometido por Rotchen
em Carlos Miguel, fez 3 a 1. Dez
minutos mais tarde, Paulo Nunes,
recebendo passe do mesmo Carlos
Miguel — o melhor jogador em
campo — marcou o quarto gol,
chutando a bola entre as pernas de
Farid Mondragon. Foi a primeira
vez que o Grêmio ganhou a Recopa
Sul-Americana.

Grêmio: Danrlei (Murilo), Arce.
Rivarokt, Adilson e Roger; João
Antônio, Goiano, Ailton (Emer-
son) e Carlos Miguel; Paulo Nunes
(Silvio) e Jardel. Técnico: Luis Feli-
pe. Independiente: Mondragon,
Clausen, Rotchen. Serrizuela e Ra-
mirez (Alvez); Cagna (Bustos),
Acuna, Domizzi e Burruchaga;
Mazzoni (Calderon) e Molina. Téc-
nico: Gregorio Gonzalez. Arbitro:
Epifanio Gonzalez (Paraguai).

CAMPEÕES DA RECOPA

1989 - Nacional (Uruguai)
1990 - Boca Juniors (Argentina)
1991 - Olimpia (Paraguai)
1992-Colo Colo (Chile)
1993 - São Paulo (Brasil)
1994 - São Paulo (Brasil)

US

e - • !
OUARTA-FEIRA

Itaperuna x Flamengo
Itaperuna — 16h

DOMINGO
Madureira x Flamengo

Conselheiro GalvSo — 15h
Itaperuna x America

Itaperuna — 16h
Vasco x Fluminense

Maracana— 17h
Americano x Bangu

Campos — 17h
Barreira x Olaria

Bacaxa — 16h
Volta Redonda x Botafogo
Volta Redonda — 20h (TV)
? Horarios. datas e locais

sujeitos a confirmagao
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Depois dc rccchcr omno passe dc Sctvio. o artiHwiro RomaiTo < hut a pan/ manor o pnmeiro got do FIamcns>o e subir mats Tim (/cyan na sua lata para cstar na Scleral' Brasdeira que vai dtsputar as Olimp'uulas dc Atlanta

Dupla de olho em Atlanta

¦ Entendimento entre Romario e Savio faz torcida e jogadores sonharem com 
'replay' 

nos Jogos

que nxlamar . uvalizou.-E ncm os gem proletica. Siivio Joi o grande name do Flamengo e depois da partida nao poitpou elogios para seucolega Romario esquerdo.

- ——— ¦¦¦¦¦¦¦. 
»P

Zagalo repudia todo tipo de 
pressao | 

?*** :

¦ Tecnico diz Clue fi^ b^m falardeie|antes da con- desnecessario. Zagalo acha o ata- gador. Vai aos Jogos aquele que mo Aldair ja tern \aga garaniida, * IJ riililllt (m^J| _
iH'i 'tnc Inane pct'i vocaviio do dia 27 de junho. Ate canto do Flamengo um dos me- justifiear no campo sua convoca- Zaualo decide entre Andre Cru/e ¦ "¦¦* "uv^^ ¦
lUd dUb JO&OS eSUl la. continuarei observando os lliores do nuindo, lembra que sua cao,v. Rivaldo. No momento Rivaldo — ¦
llOS pes de Romario dois. 0 que todos devem saber participavao na Copa ioi decisiva Zagalo aproveita para di/.er esta em alta. Zagalo o considera « reviflta oficial ¦ que nao aceito pressao de nim- e que basta estar em forma para que entre.falar de Romario ou melhor joeador pela esquerda que ®oi di-makio TQt ciUiNHo guem. Sou um homem de 64 anos. ter loda chance de ser convocado. Julio, prel'ere exaltar a grande apareceu nos ultimos anos. Faz ¦ do Mais QueridO ¦

P^H 
reocupado com as pressoes tctracampeao do mundo. com ex- "Tudo depende dele. Nao te- forma de Savio. "0 menino ja e mesma que Zinho fez na Copa, _ do Brftfldl ¦

¦ que vent sofrendo para con- periencia para dar e vender. Te- nho nada contra o jogador. Foi uma atraviio. Vem crecendo na alem de ser goleador. Atfnra nas bancas ¦vocar Romario para a Selegao nho que cpnvocar tres jogadores um exemplo de profissional quail- Selevao e no Flamengo. O jogo Sobre Botrifogo e Flamenuo. '
Olimpica, o tecnico Zagalo desiS- com idade aeima de 23 anos e vou do entrou na final da eliminatoria contra o Botafogo e um bom ,^,ni<-r, Hiw nne nftniifoeo ata ¦ ^ B
tin de ir ao Maraeana para ver escolher o que for melhor para e mais tarde, na Copa do Mundo. exemplo. Alias, acho que a Sele- m .. 4 i.. ,1.,-^. P) ,)X0U ftC* ¦Flamengo e Botafogo. prefenndo selevao e nao me baseando na Se na hora'da convocacao eti cao fe/muito bem a ele". acredita ? U
conferir o classico pela televisao. opiniao de A ou de B". avisa aehar que o melhor para a sek\ao o treinador. Ainda sobre convo- niuito espa^o atras. o que lau i- ^ 

qV V ®
0 tecnico gostoii de Romano e Zagalo. :> cle. sera convivado. Por isso. cagoes. Zagalo diz que de forma lou a0 af®ni E ^uc 0 l~lu" _ M ¦
T ulio. mas nao quer la/er analise 0 treinador prefere evitar de- quero evitar agora qualquer opi- alguma escala Bebeto e Romario niengo contra-atacou com inteli- ¦
sobre suas atuagoes. "Bes dispii- bates, mas da a entender que esta niao sobre seu futebol, assim co- juntos na Olimpiada. Prefere gencia. aproveitou as \irtudes de ¦ Ir C A fl/l
tam uma\aga na Seleeao Olimpi- havendo uma pre&siio para cohr mo o dc Tulio. Nao preciso de apro\eitaro reculamento para re- seus jogadores para chegar ao gol. _ ' ' ¦
ca com outros jogadores e nao vocar Romario. o que considera recomendagao sobni nenhum jo- forvar outro setor da Selevao. Co- Pdr isso, mereceu veneer. m

mèi 
- v
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Silvio Joi o grande nome do Flamengo e depois da partida não poupou elogios para seu colega Romário

Zagalo repudia todo tipo de 
pressão

rwi&fa (/o

fica bem falar deles antes da con-
vocação do dia 27 de junho. Até
lá. continuarei observando os
dois. 0 que todos devem saber è
que não aceito pressão de nim-
guém. Sou um homem de 64 anos.
tetracampeão do mundo, com ex-
periência para dar e vender. Te-
nho que convocar três jogadores
com idade acima de 23 anos e vou
escolher o que for melhor para a
seleção e não me baseando na
opinião de A ou de B". avisa
Zagalo.

O treinador prefere evitar de-
bates, mas dá a entender que está
havendo uma pressão para con-
vocar Romário, o que considera

desnecessário. Zagalo acha o ata-
cante do Flamengo um dos me-
lhores do mundo, lembra que sua
participação na Copa foi decisiva
e que basta estar em forma para
ler toda chance de ser convocado.

"Tudo depende dele. Não te-
nho nada contra o jogador. Foi
um exemplo de profissional quan-
do entrou na final da eliminatória
e mais tarde, na Copa do Mundo.
Se na hora da convocação eu
achar que o melhor para a seleção
í ele, será convocado. Por isso,
quero evitar agora qualquer opi-
niáo sobre seu futebol, assim co-
mo o de Túlio. Não preciso de
recomendação sobre nenhum jo-

gador. Vai aos Jogos aquele que
justificar no campo sua convoca-
ção".

Zagalo aproveita para di/.er
que entre.falar de Romário ou
Túlio, prefere exaltar a grande
forma de Sávio. "O menino já é
uma atração. Vem crecendo na
Seleção e no Flamengo. O jogo
contra o Botafogo é um bom
exemplo. Aliás, acho que a Sele-
ção fez muito bem a ele", acredita
o treinador. Ainda sobre convo-
cações. Zagalo diz que de forma
alguma escala Bebeto e Romário
juntos na Olimpíada. Prefere
aproveitar o regulamento para re-
forçar outro setor da Seleção. Co-

mo Aldair já tem vaga garantida.
Zagalo decide entre André Cru/ e
Rivaldo. No momento Rivaldo
está em alta. Zagalo o considera o
melhor jogador pela esquerda que
apareceu nos últimos anos. Faz a
mesma que Zinho fez na Copa,
além de ser goleador.

Sobre Botafogo e Flamengo, o
técnico disse que o Botafogo ata
cou sem cuidar da defesa. Deixou
muito espaço atrás, o que facili-
tou ao adversário. E que o Fia-
mengo contra-atacou com inteli-
géncia. aproveitou as virtudes de
seus jogadores para chegar ao gol.
Por isso. mereceu vencer.

Dupla de olho em Átlanta

¦ Entendimento entre Romário e Sávio faz torcida e jogadores sonharem com 
'replay' 

nos Jogos

JOÃO PEDRO PAES LEME
1: provável que a ótima atuação

de ontem dê ao artilheiro Romário
mais alguns metros de distância em
relação aos rivais que lutam com
ele por uma vaga na Seleção Olim-
pica. Em princípio tida como pia-
da. a decisão do baixinho passa a
atormentar seus possíveis adversa-
rios. li quem já começa a sonhar
com a reedição da dupla dinâmica
rubro-negra I o atacante Sávio."Existem outros grandes jogadores
brasileiros para essa posição, mas
acho que o Romário está levando
vantagem pela vontade de vencer os
campeonatos que vamos disputar e
também de participar dá Olímpia-
da", exultava o jogador, que ontem
conseguiu a proc/a de perder ape-
nas uma disputa de bola nos 90
minutos de jogo. Com o gol marca-
tio. Sávio chegou aos 50 com a
camisa do Flamengo.

Ontem, o louro indomável assti-
miu iodos os trejeitos de coelho de
Páscoa e deu aos animados torce-
dores do seu time o melhor dos
presentes. Em vez de chocolate, dri-
bles: em vez de promessas, gols.
Sávio fez de tudo no Maracanã. Foi
capaz de praticar milagres. Conse-
guiu a reverência dos alvinegros
que, impressionados com sua atua-
ção. esqueceram da própria equipe.
Muito passaram a admirar tudo ò
que era feito por aquela camisa 10
abençoada. Foi um Zico canhoto,
que encontrou um parceiro a alturo
do seu talento.

Em campo. Sávio e Romário
transportaram a imaginação do
torcedor para Romário e Bebeio;
para a Copa de 94. Sávio foi então
um Bebeto canhoto, que se livrou
da marcação com inteligência e
com elegância soube reconhecer até
mesmo a lealdade de seus algo/es."O time do Botafogo joga duro.
mas sempre na bola. Não tenho do
que reclamar", avalizou.>È nem qs

torcedores reclamam. Alvinegros
esbravejam contra seu próprio ti-
me. mas não contra Sávio. Rubro-
negros o reverenciam a ponto de
quase não permitirem sua saida do
Maracanã. Foram súplicas por au|
lógrafos. propostas indeeprosas.
amor incontido no encontro com o
ídolo.

Romário foi mais rápido do que
os olhares ansiosos da torcida. Saiu
de campo logo que o jogo termi-
nou, para gravar um programa de
TV. IX'veria ter ficado no vestiário
do Flamengo. Receberia a simpáti-
ca homenagem do presidente do
Botafogo Carlos Augusto Monte-
negro, que esteve ali para saudá-lo.
"Vim dar os parabéns a ele é di/er
que me intrometi na sua aposta
com o Túlio apenas para promover
o clássico e economizar RS 50 mil
caso o Botafogo perdesse. Romário
sabe que o admiro, assim como
todos os brasileiros", elogiou.

Elogios também não faltaram
do companheiro Sávio. Nem pare-
cia falar do antigo desafeto. "Ele
esta muito animado nos treinos e
louco para conquistar iodos os titu-
los este ano".

Entre tantas cores, a Páscoa de
% teve apenas duas. E para quem
duv idava ainda da grande forma do
maior jogador da Copa de 94. bas-
taram 90 minutos. Agora, o Brasil
passa a sonhar com o futuro.
Atlanta parece cada vez mais um
palco próprio para a dupla diriâmi-
ca do f lamengo reeditar suas gran-
des jogadas. Ontem, estava escrito
que alguns iriam se lambuzar com
chocolate e outros ler com ele uma
grande indigestão. Mas Sávio não
permitiu isso. Mesmo cabisbaixos.
os torcedores alvinegros saíram do
estádio com o privilégio de vê-lo
jogar ao lado de Romário. Em dia
de ressurreição, parece uma ima-
gem profética.

Alaor Filho

Joel Santana

freia euforia
Nada de euforia. Para o técnico

do Flamengo, Joel Santana, vencer
o Botafogo foi um passo importan-
te para continuar na luta pelo título
estadual, mas nada que tenha defi-
nido a conquista em favor dos ru-
bro-negros. "Jogamos apenas 50%
da competição. Não temos o que
comemorar além da vitória sobre o
Botafogo", avisou o treinador.
Suas palavras, já bem decoradas,
eram repetidas cadenciadamentc
pelos jogadores. O atacante Nélio,
um dos destaques da equipe ontem,
parece estar cada vez mais feliz com
sua função dentro de campo."Acho 

que tive uma boa participa-
ção, mas é o time que eslá jogando
bem e permitindo isso".

No vestiário do Flamengo só
havia espaço para alegria e descon-
tração. Conversas animadas, sorri-
sos da diretoria e um sentimento de
alívio por ver a crise do ano passa-
do cada vez mais distante da Gá-
vea. "Este ano merecemos nosjeeF—
guer porque 95 foi muito difícil e
nada parecia dar certo", comentou
Savio. Na opinião do atacante, a
grande responsabilidade do Fia-
mengo é manter o ritmo de jogo e
estar atento aos adversários mais
modestos. "Temos agora um jogo
contra o ltaperuna (quarta-feira) e
não podemos nos descuidar. Lá. as
partidas são sempre difíceis porque
o campo é pequeno e o time deles
joga motivado", analisou. Os dois
únicos problemas para a partida
podem ser apoiador Marques, que
ontem vomitou durante o jogo e foi
substituído — os médicos garantem
que já passa bem — e o eabeça-de-
área Mancuso. com dores no joelho
esquerdo.

A revista oficial
do Mais Querido

do Brasil
Agora nas bancas

¦ Técnico diz que
ida aos Jogos está
nos pés de Romário

OI Dt MARlÓ rOUGLÍÍNHÓ

Preocupado 
com as pressões

que vem sofrendo para con-
vocar Romário para a Seleção
Olímpica, o técnico Zagalo desis-
tin de ir ao Maracanã para ver
Flamengo e Botafogo, preferindo
conferir o clássico pela televisão.
O técnico gostou de Romário e
Túlio, mas não quer fazei análise
sobre suas atuações. "Eles dispu-
tam uma vaga na Seleção Olimpi-
ca com outros jogadores e não
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Frustrado com o encontro entre artistas eFH, o poeta

Geraldo Carneiro pede mais debate e menos badalagao
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para discutir o pais frente a frente com ;

monumental de recursos piiblicos no sistema banca-
rio", exemplilica.
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Nao Fernando Henrique.

do brasileiro. Nao

um debate politico. Mas, talvez por nos faltar 1,-:;
habito da discussao, suprimiu-se do encontro k_ \\ 
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quer formalidade capaz de organizar a conversa. h MM&* ^ • ~}f • 
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Assim, o que seria um debate de ideias ficou pare-
cendo uma coniemora?ao. Nao acho que nos. cida- uJl 
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daos, tenhamos inotivos para comemorar. Ainda «,,i ''} 
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mais depois da sangria provocada p'or bancos publi- .
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imaginar que vivo num paraiso artificial como Bra- Geraldo Carneirosobrc a receprao na casa de Josi' Matirlcio Machline: "Senti-me como aquele personagem portugues dos Mamonas Assassinas"
silia, a Disneylandia do poder. Mas. feliz ou infeliz-

^^-fnenteT vivo na ilha da elite brasileira. cercado de — 0 que pensa sobre Fernando Henrique como _|
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Noite de
Àshkeriazy
O pianista russo
Vladimir
Ashkenazy, que se
apresentou em 95 no
Municipal do Rio,
volta hoje à casa
como regente da
The European
Union Youth
Orchestra. (Pág. 3)

Paula Pratta,
interpretada por
Silvia Pfeifer (foto),
venderá a academia
de*ginástica de
Mülhaçào, que volta
hoje à programação
da Globo. (Página 5)

Frustrado com o encontro entre artistas eFH, o poeta

Geraldo Carneiro pede mais debate e menos badalação
Marco Terranova
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Recorte agora
este cupom e receba

uma cópia extra
de todas as suas fotos.

EXPOSIÇÃO:
Hoje.

Terça e Quarta-feira
8,9 e 10 de Abril

das 10 às 22 hs

QUADROS: Di CavaUmntí - PmtceÊÜ - Cícero Dias - MalagoU
Juarez Machado-Baptista da Costa-MiMo* da Costa

Portinari (desenho) - Biamco - Imàmi - SyMo Pinto - Sctiar
Wm Yan Dijk - Emeric Morder, *c~.

DESTAQUES: Móveis: Ingleses e Franceses do Sic XVIII e
XIX - Pratas: Inglesas, Francesas e Portuguesas - Porcelanas:
Limoges, Drtsden e Chinesas - Marfins Orientais do Sic. XIX,

Opalinas Francesas (Baccamt) - Cristais Europeus, Tapetes
Orientais - Bronzes Nacionais e Europeus.

IIALL DO BARRA FREE SHOPPING
Av. das América*, 4.666 - Nível América • Barra da Ttynca

Tel.: 494-2766 / 325-4891

HRAUI.IO NETO I£ GUSTAVO VIKIRA

O encontro do príncipe da sociologia, o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, com a corte
artística brasileira, quarta-feira passada, na casa do
produtor cultural e empresário José Maurício Ma-
chfnè, em São Conrado, frustrou um convidado em
particular. Poeta, dramaturgo e tradutor. Geraldo
Carneiro, 44 anos. destoou dos sorrisos largos moti-
vados pela proximidade com o poder ao revelar,
dois dias depois, através da coluna Informe JB. o
tom de badalação que tomou conta do evento.
Cauteloso. Carneiro só aceitou voltar a falar sobre
o episódio numa entrevista por fax. "O 

que seria um
debate de idéias ficou parecendo uma comemora-
çào'\ critica ele. inconformado com os colegas mais
interessados em bajular o presidente do que apro-
veitar oportunidades como a da semana passada
para discutir o pais frente a frente com o seu
mandatário. "Gostaria de ter discutido a injeção
monumental de recursos públicos no sistema banca-
rio", exemplifica.

O poeta sentiu-se especialmente frustrado ao
perceber que o papel de interlocutor do grupo tinha
sido assumido pela humorista Dercy Gonçalves.
"Não tenho compromisso corri a mídia ou intelec-
tuais". reage Dercy (leia ha pág. .?). A seguir, a
entrevista com Geraldo Carneiro.

O quê exatamente o desagradou no encontro?
Não votei em Fernando Henrique, embora reco-

nheça diversos méritos em sua biografia. Não engoli
a aliança dele com alguns dos setores mais reacioná-
rios do espectro político brasileiro. Não sendo go-
vernista, fui à reunião supondo que se tratasse de
um debate político. Mas, talvez por nos faltar o
hábito da discussão, suprimiu-se do encontro qual-
quer formalidade capaz de organizar a conversa.
Assim, o que seria um debate de idéias ficou pare-
cendo uma comemoração. Não acho que nós, çida-
dãos. tenhamos motivos para comemorar. Ainda
mais depois da sangria provocada por bancos públi-
cos e privados nas finanças nacionais, sangria essa
avalizada pelo governo. No contexto festivo do
encontro senti-me como aquele português persona-
gem dos Mamonas Assassinas, convidado para uma
experiência de sexo grupai. Adoraria enlouquecer e
imaginar que vivo num paraíso artificial como Bra-
sília, aJDisneylándia do poder. Mas, leliz ou infeliz-
nreníe. vivo na ilha da elite brasileira, cercado de
miseráveis por todos os lados.

Por que, ao assumir o papel de interlocutora do
grupo, Dercy Gonçalves teria estragado uma boa
oportunidade de contato com o presidente?

Dercy comportou-se extraordinariamente bem.
Só me pareceu que, sendo a rainha do escracho, foi
mal escalada numa reunião que tinha como propó-
sito o debate de idéias. Sua presença, à direita do
presidente (direita só no sentido topográfico, é cia-
ro). era uma espécie de habeas-corpus preventivo
contra qualquer ameaça de seriedade. A interven-
ção mais articulada de Dercy durante o encontro foi
para declarar que não vota mais em deputado. Não
terá sido a primeira nem a última teórica fujimori-
zação do Brasil.

Qual seria o interlocutor mais apropriado?
Se eu fosse o encarregado de promover a reu-

nião. teria chamado mais ou menos as mesmas
pessoas, quase todas brilhantes e extremamente re-
presentativas de suas respectivas áreas de atuação
artística. Mas certamente teria chamado também
alguns jornalistas políticos, cientistas sociais e escri-
tores. Dessa maneira o encontro ganharia mais
consistência critica e deixaria de ser apenas um
piquenique à beira-mar.

Não estaria havendo um preconceito contra
Dercy?

Não lenho qualquer tipo de preconceito contra
Dercy Gonçalves ou qualquer outro grande artista
de palco. Pelo contrário. (Aliás, a melhor interven-
çào no esboço de conversa com o presidente, na
minha opinião, foi a de Marco Nanini.) Mas. de
maneira geral, os artistas de palco são seres tão
carismáticos que o exercício desse carisma pode
ofuscar a própria possibilidade de expressar qual-
quer reflexão.

A arte no Brasil ainda pode ter um caráter de
critica social, mesmo apoiada pelo estado ou pelo
setor privado?

Não existe arte ligada ao poder. Arte é sempre
dissidência. A poesia do poder são os decretos, a
Constituição e o Código Civil. Não creio que a arte
deva ser necessariamente engajada. Mas o artista,
como cidadão, tem o direito — e. às vezes, o dever

de se manifestar. Senão è só um frivolo. ou um
covarde, ou um nialuquete.

Geraldo Carneiro sobre a recepção na easa de José Maurício Maehline: "Senti-me como aquele personagem português dos Mamonas Assassinas'

O que pensa sobre Fernando Henrique como
governante?
—- Num país habitualmente governado por generais
e arrivistas, a eleição de Fernando Henrique foi um
avanço. Mas considero seu governo esquizofrênico
em vários aspectos. Há muitas diferenças entre a
retórica, às vezes progressista] e a prática política,
às vezes fisiológica. Não entendo coisa nenhuma de
sociologia, sou apenas um idiota da subjetividade,
mas não acredito nessa mistura made in Brasil de
neoliberalismo e capitalismo selvagem. Odeio ser
pessimista. Mas o dry martini do neoliberalismo,
num contexto como o brasileiro, pode virar um
coquetel Molotov.

Você conseguiu fazer chegar ao presidente ques-
tões consideradas importantes? Quais?

Como já disse, não havia clima para qualquer
conversa continua e conseqüente. Gostaria de ter
discutido a injeção monumental de recursos públi-
cos no sistema bancário. A justificativa do governo,
mirando-se no exemplo venezuelano, me parece
pura especulação oportunista. Gostaria de discutir
também a questão da impunidade. Como è que um
notório estelionatário como o Sr. Ângelo Calmom
de Sá circula impunemente pelos salões e igrejas da
República?

Durante o encontro, teve vontade de reagir ao que
estava presenciando?

É difícil reagir à cordialidade. Aliás, a palavra
cordialidade diz respeito ao coração, aos afetos. E o
Brasil tem horror à discordância. É essa a tradição
da elite brasileira: todos sempre de acordo para que
se mantenham os privilégios. Ao artista compete
fazer a festa, e ao intelectual compete o papel yes.
Qualquer crítica é estigmatizada como ato de vio-
lència. Em meio àquele clima de admirável cordiali-
dade. qualquer discordância seria uma violência, ou
uma gafe, ou uma aberração. Seria como dançar
funk no baile da Ilha Fiscal.

Encontros entre artistas e presidentes surtem al-
gum efeito prático?

Sempre fui refratário a esse tipo de conversa. Só
fui ao encontro promovido pelo José Maurício
Maehline porque Fernando Henrique não tem o
perfil do demagogo ou do caudilho. Mas não adiaii-
ta o presidente se despir da liturgia do poder e fingir
que é pessoa fisica.

PROMOÇÃO

Preços ieduzidos
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Botafogo 226-4118
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Meier 581-0340
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Na pág. 3, a reação de Dercy Gonçalves
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Desdobramentdl da
(g Marcelo Tabach —13/5/92 •>» ?

0 tema de hoje a noite do ciclo 
'Debates 

civis' pe«oas 
nao se i^omiam com estigmas c bngam pela sua cidadaiiia

*'A^10 e^disctissao da^maior importancia, num f 
forte 

conteiido fnuerno e dissociada do traditional assistOTdalisnio j

LONcrnamentalIComunidade^Solidaria. j«iw»M«urjo, um 
projeto piOneiro no Br'asil por se

psicanalista Carlos Alberto Barrcto, Que cristino Peroira atriz psicAioga constituir num^movii|nentoprodutor de *

Marta. Itamarda Silva; e o diretor do movimento Viva Rio, Rubem Hr^' Janne Mourao.

Ccsa^Fernandes. ^^ 0 ciclo Debates e uma promovao^do JOURNAL DO BRASIL

Mourao outra inteerante do Tortura Nunca Mais, grupo apoiado ^<T.°n.^<" de J^rnadote 26. LeWon). 0 ciclo ja discutiu os temas
rr,r V7 j j c '* • a L ~Jo ' ¦**¦• lioencta, Corrupcao, Esado. Propriedade e Drogas. Para par icipar

pe a ONU e pela Comunidade Europeia. A resposta e dada pela atnz ? ' J/ 1' . . n .... erntZn:AnAn. ™i,mor do encontro desta noite, basta retirar uma senna na bi hetena doCristina Pereira. que situa a fraternidade no mesmo patamar da • . . .
democracia. "E algo mais do que uma virtude crista. Quando as Cecilia, do Tortura Nunca Mais: "Essa disctissao e da maior importancia" teatro momentos antes do inicio do debate. f

¦ HORftSCOFO ~ 

'

ARIES* 21/3 a 20/4  TOURO* 21/4 a 20/5 GfiMEOS • 21/5 a 20/6 -r-v— CANCER * 21/6 a 20/7 — In I; |j \4 U Is It lo ~r9""1
Sin rieterminacSo hi Esta segunda-feira, Merciirio o levari, ao /7' / f7j Areg6nciadaLua.es-
de Ihe trazer vantaoens al6m do inicio da se- <7^] longo da segunda-leira, ,0

mrror Ha cnmann  mana. marca posicio- a agir de forma deter- / L/ r —no. faz voc6 mais pron- rrw—»¦—««->.aeaat ¦¦
Vocfi deve contar com o trftnsito de Marte e lazer namento que o larA sensivel. contrariando minada e mais aberta e Iranca na busca de to a aijdes ligadas a natureza e ao recolhimento. 12 ¦KT" 14
valer com DersDic^cia suas concepcSos e seus tendfincia natural de racionalizar tudo. Aja con- jnteresses. Isso contrasta com seu temperamen- No entanto. nSo deixe que isso o irnpe<?a de agir
vaiores Mas saiba ceder Vida atetiva muito lorme Ihe indicar sua aspirapSo, em neg6cios to conciliador e aldvel. Mas mude. se assim tor em d«tesa de seus interesses. Lucros penden- is ¦¦Tr|i7THBi8_
bem-disposta em todo o dia. sentirnenlos. Vantagens. preciso. Alegria com o amor. tes Vida atetiva valorizada.

LEAO • 21/7 a 20/8 .v>J VIKOEM* 21/8 a 2<V9 LIBRA • 21/9 a 20/10 [5=^S ESCORMAO^• 2W10 15 "
Seu momento astro)6- ££"V VocS. virginiano, se en- /' Os etemontos que go- y^l mm B|zt
gico taz prever aconte- ^ ^ contra sob direta in- vernam esta sua se- 7\ be boa Influ6ncia do  /| ¦
cimentos que dlzem de (Iu6r>cia de Mercuric e I— -J gunda-leira sSo distan- IN. -r-lS [ trinsitop<anet4no. Isso =^1_J tg~W Mm mm
dinheiro e isso vai preocupd-lo N4o se deixe isso significa vantagem material e boa disposi- tes do sua vontade e preparam campo acertado se traduz pof vantagens matenais e-n trabalho H
lovar por prlmeiras impress6es e seja menos cSo para lidar com dinheiro. Todos os seus atos para novos lucres. A inlluGncia de V&nus se taz que dependa de ostor«?o e determinagSo. Atetivi- 33 5^
exlgente e negativo, pois sdo positivas as indica- o fazem morecedor de aten<?fto de quem ama, sobre boleza, artes e sensibiildade e voc^ ndo dade posta A prova em atos de outras pessoas 4
g6es que governam o seu dia. mas isso depende mais de voc6. deve desperdigar vantagens. Alegria com a pessoa amada jg jjj|| 37" 

SAOrrAlUO • 21/11 a 20/12 CAPRICORNIO • 21/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 20/2___
Indicapdes que mostram 1^/l/^VYt)- Suas apftes, capricor- I ^^T==r2> Todos os elementos jV ^ I
a Lua em seu signo em "1®!^ niano. podem tevA-lo aaw que comp6em 0 quadro ( "7^
posipdo favorAvel aos [/ IVSW situapdes inesperadas, ^tSBH de intluSrtcias do inicio H—£—
seus pianos de ordem material. Crescimento de das quais vocG nfio (era como avaliar pronta- da semana se concentram agora a seu tavor no
mterosses no campo protissional. Pessoa amiga mente. Por isso, pense ao decidir. Vida pessoal trato com bancos. documentos e papCis. Ao lado
ira trazer uma nova disposi?8o, com ajuda e pre- atetiva muito bem-disposta ao longo de toda esta disso, ha uma dlsposipSo trancamente aberta
sonpa. Quadro instftvel com o amor. segunda-teira. Alegria. para relap6es atetivas novas.
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j-JORNAL DO BRASIL

u• . Sm'' Ipessoas nao se conformam com estigmas c brigam pela sua cidadania >
e pela do outro estão sendo fraternas", entende Cristina. j

Com o mon^ogo Tantâ, a atriz viveu uma dessas experiências dc
forte conteúdo fraterno e dissociada do tradicional assistenciàlismo
embutido no termo. Anò passado, resolveu unir arte e ação polilka^
ao levar seu espetáculo para o Pará, apresentando-o, ao ar livre.#
para trabalhores do movimento sem-terra. "A fratemidade ^ão l
pode ser entendida como algo passivo. Ela deve conduzir à.?çipà, i
prega Cristina, para quem o povo brasileiro conduz um forte ai5%£
fraterno: "Somos um povo solidário. À campanha do BetTnho^i o,*
maior exemDlo disso", diz ela. ' '

"Será 
que não

podemos ser

fraternos diminuindo

as diferenças

sociais?"
Jmh» Mourão,

psicóloga

'Quando as pessoas
brigam por sua

cidadania e pela do

outro elas estão

sendo fraternas"

Cristina Pereira, atriz
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GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Mercúrio o levará, ao
longo da segunda-leira,
a agir de torma deter-
minada e mais aberta o tranca na busca de
interesses. Isso contrasta com seu temperamen-
to conciliador e afàvel. Mas mude. se assim tor
preciso. Alegria com o amor.

LEMBRE-SE : <SE TRA-\
PACEAR NA SUA DIETA J

LEÃO* 21/7a 20/8
Seu momento aatrolò-
gico laz prever aconte-
cimentos que dizem de
dinheiro e isao vai preocupà-lo. Nâo se deixe
lovar por primeiras impressões e seja menos
exigente e negativo, pois são positivas as indica-
ções que governam o seu dia.

íituâ

TOURO • 21/4 a 20/5
Esta segunda-feira,
além do inicio da se-
mana. marca posicio-
namento que o tará sensível, contrariando a
tendência natural de racionalizar túdo. Aja con-
lorme lhe indicar sua aspiração, em negócios e
sentimentos. Vantagens.

HORIZONTAIS — 1 — diz-se daquela quo encon-
trou grande quantidade de ouro ou pedras preçio-
sas, que ticou milionária; 10 — cada uma das peças
do motal que. com o auxilio de chave, sorvem para
apertar a tôrma na rama. rigor ou intensidade do
coisas que incomodam; 11 — festa japonesa das
lanternas, em honra dos antepassados, que desenl-JT
ponha corretamente, conscientemente sua funçAo.
seu cargo, sua incumbência, seu encargo; 12l~—*
bfando. tlâcido. que cede â inenor pressão sem sef
desfazer, que nflo reslsle à compressão, construção^
gigantesca e maciça, multidão numerosa o compac-
ta. 13 — trepadeira lenhosa, geralmente de grande
tamanho semelhante a cipó; 15 — símbolo do ele-
monto de numero atômico 35, dos halogênios, liquij
do verrnelho-escuto; 16 — estado paradisíaco ante- >
rior ao bom e ao mal (no simbolismo-d« )
interpretação dos sonhos). 18 — soltar som '
lembra um miado; 19 — indivíduo de tribos indigto-
nas americanas que habitavam o Colorado. Utà
Novo México; 21 — a principal sacerdotisa do culto^S
dos ibeiis. a qual dirige todas as cerimônias; cljaf- ¦'
que 23 — em contrato do compra o venda,'* ík>.»
imóvel, cláusula que ao vendedor reserva o cflrdito''
de o recomprar em corto prazo, sob a condiçflo do
restituir o preço, ressarcir os gastos efetuados pelo
comprador o reembolsá-lo pelo valor dos melhora?
rrtentos acrescentados ao imóvel. 26 — enti^è os
gregos composição vocal, geralmente acompanha
da pela citara ou polo aulo. que obedecia a determ)-
nados padrões lixos aos quais se atribula Intluôncia
mágica, o que era destinada a louvar os deuses ou-a
celebrar certos acontecimentos, pooma gregc> que
se cantava em honra de Apoio, 27 — estamos bô
jacinto, 28 — palmeira silvestre, cujas nozes sSo
usadas pelas crianças para lazer pião, sondo -as,,
semontes saborosas e oleosas; 30 — quo dà sensa:
çio picante ao olfato ou ao paladar: 32 — comera'
refeição da noite, ou a ceia; 34 — sem acento tônico./,
que apresenta inércia moral ou intelectual. 36 — a
personalidade de quem tala; a individualidade (Tieta-
fisica da pessoa; 37 —queimar; aquecer ou acalorâr.
em extremo '
VERTICAIS — 1 — ato do fazer lortuna inesperada;
2 — subsidio de naturezas várias — moral, social
literária, ou cientifica — para algum fim, segundo'os
ocultistas, manilestaçào da torça psíquica em que se
apresentam fenômenos de transporte de objetos; 3 .

substância adoçante de preparados farmacôuti-
cos. substância que entra na composição de melittís
e pílulas. 4 — substância semelhante ao pez negro,
obtida pela evaporação parcial ou destilaçào de tju-
lha ou outras matérias orgânicas; bote que atraca
aos navios mercantes para vender frutas, fumo, tôS.-'.
loros, etc ; 5 — nome antigo da nota musical òò; 6 —
vapor aquoso que se vê pela manha depositado em
forma de pequenas gotas sobre grande parte dos •
corpos expostos ao ar livre; vapor atmosférico que
se condensa e depõe em goticulas durante a noite: 7 "

que têm jeito, aspecto, modos de baianos; 8—•
titulo de tratamento honorífico que antecede o nojne
próprio das mulheres pertencentes às famílias reaiá
de Portugal e do Brasil. 9 — corrente especial forma"-
da por elos em geral reforçados por travessões: que
segura a âncora á embarcação (pi ); cordas ou cor-
rentes com que se prendem alguma coisa; 14 <—
designação comum ás plantas trepadeiras das ar&- <
ceas. de folhas enormes, tloros mínimas agrupadas ,
em espigas bracteadas. e cujo caule tem raízes
aéreas que fornecem fibras para um tipo de barbante»"
ou corda. 17 — tumor constituído por tecido muscular
principalmente. 20 — grupo biológico e culturalmon-
te homogêneo, mistura de raças caracterizada pêlfcu
mesma cultura (termo criado para evitar a palavra ;
raça). 22 — ordenar que seja deferido a juiz ou y
tribunal superior o conhecimento e julgamento de
(cousa pendente ou instaurada perante juiz ou tfib\»J'.
nal interior); 24 — língua filosófica universal; 25 — no
pastoril, a pastorinha neutra, i e . que nâo deféhde
nem o encarnado nem o azul. e cuja indumentária è
feita de ambas as cores. 29 — indivíduo contra qyem %
se instaura ação civil ou penal, 31 — meteorito que
serve de fetiche natural de Xangó; 33 — divindade,
pohnèsica representada com duas faces; 35—r"pia* ineira de estar; aragem Problema do Profa«sor
PEDRO DEMO — Brasília. •- 1 '

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR > ¦
HORIZONTAIS — gangorra. abioto. efo; moçsa,
cruz; bit; saros; izar. nisãs. lied, soa. reostato; ripo.
aiam; aretinismo. asores as
VERTICAIS — gambiarra aboiz. nictalopes; áfosf
otas; ro: aerossóis; noz. íusào. cr; anda, risotot sal-
mos et eira tais. ama. ne

Correspondência para Rua das Palmeiras, 57 1
ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070

jí'<í. : I. MarceloTàl>ééh~.ia/s/92

0 tema de hoje à noite do ciclo/Debates civis'

cria espaço no campo da cidadania e da arte
! 1-1 , \#§LÍ% X. \ ?"Acho essa discussão da maior importância, num

momento em que o sentido de fraternidade anda
desgastado e a agressão ao ser humano se tornou
banal em,cidades como o Rio"* aplaude a historia-
dom Cecilia Coimbra, presidente do grupo Tortura
Nunca Mais, analisando a escolha do tema Frater-

nidade para o sexto encontro do ciclo Debates civis,
hoje, às 21 h, no Teatro Leblon, com entrada franca. A causa à qual
Cecília está engajada pode não ser imediatamente identificada ao
tema do debate, mas é exatamente a
ampliação do sentido de fraternidade,
para além do gesto paternalista ou reli-
gioso. que deverá dominar a noite.

Os debatedores serão o sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho, líder da
Ação da Cidadania contra a Miséria e
pela Vida e conselheiro da campanha
governamental Comunidade Solidária; o
psicanalista Carlos Alberto Barreto, que
há oito anos desenvolve um projeto de
atendimento psicanalítico à comunidade
carente do bairro do Caju; o lider comunitário da favela Santa
Marta. Itamar da Silva; e o diretor do movimento Viva Rio, Rubem
Ccsar Fernandes.

"É necessário discutir o que pode ser fraterno. Será que não
podemos ser fraternos produzindo um pouco mais de horizontalidade
para que diminuam as diferenças sociais?", indaga a psicóloga Janne
Mourão, outra integrante do Tortura Nunca Mais, grupo apoiado
pela ONU e pela Comunidade Européia. A resposta é dada pela atriz
Cristina Pereira, que situa a fraternidade no mesmo patamar da ;
democracia. |'Ê algo mais do que uma virtude cristã. Quando as Cecília, do Tortura Nunca Mais: "Essa discussão é da maior importância"

Fraternidade significa também solidariedade e ambas -levlm

para o cidadão, principalmente o comum, que ignora o direito de ter
direito", acredita a historiadora Cecilia
Coimbra, que, além de atual presidente,
é uma das fundadoras do grupo Tortura
Nunca Mais, entidade que desde 1991
atende, gratuitamente, pessoas atingi-
das direta ou indiretamente pela violên-
cia institucionalizada, como familiares
de ex-presos políticos ou parentes de
menores assassinados. "Desenvolvemos

um projeto pioneiro no Brasil por se
constituir num movimento produtor de
uma prática clinica voltada para os di-

reitos humanos e não para um simples centro de saúde", completa
Janne Mourão.

0 ciclo Debates civis é uma promoção do JORNAL DO BRASIL
e do Círculo Psicanalitico do Rio de Janeiro. 0 evento acontece toda
segunda segunda-feira do mês, sempre no Teatro Leblon (Rua
Conde de Bernadote 26. Leblon). O ciclo já discutiu os ternas
Violência, CorrupçãoEstado. Propriedade c Drogas. Para participar
do encontro desta noite, basta retirar uma senha na bilheteria do
teatro momentos antes do inicio do debate.

ÁRIES» 21/3 a 20/4
Sua determinação hà
de lhe trazer vantagens
no correr da semana.
Você deve contar com o trânsito de Marte e lazer
valer, com perspicácia, suas concepções e seus
valores. Mas saiba ceder. Vida atetíva muito
bem-dísposta em todo o dia.

VIRGEM* 21/8 a 20/9
Vocô, virginiano, se eo-
contra sob direta in-
(luôncia de Mercúrio e
isso significa vantagem material e boa disposl-
ção para lidar com dinheiro. Todos os seus atos
o lazem merecedor de atençôo de quem ama,
mas isso depende mais de vocô.

ESCORPIÃO • 21/10 a
Você, escorpiano, rece-
be boa influência do
trânsito planetário. Isso
se traduz por vantagens materiais em trabalho
que dependa de esforço e determinação. Aletivi-
dade posta à prova em atos de outras pessoasAlegria com a pessoa amada

JUttB

Maut Klim CRUZADASCarlos da Silva

CÂNCER* 21/6a20/7
A regência da Lua, es-
(acionária em Sagitá-
rio. faz você mais proiv
to a ações ligadas a natureza e ao recolhimento.
No entanto, nôo deixe que isso o impeça de agir
em d«tesa de seus interesses. Lucros penden-
tes. Vida afetiva valorizada.

LIBRA* 21/9a20/10
Os elementos que go-
vernam esta sua se-
gunda-leira são distan-
tes de sua vontade e preparam campo acertado
para novos lucros. A Influência de Vênus se faz
sobre beleza, aiies e sensibilidade e você nâo
deve desperdiçar vantagens.

SAGITÁRIO • 21/11 a 20/12
Indicações que mostram
a Lua em seu signo em
posição favorável aos
seus planos de ordem material. Crescimento de
interesses no campo profissional. Pessoa amiga
irá trazer uma nova disposição, com ajuda e pre-
sonça. Quadro instável com o amor.

I

GATÃO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA

I HORÓSCOPO

AaUARlO • 21/1 a 20/2
Todos os elementos
que compõem o quadro
de influências do inicio
da semana se concentram agora a seu favor no
trato com bancos, documentos e papéis. Ao lado
disso, há uma disposição francamente aberta
para relações afetivas novas.

PEIXES* 21/2 a 20/3
Você ingressa em fase
na qual as mudanças
irão se fazer bem fortes
no campo de suas relações pessoais. Veja nisso
o acerto que poderá trazer para pendências.
Vivência em família cheia de surpresas com as
quais você náo contava.

CAPRICÓRNIO * 21/12 a 20/1
Suas ações, capricor-
niano, podem tevá-io a
situações inesperadas, 
das quais você não terá como avaliar pronta-
mente. Por isso, pense ao decidir. Vida pessoal e
afetiva muito bem-disposta ao longo de toda esta
segunda-feira. Alegria.

AS COBRAS SERÍSSIMO

BELINDA DEAN YOUNG t ST AN DRAKE

ZIRAt.DO

O MAGO DE ID PARKER E HART

GARFIELD

FERNANDO GONZAIÍS

THAVES

CEBOLINHA MAURÍCIO DE SOUSA

CHARLES M. SCHUL7
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£~ Rio, meu amor M\ i m fW TPV A Rosa dos ventos Mais popular
O projeto Rio Cidade esta quase no fim e, pelos trechos ja H K |Ht E B 1 W m> m O vice-presidente Marco O TSE cornea cm maior 

prontos, da para ver que vai ficar lindo; a uriica falha sao as B B jB « | B I Km Maciel abre na proxima sex- uma campanha nacional para
arvores que dcveriam ser trocadas, mas o ex-secret&rio do Meib B B JB |B| B I Bp §mk ta-feira, em Manaus, a pri- popularizar as urnas eletroni-
Ambiente Alfredo Sirkis — que se acha dono da natureza— B B b 1 ¦! B I m Kmk meira reuniao entre os gover- cas — os computadores que j
bateu o pe e nao deixou; so vao ficar as tortas, esqualidas B I If I | K k tjm nadores do Norte e os dos vao ser usados nas elei^oes de

...... raquiticas. Ainda ha tempo, prefeito: o senhor, que e tao decidi- . | B i B #^B. f 1 B . B . I B estados integrantes do Mer- outubro.
1- do, poderia mandar arrancar tudo e plantar as certas — afinal, ' B I B If • |:;B .• cosul: Santa Catarina, Para- Do primeiro lote de 400

quem manda nessa cidade? Wt/Km Mk X KKuKm Mk JKKk - n® e Rio Grande do Sul. mil terminais, virao as unida-
?' Tcndo como anfitriao des que servirao de teste nas

H Qualquer livrode botanica ensina que arvores, IBBBBBlBBiBIHBHBBBBBBBH^BB governador Amazonino simuladas nos esta-
I !| quando plantadas do mancira errada. nao vin- ^Mendes. o cncontro sera um dios de futebol: os nomes dos
V gam — e se nao vingam, vingam, e ponto " primeiro passo times tomarao

final, fesocomparar a Av;;AUantipa:coma Vieira gragao entre os dois blocos candidatos
I Souto: em Copacabana os canteiros foram plane- , economicos e formapao do jogadores, dos vereadores.

jados por Burle Marx levandoem consideragao Merconorte, que conta com a
dire?ao do a proximidade do mar, a posigao do sol. , simpatia de Maciel. Af 6111*00611
Resultado: aquela obra-prima. Ja as praias de lpanema e do A r-iinha
Leblon so teriam a ganhar se as plantas mirradas fossem arran- '• TjeStaOUC <iivi« rtn C..A'.Z'. 
cadase trocadas — por quem entende do assuntb, e claro. • •I r&* ffotWi JPl <

? ?? '',0 A Orquestra JovemUnmo cia (toto) se en- 
g|S ||M||g

So o projeto paisagistico da Zona Sul, que previa arvores Europeia. que chega aoRio contra, dia 25
" frondosas c floridas. nao acontecer, a Av. Copacabana reg Aa Pf ^'° F . ' 

.'"tsA'rvV Princcsa Isabel vao continuar com aqueles galhos tristes, tortos e Vladimir-. Ashkenazi, tem . ' 1111k'.. JHB
so porque Sirkis nao aceita que drvores sejam derrubadas uma brasileira seus Mauricio 

Ben- ililP^^^SB¦> nao podemos esquecer que a eleipao vem ai. tegrantes. - |||pk njfy|f|
E esse tipo dc intransigencia irracional que faz com que alguns A viohnista Marcia Leh- .

dstcstffl o Partido Vcrdc — tfo simpStico. feg |« %tf „ A "»»"«• 
ffBHraBfi

| pianista Soma Goulart e do o " 
/

A 4-A Fin nn Oripntp de sa° acordo para quc a Reai Aca*
Ate breve rid nu uricinc Arte sueca

O prefeitinho de Copa- O Flamengo intercambio com a ofici-

cabanal Idio da Costa, equipe^de masters do ciube TatiCS 
Detista "a 

de esc",Ttura do Muscu do
para disputar dois jogos Inga. em Niteroi.cargo para ser amistosos no Japao, em O governador Cristovam Depois do encontroM rai-

candidato a vereador, mas maio. Buarque. resolveu o proble- nha Silvia vai inaugurar uina
,. abandonou o bairro a delega^ao rubro-negra ^ ma das invasoes de terra em exposi<;ao com 15 pc<;as

de scu corafSo: c agora vai contar com craques como Brasilia: depois de cinco me- ditas do artista brasileiro. in-
executivo do proje- Junior, Leandro, Cantarelli. ses de estudo. decidiu criar cluindo um trabalho 18

to Simplesmente Copaca- Claudio Adao. Rondinelli cinco novos bairros capi- metros de altura.
nrimeira idcia Nines'. tal; englobando justamente instalado no ponto niais

... Zico ainda nao decidiu se as ocupapoes clandestinas. da cidade, o Monte Flussen.
o Copaca pen participara da equipe — mas Agora, os posseiros serao
— que significa todo o co- a torcidi esta com os dedos ^BHHjHHpp: recadastrados e obrigados jp VIVcl O Rio
niercio abcrto de dez da cruzados, esperando que ele ^^B|:; pagar impostos para regula- .

as dez da nOite. f J rizar seus terrenos. O consul-geral da Argenti-
Mgmm na. Carlos Facciolo, acaba de
Mw lV/foto fnpono pa-parar um documenlo so-

HH|i|iV I iVlCLci litailcl oportunidades
Paraquem.naPascoa.se tt6cios no Rio

Mm 
esqueceu da politica ai vai A conclusao: o

BO 
i^B ^ placar da retorma constitu- melhor opvao de investimen-

loieeo ultimo dia tos do Mefcosul.
^B v: « H mo certas para este

rn faz cm sua I a aprovagao de todos os des- PnillilVPrfl Pill i\ \
Ipanema. Entre as ^B '' 
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vem violinista Lhpstian letzlall. ue njca jc Cbyeland, da Sinfonica de
22 aiios, uma das sensa<;6es euro- Estocolmo e de outras grandes or-
peias do momento. 'J;i e um grande questras. "Estou regendo a orques-
violinista, apesiir da pouca idade tra da juventude europeia como
garante Vladimir Ashkenazy, de convidado. Atualmente dirijo a
Berliml pelo telefone. Ashkenazy Dcutsches Symphony Orquestra, de
nao poupa elogios tambem a or- Berlim."
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SEMINÁRIOS

TREM DE PRATA
RfSIRVAS TU (021) 2V3-4071

Teatro Municipal
Segunda feira,

OS de abril 2 I :00 h

.ipofo cultur.il

MEKDIEN

GAVEA GOLF AND C0UNTRY CLUB,
Assembléia Geral Ordinária

(Convocação)
São convidado» os Sócio» Proprietário» do 8AVEA 80LF AND C0UNTRY CLUI a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 24 de abril de 1996. na sede social
na Estrada da Givea n'800 - São Conrado • nesta cidade, às 19h, em primeira
convocaçio, cem a presença mínima de 100 (cem) Sócios Proprietários quites,
e às 20h, em segunda convocaçio com qualquer número, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Aprovação do Relatório e Contas da Administração referente» ao exercício
findo em 31 de dezembro de 1995;

• Elelçio de 1/3 (em terço), ou seja, 7 (sete) membros do Conselho Deliberativo
com mandato de 3 (trés) anos, e seus suplentes com mandato de 1 (um) ano;

- Eleição de 3 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal e Igual número de
suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano;

- Assuntos de Interesse geral.
Rio de Janeiro, 04 de abril de 1996

Francisco Borges de Souza Dantas
PruUeatt

LEILÃO DE ARTE

REALIZAÇÃO
H.STERN

EXPOSIÇÃO

Dia 6, 7 e 8 de Abril
Sálxido, Domingo c 2J feira das 15 às 22 horas

LEILÃO

Dia 9,10,11, 12 el3

3\ 4J, V c 6J feira às 21 horas - Dia 13, Sábado às 17 horas

TKichcI Jíliou/y
LEILOEIRO

Local: Rua Visconde de I'ini|á, -i90 - IVI ; 2S9»7'i'í2 • Ipanema

H.Stcrn

Õ Cinema Cantado:
A História dos Filmes Musicais

Critico Ricardo Cota
De OS a 30 - 2as e -Sas feiras

Das 19:00 às 21:00 h
Salão Mom/ dc Arugdiò
Introdução á Música.

Aprenda a Ouvir Música Clássica
Critico Victor Giudict

De 03 a 25 - 42 e 5ü feiras
Das 15:00 às 17:00 h

Salão Moniz de Aragilo
Inscrições abertas

Setor ile Eventos - Sutil 208

Psycopathia Sexualis
Prof Dr MD Magno

Dia 11 - 5í feira
Das 10:00 às I2:(X) h

Salão Moniz de Aragão
COPEA.

Evolução Molecular da Vida
•Mesa-redonda com:

Fernando Souza Barros (UFRJ)
Adalberto Vievra (UFRJ) e
Ricardo Ferreira (UFPe)

Dia 1 1 - 5i Feira
Das 17:00 às 19:30 h
Salão Pedro Calmou

Projeto JB/UFRJ
An. Pasteur. 250/2" andar • Urca/RJ

Tet.: 2S5-1595/715¦ Fax: 295-2346
E-maH: Ewntos@forum.ufrj.br

Home pago: httpyAvww.ufrj.br/forum

FORUA'1
DE CIÊNCIA
ECIÍLTURA

O NOVO PONTO DE
ENCONTRO DO SABER

SEMANA 08 A14 DE ABRIL

Manari l Thtatro Municipal
apresentam

regendo

The Luropean Union

I Youth Orchestra

E® Continuação da capa

Dercy diz

que 

'nào

faz média'

A humorista Dercy Gonçalves,
89 anos. patrimônio da cultura
brasileira, não aceita ser lÓinhadti
porsüa participação no encontro
da última quarta-feira, no Rio, en-
tre artistas, intelectuais e o presi-
dente reinando Henrique Cardo-
so Embora faça questão de dizer
quê.respeita Dercy e que não tem
nenhum preconceito contra a hu-
morista. o poeta e dramaturgo
Geraldo Carneiro, ao questionar a
validade do encontro, mostrou-se
insatisfeito por vê-la. com seu jeito
gaiato, tomar a frente do grupo
que foi até a casa do empresário
José Maurício Machlmc conversar
com o presidente. "Eu não fiz
ponte alguma entre o presidente e
os demais colegas", reagiu ontem
Dercy.

A humorista diz que foi convi-
dada "por uma gentileza do Fer-
nando Henrique, pois estive na
casa da Ruth Üscobar (tini: c pro-
clutora) no dia em que ele assumiu
que seria candidato á Presidén-
cia". Dercy Gonçalves faz questão
de não posar de autoridade politi-
co-cultural. "Nunca fui subven-
cionada ou tive destaque para ga-
nhar prêmios. Não faço média
com midia ou intelectuais. Só te-
nho compromisso com o povo.
I hriít vez, encenando Dorotéia, do
Nelson Rodrigues, uma pessoa na
platéia falou: "Dercy você está nos
enganando!'. Sai do palco".

A atriz revela que na reunião
resolveu aproximar-se de Fernando
Henrique porque queria pedir ao
presidente o telefone do Ministério
dá Cultura para pedir apoio á
montagem do seu museu, na sua
cidade natal Santa Maria Madale-
na. interior do Estado do Rio. "O
Fernando Henrique me parece bem
intencionado e possui carater sóii-
do Mas ele vive a situação de uma
avó numa casa em que o filho man-
iif-'.-compara. Para ela, o filho é o
Congresso ou o ministério. (B.N.l

rrstlIzAçJo

mm

Só Erica Krempel, e mais ninguém no murt-do, parti
passar a Páscoa sem um quilinho a mais na consciência

O vice-presidente Marco
Maciel abre na próxima sex-
ta-feira, em Manaus, a pri-
meira reunião entre os gover-
nadores do Norte e os dos
estados integrantes do Mer-
cosul: Santa Catarina, Para-
ná e Rio Grande do Sul.

Tendo como anfitrião o
governador Amazonino
Mendes, o encontro será um
primeiro passo para a inte-
gração entre os dois blocos
econômicos e a formação do
Merconorte. que conta com a
simpatia de Maciel.

Destaque
,v, A Orquestra Jovem União
I Européia, que chega ao Rio

hoje, regida pelo lendário
Vladimir Ashkenazi, tem
uma brasileira entre seus in-
tegrantes.

A violinista Márcia Leh-
ninger, 22 anos, é filha da
pianista Sônia Goulart e do
primeiro violinista da Or-
questra Sinfônica de São
Paulo, Erich Lehninger.

Tática petista
O governador Cristóvam

Buarque, resolveu o proble-
ma das invasões de terra em
Brasília: depois de cinco me-
ses de estudo, decidiu criar
cinco novos bairros na capi-
tal. englobando justamente
as ocupações clandestinas.

Agora, os posseiros serão
recadastrados e obrigados a
pagar impostos para regula-
rizar seus terrenos.

Meta tucana
Para quem, na Páscoa, se

esqueceu da política ai vai o
placar da reforma constitu-
cional: o governo já conta co-
mo certas para este semestre
a aprovação de todos os des-
taques da emenda da Previ-
dêricia e, no plenário, em pri-
meiro turno, da reforma ad-
ministrativa.

Quem garante é o vice-li-
der do aoverno. Sandro Ma-
bel (PMDB-GO), afinadissi-
mo com o lider Luis Carlos
Santos.

O TSE começa em maio
uma campanha nacional para
popularizar as urnas eletrôni-
cas — os computadores que
vão ser usados nas eleições de
outubro.

Do primeiro lote de 400
mil terminais, virão as unida-
des que servirão de teste nas
eleições simuladas nos está-
dios de futebol: os nomes dos
times tomarão os lugares dos
candidatos a prefeitos, e os
jogadores, dos vereadores.

Ar europeu
A rainha

Silvia da Sué-
cia (foto) se en-
contra, dia 25
de maio, em
Estocolmo,
com o escultor
Maurício Ben-
tes.

A reunião,
no Palácio
Real. sela o
acordo para que a Real Aca-
demia de Arte sueca realize
um intercâmbio com a ofici-
na de escultura do Museu do
Ingá. em Niterói.

Depois do encontro, a rai-
nha Silvia vai inaugurar uma
exposição com 15 peças ine-
ditas do artista brasileiro, in-
cluindo um trabalho de 18
metros de altura, que será
instalado no ponto mais alto
da cidade, o Monte Flussen.

E viva o Rio
O cônsul-geral da Argenti-

na, Carlos Facciolo. acaba de
preparar um documento so-
bre as oportunidades de ne-
gócios no Rio.

A conclusão: o Rio é a
melhor opção de investimen-
tos do Mereosul.

Primavera em NY
O ex-ministro Luís Rober-

to Nascimento e Silva, mo-
rando atualmente em um a-
part-hotel. embarcou para
uma temporada em Nova
Iorque fazendo a linha April
iit Paris.

Foi sozinho.

Datiuxa Leão e Cláudia Montenegro

Disque

JB

0800

23-5000
«3SCT1»•*:::*• Rriu^h.* : "CouncU

Ashkenazy rege

orquestra 
juvenil

O projeto Rio Cidade está quase no fim e, pelos trechos já
prontos, dá para ver que vai ficar lindo; a única falha são as
árvores que deveriam ser trocadas, mas o ex-secretário dó Meiò
Ambiente Alfredo Sirkis — que se acha dono da natureza —•
bateu o pé e não deixou; só vão ficar as tortas, esquálidas e
raquíticas. Ainda há tempo, prefeito: o senhor, que é tão decidi-
do, poderia mandar arrancar tudo e plantar as certas — afinal,

quem manda nessa cidade?
? ? ?

Qualquer livro de botânica ensina que árvores,
quando plantadas de maneira errada, não vin-
gam — e se não vingam, não vingam, e ponto
final. É só comparar a Av. Atlântica com a Vieira
Souto: em Copacabana os canteiros foram plane-
jados por Burle Marx levando em consideração a

direção do vento, a proximidade do mar. a posição do sol.
Resultado: aquela obra-prima. Já as praias de Ipanema e do
Leblon só teriam a ganhar se as plantas mirradas fossem arran-
cadas e trocadas — por quem entende do assunto, é claro.

? ? ?
Se o projeto paisagístico da Zona Sul, que previa árvores

frondosas e floridas, não acontecer, a Av. Copacabana e a
Princesa Isabel vão continuar com aqueles galhos tristes, tortos e
secos, só porque Sirkis não aceita que árvores sejam derrubadas
— não podemos esquecer que a eleição vem ai.

É esse tipo de intransigência irracional que faz com que alguns
detestem o Partido Verde — tão simpático.

CALÇADAO

Depois de três fon-
gos anos de ausência,
o tradicional Bazar
do Dia das Mães na
Casa Santa lgnCv vol-
ta com uma novida-
de: uni gttrage sair.
nos dias 16 e 17. A
renda será revertida
para 400 famílias ca-
rentes atendidas pela Casa. dirigida por¦f" Maristela Kubits-*; ' ehek.

O r e l u rn b ante* Wally Salomão lança

hoje seu livro dc poe-'
sia Alça/avias — Cã-
mata </e ccux. às 20h.
na Livraria Timbre,
no Shopping da Ciá-
vea, ao som da per-
cussão do grupo A-
fro-Reggae.
* O ministro do Tra-
balho, Paulo Paiva,
chega ao Rio hoje pa-
ra a instalação da ("o-
missão Municipal de
Trabalho, no Palácio
da Cidade. O objetivo
é encontrar saidas ca-

riocas para o desem-
prego.
? Hoje é o último dia
do leilão que a H.
Stern faz em sua loja
de Ipanema. Entre as
peças, uma curiosida-
de: uma pedra que fez
parte do edifício do
Parlamento Inglês,
vendida depois que o
prédio foi atingido
pelos bombardeios da
Segunda Guerra.
Uma coisa.

O prefeitinho de Copa-
cabana, índio da Costa,
deixou o cargo para ser
candidato a vereador, mas
não abandonou o bairro
de seu coração: é agora
diretor executivo do proje-
to Simplesmente Copaca-
bana, cuja primeira idéia é
o Copacabana Open Mall
— que significa todo o co-

mércio aberto de dez da
manhã às dez da noite.

VICTOR GIUDIÇE
O pianista Vladimir Ashkenazy.

que no ano passado realizou no
Teatro Municipal um concerto mc-
morávcl, no qual se destacou uma
convincente interpretação da Sona-
ia n"8, dc Prokofief. volta ao Rio
como regente, 110 comando da The
European Union Youth Orchestra,
a orquestra oficial dos jovens euro-
peus. Ashkenazy fará uma única
apresentação, hoje, ás ? 1 h, no Tea-
tro Municipal.

O programa abre-sc com o pre-
lúdio de Os mestres cantores de Nu-
$mbcrgue, dc Wagner, c termina
com a Sinfonia n"S. de Dvorak,
compositor em moda no Rio de
Janeiro. 0 Centro Cultural Banco
do Brasil está apresentando um ci-
do Dvorak em vídeo. Mas entre
essas duas atrações. Ahskenazy vai
apresentar um número para todos
os gostos e idades: o Concerto [\ira
violino, dc Tchaikovski. com o jo-
vem violinista Christian Tctzlaff, dc
22 anos, uma das sensações curo-
péias do momento. "Já é um grande
violinista, apesar da pouca idade",
garante Vladimir Ashkenazy, dc
Berlim, pelo telefone. Ashkenazy
não poupa elogios também à or-

questra: 
"The Furopean Union

Youth Orchestra c um con junto dc
ni\cl internacional".

Até há bem poucos anos. o russo
Vladimir Ashkenazy. 59 anps.. er.t
sinônimo dc piano. O sucesso inter-
nacional era fundamentado numa
carreira de pianista, marcada pelo
virtuosismo. Nos anos 60, grandes
apreciadores do piano já exibiam
gravações soviéticas do jovem Ash-
kenayzy, para a etiqueta Melodyia.
Uma realização magnífica do pia-
nista ê o ciclo das Sonatas, para
violino e piano, de Becthoven, com
o violinista ltzhak Perlman.

Mesmo depois dc passar a dedi-
car-sc á regência, Ashkenazy não
abandonou o piano: 

"Estou sempre
dando concertos como pianista e
gravando obras para piano", afir-
ma. Em 19S7, foi nomeado diretor
musical da Royal Philharmonic de
Londres, mas continou a aparecer
como maestro convidado da Sinfô-
nica dc Cleveland. da Sinfônica de
Estocolmo e de outras grandes or-
questras. 

"Estou regendo a orques-
tra da juventude européia como
convidado. Atualmente dirijo a
Dcutschcs Symphony Orquestra, dc
Berlim."

O Flamengo vai levar a
equipe de masters do clube
para disputar dois jogos
amistosos no Japão, em
maio.

A delegação rubro-negra
vai contar com craques como
Júnior, Leandro, Cantarelli.
Cláudio Adão, Rondinelli e
Nunes.

Zico ainda não decidiu se
participará da equipe — mas
a torcida está com os dedos
cruzados, esperando que ele
aceite.
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CINEMA

COTAÇÕES: • ruim ? regular
** bom **? ótimo ???? excelente

¦ Os horário» dos filmes • os endereços dos
cinemas estio no PERTO DE VOCIL

ESTREIA
IDADE PERIGOSA - La peril jeune — de Cedric

Klapisch. Com Romain Duris, Julien Lam-
broschini o Nicolas Koretzky.
[> Drama. Quatro jovens se reencontram al-
guns anos depois de terminarem o colégio.
Eles vieram assistir 8o parto de Sophie, a
mulher do melhor amigo deles, que morreu
uma semana antes, de overdose. França/
1993. Censura: 12 anos.
Circuito: Estação Botafogo 1: 16h20,
18h10, 20h, 21 h*50. Cine Gávea-. 16h. 18h,
20h. 22h. Art Barrashopping 5: 15h50.
17h50,19h50. 21 h50.

0 HOMEM DAS ESTRELAS - L'Uomo delle stellede Giuseppe Tornatore. Com Sérgio Cas-
tellitto, Tiziana Lodato e Franco Scaldati.
l> Joe Morolli é um artista mambembe que
viaja pela Sicília com uma câmera na mão.
oferecendo ao povo um sonho para escapar
de uma dura realidade de miséria e violência.
Itália/1995. Censura: 12 anos.
Circuito: Rio Sul 1: 15h. 17h10, 19h20,
21 h30. Via Parque 6:16h4Cr, 18ii50, 21 h.

PATETA - 0 FILME — de Kevin Lima. Curta:
Troco do cérebros (Runaway brain).
> Desenho de Walt Disney. 0 Pateta sai de
férias com o filho adolescente Max numa
viagem de carro muito louca através dos
EUA. EUA/1995. Censura: livre.
Circuito: Rio Sul 3: 13h15. 14h45, 16h15,
17h45. Via Parque 3: 16h, 17h30. Barra 5:
13h30, 15h, 16h30. 18h. Tijuco 1: 14b30.
16h, 17h30. Norte Shopping 2. Madureira
Shopping 2: 1 5fi30, 17h. Conter: 14h,
15h30, 17h. Nova América 4: 15h30, 17h10.
18h50, 20h30 (sessão dublada cm todos os
cinemas).

A ÚLTIMA AMEAÇA - Brokort Arrow — do John
VVoo. Com John Travolta. Christian Slater e
Samantha Mathis.
i> Ação. Traição o chantagem envolvem
dois amigos numa luta explosiva contra o
tempo. EUA/1995. Censura: 14 anos
Circuito: fíoxy 2. São Luiz 1. Rio Sul 2,
Leblon 1 /Som digital DTS em CD: 14h, 16h,
18h, 20h. 22h. Odeon: 1 3h30, 1 5h30.
17h30, 19h30. 211)30. Olaria, Madureira 2.
Icarai, Niterói. St ar Campo Grande 1 15h,
17h. 19h. 21 h. Barra 1/Som diqitaI DTS em
CD. 13h30. 15h30, 17h30. 19h30. 21h30
Nova América 5: 16h15, 18h30, 20h45. Via
Parque 5. Carioca, Madureira Shopping 4.
Ilha Plaza 2. 15h30, 17h30. 19h30. 21h30.
Norte Shopping 1 15h15, 17h15, 19h15
21 h1 5

ACONTECEU NAQUELE HOTEL ¦ Pension Oskarde Sanne Bíer. Com Lon Salkman e Simon
Norrthon.
: * Comédia de humor negro. Poírus, o jo-vem mágico, ao chegar no Hotoll de Oskar
encontra a família Runeberg trazendo a tona
seus sonhos, loucuras o paixões. Suécia/
1994 Censura: 14 anos.
Circuito: Cinoc/ube Laura Alvim 17h. 19h,
21 h.
CONTINUAÇAO

SHOPPINGS
ART BARRASHOPPING (Av das Américas,
4.666/Lj. N — 431 9009). Sala 1 (221lugares)' Jumanji: 15h30. 17h30. I9h30.
21h30 Sala 2 (204 lugares): Os últimos
passos do um homem 14h40, 17h. 19h20.
21 h<i0 Sala 3 (357 lugares): Jumanji
ISh. 17h10 19h20, 21h30. Sala 4 (252lugares): Razão e sensibilidade: 14h.
16h40. 19h20, 22h. Saio 5 (186 lugares):
Idade perigosa- 15h50. 17h50. 19h50,
21 h50

ART CASASHOPPING (Av Ayiton Senna,
2.160 — 325-0746) Saln 1 (222 lugares)
Razão e sensibilidade 1 5h40. 18h20. 21 h.
Saln 2 (667 lugares): Jumanji 15h10,
1 7h10, 19h10. 21 h10. Sala 3 (470 luga-
res): Um sonho sôtn limites: 15h30. 17h30.
19h30, 21 h30.

ART FASHION MAU. (Estrada do Góvea.
899 — 322 1258) Saln 1 (164 lugares) /I
excêntrica família de Antonia: 15h50,

7h50, I9h50. 21h50 Sulii 2 (356 luga-
res) Jumanji: 15h30, 17h30, 19h30.
21 h30. Sala 3 (325 lugares): Razão e sen
sibilidade: 16h40.19H20. 22h Sala 4 (192lunares): O.v últimos passos de um homem
1bh. 17h20. 19h40, 22h

BARRA - (Av. das Américas, 4.666 — 325
6487). Sala 1 (270 lugares): A última
ameaça 13h30. 15h30, 17h30. 19h30.
21 h30. Sala 2 (296 lugares): Os 12 maca-
COS 14M0. 17b, 19b20. 211)40 Sala 3
(138 lugares) Coração valente: 14h15,
17h30. 20h45. Sala 4 (130 lugares)
Copycat ¦ A vida imita a morto: 14h45,
17h, I9h15. 21 H30 Sala 5 (152 lugares)
Paleta - O filme: 13h30. 15h, 16h30. 18h
(dublado). Despedida em Las Vegas: 20h.
22h

CINE GÁVEA — (Rua Marquês de Sâo Vi-
cente. 52 — 274-4532 — 450 lugares):
Street Fighter 2 - 0 filme 14h10 (dubla-do) Idade perigosa 16h. 18h. 20h. 22h

ILHA PLAZA — (Av. Maestro Paulo e Silva.400/158 — 462-3413) Sala 1 (255 luga-
res): Coração valente 14h, 17h10. 20h20.
Sala 2 (255 lugares): A última ameaça:
15h30. 17h30. 19h30. 21h30

MADUREIRA SHOPPINO — (Estrada do Por
tola. 222/Lj 301). Sala 1 (159 lugares)
Os 12 macacos: 16h20. 18h40. 21 h Sala

(161 lugares): Pateta - O filme: 15h30,
17h (dublado). Copycat ¦ A vida imita a
morte: 19h, 21h15 Sala 3 (191 lugares):
Coração valente 14h. 17h10, 20h20 Sala
4 (191 lugares): A última ameaça: 15h30,
17h30. 19b30. 21h30.

NORTE SHOPPINO — (Av. Suburbana. 5.474— 592-9430). Sala 1 (240 lugares): A
última ameaça: 15h15. 17h15. 19h15.
21h15 Sala 2 (240 lugares): Pateta - O
filme: 15h30, 17h (dublado) Os 12 maca-
COS 18h40. 21 h

NOVA AMÉRICA — (Av Automóvel Clube.
126). Sala 1 (261 lugares): Os 12 maca•
COS 16h20. 18h40. 21 h Sala 2 (240ltigares) Coração valente 16h50. 20h Sala 3
(260 lugares) Jumanji 15h, 17h, 19h.
21 h Sala 4 (185 lugares): Pateta - O filme
15h30 I7h10. 18h50 (dublado) Copycat

A vida imita a morte 20h30 Sala 5 (261lugares)' A última ameaça. 16h15. 18h30.
20h45.

0 CARTEIRO E 0 POETA - II poslhio — do Mj
chaol Radíord. Com Massimo Troisi. Pbilippe
Noirot o Grozia Cucinotto.

Drama A amizade do poeta Pablo Neruda
o um simples carteiro responsável pola entre-
ga do suns correspondências durante sou oxí
ho numa pequena ilha italiana. Consura 12
anos ****
Circuito: Rio Off-Pricc 2 16h. 18h, 20h.
221». Via Parque 3, Tijuca I. 19h30, 21h30.

OS 12 MACACOS - 12 monkeys rio Terry
Gilliam. Com Brad Pilt. BruSa Willlr. o Made-
leine Stowe.• Ficção cientifica Num futuro desolador,
os poucos sobreviventes depositam as espe*
ranços om arriscadas víogons no tompo O
escolhido para emborcar em uma viagem o*
perlmental do volta a 1996 6 Colo, um ho-
mmn atormontado por lembranças do passa-
do. EUA/1995. Censura. 12anor. ***
Circuito: Coridor Copacabana. Largo do
Machado 1. Rio Sul 4 \ 4h30. 16h50,19h10,
21h30 Metrn Boavista: 131)30, 15h5Ò!
18M0. 20h30 Leblon 2. Batra 2: 14h40,
17h. 19h20, 2lh40 Via Parque 2 16h40.
18h40. 21 h. América: 14h, 16h20, 18h40.
21 h Norte Shopping 2. Conter 18h40, 21 Iv
Madureira Shopping 1. Nova América 1
16h20. I8h<10. 21 h

CASSINO - Cassino de Martin Scorseso, Com
Robert DoNifo, Sliaion Stonee Joo Pesei

Drama. Sam é o responsável por quatro

cassinos. Mas se envolve com uma nego-
cíante ilegal de fichas. EUA/1995. Censura:
16 anos.
Circuito: Largo do Machado 2:14h. 17h20,
20h40. fíoxy 1: 14h1S, 17h30, 20H4S. Via
Parque 4: 17h. 20h15. Art Madureira 2. Art
Plaza 1; 14h10.17H20. 20h30. Bruni Tijuca:
14h10,17h30,20h40.

RAZiOESINSiaiUMM-SMlMMdMMiWMy— de Ang Lee. Com Emma Thompson, Alan
Rickman, Hugh Grani a Kate Winslet.
t> Drama. A história das irmãs Elinor e Ma-
rianne; que' se esforçam para conseguir a
realização amorosa numa sociedade obceca-
da pelo status financeiro o social. EUA/1995.
Censurai livre, ¦icirk
Circuito: Novo Jóia: 13h30. 16h, 18h30.
21 h. Top Cine Catate: 14h, 16h30,19h, 21 h.
Art Barrashopping 4: 14h, 16h40, 19h20,
22h. Art Fashion Mall 3: 16h40.19h20. 22h.
Art Casashopping 1:15h40,18h20. 21 h. Ni-
terói Shopping 2:15h40,18h10. 20h40.

UM SONHO SOI IIMITIS - Ttt «s for — de Gus
van Sant. Com Nicole Kklmin. Matt Dillon e
Joaquin Phoenix.
t> Suspense. Suzanne Stone é uma garota
do subúrbio que sonha se tornar uma famosa
personalidade da TV. Para isso, ela pede a
ajuda a três adolescentes marginais do bairro.
EUA/1995. Censura: 14 anos.
Circuito: Estação Museu da República:
18h10. Art Casashopping 3: 15h30, 17h30.
19h30, 21h30.

OS SILÊNCIOS 00 PALACtO • Lm «Meuca» du
pilais — de Moufida Tlatli. Com Amei Hedhi-
li. Hend Sabri e Najia Ouerght.
t- Drama. Alia, uma jovem cantora, relem-
bra o passado quando volta ao palácio onde
nasceu, depois de saber da morte do pai.
Participou da Quinzena dos Realizadores, em
Cannes. França/Tunísia/1994. Censura: livre.
???
Circuito: Estação Botafogo 3:15h40.

T0Y STORY • UM MUNDO 01 «VINTUMS - Toy
Story — de John Lasseter. Dubladores Tom
Hanks e Tim Allen.
[> Comédia de aventura. A história de dois
brinquedos rivais. EUA/1995. Censura: livre.
???
Circuito: Estação Museu da República: 15b.
Cisne 1 16h, 17h30.

0 BALÃO BRANCO - Th* wMt* bdoon — de J af ar
Pahani. Com Aída Mohammad Kani, Mohsen
Kalif e Anna Bourkowaka.
O Drama No Irã, onde o Ano Novo é junto
com o inicio da primavera, menina de sete
anos sonha ganhar um peixinho vermelho.
Ela imagina então várias possibilidades para
conseguir o peixe sem ter que roubá-lo. Irã/
1995. Censura: livre. ???
Circuito: Estação Museu da República:
16h40.

JUMANJI - Jumanji — de Joe Johnston. Com
Robin Williams. Jonathan Hyde e Kirsten
Dunst.
E» Fantasia. Jovem acha um jogo diferente,
chamado Jumanji. que salta do tabuleiro para
a vida real. EUA/1995. Censura: livre. ??
Circuito: Art Copacabana, Estação Paissan-
du. Star Ipanema: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Pathú: 13h10. 15h. 16b50, 18b40. 20h30
Art Fashion Mall 2. Art Barrashopping 1:
15h30. 1 7h30. 19h30. 21h30. Paratodos
15h. 16h50. 18h40. 20h30 Ari Méior. Art
Madureira 1. Nova América 3. Art Tijuca. Art
Barrashopping 3. Art Plaza 2, Star Campo
Grande 2. Windsor, Star Sôo Gonça/o: 15h.
17h, 19h, 21 h. Art Casashopping 2: 15h10,
17h10, 19h10. 21 h10.

CARRIN0T0N - Canington — do Chrislopher
Hampton. Com Jonothen Pryce, Emma
Thompson e Stevon Waddington.

Drama Na Inglaterra do 1915. Dora Car-
linçjton se apaixona por um escritor assumi-
damonte gay e 15 anos mais velho. Inglater-
rn/1995 Consura: 14 anos *¦*"
Circuito: fíoxy 3, São Lui; 2 15b. 17h10
19b20, 21h30.

OS ÚLTIMOS PASSOS DE UM HOMEM - Deid man
walkirtg — do Tim Robbins. Com Susan Sa-
randon, Soan Ponn e Robort Prosky
[:• Drama. A história de uma freira que em-
barco numa perigosa jornada com um assas-
sino condenado a morte. Bssoado em lítos
toais EUA/1995. Censura: 14 anos ??
Circuito: Estação Cinema 1 15h30. 17h30.
19h40, 21h50. Estação Icarai. 16l>40, 18h50.
21 h Art Barrashopping 2: 14h40, 17h.
19h20. 21h40 Art Fashion Mall 4. 15b,
17h20, 19h40. 22h

DESPEDIDA EM LAS VEGAS ¦ L«aving Ln Vegas
do Mike Figgis. Com Nicolas Cago. Eltsa-

beth Shue e Julian Sands.
Romance. Bun 6 um alcoólatra quo cami-

nha para a auto-destruiçAo. Depois de |>e»(ier
o emprego de roteirista om Hollywood ele
atravessa o doserto em busca dos bareu de
Las Vegas, onde conheco uma prostituta
EUA/1995. Censura 14 anos ??
Circuito: Rio Sul 3- 19h40, 21h40 Barra 5:
20h. 22h

JENIPAPO — de Monique Gardonberg Com
Henry Czerny, Patrick Bauchau. Marilia Pt?ra.
Júlio Lemmertz e Daniel Dantas

mrr

PERTO DE VOCE
RIO 0FF-PRICE — (Rua Gonor.il Severiano.
97/Lj 154 — 295-7990) Snlo 1 (205
lugaros). Coração valente: 14h15. 1 7h30.
2Òli4b Stila 2 (163 lugares) O carteiro e o
poeta 161). 18h. 20h. 22h

RIO SUL — (Rua Lauro Mullor. 116/Lj 401
— 542-109B) Sala 1 (160 lugares) O
homem das estrelas 15h. 17h10. 19h20,
21h30 Sala 2 (209 lugares): A última
ameaça: 14h. 16h. 18h, 20h. 22h Snln 3
(151 lugares): Pateta • O filme 13h15.
14h45.16h15.17h45 (dublado) Despedi¦
da em Las Vegas 19h40, 21h40. Saio 4
(156 lugares): Os 12 macacos: 1 4h30.
I6h50. 19h10, 21 h30

VIA PARQUE — (Av. Ayrton Senna. 3 000 —
385 0270) Sala 1 (290 lugares): Coração
valente: I4h, 17H10, 20h20. Sala 2 (340
lugares): Os 12 macacos: 16h20. 18h40.
21 h Sola 3 (340 lugares): Pateta - O filme:
16h. 17h30 (dublado). O carteiro c o poe•
ta: I9h30. 211)30 Sola 4 (340 lugares).
Cassino 17h. 20h15. Sala 5 (340 luga-
res) A última ameaça 15h30. 17h30,
191)30. 21 h30. Saln 6 (340 lugares): O
homem das estre/as: 16h40.18h50. 21 h.

COPACABANA
ART COPACABANA — (Av. N.S. Copacaba

na. 759 — 235-4895 — 836 lugares): Ju-
manji: 14h. 16h, 18H. 20h, 22h.

C0NDOR COPACABANA — (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610 — 1 043 lu-
gares): Os 12 macacos: 14h30. 16h50,
19h10, 21h30.

COPACABANA—(A*. NA CoptMbana, 801 -
235-3338 — TIS jgppai CmcM ¦ A vida
imita a morlm 1ih| ITIllt, 1IMO, 21h45.

ESTAÇÃO CINDIA 1 — (Av. Prado Júnior,
281 —541-2189 — 403 lugares): Os ulti-
mos passos de um homem: 15h20, 17h30.
19h40, 21 h50.

NOVO JÓIA— (Av. N.S. Copacabana. 680 —
95 lugares): Razão e sensibilidade: 13h30.
16h, 18h30, 21 h.

R0XV — (Av. N.S. Copacabana. 945 —
236-6245). Sala 1 (400 lugares): Cassino:
14h15. 17h30, 20b45. Sala 2 (400 luga-
res): A última ameaça: 14h, 16h. 18h, 20h.
22h Sala 3 (300 lugares): Carrington:
15h. 17h10.19h20.21 h30.

STAR-COPACABANA — (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256-4588 — 411 lugares): A
excêntrica família de Antonia: 14h, 16b.
18h. 20h. 22h.

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBI LAURA ALV1M — (Av. Vieira
Souto. 176 — 267-1647 - 77 lugares):
Aconteceu naquele hotef. 17h. 19h. 21 h.

LEBLON — (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048). Sala 1 (714 lugares): A última
ameaça: 14h. 16h. 18h, 20h. 22h Sala 2
(300 lugares): Os 12macacos: 14h40.17h.
191)20. 21h40.

STAR IPANEMA — (Rua Visconde de Pirejâ.
371 — 521 -4690 — 412 lugares) Jumanji
14h 16h. 18h. 20h. 22h

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO — (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6843). Sala 1 (280 lu-

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 «htrevista com
ele. Brasil/1995. Censura: 12 anos. ??
Circuito! Estação Botafogo 2: 19h40,
21 h30. Cine Arte UFF: 21 h10.

A ARTS M VnffR - PusHnf tandt — de Ang
Lee. CotTi Slhung Lung, Lai Wang, Bo Z
Wang, Oeb Snyder e Haan Lee.
t> Comédia. Um mestre na arte do tai-chi-
chuan se aposenta e decide deixar Pequim
para morar com o filho casado è com um filho
pequeno, em Nova Iorque. Os problemas en-
tre ele e a nora começam a complicar a vida
da família. Taiwàn/EUA/1992. Censura: livre.
?*  
Circuito: Estação Botafogo 3: 18h. 20H,' 22h.

COPYCAT-A VIDA MMTA A MONTI<CopyeM —
de Jon Amiel. Com Slgourney Weaver, Holly
Hunter • Dermont Mulroney.
t> Suspensa. Psicóloga especialista em as-
sassinatos em série tenta deter criminoso que
está A solta em Sâo Francisco. EUA/1995.
Censura: 14 anos. tkr
Circuito: Copacabana: 15h, 17h15,19h30,
21H45 Barra 4: I4h46,17h. 19h15, 21h30.
Palicio 2: 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ma-
dureira Shopping 2:19h, 21h15. Nova Amé-
rica 4: 20h30. Niterói Shopping 1: 16h,
18h20,20h40. i

A BXCÉNtWa PAMiUA N ANTONIA • AaMrt
Hn*- de Marleen Gorris. Com Wilieke van
Ammeirooy, Eis Dottermans e Jan Decleir.
t> Comédia. Antonia, 90 anos, deitada em
sua cama, inicia o último dia de sua vida. Aos
poucos vai lembrando seu passado e as pes-soas que atravessaram sua longa existência.
Hoianda/Bélgica/Inglaterra/1995. Censura:
14 anos.£
Circuito: Star Copacabana: 14h. 16h, 18h,
20h, 22h. Art Fashion Mall M5h50,17H60.
19hS0.21h50.

REAPRESENTAÇÃO
0 QUATWLH0 — de Fábio Barreto. Com Patri-
cia Pillar, Glória Pires, Bruno Campos e Ale-
xandre Paternorst.

Drama. Durante a colonização italiana no
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor
por caminhos que contrariam a moral da épo-
ca. Indicado para o Oscar de melhor filme
estrangeiro. Brasil/1995. Censura: livre.
???
Circuito: Estação Botafogo 2: 15h20,

S< 17b30. Cisne 1:19h. 21 h.
BABE, O POUQUINHO ATRAPALHADO - Babe -
de Chris Nooman. Voz de Christine Cova-
naugh, Miriam Margolyes e Danny Mann.
I> Fábula. Um porquinho que mora numa
fazenda nío se conforma com seu destino (a
panela) atenta se tomar um cSo-pastor. Aus-
trália/1995. Censura: livre.
Circuito: Estação Icarai: 15h (dublado)

CORAÇÃO VALENTE • Braveiwart — de Mel
Gibson. Com Mel Gibson. Sophie Marceau e
Patrick McGoohan.
O Épico. A história de William Wallace. he-
rói escocês que liderou a batalha pela libor-
dade da Escócia no século 13. EUA/1995
Censura: 14 anos *?
Circuito: Rio Off^Prico 1. Barra 3: 14h15.
17h30. 201)45. Nova América 2: 16h50. 20h.
Tijuca 2, Palácio 1. Via Parque 1, Madureira
Shopping 3, Ilha Plaza 1, Madureira I. Cen-
trai: 14h. 17h10. 20h20.

AS PONTES DE MADISON - Th# btMges of MmH-
soo County — de Clint Eastwood. Com Clint
Eastwood e Meryl Streep.
t> Romance. A rotina de Francesca Johnson
é interrompida por um forasteiro quo faz uma
reportagem fotográfica. Conforme cresce a
amizade, eles percebem a admiração que têm
um pelo outro EUA/1995. Censura: 14 anos.
Circuito: Estação Museu da República
20h.

OPERAÇÃO XANGAI • Shanghai triad - d e
Zhang Yimou. Com Gong Li. Li Baotion e
Shun Chun.
C> Drama. Grande chefôo de Xangai perde
amante para seu subordinado, quo juntos
dec»dem preparar uma cilada para ele China/
1995. Consura 14 anos
Circuito: Cine Arte UFF. 17h. 19h

STREET F1QKTER 2 - 0 FILME - Street frçhtír 2 •
The movfo — de Gisaburo Sugi«

Desenho Bison quer conquistar o mundo
e para isso elo forma uma orgam/açào secnMa
chamada Shadaloo EUA/1995 Censura
vre.
Circuito: Cine Giivea 14h10 (dublado)

CRITICA TIATRÕI Florbela Espanca — A bela do Alentejo ?

MOSTRA
SEMANA 00 CINEMA BRASILEIRO — Gánga
bruta, do Humborto Mauio. Com Durval Bei-
lini, Dea Selva e Décio Murillo
í Drama de amor com forte simbolismo
iMótico. Brasil/1929 Grátis
Circuito: Cine Teatro Du^a Stat (Hua Ma-
noel Vitorino. 533. Piedade • Tel 599-7236)'
hojo. ás 18h

gatos) Idade perigosa 16h20 18h10. 20h
21h50 Sala 2 (40 lugaros) O quatulho151)20. 17h30 Jenipapo I9h40 21h30
Sala 3 (60 lugaros): Os silêncios do pala-cio 1 Sh40 A arte de viver 18h. 20h, 22h

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU 0A REPÚBLICA - (Rua do
Catete. 153 — 245-5477 — 89 lugaies)
Toy Story - Um mundo de aventuras 15h
(dublado) 0 balão branco 16h40 Um
sonho sem limites 18h10 As pontes de
Madison 20h

ESTAÇÃO PAISSAN OU - (Rua Senador Ver
gueiro. 35 — 265-4653 — 450 lugares)
Jumanji 14h. 16h. 1tíh, 20h. 22h

LARGO DO MACHADO — (Largo do Macha-
do, 29 — 205-6842). Sala 1 (835 iuu<)
res): Os 12 macacos- 14h30 161)50
19h10, 21h30. Sala 2 (419 lugares) Cai
Sino: 14h, 17h20. 20h40.

SÃO LUIZ — (Rua do Catete. 307 265
2296). Sala 1 (455 lugares) A última
ameaça 14h, 1Gh, 18h, 201). 22h Sala 2
(499 lugares): Carrington 15h, 17h10
19h20. 211)30

TOP CINE CATETE — (Rua do Catete. 228205-7194— 180 lugares): Razão e sensi-
bilidade 14h. 16h30. 19h. 211)30

CENTRO
METRO B0AVISTA — (Rua do Passeio. 62 —
240-1291 — 952 lugares): Os 12 macacos
13b30.15h50. 18h10. 20h30.

OOtON — (Praça Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835 — 951 lugares): A última amea-
ça: 13h30.15h30. 17h30. 19h30. 21h30

PALÃCIO — (Rua do Passeio. 40 — 240
6541). Sala 1 (1 001 lugares): Coração
valente: 14h. 171)10. 20h20 Sala 2 (304lugares): Copycat - A vida imita a morte
14h. 16h15.18h30. 20h45

PATHÉ — (Praça Floriano. 45 — 220-3135— 671 lugares): Jumanji: 13h10. 15h.
16h50.18h40, 20h30

TIJUCA
AMÉRICA — (Rua Conde de Bonfim, 334
264-4246 — 956 lugares): Os 12 macacos
14h. 16h20.18h40. 21h

AHTTWUCA- (Rua Conde de Bonfim. 406— 254-9578 — 1.475 lugares) Jumanji
15b. 17h, 19h. 21 h

TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim.
370 — 254-8975 — 459 lugares): Cassino
14h10. 17h30. 20h40

CARIOCA -- (Rua Conde de Bonlim. 338 —
228-8178 — 1.119 lugares): A última
ameaça 15h30. 17h30. 19h30. 21h30

TKHICA — (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246) Sala 1 (430 lugares) Pateta
O filme 14h30. 16h. 17h30 (dublado) O
carteiro e o poeta 19h30. 21h30 Sala 2
(391 lugares) Coração valente 14h.
17h10, 20h20

MÉIER
ART MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20
595-5544 — 845 lugares): Jumanji 15h
17h. 19h. 21 h.

Descrigao esfria acena

MACK.SEN LUIZ
A obra poética da portuguesa

Florbela Espanca é fundamental-
mente uma criação emocional. A
mulher que viveu uma permanen-
té crise existencial e transpôs para
a poesia sua angústia difusa é em
si um personagem drámaticámen-
te atraente. Florbela Espanca —
A bela do Alentejo, monólogo de
Maria da Luz em apnsenta^k) no
Teatro Cfindido Mendes (5* a do-
mingo), de certa maneira capta o
dramático desta vida e a emoção/
sentimento de sua poesia. 0 texto
de Maria da Luz tem a habilidade
de costurar a vida com a Obra,
como fragmentos de uma história
que se desenrola sob métrica poé-
tica. Mas a peça é um derramento
emocional da mulher e criadora
que encontrava sua expressão
com uma indistinta tristeza. Co-
mo o texto é um momólogo, Fio-
bela Espanca se transforma em
narradora de sua própria vida,
contracena com a sua história e
poesia, num corpo-a-corpo em
que as palavras são essenciais pa-
ra explicá-la. hHh

A autora encaminha esse con-
fronto com a sensibilidade de
quem conhece a produção poética
de Florbela Espanca e que busca
referências da obra na sua vida. O
monólogo, contudo, é um gênero
algo empobrecedor, pouco maleá-
vel como forma dramática e ex-
cessivamente dependente do ator
que o interpreta. No caso de Flor-
bela Espanca — A bela do Alen-
tejo o monólogo parece ser restri-
to demais para revelar a comple-
xidade desta mulher que confessa
desconhecer quem é e se compara
a um fogo fátuo. Maria da Luz,
em que pese a sua pesquisa, ao
dar à poeta a única voz ouvida no
palco faz com que a personagem,
neste solilóquio íntimo, ganhe um
perfil por demais psicológico. Co-
mo a própria Florbela Espanca
relembra na peça, um crítico defi-
niu a sua poesia como "espasmos
de um estado d'aima" que é uma
avaliação perfeita da sua obra e
um indicação bastante precisa de
sua personalidade. O monólogo é
menos o reflexo destes espasmos,
e mais uma tentativa de captar
uma realidade psicológica.

0 diretor Miguel Falabella
procurou não carregar demais no
aspecto sombrio e melancólico de
Florbela Espanca, introduzindo

2'.- I - liSr".

 
Zezé como Florbela: sem a carga de tristeza da personagem

no espetáculo um tom até mesmo
de humor. A montagem quebra,
constantemente, o clima de dor,
saudade, resignação e de senti-
mento do trágico que a poeta
transporta da vida para os livros
como se o espetáculo fosse mais
descritivo do que um rendilhado
de emoções. No palco, o diretor
faz com que a atriz apresente o
personagem, como se evitasse a
emotividade. O espetáculo, sob
esta perspectiva, é um tanto frio,
expositivo, como se o diretor qui-
sesse acentuar o caráter demons-
trativo do texto.

Os curiosos elementos ceno-
gráficos de Maurício Sette — mó-
veis, janelas e uma árvore feitos
com ferro retorcido que alcançam
um efeito agressivamente bonito
— contribuem para o esfriamento
do espetáculo. Ao contrário da
iluminação de Jorginho de Carva-
lho, que mantém, a maior parte
do tempo, o pequeno palco do

Teatro Cândido Mendes numa
suave penumbra, mas que se tor-
na uma luz radiosa quando a per-
sonagem tem momentos mais so-
lares. Um sensível desenho de ilu-
minação. Os figurinos de Kalma
Murtinho são corretos na sua dis-
crição,

Zezé Polessa compõe Florbela
Espanca sem a carga de gravidade
e de tristeza que encharca a poeta.
A atriz comenta a personagem,
numa interpretação em que está
sempre apontando algo à platéia.
Zezé Polessa não procura atuar
sob um estado de emoção, e chega
ao ponto de incorporar o humor
como uma outra possibilidade ex-
pressiva. É uma escolha defensá-
vel, ainda que retire muito da ten-
são dramática da personagem,
provocando um distanciamento
do seu universo. A cena da morte
é bastante indicativa desta forma
de interpretação. A morte é cons-
truída com palavras e não com
ação cênica.

Cotações: • ruim * regular ? * bom *** ótimo * * * * excelente

TEATRO MÚSICA

CONTINUAÇÃO ESTREIA
CORPO A CORPO — Da Oduvaldo Vianna Filho

OnuçJo do Eduardo Tolentino Com Zècarlos
Machado o Nicolde Cordery Espaço Cultural
Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163. Humaitá
(266 0896) 2' o 3*. às 21 h RS 15 Duraçào
1 h30 Até 30 de jbril

Diama Sobre as incerte/as e reflexões d«
um publicitário ambicioso em crise.

WOYZECK — De Georg Büchner Direção da
Alexandre Callazzoni. Com José Maurício.
Alessandra Aili e outros. Teatro Glãucio Gift.
Praça Cardeal Arcoverde. s/n°. Copacabana
(237-7003) 2* a 4*. ás 21h. R$ 10 e RS 5
(classe e moradores de Copacabana com
comprovante de residência). Duração: 1h

Drama Soldado opfimido pelo trabalho
assassina a amanie ao ser traído.

MAMANA DE MORAES - Hipódromo U„ Praça
Santos Dumont, 108. GAvea (274 9720) 2 •
e 3*. às 22h30. Couvert a RS 10 Consuma
çào a RS 8.

PROJETO ENCONTROS NOTÁVEIS - Teatro
Dulcina. Rua Alcindo Guanabara. 17. Centro
(240-4879) 2J, ás 19h Rs 20 Ingressos a
domicilio pelo tel 221 0510 e 222-5122
t> Zeca Pagodinho apresenta a cantora Do
rina

CONTINUAÇAO
ANDRÉA FRANÇA — N,qht Rio s. Parque do
Flamengo, s/n». Flamengo (551 1131) Cti
pacidade 150 pessoas 2J a 6\ às 18h30
Sem couvert Até 12 abril
U* A cantora interpreta sucessos da MPB

2'» INTENÇÕES - Mistura Fina, Av. Borges do
Medeiros, 3207. Lagoa (537 2844) Capaci
dade: 180 lugares 2*\ a partir das 21 h Cou
vtrrt a RS 10 o consumação a RS 7.

Show do grupo Pra Babar. , ,
RIO SALSA — Ritmo. Estrada do JOti. 256, Sâo
Conrado (322 1021) 2;)s 221). Couvert a
RS 1S e consumaçfto a RS 6

Show da banda do ritmos caribáohos.
JOÀO NOGUEIRA — Teatro João Caetano, Pra-

ça Tiradentes, s/n". Centro (221 -0305) 2 1 a
6 '. ás 18h30 RS 8

Joáo Nogueira e Marinho Bolla intcrpre
tam Chico Buarque •

CLÁSSICO
ORQUESTRA JOVEM UNIÃO EUROPÉIA —Ma-

tro Municipal. Praça Floriano. s/n°. Centro
(297-4411) Capacidade: 2 350 lugares 2".
as 21 h RS 30 (tjaloria), RS 60 (balcáo sim
pies) e RS 80 (plalôia o balcão nobre). Dcs
conto de 50%, na yaleria, para pessoas cpm
mais de 60 anos e estudantes

Regência do maestro Vladimir Ashkenazv
Obras du Wagner. Tchaikovsky e Dvorak.

¦jf

EXPOSIÇÃO

ABERTURA
0 ESPÍRITO DE JHHISALÉII/SHAIOINOT — Sa-

láo Ary Barroso d$ Câmara Municipal do Rio.
Praça Floriano. »/n°. Cinelândia. Fotografias.
2' a 6». das 10h ás 19h. Grátis. Até 19 de
abril. Hoje. às 18h
:¦ A mostra à composta de 43 painéis.

tograftas. Diariamente, das 14h às 22h Gra
tis Até 14 abril

MÁSCARA MASILEIRA/MAfICiLIO BARROCO —
Casa do Tá na Rua. Av. Mem de Sá. 35, Lapa
(232 8604). Máscaras Diariamente, das 19h
ás 23h. Grátis. Até 14 de abril
£> A mostra reúne cerca de 15 trabalhos em
couro.

PINTURA

ÚLTIMOS DIAS
DENIZE TORKS — Galeria Villa Riso. Estrada

da Gávea, 729. Sâo Conrado. Pinturas e de-
senhos 2* a 6a, das 13h às 18h. Sáb e dom .
das 13h ás 17h Grátis. Até 8 de abril.
t> A mostra reúne dei pinturas e 50 dese-
nhos

PROJETO MACUNAiMA-IMOIVIOUAtS—Galeria
da Funarte. Rua Araújo Porto Alegre. 80.
Centro (297-6116 r.270). Pinturas. 2' a 6\
das 10h ás 18h. Grátis. Até 11 de abril.
> Trabalhos de Fernanda Junqueira. Fúlvia
Molina. Glauco Fizzera eZina Ferraz.

PEDRO TOYWÇAlJAMM tom—Pequena
Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes.
Rua da Assembléia. 10/Subsolo. Centfo
(531-2000 r.236). Objetos e desenhos. 2» a
6*. das 11 h ás 19h. Grátis. Até 11 de abril.

VâRlâCAa BI TMMO 08 UH MMONAQm/
JOAQUIM PAIVA - Galeria de Fotografia. Rua
Araújo Porto Alegre. 80. Centro. Fotografia.
2* a 6*. das lOh ás 18h. Grátis. Até 12 de
abril

ESCMVINDO NA MADCNU: JMt HEITOR —
Museu do Folclore/Sala do artista popular.
Rua do Catete. 179. Catete (285-0441). Es-
culturas. 2* a 6*. das 9h és 18h. Séb. e dom.,
das 15h às 18h. Grátis. Até 12 de abril.

VIRTUDES DA REALIDADE/U1.Y SVDWER —
Bookmakers. Rua Marquês de Sâo Vicente.
7. Gávea (239-2445). Fotografias. 2' a sáb .
das lOh às 22h. Grátis. Até 13 de abril.

RECIFE Dl JOÃO CABRAL/EDUARDO SIMÕES —
Cineclube Estação Botafogo. Rua Voluntà-
nos da Pátria. 88. Botafogo (286*6843). Fo-

KMLOMNZA— Marfy Faro Galeria. Rua Anibal
do Mendonça. 221. Ipanema (259 9417)
Pinturas e escultura. 2' a 6*. das 13h30 ás
20h30. Grátis. Até 23 de abril.
f> A mostra 13 telas e uma escultura que
presta uma homenagem a Zuzu Angel

TERÇA TÀVOM MR*0SA — Espaço Banco
do Brasil, Praia de Botafogo. 384/3° andar.
Pinturas. 2* a 6a. das 10h às 16h30. Grátis
Até 26 de abril.

UMA VIAGEM ERÓTICA ¦ DA FIGURA AO ABS-
TRATO/JOROE QUINUI FILMO — Espaço Cul¦
tutaf da UERJ. Rua Sâo Francisoco Xavier
524, Maracana. Pinturas e desenhos. 2* a 6'.
das lOh ás 20h Grátis. Até 26 de abril

EXTRA

FOTOGRAFIA

Sote obras em eucatex recortada, uma em
borracha e duas instalações

CARAÇA - O COLÉGIO QUE FEZ HISTÓRIA -
Espaço Cultural Vale do Rio Doce. R ua Graça
Aranha. 26/Tyrreo. Centro. Objetos. 2" a 6-1.
das 9h ás 17h30. Grátis. Até 10 de maio

A mostra reúne objetos, fotos e texto do
colégio que foi fundado em 1770 ' •>

! DA MULHER BRAMLHRA — Espaço
BNDES. Av. Chile 100/Térreo. Centro Foto-
grafias. 2a a 6*. das 9h às 19h Grátis Até 26
de abril.
D» A mostra reúne 86 fotografias sobre a
mulher brasileira de 1880 a 1980

AUTUAM DOURADO 70 ANOS — Fundação Casa
de Rui Barbosa. Rua Sâo Cie mente. 134
(537-8924). Fotografias 2" a 6*. das 12h ás
17h. Sáb. e dom., das 14h às 18h. Grátis Até
31 de maio.
t> A mostra reúne mais de 30 fotos do ro-
mancista em diversas fases de sua vid^

COLETIVA

OBJETO
A PALAVRA DILACERADA/MARIA JOSÉ FONSE-

CA — Galeria de Arte Cândido Mendes Rua
Joana Angélica. 63, Ipanema (267-7141
r 106). Objetos. 2* a 6*. das 15h às 21h
Sáb.. das 16h ás 20h. Grátis Até 17 de abril

ATEAR ARTE/CLAUDK) LOBATO — Museu da
República/Espaço Catete. Rua do Catete.
153. Catete. Objetos Diariamente, das 10h
ás 22h. Grátis. Até 23 de abril.

O PÓLO NO BRASIL — São Conrado Fashion
Mall, Estrada da Gávea. 899. São Conrado
Diversos. 2a a sáb., das 10h às 22h Dom .
das 12h às 22h. Grátis Até 16 de abfil.

Uniformes, fotos históricas, troféus e
acessórios utilizados por cavalos e cavaleiros
para a prática do esporte.

LETRAS IMAGENS • DOS 8 AOS 80 — Centro
Cultural Gama Filho. Rua Manoel Vitorino
553. Piedade. Ilustrações 2a a 6-*. das 9h30
ás 19h30. Sáb . das 10h30 ás 17h30. Dom .
das 10h30 às 161)30. Grátis Até 10 do maio

A mostra reúne ilustrações, quadrinhos e
cartuns.

UNIVERSIDARTE — Universidade Estácio de
Sa. Rua do Bispo. 83 e 146. Rio Compro
Diversos 2* a 6*. das 8h às 22h. Grátis Até
30 de agosto.

A cada seis meses a mostra reúne 70
nomes de gerações e expressões diversas

EXPOSIÇÕES DA MARINHA — Espaço Cultural
da Marinha. Av. Allredo Agache. s/n». Centro
(533-7626). A mostra reúne três exposições:
Galeota D Joéo VI; História da navegação e
Arqueologia subaquática no Brasil Diana-
mente, das 12 às 16h30. Grátis. Exposição
permanente.

0 COTIDIANO CARIOCA — Espaço Cultural
FESP/Sala D/anira. Av. Carlos Peixoto, 54.
Botafogo 2' a 6*. das 14h às 19h Coletiva
de escultura e pintura. Grátis. Até 26 de abril

PONTOS E CONTRASTES — Escola de Artes
Visuais do Parque Lage. Rua Jardim Botâni
co. 414, Jardim Botânico (226-1879). Cole
tiva 2a a 6-». das 10h às 19h. Sáb . das 10H ás
17h Grátis Até 27 de abril

A mostra reúne trabalhos de cinco artis
tas
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Divulgação

18/7/94
mais profundidade pelos persona-
gens da academia, que ganha ares
de centro de convivência, onde
todos os conflitos vão se desen-
volver. Mas é claro que a azara-
ção continua correndo solta. ;,| j::

Além das novas histórias apre-
sentadas nos próximos episódios,
as antigas tramas que ficaram
pendentes, como os amores de
Héricles (Danton Mello), ou o fi-
ího problemático da faxineira
Candelária (Dill Costá), vão ga-
nhar seus desfechos. Outra grande
novidade é que atriz Silvia Pfeifer,
no papel de Paula Pratta, vai ven-
der a academia. Ainda não está
definido quem vai ser o novo do-
no, chamado Ferraz, que dá o
negócio de presente para a filha
Joana (Samantha Monteiro), uma
jogadora de futevôlei. Elizângela
entra em cena no papel de Zizi,
esposa de Ferraz e madrasta de
Joana.

Quem também aparece para fi-
car é Marcos Frota, que interpre-
ta Hugo, ex-coordenador do ran-
cho que vem organizar a acade-
mia, trazendo para malhar a irmã
Mariana (Suzana NVerner) e a mãe
Jasmim (Renata Fronzi). A atriz
Carolina Dieckman. que viaja pa-
ra Nova Iorque, se afasta da his-
tória.

S%IÉ5teÍá#s Miehael Douglas em Um dia

*>w-\.
Nesta nova fase, Sílvia Pfeifer venderá a academia da badalação

Cena do filme Jardins de pedra, atração lioje à noite no HB02

O programa ganha
novo cenário, além

de mais personagens
Fim das férias para a galera de

Malliação. Depois do verão, o
programa, que vai ao ar de segun-
da a sexta, na Globo, sempre às
17h30, retorna a partir de hoje
com novidades. Em seu segundo
ano de exibição, o programa, gra-
vado nos estúdios da Cínédia no
Rio, ganha novos personagens e
um cenário diferente. Surgem
também outras paqueras e mais
assuntos polêmicos vividos pelos
jovens freqüentadores da acade-
mia. As novidades começam as-
sim que o ônibus do Rancho da
Maromba entra na academia,
agora totalmente reformulada
com suslu bar, uma grande pisei-
na, terraço, e até um campo de
futebol, que funciona como qua-
dra esportiva.

Os novos temas apresentados
nos episódios terão, segundo o
diretor Wolf Maia, respaldo dos
resultados dos grupos de discus-
sões que os realizadores de Ma-
Ihação fizeram no ano passado.
Temas como o futuro profissio-
nal, convívio com as drogas e res-
peito entre os próprios jovens, por
exemplo, seráo abordados com

Qualquer cidadão que tenha
que atravessar a Voluntários da
Pátria, em Botafogo, de cabo a
rabo nesses dias quentes sabe
muito bem o que D-Fesa, o neu-
rótico personagem de Miehael
Douglas em Um dia de fúria, de-
ve ter sentido. Os miolos amole-
cem, a vista fica turva e o juízo
vai pro espaço. Depois de perder
o emprego, a mulher e ficar pre-
so num bruta engarrafamento, o
sujeito larga o carro no meio da
rua e sai derrubando o que vê
pela frente. A sorte do César
Maia é que o cara não mora por
aqui.

O diretor Joel Schumacher
trata de espalhar ao longo de seu
filme um punhado de situações
que fazem qual-
quer um se identi-
ficar ali. Seja na
intransigência bur-
ra dos gerentes de
lanchonete ou na
esperteza acintosa
dos malandros de
rua. E nosso vinga-

Globo O 21h40
(lalling down) de Joel
Schumacher. Com Mi-
chael Douglas. Robort
Duvali c Barbara
Hershcy. EUA. 1993.
Duração: 2h.

dor, que rtão pQupa ninguém,
passa a ser perseguido por toda

a polícia de Los
Angeles. No meio
deles está Robert
Duvall (sensacio-
nal), um tira à bei-
ra da aposentado-
ria. O duelo entre
os dois é uma pa-
ranóia à parte.

VV111 S m i t h. EUA.
1993. *
Morto programada —
Desafiando a última
fronteira (Brcakth-
rough) de Pierd Ha||
gariJ. Com Doiiákl Su-
íherland. Mimi Kuzyk
e Vlasta Vrana. Cana-
dá e Inglaterra, 1993.
?
O príncipe das marés
( l he prinee of tides) de
Barbra Strcisand.
Com Barbra Suei-
sand. Niek Noite e
Blythe Danner. EUA,
1991. * *

AMAR FOI MINHA RUÍNA
Globo O 2h10

O (Leave her Io heaven)
de John Stahl. Com Gone
Tiernoy. Cornol Wilde e

Jeanne Crain. EUA. 1945
DuraçSo' Ih40.
Drama. Para manter o
amor de um homem,
uma mulher com uma
paixão doentia faz os
maiores absurdos para
ter seu caminho livre.
Um elenco de primei-
ra, fotografia exube-
rante e drama convin-
cente valem a esperada
madrugada adentro. ?
? ?

QUE GAROTA! QUE NOITE!
Globo O 235li40

(Mystery day) de Jo-
nathan Waclís. Com
Ethan Hawke. Teri
Polo e Brian McNa-
raará. EUA, 1991. Du-
ração: 2h.
Comédia. Jovem univer-
sitário bem tímido vai
passar as íèrias de ye-
rão na casa dos pais e
logo se apaixona por
sua nova vi/inha. Sem
saber sc aproximar, o
garoto pede a ajuda
00 innão c acaba mar-
cando um encontro,
mas ai vai ter que en-
frentar uma situação
um tanto inesperada.
Ethan Hawke depois
cresceu um pouco c
fez o galã/inho deslei-
xado de Antes do anta-
pluxer.' Aqui ele enca-
r.i uma bobagem des-
cartável que não inco-
moda ninguém. ? ?

INTERCINE
Globo O 235M0

Feita por encomenda
(Made in America) de
Riehard Benjamin.
Com Whoopi Gold-
bergv fed Danson e

Caan) é um sargento apaixonado
pelo Exército, mas que não acre-
dita na vitória americana no Viet-
nã. A namorada de Caan è vivida
por Angélica Huston. James Earl
Jones, no papel de coronel Nel-
son, superior de Hazard, também
não está otimista em relação á
batalha. Os dois oficiais decidem
proteger o jovem soldado traiui'v
idealista. Jack Willow, interpreta-
do por D.B Sweeney. que chega ã
unidade determinado a ir para os
campos de batalha.

Quinto trabalho de Coppplu
em cinco anos consecutivos, o fil-
me foi mais uma das produções
executadas pelo diretor para ten-
tar saldar a dívida de USS 15
milhões que contraiu quando ten-
lava realizar um sonho: montar
um estúdio de alta tecnologia, o
Zoetrope. Em 1982, o paraíso dos
produtores independentes de
Hollywood não conseguiu se sus-
tentar quebrando logo na primei-
ra produção: O fundo do coração.
considerado um iracasso de bilhe-
teria e critica.

ALLI6AT0R 2, A MUTAÇÃO

Divulgação SBT O 13H35
(Alligator 2, the muta-
t i o n) de B r a nd o n
Clark. Com Joseph
Bologna. Dee Walláce
e Richard L i nch.
EUA, 1990. Duração:
Ih35.
Terror. Indústria des-
peja produtos quiini-
cos em esgoto e aca-
ba transformando
simpático jacaré num
monstro teni\e!
Emendando ésse aqui
no trash da Band
qualquer um tem
uma tarde de arrepiar
os cabelos. *

A PRAIA 00 PESAOELO
Bandeirantes O 15hl5

(Nightmare beach) de
Harry K.irkpatrick.
Com Nicolas DeToth.
Sarah Buxton e Raw-
ley Valverde. EUA,
1988. Duração: 1 h25.
Terror. No começo da
primavera, um miste-
rioso piloto de uma
Harley Davidson ne-
gra começa a praticar
uma série de assassi-
natos numa praia da
Flórida. ?

TV POR ASSINATURA

Tragédia do

Vietnã vista

por Coppola

O diretor do polêmico Apoca-
li/isc now, Maneis Ford Coppola,
está de volta às telas e à Guerra
do Vietnã. Jardins de pedra vai ao
ar hoje, ás 20h45, no HB02. Ba-
seado no romance de Nicholas
Proffitt (ex-correspondente da
Newsweek), o filme narra a histó-
ria de um grupo de soldados de-
signados para a Velha Guarda,
uma unidade de elite do exército
responsável pelo cerimonial dos
enterros dos oficiais. O título do
filme é uma referência à forma
como é chamado o cemitério de
Arlington, em Washington D.C.,
onde estão enterrados os militares
vítimas da guerra.

A história se passa em 1968 e
1969. O Coronel Hazard (James

liHI

*7 — Igreja da grrrçn (5h)
9 — Alfa c ómega. Religioso
(5h30)

"9 Igreja da praça (6h)
13 — 0 despertar da fe (f>h)
4 Telecurso 2000 - Curso
profissionalizante (6hl 5)
11 PjLiuj viv.i(6h?S)
4 JelccüiíO 2W0 r
grau (6h30)7 Diário rural (6h30)
11 • Sessão desenho com
vovó Mafaida (nh.Ki)
4 — Tekxurso 2000 ~ lg
grau (6h45)

4 — Bom dia Rjo (7h)
— Telémanhã (7h>
Home shopping (7h)

2 — Execução do hino
nacional (7h05)
2 — Palavra viva (7H10)
2 Curso profissionalizante
(7hI5)2 - Tckcuno 2000 ip?
grau (7h30)
4 - Bom Brasil ("hJO)

-- ratrirve (7h.V))
~ Cidade c educação

(7h30)
11 — Casa da Angélica.
Inf.inul (ThM)
2 - - Tciecurso 2000 — 1
grau <7h45i

"2 — Arquivo;vídeo <8h>
Fatrine(Sh)

— Dia dia íSh>
9 - Bom dia vidj (Sh)
11 - Bom du & Cia.
Infantil (Sh)
2 - Èdc manha (Sh30)
4 — TV Colosso (Sh30)
6 — Escoh bíblica da fê
(ShKi)
13 — Noie e anote (8h30)

"6 — Cozinha do LanccDotti
(9h)6 — Home shopping (9h 15)
2 - Ptanlào da fingua
ponugucva (9h50)
6 - Dudalevm.i (9h30)2 — Ra iim bum (9H35)

*2 Castelo Ra-t:m-bum
(I0hl
7 Cozinha maravilhosa da
OfdntMM

9 — Faiandv> de vida (lOh)
11 — Progtam.1 Scffio
Mallamlro Infantil (lOh)
2 — Sitio do
IVa-pau-amarck) (lOhXI)

— Os cavaleiro* do
zodíaco. Série ()0h30)- Meu pe dc laranja hma,
NonHa (lOh»)
2 — Redenolioas(IOh55)

esn2 — Desenhando (1 Ih)
— Grupo imaccm (I Ih)

2— Rede noticias () lh25)
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K"™"""""" educagao, comendo num prato de aluminio, com banheiro Os guardas nao se vestiriam como guardas, mas como
dentro da cela; o quanto nao daria ele para ter um pouco segurarw^s — de muito boa aparencia — de gente rica:

^ 
Hhl mais deconforto, confortodeprivacidade?Tudo, imagina- terno azul-marinho, gravata preta e sapatos pretos muito

num|M|| se- Pois e a' que entra o empresario moderao, para cons- bem engraxados. Chamariam os hospedes de doutor e
truir uma cadeia — o trocadilho e irresistivel — de cadeias poderiam ate fazer pequenos servi<;os externos, que viriam

VQl ||ff 5 estrelas para um publ.co dmgido.j cobrados na conta. I
l|JB l^flj Bk Ate onde se sabe, a lei condena o reu a ficar preso — mas A conta: agora e que vai ficar bom. Os pre$os dessa

I a nao 
especifica em que condi?oes; e ja que se fala em "hospedagem" seriam absurdamente caros — carissimos;

pnvatizar as prisoes, por que nao pensar em construir pelo menos sob o ponto de vista do comum dos mortais.

¦Villi algumas maravilhosas, com todo o conforto a que estao Como, para esses ex-empresarios e banqueiros, pagar
n acostumados alguns de seus futuros hospedes? uma media de US$ 800 de diaria nos grandes hoteis de

Nesse, digamos assim, hotel, o conforto seria total: nos Nova Iorque ou Paris era normal, nada mais justo do que

grande investimento do final do seculo.
E evidente que pessoas ricas e de nobres familias nao quartos, telefone, banheiro com direito a Jacuzzi, televisao acrescentar um zerinho, so um: USS 8.000 por dia. E se

podem se misturar a criminosos comuns, mesmo que nao a cabo, frigobar. E mais: piscina, campo de golfe, cinema, acharem caro, Lemos de Brito neles — e de camburao.
tenham curso superior basta lembrar de seus imponen- academia de ginastica e mais tudo o que um 5 estrelas pode E nao e so: tudo, absolutamente tudo que consumissem
tes sobicnomes, e como vai ser dificil ver de novo a cor do oferecer. Coffee-shop, churrascaria e um grande restauran- v'ina com um zero a mais. Uma Coca-Cola, USS 10; um
dinhciro que eles, com a maior competencia, fizeram desa- te frances comandado por um c/ie/importado diretamente jantar no japones, USS 500, no restaurante frances, USS
parecer, essa seria uma forma de ver algum de volta. de Lyon — fora o sushi-bar, claro. Para moralizar o clima, 2.000; aula de ginastica. USS 1.500 por mes — e por ai vai.

Imagine alguem que tenha dado um belo rombo na bebidas alcoolicas so nos fins de semana— quando serao Como esses cavalheiros tem dinheiro para isso — e muito
Pra?a — um banqueiro, por exemplo e que seja preso. permitidas as visitas, da noite de sexta-feira ate o final do mais —, pagariam sem relutar, e o lucro seria dividido
mesmo tendo bilhoes depositados fora do pais. Mas preso Fantastico, nodomingo. entre o dono do estabelecimento e o estado. Assim. pelo
mesmo, numa daquelas penitenciarias que so se ve na No lobby, lojas de todas as griffes famosas, com artigos menos parte do dinheiro roubado voltaria ao pais,
televisao quando existe uma luga de presos. amontoado masculinos e femininos; afinal, na hora de ir embora ela Esta ai um negocio que podedar muito lucro, e da mais
numa cela com pessoas de origem desconhccida, com outra 5em qUe merece um presentinho — ou nao? alta moralidade — quem se habilita?
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educação, comendo num prato de alumínio, com banheiro
dentro da cela; o quanto não daria ele para ter um pouco
mais de conforto, conforto de privacidade? Tudo, imagina-
se. Pois é aí que entra o empresário moderno, para cons-
truir uma cadeia — o trocadilho é irresistível — de cadeias
5 estrelas para um público dirigido.

Até onde se sabe, alei condena o réu a ficar preso—mas
não especifica em que condições; e já que se fala em

privatizar as prisões, por que não pensar em construir

algumas maravilhosas, com todo o conforto a que estão
acostumados alguns de seus futuros hóspedes?

Nesse, digamos assim, hotel, o conforto seria total; nos

Os guardas não se vestiriam como guardas, mas como
seguranças — de muito boa aparência — de gente riça:
terno azul-marinho, gravata preta e sapatos pretos muito
bem engraxados. Chamariam os hóspedes de doutor e
poderiam até fazer pequenos serviços externos, que viriam
cobrados na conta.

A conta: agora é que vai ficar bom. Os preços dessa
"hospedagem" seriam absurdamente caros — caríssimos;
pelo menos sob o ponto de vista do comum dos mortais.

Como, para esses ex-empresários e banqueiros, pagar
uma média de US$ 800 de diária nos grandes hotéis de
Nova Iorque ou Paris era normal, nada mais justo do que

° "A
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Tele-commuting:
from Bali to

Broadv.ay (acima),
de 1992, e Global

encoder, de 1994, são
algumas das obras do

coreano Nam Juríe
Paik feitas com

sucata eletrônica,
como velhos

monitores de TV, CD
players./zos,
transistores e

válvulas, e expostas
até 5 de maio no

Museu de Arte de São
José, em São

Francisco

Nam June Paik, primeiro artista a unir televisão e arte
na década de 60 e criador da expressão electronic super
highway nos anos 70, está novamente olhando para o
futuro. Até 5 de maio, o Museu de Arte de São José.
em São Francisco, nos EUA, exibe Electronic Super
Highway: Nam June Paik in lhe VOs, megaexposição

que projeta a vida diária numa cidade do futuro.
Cybertown (cidade cibernética) foi feita com 500 moni-
tores de televisão, 75 CD players, milhares de metros de
fios, velhos transistores e válvulas, antigos aparelhos de
TV, máquinas de fax e alguns metros de néon.

sao critica em

arte cibernética

Entre as grandes novidades que estão surgindo no mun-
do dos negócios, há no Brasil um filão a ser explorado:
cadeias para os ricos.

Parece que nos EUA já existem, mas como não sabemos
como funcionam, podemos dar asas à nossa imaginação —

que não é pouca — para imaginar este que pode ser o

grande investimento do final do século.
É evidente que pessoas ricas e de nobres famílias não

podem se misturar a criminosos comuns, mesmo que não
tenham curso superior — basta lembrar de seus imponen-
tes sobrenomes; e como vai ser difícil ver de novo a cor do
dinheiro que eles, com a maior competência, fizeram desa-
parecer, essa seria uma forma de ver algum de volta.

Imagine alguém que tenha dado um belo rombo na

praça — um banqueiro, por exemplo — e que seja preso,
mesmo tendo bilhões depositados fora do país. Mas preso
mesmo, numa daquelas penitenciárias que só se vê na
televisão quando existe uma fuga de presos, amontoado
numa cela com pessoas de origem desconhecida, com outra

quartos, telefone, banheiro com direito a Jacuzzi, televisão
a cabo, frigobar. E mais: piscina, campo de golfe, cinema,
academia de ginástica e mais tudo o que um 5 estrelas pode
oferecer. Coffee-shop, churrascaria e um grande restauran-
te francês comandado por um chef importado diretamente
de Lyon — fora o sushi-bar, claro. Para moralizar o clima,
bebidas alcoólicas só nos fins de semana — quando serão

permitidas as visitas, da noite de sexta-feira até o final do
Fantástico, no domingo.

No lobby, lojas de todas as griffes famosas, com artigos
masculinos e femininos; afinal, na hora de ir embora ela
bem que merece um presentinho — ou não?

acrescentar um zerinho, só um: USS 8.000 por dia. E se
acharem caro. Lemos de Brito neles — e de camburão.

E não é só: tudo, absolutamente tudo que consumissem
viria com um zero a mais. Uma Coca-Cola, USS 10; um
jantar no japonês, USS 500, no restaurante francês, USS
2.000; aula de ginástica, USS 1.500 por mês — e por aí vai.
Como esses cavalheiros têm dinheiro para isso — e muito
mais —, pagariam sem relutar, e o lucro seria dividido
entre o dono do estabelecimento e o estado. Assim, pelo
menos parte do dinheiro roubado voltaria ao país.

Está ai um negócio que pode dar muito lucro, e da mais
alta moralidade — quem se habilita?

RITA TAVARES
Correspondente

SÃO FRANCISCO — Ao fundir
arte c tecnologia, Nam June Paik
produziu cinco robôs e mais de
duas dezenas de instalações que
exploram os efeitos sociais de ino-
vações tecnológicas como o vídeo,
os satélites, os computadores, o
endereço eletrônico (c-mail) e a
Internet. Trata-se de uma exposi-
ção desconcertante porque nin-
guém pode catalogar e retransmi-
tir as milhares de imagens e os
sons apresentados em cada um
dos monitores de televisão da
mostra. Paik se vale de imagens
supercoloridas c rápidas, editadas
de uma maneira ainda mais veloz
para exibir, criticar e repensar o
mundo inteiro. O efeito é uma
explosão de energia.

A maior e também mais im-
pressionante instalação é
Rt.66BBS (1994) — nome que
contém duas referências: uma es-
trada que corta os EUA (Rota 66)
e um sistema de troca de mensa-
gens eletrônicas (Bulletin Board
Sistem. ou BBS). Ao empilhar 64
pequenos monitores de TV. em
oito colunas de oito aparelhos ca-
da, circundados por outros 21
monitores maiores, o artista criou
uma espécie de out-dõôr gigante
com imagens frenéticas: ora são
64, ora 16. ora apenas quatro, ora
32 imagens. Tudo se divide, se
une. se divide de novo ou se mui-
tiplica para se unir novamente.

Nascido na Coréia em 1932.
Paik estudou filosofia, estética,
história da arte e música no Japão
e depois foi para a Alemanha es-
tudar história da música. Ao falar
para a revista americana Ártnews,
ano passado, ele explicou de onde
tirou a idéia de usar um monitor
de TV como forma de arte. "Um
alemão me disse que as ondas do
radar produziam pinturas interes-
santes. Aí, eu pensei: por que não
mudar da música para a pintura
eletrônica, usando TV? Eu faria
algo novo: pintura em movimento
com som", conta. De artista mar-
ginal nos anos 60. Paik hoje tem
trabalhos expostos em museus da
Europa e dos Estados Unidos. Na
Coréia, é um ídolo nacional, em-
bora viva em Nova Iorque desde
1964. Na última Bienal de Vene-
za, representou a Alemanha.

Algumas de suas primeiras
obras— como TV Zen, Alagnet
TV ou Moon is lhe oldesl TV —
foram refeitas e podem ser vistas
na exposição do Museu de Arte
de São José. Monii is lhe oldesl
TV, por exemplo, mostra a ima-
gem das quatro fases da lua numa
tela de televisão em um ritmo len-
to que. exige muita paciência.
Muito diferente dos trabalhos
atuais que exploram a capacidade
humana de captar, reconhecer e
entender fragmentos de imagens
— algo que foi desenvolvido com
o ritmo dos comerciais de TV. Na

entrevista para a Artnews, Paik
surpreende ao dizer que. embora
explore ao máximo as possibilida-
des do monitor de TV. não costu-
ma ver televisão. "A informação é
muito lenta", afirmou.

A intalação Cyberforum (1994)
revela qual é o ritmo do artista.
Ele montou uma espécie de tribu-
na com 47 monitores de nove po-
legadas, além de CD players, néon
e revistas semanais de informação
e pôs dentro um robô com cabeça
de monitor de TV que tem, em
uma das mãos. um velho microfo-
ne, e. na outra, uma câmera de
vídeo. Nos monitores, imagens
dos presidentes dos EUA após a
2a Guerra fundindo-se. como se
tossem um só. Todos usam terno
escuro com camisa branca e cabe-
lo curto, o que facilita o truque da
justaposição.

1K5 (1994) é a homenagem de
Paik à World IVide Web, um dos
canais de navegação na Internet,
mais conhecido simplesmente co-
mo WWW. Numa sala escura,
com paredes pretas, o artista ins-
talou 90 aparelhos de TV (de no-
ve, 13 e 19 polegadas) na parede.
São duas séries de monitores dis-
postas como as cadeias de áto-
mos, com suas fileiras elípticas. A
velocidade das imagens coloridas
fazem com que os monitores
dêem a idéia de energia em movi-
mento, informação pulsando.

Reproduções
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j ^ y ^^empresd^ Vera Bormann acompanhou de pcrto todo o processo tie legalizacao do seu hotel Portoes da Scrra. proximo a Petrdpolis de 
6 1% nas tranquias
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'm formatadas e em recuo
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"1 /* de 18% no pessoal

:== A tres meses ao tuturo =
O passo scguinlc c pes- »/

quisar se o nome pretendido
I' para a empresa nao cx>incidc ¦ Burocracia ainda atrasa abertura de micro e pequenas empresas uma expiosao de

com o de outra, o que c proi- 1 nOVaS 
CmPrOgaB

| bidoporlci. Nocasodccm- a creditem: do ponlo dc visla legal, c possivel montar to unico. Se tudo correr bem, os projetos estarao prontos para «»% *nrin n naia
: qur«'nTpram? vendem"ou A "ma microempresa num prazo de ate tres me- aprova?ao do prcsidente Fernando Henrique Cardoso no final do s_ §fo{J

produzem algum produto), a ses. Nao ha complica^ao nesse processo. 
"O mesdejunho. abertas 32.356 empresas nj

husca devc ser fcita na Junta K 
qU(, jrrj{a niuita gente c a burocracia", garante Enquanto o sonho nao vira realidade, quem quiser montar seu estadodo Rio de Janeiro. 0

IrTnn?'11, rTrf wiTrf!- RuV M o consultor Norbcrto Espihha, responsavel pc- proprio negocio podera recorrcr ao roteiro organizado por Oporiuni- numerode novas empress em
propno ti v. ti uutiu uv i>vi?>" ¦ 1 % , . todo o Rrisil ^ lind'i mais

: ca Previa, que pode ser com- L^J^ la formagao de 2 mil potenciais empresarios dades para facilitar as mcursoes nas varias instancias pelas quais surpreendenie-519 
487

prada cm papciarias. durante os tres anos nos quais ministrou o processo dc abertura tern que passar. 1
Neste documcnto, o cm- M cur5o Coriio inicitir o seu proprio negocio, no A empresaria Vera Bormann, uma das socias da pousada Portoes . . ^..—____

presano deve cok>car tres op- # Sebrac/RJ da Serra. que funciona numa fazenda- a 35 quilometros de Petropolis. 'fcSaimmg&^s&s^
(,'OCS de nome para a nova ^Bki ^ ' »i r , ^r~f ¦ -ce^ ^ kl

i ' 
empresa. cm ordem dc prefe- Norbcrto acredita que sc o projeto dc lei do novo estatuto para as aconselha: "Mesmo 

quem for passar para um contador ou despa- ^^HNnp)

t'l rencia. Se o que vem primeiro micro e pequenas empresas for aprovado. mais cmpreendedores chante a tarefa de abrir a empresa. precisa ter uma boa nogao do que j | £

| 
' 

^fgm'^^utra^cscoi^as' ficarao motivados a montar seus proprios negocios. Afinal. de e preciso fazer". L.^-^Br^^fe| - ,

Ncssa instancia; paga-se o acordo com o estatuto que trainita no Congresso, a abertura da nova Na abertura da empresa dc Vera, que e ex-aluna do Sebrae. 1 
AtgHdiBIBIltO

Darj no valor de 0,05 Uferj, empresa podera ser feita a partir do preenchimento de um docuinen- contador tratou "da 
parte chata", mas ela acompanhou tudo dc perto. 2 do Scbrac 

'>
que corrcspondc atualmcnte —— C . .
a pouco mcnos de rs 2.00. < Bate recoroe
(A Ufcrj de abril no Rio de S O toleatendimento ^
Janeiro 6 dcR$ 36,68.) ¦-¦r^~"""~ ¦ > 1°659 oTI li^Ses ?

Empresas prestadoras de do titular c dc cada s6cio. Os documcntos ncccssa- . - Bombciros cnute o laudo. Os modelo e?ta dispomvel na Se- > em 95. A ^rea que ?
lervicos devem fazcr a con- Alem disso, e neccssArio obter nos para o registro sao a fi- I v - equipamentos de seguranv'a cretana Municipal de razen- - despertou maior ?
sulta dc nomes no Cartorio ccrtidocs negutivas em todos cha de inscrfcSo no CGC, co- que constant no documento s6 da; a Ftcha de Consulta de ^ interesse foi a de
de Recistro de Pcssoas Juridi- os quatro cartorios de Distri- pia e original do contrato ® podem ser comprados cm fir- Aprova?ao Previa e dois lor- > dosonvolvimento ^

I cas, com o mesmofonnulario buicpao - para provar que nao social ou declaragao de firma %^2S0^ 
' . mas atdastradas na corpora- mulanos - o 

pentode > ^^'Si^ttas 
' 

S
de pagamcnto dc 0,48 Uferj ha impedimtnto legal de ne- ja averbados e o contrato de sao. O aval dos bombctros sat Infonnatovs dc Cadastro (D <C A area de crlagao de >
dc Darj c 0.0S2 Ufcij para o "hum socio para a constitui- locacao ou a escritura dc pro- \ / 

^ por RS 36,68. ca) c o Documcnto dc in!or- empresas veio em S
cirto'rio 

" ' 
vi*o da nova empresa. pnedade do imovel. alcm de , xy<_< _, mavoes de Sdcios (D1S). Ane- < segundo lugar, <,

,- i , t __E _„ copias de comprovantes de V WW- «" I ULTIMO PASSO: 5 xar tambem as copias do C com 27%.
to DAQQft" it ni&l Hnalmente.e 

preciso pa- resid6nda> dos CPFs e das WAS contrato xocial, do CGC. da
3 PASSO. IS DIAS gar Darfc Daij da Junta Co- iden,idatlcs de cada s6cio. i ¦ ^*>1 > terceira via do Dicad e do con- < Os microempresarios £
m Rekstro no Junta mcrc.al e. para o enquadra- \ ¦ Oalvara trato de locavao. < foram os que mats <

Para registrar c empresa mento como microempresa, As empresas mercant.s \ Depois de tudo tsso, fica Omunicip.odo Rioexpc- S >
na Junta ou no Cartorio de ^xar a toda a document a- tambem devem serepstrar na 

\ /' . faltando pouco para term, nar ^ aly-. provjs6no cm no S te,eaS,endmeSto- ao ?
Registro dc Pessoas Juridicas cao o formularto de Mi- Secretana Estadual de Faz.n- . j 0 processo de legaltza?ao: o maximo 5 dias c a empresa p todo 234.950. Os
e preciso ter em maos o con- crocmprcsa Federal, que tam- da - no caso das prestadoras ¦ m ultimo passo e o Alvara de funciijnar normalmente > lideres de pedidos de >
trato social da firma devida- bem pode ser adquirido em de scrvi?os. e preciso registro B.'liJl Licen^a para Estabclecimcnto. com de As microempresas > informa?ao foram os do >

j « nanchnas n& Sccrctftria Municipal dc •ijipBvV-''x*Ji Tornccido oclas DrcTcituras. setorcomercial, ^mente assinado por um advo- papciarias. _ „„j„„,„ I r<.;,„ ;=-4? J? wrncauo .j^m» yi<:icLiuiaa. mercantis podem requerer <T P„„,,iirLinc „,lo <,• . • . • . . Fazenda. O cadastro c tcito ^Wf*rCada mumcioio tcm suas dc- ... . ? seQuidos pelos c^ue .
gado caso haja dois socios A rotina muda quanto se recional ondc a firma se 

Laaa mun.cipio tern s 
. 

pc lsen(?ao: de taxa dc alvard, <T atuam no setor de <
ou mais — ou a Dcclaragao trata de registrar prestadoras ..® com os seeuintes do- I ¦ w culiandades. No Rio de Janu- atualmcnte Hxada em RS <4 servigos e, por ultimo, S
dc Firma Individual, sc a cm- de servkjo no Cartorio de Re- oca lza' _ . *. • P ¦ » r°. e preciso reunir o pedido 207 84 As prestadoras de ser- S os do setor industrial. "C

jr. t 'j- r\ cumcntos: Documento Unico B ¦ ij,\ . . . D . .' . h . ,prcsa tivcr apenas um dono. gistro dc Pessoas Juridicas. O , „ , . iliJW A initial na Inspetona Regional vico nrccisam ainda se rcuis- c'VVVvV VVV V V\
r, -.j -t-j -j ji de Cadastro do ICM5> (L)u- i :m-... , ,a| ... ^- ,- -us. . , r~ ,¦Para o registro de emprc- cart6no dispoe de um modelo chido 6 • || W> dc Licenciamento c Fiscaliza- trar na 5* Divisao dc Fiscali-

sas mercantis sao nccessarios. do requcrimento necessario e conta^social ou 
'da 

declara- ?ao, requerimento precnchido zagao do Imposto Sobre Senai amplia SeU
alcm desses documcntos, o deve-se acrescentar o contra- . . , . . , .* dc conct^io dn alvnra cuio Scrvicos ¦¦ *- ..„ ,nj- r* 1/ <- U Ciio, copia do contrato dc lo- . at conccssao ao aivara, cujo •*-' "t"51- atOndilVMntO SORequcnmcnto Padrao, a Ccr- to social (com firma reconhe- > . ' , . . , Ao mesmo tempo em que . _ . .. j- jr. r> •• j . . ; . , . , cacao ou escntura do imovcl .,3B . _ . intarlnr rln Ettsuifltidao dc Busca Previa do no- ada por todos os socios) c, se ^ ^nin do recistrn nrofissio encaminha a Rcceita o regis- Ulieiwr Hv mihv
me, a Ficha dc Cadastro Na- for o caso, a declaragao dc CGC 

' lro" 0 cmPres^"° Podc provi- ¦B5Sa5S5pi5j O Senai-Rio esta anpliando
cional. o CPF c a identidadc microempresa federal. Apos denciar a liccnga do Corpo de l!]J2|Su!1321lLLl suas Agencias dc Formagao

pagar Darj. 6 preciso aguar- As empresas prestadoras Bombeiros, outra ctapa fun- Profissional e Unidades
MffK ""*••-1' —. dar uma semana para ter a de servi?os devem.se cadas- damental para a legaliza<;ao ¦ Registro Civil de Pessoas Ju- Janeiro: Av. Rio Branco, 10. Pra- Moveis para atender melhor as

f documcntagao averbada. trar tambem no INSS. mes- da empresa. 
" 

ridicas: Rua da Assembl6ia. 11/ <?a Mau^. telefones 253-7540 emnresas 
que escolheram O

\ 'sin / mo no caso de empresa fami- . 9° andar. Centra, teletone 220- 263-2162. ' . .
\%\ 

' *f 
\ 4» PASSO-20 WAS liar ou que nao tenha E preciso procurar o gru- im interior numtnensepara

\® XAf.A rH99viiviiiM 
cados E exicido for- pamento dos Bombeiros do ¦ INPI: Praga Maui. 7. Centro. expandir seus negocios.

\ • ;J«vK M Registro na Rcceita Fede- ^V4rfo de Certificado de bairro ondc a empresa se esta- ¦ Junta Comercial: Avenida telefone 291-1224.
Vl'n \%mm, ral Matricula e Baixa, copia do bcl«cu. Para emitir o Laudo Rio Bra^ 101 j. Pra?a Mau^. 

. Min|st6r|0 da Fazenda (h, ¦ m ¦¦ ¦ ¦ |njjmjJL|\ \ Para conseguir o registro contrato social ectocartaode de Exigencia. a corporapao pc- teletone 253"754" outras 9 agSncias regionais no I
(jjfe^\%4l .. } da Sccretaria de Reccita Fe- CGC. alem de copia do CPF c ormu ano proprio. copia ^ Inspetoria Regional de Licen- Rio): Rua das Laranjeiras. 28, Associacao

.' xsij^y^—¦J deral as empresas mercantis de quem assinar o Certificado o contrato socia ou a ec a ciamento e Fiscalizagao (ha 19 Catete, teletone 265-0206. ; Brasiteirade 263-2525
^--3L ^ dcvcm Procurar ° Ministcrio de Matricula. ra<^°de firma- c0Pla do con" regiaes): Rua Senhos dos Pas- • Fanchising

®~15r da Fazenda e as prestadoras trato dc locagao ou da escntu- SOs, 50, Centro, telefone 231- ¦ Corpo de Bombeiros (ha —
semw as agencias regio- S° PASSO* 15 DIAS ra do im6vel c o pagamcnto dc 1087. mais 10 batalhoes regionais): 6 fae •

nais do Ministcrio no bairro rRMWUW 9 guia no valor de uma Ufcij. Praga da Republica. 45. telefone * Firjan 292-3939
ondc a firma ira funcionar. ¦ Liceiifa dos Bombeiros Apos a vistoria, o Corpo dc ¦ Junta Comercial do Rio de 221-1234. , FiNEP 276-0330
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JORNAL DO BRASII

iAS E ENGARRAFAMENTOS

ONDE PROCURAR

TELEFONES ÚTEIS

PSlIiSl
IÉIéííéÈ Não pode sor vendido separadamente

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 8 de abrlt de 1996

& NEGÓCIOS

1« PASSO; 2 DIAS
¦ Aprovação do imóvel

A maratona dos empresa-
rios costuma começar com a
procura de um imóvel para
sediar a nova empresa. Imó-
vel que precisa ser considera-
do adequado pelo Plano Di-
retor do Município onde a
firma vai se instalar. Os ca-
riocas devem preencher a. Fi-
cha de Consulta de Aprova-
ção Prévia, na Inspetoria
Regional de Licenciamento c
Fiscalização (IRLF). Para
tanto, devem procurar a rc-
gião administrativa corres-
pondente ao local do imóvel e
anexar à documentação có-
pias do IPTU quitado e do
documento de identidade.

0 frandtislng já
responde por 24% do

varejo brasileiro, a
maior participação
depois dos Estados

Unidos (40%).
Inolatarra (32%) e

Austrália/Nova
Zelândia (25%). Hoje,
702 mil empregos são

gerados nessa
atividade. Em 95, foi

registrado um aumento
de 6,1% nas franquias
formatadas e em recuo

de 18% no pessoal
ocupado pelas

franquias de marca.
Fonto: Intorscionco Informação

o Tecnologia Aplicada

/^^^nesáriaVera Bormann acompanhou de perto todo o processo de fegaíizaçd^k^^u hotel Portões da Serra, próximo a Petrópolis

2» PASSO: 5 DIAS
B Aprovando o nome

O passo seguinte é pes-
quisar se o nome pretendido
para a empresa não coincide
com o de outra, o que c proi-
bido por lei. No caso de em-
presas mercantis (que são as
que compram, vendem ou
produzem algum produto), a
busca deve ser feita na Junta
Comercial em formulário
próprio — a Certidão de Bus-
ca Previa; que pode ser com-
prada cm papelarias.

Neste documento, o em-
pregaria deve colocar três op-
ções de nome para a nova
empresa, em ordem de prefe-
rência. Se o que vem primeiro
já foi registrado por alguém,
valem as outras escolhas.
Nessa instância, paga-se o
Darj no valor de 0,05 Ufetj,
que corresponde atualmente
a pouco menos de RS 2.00.
(A Uferj de abril no Rio de
Janeiro é de RS 36,68.)

Empresas prestadoras de
serviços devem fazer a con-
sulta de nomes no Cartório
de Registro de Pessoas Juridi-
cas, com o mesmo formulário
de pagamento de 0,48 Uferj
de Darj c 0.0S2 Uferj para o
cartório.

Uma explosão de
novas empresas
em todo o pais
Só no ano passado, foram
abertas 32.356 empresas no
estado do Rio de Janeiro. O
número de novas empresas em
todo o Brasil è ainda mais
surpreendente: 514.487.

Atendimento
do Sebrae

bate recorde
O teleatendimento
do Sebrae recebeu
1.659.019 ligações
em 95. A área que
despertou maior
interesse foi a de
desenvolvimento

emprosarial, com 31.
5% das consultas.

A área de criação de
empresas veio em

segundo lugar,
com 27%.

modelo está disponível na Se-
cretaria Municipal de Fazen-
da; a Ficha de Consulta de
Aprovação Prévia e dois for-
mulários — o Documento de
Informações de Cadastro (Di-
ca) e o Documento de lnfor-
mações de Sócios (DIS). Ane-
xar também as cópias do
contrato xocial, do CGC. da
terceira via do Dicad e do con-
trato de locação.

O município do Rio expc-
dc alvará provisório em no
máximo 5 dias e a empresa
pode funcionar normalmente
com ele. As microempresas
mercantis podem requerer a
isenção dc taxa de alvará,
atualmente fixada em RS
207.84. As prestadoras de ser-
viço precisam ainda se regis-
trar na 5* Divisão de Fiscali-
zação do Imposto Sobre
Serviços.

Bombeiros emite o laudo. Os
equipamentos de segurança
que constam no documento só
podem ser comprados em fir-
mas cadastradas na corpora-
ção. O aval dos bombeiros sai
por RS 36,68.

Os documentos necessá-
rios para o-registro são a fi-
cha de inscrição no CGC. có-
pia e original do contrato
social ou declaração de firma
já averbados e o contrato de
locação ou a escritura de pro-
priedade do imóvel, além de
cópias de comprovantes de
residência, dos CPFs e das
identidades de cada sócio.

As empresas mercantis
também devem se registrar na
Secretaria Estadual de Fazen-
da — no caso das prestadoras
de serviços, é preciso registro
na Secretaria Municipal de
Fazenda. O cadastro é feito
na regional onde a firma se
localiza, com os seguintes do-
cumentos: Documento Único
de Cadastro do 1CMS (Du-
cad) preenchido, cópia do
contato social ou da declara-
ção, cópia do contrato dc lo-
cação ou escritura do imóvel
c cópia do registro profissio-
nal c do CGC.

As empresas prestadoras
de serviços devem, sc cadas-
trar também no INSS, mes-
mo no caso de empresa fami-
liar ou que não tenha
empregados. É exigido for-
mulário de Certificado de
Matricula e Baixa, cópia do
contrato social c do cartão de
CGC. além de cópia do CPF
de quem assinar o Certificado
dc Matricula.

do titular c dc cada sócio.
Além disso, é necessário obter
certidões negativas em todos
os quatro cartórios de Distri-
buição — para provar que não
há impedimento legal de ne-
nhum sócio para a constitui-
ção da nova empresa.

Finalmente, è preciso pa-
gar Darf c Darj da Junta Co-
mercial e. para o enquadra-
mento como microempresa,
anexar a toda a documenta-
ção o formulário dc Mi-
crocmpresa Federal, que tam-
bém pode ser adquirido em
papelarias.

A rotina muda quanto sc
trata de registrar prestadoras
de serviço no Cartório de Re-
gistro dc Pessoas Jurídicas. O
cartório dispõe dc um modelo
do requerimento necessário c
dcvc-sc acrescentar o contra-
to social (com firma reconhe-
cida por todos os sócios) e, se
for o caso, a declaração dc
microempresa federal. Após
pagar Darj. c preciso aguar-
dar uma semana para ter a
documentação averbada.

6' E ULTIMO PASSO: 5
DIAS
¦ O alvará

Depois de tudo isso. fica
faltando pouco para terminar
o processo de legalização; o
último passo é o Alvará de
Licença para Estabelecimento,
fornecido pelas prefeituras.
Cada municipio tem suas pe-
culiaridades. No Rio de Janei-
ro, é preciso reunir o pedido
inicial na Inspetoria Regional
de Licenciamento c Fiscaliza-
ção, requerimento preenchido
de concessão do alvará, cujo

3° PASSO: 15 DIAS
¦ Registro na Junta

Para registrar e empresa
na Junta ou no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas
é preciso ter em mãos o con-
trato social da firma devida-
mente assinado por um advo-
gado — caso haja dois sócios
ou mais — ou a Declaração
dc Firma Individual, sc a em-
presa tiver apenas um dono.

Para o registro de empre-
sas mercantis são necessários,
além desses documentos, o
Requerimento Padrão, a Ccr-
tidão dc Busca Prévia do no-
me, a Ficha dc Cadastro Na-
cional. o CPF c a identidade

Os microempresários <,
foram os que mais C

requisitaram os C
serviços de <1

teleatendimento: ao P
todo 234.950. Os

líderes de pedidos de , :
informação foram os do P

setor comercial, ">
seguidos pelos que
atuam no setor de S

serviços e, por último, S
os do setor industrial. <

Senai amplia seu
atendimento ao
interior do Estado
O Senai-Rio está ampliando
suas Agências de Formação
Profissional e Unidades
Móveis para atenUer melhor ás
empresas que escolheram o
interior fluminense para
expandir seus negócios.

Ao mesmo tempo em que
encaminha à Receita o regis-
tro, o empresário pode provi-
denciar a licença do Corpo de
Bombeiros, outra etapa fun-
damental para a legalização
da empresa.

Ê preciso procurar o gru-
pamento dos Bombeiros do
bairro onde a empresa sc esta-
bcleceu. Para emitir o Laudo
de Exigência, a corporação pc-
de formulário próprio, cópia
do contrato social ou da decla-
ração de firma, cópia do con-
trato dc locação ou da escritu-
ra do imóvel e o pagamento dc
guia no valor de uma Ufcij.
Após a vistoria, o Corpo dc

Janeiro: Av. Rio Branco, 10, Pra-
ça Mauá. telefones 253-7540 e
263-2162

¦ Registro Civil de Pessoas Ju-
rldicas: Rua da Assembléia. 11/
9o andar. Centro, telefone 220-
1192.4» PASSO: 20 DIAS

¦ Registro na Receita Fede-
ral

Para conseguir o registro
da Secretaria de Receita Fe-
deral as empresas mercantis
devem procurar o Ministério
da Fazenda e as prestadoras
de serviço, as agências regio-
nais do Ministério no bairro
onde a firma irá funcionar.

¦ INPI. Praça Mauá. 7. Centro,
telefone 291-1224.¦ Junta Comercial: Avenida

Rio Branco. 101 j. Praça Mauá.
telefone 253-7540. ¦ Ministério da Fazenda (há

outras 9 agências regionais no
Rio): Rua das Laranjeiras. 28,
Catete, telefone 265-0206.

¦ Inspetoria Regional de Licen-
ciamento e Fiscalização (há 19
regiões): Rua Senhos dos Pas-
sos, 50, Centro, telefone 231-
1087

Associação
Brasileira de
Fanchising

¦ Corpo de Bombeiros (há
mais 10 batalhões regionais):
Praça da República. 45. telefone
221-1234.

0800 782020
5° PASSO: 15 DIAS

¦ Junta Comercial do Rio de¦ Licença dos Bombeiros FINEP
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Associaijao
| Brasileira de 263-2525
I Fanchising

Sebrae 0800 782020f. ¦¦ 1—"
' Firjan 292-3939

FINEP 276-0330



2 
JORNALDOBKASIL OPORTUNIDADES SEOUNDA-r E1RA. I! Dli ABRIL DE19*.

iGuia de Franchising ~h .

: PRONTO- : DtETAS JA : OREIDAS : TENOA : CAMPEU-E : LAPIS DE COR 1 yf| TYl 1 M M i\ 11110 Ml) TllTllO Ca>TT O: SOCORRO : »«¦« I 
VaHllUl^lipy MU lUlllU VVilU

i DOTe,<IS 
j 

¦<fc"  artur nemer  resultados financciros. Ainda sao 77% as rixks que
Defini^ao do : servi$ode : Iffr*'** ..... : comWa*f,t>* . tofrfomoda . nao poesuem Conselho de Franqueados e 91 % as queneg6cio : refcjm.d. : 

Juntos LSSSSST.i fem 
o.ten.a, nemo.to. Oesperado6"Censo „aoS^unu Assoda^od?Franqueados,v«da-

i 
,,,,,• 

! 2J2SS I 
m4gl~ 

! ?£2£Z'\ tSS^SS£± *«*bJe^
-— —:— —¦ »————i ——* 1 —* a jar an A pesquisa levanta ainda os indices de abertura e
""""" ; u8$»mll j us»l5m» | UMrtmll : us««ma | Cempell. ..; UM60.nl | n^o de unidadefdo Sterna e. prinpataemc. jnonalidade 

de ftaa^K os tra«q»«do|B brasi-

Trade i US$20mil ^delistSMIa! Mocotaa : Mo coin ¦ US11IM • US$10mil f aocrescimeeto do faluramemo demonstrasaoin- ^"^'(S^entreufeoqLtro o°qS^ita

¦ - - • . ; taxanWnhna I .. ^.,.vi:¦-,¦¦¦ j $desinsistirates dos pessimistas de ptantao, uma to^SiES^S^So&b^

i propaganda j 
n4oeobra 

j S^STS j 
n>ocobn : "* "*"• j 

fat££nto ^ Quanto * materia da reviste (Por que ,
, : taxa minima : >wuto '* Franchising em parceria com a ABF, com pesquisa ^waiatam em 95), quern se deu o

^(inioocio i 1993 1 1992 j 19W M«timaUvas^« repoftagem trata nao de empresas que fecharam, .

unidades ' 
^nqulaV ^ ^fnwjSll* de l»M A bem da verdade, nao foi citado urn so excmplo

: B5113195 : 244-°fo1i6e \SmmStXt»! NmSa(l^ ^ 33»Sw« niiiSrodeW^^/Ss«mo>®cfiemum unjvwsoqueScoasideram
tr' I 243-1597 : 221-91M : • M>W : 2244144 : MSe^SEml bro de I90;-Igi«^ta atingiu 23.772 unidades, ou eooosrtdodecerca de mil franqueadores. Como o 6"

: : « <25777 : 15,6% at& dtiwnbro. quando teria chegado Censo do Franchising da ABF so identificou, ate
• .-¦¦¦• . ¦ . .. •.:.n•... .<-.¦•«..•. •¦_ .I..-.  - 

" 
26.716 unidades, segundoesUmativasdosfranquea- irtembro de 1995. 734 franqueadores, pode-se supor

. .'Valor mfnimo nec9ss6r|0para in)/estire_fri ft8loque Estevalof dores pesquisados. No que diz respeito ao fatura- que muitas destas 186 empresas jamais tenham chega-
nao inclui investimentos com ponto comerdal,iwontatOM llBillOegwo.- mento bruto aumentou 9jo/# atingindo US$ do a ser, na pratka. franqueadores. Ora. ninguem" 1 1 8,88 bilboes em setembro de 1995, ou 2U% ate pode <tetar de ser aquilo quejiunca foi. Por isso,

/^r. J0® dezembro, quando teria akancado os USS 9,87% panoMne no minimo tcmerario afimiar que 186 fran-

a* Jp Emi ^ Limitaremos nossa analise aos nove primeiros Colocando as duas pesquisas na balan^a, e dan-
' meses de 1995 para falarmos solve os dados reais. do a cada uma os devidos descontos, sou levado a

v. . m vtJ -'jfHtajdl mm Houve um crescimento real do fatuiamento bruto pensar que 6franchising brasileiro, que obviamente
Mf m«w 88*1 medio por unidade de cerca de 5% no periodo de ainda tem muito a progredir em termos de qualida-

j"®3 XfJlbT0 d® ,995' 
j*0 

86111 con^rar Je, pawce (Ktor^pelo 

^enos 

na djrefao certa no seu

.. r,o '

1

Um jeito

britanico
Nao ha duvida. Investir na lor-

inagao dos funcionarios so pode
t razor beneficios para uma cmpre-
sJ Foi o que fez a rede de ensino  

cspanhol CCAA, com "¦j^
o objetivo dc aumentar a produ- H H H HI ¦

dos desenhos JB
compoem o material didatico pa-

:ia seus alunos. 9
Depois de investir cerca dc RS

300 mil na montagem de um de- _
jpartamento proprio de animagao ^
¦ tin computa^ao grafica e mandar ^

M-Mm w ¦ ¦ 9mm m V V m*Mv
¦ ¦ ¦ ¦ mm m. m II W ¦ I ImI^B

Canada, o CCAA planeja produ-
zir tres minutos de desenlios ani-

jmados por mes.
Os desenhos motivam bastante

o aprendizado, nao so das crian- A
<;as, mas tambem dos adultos, ^1 ¦^¦*1

vice-presidente da cmpre-
.sa, Waldir um H H JHF H II H H II |l |
incentivadores do projeto. JL JL.

Segundo a coordenadora da
cquipe, Carla Morcira, dc apenas

.23 anos, antes da compra dos no-
vos equipamentos e trcinamento ml
da equipeo grupo levava cerca dc  

tjiit: vote VvIIJLEECVC"Esie mes concluimos ^ I m w

Jna<,ao de uma historinha de JL
jiiinutos, que sera distribuida para
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serviço de : • lojaede
reforma de : alimento»

tênis : dietétieos
especiais

Definição do
negócio

US$30 mil i US$15 mil i US$ 15 mil

US$20 mil ide US$5 mil a: naocobra
: US$30 mil :

Campei te : US$ 60 mil

US$15 mil US$10nMITaxa de
Franquia
Taxa de
royalties

não cobra : 5% sobre as : naocobra
: compras oú :
j taxa mínima • - :

nao cobra :n*o cobra no : naocobra :
: primeiro ano :

;
040 ^ 

j^s-iftrtSiín^
naocobra | 2% sobre as

: compras ou
: taxa mínima

Taxa de
propaganda

Fundação
inicio do

franchisíng
3 lojas 6 lojas : v:

próprias e : próprias e 7 {
franquias • franquias".;
Márcio Bruno ! |

Saizman Menezes :
(011) (061) J851-3195 ; 244-1016 e :

243-1597 :

f| Número de
i unidades

Contato/
telefone

224^144

o Wciat. Eslo watof* Valor mínimo necessário para investir em li
não inclui investimentos com ponto comerèji
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Um jeito

britânico
Não há dúvida. Investir na for-

inação dos funcionários só pode
trazer benefícios para uma empre-
sa. Foi o que fez a rede de ensino
de inglês e espanhol CCAA, com
o objetivo de aumentar a produ-
ção dos desenhos animados que

¦ compõem o material didático pa-
ira seus alunos.

Depois de investir cerca dc RS
300 mil na montagem de um de-

|parlamento próprio de animação
Ifem computação gráfica e mandar
•os três funcionários da atual equi-
pe de animação fazer um curso no
Canadá, o CCAA planeja produ-
iir três minutos dc desenhos ani-
mados por mês.

Os desenhos motivam bastante
o aprendizado, não só das crian-
ças, mas também dos adultos,
conta o vice-presidente da empre-

.sa, Waldir Lima Filho, um dos
incentivadores do projeto.

Segundo a coordenadora da
equipe, Carla Moreira, dc apenas
23 anos, antes da compra dos no-
[vos equipamentos e treinamento
da equipe o grupo levava cerca dc
Seis meses para concluir a anima-
pão de um desenho de três minu-
tos.
• "Este mês concluímos a ani-
inação de uma historinha de 9
minutos, que será distribuída para
filiais do CCAA no Brasil e no
exterior", revelou, orgulhosa.

CARTAS
I

Franquias baratas
.Tenho R$ 15 mil em economias e
gostaria de abrir um negócio pró-
jirio, se possível no ramo de fran-
cliising. Existem boas franquias
nas quais eu possa investir esta'quantia? 

(Tliiago Gusmão, São'jjonçalo)

Quem responde é o consultor Ar-
thur Nemer, diretor da Nemer
Franchisíng e da ABF Rio de Ja-
heiro.
Segundo o 6o Censo de Franchi-
sing da ABF, publicado em feve-
reiro deste ano, apenas 8% dos
.734 franqueadores identificados
até setembro de 1995 demanda-
vam investimentos iniciais ate
USS 20 mil, o que significa menos
de 59 opções de franquias. Além
disso, vale lembrar que estas esti-
mativas dos franqueadores não
incluem o investimento em ponto
comercial, despesas prè-operacio-
nais ( antes de começar a operar)
e. não menos importante, sua re-
serva pessoal ou familiar para os
meses que antecedem a inaugura-
ção e para os primeiros meses de
operação. De qualquer forma,
pesquise as opções existentes no

JGuia de Franchisíng da ABF (te-
Jefax 021 263-2525) ou no guia do
Instituto Franchisíng (te(. 011
820-9616)

Pergunte ao

empresário mais

bem- sucedido

que 

você conhece

se ele teve as

^^^^i^esque

você vai ter.

JORNAL DO BRASIL
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0 lucro tem 
quatro 

estagoes

a Com criatividade e determina$ao, e possivel vender qualquer coisa o ano todo, inclusive sorvete no inverno echa quente no verao

ANDRfeA BRUXELLAS ~~~ P

i; rn inaugurar uma casa decha novc-:V lCS3.S''
r /mW ran nndern ser consideradas^iniiil^M^Ml^A^XXAJ^X VOCtO

] h% tivas estranhas. Ainda mais saben- f 'k' * j
iJL JL do-se que uma das principals fc^vfllr ^ OVP1 I i\ TYl ¦'¦*&'"

um ser bem-sucedido Vi viwiiii
estar atcnto as mudanpas de esta?ao. tfifil |

jf Mesmo no Rio 
'de fitl-fif)-''.!;

camente so existe uma estagao, o verao,

#?#? .''' Assim como ade SW||dwios de sorveteria a

noentsttito, iprecisamiun- 
^|| inverno, empresarios

como uma camisa-de-forQa.^tividade tambem estao seguindo 6'
AM a

possivel fazer de . -;-meses

iconsultor Paulo Henrique Kaiser, por exemplo, lanpou a cerl
tor da Sifra Sistemas de Franchise. Paulo veja Bock para ser consumida no

'aeredita 
que todo produto pode ser comer- no- Algumas lojas de biquinis passaram

meses de inverno vendem tambem
da de [°uPas ®e gmastica. A Kibon

abrir a franquia da sorveteria Gelfs, na lan$ando novos produtos nos mgr.
•Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, os ••; ses mais tnos.
•'dez socios fizeram uma pesquisa de merca- 1 e , P° e caminho alterna-'

que no tlV0
demanda reprimida por sorvete. Ligia Godoyfazias^vete^ar^Tfilhos^^ucess^oUa^rma^ti^innniegdcl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^KKm <lu.e^,e®Pres®' "e clue 0 Pr°"

0 medo inicial de investir num negocio prietario conte com o suporte de
considerado pela maioria como tipicamen- sabores e cerca de 100 itens entre comple- adapta?oes, Ligia lan^ou o sorvete no Bra- uma agenda de publicidade ou
te de verao foi logo superado quando mentos e caldas, mesmo os mais assiduos sil e viu sua clientela dobrar. Quando ficou |M^B9Htti||||^^^^^HM^^^n 

tenha ominimode conhecimento,
grupo verificou, atraves de numeros, que freqiientadores da casa ainda nao conse- impraticavel trabalhar em casa mudou-se marketing. O consultor Paulo
I'm alguns paises da Europa e mesmo no guiram testar todas as misturas possiveis. para uma loja no Shopping Esplanada da Henrique Menezes acredita que
Sul do Brasil, onde a Gelfs comegou, o Comedo em casa — A empresaria Barra, onde a Gran Maggia esta instalada se 0 empresario observar os qua-'sorvete 

e consumido durante todo o ano. Ligia Godoy tambem apostou todas as ate hoje. tr0 P*s do marketing — ponto,
Os cariocas estavam acostumados a suas fichas no sorvete. Depois de aposen- Nos cursos que frequentou no Brasil pff||m^H9§H produto, pre<;o c promo^ao

consumir a casquinha c o picole enquanto tar-se pela Petrobras passou oito anos em no exterior a empresaria aprendeu a fazer tera muit0 mais c.hanccs dc obtur
andavam. Agora, com o bule de sorvete, casa fazendo sorvete para os filhos, para sorvetes exoticos, como os de bacalhau, * sucesso no negocio.
eles estao mudando esse habito e fazendo preencher o tempo livre. Nao demorou salsao, pepino e tomate, que, ate entao, I-ca ida a sorveteria um programa, analisa o para que os vizinhos do condominio onde crara desconhecidos da maior parte dos .' *
•iociologo Franco Migliari, um dos socios mora, na Barra da Tijuca, descobrissem consumidores de sorvete no Brasil Ate 1 

* "

da franquia da Gelfs no Rio. suas deliciosas receitas geladas. Como as mesmo dos mais fanaticos. ' 0s Kahnn,, exntk-m mo o

^uSTaSo pSr Logo no m& dSmprar Sma^Stem 
"Com o lancamento desses novos sabo- MkT'' principalatrativo 4

'.seguintexliegaram as chuvas e, com elas, Sao Paulo c instala-la em casa mesmo, res consegui atingirmeu principal objetivo. ..niSMHjSjHBv Moggia.
•queda do movimento de pessoas nas ruas. para avaliar o potencial do negocio. ode fazer com que as pessoasdeixassemde oroorietitria comevuiu
1) visual da loja, que se parcce muito com Na mesma cpoca o marido, voltando de encarar o sorvete como uma guloseima ..^ mudar a mentalidadeciqs
,«m rcstaurante, ajudou as pessoas a para- uma viagem aos Estados Unidos. trouxe passassem a considera-lo um alimento. V.^,4 .""T • clientes, que passaram a ni
rem de associar calor e sorvete. uma revista especializada com a receita de Hoje acho que elas ja conseguem enxergar Wm^ encarar o sortetc como um'. 

Gravas a um cardapio que oferece 30 um sorvete de chiclete. Depois de algumas o alto teor nutritivo do sorvete", diz Ligia. alimento. •. ?>•
/i" .": J
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ENTREVISTA/ 
VICENTE FALCONI
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Brasil vai ficar rico em

— Qualidade na mods. Ati que programas de quaKdade total nio tem de-

^^^^^^^^¦.-mpresas ponto 

essas empresas que estSo falaodo em sempregado nmita gente?
total realmente efetivaram sets — que causa desemprego nao e a boa

^^^^^^^^¦.nleria programas? gestao. 

Pelo contrario. que causa de-

insis'0) — Nenhuma terminou o programa. Nos semprego e tecnologia. Na
exclusivamente emnresas adiantadas nesse nro- 11011161111SS0 vem de muitos anos' A 1)03
problems d gestao cria emprego porque faz 0 produ-

^^^Kmpresanos 

enfrentam Nos to flcar melhor e mais barato. A fabrica-
menor rao aumenta e gera mais empregos.
de _ p^ ^ sest20 pela qualidade de-
nri„ntr,r-Aoc curso de dez anos. Na verda- rr?v> cura K / r!f4 Voncntai,oes. senvohida apresentam indices menores de

^^^^^¦semajudadcconsultoresespe- desemprego?

—Certamente.Um exemplo? O Brasil. O
que a pessoa igualar em termos quali- nosso pais um dos que menor

^^^^^^^^Hisistente. de 

desemprego do calculada
Sao a de um _ fcso levar uma gera^ao. pela Organizapao Tra-
empresas Hear de dez miseria, pobreza, pes-

^^^^^^^^Histencia 

O pre^o que eu acabar com 5035 nunca participaram da

^^^^^^^^^Hisultor hoje 

um economia. Esses nao entram no calculo.

empresas? Qu nona do H\e~

UO Hi? rlirptnr 1 nnnHa p H:i m:nrtr nartp nnc n:!KP< f>iirn-

f
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Com criàtividade e determinação, é possível vender qualquer coisa o ano todo, inclusive sorvete no inverno e chá quente no verão
^feA op,,vi?T r ac . ¦'•¦¦•. •¦' : ::. "'^ ¦; ¦ " -' '- Foto»ó»FabrlH»Granatleri

llhos. O sucesso foi tão grande que virou negócio

ANDRÉA BRUXELLAS
brir uma sorveteria no inverno e
inaugurar uma casa de chá no ve-
rão podem ser consideradas inicia-
tivas estranhas. Ainda mais saben-
do-se que uma das principais re-

gras para um negócio ser bem-sucedido é
'estar atento às mudanças de estação. ?
>. Mesmo no Rio de Janeiro, onde prati-
camente só existe uma estação, o verão,'questões 

como a sazonalidade de demanda
e de oferta nunca podem deixar de ser
¦levadas em consideração. "As mudanças
fclimáticas, no entanto, não precisam fun-
cionar como uma camisa-de-força. Cada
¦vez mais empresários estão descobrindo
que, com criatividade, é possível fazer de
•qualquer regra uma exceção", garante o
consultor Paulo Henrique Menezes, dire-
tor da Sifra Sistemas de Franchise. Paulo

peredita que todo produto pode ser comer-
cializado o ano inteiro.

Sorvete no inverno —Preocupados
com a questão da sazonalidade, antes de
abrir a franquia da sorveteria Gelfs, na

¦ Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, os
dez sócios fizeram uma pesquisa de merca-'do e constataram que no Rio existe uma
demanda reprimida por sorvete.

O medo inicial de investir num negócio
considerado pela maioria como tipicamen-
te de verão foi logo superado quando o
grupo verificou, através de números, que
fm alguns países da Europa e mesmo no
Sul do Brasil, onde a Gelfs começou, o
sorvete é consumido durante todo o ano.

Os cariocas estavam acostumados a
consumir a casquinha e o picolé enquanto
andavam. Agora, com o bule de sorvete,
eles estão mudando esse hábito e fazendo
ifiã ida à sorveteria um programa, analisa o
Sociólogo Franco Migliari. um dos sócios
da franquia da Gelfs no Rio.
\ A sorveteria foi inaugurada no outono
em outubro do ano passado. Logo 110 mês
seguinte chegaram as chuvas e, com elas, a
queda do movimento de pessoas nas ruas.
O visual da loja, que se parece muito com
um restaurante, ajudou as pessoas a para-
rçm de associar calor e sorvete.
! Graças a um cardápio que oferece 30

i h^-cmfm•¦ -, V P|Ppffl
Lígia Godoy fazia sorvetes para os

sabores e cerca de 100 itens entre comple-
mentos e caldas, mesmo os mais assíduos
freqüentadores da casa ainda não conse-
guiram testar todas as misturas possíveis.

Começo em casa — A empresária
Lígia Godoy também apostou todas as
suas Fichas no sorvete. Depois de aposen-
tar-se pela Petrobrás passou oito anos em
casa fazendo sorvete para os filhos, para
preencher o tempo livre. Não demorou
para que os vizinhos do condomínio onde
mora, na Barra da Tijuca, descobrissem
suas deliciosas receitas geladas. Como as
encomendas não paravam de chegar deci-
diu comprar uma máquina de sorvetes em
São Paulo c instalá-la em casa mesmo,
para avaliar o potencial do negócio.

Na mesma época o marido, voltando de
uma viagem aos Estados Unidos, trouxe
uma revista especializada com a receita de
um sorvete de chiclete. Depois de algumas

adaptações, Lígia lançou o sorvete no Bra-
sil e viu sua clientela dobrar. Quando ficou
impraticável trabalhar em casa mudou-se
para uma loja no Shopping Esplanada da
Barra, onde a Gran Maggia está instalada
até hoje.

Nos cursos que freqüentou no Brasil e
no exterior a empresária aprendeu a fazer
sorvetes exóticos, como os de bacalhau,
salsão, pepino e tomate, que, até então,
eram desconhecidos da maior parte dos
consumidores de sorvete no Brasil. Até
mesmo dos mais fanáticos.

"Com o lançamento desses novos sabo-
res consegui atingir meu principal objetivo:
o de fazer com que as pessoas deixassem de
encarar o sorvete como uma guloseima e
passassem a considerá-lo um alimento.
Hoje acho que elas já conseguem enxergar
o alto teor nutritivo do sorvete", diz Lígia.

o momento 
|

Assim como a criatividade ajudou-
donos de sorveteria a descobrir cami-
nhos para driblar as dificuldades do,
inverno, empresários de outros ramos-
de atividade também estão seguindo o'
mesmo caminho para garantir a renta-
bilidade do negócio nos meses conside-
rados fracos em vendas.

A Kaiser, por exemplo, lançou a cer-
veja Bock para ser consumida no inver-
no. Algumas lojas de biquínis passaram

a diversificar seus estoques e nos;
meses de inverno vendem também
roupas de ginástica. A Kibon está'
lançando novos produtos nos me-'
ses mais frios.

Esse tipo de caminho alterna-
tivo pode ser adotado por qualr
quer empresa, desde que o pro-
prietário conte com o suporte dè
uma agência de publicidade ou
tenha o mínimo de conhecimento
de marketing. O consultor Paulo
Henrique Menezes acredita qüe
se o empresário observar os qua-
tro pês do marketing — ponto,
produto, preço e promoção —¦
terá muito mais chances de obter
sucesso no negócio. ,,.•

Os sabores exóticos são o
principal atrativo da
sorveteria Gran Maggia.
Por causa deles, a
proprietária conseguiu
mudar a mentalidade dos
clientes, que passaram a
encarar o sorteie como um
alimento.

anos" !
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"Brasil 

vai ficar rico em

aparecem rápido e, quando há bons re-
sultados, você convence as pessoas. O que
convence é o resultado.
— Essas empresas que estão implantado o
programa de qualidade total pretendem
dar participação nos lucros aos funciona-
rios?

Você sabia que até há uns dois, três
anos atrás isso era proibido? Como ainda
não há jurisprudência formada nem lei
regulamentada, os empresários estão pi-
sando em ovos nessa questão.

E os empresários são favoráveis a essa
idéia?

Claro. Vamos supor que a metade do
seu salário é fixa e a outra metade é
variável, de acordo com os lucros. Se a
empresa vai bem, você ganha bem e eu "
ganho bem. Não há necessidade de ir a "
banco para pegar dinheiro emprestado,
nem mandar ninguém embora. Outra coi-
sa: o empresário pode pagar o prêmio
sem ter que arcar com encargos sociais.

Muitas empresas passaram a exigir de
seus fornecedores a ISO 9000. Com isso, a ."
demanda pela certificação de qualidade ...
aumentou. Na opinião do senhor, qual é a
real importância dessa certificação?

A ISO 9000 acabou se tornando um
fator de propaganda para a empresa. To-
das as que conseguem a certificação -.
anunciam no jornal. Só que para conse- "
guir a certificação, a empresa de fato tem
que se mexer. Acaba sendo muito bom'
para empresa e para o país. O caso brasi-
leiro, por exemplo, é sensacional. Nós
temos umas mil empresas certificadas.
— E os Estados Unidos?
— Nos Estados Unidos há quatro mil.
Mas se for levada em conta a relação
PIB/certificação, o número do Brasil é
duas vezes maior que o dos Estados Uni-
dos. Depois da abertura da nossa econo-
mia, em 91, as exportações brasileiras
cresceram, contrariando as expectativas
do mercado internacional, que achavam
que nossas empresas iam quebrar, O que
salvou o Brasil foi essa mania nacional
por qualidade.

Há algum caso em que o senhor não
recomenda a implantação de programas de
qualidade?

Não, nenhum. Qualidade é
tão de sobrevivência.

10

Animado com os resultados que
empresas como a CSN, a Sadia, a
Gerdau e a Vale do Rio Doce obtive-
ràni depois de adotarem programas
de qualidade total, Vicente Falconi
Campos, um dos consultores que
mais entendem de TQM (Total Qua-
lity Control) no país, afirma que
dentro de dez, ou no máximo 15
anos, "o Brasil ficará rico".

A afirmação se baseia na expe-
riència adquirida nos últimos anos
como principal orientador da Fun-
dação Christiano Ottoni, que presta
consultoria a quase 1.100 empresas.

Como aconteceu no Japào, o
TQC está revolucionando as empre-
sas brasileiras. Segundo Falconi, o
fato de estarmos copiando o modelo
nipônico de gerenciamento não tem
nada demais, já que as empresas ja-
ponesas também copiaram as ameri-
canas. Hoje, o Brasil está trocando
com o mundo 20% do seu PIB, ao
nível de Japào, Estados Unidos e
Alemanha.

Está ficando mais acessível para as
pequenas empresas implantar programas
de qualidade?

Está. Poderia ser mais, se nós tivesse-
mos disponibilidade de pessoas que se
dedicassem exclusivamente ao tema para
perceber os problemas específicos que os
pequenos empresários enfrentam. Nos
negócios de menor porte, é possível fazer
um programa de qualidade simplificado,
sob forma de orientações.

Mesmo sem ajuda de consultores espe-
cializados?

Eu creio que sim. Desde que a pessoa
seja viva, insistente. Há experiências inte-
ressantes em São Paulo. Como a de um
grupo de 10 empresas que se juntou para
receber assistência em conjunto. O preço
que um consultor cobra por dia, entre RS
700 e RS 800. é muito pesado.É mais fácil implantar a qualidade total
nas pequenas empresas?

Em empresa grande é aquela confu-
tem presidente, gerente, diretor, che-

não sei das quantas... Em pequena
tem o dono. E muito mais fácil de

lidar.

programas de qualidade total não têm de-
sem pregado multa gente?

O que causa desemprego não é a boa
gestão. Pelo contrário. O que causa de-
semprego é tecnologia. Na história do
homem isso vem de muitos anos. A boa
gestão cria emprego porque faz o produ-
to ficar melhor e mais barato. A fabrica-
ção aumenta e gera mais empregos.

Países com gestão pela qualidade de-
semobida apresentam índices menores de
desemprego?

Certamente. Um exemplo? O Brasil. O
nosso pais é um dos que têm a menor
taxa de desemprego do mundo, calculada
pela Organização Internacional do Tra-
balho. Nós temos miséria, pobreza, pes-
soas excluídas que nunca participaram da
economia. Esses não entram no cálculo.
Mas entre as pessoas que participam da
economia, o Brasil é um pais estrela. O
índice de desemprego é de 5,1% — me-
lhor do que o dos Estados Unidos, do
Canadá e da maior parte dos países euro-
peus. Não é melhor do que o índice do
Japão, que é de 3.4%, por causa do nosso
sistema de gestão.

— Qualidade total está na moda. Até que
ponto essas empresas que estão falando em
qualidade total realmente efetivaram seus
programas?
— Nenhuma terminou o programa. Nós
temos empresas já adiantadas nesse pro-
cesso, como a CSN, a Sadia, a Vale do
Rio Doce, a Gerdau. Elas estão no tercei-
ro, quarto ano de implantação. Mas esse
é um curso de cinco, dez anos. Na verda-
de, não acaba nunca.

O senhor acredita que o Brasil tem
chances de se igualar em termos de quali-
dade ao Japão?

Isso vai levar uma geração. O Brasil
vai ficar rico dentro de dez a quinze anos.
Ficar rico que eu digo é acabar com a
miséria. O Brasil é considerado hoje um
pais emergente, nós não somos mais ter-
ceiro mundo. O Brasil tem uma renda
boa, é a oitava ou nona economia do
mundo. Agora, para ficar como o Japão
ou os Estados Unidos vamos ter que
atuar na educação para valer.

As empresas que estão implantando

Até que ponto é válido o Brasil copiar
modelos bem-sucedidos no Japão ou nos
Estados Unidos, países que estão economi-
camente num estágio tão .diferente?

Nós não estamos copiando um mode-
lo, estamos aprendendo a gerenciar em-
presas. O japonês aprendeu com o ameri-
cano. O melhor disparado nessas coisas
sempre foi o americano. E agora nós
estamos aprendendo com os japoneses e
com os americanos também.
— Como fazer com que haja um engaja-
mento de todos quanto à distância entre os
vários escalões de uma empresa ?

Isso é um processo lento. As coisas
vão caminhando devagar; não se conse-
gue implantar um programa de qualidade
de uma hora para outra. Os japoneses
costumam dizer que o processo é homeo-
pático.

O senhor aconselha a empresa a come-
çar o programa pelo setor que tem maiores
problemas?

Quando os empresários começam pelo
setor critico não tem erro. Os resultados
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[ ¦ Concorrencia das teves a cabo leva empresarios a aderirem ao franchising para ampliar estoques e criar atragoes para elierites

Market,^undada a c^uatro a^ios,^a^con

Como os franqueados costumam^coni ,*| j j^ ^ "J^

pre^os", explica Pcrrota. ° 
35 pat a at osfl mes pe a te e\isaoi a \qrie a e i titu os. utra opfao e imestir na isptcialLa<,ao loma atiatho

.Quando nao conseguem manter um
bom volume do clientes elas precisam ket de Larajeiras, por exemplo. que loca dias, suspenses e. por ultimo, os eroticos. I ^ i.' Niteroi, Fabio Drummond Garcia, por
baixar o prei;o da loca^ao— que costu- ern media 9 mil fitas por mes, a Video Outro estilo de filme que tem trazido PJ 1/^1 ^ ||| Q exemplo, conseguiu recuperar o capital in-
ma variar de RS 1.70 a RS 3,00; depen- Esta^ao Botafogo tem um publico fiel e muitos clientes a videolocadora e o in- vestido na montagem da loja em apenas
dendo da fita. Essadecisiio faz.com que esia menos sujeita as oscilavoes de fatu- fa n't) j. 

"As crianyas sao consumidoras 1 * ' 
^ i.^ tres meses. A locadora possui um acervo de

llquem sem dinheiro para comprar filmes ramento causadas pela concorrencia. vorazes e, quando vem acompanhadas 1 G11 r~* (\ O T^Jjl ma's 4® 500 filmes eroticos, quantidade
novos, Com isso. as videolocadoras res- 

" Temos 300 filmes brasileiros e duas es- dos pais, dificilmente deixam que eles C? que. segundo Fabio, ainda e pequena. ja
lam apenas duas op^oes: fechar as portas tantes cheias com mais de 500 filmes saiam sem alugar pelo menos tuna ou '11' que seus quase 400 socios estao sempre cm
oil ganhar pouco. classicos. Alguns desses filmes sao mudos duas fitas. Mesmo que ja tenham visto busca de novidades.

Exigencias — Para manter o pa- e dificilmente seriam encontrados em ou- filme dezenas de vezes". diz. Ele faz questao de lrisar que apesar de o

¦Qiitiira exige 
paciencia 

e ideias
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'' cinema 
um habito.

I VWP°s- ^as conscientes

sessoes gratuitas

•> a liberacao

Adltemar Oliveira conseguiu com/uistar tun espafo paraseivs cinemas es^ciitv nao deixar que os cinemas

ma. "Quando tombs checar prepo vimos ta^ao nao foi diftcil para Adhemar con- - ^ ^e c'nema nao se[a tran:
que sairia muito mais em conta se tivesse- veneer o departamento cultural do Banco -> w^m templo, certamente yao gost
mos recorrido a uma einpresa especializa- Nacional de que o negocio tambem seria MBy ; de que ainda este mes comet
da", lembra. Mas, apesar desses peque- viavel em Sao Paulo. Depois de ver uma de mais um espa?o adquirid
nos^trope?os, cinco anos depois de inau- placa de aluga-se onde^funcionava o anti- ^ ?ao em Botafogo, com direi

Joria se repetia com o Cinema 1 e o sento^io Nadon-iTcom TpromessTde 'f vao^i^erm^hda^^tinua de
com'o Es^^olcahif6^"''''0'1 

C Cm ^ 
que. se conseguisse o emprestimo. em seis jxzg^-i* f o mercado comercial tambe

Todos eles tem a marca de exibir mescs retomana 0 capital investido. As jjj^#. - £ bindo este estilo de filmes. "

lan«;amcntos europeus ou alternatives, is- cinco salas do Espaco Unibanco de Cine- Mp? sempre na ponta. Se o men
to e, filmes que costumam ficar fora dos ma e as otitras duas inauguradas poste- BEjunto, esta na hora de a g
grandes circuitos. riormente no Lumiere. no Itaimbibi. vira- garante Adhemar.
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¦ Concorrência das tevês a cabo leva empresários a aderirem ao franchising para ampliar estoques e criar atrações para clientes
 „, ¦ •¦¦¦ . ' ¦ ¦ ¦¦¦- '. " ¦t&osde Fabrlzla Granatieri
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Uma aas armas aas viaeolocadoras para enfrentar a concorrência aos filmes pela televisão e a variedade de títulos. Outra opção e investir na especialização como atrativo
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Adhèmar Oliveira conseguiu conquistar um espaço para seus cinemas especiais

INVESTIR 

em cultura ainda è um rie-
gócio de risco. Depois de percorrer
um longo caminho ate encontrar al-

guèm interessado em patrocinar seu
projeto, o empresário da área de cultura
normalmente ainda tem que amargar me-
ses de prejuízo antes de ver seu negócio
dar algum lucro.

Há dez anos as dificuldades eram ain-
da maiores. Mas. exemplos bem sucedi-
dos, como o do Espado Unibanco de
Cinema, do Centro Cultural Banco do
Brasil e o da Casa de Cultura Laura
Alvim. entre outros, mostram que com o
pé no chão. uma idéia original e muita
disposição, é possível extrair dessa áven-
tura um bom retorno financeiro.

Dificuldades — O diretor e um dos
fundadores do Cineclube Estação Bota-
fogo. hoje Espaço Unibanco de Cinema,
Adhemar Oliveira, sofreu na pele a falta
de incentivos para projetos culturais. An-
tes de conseguir um empréstimo subsidia-
do do Banco Nacional para fazer as
obras no primeiro espaço de cinema do
grupo, em 85, ele e um grupo de amigos
cinéfilos recorreram em vão a várias ou-
tras empresas. Até para fazer a transle-
rència do contrato de locação, que era de
cinco anos e, portanto, o item mais valio-
so do empreendimento, tiveram que pedir
dinheiro emprestado a parentes e amigos.

O projeto de transformar o Cine Co-
per-Botafogo num cineclube independeu-
te. sem ligação com igrejas nem partidos
políticos e com liberdade total de progra-
mação foi o que animou o grupo a vencer
as dificuldades. "Até a década de 80 o
movimento do cineclubismo era predomi-
nantemente político. Para fazer do Esta-
ção Botafogo um espaço respeitado, tive-
mos que batalhar muito e muitas vezes
botar a mão na massa. Tínhamos muitas
preocupações, menos a de ganhar dinhei-
ro", conta Adhemar.

A falta de experiência os levou inclusi-
ve a tomar algumas atitudes não muito

ram ponto de encontro da turma Jcscolaf
da da paulicéia. Com três meses de ante-
cipação, a promessa de Adhemar foi
cumprida.

"O 
patrocínio do Banco Nacional, que

foi assumido integralmente pelo Uniban-
co, foi e continua sendo o principal res-
ponsável pelo fato de o público desse tipo
de espaço ter aumentado de 2 mil para
100 mil pessoas", garante Adhemar. Ele
explica que a luta do grupo do Estação é
para que as pessoas façam da ida ao
cinema um hábito, como nos velhos tem-
pos. Mas estão conscientes de que, para
isso, é necessário combater a política de
preços e a diminuição do número de sa-
Ias.

Outra preocupação do grupo é a de
formar platéia. Por isso. criaram o Proje-
to Escola, que oferece aulas de arte e
sessões gratuitas de cinema para alunos
de escolas públicas do Rio. Outros proje-
tos também estão programados para este
ano.

Com a liberação do Unibanco para
exibir o nome de outros patrocinadores
na tela. o grupo acredita que não faltarão
empresas querendo apoiar a iniciativa de
não deixar que os cinemas de rua aca-
bem.

Os que vibram ao saber que mais uma
sala de cinema não será transformada em
templo, certamente vão gostar da noticia
de que ainda este mês começam as obras
de mais um espaço adquirido pelo Esta-
ção em Botafogo, com direito a livraria,
cafeteria, saguão e uma sala com 600
lugares para exibição de cult movies.

A proposta de manter uma programa-
ção diferenciada continua de pé apesar de
o mercado comercial também estar exi-
bindo este estilo de filmes. "Vamos estar
sempre na ponta. Se o mercado chegou
junto, está na hora de a gente pular",
garante Adhemar.

ANDRÉA BRUXELLAS
expansão das tevês a cabo provo-
cou uma queda de cerca de 30%
no faturamento das videolocado- ¦
ras. Para tentar evitar que os
clientes desapareçam das lojàs, os

."'^comerciantes estão lançando mão de'"'. 
promoções de todos os tipos,

li® No entanto, mesmo recorrendo a vá-
^rios artifícios, os proprietários de loca-

doras pequenas estão enfrentando difi-
culdades para manter o padrão de quali-
dade, item considerado fundamental na
captação de novos e na manutenção de
antigos clientes.

Para driblar dificuldades como a de
manter o número de lançamentos em dia,
muitos proprietários de videolocadoras
que funcionavam de forma independente
.aderiram ao franchising. A Rede Movie
Market, fundada há quatro anos, já con-
ta com 29 lojas no Rio, sendo 19 fran-
quias.

Estoque maior — O proprietário
da franquia da rede em Laranjeiras, Gio-
vanni Perrota, acha que adotar o sistema
é a melhor maneira de manter um esto-
que razoável de filmes novos na loja.
Como os franqueados costumam com-
prar filmes junto com a matriz, as distri-
buidoras se sentem pressionadas e aca-
bani baixando os preços.

Desde que se ligou | rede. Perrota
ficou mais tranqüilo em relação á con-
corrência que. no bairro em que sua loja
está instalada, é muito grande. 

"As novas
locadoras investem bastante em lança-
mentos para fazer frente ás antigas. Mas.
depois de pouco tempo de inauguradas,
são obrigadas a enfrentar a guerra de

-preços", explica Perrota.
.Quando não conseguem manter um

bóm volume de clientes elas precisam
baixar o preço da locação — que costu-
ma variar de RS 1.70 a RS 3,00. depen-
dendo da fita. Essadecisão faz com que
fiquem sem dinheiro para comprar filmes
novos, Com isso. às videolocadoras res-
:t'ám apenas duas opções: fechar as portas
ou ganhar pouco.

Exigências — Para manter o pa-
drão de qualidade e garantir a prosperi-
dade do negócio a locadora precisa ter
um acervo de pelo menos três mil títulos'..variados. 

Os filmes com mais saída ciis-
!i"|ani RS 70 em média. Algumas locadoras

preferem apostar em apenas um gênero
.to caso. por exemplo, da Video Estação

¦ Botafogo, que investe nos filmes de arte
não-comerciais e clássicos antigos.

Apesar de perder para a Movie Mar-

ket de Larajeiras, por exemplo, que loca
em média 9 mil fitas por mês, a Vídeo
Estação Botafogo tem um público fiel e
está menos sujeita às oscilações de fatu-
ramento causadas pela concorrência."Temos 300 filmes brasileiros e duas es-
tffites cheias com mais de 500 filmes
clássicos. Alguns desses filmes são mudos
e dificilmente seriam encontrados em ou-
tro lugar. Por isso nossos clientes vêm de
vários bairros e não apenas de Botafo-
go", explica o gerente da videolocadora,
Andie 1 rança Mendes.

A maioria dos proprietários de video-
locadoras prefere apostar na diversifica-
ção. Segundo a franqueada da Movie
Market da Ilha do Governador. Claudia
Pungãrtnik, os títulos mais alugados são
os cie ação, seguidos dos dramas, come-

dias, suspenses e, por último, os eróticos.
Outro estilo de filme que tem trazido
muitos clientes à videolocadora é o in-
faniil. "As crianças são consumidoras
vorazes e. quando vêm acompanhadas
dos pais. dificilmente deixam que eles
saiam sem alugar pelo menos uma ou
duas fitas. Mesmo que já tenham visto o
lllme dezenas de vezes", diz.

I ecnologia — Com o auxilio de um
micro a entrada e saida de fitas pode ser
facilmente controlada e, dependendo do
tamanho da loja, dois funcionários resol-
vem o problema de atendimento e arru-
mação do acervo. Depois basta escolher
o estilo da locadora e fazer a divulgação,
que pode ser através de anúncios em
jornais e revistas, folhetos ou mesmo do
tradicional boea-a-boca.

Erotismo e

religião têm

público 
certo

As videolocadoras especializadas em fil-
mes eróticos e em filmes evangélicos tani-
bem têm conquistado um espaço no mer-
eado. Os filmes eróticos custam um terço
do preço dos filmes convencionais e se
pagant em cinco ou seis locações. Desde
que essas videolocadoras sejam instaladas
no ponto certo, as chances de os proprietá-
rios obterem um retorno rápido do investi-
mento são grandes.

O proprietário da tiros Ádult-Video, em

Niterói, Fábio Drummond Garcia, por
exemplo, conseguiu recuperar o capital in-
vestido na montagem da loja em apenas
três meses. A locadora possui um acervo de
mais de 500 filmes eróticos, quantidade
que. segundo Fábio, ainda é pequena, já
que seus quase 400 sócios estão sempre em
busca de novidades.

Ele faz questão de frisar que apesar de o
investimento para se abrir um locadora ser
relativamente baixo (segundo ele, com pouco
mais de 10 mil é possível abrir uma loja
pequena), o negócio está longe de ser muito
lucrativo. "E 

preciso ter paciência. Não se
começa a ganhar dinheiro tão rápido quanto
as pessoas pensam. Os que têm apenas uma
loja aberta devem pensar duas vezes antes de
largar o emprego para se dedicar exclusiva-
mente ao negório", alerta.

lógicas, como detetizar as salas do cine-
ma. "Quando fomos checar preço vimos
que sairia muito mais em conta se tivésse-
mos recorrido a uma empresa especializa-
da", lembra. Mas, apesar desses peque-
nos tropeços, cinco anos depois de inau-
gurar o Estação Botafogo, o diretor abria
nos mesmos moldes um outro cinema: o
Estação Paissandu. Um ano depois a his-
tória se repetia com o Cinema 1 e o
Estação Museu da República e. em 94.
com o Estação Icarai.

Todos eles têm a marca de exibir
lançamentos europeus ou alternativos, is-
to é, filmes que costumam ficar fora dos
grandes circuitos.

Expansão — Com o sucesso do Es-
taçào não foi difícil para Adhemar con-
vencer o departamento cultural do Banco
Nacional de que o negócio também seria
viável em São Paulo. Depois de ver uma
placa de aluga-se onde funcionava o anti-
go cinema Magestic. não teve dúvida: fez
um levantamento de todos os custos que
teria para transformar o espaço e apre-
sentou ao Nacional com a promessa de
que. se conseguisse o empréstimo, em seis
meses retornaria o capital investido. As
cinco salas do Espaço Unibanco de Cine-
ma e as outras duas inauguradas poste-
riormente no Lumière. no Itaimbibi. v ira-
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