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Descaso agravou crise energética

Governo ignorou relatório técnico, de abril de 2000, que alertava para risco do racionamento

Desde abril tio ano passado o governo já tinha
conhecimento de que eram fortes as possibilidades
dc ter de recorrer ao apagão anunciado para 1" de
junho. O Jornal do Brasil teve acesso a um rela-
tório do Operador Nacional de Sistemas (ONS),
encaminhado ao Ministério de Minas e Energia e
à Agência Nacional de Energia Elétrica (Ancel),
que apontava para 

"o risco mais severo" no subsis-
tema Sudeste/Centro-Oeste "no biênio 2(XX)/-

2(X)1". O risco de crise de abastecimento era dc
20%. Para técnicos do setor, quatro vezes maior do
que o aceitável. O documento não mereceu aten-
ção. Segundo alguns, pelo conflito entre o então
ministro Rodolpho Tourinho c José Mário Abdo,
que dirigia a Anecl. Para outros, houve confiança
excessiva no fator climático. O governo teria opta-
do pelos 80% de chances de que as chuvas viriam
ao longo do ano passado. Agora a crise é mais gra-

ve. Ontem, o secretário dc Energia, Afonso Ucnri-
quês, anunciou que o racionamento também vai se
estender às regiões Norte e Sul, a partir de agosto.
A notícia do apagão c o tempo curto para agir po-
dem causar transtornos maiores. O exemplo do
Rio retrata as dificuldades:

A prefeitura não sabe se os 1,8(X) sinais dc trân-
sito serão afetados. Nenhum dispõe de bateria.

O sistema de tratamento de água da Região Me-

tropolitana tem linhas privativas, mas depende das
residências: "Qualquer 

prédio com mais de três
andares precisa de elevatória. Sc a água não sobe,
é um risco para a tubulação", alerta Flávio Guedes,
da Ccdae.
¦Comerciantes temem prejuízo. 

'Trabalho com
forno e fogão elétricos e sem refrigeração a comi-
da resiste duas horas", diz Beatriz Uerz, dona de
restaurante. (Págs. 13,14. 15 e 20)

COISAS DA POLÍTICA

A ética põe Bezerra

de quarentena
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~

Depois de demitido por suspeita
de irregularidades administrativas e
infração de normas funcionais de
conduta, o ex-ministro Fernando
Be/erra ainda terá de enfrentar um
revés adicional no episódio: não po-
derá reassumir, nos próximos qua-
tro meses, a presidência da Confe-
deração Nacional da Indústria.

Ontem, por volta das IKh. Bezerra
recebeu uma carta assinada pelo presi-
dente da Comissão de Ética Pública,
João Geraldo Piquet Carneiro, comuni-
cando que. de acordo com o artigo 15
do Código de Conduta da Alta Admi-
distração Pública, ele terá de se subme-
ter a uma quarentena antes de assumir
qualquer atividade que não seja o man-
dato de senador. (Continua na pág.2)

Brasília - Davi Zocoli
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Lila Covas apoia

CPI da corrupção

D. Lila foi a Brasília para homenagem que não houve

ANA MARIA CAMPOS

A amizade dc quase meio sécu-
Io ficou em segundo plano, desban-
cada pela ética da responsabilidade
exigida ou, talvez, pelas razões de
estado. O fato é que, ontem, cn-
quanto o presidente Fernando Men-
rique Cardoso iniciava a operação
desmonte da CPI da Corrupção,
dona Lila Covas, viúva de Mário
Covas, já estava cm Brasília para
participar da homenagem que o
Congresso faria ao ex-governador
dc São Paulo. Começava aí o des-
compasso entre cia c o presidente.

A sessão foi adiada pelo pre-
sidente do Senado, Jader Barba-
lho, para que o governo ganhas-
se mais tempo para retirar assi-

naturas dos governistas dc apoio
à CPI. Cancelaram a sessão c
ainda esqueceram dc marcar no-
va data para a cerimônia.

Dona Lila e o lllho Mário Co-
vas Neto, o Zuzinha, foram apa-
nhados de surpresa quando de-
scmbarcaram cm Brasília na ter-
ça-feira à noite, véspera da ses-
são cancelada. Mas, surpresa por
surpresa, ela também fez a sua.
Ao estilo de Covas, dona Lila ho-
menageou Covas. Defendeu, vi-
gorosamente, a investigação dc
todas as denúncias de malversa-
ção de recursos públicos no país."A CPI tem dc ser feita. Tudo
tem de ser posto na mesa de for-
ma transparente", disse ao Jornal
do Brasil. (Continua na página 2)

Governo 
joga 

duro contra a CPI

FH manda liberar R$ 11 milhões em verbas e substitui suplentes infiéis no Congresso
Lancepress
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Pernalonga é censurado

pelo 
'Cartoon 

Network'

A maratona ile desenhos do Cor-
toon Network. com 49 horas dedi-
cadas ao coelho Pernalonga, foi
censurada pelo canal de TV a cabo,
que cortou 12 dos 188 episódios
por terem conteúdo "racista". Em
uma das histórias, de 1942. Perna-
longa faz paródia ao cantor Al Jol-
son pintando o rosto de preto. (Pág. 8)
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Sucessão de lombos no piso escorregadio do Maracanã zinho
de basquete Flamengo e Vasco acabasse em 0 a 0, após apenas

fez com que a partida
56 segundos. (Pág. 23)
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PERGUNTA DE ONTEM:"Os cortes do energia,

na sua opinião, podem provocar mais
violência nas cidades?"

Respostas: sim, 83%; não, 14%;
não se definiram 3%.

Página 4

PERGUNTA DE HOJE:
"Você está dc acordo com

a decisão do governo FH de tentar
impedir a CPI da Corrupção?"

www.jb.com.br
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Briga depois

de jogo mata

100 em Gana

Confusão depois da partida de
futebol entre os dois times mais
populares dc Gana (África), causou
a morte de mais dc 100 pessoas e
ferimentos em 50. A partida foi
vencida pelo Hcarts of Oak, atual
campeão africano. Inconformados,
os torcedores rivais do Kotoko ini-
ciaram uma briga. Como os portões
do estádio ficaram fechados, mui-
tos morreram pisoteados. (Pág. 24)

Cientista acha

forma de vida

extraterrestre

Pesquisadores da Universidade de
Nápoles, Itália, acreditam ter achado
bactérias alienígenas num meteoro
descoberto há mais de um século na
Transilvânia, atual Romênia. Os mi-
cróbios, chamados de cristalmicró-
bios, são conhecidos pela abrevia-
ção cryms, medem menos dc um mi-
lésimo de milímetro. Os cientistas
afirmam que os cryms são resistentes
às condições mais hostis. (Página 12)

Censo retrata

'formigueiro

humano'

A pequena cidade de São João
de Meriti, na Baixada Fluminense,
tem lugar dc destaque no Censo
2000: seus 34,8 quilômetros qua-
drados concentram a maior densi-
dade demográfica do Brasil, quase
o dobro da dc São Paulo. Os dados
preliminares do censo, divulgados
ontem pelo IBGE, revelam que o
país está crescendo no interior
mais do que nas capitais. (Página 21)

Num esforço para barrar a CPI
da Corrupção, o governo liberou
RS 11.1 milhões para atender a
emendas de parlamentares. A
maior delas, de R$ 1,1 milhão, é
para obras de infra-estrutura cm
Teresina, Piauí, que não viam a
cor do dinheiro federal desde
1999. A manobra do governo co-
meçou numa reunião do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso
com 12 ministros, nove com man-
dato parlamentar. A idéia foi do
ministro da Casa Civil, Pedro Pa-
rente, para quem era necessária
atuação mais incisiva do governo
contra a CPI. que já tem a adesão
dc 61 parlamentares da base alia-
da - só do PMDB são 24 deputa-
dos c oito senadores. Os rebelados
receberam telefonemas c avisos
de emissários do governo para
que retirassem o apoio à CPI. Os
argumentos variavam entre "ape-

los ao espírito cívico", liberação
de verbas c promessa de cargos
públicos. Para o presidente Fcr-
nando Henrique, a CPI é um "ins-

trumento de demagogia". FM pe-
diu que cada um dos ministros pres-
sionasse sua base e que deputados e
senadores governistas deveriam
ocupar novamente suas cadeiras no
Congresso para impedir a ação de
suplentes infiéis. (Págs. dc 2 a 5)

ONU cobra

que Brasil

apure tortura

O Brasil terá de investigar de-
núncias encaminhadas por ONGs às
Nações Unidas dc que ainda exis-
tem ocupantes de cargos públicos
no país acusados de participação
cm torturas na ditadura. A cobrança
foi feita em Genebra pelo Comitê
de Direitos Humanos da ONU.
Consta entre os denunciados o se-
cretário dc Segurança Pública do
Rio, coronel Josias Quintal. (Pág. 22)
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Descaso agravou crise energética

Governo ignorou relatório técnico, de abril de 2000, que alertava para risco do racionamento

Desde abril do ano passado o governo já tinha
conhecimento de que eram fortes as possibilida-
des de ter de recorrer ao apagão anunciado para 1"
de junho. O Jornal do Brasil teve acesso a um rc-
latório do Operador Nacional de Sistemas (ONS),
encaminhado ao Ministério de Minas e Energiae
à agência Nacional de Energia Elétrica (AnecI).
que apontava para 

"o risco mais severo" no sub-
sistema Sudestc/Centro-Oeste "no biênio

2000/2(XH". O risco de crise de abastecimento era
de 20%. P;ra técnicos do setor, quatro vezes maior
do que o aceitável. O "documento não mereceu
atenção. Segundo alguns, pelo conflito entre o en-
tão ministro Rodolpho Tourinho c José Mário Ab-
do, que dirigia a Aneel. Para outros, houve con-
fiança excessiva no fator climático. O governo te-
ria optado pelos 80% de chances de que as chuvas
viriam ao longo do ano passado. Agora a crise é

mais grave. Ontem, o secretário de Energia] Afon-
so Henriques, anunciou que o racionamento iam-
bém vai se estender às regiões Norte e Sul, a par-
tir de agosto. A notícia do apagão e o tempo cur-
to pira agir podem causar transtornos maiores. O
exemplo do Rio retrata as dificuldades:

A prefeitura não sabe se os 1,8(X) sinais de trfui-
sito serão afetados. Nenhum dispõe de bateria.

O sistema de tratamento de água da Região

Metropolitana tem linhas privativas, mas de-
pende das residências: "Qualquer 

prédio com
mais de três andares precisa de elevatória. Se a
água não sobe, é um risco para a tubulação",
alerta Flávio Guedes, da Cedae.
¦ Comerciantes temem prejuízo. 

"Eu trabalho
com forno e fogão elétricos, e sem refrigeração
a comida resiste duas horas", diz Beatriz Hera,
dona de restaurante. (Páginas 13, 14, 15 e 20)

COISAS DA POLÍTICA

A ética põe Bezerra

de quarentena

DÕKA KKAMÍIR

Depois de demitido por suspeita
de irregularidades administrativas c
infração de normas funcionais de
conduta, o ex-ministro Fernando
Bezerra ainda terá de enfrentar uni
revés adicional no episódio: não po-
derá reassumir, nos próximos qua-
tro meses, a presidência da Confe-
deração Nacional da Indústria.

Ontem, por volta das I8h, Bezerra
recebeu uma carta assinada pelo presi-
dente da Comissão de Ética Pública,
João Geraldo Piquei Carneiro, comuni-
cando que. de acordo com o artigo 15
do fcódigo de Conduta da Alta Admi-
nistração Pública, ele terá de se subme-
ter a uma quarentena antes de assumir
qualquer atividade que não seja o man-
dato de senador. (Continua na pág. 2)

Brasília - Davi Zocoli

Lila Covas apoia

CPI da Corrupção

D. Lila foi a Brasília para homenagem que não houve

ANA MARIA CAMPOS

A amizade de quase meio sécu-
lo ficou em segundo plano, desban-
cada pela ética da responsabilidade
exigida ou. talvez, pelas razões de
Estado. O fato é que, ontem, en-
quanto o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso iniciava a operação
desmonte da CPI da Corrupção,
dona Lila Covas, viuva de Mário
Covas, já estava cm Brasília para
participar da homenagem que o
Congresso faria ao ex-governador
de São Paulo. Começava aí o des-
compasso entre ela c o presidente.

A sessão foi adiada pelo pre-
sidente do Senado, Jader Barba-
lho, para que o governo ganhas-
se mais tempo para retirar assi-

naturas dos governistas de apoio
à CPI. Cancelaram a sessão c
ainda esqueceram de marcar no-
vá data para a cerimônia.

Dona Lila e o filho Mário Co-
vas Neto, o Zuzinlm, foram apa-
nhados de surpresa quando de-
sembarcaram em Brasília na ter-
ça-feira à noite, véspera da ses-
são cancelada. Mas, surpresa por
surpresa, ela também fez a sua.
Ao estilo de Covas, dona Lila ho-
menageou Covas. Defendeu, vi-
gorosamente, a investigação de
todas as denúncias de malversa-
ção de recursos públicos no país."A CPI tem de ser feita. Tudo
tem de ser posto na mesa de for-
ma transparente", disse ao Jornal
do Brasil. (Continua na página 2)
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Sucessdo de tombos no piso escorregaclio do Maracanazinho fez com que a partida
de basauete Flame ago e Vasco acabasse em 0 a 0, apos apenas 56 segundos. (Pag. 23)
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Governo 
joga 

duro contra a CPI

FH manda liberar R$ 11 milhões em verbas e substitui suplentes infiéis no Congresso
Lancepross

Pernalonga é censurado

pelo 
'Cartoon 

Network'

A maratona de desenhos do Cur-
toon Network, com 49 horas dedi-
cadas ao coelho Pernalonga, foi
censurada pelo canal de TV a cabo,
que cortou 12 dos 188 episódios
por terem conteúdo "racista". Em
uma das histórias, de 1942, Perna-
longa faz paródia ao cantor Al Jol-
son pintando o rosto de preto. (Pág. 8)

Sucessão de tombos no piso escorregadio do Maracanãzinho fez com que a partida
de basquete Flamengo e Vasco acabasse em 0 a 0, após apenas 56 segundos. (Pág. 23)

Num esforço para barrar a CPI
da Corrupção, o governo liberou
R$ 11,1 milhões para atender a
emendas de parlamentares. A
maior delas, de R$ 1,1 milhão, é
para obras de infra-estrutura em
Teresina, Piauí, que não viam a
cor do dinheiro federal desde
1999. A manobra do governo co-
meçou numa reunião do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso
com 12 ministros, nove com man-
dato parlamentar. A idéia foi do
ministro da Casa Civil, Pedro Pa-
rente, para quem era necessária
atuação mais incisiva do governo
contra a CPI, que já tem a adesão
de 61 parlamentares da base alia-
da - só do PMDB são 24 deputa-
dos c oito senadores. Os rebelados
receberam telefonemas e avisos
de emissários do governo para
que retirassem o apoio à CPI. Os
argumentos variavam entre "ape-

los ao espírito cívico", liberação
de verbas e promessa de cargos
públicos. Para o presidente Fcr-
nando Henrique, a CPI c um "ins-

trumento de demagogia". FH pe-
diu que cada um dos ministros pres-
sionasse sua base e que deputados e
senadores governistas deveriam
ocupar novamente suas cadeiras no
Congresso para impedir a ação de
suplentes infiéis. (Págs. de 2 a 5)

Flamengo se

classifica

nos pênaltis

O Flamengo se classificou ontem à
noite para as quartas-de-final da Copa
do Brasil, vencendo o Juventude, em
Caxias do Sul, por 3 a 2, nos pênaltis.
No tempo normal, o Flamengo, que
teve Cássio c Petkovic expulsos, per-
deu por 2 a 1, mesmo placar do jogo
no Rio. Em Gana, na África, briga e
confusão após partida entre os times
mais populares do pais causaram a
morte de 100 pessoas. (Páginas 24 c 25)

Cientista acha

forma de vida

extraterrestre

Pesquisadores da Universidade de
Nápoles, Itália, acreditam ter achado
bactérias alienígenas num meteoro
descoberto há mais de um século na
Transilvânia, atual Romênia. Os mi-
cróbios, chamados de cristalmicró-
bios, são conhecidos pela abrevia-
ção cryms e medem menos de um
milésimo de milímetro. Os cientistas
afirmam que os cryms são resistentes
às condições mais hostis. (Página 12)

Censo retrata

'formigueiro

humano'

A pequena cidade de São João
de Meriti, na Baixada Fluminense,
tem lugar de destaque no Censo
2000: seus 34,8 quilômetros qua-
drados concentram a maior densi-
dade demográfica do Brasil, quase
o dobro da de São Paulo. Os dactos
preliminares do censo, divulgados
ontem pelo IBGE, revelam que o
país está crescendo no interior
mais do que nas capitais. (Página 21)

ONU cobra

que Brasil

apure tortura

O Brasil terá de investigar de-
núncias encaminhadas por ONGs às
Nações Unidas de que ainda exis-
tem ocupantes de cargos públicos
no país acusados de participação
em torturas na ditadura. A cobrança
foi feita em Genebra pelo Comitê
de Direitos Humanos da ONU.
Consta entre os denunciados o se-
cretário de Segurança Pública do
Rio, coronel Josias Quintal. (Pág. 22)
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PERGUNTA DE ONTEM:
"Os cortes de energia,

na sua opinião, podem provocar mais
violência nas cidades?"

Respostas: sim, 83%; não, 14%;
não se definiram 3%.
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COISAS DA POLÍTICA

¦ DORA KRAMER

Bezerra terá

quarentena

(Continuação da capa) Com isso, Fernando Bezerra pre-
cisará cancelar a festa de posse que tinha marcado para
hoje, mostrando mesmo desconhecer as normas de condu-
ta que devem ser observadas por altos funcionários. Invo-
luntariamente, fará a alegria do deputado Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, que o substitui 110 cargo de presidente
da CNI, e não exibia a menor vontade de passar esse bas-
tão adiante, agora. Contribuirá também para aliviar o
constrangimento dos convidados para a posse de um po-
tencial signatário da CPI da Corrupção, com a qual não
concorda o empresariado, de modo geral.

Do ponto de vista do governo, encerram-se na quaren-
tena as restrições impostas ao ex-ministro. Embora ele te-
nha infringido o artigo 7 do Código de Conduta ao acei-
tar benefícios financeiros da confederação depois de sua
saída do ministério nada mais há a fazer. Como a punição
máxima prevista naquelas normas é exatamente a exone-
ração, o caso fica resolvido por aí.

Passa a ser. pois. uma questão de foro íntimo do pena-
dor a eompatibili/ação do exercício de um mandato de re-

presentação pública, com a obtenção de benefícios finan-
ceiros de uma entidade privada. Como ilegal esse proce-
dimento não é - não obstante a evidente inadequação e
Fernando Bezerra achava muito normal ser ministro,
manter funcionários pagos pela CNI e ainda morar numa
casa da entidade pagando aluguel abaixo do mercado,

provavelmente não considerará a hipótese de alterar essa
situação.

Se tivesse perguntado antes à Comissão de Ética se cs-
lava dentro das normas, Fernando Bezerra teria de res-

ponder apenas ao caso da concessão de empréstimos da
Sudene a uma empresa de sua propriedade. Consultada na
manhã de terça-feira pelo presidente Fernando Henrique,

que buscava saber se a reportagem do JB sobre as mordo-
mias dadas pela CNI a Bezerra, a comissão informou que,
de fato. o então ministro estava na ilegalidade.

E esse Ibi. no entender de auxiliares mais próximos do

presidente, o fato determinante para a demissão.
Donde se conclui que estarão sendo prudentes os inte-

grantes do primeiro e segundo escalões que resolvam, por
desencargo de consciência, consultar a comissão sobre
suas respectivas situações. Entre outros motivos porque,
na entrevista em que anunciou sua saída, Fernando Bezer-
ra avisou também que, se transgrediu ao misturar o públi-
co com o privado, não era o único a cometer o mesmo ti-

po de transgressão 11a Esplanada dos Ministérios.

Pés pelas mãos
Não correspondeu à realidade a versão oficial da reu-

nião de terça-feira do Conselho Nacional de Política
Energética, na qual ficou decidido que, por sugestão do
ministro Pedro Malan, o plano de racionamento de ener-

gia seria refeito c reapresentadó 110 próximo dia 23.
Os ministros da Fazenda e do Planejamento ficaram

absolutamente estupefatos com o desencontro de infor-
inações e a inconsistência dos dados técnicos exibidos na
reunião.

Nenhum dos técnicos presentes conseguiu por exem-

pio, explicar de que modo e porque haviam chegado ao

percentual de 20% como patamar ideal de economia.
Além disso, há 20 dias, aquela mesma equipe havia esta-
do na Fazenda e nem de longe desenhou um quadro da

gravidade daquele mostrado na terça-feira.
A falta de dados, é evidente, faz prevalecer a impressão

de que decisões da dimensão de um racionamento de
energia e, mais grave, de cortes que afetarão a vida das

pessoas e a economia do país, estão sendo tomadas na ba-
se do improviso. Pior: parece que por alguma razão, a
Agência Nacional de Energia Elétrica c mesmo o minis-
tério de Minas c Energia esconderam do presidente da Re-

pública informações que seriam fundamentais para que se
tivesse elaborado um plano racional e eficiente de redu-

ção de consumo.
Presidente da Chesf em 1986, quando foi feito um ra-

cionamcnto no Nordeste, o deputado José Carlos Aleluia
(PFL-BA) considera que o recurso ao corte de energia, o
chamado apagão, é a confissão do fracasso do poder pú-
blico na execução de um plano de economia.

"É a forma mais desorganizada de se encarar o proble-
ma dc desequilíbrio entre a oferta e a demanda de ener-

gia", considera Aleluia, que lembra a experiência dc 15
anos atrás, quando o racionamento começou a ser organi-
zado cm dezembro e entrou em vigor em março.

"Resultado, não houve cortes e as medidas puderam
ser suspensas antes do prazo estipulado. Agora, o que ve-
mos é a completa falta dc ação."

Na opinião dc Aleluia, o corte coletivo e compulsório
de energia criará o pior dos mundos, com prejuízos irre-

paráveis na economia e 11a política. Ontem ele fez chegar
esse recado ao presidente Fernando Henrique.

CPI DA CORRUPÇÃO: Homenagem ao ex-governador de São Paulo é adiada

Dona Lila Covas defende

investigação de denúncias

Davi Zocoli
BRASÍLIA - Até o meio da

tarde de ontem, Fernando Hen-
rique não havia telefonado a fa-
mília Covas. Coube ao líder do
governo no Congresso, deputa-
do Artur Virgílio (PSDB-AM), a
tarefa de transmitir a má notícia
para a viúva do ex-governador
de São Paulo.

O gesto mais destacado de
solidariedade partiu do atual go-
vernador de São Paulo. Geraldo
Alckimin (PSDB), que ligou
preocupado com o desaponta-
mento de Dona Lila. Mas ela dá
de ombros e diz que desde a se-
mana passada já desconfiava
que isso poderia acontecer.

A ex-priineira-dama conta
que sentia 11111 ambiente "carre-

gado" em Brasília. "Como você
pode fazer uma comemoração
em sua casa com pessoas doen-
tes?", compara. "Sabia 

que não
era momento para fazer uma ho-
menagem", acrescenta.

Resignada, dona Lila só se
ressente de que mais de 200
convidados de São Paulo te-
nham perdido a viagem. "Fiquei

triste ao ver que muitas pessoas
de nossa cidade, algumas com
dificuldades financeiras, fize-
ram questão de vir, mas não pu-
deram participar da homena-
gem", disse.

Dona Lila também lamenta
não poder ouvir a "voz sensata"
do marido sobre o momento de
tamanha turbulência nacional.
"Tudo o que está acontecendo é
muito triste. Ele (Covas) sempre
agiu com muita correção e dei-
xou um grande exemplo para o
Brasil. Gostaria muito de saber
o que ele diria agora", comenta.

A viúva de Covas não arrisca
um palpite sobre que pena ele
defenderia para os senadores
Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA) e José Roberto Arru-
da (sem partido-DF), envolvi-
dos no escândalo do Senado ou
se apoiaria a CPI.

Uma rede

de mails de

auto-apoio

BRASÍLIA - Nos últimos dias, os
integrantes do Conselho de Ética do
Senado foram atropelados por uma
avalanche de e-maiLs de apoio ao se-
nador Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA). São mensagens com slo-
gans como "a Bahia está com ACM"
e "não calem a voz da Bahia". Por
trás da correspondência eletrônica,
está um computador da TV Bahia,
propriedade da família Magalhães.

Os c-mails são enviados por
meio do site www.apoioacm.com.br.
Está registrado em nome de uma
empresa, a Brasília Multimídia Som
e Discos Ltda, mas é hospedado em
dois computadores. São as máquinas
que recebem e enviam os e-mails.
Um deles pertence a um provedor de
internet baiano. O outro, é da TV de
ACM.

Os dados foram obtidos no site
"registro.br", que concentra as in-
formações oficiais sobre endere-
ços da internet brasileira. A asses-
soria de Antônio Carlos Maga-
lliães não comentou se o senador
está por trás do site.
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Dona Lila: amizade com o presidente estremecida por conta do cancelamento da homenagem

Se entre alguns políticos pro-
fissionais, a CPI da Corrupção
pode atrapalhar o governo, para
dona Lila esta pode ser uma de-
monstração de ética. "Por 

que
se defende a transparência ape-
nas quando se está em época de
eleição?", indaga.

Ela também demonstra não
ter gostado nada do "mau exem-
pio" dado por um integrante do
partido que Covas ajudou a lun-

dar. "Quem vê cara, não vê co-
ração. Seria bom que todos os
políticos tivessem uma luzinha
que indicasse o que realmente
são", filosofa, numa referência
ao senador José Roberto Arru-
da, que deixou o PSDB, depois
da eclosão do escândalo no Se-
nado.

A vinda de dona Lila à cida-
de só não foi em vão por inicia-
tiva de entidades do setor turís-

tico, que organizaram, na noite
de terça-feira, uma festa no La-
go Sul, em homenagem à famí-
lia do ex-governador. Dona Lila
se emocionou ao ver em 11111 té-
lào cenas da vida política de
Mário Covas, que deu nome a
sede em Brasília da Casa da
Cultura e do Turismo. Ela tanV
bem aproveitou a visita à capital
para almoçar com cerca de 30
amigos. (A.M.C.)

Saturnino 
guarda 

seu

relatório a sete chaves

c-mnll pura estu coluna: dkrumcE@jb.coni.br

MONICA WE1NBÜRG

BRASÍLIA- O senador Sa-
turnino Braga (PSB-RJ), assus-
tado com o mundaréu de curió-
sos que quer colocar a mão 110
relatório sobre o caso da viola-
ção do painel eletrônico, to-
mou precauções para mantê-lo
em sigilo seguro. Com boa par-
te do texto já digitada 110 com-
putador, Saturnino convocou a
ajuda de um técnico em análise
de sistemas para que ele lhe
desse dicas de como se defen-
der da ação de háckers.

Bem menos crédulo 110 gê-
nero humano do que antes de
se tornar relator do caso, o se-
nador carioca também abando-
nou a velha prática de deixar
suas idéias anotadas com cane-
ta em folhas trancadas no ar-
mário do gabinete. Como uni
cão de guarda, Saturnino carre-
ga agora os papéis em sua 111a-
leta e os leva .com ele, para o

Hotel onde se hospeda em Bra-
sília ou para o apartamento do
Leblon, 110 Rio. "Não quero
que o relatório tenha o mesmo
destino do painel - a viola-
ção". diz.

A pressão sobre o senador
vem apertando com a aproxi-
mação da data da divulgação do
relatório, dia 17. Ontem, ele re-
cebeu quatro deputados e oito
prefeitos de cidades vizinhas
ao Distrito Federal. Suplicavam
para que poupasse o mandato
de José Roberto Arruda (sem
partido-DF). Outros quatro se-
nhores bateram à porta do gabi-
nele, dando voz a 183 organiza-
ções da Bahia e advogando em

prol dc Antônio Carlos Maga-
Ihães (PFL-BA). Na semana
passada. Saturnino recebeu de
unia caravana de 16 deputados
estaduais da Bahia, simpáticos
a ACM, 11111 apelo emocionado:
"Não casse a Bahia".

Nos corredores do Senado,

os colegas contrários à cassa-
ção de ACM e Arruda mantêm
uma política de boa vizinhança
com o relator, embora os sorri-
sos trocados sejam visivelmen-
te mais amarelos do que os de
praxe. Dia desses, ele e ACM
cumprimentaram-se com certo
constrangimento 110 plenário.
Saturnino até brinca com a no-
va condição que a confecção
do relatório lhe conferiu: "Sei

que teve gente feliz com o aci-
dente do final dc semana", diz
referindo-se às feridas na boca
causadas por um pequi.

A pressão das ruas também
invadiu a até então pacata cai-
xa de entrada de seu correio
eletrônico com mais de 5.000
recados a favor da cassação
dos senadores. Pressão ao vivo;
contundente, Saturnino seníe
quando está 110 Rio de Janeiro;
Por isso até mudou a rotina e
não foi para casa 110 último fim
de semana.
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Governo libera R$ 11 mi contra CPI

Brnsllin - Mnrcia Goulhlor

MAURÍCIO LIMA

BRASÍLIA j- 0 governo federal
liberou RS 11,1 milhões do Orça-
mento pani atender a emendas de
parlamentares na tentativa de conter a
CPI da Corrupção, Enquanto o pedi-
do de CPI era protocolado nas Mesas
das duas Casas pela oposição, depu-
tados federais e senadoivs recebiam
telefonemas e avisos de emissários
do governo para que retirassem as as-
sinaturas do documento. Os fugu-
méritos variavam entre "apelos ao es-
pírito cívico", liberação de verbas e
promessa de cargos públicos.

A manobra do governo começou
muna reunião do presidente Feman-
do Henrique Cardoso com 12 minis-
tros, nove com mandato parlamentar.
A idéia da reunião foi do ministro da
Casa;Civil. Pedro Parente. Ele con-
venceu o presidente de que era neces-
sário uma atuação mais incisiva do
governo p;ira barr.ir a CPI. 0 minis-
tro-chefe tia Sccrctaria-Geral da Pa--
sidência, Aloysio Nunes Ferreira. íoi
contra, mas acabou vencido.

I:m uma hora e 40 minutos de
conversa, o presidente abriu a reu-
nião e foi direto ao assunto. Disse
que a CPI era um "instrumento de
demagogia" e que tinha de ser evita-
da. Foi bastante enfático ao dizer
que a CPI paralisaria o país e pediu
que cada um dos ministros tosse até
a sua base e pressionasse deputados
e senadores para retirar as assinam-
ias. Dissg também que deputados e
senadores governistas deveriam
ocupar novamente suas cadeiras no
Congresso para impedir a ação de
suplentes infiéis.

"A avaliação que foi feita é de
que a CPI tem cunho eleitoral e po-
lítico. Por isso. o governo tem que
agir politicamente", disse o ministro
do Meio Ambiente. José Sarney Fi-
lho. Os ministros seguiram a ordem
tio presidente e começaram a operar.
Francisco Dornelles (Trabalho) dei-
xou o cargo e reocupou sua cadeira
de deputado federal. Assim, a CPI

perdeu a assinatura da deputada le-
delfi! Alcione Atliayde. 0 ministro
do Esporte e Turismo, Carlos Mel-
les, também tez campanha anti-CPI
pelo Congresso.

Ao aceitar o jogo de negocia-
ções, o governo acabou envolto num
balcão de negócios. Deputados pe-
diram anistia na Receita Federal,
concessões de rádio e televisão, car-
gos públicos e liberação de emen-
das. Houve denúncias de que depu-
tados federais e senadores recebe-
ram ameaças e promessas de vanta-
gens p;ira retir.tr as assinaturas.

Logo pela manhã, o deputado
federal Augusto Nardes (PPB-RS)
telefonou para o líder do PT, Wal-
ter Pinheiro, para dizer que iria re-
cuar de sua posição porque o go-
verno estava liberando verbas para
80 municípios de sua região, l iou-
ve deserções como as dos deputa-
dos Igor Avelino (PMDB-TO) e
Osvaldo Biolchi (PMDB-RS). A
dupla do PMDB recebeu telefone-
mas de Aloysio Nunes Ferreira.
Também foram contatados por
emissários do governo os deputa-
dos Osvaldo Reis (PMDB-TO),
Lueiano Bivar (PSL-PE) e Salatiel
Carvalho (PMDB-PE). Lueiano
Bivar e Osvaldo Biolchi já avisa-
ram que vão retirar as assinaturas.

Parlamentares licenciados tàrn-
bém estavam de malas prontas pa-
ra voltar ao Congresso. Os ex-de-
pulados Eduardo Alves(PSDB-
CE) e Ariosto Holanda (PSDB-
CE), hoje secretários de governo
estaduais, estão reocupando suas
cadeiras na Câmara.

A oposição protocolou a CPI da
Corrupção, com 183 assinaturas na
Câmara e 29 no Senado. Na C;una-
ra, bastavam 171 e no Senado 27.
Ainda assim, não há garantias de que
a CPI seja um falo incontomável.
Até que a mesa das duas Casas faça
a confirmação dos nomes e haja a
instalação da CPI em uma sessão
conjunta da Câmara e do Senado, é
possível a retirada de 'assinaturas.

Waller Pinheim (li), José Dirceu, Alofziò XlMadániè e Miguel Armes participam de ato a favor da instalação da CPI da Corrupção

Oposição reúne até punks

BRASÍLIA A entrega das as-
sinaturas da CPI da Corrupção
produziu cenas hilariantes nos
corredores do Congresso Nacio-
nal. Ao lado do batalhão de depu-
tados e senadores que assinaram o
requerimento, havia grupos de
"drag-queens", punks. luncioná-
rios públicos, membros da Ordem
dos Advogados do Brasil, Asso-
ciação Brasileira de Imprensa e
do movimento gay .espalhados pe-
Ias duas Casas. Na hora de proto-
colar o documento, funcionários
públicos e "drag- 

queens" corre-
ram atrás dos deputados do PT e
gritavam em uníssono: "Fora

FHC. Fora FMI. Eu quero CPI".
Boa parte da fuzarca foi pro-

vocada porque havia a expecta-
tiva de votação do projeto de
união civil de homossexuais. O
projeto acabou não sendo vota-
do, mas contribuiu para aumen-
tar o quorum no ato público or-
ganizado pela oposição. Quem
não gostou foram alguns depu-
tados que tiveram que disputar a
atenção da imprensa com figu-
ras de perucas louras e decotes
ousados. Em determinado mo-
mento, os fotógrafos não sa-
biam se corriam atrás dos depu-
tados ou das "drag-queens" que

saltitavam pelo salão verde da
Câmara. "Vim 

para a votação.
Mas adoro uma confusão", guril
çava-se Leandro Martins, uma
loura de salto alto e vestidinho.

Ilustres figuras que há muito
tempo não apareciam pelo Con-
gresso também deram uma passa-
dinha por lá. O que chamou mais
a atenção foi o ex-governador do
Rio Leonel Brizola. Cercado por
admiradores, Brizola distribuiu
cumprimentos e beijos. "Olha ali
o velho Briza. no auge da forma",
derretia-se o líder do PDT na
Câmara, deputado Miro Teixeira.

Outros que estiveram presen-

les foram o ex-governador de Per-
nambuco Miguel Arres e o líder
petista Luiz Inácio Lula da Silva.
Arraes não encontrou microfone
para falar e praticamente saiu mu-
do. Lula denunciou um esquema
orquestrado pelo senador líder
Barbalho (PMÒB-PA) para impe-
dir a CPI. "Tem muita coisa em
jogo na República federativa",
declarou Lula. Ele também disse
que o governo Fernando Henri-
que estava realizando um fecha-
mento branco do Congresso e que
o "juiz Nicolau já virou trombadi-
nha diante dos desvios na Sudam,
Finor e Sudene".
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BZESESinnnZSiEl Oposição obteve a adesão de 61 parlamentares aliados em defesa de instalação de comissão

Governo libera R$ 11 mi contra CPI

Brasília - Mareia Qoulhlor
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Wdllcr Pinheiro (li). José Ditveu, Aloizio Mcnadante c Miguel Armes participam de ato a favor da instalação da CPI da Corrupção

Apresentação reúne até 
punks

MAUKÍCIO LIMA

BRASÍLIA - O governo federal
liberou RS 11,1 milhões do Orça-
mento p;ira atender a emendas de
parlamentares na tentativa de conter
a CPI da Corrupção. A maior delas
foi no valor de 1,1 milhão para
obras de infra-estrutura em Teresi-
na, Piauí. Essa era uma obra que
não recebia verb;is federais desde
agosto de 1999. A oposição obteve
a adesão de 61 parlamenUires da ba-
se aliada do governo ao pedido de
CPI de Corrupção, protocolado on-
tem na Secretaria do Congresso. O
PMDB foi o partido no qual mais
deputados se rebelaram: 24 deputa-
dos e oito senadores.

Deputados federais e senadores
recebiam telefonemas e avisos de
emissários do governo p;ira que reti-
rassem as assinaturasj Os aigumen-
tos variavam entre "apelos ao espíri-
to cívico", liberação de verbas e pro-
messa de cargos públicos.

A manobra do governo começou
numa reunião do presidente Ferrem-
do Henrique Cardoso com 12 minis-
tros, nove com mandato parlamen-
tar. A idéia da reunião foi do minis-
tro da Casa Civil, Pedro Parente. Ele
convenceu o presidente de que era
necessário uma atuação mais incisi-
va do governo p;ira b;trrar a CPI.

Em uma hora e 40 minutos de
conversa, o presidente abriu a reu-
pião e foi direto ao assunto. Disse
que a CPI era um "instrumento de
demagogia" e que tinha de ser evi-
tada. Foi bastante enfático ao dizer
que a CPI paralisaria o país e pediu
que cada um dos ministros fosse
até a sua base e pressionasse depu-
tados e senadores p;ira retirar as as-
sinaturas. Disse também que depu-
tados e senadores govemistas deve-
riam ocupar novamente suas cadeij
ras no Congresso para impedir a
ação de suplentes infiéis."A avaliação que foi feita é de
que a CPI tem cunho eleitoral e poli-
tico. Por isso, o governo tem que agir

politicamente", disse o ministro do
Meio Ambiente, José Samey Filho.
Os ministros seguiram a ordem do
presidente e começaram a operar.
Francisco Dornelles (Trabalho) dei-
xou o cargo e rcocupou sua cadeira
de deputado federal. Assim, a CPI
perdeu a assinatura da deputada fe-
deral Alcione Athayde. O ministro
do Esporte e Turismo. Carlos Mel-
jes, também fez campanha anti-CPI
pelo Congresso.

Ao aceitar o jogo de negociações,
o governo acabou envolto num bal-
cão de negócios. Deputados pediram
anistia na Receita Federal, conces-
soes de rádio e televisão, cargos pú-
blicos e liberação de emendas.

O deputado federal Augusto Nar-
des (PPB-RS) telefonou p;ini o líder
do PT, VValter Pinheiro. p;ira dizer
que iria recuar de sua posição porque

governo estava liberando verbas
pira 80 municípios de sua região.

louve deserções como ;ls dos depu-
tados Igor Avelino (PMDB-TO) e
Osvaldo Biolchi (BMDB-RS). A du-
pia do PMDB recebeu telefonemas
de Aloysio Nunes Ferreira. Também
foram contatados por emissários do
governo os deputados Osvaldo Reis
(PMDB-TO). Luciano Bivar (PSL-
PE) e Salatiel Carvalho (PMDB-
PE). Luciano Bivar c Osvaldo Biol-
chi já avisaram que vão recuar. Par-
lamenUires licenciados também esta-
vam de malas prontas para voltar ao
Congresso. Os ex-deputados Hduar-
do Alves(PSDB-CE) e Ariosto Ho-
landa (PSDB-CE), hoje secretários
de governo estaduais; estão reocu-
pando suas cadeiras na Câmara.

A oposição protocolou a CPI da
Corrupção com 183 assinaturas na
Câmarg e 29 no Senado. Na Câma-
ra, bastavam 171 e no Senado 27.
Ainda assim, não há garantias de que
a CPI seja um fato incontomável.
Até que a mesa das duas Casas faça
a confirmação dos nomes e haja a
instalação da CPI em uma sessão
conjunta da Câmara e do Senado, é
possível a retirada de assinaturas.

BRASÍLIA - A entrega das as-
sinaturas da CPI da Corrupção
produziu cenas hilariantes nos
corredores do Congresso Nacio-
nal. Ao lado do batalhão de depu-
tados e senadores que assinaram o
requerimento, havia grupos de"drag-queens". 

punks, funcionâ-
rios públicos, membros da Ordem
dos Advogados do Brasil. Asso-
ciação Brasileira de Imprensa e
do movimento gay espalhados pe-
Ias duas Casas. Na hora de proto-
colar o documento, funcionários
públicos e "drag- 

queens" corre-
ram atrás dos deputados do PT e
gritavam em uníssono: "Fora

FHC. Fora FMI. Eu quero CPI".
Boa parte da fuzarcá foi pro-

vocada porque havia a expecta-
tiva de votação do projeto de
união civil de homossexuais. O
projeto acabou não sendo vota-
do, mas contribuiu para aumen-
tar o quorum no ato público or-
ganizado pela oposição. Quem
não gostou foram alguns depu-
tados que tiveram que disputar a
atenção da imprensa com figu-
ras de perucas louras e decoles
ousados. Em determinado mo-
mento, os fotógrafos não sa-
biam se corriam atrás dos depu-
tados ou das "drag-queens" 

que

saltitavam pelo salão verde da
Câmara. "Vim 

para a votação.
Mas adoro uma confusão", ouri-
çava-se Leandro Martins, uma
loura de salto alto e vestidinho.

Ilustres figuras que há muito
tempo não apareciam pelo Con-
gresso também deram uma passa-
dinha por lá. O que chamou mais
a atenção foi o ex-governador do
Rio Leonel Bri/.ola. Cercado por
admiradores, Brizola distribuiu
cumprimentos e beijos. "Olha ali
o velho Briza, no auge da forma",
derretia-se o líder do PDT na
Câmara, deputado Miro Teixeira.

Outros que estiveram presen-

tes foram o ex-governador de Per-
nambuco Miguel Arres e o líder
petista Luiz Inácio Lula da Silva.
Arraes não encontrou microfone
para falar e praticamente saiu mu-
do. Lula denunciou um esquema
orquestrado pelo senador Jader
Barbalho (PMDB-PA) para impe-
dir a CPI. "Tem muita coisa em
jogo na República federativa",
declarou Lula. Ele também disse
que o governo Fernando Ilenri-
que estava realizando um fecha-
mento branco do Congresso e que
o "juiz Nicolau já virou trombadi-
ilha diante dos desvios na Sudam,
Finor e Sudene".
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Deputado retira assinatura a pedido de César Maia

Suplentes 
que 

apoiam CPI

sofrem 
pressão para 

recuar

¦ ANCELMO GOIS
www.no.com.br

Eu quero uma casa no campo

Casa de campo ou de praia é mais que o sonho de
consumo dos brasileiros que têm onde cair mortos. O
IBGE acaba de descobrir que, entre os quase 10 mi-
Ihõcs de domicílios baldios no país, 2,7 milhões são
usados só para o lazer. É mais do que o número de
moradias do município do Rio.

Procura-se um almirante Magaldi
Na dccada de 60, com a falta de luz, o governo convocou o al-
mirante Magaldi para chefiar o racionamento. Do seu QG o
comandante controlava tudo. Agora, tem gente boa achando
que é preciso um novo Magaldi - alguém não ligado a nenhu-
ma parte interessada. Do jeito que está. a responsabilidade fi-
ca diluída entre a Aneel, Ministério de Minas e Energia e
Conselho Nacional de Política Energética.

A desagregação da família
Para convencer o governo a sepultar a
idéia de multar aqueles que exageras-
sem no consumo de energia, David
Zylbersztajn chegou a usar um argu-
mento extravagante: "Já 

pensou o nú-
mero de casais se separando depois
de o marido brigar com a mulher por
causa da multa na conta de luz."

Rede de intrigas
Tem gente tentando intrigalhar o governador Geraldo Alck-
min com a família de Mário Covas.

Copacabana é fêmea
A conta é oficial. Copacabana, o bairro mais famoso do Bra-
sil, tem 85.306 mulheres e 61.350 homens. São quase 24 mil
mulheres a mais.

Por favor, me ajude
A vaidade impede FH de implorar ao senador José Sarney
que abra mão do seu exílio político voluntário e volte ao
Senado. Hoje, a base política do governo na Casa só tem
soldado raso.

Casa arrumada
Depois de dois anos economizando clipes, a Fiesp conseguiu
equilibrar suas contas. Quando assumiu a casa dos ricos, Ho-
rácio Piva encontrou um déficit de 6 milhões de reais por mês.

"0s cortas de energia, na sua optnilo, podam
provocar mais violência nas cidades?"

"Creio que a falia de energia
não será fator preponderante
pois aqueles que praticam furtos
vão praticá-los com ou sem ener-
t;ia elétrica."
(Elaine da Silva José Lopes)

"Mais uma vez a população
vai pagar pela falta de responsa-

bilidade do governo em não in-
vestir no setor elétrico. Depois
dos apagões é que nós vamos ver
as conseqüências."
(Ronaldo Baima)
¦ "O último fecha a porta. A luz já
está apagada."
(Luis Fernando Meinicke)

DANIELLA SHOLL
Márcia Gouthior

Está aberta a temporada de ca-
ça aos suplentes rebeldes. Aque-
les que assinaram o requerimento
da CPI da Corrupção e se recusa-
ram a voltar atrás já estão sendo
punidos. A primeira vítima foi a
suplente de deputado Alcione
Alhayde (sem partido-RJ), que
voltou ontem para casa depois
que o ex-ministro do Trabalho
Francisco Dornelles (PPB-RJ)
reassumiu sua cadeira na Câma-
ra. A estratégia de terror deu cer-
to. Temeroso de que o mesmo
acontecesse com ele, o deputado
José Egydio (PL-RJ), suplente do
atual secretário municipal de
Meio Ambiente, Eduardo Paes,
retirou ontem sua assinatura.

"Foi o prefeito César Maia
quem me pediu para retirar a as-
sinatura. Ele não me fez nenhu-
ma ameaça, mas, para quem sabe
ler, um pingo já é letra. O Eduar-
do Paes voltaria para Brasília e
eu, para Itaperuna", disse José
Egydio, no início da noite.

Dos 180 nomes deputados que
assinaram o requerimento da CPI
da Corrupção, de acordo com lis-
ta divulgada ontem, 13 são su-
plentes, dos quais dois do Rio.
Com a volta dos titulares, a assi-
natura dos suplentes fica nula.
Ontem à noite, governistas infor-
mavam que pelo menos três se-
cretários de estado retomariam
suas cadeiras na Câmara.

A suplente do PPB, que assi-
nou o requerimento na quarta-fei-
ra. contou que foi procurada no
fim de semana por deputados da
Executiva Nacional do partido."Eles disseram que, se eu não re-
tirasse minha assinatura, perderia
o mandato", afirmou. "Se o go-
verno tira um ministro do Estado
para impedir uma CPI, é porque
está desesperado. A conduta deve
corresponder ao medo."

Alcione Athayde, que pediu
desfiliação do PPB na quinta-
feira passada, vai se filiar ao
PSB do governador Anthony
Garotinho, seu primo em pri-
meiro grau. Ela nega que tenha
assinado o pedido de CPI por
não ter obtido liberação de ver-
bas para a construção de um
hospital em Campos, como acu-
sam aliados do governo.

BRASÍLIA - Quatro parla-
mentares do PPB assinaram o
pedido de instalção da CPI da
Corrupção. Dois deles são de
São Paulo, Arnaldo Faria de Sá e
Cunha Bueno, ambos parlainen-
tares próximos ao ex-prefeito
Paulo Maluf. Os outros dois pe-
pebistas são Augusto Nardes
(RS) e Jair Bolsonaro (RJ).

Considerado um dos melho-
res articuladores políticos do go-
verno, resta saber se o ex-minis-
tro Francisco Dornelles conse-
guirá reverter as assinaturas dos
quatro deputados do PPB. Há
quem duvide do sucesso da tare-
fa. "Não será um pedido do Dor-
nelles que me fará mudar de po-
sição", afirmou o deputado Ar-
naldo Faria de Sá (SP).

Segundo ele, a retirada de seu

nome dependerá da manobra que
o PT poderá fazer para impedir a
prorrogação de duas CPIs em
São Paulo para investigar contra-
tos com empresas do lixo assina-
dos pela prefeita Marta Suplicy.
Faria de Sá retiraria sua assinatu-
ra caso o PT impeça o prossegui-
mento de investigações na
Câmara Municipal de São Paulo.

Dornelles tentará cumprir
na Câmara a missão de defen-
der os interesses do governo e
de tentar restabelecer sua frágil
base de sustentação, avaliam
correligionários do ex-ministro
do Trabalho.

Numa decisão de "consenso"
com o Planalto, Dornelles procu-
rou negar que tenha deixado a
cadeira de ministro para reverter
as assinaturas da CPI. Mas diz

que sua missão é "mostrar" 
que a

CPI quer dificultar a administra-
ção do presidente Fernando Hen-
rique Cardoso"."Dornelles veio com o papel
de defender o governo. E uma
demonstração de fidelidade e de
inteligência política", afirma o
deputado Delfim Netto (PPB-
RJ). O ex-ministro deixa claro
que está à disposição do presi-
dente e que seu mandato de de-
putado segue até quando o pre-
sidente Fernando Henrique qui-
ser. O deputado Pedro Corrêa
(PPB-PE) avalia que, além de
anular a assinatura da suplente,
Alcione Athayde (sem partido-
RJ), à CPI da Corrupção, Dor-
nelles usará da boa influência
que tem entre os partidos para"ajudar" o governo.

Ao retomar sua cadeira de deputado, Dornelles mandou para casa suplente que apoiou CP!

Malufistas defendem CPI

QUEM ASSINOU A CPI DA CORRUPÇÃO

ACRE
JOSÉ ALEKSANDRO (PSL)
MÁRCIO BITTAR (PPS)
MARCOS AFONSO (PT)
NILSON M0URÃ0 (PT)
Sen. MARINA SILVA (PT)
TIÃ0 VIANA (PT)

ALAGOAS
Dep. GIVALD0 CARIMBÃ0 .... (PSB)
RÉGIS CAVALCANTE (PPS)
Senadora Heloísa Helena (PT)

amapA
Oep. EVANDRO MILH0MEN ... (PSB)
Sen. SEBASTIÃO ROCHA (PDT)

AMAZONAS
Dep. VANESSA GRAZZI0TIN . (PCdoB)
Sen. JEFFERSON PERES (PDT)

BAHIA
Dep. ARIST0N ANDRADE (PFL)
EUJACIO SIMÕES (PL)
HAR0LD0 LIMA (PCdoB)
JAQUES WAGNER (PT)
LUIZ ALBERTO (PT)
LUIZ MOREIRA (PFL)
NELSON PELLEGRINO (PT)
PAULO MAGALHÃES (PFL)
URSICIN0 QUEIROZ (PFL)
WALDIR PIRES (PT)
WALTER PINHEIRO (PT)
Sen. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
PAULO SOUTO (PFL)
WALDECK ORNELAS (PFL)

CEARÁ
Dep. INÁCIO ARRUDA (PCdoB)
JOSÉ PIMENTEL (PT)
MORONITORGAN (PFL)
ROBERTO PESSOA (PFL)
PIMETEL GOMES (PPS)
SÉRGIO NOVAIS (PSB)

DISTRITO FEDERAL
Dep. AGNELO QUEIROZ .... (PCdoB)
GERALDO MAGELA (PT)
PEDRO CELSO (PT)
Sen. LAURO CAMPOS . (Sem partido)

ESPIRITO SANTO
Dep. JOÃO COSER (PT)
MAGNO MALTA (PTB)
MAX MAURO (PTB)
RITA CAMATA (PMDB)
Sen. PAULO HARTUNG (PPS)

GOIÁS
Dep. ALDO ARANTES (PCdoB)
EULER MORAIS (PMDB)
GEOVAN FREITAS (PMDB)
LUIZ BITTENCOURT (PMDB)
RONALDO CAIADO (PFL)
Sen. MAGUITO VILELA (PMDB)

MARANHÃO
Dep. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA . .(PSB)
NEIVA MOREIRA (PDT)
PAULO MARINHO (PFL)

MATO GROSSO
NINGUÉM ASSINOU.

MATO GROSSO DO SUL
Dep. JOÃO GRANDÃO (PT)
MANOEL VITÚRIO (PT)

MINAS GERAIS
Dep. CABO JÚLIO (PL)
CARLOS MOSCONI (PSDB)
GILMAR MACHADO (PT)
HÉLIO COSTA (PMDB)
JOÃO MAGNO (PT)
JOSÉ MILITÃO (PSDB)
LINCOLN PORTELA (PSL)
MARCOS LIMA (PMDB)
MARIA DO CARMO LARA (PT)
MARIA ELVIRA (PMDB)

MARIA LÚCIA (PMDB)
NILMÁRIO MIRANDA (PT)
OLÍMPIO PIRES (PDT)
PAULO DELGADO (PT)
PHILEMON RODRIGUES (PL)
RONALDO VASCONCELLOS .... (PL)
SARAIVA FELIPE (PMDB)
SÉRGIO MIRANDA (PCdoB)
TILDEN SANTIAGO (PT)
VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT)
ZEZÉ PERRELLA (PFL)
Sen. JOSÉ ALENCAR (PMDB)

PARÁ
Dep. BABÁ (PT)
ELCIONE BARBALHO (PMDB)
GIOVANNI QUEIROZ (PDT)
JOSUÉ BENGTSON (PTB)
PAULO ROCHA (PT)
SOCORRO GOMES (PCdoB)
Sen. ADEMIR ANDRADE (PSB)
JADER BARBALHO (PMDB)

PARAÍBA
Dep. AVENZOAR ARRUDA (PT)

PARANÁ
Dep. AFFONSO CAMARGO ....(PFL)
DR. ROSINHA (PT)
FLAVIO ARNS (PSDB)
GUSTAVO FRUET (PMDB)
OLIVEIRA FILHO (PL)
PADRE ROQUE (PT)
RUBENS BUENO (PPS)
Sen. ÁLVARO DIAS (PSDB)
OSMAR DIAS (PSDB)
ROBERTO REQUIÃO (PMDB)

PERNAMBUCO
Dep. CLEMENTINO COELHO ... (PPS)
DJALMA PAES (PSB)
EDUARDO CAMPOS (PSB)
FERNANDO FERRO (PT)
GONZAGA PATRIOTA (PSB)

JOAQUIM FRANCISCO (PFL)
MARCOS DE JESUS (PL)
PEDRO EUGÊNIO (PPS)
SALATIEL CARVALHO (PMDB)
WOLNEY QUEIROZ (PDT)
Sen. CARLOS WILSON (PPS)
ROBERTO FREIRE (PPS)

PIAUÍ
Dep. WELUNGTON DIAS (PT)

RIO DE JANEIRO
Dep. ALEXANDRE CARDOSO .. (PSB)
BISPO RODRIGUES (PL)
CARLOS SANTANA (PT)
CORNÉLIO RIBEIRO (PSB)
DINO FERNANDES (PSDB)
EBER SILVA (PL)
FERNANDO GABEIRA (PV)
FRANCISCO SILVA (PL)
IÉDI0 ROSA (PSB)
JAIR BOLSONARO (PPB)
JANDIRA FEGHALI (PCdoB)
JOÃO SAMPAIO (PDT)
JORGE BITTAR (PT)
JOSE EGYDIO (PL)
LUISINHO (PST)
LUIZ SÉRGIO (PT)
MILTON TEMER (PT)
MÍRIAM REID (PSB)
MIRO TEIXEIRA (PDT)
PAULO BALTAZAR (PSB)
VIVALDO BARBOSA (PDT)
WANDERLEY MARTINS (PSB)
Sen. GERALDO CÂNDIDO (PT)
ROBERTO SATURNINO (PSB)

RIO GRANDE DO NORTE
Dep. LAVOISIER MAIA (PFL)
SALOMÃO GURGEL (PDT)

RIO GRANDE DO SUL
ASSINARAM NÃO ASSINARAM
Dep. ADÃO PRETTO (PT)

AÍRTON DIPP (PDT)
ALCEU COLLARES (PDT)
ANA MARIA CORSO (PT)
AUGUSTO NARDES (PPB)
CEZAR SCHIRMER (PMDB)
CLÚVIS ILGENFRITZ (PT)
ENIO BACCI (PDT)
ESTHER GROSSI (PT)
EZIDIO PINHEIRO (PSB)
GERMANO RIGOTTO (PMDB)
HENRIQUE FONTANA (PT)
MARCOS ROLIM (PT)
NELSON PROENçA (PMDB)
ORLANDO DESCONSI (PT)
PAULO GOUVÉA (PL)
PAULO PAIM (PT)
POMPEO DE MATTOS (PDT)
WALDOMIRO FIORAVANTE (PT)
Sen. EMÍLIA FERNANDES (PT)
JOSÉ FOGAçA (PMDB)
PEDRO SIMON (PMDB)

RONDÔNIA
Dep. AGNALDO MUNIZ (PPS)
EURlPEDES MIRANDA (PDT)
Sen. AMIR LANDO (PMDB)

RORAIMA
Dep. AÍRTON CASCAVEL (PPS)
ROBÉRIO ARAÚJO (PL)

SANTA CATARINA
Dep. CARLITO MERSS (PT)
EDISON ANDRINO (PMDB)
FERNANDO CORUJA (PDT)
LUCI CHOINACKI (PT)
RENATO VIANNA (PMDB)
Sen. CASILDO MALDANER .. (PMDB)

SÃO PAULO
Dep. ALDO REBELO ..(PCdoB)
ALOIZIO MERCADANTE (PT)
ANGELA GUADAGNIN (PT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB)

CUNHA BUENO (PPB)
DR. HÉLIO (PDT)
EMERSON KAPAZ (PPS)
FERNADO ZUPPO .... (Sem partido)
IARA BERNARDI (PT)
IVAN VALENTE (PT)
JAIR MENEGUELLI (PT)
JOÃO EDUARDO DADO (PMDB)
JOÃO HERRMANN NETO (PPS)
JOÃO PAULO (PT)
JOSÉ DE ABREU (PTN)
JOSÉ DIRCEU (PT)
JOSÉ GENOINO (PT)
JOSE ÍNDIO (PMDB)
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ... (PDT)
KINCAS MATTOS (PSB)
LAMARTINE POSELLA (PMDB)
LUCIANO ZICA (PT)
LUIZ ANTÔNIO FLEURY (PTB)
LUIZ EDUARDO GREENHALGH .. (PT)
LUIZA ERUNDINA (PSB)
MARCELO BARBIERI (PMDB)
MEDEIROS (PL)
MILTON MONTI (PMDB)
ORLANDO FANTAZZINI (PT)
PROFESSOR LUIZINHO (PT)
RICARDO BERZOINI (PT)
RUBENS FURLAN (PPS)
TELMA DE SOUZA (PT)
VALDEMAR COSTA NETO (PL)
Sen. EDUARDO SUPLICY (PT)

SERGIPE
Dep. AUGUSTO FRANCO ....(PSDB)
IVAN PAIXÃO (PPS)
PEDRO VALADARES (PSB)
TÂNIA SOARES (PCdoB)
Sen. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB)
JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT)

TOCANTINS
Dep. IGOR AVELINO (PMDB)
OSVALDO REIS (PMDB)
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Eu quero uma casa no campo

Casa de campo ou de praia é mais que o sonho de

consumo dos brasileiros que têm onde cair mortos. O

IBGE acaba de descobrir que, entre os quase 10 mi-

lhões de domicílios baldios no país, 2,7 milhões são

usados só para o lazer. É mais do que o número de

moradias do município do Rio.

Procura-se um almirante Magaldi
Na década de 60, com a falta dc luz, o governo convocou o al-
mirante Magaldi para chefiar o racionamento. Do seu QG o
comandante controlava tudo. Agora, tem gente boa achando

que é preciso um novo Magaldi - alguém não ligado a nenhu-
ma parte interessada. Do jeito que está, a responsabilidade fi-
ca diluída entre a Aneel, Ministério de Minas e Energia e
Conselho Nacional de Política Energética.

A desagregação da família
Pari convencer o governo a sepultar a
idéia de multar aqueles que exageras-
sem no consumo de energia, David
Zylbersztajn chegou a usar um argu-
mento extravagante: "Já 

pensou o nú-
mero de casais se separando depois
de o marido brigar com a mulher por
causa da multa na conta de luz."

Rede de intrigas
Tem gente tentando intrigalhar o governador Geraldo Alck-
min com a família de Mário Covas.

Copacabana é fêmea
A conta é oficial. Copacabana, o bairro mais famoso do Bra-
sil. tem S5.306 mulheres e 61.350 homens. São quase 24 mil
mulheres a mais.

Por favor, me ajude
A vaidade impede FH de implorar ao senador José Sarney

que abra mão do seu exílio político voluntário c volte ao
Senado. Hoje. a base política do governo na Casa só tem
soldado raso.

Casa arrumada
Depois de dois anos economizando clipes, a Fiesp conseguiu
equilibrar suas contas. Quando assumiu a casa dos ricos, Ho-
rácio Piva encontrou um déficit dc 6 milhões de reais por mês.

W1
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JRMi"Oi cortas de energia, na sua opinião, podem
r.rm;n provocar mais vtoMnda nas ddadesT"

"Creio que a falta de energia
não serei fator preponderante
pois aqueles que praticam furtos
vão praticá-los com ou sem ener-
gia elétrica."
(Elaine da Silva Josc Lopes)

"Mais uma vez a população
vai pagar pela falta de responsa-

bilidade do governo em não in-
vestir no setor elétrico. Depois
dos apagões é que nós vamos ver
as conseqüências."
(Ronaldo liaima)
¦ "O último fecha aporta. A luz já
está apagada."
(Luis Fernando Mcinicke)

CPI DA CORRUPÇÃO: Deputado retira assinatura a pedido de César Maia

Suplentes são 
pressionados 

a

retirar apoio à investigação

Mátcln Gouthior

DANIliLLA SIIOLL

Está aberta a temporada de ca-
ça aos suplentes rebeldes. Aque-
les que assinaram o requerimento
da CPI da Corrupção e se recusa-
ram a voltar atrás já estão sendo
punidos. A primeira vítima foi a
suplente de deputado Alcione
Athayde (sem partido-RJ), que
voltou ontem para casa depois
que o ex-ministro do Trabalho
Francisco Dornelles (PPB-RJ)
reassumiu sua cadeira na Cama-
ra. A estratégia de terror deu cer-
to. Temeroso de que o mesmo
acontecesse com ele, o deputado
José Egydio (PL-RJ), suplente do
atual secretário municipal de
Meio Ambiente, Eduardo Paes,
retirou ontem sua assinatura.

"Foi o prefeito César Maia
quem me pediu para retirar a as-
sinatura. Ele não me fez nenhu-
ma ameaça, mas, para quem sabe
ler, um pingo já é letra. O Eduar-
do Paes voltaria para Brasília e
eu, para ltaperuna", disse José
Egydio, no início da noite.

Dos 180 deputados que assi-
naram o requerimento da CPI da
Corrupção, de acordo com lista
divulgada ontem, 13 são suplen-
tes, dos quais dois do Rio. Com a
volta dos titulares, a assinatura
dos suplentes fica nula. Ontem a
noite, governistas informavam
que pelo menos três secretários
de estado retomariam suas cadei-
ras na Câmara.

Alcione Athayde. que assinou
o requerimento na quarta-feira,
contou que foi procurada no fim
de semana por deputados da Exe-
cutiva Nacional do partido. 

"Eles

disseram que, se eu não retirasse
minha assinatura, perderia o mari-
dato", afirmou. "Se o governo ti-
ra um ministro do Estado para
impedir uma CPI, é porque está
desesperado. A conduta deve cor-
responder ao medo."

Alcione Athayde, que pediu
desfiliação do PPB na quinta-
feira passada, vai se filiar ao
PSB do governador Anthony
Garotinho, seu primo em pri-
meiro grau. Ela nega que tenha
assinado o pedido de CPI por
não ter obtido liberação dc ver-
bas para a construção de um
hospital em Campos, como acu-
sam aliados do governo.
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Ao retomar sua cadeira de deputado. Dornelles anulou a assinatura dc sua suplente a CII

Malufistas se unem à oposição

BRASÍLIA - Quatro parla-
mentares do PPB assinaram o
pedido de instalção da CPI da
Corrupção. Dois deles são de
São Paulo, Arnaldo Faria de Sá e
Cunha Bueno, ambos parlamen-
tares próximos ao ex-prefeito
Paulo Maluf. Os outros dois pe-
pebistas são Augusto Nardes
(RS) e Jair Bolsonaro (RJ).

Considerado um dos melho-
res articuladores políticos do go-
verno, resta saber se o ex-minis-
tro Francisco Dornelles conse-
guirá reverter as assinaturas dos
quatro deputados do PPB. Há
quem duvide do sucesso da tare-
fa. "Não será um pedido do Dor-
nelles que me fará mudar de po-
sição", afirmou o deputado Ar-
naldo Faria de Sá (SP).

Segundo ele, a retirada de seu

nome dependerá da manobra que
o PT poderá fazer para impedir a
prorrogação de duas CPIs em
São Paulo para investigar contra-
tos com empresas do lixo assina-
dos pela prefeita Marta Suplicy.
Faria de Sá retiraria sua assinatu-
ra caso o PT impeça o prossegui-
mento de investigações na
Câmara Municipal dé São Paulo.

Dornelles tentará cumprir
na Câmara a missão de defen-
der os interesses do governo e
de tentar restabelecer sua frágil
base de sustentação, avaliam
correligionários do ex-ministro
do Trabalho.

Numa decisão de "consenso"

com o Planalto, Dornelles procu-
rou negar que tenha deixado a
cadeira de ministro para reverter
as assinaturas da CPI. Mas diz

que sua missão é «'mostrar" que a
CPI quer dificultar a administra-
ção do presidente Fernando I len-
rique Cardoso".

"Dornelles veio com o papel
de defender o governo. É uma
demonstração de fidelidade e dc
inteligência política", afirma o
deputado Delfim Netto (PPB-
RJ). O ex-ministro deixa claro
que está à disposição do presi-
dente e que seu mandato de de-
pulado segue até quando o pre-
sidente Fernando Henrique qui-
ser. O deputado Pedro Corrêa
(PPB-PE) avalia que. além de
anular a assinatura da suplente,
Alcione Athayde (sem partido-
RJ), à CPI da Corrupção, Dor-
nelles usará da boa influência
que tem entre os partidos para"ajudar" o governo.

QUEM ASSINOU A CPI DA CORRUPÇÃO

ACRE
JOSÉ ALEKSANDRO (PSL)
MÁRCIO BITTAR (PPS)
MARCOS AFONSO (PT)
NILSON MOURÃO (PT)
Sen. MARINA SILVA (PT)
TIÂ0 VIANA (PT)

ALAGOAS
Dep. GIVALD0 CARIMBÃ0 .... (PSB)
RÉGIS CAVALCANTE (PPS)
Senadora Heloísa Helena (PT)

AMAPÁ
Dep. EVANDRO MILH0MEN . .. (PSB)
Sen. SEBASTIÃO ROCHA (PDT)

AMAZONAS
Dep. VANESSA GRAZZIOTIN . (PCdoB)
Sen. JEFFERSON PERES (PDT)

BAHIA
Dep. ARIST0N ANDRADE (PFL)
EUJÁCI0 SIMÕES (PL)
HAR0LD0 LIMA (PCdoB)
JAQUES WAGNER (PT)
LUIZ ALBERTO (PT)
LUIZ MOREIRA (PFL)
NELSON PELLEGRINO (PT)
PAULO MAGALHÃES (PFL)
URSIC1N0 QUEIROZ (PFL)
WALDIR PIRES (PT)
WALTER PINHEIRO (PT)
Sen. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
PAULO SOUTO (PFL)
WALDECK ORNELAS (PFL)

CEARÁ
Dep. INÁCIO ARRUDA (PCdoB)
JOSÉ PIMENTEL (PT)
MORONITORGAN (PFL)
ROBERTO PESSOA (PFL)
PIMETEL GOMES (PPS)
SÉRGIO NOVAIS (PSB)

DISTRITO FEDERAL
Dep. AGNELO QUEIROZ ....(PCdoB)
GERALDO MAGELA (PT)
PEDRO CELSO (PT)
Sen. LAURO CAMPOS . (Sem partido)

ESPIRITO SANTO
Dep. JOÃO COSER (PT)
MAGNO MALTA (PTB)
MAX MAURO (PTB)
RITA CAMATA (PMDB)
Sen. PAULO HARTUNG (PPS)

GOIÁS
Dep. ALDO ARANTES (PCdoB)
EULER MORAIS (PMDB)
GEOVAN FREITAS (PMDB)
LUIZ BITTENCOURT (PMDB)
RONALDO CAIADO (PFL)
Sen. MAGUITO VILELA (PMDB)

MARANHÃO
Dep. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA . .(PSB)
NEIVA MOREIRA (PDT)
PAULO MARINHO (PFL)

MATO GROSSO
NINGUÉM ASSINOU.

MATO GROSSO DO SUL
Dep. JOÃO GRANDÃO (PT)
MANOEL VITÓRIO (PT)

MINAS GERAIS
Dep. CABO JÚLIO (PL)
CARLOS MOSCONI (PSDB)
GILMAR MACHADO (PT)
HÉLIO COSTA (PMDB)
JOÃO MAGNO (PT)
JOSÉ MILITÃO (PSDB)
LINCOLN PORTELA (PSL)
MARCOS LIMA (PMDB)
MARIA DO CARMO LARA (PT)
MARIA ELVIRA (PMDB)

MARIA LÚCIA (PMDB)
NILMÃRIO MIRANDA (PT)
OLÍMPIO PIRES (PDT)
PAULO DELGADO (PT)
PHILEMON RODRIGUES (PL)
RONALDO VASCONCELLOS .... (PL)
SARAIVA FELIPE (PMDB)
SÉRGIO MIRANDA (PCdoB)
TILDEN SANTIAGO (PT)
VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT)
ZEZÉ PERRELLA (PFL)
Sen. JOSÉ ALENCAR (PMDB)

PARÁ
Dep. BABÁ (PT)
ELCIONE BARBALHO (PMDB)
GIOVANNI QUEIROZ (PDT)
JOSUÉ BENGTSON (PTB)
PAULO ROCHA (PT)
SOCORRO GOMES (PCdoB)
Sen. ADEMIR ANDRADE (PSB)
JADER BARBALHO (PMDB)

PARAÍBA
Dep. AVENZOAR ARRUDA (PT)

PARANÁ
Dep.AFFONSOCAMARGO ....(PFL)
DR. ROSINHA (PT)
FLÁVIO ARNS (PSDB)
GUSTAVO FRUET (PMDB)
OLIVEIRA FILHO (PL)
PADRE ROQUE (PT)
RUBENS BUENO (PPS)
Sen. ÁLVARO DIAS (PSDB)
OSMAR DIAS (PSDB)
ROBERTO REQUIÃO (PMDB)

PERNAMBUCO
Dep. CLEMENTINO COELHO ... (PPS)
DJALMA PAES (PSB)
EDUARDO CAMPOS (PSB)
FERNANDO FERRO (PT)
GONZAGA PATRIOTA (PSB)

JOAQUIM FRANCISCO (PFL)
MARCOS DE JESUS (PL)
PEDRO EUGÊNIO (PPS)
SALATIEL CARVALHO (PMDB)
WOLNEY QUEIROZ (PDT)
Sen. CARLOS WILSON (PPS)
ROBERTO FREIRE (PPS)

PIAUÍ
Dep. WELLINGTON DIAS. .(PT)

RIO DE JANEIRO
Dep. ALEXANDRE CARDOSO .. (PSB)
BISPO RODRIGUES (PL)
CARLOS SANTANA (PT)
CORNÉLIO RIBEIRO (PSB)
DINO FERNANDES (PSDB)
EBER SILVA (PL)
FERNANDO GABEIRA (PV)
FRANCISCO SILVA (PL)
IÉDIO ROSA (PSB)
JAIR BOLSONARO (PPB)
JANDIRA FEGHALI (PCdoB)
JOÃO SAMPAIO (PDT)
JORGE BITTAR (PT)

JOSE EGYDIO (PL)
LUISINHO (PST)
LUIZ SÉRGIO (PT)
MILTON TEMER (PT)
MÍRIAM REID (PSB)
MIRO TEIXEIRA (PDT)
PAULO BALTAZAR (PSB)
VIVALDO BARBOSA (PDT)
WANDERLEY MARTINS (PSB)
Sen. GERALDO CÂNDIDO (PT)
ROBERTO SATURNINO (PSB)

RIO GRANDE DO NORTE
Dep. LAVOISIER MAIA (PFL)
SALOMÃO GURGEL (PDT)

RIO GRANDE DO SUL
ASSINARAM NÃO ASSINARAM
Dep. ADÃO PRETTO (PT)

AÍRTON DIPP (PDT)
ALCEU COLLARES (PDT)
ANA MARIA CORSO (PT)
AUGUSTO NARDES (PPB)
CEZAR SCHIRMER (PMDB)
CLÓVIS ILGENFRITZ (PT)
ENIO BACCI (PDT)
ESTHER GROSSI (PT)
EZIDIO PINHEIRO (PSB)
GERMANO RIGOTTO (PMDB)
HENRIQUE FONTANA (PT)
MARCOS ROLIM (PT)
NELSON PROENçA (PMDB)
ORLANDO DESCONSI (PT)
PAULO GOUVÊA (PL)
PAULO PAIM (PT)
POMPEO DE MATTOS (PDT)
WALDOMIRO FIORAVANTE (PT)
Sen. EMlLIA FERNANDES (PT)
JOSÉ FOGAçA (PMDB)
PEDRO SIMON (PMDB)

RONDÔNIA
Dep. AGNALDO MUNIZ (PPS)
EURlPEDES MIRANDA (PDT)
Sen. AMIR LANDO (PMDB)

RORAIMA
Dep. AÍRTON CASCAVEL (PPS)
ROBÉRIO ARAÚJO (PL)

SANTA CATARINA
Dep. CARLITO MERSS (PT)
EDISON ANDRINO (PMDB)
FERNANDO CORUJA (PDT)
LUCI CHOINACKI (PT)
RENATO VIANNA (PMDB)
Sen. CASILDO MALDANER .. (PMDB)

SÃO PAULO
Dep. ALDO REBELO (PCdoB)
ALOIZIO MERCADANTE (PT)
ANGELA GUADAGNIN (PT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB)

CUNHA BUENO (PPB)
DR. HÉLIO (PDT)
EMERSON KAPAZ (PPS)
FERNADO ZUPPO .... (Sem partido)
IARA BERNARDI (PT)
IVAN VALENTE (PT)
JAIR MENEGUELLI (PT)
JOÃO EDUARDO DADO (PMDB)
JOÃO HERRMANN NETO (PPS)
JOÃO PAULO (PT)
JOSÉ DE ABREU (PTN)
JOSÉ DIRCEU (PT)
JOSÉ GENOINO (PT)
JOSE ÍNDIO (PMDB)
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ... (PDT)
KINCAS MATTOS (PSB)
LAMARTINE POSELLA (PMDB)
LUCIANO ZICA (PT)
LUIZ ANTÔNIO FLEURY (PTB)
LUIZ EDUARDO GREENHALGH .. (PT)
LUIZA ERUNDINA (PSB)
MARCELO BARBIERI (PMDB)
MEDEIROS (PL)
MILTON MONTI (PMDB)
ORLANDO FANTAZZINI (PT)
PROFESSOR LUIZINHO (PT)
RICARDO BERZOINI (PT)
RUBENS FURLAN (PPS)
TELMA DE SOUZA (PT)
VALDEMAR COSTA NETO (PL)
Sen. EDUARDO SUPLICY (PT)

SERGIPE
Dep. AUGUSTO FRANCO ....(PSDB)
IVAN PAIXAO (PPS)
PEDRO VALADARES (PSB)
TÂNIA SOARES (PCdoB)
Sen. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB)
JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT)

TOCANTINS
Dep. IGOR AVELINO (PMDB)
OSVALDO REIS (PMDB)
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CPI DA CORRUPÇÃO Ex-ministro ameaça revelar nomes de parlamentares que lhe pediram liberação de verbas

ataque

Alan Marquos/Folhn Imagom

CAKMliM KOZAK E
GUSTAVO KRIEQER*

BRASÍLIA - Cheio de ressen
timentos e mágoas, o ex-minis-
iro da Integração Nacional, Fer-
nando Be/erra, promete entrar

para a turma do trombone do
Congresso Nacional. Reassume
a vaga no Senado hoje, assinan-
do o requerimento da CPI da
Corrupção e declarando guerra
aberta contra os dirigentes de
seu ex-partido, o PMDB. Tem
como alvos preferenciais os lide-
res na Câmara, Geddel Vieira Li-
ma (BA), e no Senado, Renan
Calheiros (AL). Contra eles, jura
u interlocutores ter informações
sobre liberação de verbas e e
execução de obras. Informações
estas que fariam parte de um de-
talhado arquivo preparado pelo
ministro nos 21) meses que este-
ve na pasta.

Foi justamente o apreço de
Bezerra por dossiês que azedou
de vez. sua relação com Calhei-
ros. No final do ano passado, ir-
ritado com o que definia como
isolamento imposto pelo líder do

partido no Senado, Bezerra de-
terminou a fiscalização cm obras
de municípios administrados por
aliados de Calheiros.

Uma delas serviu para apu-
rar a aplicação de RS 100 mil
para a canalização do Riacho de
Vaca Morta, em Murici (AL). O
prefeito é Remi Calheiros. ir-
mão do peeniedebista. O minis-
tério rejeitou a prestação de
contas apresentada por ele. Ca-
lheiros e Bezerra nunca mais fi-
/eram as pazes.

As ameaças contra Calheiros
e Geddel foram explicitamente
feitas por Bezerra a alguns pee-
medebistas e a articuladorcs po-
líticos do governo nas conversas
cm que foi negociada a sua saída
do governo. 

"Ele falou que vinha
chumbo grosso", conta um inter-

locutor do Palácio do Planalto.
O PMDB, especialmente

Geddel, desdenha das ameaças
do ex-ministro. "O 

que ele vai
dizer? Que eu briguei por
emendas para a minha base
eleitoral? Meus eleitores vão
adorar", disse.

No período em que esteve à
frente do Ministério, Bezerra
comentou com aliados as libe-
rações de emendas para a região
eleitoral de Geddel, na Bahia.
Conforme relato de um político
potiguar, o ministro mantinha
um controle dos pedidos atendi-
dos e não atendidos, justamente
para defender-se de eventuais
cobranças do Planalto e do co-
mando do PMDB de não estar
estar empenhado na preserva-
ção da base.

Sem se lembrar que o ex-mi-
nistro precisava passar por um
período de quarentena antes de
reassumir a Confederação Na-
cionaj da Indústria (CN1), o atu-
al dirigente da entidade, deputa-
do federal Moreira Ferreira
(PFL-SP), passou grande parte
do dia de ontem convidando os
presidentes de federações para a
posse. A maioria confirmou pre-
sença e já havia marcado vôo pa-
ra Brasília.

O fim da cerimônia, marca-
da inicialmente para ás 12 ho-
ras, pode evitar um constrangi-
mento para alguns presidentes
das federações e empresários,
que não querem ser dirigidos
por um político cuja vida está
sendo investigada.

A maior resistência ao nome
de Bezerra, é de industriais sem
vinculação partidária. Eles re-
clamam que o cargo de presiden-
te da CNI está demasiadamente
ligado a interesses políticos. A
defesa da indústria tem ficado
para segundo plano.

•Colaborou Fabiano Lana

O ex-ministro Fenumdo Bezerra promete artilharia pesada eontra e.x-companhetms de PMDB

Comissão condena atitude

BRASÍLIA - A Comissão de
Ética Pública do governo fede-
ral condenou ontem o ex-minis-
troda Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra. A comissão con-
cluiu que Bezerra feriu o código
de ética do funcionalismo públi-
co ao aceitar favores financeiros
da Confederação Nacional da
Indústria, da qual é presidente
licenciado. O Jornal do Brasil
revelou que nos 20 meses em
que esteve no governo, Bezerra
contou com assessores e segu-
ranças pagos pela confederação.
Ele mora em uma mansão da en-

tidade. pagando aluguel abaixo
do mercado. Na entrevista em
que renunciou ao cargo, Bezerra
disse não considerar anti-ético
receber os favores.

O presidente da Comissão de
Ética Pública. João Geraldo Pi-
quet Carneiro, respondeu uma
consulta feito pela Presidência
da República. Esclareceu que o
Código de Conduta da Alta Ad-
ministração Federal prevê que a
autoridade pública 

"não 
poderá

receber salário ou qualquer ou-
tra remuneração de fonte priva-
da em desacordo com a lei, nem

receber transporte, hospedagem
ou quaisquer favores de particu-
lares de forma a permitir situa-
ção que possa gerar dúvida so-
bre a sua probidade ou honora-
bilidade".

O presidente da Comissão ob-
servou ainda que 

"a utilização de
imóvel e despesas correlatas sub-
sidiados por entidade privada, e a
nomeação para cargos de con-
fiança de pessoas que recebem
salário de entidade privada, sem
suspensão do respectivo contrato
contradizem o disposto no artigo
T do Código de Ética".

FH e PMDB

adiam escolha

BRASÍLIA - A escolha do no-
vo ministro da Integração Nacio-
nal foi adiada para a próxima se-
mana. Ontem, o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso e o co-
mando do PMDB acertaram que
a escolha terá de aguardar o resul-
tado da operação de esvaziamen-
to da CPI da Corrupção. O objeti-
vo é usar a vaga e os cargos a ela
vinculados como moeda para reti-
rada de assinaturas do requeri-
mento de CPI.

No PMDB, a preferência é
por um político que tenha a pre-
tensão de disputar a eleição do
ano que vem. Já no Planalto, a
expectativa é a de que o partido
encontre alguém sem pretensões
eleitorais. O presidente quer que
os ministros candidatos deixem
seus postos em dezembro. Se o
indicado quiser disputar as elei-
ções de 2002, ficaria no cargo
apenas sete meses.

Ontem, a bolsa de apostas cm
Brasília indicava o nome do sena-
dor Ramez Tebet (MS), que conta
com o apoio de parte significativa
da bancada. Já o deputado Michel
Temer (MS), na avaliação de pee-
medebistas, tem poucas chances.

Também estão cotados o pri-
meiro vice-líder do PMDB, de-
putado Eunício Lopes de Olivei-
ra (CE), o senador José Fogaça
(RS) e o deputado licenciado
Henrique Eduardo Alves - que
está na secretaria de governo pa-
ra projetos especiais do Rio
Grande do Norte.

Henrique é o candidato do
partido ao governo potiguar no
ano que vem. O ex-ministro Pau-
Io Lustosa também foi cogitado.
Mas, como Eunício, é do Ceará e
inimigo do governador tucano
'lasso Jercissati.
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Todo Domingo,
no Caderno Viagem.
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VOZ,FALA,INIBIRÃO
ARGUMENTAÇÃO SOB PRESSÃO
ORATÓRIA, IMPROVISO, MHÁMICÃ DC GRUPO

CONSULTAS E CURSOS
FONOAUDIÒLOGO

. SIMON WAJNTRAUB
I COPACABANA BARRA SP

(21) 236 5223 / 236 5185 / 235 4751
Devido ao sucesso da entrevista no
Programa do J6, estou atendendo

também em S. Paulo, no salão
de convenções do Hotel Cadoro.

LIVRO, 6 K-7, DICÇÃO IMPOSTAÇAO, ORATORIA

uj
Itorl
S Vglll

q ^—M

UCAM

U N I V E R S I D A D E C A N D I DO MENDES
Campus Centro
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING
mu~uumam* Pós Graduarão Lato Sensu ""

Objetivo: Habilitar e especializar profissionais proporcionando-lhes
conhecimentos teóricos e vivências práticas sobre o estado da arte
em Marketing.
Público-Alvo: Profissionais que atuem em Marketing e áreas adjacentes
em Iodos os tipos de organizações, interessados em atualizar e aprofundar
conhecimentos.

. fteí ,: .Jn(lÍÍljÍllÍ)ÍÊÍ
llÍ5«r,ít(|$ 12 parcelas fixai d» R$ 330,00
Ab*r InlormafõM • r*i«rvas

CPGE - Rua da Assembléia, 10 Sala 307 ¦ Centro • RJ
Telefax: 531 -2363 ou 531-2000 Ramal 223

COMUNICADO
À PRAÇA

Comunicamos ao público cm geral
que foram furtados os talões de
cheques correspondentes às folhas
de numeração e série abaixo,
pertencentes a clientes desta Agência.
NUMERAÇÃO SÉRIE
000.001 a 000.020 DH7B-RZ
000.001 a 000.020 DH7C-RZ
000.001 a 000.020 DH7D RZ
000.001 a 000.020 DH7F-RZ
000.001 a 000.020 DH7G-RZ
000.001 a 000.020 DH7H RZ
000.001 a 000.020 DH7J-RZ
000.001 a 000.020 DH7K-RZ
000.001 a 000.020 DH7L-RZ
000.001 a 000.020 DH7M-RZ
000.001 a 000.020 DH7N-RZ
000.001 a 000.020 DH7P-RZ
000.001 a 000.020 DH7Q-RZ
000.001 a 000.020 DH7R-RZ
000.001 a 000.020 DH7S-RZ
000.001 a 000.020 DH7T-RZ
000.001 a 000.020 DH7V-RZ
000.001 a 000.020 DH7W-RZ
000.001 a 000.020 DH7X RZ
000.001 a 000.020 DH7Y-RZ
000.001 a 000.020 DH7Z-RZ
000.001 a 000.020 DH80-RZ
Se eventualmente forem
apresentadas, não serão pagas por
falta de legitimação.

BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 2987-4

Largo do Jacaré ¦ Urb. RJ

SEU FIM DE SEMANA

COMEÇA AQUI.

Revista Programa,
Toda Sexta-feira, ()^«n*i>ui(iiriii'oiut«uiiriri

no Jornal do Brasil. »• • i > • •••>!

A UCAM
U N I VERSIDADE C A N D I D O MENDES
P RÔ- R E ITOR I A DF. I' ÓS - G K A D U A Ç A O E PESQUISA

MESTRADO

Economia Empresarial
Recomendado pela CAPES I MEC

Turmas: Tarde e Noite

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Finanças e Investimento das Empresas
Estratégia Empresarial
Planejamento e Controle Gerencial
Regulação e Competitividade

Inscrições: Maio
Seleção: Junho
Início: 06 de Agosto

10° ANO
Professores:
Alexis Torlbio Dantas. André Arruda Víllola. Carlos Augusto Caldas
de Moraes. Cláudio Octávio do Moura. Edson Nunes, Guilherme
Maia, Hamilton Tolosa, Jorgo Fagundes. José Cláudio Ferreira da
Silva (Diretor), José Luís Oroíro, Lamounior Erthal Villela, Leonardo
Burlamaqui, Luiz Fernando Cerquoira, Marcello Nonnenberg,
Marta dos Reis Castilho. Márcia Marquos do Carvalho, Paulo Talnor,
Renato da Fonseca, Renato Villela, Renaut Michel, Rita Luzia
Aguiar Lima o Rogório Sobreira.

Informações: Mestrado em Economia Empresarial
Praça Pio X, 7 - 8° andar • Tel/Fax: (0xx21) 518-5489 o 518-4557 (à larde) • www.candidomendes.br

A^eiuhi do Milênio - a IiiUtikhioii.il

IDENTIDADE E DIFERENÇA

NA ERA GLOBAL

Rio - 21, 22 c 23 de Maio de 2001

Ackbar Abi) as
Hong Kong University

Boris Groys
Akadeinie der Bildendcn Kiinste - Viena

Cândido Mendes
Sênior Board of the International Council

of Social Sciences (UNESCO)
Cruig Cnlhnun

New York University
Emmanucl Lizcano

Universidad Compluténse de Madrid
Enrique Rodrigues I.arreta

Instituto do Pluralismo Cultural (UCAM)
Hassan Arfoui

Institui du Monde Árabe - Paris
Jacquesd'Adesky

Centro de Estudos das Américas (UCAM)
.lérômc Dindé

Department Ànalysis and Forecasting (UNESCO)
Jessé Souza

Universidade de Brasília
Jomo Kwame Sundaram

University of Malaya
Karl Erik Scholhammer

Pontifício Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC)

Inscrições: R$ 60,00 ¦ Vagas Limitadas • ENTREGA DE CERTIFICADOS

Leonor Arfuch
Universidad de Buenos Aires
Leszek A. Kosinski
International Social Science Council (UNESCO)
LivioSansone
Centro de Estudos Afro-Asiáticos (UCAM)
Luc Ferry
Sorbonne - Paris
Maria Isabel Mendes de Almeida
PUC-Rio/UCAM
Michel-Rolph Trouillot
University of Chicago
Roberto Dainotto
Duke University
Ruben George Oliven
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Sara Ahnted
Lancaster University
Sarah Franklin
Lancaster University
Saurabh Dube
El Colégio de México
Tariq Ali
New Left Review - London
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MAIS INTELIGENTE

DO QUE QUEM ESCREVE,

SÓ MESMO QUEM LÊ.

LIGUE E RIO: 574-5000
OUTRAS LOCALIDADES:

0800 235000

JORNAL DO BRASIL

O jornal da inlcligfincin brusileira
www.lb.com.br
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¦ PAULO FONA

0 senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) passou boa
parte da manhã de ontem acertando com o advogado Márcio
Thomaz Bastos e assessores a continuidade de sua defesa no
Conselho de Ética do Senado. "O Márcio está convencido de que
não é caso de cassação e isso ajuda muito", diz ACM, que conta
com a respeitabilidade do advogado contratado.

O ex-presidente do Senado prossegue sua luta diária para es-
tender a convicção de sua inocência para seus pares, especial-
mente os integrantes do conselho.

Contabiliza como certo os cinco votos do PFL; dois ou três do
PMDB; um ou dois do PSDB e mais outro da oposição. "Nao vão
me cassar porque sabem que é uma injustiça", avalia.

Calmo, o ex-presidente do Senado já admite que foi "omisso

ao não agir administrativamente contra a ação do senador José
Arruda (sem partido-DF) e da ex-diretora do Prodasen Regina
Borges. "Mas são pecados distintos, que merecem punições dite-
rentes", advoga.

¦
O ex-aliado do presidente Fernando Henrique avisa que não

irá retirar sua assinatura do pedido da CPI da Corrupção mesmo
porque sabe que as denúncias que fez foram confirmadas: "Falei

do DNER. era verdade e ele acabou. Falei da Sudam e da Sude-
ne, confirmaram-se as denúncias", relembra, com um sorriso.

?

Gesto
A amigos, ACM estranha o

fato de o ex-ministro da Integra-
ção Nacional Fernando Bezerra
(PMDB-RN) ter identificado,
entre tantos projetos irregulares
na Sudam, exatamente o que en-
volvia a esposa do senador Ja-
der Barbalho (PMDB-PA).

Muda tudo
No dia 1 ° de junho será com-

posto novo Conselho de Ética, o
que de fato julgará os senadores
ACM e Arruda, caso a Mesa do
Senado instaure o processo,

Os nomes serão indicados
pelos líderes dos partidos.

Fora
Quem abre vaga, na oposi-

ção, p;ira o senador Saturnino
Braga (PSB) poder apresentar o
relatório sobre a quebra ou não
do decoro parlamentar de ACM
e Arnida é o senador Jefferson
Peres (PDT-AM).

Da oposição, ele é o inte-
grante mais novo do Conse-
lho de Ética.

Sem punição
O Conselho de Ética pode

decidir pela comprovação da
quebra do decoro parlamen-
tar de ACM e Arruda, mas
não definir qualquer punição,
pedindo à Mesa do Senado
apenas a abertura do proces-
so contra eles.

Fui...
O presidente do PTB, depu-

tado José Carlos Martinez (PR),
despachou solenemente o ex-
ministro Fernando Bezerra que,
no sábado, pretendia entrar no
partido."Passou a hora", descartou.

Queimado
O Palácio do Planalto não

quer mais a permanência de Dé-
lio Cardoso na direção do De-
parlamento Nacional de Transi-
to (Denatnin).

Lá como cá
O presidente dos EUA,

George W. Bush, nomeou 27
novos embaixadores, dos quais
somente cinco são diplomatas
de carreira.

Metade deles deu mais de
US$ 25 mil ao candidato Bush.
O da França] Howard Leach,
doou US$ 225 mil e o da Grã-
Bretanha, Williani Farisch -
criador de cavalos -, contribuiu
comUSS 143,8 mil.

Na internet
A senadora Heloísa Helena

(PT-AL) não respondeu, no site
Democracia.com, a duas per-
guntas do ex-secretário-geral da
Presidência da República
Eduardo Jorge.

Ele queria saber se ela lera
carta dele enviada para a parla-
mentar, e como se sentia sendo
caluniada como ele foi.

César econômico
O prefeito César Maia tem

repetido em reuniões de gover-
no que pretende economizar
pelQ menos RS 2,3 bilhões até
julho.

Os fornecedores da prefei-
tura não recebem há quatro me-
ses.

César volúvel
Em apenas 20 minutos o

prefeito do Rio mudou de idéia
em relação ao Bolsa-Escola do
Ministério da Educação.

"Não tenho interesse por es-
se programa", disse no começo
de uma reunião ontem em Bra-
sília. "Vou chamai a minha se-
cretária de Educação", rebateu
no mesmo encontro, garantindo
RS 1,2 milhão para oJRio.

Rio suíço
A TV Suice Romande, com

sede em Genebra, mandará ao
Rio equipe para fazer uma re-
portagem. A cidade será vista
não somente pelo seu enfoque
turístico, mas pela questão cul-
tural e dos direitos civis.

Chico Buarque e o pintor
Antonio Veronese serão entre-
vistados.

No Rio é pior
Os dados são das Delega-

cias Especiais de Atendimento
à Mulher: o número de ocor-
rência dobrou nos últimos qua-
tro anos: de 10.894 (1997) para
24.875 (em 2000). No Brasil a
violência doméstica atinge
uma mulher a cada dois minu-
tos. No Rio são registrados sete
casos por hora.

Pressão
Está prestes a voltar ao Tri-

bunal de Justiça do Rio um
grupo de funcionários cuja
contratação, sem concurso pú-
blico, foi anulada na gestão
passada, pelo então presidente
Humberto Manes.

A questão foi julgada pe-
lo Órgão Especial, que mante-
ve a anulação, mas o grupo, en-
cabeçado pela filha do desem-
bargador Jorge Uchôa com sa-
lário de RS 9.000 e do qual
constam apaniguados de outros
desembargadores, recorreu ao
Conselho da Magistratura em
julho de 2000.

O relator do recurso,
desembargador Pestana de
Aguiar, demorou nove meses
para colocá-lo em pauta.
Com nova composição, o
Conselho da Magistratura
decide hoje pela volta ou não
do trem da alegria.

LANCE LIVRE

O senador Josc Alencar
(PMDB-MG) recebe hoje, às
18h30, o título de benemérito do
Rio, na Alerj.

A UniverCidade e o TST lançam
o livro Legislação esportivo-traba-
lhista, hoje, :\s 20h, com o presiden-
te do tribunal, Almir Pazzianotto.

Dança, Arte & Paixão é o nome
do espetáculo do grupo Pós-CIás-
sico do Rio, no projeto Quinta no
BNDES, às 19h.

Começa hoje a exposição Mães
que fazem no Città America. São
diversas fotos que homenageiam
mães artistas, socialites e políticas.

As falsas cooperativas estão na
mira do Ministério Público do Tra-
balho (MPT). Hoje e amanhã o
MPT promove o seminário As Re-
lações do Trabalho e as Cooperati-
vas, na sede do Crea, no Centro.

Ministro também tem que fa-
zer política.

Gráfico da corrupção no Brasil
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Brasileiros acham 
que 

a

corrupção cresceu no 
paisi

¦ Pesquisa revela que 6% dos eleitores já trocaram seus votos por dinheiro!

FABIANA MAR1NELLO
Agência JB

SÃO PAULO - A maioria dos
brasileiros acredita que a cor-
rupção cresceu na administra-
ção federal nos dois últimos
anos. Segundo pesquisa reali-
zada pelo Ibope para a Trans-
parência Brasil, ONG associa-
da à Transparency Internatio-
nal, a percepção da corrupção
é mais acentuada no plano fe-
deral e a avaliação negativa te-
ve a contribuição das denún-
cias recentes envolvendo ór-
gãos governamentais - como a
violação do painel do Senado.
A pesquisa da Transparência
foi realizada com duas mil
pessoas, distribuídas igual-

mente pelas cinco regiões.en-
tre 15 e 20 de março.

Para avaliar a opinião da
população brasileira sobre o
assunto foi elaborada uma
questão subdividida em três.
A pergunta era: "Nos últimos
dois anos, o grau de corrup-
ção na esfera federal aumen-
tou, diminuiu ou continuou
igual?" - reproduzida igual-
mente para os planos estadual
e municipal. No que se refere
ao nível federal, 51% dos en-
trevistados têm a percepção
de que a corrupção aumentou:
apenas 7% acreditam que di-
miniiiu. No plano estadual, a
corrupção aumentou para
41% dos entrevistados e, no
municipal, para 40%. "A 

per-

cepção negativa que a socie-
dade tem é muito grave, pois
mostra que se o governo está
implantando medidas contra
corrupção, ela não está perce-
bendo", disse o secretário-ge-
ral da Transparência. Cláudio
Weber Abramo.

Além de avaliar a percep-
ção da sociedade, a pesquisa
da Transparência revelou que,
nas eleições municipais de
2000, 6% dos eleitores rece-
beram proposta de compra de
votos por dinheiro. "Os entre-
vistados responderam a uma
pergunta objetiva, se recebe-
ram dinheiro pelo voto", disse
o analista político e professor
da Universidade de Campinas,
Bruno Wilhelm Speck. Não

estão incluídos aí aqueles que
receberam cesta básica ou ma-
teriais de construção em troca
do seu voto.

As propostas de compra
direta de votos se concentram
nas regiões Norte e Centro-*
Oeste, com uma taxa de 12%
do eleitorado, o dobro da mé*
dia nacional. Nas regiões
Nordeste e Sul a taxa é de
7%, enquanto no Sudeste caí
para 4%.

Segundo Cláudio Abramo!
o governo federal erra quando
não cria um Plano de Comba-I
te à Corrupção que acabe com
a causa do problema. 

"E fun-
damentál a fiscalização de to-
dos os órgãos governamentais
para queo mal não se repita.''

Renúncia 
passa 

em Io turno

BRASÍLIA - O Senado apro-
varou ontem, com 50 votos
favoráveis e 22 contrários,
proposta de emenda constitu-
cional que obriga o presidente
da República, governadores e
prefeitos a se desincompatibi-
lizar seis meses antes das
eleições para evitar a corrup-
ção no processo eleitoral.

O texto, que precisa ser
aprovado pela segunda vez no
Senado, de autoria do senador
Nabor Júnior (PMDB-AC).
tem a justificativa de que os
administradores que disputam
a reeleição ainda no cargo

têm vantagens. Segundo Na-
bor, eles podem utilizar a "a

máquina administrativa em
favor de sua candidatura, em
detrimento de outros postu-
lantes que, já de início, en-
frentám a campanha com me-
nor vantagem do que a do go-
vernante candidato".

O assunto dividiu tanto os
senadores da oposição quanto
governistas. Os senadores
Eduardo Suplicy (PT-SP) e
Lauro Campos (sem partido-
DF) defenderam a renúncia e
criticaram a reeleição. "Não

há dúvidas de que Fernando

Henrique tenha comprado vo-
tos para garantir sua reelei-
ção", criticou Lauro Campos.
Contrariando os colegas da
oposição, o senador Tião Via-
na (PT-AC) disse que a pro-
posta diminui o tempo de
mandato.

O argumento foi o mesmo
do líder do PSDB no Senado,
Sérgio Machado (CE), para
quem 

"a renúncia pode dimi-
nuir em até 20% o mandato
dos administradores". Já o
senador íris Rezende
(PMDB-GO), argumentou
que o peso de um candidato

detentor de mandato é muito
maior que o de seu adversa-
rio numa disputa

O senadores também apro-
varam projeto que determina
regras de inelegibilidade para
senadores. Pelo texto aprova-
do. são inelegíveis senadores
em meio de mandato que ten-
tarem nova eleição para o
mesmo cargo, ficando excluí-1
dos da determinação aqueles
que renunciarem até a data dá
convenção partidária. Depois
de votado em segundo turno
no Senado, o texto segue para
a Câmara dos Deputados.

e-nniil puru esta coluna: informejb@JI).com;l)r

Convite

Aprenda a dar limites sem ser autoritário

0 Centro Educacional da Lagoa convida:

CEL CONVERSA

Limites Sem Trauma"^

Palestrante:

Tania Zagury

mestra em educação

Participe e esclareça suas dúvidas.
Sorteio de livros autografados.

Evento gratuito.

Data: 17 de maio
Horário: 19h30min

Local: Clube de Regatas do Flamengo - Salão Nobre
Av. Borges de Medeiros, 997

Jfedf
-hi?r
CFI*

MVB
^mJjk
cíUUAetái

Mais informações
www.cel.com.br

DEPARTAMENTO DE
Cs H' l{/ H' V(\/

EMENDA
Alerj aprova extinção do voto secreto

A Assembléia Legislativa do Rio aprovou ontem, em primeiro
turno, emenda que extingue o voto secreto na cassação de
parlamentares e na apreciação de vetos do governador. Hoje
começam também as votações de sele projetos de resolução que
extinguem o voto secreto em outras circunstâncias. De acordo
com o presidente da Assembléia, Sérgio Cabral Filho (PMDB),
até o fim deste mês, o voto secreto deverá estar definitivamente
extinto na Casa. A Assembléia do Amapá deverá votar projeto
semelhante em duas semanas.

UNIÃO HOMOSSEXUAL ADIADA
Projetos atrasam a votação da proposta

A votação do projeto de lei que cria a união entre pessoas do
mesmo sexo foi adiada. Em tramitação há seis anos,
a proposta da atual prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT),
deveria ter sido apreciada ontem na Câmara dos Deputados,
mas duas matérias constitucionais estão barrando a pauta de
votações. O projeto que trata da nova conceituação de prisão
especial e a regulamentação do Fundo da Pobreza, ambos do
Executivo, têm prioridade na pauta.

CRIME NO PONTAL
Juiz decreta prisão de nove militantes do MST

O juiz Atis de Araújo Oliveira decretou ontem em São Paulo a prisão
preventiva de nove integrantes do MST acusados da morte de Gilmar
Santiago dos Reis, de 43 anos, ocorrida sábado passado no
assentamento Água Nova, em Teodoro Sampaio, região do Pontal do
Paranapanema, Suspeito de furtar animais e objetos de outros
assentados, Gilmar foi espancado e executado a tiros. Seu corpo foi
encontrado pela polícia enterrado de cabeça para baixo, num buraco
aberto numa mata do assentamento.
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0 NOVO LUBRIFICANTE DA JORDAN.

A tecnologia Petrobras estci cada vez mais presente na F6rmula 1. A equipe Jordan-Honda acaba de assinar um contrato com a

Petrobras, que ser& a fomecedora oficiai do 6leo lubrificante. Nada mais justo. Lubrax e produzido e testado dentro dos mais exigentes

padroes internacionais de qualidade. Isso voce e a torcida inteira do Brasil sabem. Agora chegou a hora do mundo todo saber.
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LUBRAX.

AGORA EM NOVA

EMBALAGEM.
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A tecnologia Petrobras está cada vez mais presente na Fórmula 1. A equipe Jordan-Honda acaba de assinar um contrato com a

Petrobras, que será a fornecedora oficiai de óleo lubrificante. Nada mais justo. Lubrax é produzido e testado dentro dos mais exigentes

padrões internacionais de qualidade. Isso você e a torcida inteira do Brasil sabem. Agora chegou a hora do mundo todo saber.

PETROBRAS
B GOVERNO B
1 FEDERAL 1Trabalhando am lado o Brasil
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Atrás da Sombra

Começam 
a surgir prognósticos sobre os efei-

tos do racionamento de energia que entrará
em vigor no dia I" de junho. As conseqüências
serão bem piores do que se imaginava. Segundo
estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)j o
corte médio de 20% no consumo durante seis
meses provocará redução de 1,5 ponto percentual
rio Produto Interno Bruto: estimado inicialmente
em 4,5%, o crescimento do PIB não passará de
3%. O país deixará de produzir RS 15 bilhões em
bens e serviços. Caso se confirmem as previsões,
cerca de 850 mil postos de trabalho desaparece-
rão ou deixarão de ser criados, a arrecadação cai-
rá RS 6,6 bilhões, e o saldo da balança comercial
sofrerá perda de USS 1.6 bilhão! Para 2002, oce-
nário é ainda mais cinzento sem retomada da
oferta de energia, pode-se riscar do mapa qual-
quer hipótese de crescimento.

O quadro é tão dramático que. na reunião do
Conselho Nacional de Política Energética (CN-
PI;), o ministro da Fazenda. Pedro Malan, defen-
deu o adiamento das medidas. Pediu mais tempo
para que 

"todos 
pudessem refletir melhor e testar

as possibilidades que tiverem maior nível de eficá-
cia". I: fez uma advertência aos autores do plano
de racionamento: "Quaisquer medidas que forem
adotadas para o racionamento trarão profundo im-
pacto na produção, no emprego, e provavelmente
na inflação". A análise de Malan se escora nas pro-
jeções dos empresários. Estima-se que, além da
queda de 1,5% na taxa de produtividade, os custos
de produção deverão subir nesta mesma propor-
ção. o que significa lenha na fogueira da inflação.

O racionamento também terá reflexos nega-
tivos sobre investimentos em energia. Basta ver a
reação da AES Coqioration. maior produtora in-
dependente de energia elétrica do mundo, que já
aplicou no Brasil mais de USS 6 bilhões. Em vi-

sita a Porto Alegre, o americano Dennis Bakke -
presidente e fundador da AES - anunciou a sus-
pensão de investimentos de USS 2,5 bilhões em
novos projetos, até que a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) corrija os rumos de sua
política. Na opinião de Bakke (que não é isola-
da), a Aneel é culpada pela crise pois não cum-
priu acordos de concessão, principalmente quan-
to ás tarifas. "Essa 

política vai arruinar a econo-
mia. novos investidores não entrarão no país c os
que aqui estão viverão período doloroso", disse o
empresário, com o peso de quem controla a Ele-
tropaulo e a Companhia de Geração de Energia
Elétrica Tietê (fatia privatizada da Cesp).

A crítica de Dennis Bakke certamente proce-
de. O que mais impressiona hoje é a postura
olímpica dos responsáveis pelo setor energético.
Continuam a agir como se a questão se resumis-
se à falta de chuvas, á estiagem imprevista. Se al-
guém errou, foi a Mãe Natureza. Ontem, o presi-
dente do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), Mário Santos, voltou a isentar-se em jau-
diência na Câmara dos Deputados. Após revelar
que o governo federal foi avisado cm março so-
bre a escassez, afirmou que. se os apagões tives-
sem começado em maio. o percentual de raciona-
mento ficaria em torno de 10% e 15%. Compor-
tando-se como mero observador. Santos alertou:"Quanto mais se atrasar o racionamento, o remé-
dio será mais amargo e as seqüelas maiores".

A sociedade dispensa as ameaças do presi-
dente do ONS e de todos os burocratas que ti-
nham a obrigação de garantir o fornecimento de
energia. Sem alternativa, os brasileiros se prepa-
ram e se mobilizam para enfrentar o raciona-
mento. Mas esperam que alguém pague pelos
prejuízos impostos à Nação. Que os culpados
saiam da sombra.

Nau sem Rumo

Contradição 
política tem limites que, negli-

genciados. voltam-se contra quem não
presta atenção ao redor. O governo andou em
ziguezague para se livrar da criação de uma
CPI genérica sobre corrupção: da indiferença
para fingir controle da maioria, na semana pas-
sada, certo de vencer, facultou a quem quisesse
liberdade de assinar o requerimento para sua
criação. Reavaliou agora a extensão do equívo-
co e voltou atrás. Mobiliza-se numa operação
de emergência para impedir a consumação da
idéia da CPI. que ganhou força e autonomia.

Trava o governo Fernando Henrique uma ba-
talha contra o tempo. A oposição já conta com a
assinatura de 29 senadores e 186 deputados,
quando bastam 171.0 ministro do Trabalho dei-
xou ontem o cargo e voltou à bancada do PTB,
numa operação para retirar a assinatura do suplen-
te de Francisco Dornelles. O ministro Fernando
Bezerra (de saída) já prometeu a oposição assinar
o requerimento assim que reassumir o mandato
de senador. Como se vê. é conta de soma zero. De
grão em grão, a maioria quer esvaziar a operação,
que se encheu pelo mesmo método.

O ritual das CPIs é sinuoso para garantir
emoção. O presidente do Senado, Jader Barba-
lho, fez o que estava ao seu alcance cancelan-
do duas sessões do Congresso para esfriar a
questão. A oposição quer contar com a presen-
ça de dirigentes da OAB. ABI e CNBB no ri-
tua!. Quando o requerimento for publicado no
Diário do Congresso e lido no plenário não ha-
verá mais como retirar assinatura. A oposição

ia bater o martelo ontem, mas Jarbas Barbalho
adiou a sessão. O PFL faz o possível e se dina-
mizou para deter a onda oposicionista, em for-
ma de ressaca.

Todos os sinais atestam a dificuldade em
que o governo Fernando Henrique se deixou
apanhar. Não há dúvida de que a operação po-
lítica do Planalto não avaliou corretamente os
altos riscos quando liberou parlamentares da
maioria para subscreverem a criação da CPI.
Ao voltar atrás, o governo deu testemunho de
amadorismo político. A operação em duas fren-
tes - a favor e contra a CPI além de hesitação
no racionamento de energia - mais do que dis-
plicente foi mal calculada. As conseqüências se
acumulam à frente do governo sem condições
de retomar, de imediato, a confiança da socie-
dade. Sem ela a situação começa a se agravar.

O atropelo dá a impressão de debandada
na maioria parlamentar, que não tem coesão,
nem objetivo claro, nem rédeas de comando.
Só erro de cálculo justifica tanto desacerto,
porque o Planalto viu a tempo (mas não agiu a
tempo) que a CPI montaria um palanque elei-
toral inevitável para a oposição: com os traba-
lhos de investigação, o país se voltará para a
eleição e, à sombra da sucessão presidencial,
será acelerada a eleição nos estados. Assim,
não há mais nada a esperar da programação le-
gislativa. Nem reformas, nem medidas provi-
sórias, nem mesmo a redução do atraso legis-
lativo. No vazio político, só a nau da sucessão
terá ventos para se movimentar.

/

Últimos Capítulos

O 
Tribunal de Contas da União praticamente
escreveu um dos capítulos mais importan-

tes da novela do Fórum Trabalhista de São Pau-
lo ao determinar que os envolvidos no eseânda-
lo, à frente o juiz Nicolau dos Santos Neto e o
ex-senador Luiz Estevão, paguem a conta do
desvio de RS 197 milhões e o façam em 15 dias.

Parece julgamento draconiano, mas a no-
vela se arrasta há tempo suficiente para que os
implicados manipulem o dinheiro desviado e
disponham seus bens pessoais de forma a esca-
parda malha da Justiça. O próprio juiz Nicolau,
de sua cela em São Paulo, segundo se informa,
realiza manobras constantes para transferir a
terceiros imóveis e carros.

E por tudo isto que a máxima rapidez neste
caso, desde que seja respeitado o direito de defe-
sa dos acusados, é fundamental. Quanto mais o
tempo passa mais se fortalece na opinião publi--
ca a convicção de que no linal das contas a enor-
me quantidade de dinheiro espertamente canali-
zada para a quadrilha envolvida na construção
do Fórum ficará onde está. A prova disto é que
até agora o governo só conseguiu bloquear USS
2 milhões depositados num banco suíço.

Proporcionalmente, é pouco. Como também
é ralo o consolo de saber que o juiz Nicolau está
preso (depois de tontear a Polícia Federal em fu-

V

ga espetacular que lembra sob todos os aspectos
outra fuga, a do tesoureiro de campanha P.C. Fa-
rias) e Luiz Estevão teve o mandato de senador
cassado. No relatório do TCU constam ainda os
nomes de dois donos da construtora Incal e o ex-
presidente do TRT paulista que sucedeu a Nico-
lau no comando da obra inacabada do Fórum.

Todos eles, de acordo com o relator, agiram
de má-fé e provocaram prejuízo milionário aos
cofres públicos. Aos reclamos do ex-senador
Estevão, que se diz vítima de perseguição poli-
tica, por não ter sido condenado em nenhum
processo, o relator afirma que ficou provada "de
forma exaustiva" a sociedade dele com os donos
da Incal na trama do desvio de verbas.

A partir de agora é esperar que o Tribunal
de Contas e o Ministério Público apressem a
caça aos fraudadores e a busca ao dinheiro des-

frador usando todos ós recursos tecnológicos
disponíveis, seja através da internet, seja por in-
termédio de empresas especializadas no exte-
rior, e assim por diante.

O papel dos Tribunais de Contas no país é in-
substituível, pois cabe a eles a iniciativa de fiscal
lizar a aplicação dos dinheiro! públicos, detectai'
irregularidades e finalmente preparar o caminho
para localizar e punir os responsáveis pelos des-
vios fraudulentos. Não há outra fórmula possível.
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A OPINIÃO DOS LEITORES

Análise do crime
Quero cumprimentar o psicanalista Contar-

do Caligaris pela excelente entrevista sobre o
crime de Santa Teresa. Numa exposição lúcida,
despida de idealização ou preconceito, e sobre-
tudo sem se preocupar em ser politicamente
correto, lança importantes luzes sobre a quês-
tão da violência que assusta e imobiliza os mo-
radores das grandes cidades brasileiras. Neste
nosso momento em que o evidente anacronis-
mo da nossa Justiça e a visão equivocada dos"direitos humanos" engessam a ação do poder
público, às voltas com as denúncias de corrup-
ção e brutalidade do aparelho policial e o cia-
mor crescente da opinião pública, é necessário
que nossas autoridades (in)eompetentes dêem
tratos à bola no sentido de promover não só a
reforma do Código Penal e do sistema peniten-
ciário, mas também o estudo e a reflexão desse
problema, nos órgãos oficiais e nos meios acá-
dêmicos e entidades civis não governamentais.
Roberto F. da Rocha - Rio de Janeiro.

Com imenso pesar, li, na edição de 9/5, a
entrevista do Sr. Contardo Caligaris. que se
diz um psicanalista. Como pode esse senhor,
que acompanhou o caso da morte trágica da
Sra. Márcia Coelho Lyra "apenas pelos jor-
nais", estabelecer uma análise psíquica do
comportamento de Alan, o acusado do crime?
E o pior, como pode o JB publicar tal entre-
vista'.' Que esse Sr. diga barbaridades está no
direito dele, mas é dever do jornal fazer uma
análise prévia das informações que vai publi-
ear e não deixar que tamanhas barbaridades
sejam escritas em suas folhas. Não estou aqui
defendendo Alan. Se ele e culpado, deve ser
condenado e pagar por seus crimes segundo a
lei. Mas não posso concordar com esse cidai
dão e com o JB, que publica suas palavras:"Não sei se tem volta. Mas eu não estou nem
aí para ele. Que morra. Acho esse cara uma
porcaria. Não estou muito preocupado com o
futuro psíquico dele. É muito difícil ficar nes-
sa posição de Madre Teresa de Calcutá. Alan
vai ser morto na cadeia. Os presos não agüen-
tam uma história dessas. No Brasil é uma re-
gra tão claramente anunciada que estuprador
vira picadinho, que acho difícil ele escapar."
Já vivemos em uma sociedade altamente vio-
lenta. Os nossos presídios não cumprem o pa-
pel de recuperação dos criminosos, muito pe-
lo contrário. Não precisamos e não podemos
aceitar que uma pessoa venha a público in-
centivar ainda mais esse quadro de violência
e, pior, aceitar isso como algo válido ao qual
não devemos nos opor. E esse tipo de com-
portamento conivente que torna a nossa so-
ciedade tão violenta. Se aceitamos que se má-
tem os bandidos, então temos de aceitar quan-
do os bandidos nos matarem, pois na verdade
eles estarão se protegendo de uma morte futu-
ra ria cadeia. E e nesse círculo vicioso que es-
tamos entrando. Se não o quebrarmos logo,
vai ser muito difícil termos novamente a tão
sonhada tranqüilidade de viver nas grandes
cidades como o Rio de Janeiro. Débora Ve-
rissimo - Rio de Janeiro.

A lista
Depois de ler o artigo assinado pelo ex-mi-

nistro e ex-consultor geral da República Saulo
Ramos, tenho também a impressão de que ele
pensa que todos nós brasileiros somos ex-inte-
ligentes. Após uma longa e complicada tese a
respeito do que seria o verdadeiro crime (a di-
vulgação da lista e não o fato de ter havido
uma verdadeira formação de quadrilha para
violar o painel do Senado), divaga o ex-várias
coisas na teoria de que sem a divulgação da
lista não há crime. O Sr. Saulo Ramos está er-
rado. E mesmo que essa teoria estivesse certa
existiu, sim, a divulgação parcial da lista, corg
firmada na famosa gravação onde um dos im-
plicados disse "temos a lista, a Heloísa Hele-
na votou nele". Existem também testemunhos
de que o mesmo comentário teria sido feito a
outros parlamentares pelo mesmo implicado.
Existiu então divulgação da lista comprome-
tendo seriamente a vida pública e privada de

uma senadora da República. Qual o objetivo
ile extrair a lista e divulgá-la aos poucos'.' Sim-
plesmente acuar adversários políticos. Se isso
não for chantagem, o que e? Como advogado,
o ex-consultor geral deve ter assistido a mui-
tas acareações. Iodas elas são patéticas, pois
patético é o direito que um acusado tem de
mentir para não se incriminar, mas é assim
que funciona e cabe a quem investiga provar
que o acusado está mentindo. Patético é en-
campar a versão infantil de que houve apenas
uma "inocente" consulta à diretora do Proda-
sen, enquanto se usava um nome da mesma
lista para denegrir a imagem e acuar uma ad-
versaria política. Patético é ver as nossas cabe-
ças pensantes anestesiadas diante da corrup-
ção geral e da impunibilidade patológica.
Marcelo Cano - Toronto (Canadá).

O Sr. Saulo Ramos, em seu artigo O Con-
gresso Nacional não mente, de 8/5, usou de
toda a sua verve e ironia para dar a receita de
mais uma pizza a ser assada no Congresso.
Segundo sua tortuosa argumentação, "não há
crime em conhecer a lista, sem divulgá-la".
Brilhante! Se alguém, de posse da lista, cha-
masse senador por senador, para tomar ciên-
cia de seu conteúdo, sem fazer alarde do fato,
ainda assim não haveria "divulgação", seguri-
do a interpretação peculiar do renomadó ad-
vogado. Ou seja, se alguém, por mera curió-
sidade, acessar os computadores da Receita
Federal, e bisbilhotar a declaração de renda
do Sr. Saulo Ramos, não estará cometendo
nenhum ato ilícito, desde que guarde o segre-
do para si. Ou então, também por incontrolá-
vel curiosidade, violar a segurança do sistema
do banco onde o Sr. Saulo Ramos tem conta,
e tomar conhecimento de sua movimentação
financeira, igualmente estará em pleno direi-
to de exercer sua bisbilhotice. Em resumo, se
ninguém detecta a ocorrência de um crime,
ele não ocorreu. Concluindo a brilhante peça
de pizzaria jurídica, vem o elogio da mentira:
ora. se todos mentem, que mal há em mentir
mais um pouco? Com seu brilhante parecei, o
Sr. Saulo Ramos, apesar de querer negar, está
sc candidatando a signatário, com destaque,
da lista de apoio ao "painlio baiano", na com-
panluá de intelectuais ilustres como o time do
Bahia. Roberto Pimenta - Rio de Janeiro.

Racionamento
Por que teremos de conviver com apagões

a partir de junho, se continuam as ilumina-
ções em monumentos, montanhas, reparti-
ções públicas etc.? Continuam esbanjando
onde podem. Nossos dirigentes precisam, ur-
gentemente, dar o exemplo e acabar com o
esbanjamento. 0 exemplo não é a melhor ma-
neira de convencer, é a única. Karl-Heinz.
Nietmann - Petrópolis (RJ).

União civil
A aprovação da união civil entre pessoas do

mesmo sexo nada tem a ver com discussão mo-
ral. Cabe à legislação acompanhar: os fatos so-
ciais para que possa prever os conflitos e man-
ter a sociedade equilibrada. Muitos gays e lesbi-
càs vivem por um tempo juntos, construem uma
vida juntos e quando decidem romper a relação
precisam repartir seu patrimônio, até então co-
muni ao casal. E mais do que justo que uma das
partes possa ter direito a uma pensão. Apóio o
projeto de Marta Suplicy. Rodrigo Plianardzis
Ancora da Luz - Nova Friburgo (RJ).

Correção
É de Nossa Senhora de Lourdes, e não de

Nossa Senhora das Graças, a imagem de san-
ta publicada em foto da página 25 da edição
de ontem.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasil
n" 500, 6" andar. CEP 20949-900, Rio de Janeiro, RJ.
Fax 021-574-4858.
As cartas, e-mails e lax serão selecionados para publi-cacão, entre os que tiverem assinatura, nome comple-
lo legível e telefone que permita prévia confirmação.
As cartas poderão ser editadas.

e-miiil: ciirtiis@Jh.coni.hr
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Demonização,

política

e riscos

CÉSAR MAIA*

Nos anos 60/70 o ensino de matemática
mudou nas escolas: mais raciocínio dedutivo e
menos memorização. Para isso, a matemática
era introduzida com noções de lógica formal.
Se A é maior do que B c se B é maior do que
C, então A é maior do que C. Esse é apenas o
estágio mais elementar do ensino de matemá-
tica. O raciocínio dedutivo por lógica formal é
o raciocínio espontâneo, digamos natural, e a
introdução no ensino de matemática era facili-
tada exatamente por isso. Podemos dizer que.
sempre que não estamos atentos ou concentra-
dos em um fenômeno ou em um fato, nossas
observações e nossos julgamentos sobre ele
têm um caráter dedutivo de lógica formal.

Talvez por isso o deputado Ulysses Guima-
rães tenha dado um conselho aos políticos ini-
ciantcs: não levem a briga política para casa,
pois a família não vai entender quando vocês
estiverem novamente juntos. A população, em
geral, não dá tanta importância â política co-
mo imaginam os políticos e a mídia. As series
de 60 anos feitas por pesquisadores nos Esta-
dos Unidos e na Grã-Bretanha mostram que o
interesse nas eleições é decrescente. Os políti-
cos, politólogos e a mídia política sabem que
a política é um complexo jogo estratégico
num quadro de incertezas, coisa para a qual
não há equação provável que ajude a fazer
previsões com margem razoável de acerto.
Mas para a população é um jogo sujo que pou-
co interessa. E sendo assim, seu julgamento
sobre os fatos políticos é espontâneo, natural
e, portanto, de caráter dedutivo por lógica for-
mal. Por isso. o conselho do Dr. Ulysses tem
um sentido simbólico e a "família" representa
aqueles que não têm a política por foco.

Recentemente, no primeiro turno das elei-
ções presidenciais peruanas, analistas e per-
tonalidade! ocuparam as páginas dos jornais
para se mostrarem impressionados com o fa-
to de o ex-presidente Alan Garcia ter chega-
do ao segundo turno, reportando-se ao estra-
go que havia feito no Peru quando governou.
Acusaram o pobre povo de não ter memória.
Mas vamos raciocinar por lógica formal. Fu-
jimori desqualificou Garcia como corrupto.
Anos depois, a opinião pública formada des-
qualificou Fujimori como corrupto. Logo, a
opinião pública formada desqualificou aque-
le que o desqualificava, o que significa dizer
que requalificou Alan Garcia. Elementar. Na
medida em que as acusações políticas e as In-
formações disponibilizadas haviam demoni-
zado Fujimori c tudo o que este tinha feito
cm seus anos de governo, dedutivamente, no
raciocínio espontâneo da população, estavam
regenerando os acusados e acelerando a for-
inação de opinião nessa direção. Teremos
sorte se Guzman, o líder do Scndero Lumino-
so que Fujimori mostrou num estúdio de TV
fantasiado de condenado de filme hollywoo-
diano, não sair da pisão aclamado como lie-
rói da liberdade.

Chávez foi produto desse tipo de raciocí-
nio. Os partidos, os políticos e os escândalos
se excluíram reciprocamente na Venezuela. A
política econômica do presidente Caldera
desmoronou no ano da eleição. A população
não teve dúvidas em tirar Chávez, um ex-gol-
pista, e seu micropartido dos 3% e levá-los à
vitória. Se tudo vai mal, quem era contra tu-
do vai bem.

A demonização política é discurso fácil, é
informação fácil. Ainda mais quando a po-
pulação tem uma visão tão negativa da poli-
tica. É simples de saborear. Todo político é
corrupto. A é político, logo A é corrupto.
Quando se demonizam políticos, sempre é
bom pensar quem está do lado oposto ao de-
les na cabeça da população. Uma pesquisa
bem feita pode nos informar sobre isso. Se a
demonização não pega, tanto faz. Mas se pe-
ga, ela traz para o cadastro dos heróis o ex-
adverso do demonizado. Seja quem for. A
política, como jogo estratégico num quadro
de incertezas, exige dos que dão a ela aten-
ção c a tratam como coisa séria - e não são
tantos assim - que tomem muito cuidado
com o jogo fácil de demonização. Os riscos
são muitos c os tiros podem voltar como bu-
meranguc ou, mais rapidamente ainda, sair
pela culatra. Maior cuidado ainda devem ter
porque a dedução lógica popular virá num
quadro de baixa informação, por desinteres-
se, como nos ensina a politologia contem-
porânca. Portanto, os estilhaços podem atin-
gir até os que aparecem discretamente no úl-
timo plano da telinha, com um leve e irônico
sorriso nos lábios. A audiência fácil pode ser
o beijo... amigo? Dizia Augusto dos Anjos:
pode ser "a véspera do escarro". A cada dia
o seu mal. A cada fato a sua exposição pro-
porcional. O populismo, de qualquer tipo,
está sorrindo atrás das câmeras.

'Prefeito do Rio

CLAUDI0 
PAIVA

AP®
$51 XftO

/£M l&R

myp&js-

f^âS-A/

Plliiiw will

CP

cluudlopaivn@jb.com.hr

Eles não 
podem 

renunciar

MARCLLLO CERQUEIRA*

O expediente da "renúncia" do ex-presidente
Fernando Collor, por ocasião do julgamento a
que o submetia o Senado da República, para
fugir à pena acessória de interdição de direi-
tos políticos por oito anos, reproduzido em
larga escala pelo deputados então chamados
de "anões do Orçamento", levou o Congresso
Nacional a emendar a Constituição Federal
pari estabelecer um cordão sanitário legal
que impedisse tal recurso.

Assim é que dispositivo constitucional (CF,
art. 5574°) estabeleceu que 

"a renúncia de
parlamentar submetido a processo que vise ou
possa levar à perda do mandato, nos termos
deste artigo, terá seus efeitos suspensos..."

O dispositivo é extremamente claro: o parla-
mentar submetido a processo que vise ou possa le-
var à perda do mandato não poderá renunciar.

Para não dar margem a dúvidas na inter-
pretação da alternativa "ou possa levar", o
Congresso Nacional, através do Decreto Le-
gislativo n° 16, de 1994, decretou, no seu art.
lu, que: 

"A renúncia de parlamentar sujeito a
investigação por qualquer órgão do Poder Le-

gislativo... fica sujeita à condição suspensiva,
só produzindo efeitos se a decisão final não
concluir pela perda do mandato". E arrema-
tou no parágrafo único do referido artigo:
"Sendo a decisão final pela perda do manda-
to parlamentar, a declaração da renúncia será
arquivada".

Processados perante a Comissão de Ética,
os senadores não podem se beneficiar do ins-
tituto da renúncia. Instituto que, de resto, não
se compadece com os subterfúgios que acom-
panham tais csperte/.as.

Admitir renúncias desse tipo significaria
autorizar o parlamentai a "revogar" disposi-
tivo constitucional de interesse da ordem
pública ou imaginar que a Constituição aqui
está para dar cobertura a interesses indivi-
duais. Significaria autorizar condutas jurídi-
cas que fraudam a lei. Significaria dar mais
valor à incúria do que do que ao interesse
geral. Desarmar a sociedade de um instru-
mento de defesa da ética parlamentar, do (a-
balado embora) prestigio que deve merecer
o Congresso Nacional e, afinal, o Estado
Democrático de Direito.

Assim, são nulas e sem nenhum valor as

renúncias porventura antecipadas: a nulidade
é absoluta e pode ser declarada pela Mesa da
respectiva Câmara.

O instituto é de interesse geral e visa a
atender à ordem pública. Corta o passo de
confabulaçõcs solífugás e arranjos que enco-
brem um jogo de barganhas e concessões mú-
tuas de forma ostensiva ou encoberta.

A renúncia é ato jurídico tipicamente uni-
lateral, completo e perfeito, em que alguém
abdica, abandona, se desprende de um direito
de que goza plenamente, inconformado com
ação que o constrange irremediavelmente por
questões de princípio.

O legislador ainda foi leniente. Permitiu que
o parlamentar porventura acusado escapasse
pela porta dos fundos da renúncia antes do pro-
cesso. Entretanto, para o caso cm exame, a
porta está fechada. O crime (violação de urna,
para o qual o Código Eleitoral eomina penas
de três a cinco anos de reclusão) está provado,
assim o concurso formal. Os envolvidos devem
ser condenados como medida de justiça.

"Professor de Direito Constitucional, presidente do
instituto dos Advogados Brasileiros

A crise anunciada

JOAQUIM l-RANCISCO DL CARVALHO*

O presidente Fernando Henrique Cardoso c
seus ministros agridem os fatos quando afir-
mam na televisão que este governo expandiu o
sistema elétrico mais do que os anteriores. A
verdade é outra: os 15.502MW anunciados na
propaganda oficial como acréscimo de capaci-
dade instalada durante a administração FHC
(entre 1996 c 2000) incluem importações da
Argentina c do Uruguai (que vêm de usinas
instaladas em outros países, não 110 Brasil).
Incluem também - c aí o erro resulta do des-
preparo dos tecnocratas - uma capacidade ins-
talada de 1.000MW, associada à linha de
transmissão que interliga os sistemas Norte e
Sudeste. Ora, linhas dc transmissão não geram
energia, como se fossem novas usinas. O que
se pode dizer é que a linha Norte-Sudeste per-
mitirá transferências entre bacias hidrográfi-
cas, aumentando a oferta de energia garantida,
mediante uma alocação mais eficiente do po-
tencial hidroelétrico. Isso é muito diferente dc
aumentar a capacidade de geração.

É preciso esclarecer também que a meta
anunciada pela Aneel para o ano 2000 não foi
atingida, nem mesmo com a inclusão das pe-
quenas centrais hidráulicas, que aliás não rc-
presentam grande coisa, além de não estarem
todas conectadas ao sistema interligado.

Em resumo, para chegar aos propalados
15.502MW, a assessoria do presidente FHC
empregou artifícios próximos à desonestidade
intelectual, c revelou ignorância até dos prin-
cípios mais elementares da teoria dos siste-
mas elétricos de potência.

Analisando a questão com base em dados
do Siese (Elctrobrás), que são mais confiá-
veis do que os da Aneel, e excluindo invés-
timentos cm geração realizados fora do
Brasil, constata-se que, de 1981 até 1990, a
capacidade instalada cobria o crescimento
do consumo porque, anteriormente, o siste-
ma tinha sido planejado e construído com

uma grande folga, para fazer face a secas
prolongadas, como a que enfrentamos no
presente ano. Mas a partir dali a expansão
da capacidade foi ficando, a cada ano, me-
nor do que o acréscimo do consumo, de sor-
te que a folga acabou eliminada. Em 1994 a
situação agravou-se por força da crescente
participação do BNDES nas decisões do se-
tor elétrico. O então presidente da Eletro-
brás (ex-estagiário daquele banco), muito
influenciado por agentes do mercado finan-
ceiro, atribuía grande importância às idéias
dc "desregulaincntação", "privatização",
"mercado spot", "produtor autônomo" e ou-
tras, que podem funcionar em sistemas dc
base térmica, como nos Estados Unidos e
Grã Bretanha, mas fracassam em sistemas
hidroelétricos, como é o brasileiro. En-
quanto isso, a base técnica do setor foi cor-
roída c o planejamento de longo prazo
transformou-se em figura de retórica, pois,
segundo a ideologia ncoliberal que passou a
prevalecer, 

"o mercado e os capitais priva-
dos resolveriam tudo".

A política de privatiz.ação/desrcgulamenta-
ção do setor elétrico tem raízes na administra-
ção Sarney, com o Programa de Revisão Ins-
tituciona! (Revise). Em seguida foi acelerada
por Collor/PC Farias e levada extremos ab-
solutamente irracionais pela administração
FHC. Essa política comprovou-sc totalmente
equivocada. A comprovação é a atual crise,
um fato contra o qual não valem os sofismas
dos tecnocratas.

A crise ficará mais grave e se prolongará
por muitos anos, se o governo insistir na
aplicação de suas políticas equivocadas, im-
postas aliás pelo FMI. Em vários artigos, pu-
blicados aqui no JB, tenho dito e repetido
que uma das políticas equivocadas foi a da
privatização das hidroelétricas, com base no
argumento dc que o capital privado se cncar-
regaria de expandir o sistema elétrico, e que
- no ambiente competitivo do mercado - as

I

tarifas ficariam mais baratas. Os novos do-
nos das antigas estatais não investiram o su-
ficicnte na expansão do sistema, pois isso
conflitaria com a meta empresarial de maxi-
mizar os lucros para remetê-los aos acionis;-
tas, 110 exterior. Além de não prever isso, o
governo do presidente FHC ignorou que, pe-
la lógica dos investidores, o caminho mais
curto para maximizar lucros é enxugar invés-
timentos e aumentar tarifas. O fato é que,
nestes últimos anos, os modestos projetos de
expansão foram bancados preponderante-
mente pelo Estado, enquanto as tarifas, que
eram acessíveis até para as populações de
baixa renda] estão hoje entre as mais caras
do mundo.

Por fim, cumpre lembrar que, em 60 anos
(1900 a 1960), os grupos estrangeiros e as
empresas privadas nacionais, que dominar
vam o setor elétrico, instalaram uma capaci-
dade total de apenas 3.500MW. Os controla-
dores do sistema não se interessavam por cx-
pandí-lo, sufocando assim o dcsenvolvimen-
to da economia. Por isso - não por motivos
ideológicos o Estado, ainda na gestão Ku-
bitschek, foi levado a aplicar gigantescos
fundos públicos no setor, atendendo inclusi-
ve a insistentes apelos do empresariado in-
dustrial. A capacidade instalada expandiu-se
então rapidamente, atingindo cerca de
60.000MW em 1.995. Caso o governo insis1
ta na privatização do que resta desse sistema
público (Furnas, Cesp-Paraná, Copei, Chesf
e Eletronorte), o Brasil mergulhará numa
crise de abastecimento de eletricidade que
levará pelo menos uma década para ser supe*-
rada Em conseqüência, o país regredirá a
um estágio industrial "pré-juscelinista", dõ
qual só emergirá com a volta do Estado ao
setor elétrico. Não é preciso ser profeta pará
prever isso.

*Do Conselho Consultivo do Instituto para o
Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico (Ilumina)

t
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Meninos israelenses mortos a 
pedradas

1 Assassinato de colegiais de 14 anos aumenta pressão para que Sharon endureça. Bebê palestino é ferido em ataque
Tokoa, Cisiordânin - AFP

mo A, CISJORDÂNIA - Ein mais
uni episódio de brutalidade dentro da
escalada de violência que já deixou
mais de 500 mortos desde setembro, os
corpos de dois israelenses de 14 anos,
moradores de um assentamento judeu
na Cisjordánia, loram encontrados on-
tem no fundo de uma caverna no Deser-
to de Judéia, na região central do país.
Eles estavam amarrados e com sinais
de que foram apedrejados e esfaquea-
dos até a morte. O primeiro-ministro de
Israel, Ariel Sharon, disse que as mor-
tes representavam "uma intensificação
na escalada (...) contra civis inocentes".

Um telefonema anônimo à agência
de notícia Reuters reivindicou os assas-
sinatos, alegando que seriam uma vin-
gança pela morte, segunda-feira, de um
bebê palestino de quatro meses, duran-
te ataque israelense. 0 autor da ligação
não ofereceu detalhes e a autenticidade
da ligação não pôde ser confirmada.

Os dois meninos, Yakov Mandei e
Yosef Yisran, viviam no assentamento
Gusli Etzion, em Tekoa, a 13 quilôine-
tros de Jerusalém. Segundo um cole-
ga, eles decidiram, em ve/. de ir à es-
cola, passar a terça-feira perto de um
leito seco de rio, a 700 metros de on-
de moravam.

Pressão - A morte das crianças au-
mentou a pressão dos colonos sobre o
primeiro-ministro israelense. Anteon-
tem, centenas deles fizeram a maior
manifestação contra Sharon desde a sua
posse, em frente à casa do primeiro-mi-
nistro, em Jerusalém. "Estamos fartos
de palavras de condolências dos dife-
rentes governos israelenses e exigimos
que Sharon reconheça que Arafat é um
inimigo, não um interlocutor", diz o co-
municado do Conselho dos Assenta-
mentos Judeus.

O Exército israelense prendeu 15
palestinos de uma aldeia vizinha sob
suspeita de envolvimento no crime. Al-
guns deles, segundo uma rádio de Is-

raelj foram detidos numa delegacia pa-
lestina em Tekoa, onde estavam sendo
interrogados sobre o episódio. A área
fica na chamada zona B, na qual pales-
tinos e israelenses partilham a respon-
sabilidade pela segurança."A Autoridade Nacional Palestina
|ANP] não aprova a morte de civis",
disse o ministro Saeb Erckat. "Lamen-
turnos a perda da vida desses dois me-
ninos e de todas as crianças, sejam is-
raelenses ou palestinas, judias, muçul-
manas ou cristãs", disse Erekat, falando
em Ramala, na Cisjordánia. Já o presi-
dente da ANP, Yasser Arafat, se esqui-
vou a falar sobre a morte dos dois me-
ninos israelenses e a de um bebê pales-
tino. Ele preferiu chamar atenção para
o fato de outra criança palestina ter si-
do ferida ontem: "Hoje em Rafa um be-
bê foi exposto à mesma tragédia".

Papa - Arafat falava de Rim Ah-
mad, 3 meses, e sua mãe, Aida Ah-
mad, 24 anos. Ambas foram grave-
mente feridas, segundo os palestinos,
por fragmentos de projéteis dispara-
dos por tanques israelenses durante
um confronto em Rafa, no Sul da Fai-
xa de Gaza. Os tiros teriam sido uma
resposta a uma granada antitanque ati-
rada pouco antes contra uma patrulha
israelense na mesma área. O Exército
de Israel desmentiu que seus tanques
tivessem feito disparaos e informou
ter usado metralhadoras e armas leves
contra o campo de Rafa.

Ao rezar uma missa em Valletta, ca-
pitai da ilha de Malta, o papa João Pau-
lo II, recém-chegado de uma viagem à
Síria, condenou a morte dos meninos,"terrível violência, praticada contra jo-
vens". O embaixador dos EUA em Is-
rael, Martin jndyck, também condenou
os assassinatos. Um deles, Yakov Na-
than Mandei, tinha cidadania america-
na. "E inaceitável que crianças sejam
vítimas com tanta freqüência desse
conflito", disse. Soldados israelenses levam o, corpo de um dos meninos no Deserto de Judéia

Colônias, maior

foco de tensão

JERUSALÉM - Cerca de 200 mil colo-
nos moram em assentamentos israelenses na
Cisjordánia e Faixa de Gaza, onde vivem 3
milhões de palestinos que anseiain pela cria-
ção do seu próprio Estado nesta área. IlhaÜos
em meio a uma população prcdominantemen-
te árabe] os colonos são hostilizados pelos pa-
lestinos, aos olhos de quem tornaram-se o
símbolo de uma ocupação militar indesejada.
Além de armados contra possíveis ataques, os
colonos contam com a proteção do Exército
israelense, obrigado a dar cobertura aos seus
deslocamentos fora das áreas dos assenta-
mentos.

Os assentamentos foram alvo de críticas da
comissão internacional comandada pelo ex-se-
nador americano George Mitchell, que fonnu-
lou suas conclusões sobre a violência na região
num documento entregue na última sexta-feira
a palestinos e israelenses. O texto chegará se-
mana que vem à mesa do presidente George
W. Bush e - segundo alguns diplomatas - po-
derá forçar os Estados Unidos a assumirem
uma posição menos ambígua sobre os assenta-
mentos judeus em territórios palestinos.

Expansão - Ao defender o congelamento
dos atuais assentamento! na Faixa de Gaza e na
Cisjordánia, o relatório cita a conclusão de Ja-
mes Baker, ex-secretário de Estado do presi-
dente Bush, pai do atual presidente dos EUA."Não acredito que haja obstáculo maior à paz
do que as atividades relativas aos asséntamen-
tos, que não apenas não diminuíram, como fo-
ram aceleradas", disse ele em 1991.

Na terça-feira os EUA Condenaram a deci-
são do primeiro-ministro Ariel Sharon de con-
ceder mais US$360 milhões para expansão dos
assentamentos judeus em territórios palestinos.
O porta-voz de Sharon, R;ianan Gissin, consi-
derou injusta a crítica americana ao que consi-
dera uma expansão "natural". "O 

que há de
provocativo em construir uma creche porque
nasceram mais bebês?'
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ONU teme reação dos EUA
• 1 ' •

terrorista a herói

i Congressistas pedem retaliação por derrotas diplomáticas sofridas pelo país

NAÇÕES UNIDAS - 0 se-
cretário-geral da ONU, Kofi
Annan, pediu ao Congresso dos
Estados Unidos que não puna a
entidade bloqueando as verbas
que o país deve à organização.
Irritados com as votações re-
cernes que deixaram os Estados
Unidos de fora de duas impor-
tantes comissões da entidade -
a de Direitos Humanos e a de
combate às drogas - congrcs-
sistas defenderam que o país,
em represália, não pague parce-
Ia de USS224 milhões do total
que deve à ONU.

A dívida dos EUA com as
Nações Unidas, tema de polê-
mica negociação que se arras-
tou por alguns anos, foi fechada
finalmente em US$1,9 bilhão,
depois de um acordo concluído
na administração do ex-presi-
dente Bill Clinton.

Annan, segundo o porta-voz
da ONU, se disse "chocado e
entristecido" com o resultado
da votação realizada quinta-
feira passada no Conselho de
Direitos Humanos. Os EUA fi-
caram em quarto lugar na vota-
ção secreta entre 54 países para
preencher (rês vagas, que aca-
baráin conquistadas pela Fran-
ça, Áustria c Suécia. Para al-
guns diplomatas, os europeus
foram os responsáveis pela der-

Reutors - Nações Unidas. 20/9/2000
mm

Kofji Annan se disse "clwçado" com voto c/uc excluiu os LUA

Presidente da Ferrari

cotado 
para 

ministério

ARAÚJO NMTO
Correspondente

ROMA - No penúltimo grande
show televisivo de sua campanha,
o favaliere Silvio Berlusconi ante-
cipou os nomes de 18 ministros
com que governará, caso a coali-
zão de direita que lidera ganhe as
eleições de domingo na Itália. Dos
18, o mais surpreendente foi o de
Luca Cordero di Montezemolo,
atual presidente da Ferrari, um ele-
gante e magro industrial de 52
anos de idade, que soube - apesar
do rosto vincado pelas rugas - con-
servar a aparência de um jovial
playboy. O ministério que a ele se-
ria destinado, Berlusconi ainda não
pode dizer se seria o da Indústria e
Comércio ou do Esporte e Turis-
m® "porque" - segundo avaliação
do cavaliere - "o talento de Mòn-
tezemolo é muito versátil, pode ser
utilizado de várias maneiras".

Mais imprevisível e inesperada
do que o anúncio da inclusão de
Montezomolo no projeto de mi-
nistério, minutos depois de tenni-
nado o show de Berlusconi na Rai-
Uno, foi a breve declaração do
presidente da Ferrari: "Não sabia
de coisa alguma. Soube agora, ou-

vindo o noticiário de uma emisso-
ra de rádio."

Do prematuro ministério no-
meado e empossado por Berlusco-
ni, antes mesmo de conhecer os
resultados das eleições de dòmin-
go, fariam parte como vice-pri-
meíros-ministros três secretários
de partidos da coalizão de direita:
o neofascista Gianfranco Fini; o lí-
der dos separatistas e racistas da
Liga Norte, Umberto Bossi. e o
conservador católico, éx-democra-
ta cristão Pierluigi Casini. Por en-
quanto, a única mulher do ministé-
rio seria a empresária Letizia Mo-
ratti. milanesa. ex-presidente da
RAI, cunhada do presidente do In-
ternazionale de Milão (clube de
Ronaldinho), atualmente repre-
sentante do grupo Rudolph Mur-
doch na Itália.

O segundo gesto teatral espeta-
culardè Silvio Berlusconi na trans-
missão assistida por mais de 3 mi-
lhões de pessoas, foi cumprido no
momento em que transformou o
jornalista que conduzia o progra-
ma, Bruno Vespa, em testemunha
de um contrato assinado diante das
câmeras de televisão. No contrato,
escrito em letras garrafais, Berlus-
coni se compromete a abandonar

definitivamente a atividade política
se, nos cinco anos de seu governo,
não cumprir quatro das cinco pro-
messas que vem fazendo: criação
de um milhão e meio de novos em-
pregos; redução em pelo menos
33% da carga fiscal; execução de
pelo menos 40% das obras monu-
mentais que vem anunciando; um
aumento consistente das aposenta-
dorias mais baixas; redução dos ín-
dices da criminalidade, assegurai-
do melhor policiamento e mais se-
gurança a todos.

A nota dissonante do show te-
levisivo de Silvio Berlusconi foi
sua reafirmação de não aceitar
qualquer tipo de debate que o ex-
ponha a um confronto com seu gd-
versário Francesco Rutelli.

O desinteresse que sempre ma-
nifestoü pelo diálogo e pelos con-
frontos com seus adversários tal-
vez explique as críticas e adver-
tências que vêm de quase toda a
Europa, como a que. em artigo pu-
blicado por Le Monde, lançou
François Loncle, presidente da
Comissão de Relações Exteriores
da Assembléia Nacional da Fran-
ça: 

"A vitória da direita italiana se-
ria uma dupla ameaça: ii demqcra-
cia e à Europa".

West Palm Beach. EUA - Reuters

PINOCHET
Juiz do processo é

parente do general
O juiz responsável pelo processo
contra o ex-ditador chileno
Augusto Pinochet, Juan Guzmán
Tapia, negou ontem que nutra
qualquer antipatia contra o
general de 85 anos, afirmando
que os dois têm "um 

grau de
parentesco", sem entrar em
detalhes. Tapia tem sido acusado
de parcialidade no processo mas
vem tentando acabar com esta
impressão. "Eu rezo por ele",
disse o juiz.

FUJIMORI
US$ 15 milhões, o

preço de Montesinos
O ex-presidente do Peru Alberto
Fujimori pagou US$ 15 milhões
ao seu assessor Vladimiro
Montesinos para que ele
deixasse o país. Montesinos
teria pedido a Fujimori US$ 1,5
milhão por ano de trabalho. A
denúncia foi feita pelo general
aposentado Carlos Bergamino,
ministro da Defesa de Fujimori,
que entregou o dinheiro a
Montesinos.

jáÈÊmm

ESTADOS UNIDOS

Menino nega intenção de matar
"Eu 

puxei o gatilho, mas não tive a intenção', afirmou ontem, em uma
corte na Flórida, o menino Nathaniel Brazill (foto), de 14 anos, que
matou seu professor com um 'iro na cabeça, há um ano, em plena sala
de aula. Brazill chorou quando o promotor perguntou o que o
professor fez após levar o tiro. "O 

que você acha?', respondeu.
Julgado como adulto, ele pode ser condenado à prisão perpétua. A
Anistia Internacional protestou, alegando que condenar.alguém tão.
novo a passar a vida na prisão desrespeita as leis internacionais. Em
março, também na Flórida, Lionel Tate, de 14 anos, foi condenado a
prisão perpétua por espancar até a morte um amigo de seis anos.

rota americana ao apresenta-
rem três candidatos, dividindo
assim o voto ocidental.

Outros diplomatas atribuí-
ram a impopularidade dos EUA
a razões como seu apoio incon-
dicional a Israel, a uma posição
considerada egoísta na questão
do combate ao efeito estula e
ao ressentimento dos países do
Terceiro Mundo com a postura
arrogante da única superpotên-
cia mundial.

Rejeitando a sugestão do
Congresso, o porta-voz do De-
partamento de Estado, Richard
Boucher. declarou: "Não acha-
mos que seja uma boa idéia vin-
cular nossas obrigações e paga-
mentos ao resultado de uma de-
terminada votação."

Constrangido com o resulta-
do, o embaixador da Suécia na
ONU, Pierre Schori, esteve on-
tem em Washington para dizer
que interessa à União Européia
(UE) que os EUA continuem
sendo ouvidos na comissão. A
Suécia ocupa a presidência rota-
tiva da UE. Schori lembrou que
seu país perdeu o mesmo posto
ano passado, antes de recuperá-
lo em 2001. Ele previu que o
mesmo acontecerá com os EUA.
"Não ficamos remoendo muito o
assunto" quando a Suécia per-
deu, observou Schori.

Euro entra

na campanha

britânica

LONDRES - No primeiro dia
da campanha eleitoral, iniciada
oficialmente depois que o primei-
ro-niinistro, Tony Blair, convocou
a votação para 7 de junho, os
britânicos tiraram ontem da gave-
ta um assunto tabu, o euro: afinal,
a Grã-Bretanha deve ou não ade-
rir à moeda européia?

"Seja claro e admita que você
quer se livrar da libra o mais rápi-
do possível", acusou o líder con-
servador. William Hague. princi-
pai adversário de Blair na próxi-
ma eleição. O ataque foi feito na
Câmara dos Comuns, onde o pri-
meiro-ministro foi fazer seu últi-
mo debate com os parlamentares
antes da casa ser dissolvida, na
próxima segunda-feira. "Em 

prin-
cípio. estamos a favor de nos
unirmos |ao euro]", respondeu
Blair. Hague forçou o assunto
porque sabe que Blair tende a ser
favorável ao euro. No entanto, o
primeiro-ministro demonstra cau-
tela ao dizer também que não la-
rá nada sem a aprovação de um
referendo popular. A atitude de
ambos não é à toa. Pesquisas
apontam 70% de rejeição à ado-
ção do Euro. Hague quer votos.
Blair não quer perdê-los.

Cautela - A postura cautelo-
sa de Blair tende a ser melhor su-
cedida. Uma pesquisa publicada
ontem, a primeira depois que o
pleito foi marcado, na terça-leira,
indica uma vitória esmagadora dò
primeiro-ministro, maior ainda
do que a obtida por ele em 1997.
Segundo a sondagem, os traba-
Ihistas têm apoio de 51 % do elei-
torado, enquanto conservadores
têm 31% e liberais-democratas,
13%. Caso a eleição terminasse
assim, os trabalhistas, que hoje
têm 179 parlamentares a mais
que os dois partidos rivais juntos

a maior diferença em 150 anos
chegariam à maioria de 250 ca-

deiras no Parlamento.
Desta forma, a cautela pode

mudar depois das eleições. "U-

ma vitória destas fará com que o
referendo seja inevitável", co-
mentou Hugo Young, articulista
do jornal The Guardian. Analis-
tas dizem que se Blair vencer
com tamanha vantagem e não
apresentar o referendo, estará
minando sua credibilidade junto
aos líderes europeus.

Há quem suspeite do índice
de rejeição popular ao euro. O
cientista político Graliam Bis-
hop, por exemplo, diz que um
terço dos britânicos desaprova
o curo, mas a mesma proporção
espera estar utilizando a moeda
em 2010. "O 

público quer argu-
mentos, quer ser persuadido",
comentou.

RAVIliLLO, ITÁLIA - O es-
critor americano Gore Vidal, au-
tor de best-sellers como Império
e Palimpsesto, defendeu ontem a
polêmica simpatia que tem mani-
festado em relação às opiniões do
homem apontado por muitos co-
mo inimigo número um dos Esta-
dos Unidos: Timothy McVeigh,
condenado pela morte de 168
pessoas no atentado contra um
prédio federal em Oklahoma, em
1995. McVeigh, que será executa-
do no próximo dia 16, convidou
Vidal como uma de suas testemu-
ilhas particulares. O escritor, que
afirmou no início da semana que
compartilhava alguns pontos de
vista com o assassino, voltou on-
tem a defender seu apoio, ehe-
gando a comparar McVeigh a
John Brown, considerado um he-
rói nos EUA pela luta contra a es-
cravidão no século 19.

McVeigh não quis escolher
nenhum amigo ou parente para a
execução. Preferiu convidar Vidal
e o jornalista Lou Miehel, autor
de Terrorista Americano, livro
em que o assassino confessou pe-
Ia primeira vez a autoria solitária
do atentado. Ele e Vidal passaram
a se corresponder depois de um
artigo do escritor na revista Vani-
t\ Fair. Segundo Vidal. os dois
compartilham diversos pontos de
vista sobre o realidade político-
social americana. "O 

garoto tem
senso de justiça", afirmou Vidal
há poucos dias.

Demônio - Ontem, porém,
ele foi mais longe. Comparou o
gesto de McVeigh à sangrenta re-
volta liderada em 1859 pelo íazen-
deiro abolicionista John Brown.
Como acontecerá com McVeigh
dentro de seis dias, Brown foi exe-
cutado - numa forca, em praça pú-
blica - e é figura emblemática pa-
ra o movimento negro americano,
uma espécie de padroeiro das cau-
sas civis do país."Ele arriscou tudo e agora vai
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Vidal: 'McVeigh c um alarme'

perder tudo", disse Vidal. "A mí-
dia o transformou num demônio,
um assassino maluco que quer
apenas explodir tudo e odeia o
mundo. Ele não é um psicopata,
hão odeia o mundo, mas odeia o
governo federal americano". Mc-
Veigh afirma que sua ação foi unia
resposta às incursões do FBI (poli-
cia federal americana) contra sei-
tas religiosas de extrema direita!
Um episódio em particular é des-
tacado pelo terrorista: a invasão da
sede do culto davidiano em Waco,
Texas, em 1993. que causou 80
mortes. "O 

governo simplesmente
não conseguiu deixar cm paz pesj
soas que não estavam fazendo na-
da ilegal", criticou ontem Vidal.

O escritor segue adiante, adi-
clonando algumas notas trágicas
a seu discurso. "O sacrifício de
McVeigh a seu senso de justiça
serve como um despertar, um
alarme para chamar atenção para
a noite escura que chega", disse.
"Ele 

pensou: 
'Se Jane! Reno (Se-

cretária de Justiça na época] usa a
força dos EUA para assassinar
inocentes, vou fazer o mesmo'.
Por isso atacou um prédio da ad-
ministração pública".

Viras 
'pornográfico'

ataca computadores

Um vírus de computador que
não destrói arquivos e não traz
mensagens apelativas pode se
tornar o mais poderoso de 2001.
Um ano e cinco dias depois dos
danos causados pelo vírus "1 love
you", que atingiu milhões de
computadores em todo o inundo,
o "Homepage", como foi batiza-
do, atingiu ontem computadores
da Ásia, Europa e Oceania. O
Parlamento australiano foi uma
de suas primeiras vítimas.

O vírus chega numa mensa-
gem entitulada "Homepage" e
traz no corpo do e-mail o texto
"Mi! You've got to see tliis pagel
It's really cool" (Olá! Você tem
que ver essa página! E muito le-
gal). O arquivo anexado a ele
abre uma das quatro páginas por-
nográficas listadas no programa e
envia a mesma mensagem para
toda a lista de endereços pessoais
do usuário.

Segundo a revista americana de
informática Wired, três adolescen-
les holandeses afirmaram por e-
mail ser os autores do "Homepa-

ge" explicando que queriam au-
mentar a visitação dos sites por-
nós. Os possíveis criadores, que
não informaram se são donos das
páginas, esperam que o vírus pos-

sa mostrar para as pessoas 
"o 

pra-
/.cr de ser mau na internet".

O "Homepage", que só é pro-
pagado pelo Outlook (programa
da Microsoft), não destrói arqui-
vos, mas o grande fluxo de troca
de mensagens pode sobrecarregar
redes de empresas e causar panes.

Sol - Segundo a empresa anti-
vírus Soplios, antes mesmo de os
americanos abrirem seus computa-
dores na manhã de ontem. 80 em-
presas em todo o mundo já haviam
sido atingidas pelo 

"Homepage",

que até então havia chegado a mais
de cem mil computadores.

A empresa americana Messa-
ge Labs informou ter localizado
mais cópias do "Homepage" do
que do recente "Anna Koúrniko-
va", mas que o novo vírus não
chegou a causar danos como o "I

love you". Técnicos de proteção
de rede, temem que o "Homepa-

ge" ainda não tenha atingido o
pico de proliferação. Ontem, eles
tentavam ganhar tempo para evi-
tar uma nova catástrofe nos Esta-
dos Unidos. O início da propaga-
ção do vírus foi na madrugada
americana e as empresas pude-
ram preparar avisos de cautela.
"Os vírus caminham com o sol",
costumam dizer os especialistas.

INIMIGOS DA REDE

Segundo especialistas, dez no-
vos vírus são criados a cada dia. A
seguir os mais famosos dos últi-
mos tempos:

ANNA K0URNIK0VA: a mensa-
gem disparada em 12 de fevereiro
trazia o que parecia ser uma foto
da tenista. Causou danos a servi-
dores de e-mail, invadindo mais
de um milhão de computadores
pelo mundo.
I LOVE YOU: o mais famoso e po-
deroso vírus da rede. Em 4 de
maio do ano passado, a mensa-
gem se espalhou pela internet
atingindo inclusive empresas bra-
sileiras. Os prejuízos são calcula-
dos em US$ 15 milhões. Seu cria-

dor, o filipino Onel Guzman, vi-
rou celebridade no país e recebeu
vários convites de trabalho em
empresas de tecnologia.
CHERN0BYL: no dia 26 de abril
de 1999, aniversário do acidente
nuclear, dois milhões de computa-
dores tiveram seus discos apaga-
dos pelo vírus criado por Chen
Ing-hau. O taiwanês, de 24 anos,
causou um prejuízo de US$ 250
milhões na Ásia e Oriente Médio.
MELISSA: um analista de sistemas
americano de 30 anos, criou o vírus
no fim de março de 1999. O Melis-
sa danificou todos os arquivos de
texto de mais de 300 empresas e

1 (X) mil PCs. Os prejuízos são cal-
culados em US$ 80 milhões.
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Bactérias alienígenas

¦ Italianos afirmam ter achado prova de que a vida se originou fora da Terra

Fotos da AFP
ROMA Um grupo de pesqui-

sadores da Universitá Federia)
II, em Nápoles, na Itália, afirma
ter encontrado bactérias alieníj
genas em meteoros caídos na
Terra. A descoberta reabre o de-
bate sobre a origem extraterres-
tre da vida (panspcrmia), for-
mulada na década de 80 pelo as-
trônomo britânico grcd lloyle.

O meteoro estudado pelo
geólogo Bruno D'Argenio e o
biólogo molecular Giuseppe
Geraci e suas equipes foi acha-
do há mais de um século na
Transilvânia, região da Romé-
nia atual. Os micróbios, cha-
mados de cristalinieróbios e
conhecidos pela abreviação
cryms. medem menos de um
milésimo de milímetro. Segun-
do os pesquisadores, são muito
resistentes às condições mais
hostis.

A dupla de cientistas inlor-
mou que. quando em contato
com soro fisiológico, as bacté-
rias começaram a se mover e a
se multiplicar. A hipótese é de
que o meteoro, uma rocha azu-
lada, procede dc Marte, caiu na
Terra e foi encontrado rio dia 3
de novembro dc 1X82.

lista rocha e mais meia cen-
tena de outras conservadas no
Museu de Minerais em Nápoles
foram analisadas pelas equipes
italianas que dataram suas ida-
des em entre 2,3 bilhões e 1 mi-
Ihão de anos. O exame do DNA
dos cryms mostrou semelhanças
com o DNA de bactérias terres-
tres conhecidas. Os pesquisado-
res trabalharam em colaboração
com o Centro Nacional de Pes-
quisas da Itália.

Entretanto, outros pesquisa-
dores como Martino Riz/.otti, da
Universitá di Padua, no norte do
país. receberam com ceticismo
o anúncio dc seus colegas napo-
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SOMA» Tels.: (011) 814-1299,816-7906 e 867-9608
http://www.somarmeteorologia.com.br

**6TEOROLOO*^ LEGENDA
AEROPORTOS

0 frio da madrugada e a presença de umidade
formam nevoeiros principalmente no Vale do
Paraíba e nas áreas serranas do Estado. No
decorrer do dia, o sol predomina, favorecendo a

gradativa elevação das temperaturas.
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AER0P0RT0S TEMPO VISIBILIDADE
GAIEAO PN MOD/BOA
SAH10S OUMONT PN MOD/BOA
MANAUS PC BOAfMOO
FOOTALEZA NB BOA
RECIFE PN BOA
CONFINS PN MOD/BOA
BRASILIA PN BOA
CONGONHAS l'N MOD/BOA
GUARULHOS PN MOD/BOA
VIRACOPOS PN MOO/BOA
CURITIBA PN MOD/BOA
PORTO ALEGRE PN BOA
LEGENDA 01 ¦ CHUVA. PC - PANCAOAS DE CHUVA.
NB • NUBLADO; PN ¦ PARCIALMENTE NUBLADO;
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VENTOS: L/SE
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Rio de Janeiro
Alia 04h41m 12 17h21m 12
Baixa 11h51m 0 2
São João da Barra
Alta 05h17m 1.1 I8h00m 1.1
Balia IOM3m 01 23h2Gm 0 5
Macaé
Alia 04h20m 1.1 I7h03m 12
Balia I0h17m 01 23h00m 0 5
Cabo Frio
Alta 04h14m 1.1 17h09m I 1
Baixa llltl Im 0.1 23li41m 0 5

Poente: I7h22 O

Nascente: OGii'16 Aim$
Cheia Minguante
07/05 15/05
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Região Sul - Massa de ar seco mantém o tempo estável
com maior variação de nebulosidade no oeste
do Paraná.
Região Sudeste - As temperaturas amenas da madrugada
formam nevoeiros principalmente nos vales da região. No
decorrer do dia, o sol aparece elevando as temperaturas.
Região Centro-Oeste - Predomínio de sol, favorecendo a
rápida elevação das temperaturas à tarde.
Região Norte - Ocorrem pancadas de chuva
especialmente à tarde devido ao calor.
Região Nordeste - 0 tempo continua abafado e sem chu
vas entre Sergipe e a faixa leste do Rio Grande do Norte.
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Chernobil alterou

DNA de crianças

tt ijj c vsVt nica b>ai
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D'Armênio e Geraci (E)
asseguram que na rocha
achada na Transilvânia
(acima) reviveram bactérias
extraterrestres (abaixo)

litanol insistindo na necessida-
de dc análises mais aprofunda-
das para sustentar suas afirma-
ções. Isso porque a descoberta
viria reforçar a hipótese de al-
guns cientistas de que a vida
chegou à Terra através de orga-
nismos e bactérias transporta-
dos por meteoros que caíram no
planeta ou por cometas.

A teoria da panspermia en-
volve ainda a tese de que a vida
pode viajar por todo o universo.
Formulada pelo astrônomo Fred
Hoylc, a hipótese de que a vida
se originou fora da Terra e foi
semeada no planeta por nieteo-
ros e cometas não obtém con-
senso na comunidade científica.

No ano passado, diversas for-
mas primitivas de vida foram
identificadas em um meteoro
que caiu na Austrália cm 1969 e
em outro, achado na Antártica, e
estudado pela Nasa em 1996.

LONDRES - O DNA de crian-
ças nascidas em Chernobil, na
Ucrânia, após a explosão do rea-
tor em abril de 1986 apresenta
um "nível inesperado de imita-
ções", informam cientistas israe-
lenses e ucranianos no jornal
britânico de ciências Proceed¦
ings of the Royal Society Biologi-
cal Sciences. As crianças vivem
hoje em Israel e na Ucrânia. Fõ|
ram concebidas depois que seus
pais, integrantes das "equipes de
limpeza" enviadas à usina nu-
clear após o acidente, fizeram
testes para detectar mudanças no
próprio DNA.

A análise comparativa dos có-
digos genéticos das crianças, de
seus pais e irmãos nascidos antes
da explosão da usina nuclear
mostrou um aumento de até sete
vezes no número de novos frag-
mentos de DNA daquelas crian-
ças. A conclusão dos cientistas é

vw"
CIOADE TEMPO MlN MAX
AMSTERDAM Sol 14 20
BARCELONA Chuva 13 16
BERLIM Pare. Nublado 10 21
BRUXELAS Sol 13 20
BUENOS AIRES Pare. Nublado 12 17
CARACAS Pare. Nublado 24 27
CANCUN Panc.de Chuva 25 27
CHICAGO Pare. Nublado 14 24
ESTOCOLMO Nublado 12
GENEBRA Pane, do Chuva 10 1B
HELSINOUE Nublado 9
LIMA Sol 14 20
LISBOA Pare. Nublado 13 16
LONDRES Pare. Nublado 13 18
LOS ANGELES Sol 13 27
MEXICO Nublado 20
MIAMI Nublado 22 24
MONTEVIOEU Encoberto 12 16
MQSCOU Nublado 19
NOVA IQRQUE Pare. Nublado 15 23
ORLANDO Nublado 20 25
PARIS Pare Nublado 14 20
ROMA Sol 13 19
SANTIAGO Sol 11
SlDNEI Pare. Nublado 13 16
TOOUIO Pare. Nublado 15 20
TORONTO Pare. Nublado 12 23
VIENA Pare Nublado 11 20
WASHINGTON Sol 17 26

A CONDIÇÕES DAS ESTRADAS
Central do Rádio da Policia Rodoviária Fe-
dcral: 471-6111; Ponte Rio Nltcrót Bata
Ihâo Rodoviário da Ponte Rlo-Nlteról: 620
0588; Rlo-Potrópolls (Concer): 679-1022;
Rlo-Santos; 688-2957; Rlo-Teresópolls
(CRT) 678-0001; NovaDutra: 0800-173536,
Via Lagos; (24) 665 6565 e DNER: 471 -0171

que baixas doses de radiação po-
dem levar a múltiplas mudanças
na linha germinativa (germline)
do DNA, a coleção de genes que
os pais passam para os filhos.

Os cientistas não descartaram
a possibilidade de as mutações
terem ocorrido no próprio orga-
nismo das crianças, mas rejeita-
ram a hipótese porque o mesmo
tipo de mutação não apareceu
com a mesma freqüência no caso
dos irmãos e de crianças de ou-
iras famílias que viviam na re-
gião de Chernobil.

O grupo, no entanto, ressal-
tou que, embora se suspeite há
muito tempo que a radiação au-
menti o mimem de mutações
genéticas, acontecimentos co-
mo as bombas lançadas pelos
Estados Unidos em 1945 no Ja-
pão 

"parecem não ter desenca-
deado defeitos genéticos signi-
ficativos".

Convenção dos POPs

nova IORQUE - O Progra-
ma das Nações Unidas para
Meio Ambiente (Pnuma) incen-
tivou os países-membros a tra-
balhar para pôr em vigor um tra-
tado que busca proibir produtos
químicos altamente tóxicos. "I:

fundamental que os governos
ratifiquem rapidamente a Con-
venção sobre os Poluentes
Orgânicos Persistentes (POPs) a
fim de que o tratado entre em
vigor no mais tardar até 2004",
disse Maus Toepfer. diretor do
programa.

Mais de cem países assegu-
raram que vão assinar o tratado
na reunião de Estocolmo dias 22
e 23 de maio, mas a convenção
só entrará em vigor quando for
ratificado por um mínimo de 50.
Toepfer disse que está "particu-

larmente satisfeito" porque os
Estados Unidos afirmaram que
vão integrar a centena de países
que assinará o acordo.

A Convenção dos POPs foi
negociada na África do Sul no
ano passado e relaciona os 12
produtos químicos (os 12 sujos)
que podem causar a morte,
doenças ou má-forinação em
seres humanos é são tão persis-
tentes que demoram décadas
para desaparecer do meio am-
biente. O tratado menciona o
inseticida DDT. mas ressalva
que cm muito países africanos
ele é necessário para combater
o mosquito transmissor da ma-
lária e reconhece que os gover-
nos desses países devem ter
tempo para achar uma altêrnati-
va para o pesticida.

Genérico de 
pílula

coquetel anti-Aids

BOMBAIM, ÍNDIA-O labo-
ratório indiano Cipla pretende
lançar ainda este ano uma pí-
lula-coquetel contra a Aids.
combinação de três drogas de
diferentes fabricantes] e ven-
dê-la por menos de US$ I ao
dia à organização não gover-
namental Médicos Sem Fron-
teiras e outras ONGs para for-
necimento grátis aos soroposi-
tivos de países africanos.

O novo produto do Cipla
será chamado Triomune-LNS
e suas patentes são controladas
por três laboratórios diferen-
tes: o britânico GlaxoSmithK-
line detém a patente da lavi-
mudina; o alemão Boehringer
Ingelheim, a do nevirapina; e o
americano Bristol-Myers
Squibb, a da estavudina.

O laboratório indiano tem
permissão da lei de seu país

para produzir genéricos, mas a
lei protege apenas o processo
pelo qual as drogas são feitas,
e não as drogas. Desta forma,
o Cipla buscar diferentes ca-
minlios para produzir drogas
patenteadas.

A pílula-coquetel será ven-
dida por US$ 350 a caixa com
720 unidades, a dose de um
ano das três drogas. "O 

pa-
ciente terá que tomar uma pí-
lula de manhã e de noite em
vez de três pílulas de cada uma
duas ve/.es por dia", informou
Yusuf Hamied, diretor do la-
boratório.

Em Washington, simpósio
promovido pela Instituto pela
Paz concluiu que a pandemia
de Aids está levando os países
pobres à ruína o que aumenta o
risco de rebeliões e conflitos
violentos.

Cérebro indica o

ancestral comum

PARIS - O tamanho relativo
das zonas cerebrais característi-
co de uma espécie mostra uma
certa semelhança dentro dc um
mesmo grupo de mamíferos, o
que permite determinar se eles
têm um ancestral comum. A
pesquisa está na edição desta
semana da revista britânica de
ciências Nature.

O volume de cada uma das
11 zonas cerebrais foi medido
individualmente dentro do vo-
lume total de várias espécies. A
distribuição desses diferentes
volumes, característico de uma
espécie e denominado cere-
brotipo pelos autores do estudo,
parece constante em um con-
junto de espécies que perten-
cem ao mesmo ramo da classifi-
cação geral. O volume cerebral

nesta lista pode variar de um a
100.

Os eerebrotipos variam sig-
nificativãmente entre os grupos.
Segundo Damon Clark. Partha
Miltra e Samuel Wang, da Prin-
centon University, nos Estados
Unidos, é possível estabelecer
um grau de aproximação entre
as espécies da mesma forma
que através da análise do DNA.
Aplicado aos primatas superio-
res (chimpanzé, gorila, orango-
tango e ser humano) o novo mé-
todos deu resultados idênticos
às análise de DNA, relacionan-
do uns com os outros segundo a
classificação mais comum. Re-
velou-se também mais eficaz
que a análise morfológica dos
ossos e dentes para determinar
a filiação das espécies.

D
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ENERGIA Estudo do ONS advertiu, há um ano, sobre necessidade de racionamento, mas nada foi feito para evitai- colapso

Governo sabia do risco de apagão

GUSTAVO KRIEGBR li
R-KNANDO THOMPSON

BRASÍLIA - Há pelo menos
um ano o governo já sabia que ia
faltar energia e poderia ler tomado
providências para minimizar as
conseqüências do apagão, que co-
meça já no próximo dia Io. O Jor-
nal do Brasil leve acesso a um re-
latório de abril de 2000, elaborado
pelo Operador Nacional de Siste-
mas (ONS) e encaminhado ao Mi-
nistério da Minas e Energias e à
Agência Nacional de Energia Ele-
trica (Aneel). 0 documento, chá-
jriado Planejamento Anual da
Operação Energética ano 2000,
diz: "O risco mais severo observa-
do corresponde ao subsistem;! Sü-
deste/Centro-Oeste e ocorre no
biênio 2(MK)/2(M) I. em valores em
torno de 2()c/i".

O relatório foi elaborado pela
equipe de Mário Santos, presiden-
te do ONS. e um dos técnicos que
participaram da elaboração do Pia-
no de Contigenciamento de Carga,
que determina o sistema de cotas e
de racionamento de energia. Com
o relatório. Santos avisou a Rodol-
pho Tourinho. então ministro das
Minas e Energia, e a José Mário
Abdo. diretor-gcral da Aneel, que a
situação dos reservatórios das lii-
drelétricas das duas regiões estava
abaixo dos níveis de segurança.

Fé cm São Pedro - Segundo o
relatório, o risco de acontecer pro-
blemas com abastecimento girava
em torno de 20%. um número que
não impressionou a área de energia
do governo, mas que segundo técni-
cos do setor é quatro vezes maior do
que os níveis aceitáveis.

Mas os avisos do presidente do
ONS foram ignorados. O então
ministro Rodolpho Tourinho não

gostava de Mário Santos. Evitava
até receber o presidente do ONS
em seu gabinete. Segundo um téc-
nico que acompanhou de perto as
reuniões da área energética, nem
Tourinho. nem Abdo considera-
ram o relatório relevante porque
acreditavam na ajuda de São Pe-
dro. "Eles optaram pelos 80% de
chances de que as chuvas viriam
ao longo de 2000 e encheriam os
reservatórios. Erraram. Agora es-
tamos vivendo essa situação",
conta o técnico!

FH não sabia - Há 13 meses,
o documento já previa que nos
subsistemas Sudeste/Centro-Oes-
te e Nordeste os riscos estimados
são sempre elevados, o mesmo
ocorrendo para o subsistema Sul
em 2001. O relatório vai ainda
mais longe: "A 

pior situação ob-
servada foi para o biênio 2000/-
2001 no subsistema Sudeste/Cen-
tro-Oeste, com cerca de 17% de
probabilidade de ocorrência de
déficit iguais ou superiores a 5%
da carga própria projetada para o
qüinqüênio, e no subsistema Nor-
deste para este mesmo biênio,
com riscos de déficit superiores a
5% da carga da ordem de 15%".

Um político que freqüenta o
Palácio do Planalto diz que em
nenhum momento o presidente
Fernando Henrique foi alertado
da real gravidade do quadro ener-
gético. 

"Tanto Rodolpho Tourinho
como o José Mário Abdo não dis-
seram ao presidente que o quadro
era tão grave", revela.

Segundo esse político, há cer-
ca de quatro semanas, numa reu-
nião feita com o novo ministro da
Minas e Energia. José Jorge, Ab-
do teria afastado a necessidade de
adoção de um programa de racio-
namento. dizendo que o ideal se-

Probabilidade de déficit no fornecimento
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ria um programa de incentivo à
conservação de energia.

O presidente da ONS. Mário
Santos, disse ontem na Câmara
dos Deputados, que vinha avisan-
do a Aneel e o governo sobre os
baixos níveis dos reservatórios
das hidrelétricas. E é verdade. Em
dezembro de 2000. Santos voltou
a dizer que era alto o risco de fal-
ta de energia. Mas as chuvas de
janeiro deste ano levaram os aler-
tas por água abaixo. Naquele mês,
o índice de energia armazenada

nos reservatórios - a unidade uti-
lizada para esse tipo de medição -
foi de 3I.4 GW/mês, contra 29,3
GW/mês do mesmo mês de 2000.

Como os reservatórios volta-
ram a se encher, tanto Tourinho
como Abdo preferiram ignorar
mais uma vez os apelos do presi-
dente da ONS. Mas quando feve-
reiro chegou, a realidade se mos-
trou nua e crua. As chuvas não
vieram e o nível dos reservató-
rios despencaram. Em fevereiro,
o índice foi de 36,2 GW/mês,

contra 45 GW/mês do mesmo
período de 2000.

"Se eles tivessem feito algu-
ma coisa em janeiro, dava para
elaborar um plano de raciona-
meriíò com mais calma. E não
esse que está aí. que na verdade
é um apagão disfarçado", diz um
assessor próximo ao presidente
Fernando Henrique.

Até o fechamento desta edi-
ção, nem Tourinho nem Abdo ti-
nham retornado às ligações do JB
para comentar o caso.

4 
Um choque

de obras'

BRASÍLIA - "É impossível pe-
dir perdão à sociedade se chegar-
mos a isso (racionamento) cm
2002 e 2003". avaliou ontem o
presidente do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), Mário
Santos, na audiência pública reali-
zada na Comissão de Defesa do
Consumidor, da Câmara dos De-
putados. para debater a crise ener-
gética vivida pelo setor. Para ele,
a alternativa capaz de evitar a
ameaça de racionamento nos pró-
ximos anos será "o 

país adotar um
choque de obras". Mário Santos
referiu-se aos investimentos ini-
ciados recentemente c que serão
licitados durante este ano.

Dados da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) reve-
Iam que até 2005 a capacidade de
geração de energia vai aumentar
em 25 mil Megawatts (MW),
contra os 74,4 mil MW de potên-
cia de 2000. Mário Santos tam-
bém defendeu a mudança da ma-
triz energética do país. Hoje,
aproximadamente 90% do setor
elétrico brasileiro tem como ma-
triz a água, por isso a extrema de-
pendência de chuvas para a gera-
ção de energia no Brasil.

Ex-dirigente da Chesf e da
Eletronorte, Mário Santos é hoje
o homem que comanda o órgão
coordenador da operação do sis-
tema elétrico do país. O ONS é
uma entidade privada, sem fins
lucrativos, regulada pela Aneel.
É o órgão que subsidia o Execu-
tivo com informações sobre os
riscos potenciais a serem enfren-
tados pelo setor.

Sonho distante so para quern ve na estrada nao le jornal.
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Audi TT Coup6 Turbo 180 hp » 12 unidades. Audi A6 2.7 biturbo quattro Tiptronlc - 15 unidqdos. (Proijoa baso Porto Paranagui. Campinas Londrlna Rlbelrfto Preto 8*0 Paulo Vlt6rla
Dependendo da localidade, 0 valor do frete deverA ser edicionadol. Os velculos Audi estfio em conformidade com 0 PROCONVE - Audi Camp Clavona Santo Emilia Brasllwagen Autobahn
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Caralgá(11) 3758-4648
(11) 3061-3655
Davox(11) 5541-9000
Gormany(11) 6191-8000
Sorana

Linha de Importados Audi
agora com taxa de

Rio de Janeiro
Abollçio(21) 494-2220

AroraquaraArauto(16) 222-8777
CuritibaAutoplus(41) 333-6000
Munlch Plaza(41) 323-8168

ao mês e 40% de entrada
Audi Rio
(21) 543-1212
Jaggor(21) 432-1111

BaruerlCoborvol(11) 4191-0025
BauruWoat Import(14) 227-9888
BelémMonaco(91) 235-5866
Belo HorlzontoCarbol(31) 3296-5353
BlumenauBreitkopf(47) 323-4500
BrasíliaBrasal(61) 362-6765
CampinasAudi Camp(19) 3743-2500

MaringáClavano(44) 226-7888FlorianópolisAmaurl(48) 281-2050
Modelo Total

financiado
Entrada 40%
RS OsaacoCobervol(11) 3683-2000

SalvadorSanava(71) 380-4033
(11) 3857-2933
Tech(11) 3845-3388FortalezaSaga(85) 433-1633

Audi A4 1.8 Turbo Limo Tiptronic
PiracicabaPiracicaba(19) 424-3355

Santo AndréNazlh Import(11) 4421-72C
Audi A4 V6 2.4 Limo Tiptronic SorocabaSul-Vol(15) 221-3300

GoiâniaSaga(621 254-5200
GüarujáGuarujó(13) 3355-8700

Audi TT Coupé Turbo 180 hp Porto AlegreCarro do Povo
(51) 337-7288Glerlng Best
(51) 589-4225

São B. do Campo
Nazlh Import(11) 4124-6500

Audi A6 2.7 biturbo quattro Tiptronic UberabaDlatrlvo(34) 3319-9080Audi A41.8 Turbo Limo Tiptronic: preço è vista - RS 94.918,00. Audi A4V6 2.4 Limo Tiptronic: preço 6 vista - RS 108.841,00. Audi TT Coupé
Turbo 180 hp: preço à vista - RS 115.824,00. Audi A6 2.7 biturbo quattro Tiptronic: preço h vista - RS 168.034,00. Condições de CDC
(Crédito Direto ao Consumidor), som taxa do abertura de crédito. Promoção válida até 15/05/2001, ou enquanto durarem os estoques.
Estoque disponível em 07/05/2001: Audi A4 1.8 Turbo Limo Tiptronic - 10 unidades. Audi A4 V6 2.4 Limo Tiptronic « 25 unidades.
Audi TT Coupé Turbo 180 hp » 12 unidades. Audi A6 2.7 biturbo quattro Tiptronic - 15 unidades. (Preços baso Porto Paranaguá.
Dependendo da localidade, o valor do frete deveré ser adicionado). Os veículos Audi estão em conformidade com o PROCONVE -
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Consulte essas condições para os outros modelos importados Audi.

S&o José
do Rio PretoElmaz(17) 3214-9711

UberlôndlaAutomlnaa(34) 3219-8500
RecitoSael(81) 3465-6464

GuarulhosPoli Motors(11) 6464-7000
Sfio PauloBrasllwagen(11) 6160-0707

VitóriaAutobahn(27) 225-7988
Ribeirão PretoSanta Emílla
(16) 620-1030

LondrinaClavena
(43) 338-7888
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BarueHCobervol(11) 4191-0025
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Entrado 40%

Audi A4 1.8 Turbo Limo Tiptronic
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4.1.2 Anill»* do* RI*eo* do Déficit*
As probabMdedPs de difíclts nos subslsternus Sul, Sudoete/Contro-Oeslo o
Nordoxto aprosontam valoms elevados para lodo» Oi ano» do qüinqüênio do
horizonlo do ostudo, conformo nioslram os resultado* do Quadro 4.2. O mesmo
ocorre paro o subsistonw Norio, à qxcqç&o do ãf)0 2003, quBndo o c16fldi ô d$ 3,1%.
O /isco mais se wrv observado oorrospondo ao subtlttoma Sudeste I Centro-Oosto

o ocorra no biênio 200012001, m vtbms em torno d$ 20%.

Minas e Energia. José Jorge, Ab-
do teria afastado a necessidade de
adoção de um programa de racio-
namento. dizendo que o ideal se-
ria um programa de incentivo à
conservação de energia.

0 presidente da ONS, Mário
Santos, disse ontem na Câmara
dos Deputados, que vinha avisan-
do a Aneel e o governo sobre os
baixos níveis dos reservatórios
das hidrelétricas. E é verdade. Em
dezembro de 2000, Santos voltou
a dizer que era alto o risco de fal-

ta de energia. Mas as chuvas de
janeiro deste ano levaram os aler-
tas por água abaixo. Naquele mês,
o índice de energia armazenada
nos reservatórios - a unidade uti-
lizada para esse tipo de medição -
foi de 31,4 GW/mês, contra 29,3
GW/mês do mesmo mês de 2000.

Como os reservatórios volta-
ram a se encher, tanto Tourinho
como Abdo preferiram ignorar
mais uma vez os apelos do presi-
dente da ONS. Mas quando feve-
reiro chegou, a realidade se mos-

trou nua e crua. As chuvas não
vieram e o nível dos reservatórios
despencaram. Em fevereiro, o ín-
dice foi de 36.2 GW/mês. contra
45 GW/mês do mesmo período
de 2000."Se eles tivessem feito algu-
ma coisa em janeiro, dava para
elaborar um plano de raciona-
mento com mais calma. E não
esse que está aí, que na verdade
é um apagão disfarçado", diz um
assessor próximo ao presidente
Fernando Henrique.

BRASÍLIA- 0 diretor-ger.il da
Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), José Mário Abdo, refu-
tou ontem à noite a versão divulga-
da pelo Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS), Mário Santos,
de que houve negligência da Aneel
em relação à advertência de escas-
sez de água nos reservatórios das hi-
drelétricas em operação no país, em
2(XX). Segundo Abdo. no documen-
to apresentado pelo ONS, em abril
do ano passado, existia apenas uma
visão preliminar da situação dos re-
servatórios, nus nada de concreto.
Para o diretor-geral da Aneel, o pró-
prio ONS teria alterado a sua visão
a respeito do problema no decorrer
do ;ino passado!

Tanto isso é verdade, disse Ab-
do. que em dezembro de 2000 o
ONS teria informado sobre a si-
tuação dos reservatórios indicando
a existência de "níveis conforta-
veis dos reservatórios". Segundo
ele. "não havia razão para a ado-
ção de um plano de racionamento
porque os níveis dos reservatórios
teria subido 40% em dezembro".

Abdo acrescentou que o pró-
prio Mário Santos teria dito que
apenas em março deste ano en-
viou outro documento à Aneel
alertando para o risco real de ra-
cionamento. Abdo disse, contu-
do, ainda que a questão é técnica
e não política. Até o fechamento
desta edição, o ex-ministro das
Minas e Energia Rodolpho Touri-
nho não havia retornado as liga-
ções para dar sua versão a respei-
to do assunto.
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Estudo do ONS advertiu, há um ano, sobre necessidade de racionamento, mas nada foi feito para evitai* colapso

Governo sabia do risco de apagão

Sonho distante só para quem vê na estrada e não lê jornal.

GUSTAVO KR1I-GHR E
FüRNANDO THOMPSON

BRASÍLIA - Há pelo menos
um ano o governo já sabia que ia
faltar energia e poderia ter toma-
do providências para minimizar
as conseqüências do apagão, que
começa já no próximo dia 1°. O
Jornal do Brasil teve acesso a
um relatório de abril de 2000.
elaborado pelo Operador Nacio-
nal de Sistemas (ONS) e enca-
minhado ao Ministério da Minas
e Energias e à Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). O
documento, chamado Planeja-
mento Anual tia Operação Ener-
geiica ano 2000, diz: "O risco
mais severo observado corres-
ponde ao subsistema Sudes-
te/Centro-Oeste e ocorre no biê-
nio 2000/2001, em valores em
torno de 20%".

0 relatório foi elaborado pela
equipe de Mário Santos, presi-
dente do ONS, e um dos técnicos
que participaram da elaboração
do Plano de Contigenciamento de
Carga, que determina o sistema
de cotas c de racionamento de
energia. Com o relatório, Santos
avisou a Rodolpho Tourinho, en-
tão ministro das Minas e Energia,
e a José Mário Abdo, diretor-ge-
ral da Aneel. que a situação dos
reservatórios das hidrelétricas das
duas regiões estava abaixo dos ní-
veis de segurança.

Fé em São Pedro - Segun-
do o relatório, o risco de aconte-
cer problemas com abastecimen-
to girava em torno de 20%, um
número que não impressionou a
área de energia do governo, mas
que segundo técnicos do setor é
quatro vezes maior do que os ní-
veis aceitáveis.

Mas os avisos do presidente
do ONS foram ignorados. 0 en-
tão ministro Rodolpho Tourinho
não gostava de Mário Santos.
Evitava até receber o presidente
do ONS em seu gabinete. Segun-
do um técnico que acompanhou
de perto as reuniões da área ener-
gética, nem Tourinho, nem Abdo
consideraram o relatório relevan-
te porque acreditavam na ajuda
de São Pedro. "Eles optaram pe-
los 80% de chances de que as
chuvas viriam ao longo de 2000 e
encheriam os reservatórios. Erra-
ram. Agora estamos vivendo essa
situação", conta o técnico.

FH não sabia - Há 13 me-
ses, o documento já previa que
nos subsistemas Sudeste/Centro-
Oeste e Nordeste os riscos esti-
mados são sempre elevados, o
mesmo ocorrendo para o subsis-
tema Sul cm 2001.0 relatório vai
ainda mais longe: "A 

pior situa-
ção observada foi para o biênio
2000/2001 no subsistema Sudes-
te/Centro-Oeste, com cerca de
17% de probabilidade de ocorrên-
cia de déficit iguais ou superiores
a 5% da carga própria projetada
para o qüinqüênio, e no subsiste-
ma Nordeste para este mesmo
biênio, com riscos de déficit su-
periores a 5% da carga da ordem
de 15%".

Um político que freqüenta o
Palácio do Planalto diz que em
nenhum momento o presidente
Fernando Henrique foi alertado
da real gravidade do quadro ener-
géuco. 

"Tanto Rodolpho Touri-
nho como o José Mário Abdo não
disseram ao presidente que o qua-
dro era tão grave", revela.

Segundo esse político, há cer-
ca de quatro semanas, numa reu-
nião feita com o novo ministro da

^^ArleJB

déficit no fornecimento Abdo rebate

Rio do JaneiroAbolição(21) 494-2220
Audi Rio(21) 543-1212
Jaggor(21) 432-1111
SalvadorSanave(71) 380-4033
Santo AndréNazih Import
(11) 4421-7200
São B. do CampoNazih Import(11) 4124-6500
São Josó
do Rio PretoElmaz(17) 3214-9711
Sâo PauloBrasilwagen
(11) 6160-0707

CuritibaAutoplua(41) 333-6000
Munich Plaza
(41) 323-6166
FlorianópolisAmaurl
(48) 281-2050
FortalezaSaga(85) 433-1633
GoiâniaSaga
(02) 254-5200
GuarujáGuarujá(13) 3355-8700
GuarulhosPoli Motora(11) 8464-7000
LondrinaClavena(43) 338-7888

MarfliaWeat Car(14) 433-3033
MaringáClavena(44) 226-7888
OaaacoCobervol(11) 3683-2000
PiracicabaPiracicaba(19) 424-3355
Porto AlegreCarro do Povo(51) 337-7288Glerlng Best
(51) 589-4225
RecitoSael(81) 3465-6464
Ribeirão PretoSanta Emflla(16) 620-1030

Carelgá(11) 3758-4848(11) 3061-3655
Davox(11) 5541-9000
Germany(11) 6191-8000
Sorana
(11) 3857-2933
Tech(11) 3845-3388
SorocabaSul-Vel(15) 221-3300
UberabaDiatrive
(34) 3319-9080
UberlândiaAutomlnaa(34) 3219-8500
VitóriaAutobahn(27) 225-7988

acusações

Linha de Importados Audi
agora com taxa de

Modelo

0.99% ao mês e 40% de entrada.

BelémMonaco(91) 235*5866
Belo HorizonteCarfoel(31) 3296-5353

Audi A41.8 Turbo Limo Tiptronic: preço è vista - RS 94.916,00. Audi A4 V6 2.4 Limo Tiptronic: preço à vista - RS 108.841,00. Audi TT Coupé
Turbo 180 hp: preço b vista « RS 115.824,00. Audi A6 2.7 biturbo quattro Tiptronic: preço k vista - RS 168.034,00. Condições de CDC
(Crédito Direto oo Consumidor), som taxa do abortura do crédito. Promoção válida até 15/05/2001, ou enquanto durarem os estoques.
Estoque disponível em 07/05/2001: Audi A4 1.8 Turbo Limo Tiptronic - 10 unidades. Audi A4 V6 2.4 Limo Tiptronic » 25 unidades.
Audi TT Coupé Turbo 180 hp - 12 unidades. Audi A6 2.7 biturbo quattro Tiptronic - 15 unidades. (Preços base Porto Paranaguá.
Dependendo da localidade, o valor do frete deverá ser adicionado). Os veículos Audi estão em conformidade com o PROCONVE -
Programa da Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Consulto es3as condiçôos para os outros modelos importados Audi.

BlumenauBreitkopf(47) 323-4500
BraafliaBrasal(61) 382-6765
CamplnaaAudi Camp(19) 3743-2500

o ocom no b!4nlo 200012001, om v»lom em torno cfe 20%.
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ENERGIA Transformadores queimam e capacidade da linha de transmissão de Itaipu para o Sudeste íica compiometida

Defeito eleva 
possibilidade 

de colapso

GUSTAVO KKIEGEK B
FERNANDO THOMPSON

BRASÍLIA - 0 quadro ener-
gótico é mais sério do que o go-
vemo limite. Ao contrário do
que diz a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Anecl), o ler-
eeiro linhâo que liga a Usina de
Itaipu à cidade de Tijuco Preto
(SP) não vai operar com capaci-
dade máxima, que é de 1.000
MegaWatts/hora (MW/h). O mo-
tivo: os dois transformadores
comprados de uma empresa ucra-
niana queimaram e a máquina
que vai substituí-las não tem a
mesma capacidade.

Governo já

repensa

programas
(íii.son li;i/euzébio

BRASÍLIA - A esperada queda
na atividade econômica, por causa
do racionamento de energia elétri-
ca. pode obrigar o governo a fazer
um Ibrte aperto fiscal, com o cor-
te de investimentos e redução dos
recursos destinados a programas
importantes para a reta final do
mandato do presidente Fernando
Henrique Cardoso. Isso porque a
queda da atividade econômica re-
duzirá a arrecadação de impostos,
enquanto o governo tem compro-
misso com o FMI de obter, neste
ano, superávit primário de 3% do
PIB (Produto Interno Bruto). Ha-
verá também efeito desastroso so-
bre a balança comercial.

"Alguns investimentos e pav-
gramas podem ser adiados", co-
mentou José Guilherme Reis. chefe
da assessoria econômica do Minis-
tério do Planejamento, com a res-
salva de que o assunto ainda "será

objeto de discussão" dentro da
equipe econômica. Reis argumenta
que não há, por enquanto, condi-
ções para dimensionar o impacto
do racionamento sobre a economia.
Mas o governo, explicou ele, toma-
rá as medidas necessárias para
manter o ajuste das contas públicas.

A redução na arrecadação da
União, estados e municípios não
é desprezível, afirmou FIávio
Castelo Branco, chefe do depar-
lamento Econômico da Confede-
ração Nacional da Indústria. "Se

o governo quiser manter as metas
fiscais, terá que cortar despesas",
disse. Será a potencialização do
efeito contracionista, iniciado
com o racionamento.

Outra saída seria o aumento de
impostos para compensar a frus-
tração de arrecadação, afirmou o
consultor Raul Veloso, embora
duvide que o governo tenha con-
dição de propor isso. "O mais
provável é o velho recurso ao cor-
te de gastos, o contingenciamento
de despesas", previu, com cortes
recaindo mesmo sobre investi-
inentos e programas de governo,
porque muitos dos outros gastos
são praticamente incomprimíveis,
como o pagamento de pessoal.

O governo pode também re-
ver as metas acertadas com o
FMI, disse Heron do Carmo,
coordenador do índice de Custo
de Vida da Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica da Univer-
sidade de São Paulo. Seria uma
maneira de evitar um impacto
negativo ainda maior.

Os estados devem perder RS
6,6 bilhões em arrecadação de
ICMS nas estimativas da Funda-
ção Getúlio Vargas. Há alguns
dias, os secretários de Fazenda dos
estados ameaçaram uma pressão
sobre o governo federal para re-
passar à União a fatura. E que mui-
tos estados podem ter dificuldade
de cumprir o ajuste fiscal com a re-
dução de receitas. Se o Brasil tri-
butasse mais o patrimônio e as al-
tas rendas, talvez o impacto fosse
menor, opinou Paulo Gil, presi-
dente da Unafisco, o sindicato dos
fiscais da Receita Federal.

O racionamento complicará
também a balança comercial: "Se

ocorrer restrição de oferta, ela se-
rá compensada pelo comércio ex-
terno. Isso significa que vamos ex-
portar menos, porque vamos pro-
duzir menos, e vamos importar
mais", previu Heron do Carmo.

Segundo uni funcionário da
Eletrobrás, a estatal abriu uma
sindicância para apurar as causas
do defeito. Os dois transformado-
res chegaram ao Brasil funcio-
liando. Mas na hora da instala-
ção, as máquinas queimaram. Até
ontem, os resultados da sindicàn-
cia ainda não tinham sido divul-
gados. Os transformadores são
importantes para transformar a
tensão da energia que sai de Itai-
pu, 750 quilowatts (Kw), em 500
Kw, a tensão da energia que cir-
cuia nas redes dos estados do Rio
e de São Paulo.

O que importa é que o pro-
blema agrava ainda mais a situa-

ção do já combalido sistema elé-
tricô brasileiro. Para se ter uma
idéia, a energia que não está
sendo transportada é suficiente
para abastecer três cidades do
tamanho de Brasília.

Para tentar resolver o proble-
ma, a Eletrobrás teve que com-
prar, às pressas, um transforma-
dor da filial brasileira da Asean
Brown Boveri (ABB), uma das
maiores fabricantes mundiais de
equipamentos elétricos. O di-
nheiro veio do seguro do fabri-
cante ucraniano. Mas isso não re-
solve o problema. O novo trans-
formador não tem a mesma capa-
cidade do equipamento original e

só vai entrar em operação daqui a
alguns meses.

De viagem - Para piorar as
coisas, os dois transformadores
queimados tiveram que ser em*
barefüOS para a Ucrânia, e nin-
guém sabe dizer quando eles vol-
tam ao Brasil. Até lá, a quantida-
de de energia que vai ser disponi-
bilizada para o Sudeste será me-
nor dos que os 1.000 MW prome-
tidos pela Aneel.

Outro problema já surge no
horizonte. Na segunda quinzena
de julho a hidrelétrica de Tucu-
rui, no Pará, começa a reduzir a
energia que está enviando para o
Nordeste, que é da ordem de

1.000 MW/hora. Atualmente, o
reservatório da usina está ope-
rando acima de sua capacidade
(107,48%), por conta das boas
chuvas que caíram na Região
Norte. Isso significa que Tucuruí
está jogando água fora. Mas o
período de seca já começou e em
breve o nível do reservatório co-
meçará a cair, o que obrigará a
usina a reduzir a quantidade de
energia que 

"exporta".
Desvio - Quando isso acon-

tecer, a situação na Região Nor-
deste vai se agravar. O Operador
Nacional de Sistemas (ONS) está
preocupado com essa situação,
tanto que autorizou que toda a

Gás será desvinculado do dólar

GABKIHLA LEAL

BRASÍLIA - O nó que tem em-
perrado os investimentos privados
na construção de usinas térmicas,
o preço do gás natural, será desa-
lado na próxima semana, quando
o ministro de Minas e Energia, Jo-
sé Jorge, divulgará portaria que
definirá a política sobre o assunto.
O preço do gás natural importado
da Bolívia pela Petrobras não fica-
rá vinculado ao dólar. A Petrobras
vai assumir o risco cambial do
preço do produto, que será vendi-
do em reais às distribuidoras. O
valor ficará fixo por um ano e so-
mente no reajuste anual a diferen-
ça entre a cotação do dólar e do re-
al será repassada aos comprado-
res, informou ontem o secretário
de Energia do Ministério de Mi-
nas e Energia. Afonso Ilenriques.

O custo assumido pela Petro-
bras será corrigido pela taxa Selic,
a taxa básica de juros, que hoje es-
tá em 16,25% ao ano. Há mais de
um ano o governo vem discutindo
a questão, mas somente agora,
com o agravamento do problema

da falta de energia elétrica no país,
em razão do baixo volume de
água nos reservatórios, o Executi-
vo decidiu acelerar a solução. O
assunto provocou sérias divergên-
cias entre o ex-ministro de Minas
e Energia Rodolpho Tourinho. que
deixou o cargo no dia 22 de feve-
reiro, e o atual secretário de Ener-
gia, que até dezembro de 2000 era
diretor da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

Alavanca - Antes de decidir
que a Petrobras assumiria o risco
cambial, o governo chegou a pen-
sar na criação de um fundo para
cobrir a diferença entre o preço
do produto em dólar e o corres-
pondente em real. O fundo seria
administrado pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e forma-
do com recursos das próprias em-
presas. Com a nova saída, que se-
rá oficializada na próxima sema-
na. o governo espera alavancar
investimentos privados para a
construção de usinas do Progra-
ma Prioritário de Termelétricas
(PPT), lançado em março do ano

passado. As usinas do PPT têm
gás natural importado da Bolívia
garantido.

Atualmente. 11 usinas térmi-
cas estão em construção no país e
uma está em fase de ampliação.
Elas vão agregar ao sistema 2,55
mil Megawatts (Mw). De acordo
com dados da Aneel, oito delas la-
zem parte do PPT e vão aumentar
em mais de dois mil Mw a oferta
de energia no país. Outras três de-
Ias são térmicas que estão fora do
PPT, com capacidade de geração
de 488 Mw. Das oito usinas do
PPT, a Petrobras participa em qua-
tro, segundo a Aneel. As térmicas
são importantes para reduzir a de-
pendência brasileira das chuvas,
pois a base da geração do país é
composta por usinas hidrelétricas.

Sozinha - O secretário de
Energia disse ontem que a Petro-
bras vai bancar sozinha o risco da
desdolarizução do preço do gás
natural. Havia uma hipótese de o
Banco do Brasil fazer um seguro
com a Petrobras com essa finali-
dade. Ele garantiu que a estatal do
petróleo não terá prejuízos com a

decisão. "Não há prejuízo finan-
ceiro para a Petrobras. A empresa
tem capacidade de absorver isso
porque é grande", avaliou.

Afonso I lenriques declarou ain-
da que. se os investimentos priva-
dos não vierem, "a Eletrobrás vai
fazer e Fumas vai fazer". Na gtpan-
são da oferta de energia prevista paj
ra esse ano, da ordem de 4,04 mil
Mw. as térmicas vão representar
63%. num total de 2.55 mil MW.
As novas hidrelétricas vão agregar
ao sistema mais 1.2 mil Mw, en-
quanto as Pequenas Centrais Hidre-
létricas (PC1I) vão somar outros
66,6 Mw em novas centrais e rcati-
vações de PCH existentes.

No ano passado, a Aneel auto-
rizou a construção de 103 novas
térmicas, que deverão entrar em
operação 110 final de 2002 ou
2003. As 103 usinas vão aumen-
tar em 9.3 mil Mw a capacidade
instalada do país. O número é
quase quatro vezes maior que os
novos Mw que serão gerados pe-
los investimentos em 15 novas
usinas hidrelétricas autorizadas
pela agência em 2000.

Luiz Morier

No centro de operações regional .sudeste, em Furnas, técnicos do ONS monitoram as atividades de 16 usinas de geração

Uma central de alta tensão

Cinco técnicos do

ONS controlam a

energia do Sudeste

NICli Dl- PAULA

Num cenário futurista, analis-
tas engravatados trabalham em cli-
ma de alta tensão. Olhos grudados
110 sobe-e-desce dos números e
gráficos do painel eletrônico, mãos
a postos nos telefones e teclados
dos computadores, eles têm o con-
trole de megaoperações. Mas cm
vez de milhões de reais em ações e
outros papéis do mercado finan-
ceiro, o que passa pela mesa deles
é o movimento da energia que che-
ga às casas e empresas.

Instalado 110 edifício-sede de
Furnas, no Rio, o Centro de
Operações do Organizador Na-
cional do Sistema (ONS) contro-
la o movimento de 20 mil mega-

watts de energia, produzidos por
16 usinas das regiões Sudeste e
Centro-Oeste, e sabem qual o
consumo exato em cada momen-
to. Para controlar essa energia,
que representa 58% do consumo
do Sudeste e 37% dos 54 mil
megawatts gastos no país, há
uma equipe de apenas cinco pes-
soas. A esquerda da sala, fica o
homem da geração. Nenhuma
usina pode aumentar ou reduzir
sua produção sem o aval dele.

Trabalho 24 horas - O
funcionário da outra jwnta, con-
trola a distribuição. E dele a res-
ponsabilidade de verificar a qua-
lidade com que a energia que sai
da usina chega à distribuidora.
Ao centro, fica o supervisor.
Mais experiente dos três é encar-
regado de orientar nas situações
de emergência. O trabalho desse
grupo é mantido 24 horas por
dia, através de três equipes que

se revezam. Há ainda um enge-
nheiro e o chefe da equipe que,
quando não estão no centro, sao
acessíveis pelo celular.

Qualquer irregularidade em
uma das usinas ou subestações é
logo captada pelo painel. Pelo si-
nal luminoso no tejão, o funcioná-
rio identifica onde ocorreu o pro-
blema. O passo seguinte é abrir a
tela do computador relativa àquela
geradora e verificar o que houve.
Pelo telefone - linha direta com to-
das as usinas - é possível ter mais
detalhes e saber o tempo previsto
para solução do problema.

Se ocorreu um apagão e a
normalização vai demorar, eles
tentam garantir o abastecimento
da área atingida com a energia
de outra usina. Para isso é preci-
so que haja linha de transmissão
disponível, e a ordem do centro
para que a fornecedora substitu-
ta aumente sua geração.

Apagão - As regras para o
corte de energia que começa em
junho não estão definidas, mas o
apagão não poderá ser feito sem
passar pelos operadores. Como a
energia não pode ser acumulada,
se a Light cortar a energia de uma
área, o centro de controle terá que
mandar a usina fornecedora redu-
zir a geração na mesma medida.

A nova tarefa, entretanto, não
aumentou o nível de tensão dos
operadores. Segundo a direção do
ONS, os cortes de energia não vão
exigir aumento no número de fun-
cionários do setor. Segundo o ONS,
o objetivo do racionamento será
evitar cortes involuntários causados
pelo esgotamento dos reservatórios.
Hoje, os reservatórios do Sudeste
estão operando com 30,8% de sua
capacidade, e os mais baixos che-
gani a 12%. O nonnal nessa época
do ano seria que estivessem com
70% a 80% de sua capacidade.

energia "exportada" 
por Tucuruí

fosse desviada para o Nordeste,
deixando a Região Sudeste sem
essa energia adicional.

Técnicos do governo dizem
que por conta da energia que
está sendo enviada para o Nor-
deste, o nível do reservatório de
Tucuruí vai cair piais rápido do
que o normal. É praticamente
certo que a Região Norte come-
ce a enfrentar o apagão já na
segunda quinzena de julho. A
diretoria da Elctronorte já está
se preparando. Os grandes con-
sumidores de energia, entre
eles empresas de alumínio, já
foram alertados.

Produção

cairá no

2" trimestre

I.UIZA XAVIER E
FERNANDA NIDECKER
Agôncia JB

RIO 1; BRASÍLIA - A pers-
pectiva de um racionamento de
energia não sai da cabeça dos in-
dustriais. Segundo o coordena-
dor da unidade de política eco-
nômica da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CN1), FIávio
Castelo Branco, o racionamento
pode afetar o desempenho in-
dustrial 110 segundo trimestre
deste ano. "O racionamento de
energia vai afetar diretamente na
produção, que poderá ser inter-
rompida várias vezes durante o
mês", disse FIávio.

O coordenador da CN1 acre-
dita ainda que o índice de cresci-
mento industrial previsto para
este ano, 6%, pode decepcionar
as expectativas. Mas a responsa-
bilidade pela queda, segundo
ele, repousa mais 11a instabilida-
de econômica da Argentina e 11a
turbulência da política monetá-
ria brasileira do que 11a recém
deflagrada crise energética.

Menos investimento - En-
quanto isso, o diretor-geral da
Agência Nacional de Petróleo
(ANP), David Zylbersztajn, cri-
ticou ontem a decisão do grupo
de energia americano AES de
suspender mais de USS 2 bilhões
em investimentos que seriam
aplicados na construção de dez
termelétricas 110 país. O motivo
alegado pela empresa seria a fal-
ta de uma política regulatória
eficiente para o setor energético.

Zylbersztajn afirmou que falta
à direção da AES conhecimento
sobre o que é o Brasil, um país,
segundo ele, hábil em sair de cri-
ses. "Acho que não será pelos
USS 2 bilhões ou por um punha-
do de dólares que o Brasil vai
cair de joelhos diante da AES",
disse. Zylbersztajn considerou a
atitude da empresa uma "inabili-

dade total" e acrescentou que
quando a AES voltar a investir 110
país, 

"terá tratamento à altura do
que está dando ao Brasil". Em
Brasília, o secretário de Energia
do Ministério de Minas e Ener-
gia, Afonso Henriques, classifi-
cou de "inoportuna" a decisão da
AES e cancelou cerimônia de
inauguração de usina no Sul que
teria a presença do presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Vendas em alta - A crise
energética, 110 entanto, ainda não
afetou as vendas da indústria,
que cresceram 13,81% no pri-
méiro trimestre de 2001 em com-
paração com igual período do
ano passado. De acordo com a
Pesquisa Indicadores Industriais,
divulgada ontem pela CNI, o fa-
turamento do setor teve aumento
de 17,89% cm relação a março
de 2000. E111 comparação a feve-
reiro, o faturamento cresceu
18,43%, o mais alto da série his-
tórica da CNI, iniciada em 1992.

Os resultados positivos fo-
ram atribuídos pelos economijj
tas da CNI à ampla melhora das
condições macroeconômicas,
tais como a recuperação do ní-
vel de emprego 110 setor e a me-
lhora das expectativas dos
agentes econômicos. Assim co-
mo as vendas, a maioria dos ou-
tros indicadores apurados pela
entidade registrou resultado po-
sitivo em março.

E

I]
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Sob 
pressão

eleitoral

Como uma bola de neve, as más notícias políticas, vindas de
Brasília, vão se sobrepondo às perspectivas, inicialmente otimis-
tas, sobre a economia do país. À crise argentina, que sacudiu e
continua a influir no câmbio e juros, com riscos para a inflação,
juntou-se cenário internacional desfavorável ao crescimento e a
restrições de investidores a países emergentes, entre eles o Ura-
sil. As dificuldades para reversão das preocupações, em menos
tempo, aumentaram com a crise institucional do Senado.

A administração das perspectivas econômicas se tornou
mais complexa, ainda, com o racionamento que começa no dia
Io de junho, sem que a sociedade saiba, até agora, quais e como
as medidas, a serem definidas, irá atingi-la. O corte de 20% no
fornecimento de energia elétrica terá efeito fulminante sobre o
crescimento econômico, que deverá cair da estimativa de 4.5%
este ano para apenas 2.5%, segundo a FGV.

Apesar da unanimidade quanto a efeitos negativos do racio-
namento, especialistas das mais variadas correntes não arriscam
dimensionar os estragos neste ano e em 2002. Além de cresci-
mento menor, afirmam, o impacto recairá também Sobre o sal-
do da balança comercial, com possibilidade razoável de maior
déficit comercial. A produção industrial, afetada por menor
oferta de energia, tenderá a diminuir, com reflexos sobre em-
prego e consumo.

A apreensão com o comportamento da economia aumentou
com as notícias produzidas no Palácio do Planalto, ontem, que
deverão contribuir para aumentar o grau de insatisfação da opi-
nião pública com o desconforto e prejuízos que a falta de luz vai
causar. Embora faltem 17 meses para as eleições gerais, em
2002. o clima já é eleitoral, o que constrói a percepção de que
a agenda do governo de reformas econômicas perdeu espaço de
negociação no Congresso.

O apoio popular à instalação da CPI da Corrupção, envol-
vendo o Executivo federal, com certeza, vai aumentar, à revelia
da "operação de guerra" montada pelo governo. E outro ingre-
diente que se soma a apreensão do mercado financeiro quanto a
continuidade do modelo econômico atual.

ENERGIA

Má hora
Dionísio Dias Carneiro,

professor da PUC-Rio, em seu
|'ax de Conjuntura, divulgado
ontem, avalia que 

"as agruras
dos aliados do governo na
temporada de caça aberta no
Congresso podem, em má ho-
ra, pressionar mais o risco
cambial".

De acordo com a publica-
ção, a inflação medida pelo
1PCA - índice oficial - deve
começar a cair depois da alta
de abril, com estimativas entre
0,3% a 0,8%. A tendência pa-
ra o segundo semestre deste
ano, no entanto, é pressão in-
flacionária provocada pelo
impacto da alta dólar sobre os
preços no atacado.

Preparativos
A Fundação Escola Nacio-

na) de Seguros (Funenseg)
contratou, por RS 1,15 mi-
Ihão, a criação de banco de
dados sobre seguro de aciden-
te do trabalho ao novo centro
de estudos sobre o mercado
segurador da FGV.

Hélio Rortocarrero, supe-
rintendente da Susep e conse-
lheiro da Funenseg, diz que as
informações são fundamen-
tais para evitar o exemplo da
Argentina.

Quando o seguro de aci-
dentes do trabalho no país vi-
zinho foi privatizado, há seis
anos, faltou suporte de dados
confiáveis. Resultado: prejuí-
zo das empresas com a co-
brança de tarifas inadequadas.

Rei Sol
A Lamsa, concessionária da

Linha Amarela, instalou placas
solares para geração de energia
que irá suprir telefones de
emergência a serem instalados
ao longo dos 25 quilômetros de
extensão da via expressa.

Para diminuir os malefí-
cios do racionamento, as su-
bestações nos túneis da Linha
Amarela também passam por
revisão para administrar a
energia elétrica despachada
para o seu interior.

Os ventiladores gigantes,

que consomem quase a mes-
ma quantidade de energia gas-
ta com a iluminação em toda a
extensão das pistas, poderão
ser acionados automaticamen-
te para garantir o mínimo de
oxigênio, economizando para
a carga máxima em horários
de pico do trânsito.

Pente fino
Em palestra para executi-

vos sobre a quebra de sigilo
bancário ontem, em São Pau-
lo, o ex-coordenador da Dívi-
da Ativa da União, Aldemario
Castro, apresentou dados da
sonegação fiscal no país.

Destacou que, entre as pes-
soas jurídicas, que se declara-
ram isentas de Imposto de
Renda no ano passado, 46
apresentaram movimentação
financeira superior a RS 100
milhões, equivalente a giro de
RS 18,3 bilhões. Entre as em-
presas omissas, 139 movi-
mentaram RS 70,9 bilhões.

Ameaça
Representantes dos traba-

lhadores de petroleiros e pia-
taformas estão reunidos desde
segunda-feira para discutir as
condições mínimas de nave-
gação.

Em pauta, boicote às em-
presas que desrespeitarem
as normas coletivas de tra-
balho.Para chegar a um
acordo com os sindicalistas,
o secretário da Indústria
Naval e Petróleo, Wagner
Victerl se reúne hoje com o
presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
Aquaviários, Severino Al-
meida.

Jornada maior
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça da Câmara apro-
vou, dia 24, projeto de lei que
permite ao trabalhador com-
putar em sua jornada o tempo
gasto para ir ao trabalho.

A norma, que ainda de-
pende de sanção presidencial,
vale para os locais de difícil
acesso ou que não tenham
transporte regular por perto.

PELO MERCADO

Toda a energia elétrica do
primeiro shopping de Macaé,
em fase de preparação do ter-
reno para as obras, será forne-
cido por usina de co-geração a
gás. Já foram contratados 50%
da ocupação do shopping.

Os caminhoneiros que ro-

dam na Via Dutra já podem
comprar vale-pedágio pela
internet. A Concessionária
Via Dutra contratou a DB-
TRANS para montar sistema
de venda pelo site www.e-Pe-
dágio.com.br. O investimento
foi de US$ 3,5 milhões.

Com Muria Fernanda de Freitas

Ministro da Justiça promete que apagões só ocorrerão à luz do sol

Governo não tem 
plano 

de

segurança 
para 

blecautes

MÁRCIO Dl: FRÊÍTÃS

BRASÍLIA - O governo, que
rezou por chuva para tentar evitar
o racionamento de energia, agora
aposta no sol para controlar a vio-
lência durante os apagões. O mi-
nistro da Justiça, José Gregori,
reconhece que não existe nenhum
plano de segurança específico pa-
ra os blecautes. "Ficou decidido
que nenhum dos cortes progra-
mados ocorrerá sem que o sol es-
teja dominando a natureza", in-
formou José Gregori, transmitiu-
do esse recado aos secretários de
segurança dos 27 estados reuni-
dos ontem em Brasília.

O racionamento atinge o Pia-
no Nacional de Segurança Públi-
ca (PNSP), lançado com pompa c
circunstância em junho do ano
passado com previsão de gastos
de RS 450 milhões e com proje-
tos como o de combater a crimi-
nal idade em áreas urbanas pouco
iluminadas e acentuada incidên-
cia de ocorrências policiais. Onze
meses depois e, na iminência dos
apagões, o Ministério da Justiça
não reuniu sequer seus técnicos

para traçar ações preventivas que
evitem o crescimento da violên-
cia durante os blecautes.

A afirmação de Gregori está res-
paldada em promessa do ministra
de Minas c Energia, José Jorge, de
que não haverá cortes depois das
18h. "Eu 

pedi, e fui atendido, para
que o conselho evitasse cortes sem
a luz do sol", contou Gregori, que
somente anteontem recebeu, por te-
lefone, o comunicado de José Jorge
sobre corte de luz só durante o dia.

Caos - A promessa não foi
suficiente para tranqüilizar o se-
cretário de Segurança Pública de
São Paulo, Marco Vinício Petrel-
luzzi. "Se faltar energia. São Pau-
lo pára. Será um caos. Sem sinal,
o trânsito não anda. As ambulân-
cias não chegarão ao local de
atendimento. A polícia perderá
mobilidade para se locomover",
calcula Petreljuzzi.

Sua previsão abarca o dia e a
noite. Ele acredita que os efeitos
de engarrafamentos na capital pau-
lista, provocados pela ausência dos
sinais luminosos de trânsito, preci-
sam de trabalho coordenado com
antecipação. Por isso, o secretário

cobrou a garantia de que receberá
antes a informação do governo so-
bre os locais e horários dos cortes,
"Não adianta amaldiçoarmos a es-
curidão. Temos que nos progra-
mar. Para isso, eu só quero saber
antes onde vai haver corte de ener-
gia". disse Petrelluzzi.

A mesma preocupação tem
rondado o secretário de Segu-
rança do Rio, Josias Quintal. Ele
relata que as principais ativida-
des que aumentam durante os
apagões são os crimes de rua,
como roubos e assaltos. "Preci-

samos saber antes onde ocorre-
rão os apagões para alocar um
efetivo maior para essas áreas",
explicou. Mesmo com a pro-
messa de Gregori, Quintal se
prepara para enfrentar os efeitos
da falta de luz. "Certamente va-
mos nos programar.

Verbas - Durante a reunião
com os secretários, o ministro da
Justiça anunciou a liberação de
RS 343 milhões do Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública (FNSP)
para o equipamento e treinamen-
to das polícias dos estados. Aliás,
o valor é bem menor do que os

c-ntail para esta coluna: tnforniccconomico@Ju.cnm.br

Corte será estendido

Racionamento

atingirá também

Sul e Norte

GÃBRÍÊLÃ LLAL

BRASÍLIA - Os cortes no for-
necimento de luz elétrica dos con-
sumidores do Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste serão de 20%, em
média, já em 1" de junho, infor-
mou ontem o secretário de Ener-
gia do Ministério das Minas e
Energia, Afonso Henriques, du-
rante audiência pública na Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor, Meio Ambiente e Minorias
da Câmara Federal. A audiência
foi tensa e Henriques enfrentou
questionamentos de vários depu-
lados em relação ao plano, reba-
tendo 110 mesmo tom e, em al-
guns momentos, se contradizen-
do. Em entrevista à imprensa, o
secretário mudou o discurso e dis-
se ainda não saber se o corte será
mesmo de 20%. O racionamento
também vai se estender às regiões
Norte, a partir de julho, e Sul, cm
agosto.

Os percentuais de corte por
classe de consumidor, residencial,
industrial, comercial e rural ainda
não estão definidos, mas se a in-
terrupção do fornecimento fosse
apenas para os residenciais, a ne-
cessidade de economia de 20%
lev;uia a um corte de seis horas de
luz nas casas, No plano inicial, o
corte previsto poderia variar entre
duas e quatro horas por dia. O go-
verno também não decidiu ainda
a metodologia dos cortes, ou seja.
o horário em que eles vão aconte-
cer e de quanto em quanto tempo
a energia será desligada.

O presidente do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico
(ONS), Mário Santos, informou
que, no fim deste mês, a entidade
entregará ao governo as estimati-
vas de economia de energia que
devem ser feitas no Norte e Sul.

Atualmente, os reservatórios
das usinas das duas regiões estão
vertendo água e não apresentam
risco ao abastecimento. Mas há
necessidade de que a energia ge-
rada por essas usinas seja transfe-
rida aos estados do Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste, onde a si-
tuação fica mais crítica a cada dia.rI\icuruí - A usina de Tucu-
rui, no Pará, já está enviando ao
Nordeste 1.0(K) Megawatts (MW)
médios de energia e 100 MW mé-
dios para a região Sudeste, mas a
região também começará a en-
frentar o período seco agora. A re-
gião Sul começará a fazer transfe-
rência de energia para o Sudeste
em agosto, quando o sistema de
transmissão de Tijuco Preto esta-
rá funcionando.

Mário Santos defendeu ontem

Brasília - Mareia Gouthier

Henriques: situação de reservatórios se agrava a cada dia

PERGUNTAS SEM RESPOSTAS

Haverá percentual de corte
por classe de consumidor?

Quais serão os percentuais?
¦Quais serão os horários e os dias
da semana em que vai haver corte?

Como será o sistema de boni-
ficação para os consumidores
que pouparem energia?

Como o governo vai remane-
jar o orçamento para garantir o
pagamento das bonificações?

De quanto será a bonificação e
quando serão pagas?

Haverá corte para consumido-
res localizados próximos a hos-
pitais, delegacias, corpo de
bombeiros e outros serviços es-
senciais?

As metas de economia serão
baseadas no consumo do mês
em curso em relação ao mesmo
mês de 2000?

Quando os consumidores das
regiões Norte e Sul vão entrar
no racionamento e quanto eles
terão que economizar

que é necessário que o raciona-
mento comece logo com 20% de
corte de carga "para evitar neces-
sidade de cortes maiores no lutu-
ro". Cada mês de atraso aumenta
a necessidade do corte em três a
quatro pontos percentuais. Se o
sistema de cortes do fornecimen-
to de luz tivesse começado em
março, a economia necessária se-
ria de 10%. Se tivesse começado
em maio, os cortes deveriam ser
de 15%.

O racionamento é necessário
porque o nível dos reservatórios
das usinas das três regiões está
muito abaixo da margem de segu-
rança e não haveria água súficien-
te para garantir o abastecimento
de energia até o fim de novembro,
quando acaba o período seco. No
sistema Sudeste e Centro-Oeste, o
nível ideal 110 fim do período chu-
voso, que acabou em abril, era de
49%, contra 30,18% registrados

gelo ONS 11a última terça-feira.
No Nordeste, a margem é de
50%, contra 31,7% no último le-
vantamento.

Somente com o racionamento
é possível que se chegue ao nível
ideal de 10% 110 Sudeste e Cen-
tro-Oeste e de 5% no Nordeste da
capacidade dos reservatórios em
30% de novembro. Esse é o nível
mínimo para a operação do siste-
ma, até que recomece o período
de chuvas no país. Mário Santos
disse ontem que o primeiro alerta
para o problema da falta de ener-
gia foi feito em fevereiro, ao ex-
ministro de Minas e Energia, Ro-
dolpho Tourinho. No dia 12, um
dia antes dc o ministro José Jorge
(PFL/PE) assumir a pasta, o ONS
entregou ao ministro interino, Hé-
lio Vitor Ramos Filho, um relato-
rio sobre a perspectiva de desa-
bastecimento de energia em razão
do nível crítico das chuvas.

RS 500 milhões previstos há qua-
se um ano pelo governo.

A maior fatia foi destinada a
São Paulo: RS 40,1 milhões, o
que representa um acréscimo de
mais dc 30% em relação ao ano
passado. O Rio de Janeiro recebe-
rá a segunda maior parte, RS 25
milhões. O ministro admitiu que o
fundo perdeu recursos antes mes-
1110 de começar a ser executado.

O dinheiro foi contingenciado
pela área econômica, que priori-
zou o superávit das contas do go-
verno. O FNSP teve previsão de
gastos totais de RS 1,3 bilhão em
três anos, meta anunciada em ju-
nho de 2000. Na prática, parte
dos recursos está sendo retida pe-
lo governo. No ano passado; esta-
vam programados repasses aos
estados de RS 330 milhões, mas
efetivamente só saíram do Tesou-
ro Nacional RS 251 milhões,"Este ano, houve um corte ge-
ral e linear nos gastos do governo.
E houve um corte específico no
Ministério da Justiça, que chega a
quase RS 100 milhões. É essa di-
ferença que se está verificando
nos repasses", justificou Gregori.

Idec cobra

campanha

informativa

SÃO PAULO - O Instituto de Dc-
fesa do Consumidor (ldec) divulgou
ontem documento com uma série de
dicas ao consumidor para economi-
zar luz e com uma cobrança para que
o governo federal faça logo uma
campanha nacional de conscientiza-
ção para o racionamento."Estamos vivendo uma crise
anunciada", diz o documento assina-
do por Marilena Lazzarini, coorde-
nadora do Idec. "Ao invés de se dis-
cutir cortes já em junho, que lance
um desafio à população. Sabemos
que a sociedade responderia |xisiti-
vãmente", disse ela.

A pressão da sociedade foi deter-
minante para que o governo deixas-
se de lado a idéia dc sobretaxár as
contas de energia e "agora 

propomos
que os recursos do orçamento - des-
ti nados a custear os descontos nas la-
rifas dos consumidores que econo-
mizarem - sejam revertidos para um
fundo público destinado a investi-
mentos em infra-estrutura e educa-
ção para o consumo nacional dc
energia e não para subsídios às em-
presas concessionárias", prossegue o
ldec.

Entre as sugestões para economi-
zar, estão: comprar lâmpadas lluo-
rescentes, evitar abrir a porta da ge-
ladeira em demasia ou por tempo
prolongado; tentar limitar os banhos
a cerca de cinco minutos - caso o
chuveiro seja elétrico e e juntar a
maior quantidade possível dc roupas
para passá-las de uma só vez.

Segundo o Idec, o problema de
energia se agravou com a constante
queda de investimentos no setor. Na
década de 80, a média dos investi-
mentos foi superior aos USS 10 bi-
lhõcs; 11a década de 90, a média li-
cou cm USS 6 bilhões; já 110 aiio pas-
sado, o investimento caiu para ape-
nas USS 3 bilhões.

PARA ECONOMIZAR

Evite acender lâmpadas durante
o dia

Não durma com a televisão liga-
da. Opte pelo timer (temporizador)

Mantenha janelas e portas fecha-
das, quando o aparelho de ar-con-
dicionado estiver funcionando.

Instale o aquecedor central no
local mais próximo dos pontos
onde você utiliza a água

Evite usar chuveiro elétrico cm
horários de maior consumo (entre
18 horas e 19h30)

Não guarde alimentos ou líqui-
dos quentes dentro da geladeira

Faça o descongelamento do
freezer periodicamente

Mantenha os filtros limpos da
máquina de lavar louça

Evite usar ferro elétrico quando
vários aparelhos estiverem liga-
dos na casa

Limpe periodicamente o filtro
de ar da secadora de roupa
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Como uma bola de neve, as más notícias políticas, vindas de
Brasília, vão se sobrepondo às perspectivas, inicialmente otimis-
tas, sobre a economia do país. A crise argentina, que sacudiu e
continua a influir no câmbio e juros, com riscos para a inflação,
juntou-se cenário internacional desfavorável ao crescimento e a
restrições de investidores a países emergentes, entre eles o Bra-
sil. As dificuldades para reversão das preocupações, em menos
tempo, aumentaram com a crise institucional do Senado.

A administração das perspectivas econômicas se tornou
mais complexa, ainda, com o racionamento que começa no dia
Io de junho, sem que a sociedade saiba, ate agora, quais e como
as medidas, a serem definidas, irá atingi-la. O corte de 20% no
fornecimento de energia elétrica terá efeito fulminante sobre o
crescimento econômico, que deverá cair da estimativa de 4,5%
este ano para apenas 2,5%, segundo a FGV.

Apesar da unanimidade quanto a efeitos negativos do racio-
namento, especialistas das mais variadas correntes não arriscam
dimensionar os estragos neste ano e em 2002. Além de cresci-
mento menor, afirmam, o impacto recairá também sobre o sal-
do da balança comercial] com possibilidade razoável de maior
déficit comercial. A produção industrial, afetada por menor
oferta de energia, tenderá a diminuir, com reflexos sobre em-
prego e consumo.

A apreensão com o comportamento da economia aumentou
com as notícias produzidas no Palácio do Planalto, ontem, que
deverão contribuir para aumentar o grau de insatisfação da opi-
nião pública com o desconforto e prejuízos que a lalta de luz vai
causar. Embora faltem 17 meses para as eleições gerais, em
2002, o clima já é eleitoral, o que constrói a percepção de que
a agenda do governo de reformas econômicas perdeu espaço de
negociação no Congresso.

O apoio popular à instalação da CPI da Corrupção, envol-
vendo o Executivo federal, com certeza, vai aumentar, à revelia
da "operação de guerra" montada pelo governo. E outro ingre-
diente que se soma à apreensão do mercado financeiro quanto a
continuidade do modelo econômico atual.

ENERGIA

Má hora
Dionísio Dias Carneiro,

professor da PUC-Rio, em seu
Fax de Conjuntura, divulgado
ontem, avalia que 

"as agruras
dos aliados do governo na
temporada de caça aberta no
Congresso podem, em má lio-
ra, pressionar mais o risco
cambial".

De acordo com a publica-
ção, a inflação medida pelo
IPCA - índice oficial - deve
começar a cair depois da alta
de abril, com estimativas entre
0,3% a 0,8%. A tendência pa-
ra o segundo semestre deste
ano, no entanto, é pressão in-
flacionária provocada pelo
impacto da alta dólar sobre os
preços no atacado.

Preparativos
A Fundação Escola Nacio-

nal de Seguros (Funenseg)
contratou, por RS 1,15 mi-
Ihão, a criação de banco de
dados sobre seguro de aciden-
te do trabalho ao novo centro
de estudos sobre o mercado
segurador da FGV.

Hélio Portocarrcro, supe-
rintendente da Susep e conse-
lheiro da Funenseg, diz que as
informações são fundamen-
tais para evitar o exemplo da
Argentina.

Quando o seguro de aci-
dentes do trabalho no país vi-
zinho foi privatizado, há seis
anos, faltou suporte de dados
confiáveis. Resultado: prejuí-
zo das empresas com a co-
brança de tarifas inadequadas.

Rei Sol
A Lamsa. concessionária da

Linha Amarela, instalou placas
solares para geração de energia
que irá suprir telefones de
emergência a serem instalados
ao longo dos 25 quilômetros de
extensão da via expressa.

Para diminuir os malefí-
cios do racionamento, as su-
bestações nos túneis da Linha
Amarela também passam por
revisão para administrar a
energia elétrica despachada
para o seu interior.

Os ventiladores gigantes,

que consomem quase a mes-
ma quantidade de energia gas-
ta com a iluminação em toda a
extensão das pistas, poderão
ser acionados automaticamen-
te para garantir o mínimo de
oxigênio, economizando para
a carga máxima em horários
de pico do trânsito.

Pente fino
Em palestra para executi-

vos sobre a quebra de sigilo
bancário ontem, em São Pau-
lo. o ex-coordenador da Dívi-
da Ativa da União, Aldemario
Castro, apresentou dados da
sonegação fiscal no país.

Destacou que, entre as pes-
soas jurídicas, que se declara-
ram isentas de Imposto de
Renda no ano passado, 46
apresentaram movimentação
financeira superior a RS 100
milhões, equivalente a giro de
RS 18,3 bilhões. Entre asem-
presas omissas, 139 movi-
mentaram RS 70,9 bilhões.

Ameaça
Representantes dos traba-

ínadores de petroleiros e pia-
taformas estão reunidos desde
segunda-feira para discutir as
condições mínimas de nave-
gação.

Em pauta, boicote às em-
presas que desrespeitarem
as normas coletivas de tra-
balho.Para chegar a um
acordo com os sindicalistas,
o secretário da Indústria
Naval e Petróleo, Wagner
Victer, se reúne hoje com o
presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
Aquaviários, Severino Al-
meida.

Jornada maior
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça da Câmara apro-
vou, dia 24, projeto de lei que
permite ao trabalhador com-
putar em sua jornada o tempo
gasto para ir ao trabalho.

A norma, que ainda de-
pende de sanção presidencial,
vale para os locais de difícil
acesso ou que não tenham
transporte regular por perto.

PELO MERCADO

Toda a energia elétrica do
primeiro shopping de Macaé,
em fase de preparação do ter-
reno para as obras, será forne-
cido por usina de co-geração a
gás. Já foram contratados 50%
da ocupação do shopping.

Os caminhoneiros que ro-

dam na Via Dutra já podem
comprar vaie-pedágio pela
internet. A Concessionária
Via Dutra contratou a DB-
TRANS para montar sistema
de venda pelo site www.e-Pe-
dágio.com.br. O investimento
foi de US$ 3,5 milhões.

Com Maria Fernanda de Freitas

Ministro da Justiça reconhece que governo não tem plano de segurança

Gregori 
garante que 

luz

só vai faltar durante o dia

MÁRCIO 1)1: I Klil I AS

BRASÍLIA - O governo, que
rezou por chuva para tentar evitar
o racionamento de energia, agora
aposta no sol para controlar a vio-
lência durante os apagões. O mi-
nistro da Justiça, José Gregori,
reconhece que não existe nenhum
plano de segurança específico pa-
ra os blecautes. "Ficou decidido
que nenhum dos cortes progra-
mados ocorrerá sem que o sol es-
teja dominando a natureza", in-
formou José Gregori, transmitiu-
do esse recado aos secretários de
segurança dos 27 estados reuni-
dos ontem em Brasília.

O racionamento atinge o Pia-
no Nacional de Segurança Públi-
ca (PNSP). lançado com pompa e
circunstância em junho do ano
passado com previsão de gastos
de RS 450 milhões e com proje-
tos como o de combater a crimi-
nalidade em áreas urbanas pouco
iluminadas e acentuada incidên-
cia de ocorrências policiais. Onze
meses depois e. na iminência dos
apagões, o Ministério da Justiça
não reuniu sequer seus técnicos

para traçar ações preventivas que
evitem o crescimento da violên-
cia durante os blecautes.

A afirmação de Gregori está res-
paldada em promessa do ministro
de Minas e Energia, José Jorge, de
que não haverá cortes depois das
I8h. "Eu 

pedi, e fui atendido, para
que o conselho evitasse cortes sem
a luz do sol", contou Gregori, que
somente anteontem recebeu, por te-
lefone, o comunicado de José Jorge
sobre corte de luz só durante o dia.

Caos - A promessa não foi
suficiente para tranqüilizar o se-
cretário de Segurança Pública de
São Paulo, Marco Vinício Petrel-
luzzi. "Se faltar energia, São Pau-
lo pára. Será um caos. Sem sinal,
o trânsito não anda. As ambulân-
cias não chegarão ao local de
atendimento. A polícia perderá
mobilidade para se locomover",
calcula Pctrelluzzi.

Sua previsão abarca o dia e a
noite. Ele acredita que os efeitos
de engarrafamentos na capital pau-
lista, provocados pela ausência dos
sinais luminosos de trânsito, prcci-
sam de trabalho coordenado com
antecipação. Por isso, o secretário

cobrou a garantia de que receberá
antes a informação do governo so-
bre os locais e horários dos cortes.
"Não adianta amaldiçoarmos a es-
curidão. Temos que nos progra-
mar. Para isso, eu só quero saber
antes onde vai haver corte de ener-
gia", disse Petrelluzzi.

A mesma preocupação tem
rondado o secretário de Segu-
rança do Rio, Josias Quintal. Ele
relata que as principais ativida-
des que aumentam durante os
apagões são os crimes de rua,
como roubos e assaltos. "Preci-
sainos saber antes onde ocorre-
rão os apagões para alocar um
efetivo maior para essas áreas",
explicou. Mesmo com a pro-
messa de Gregori. Quintal se
prepara para enfrentar os efeitos
da falta de luz. "Certamente va-
mos nos programar.

Verbas - Durante a reunião
com os secretários, o ministro da
Justiça anunciou a liberação de
RS 343 milhões do Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública (FNSP)
para o equipamento e treinamen-
to das polícias dos estados. Aliás,
o valor é bem menor do que os

e-mnll pura esta coluna: infurnii'i'conomicq@jb.com.l>r

Corte será estendido

Racionamento

atingirá também

Sul e Norte

GAHRIHLA l.HAL.

BRASÍLIA - Os cortes no for-
necimento de luz elétrica dos con-
sumidores do Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste serão de 20%, em
média, já em 1° de junho, infor-
mou ontem o secretário de Ener-
gia do Ministério das Minas e
Energia, Afonso Henriques, du-
rante audiência pública na Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor. Meio Ambiente e Minorias
da Câmara Federal. A audiência
foi tensa e Henriques enfrentou
questionamentos de vários depu-
lados em relação ao plano, reba-
tendo no mesmo tom e, em al-
guns momentos, se contradizen-
do. Em entrevista à imprensa, o
secretário mudou o discurso e dis-
se ainda não saber se o corte será
mesmo de 20%. O racionamento
também vai se estender às regiões
Norte, a partir de julho, e Sul, em
agosto.

Os percentuais de corte por
classe de consumidor, residencial,
industrial, comercial e rural ainda
não estão definidos, mas se a in-
terrupção do fornecimento fosse
apenas para os residenciais, a ne-
cessidade de economia de 20%
levaria a um corte de seis horas de
luz nas casas. No plano inicial, o
corte previsto poderia variar entre
duas e quatro horas por dia. O go-
verno também não decidiu ainda
a metodologia dos cortes, ou seja,
o horário em que eles vão aconte-
cer e de quanto em quanto tempo
a energia será desligada.

O presidente do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico
(ONS), Mário Santos, informou
que, no fim deste mês, a entidade
entregará ao governo as estimati-
vas de economia de energia que
devem ser feitas no Norte e Sul.

Atualmente, os reservatórios
das usinas das duas regiões estão
vertendo água e não apresentam
risco ao abastecimento. Mas há
necessidade de que a energia ge-
rada por essas usinas seja transfe-
rida aos estados do Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste, onde a si-
tuação fica mais crítica a cada dia.

Tücuruí - A usina de Tucu-
rui, no Pará, já está enviando ao
Nordeste 1.000 Megavvatts (MW)
médios de energia e 100 MW mé-
dios para a região Sudeste, mas a
região também começará a en-
frentar o período seco agora. A re-
gião Sul começará a fazer transfe-
rência de energia para o Sudeste
em agosto, quando o sistema de
transmissão de Tijuco Preto esta-
rá funcionando.

Mário Santos defendeu ontem

Brasília - Mareia Gouthier

Henriques: situação de reservatórios se agrava a cada dia

PERGUNTAS SEM RESPOSTAS

Haverá percentual de corte
por classe de consumidor?

Quais serão os percentuais?
¦Quais serão os horários e os dias
da semana em que vai haver corte?

Como será o sistema de boni-
ficação para os consumidores
que pouparem energia?

Como o governo vai remane-
jar o orçamento para garantir o
pagamento das bonificações?

De quanto será a bonificação e
quando serão pagas?

Haverá corte para consumido-
res localizados próximos a hos-
pitais, delegacias, corpo de
bombeiros e outros serviços es-
scnciais?

As metas de economia serão
baseadas no consumo do mês
em curso cm relação ao mesmo
mês de 2000?
¦Quando os consumidores das
regiões Norte e Sul vão entrar
no racionamento e quanto eles
terão que economizar

que é necessário que o raciona-
mento comece logo com 20% de
corte de carga "para evitar neces-
sidade de cortes maiores no futu-
ro". Cada mês de atraso aumenta
a necessidade do corte em três a
quatro pontos percentuais. Se o
sistema de cortes do fornecimen-
to de luz tivesse começado em
março, a economia necessária se-
ria de 10%. Se tivesse começado
em maio, os cortes deveriam ser
de 15%.

O racionamento é necessário
porque o nível dos reservatórios
das usinas das três regiões está
muito abaixo da margem de segu-
rança e não haveria água suficien-
te para garantir o abastecimento
de energia até o fim de novembro,
quando acaba o período seco. No
sistema Sudeste e Centro-Oeste, o
nível ideal no fim do período chu-
voso, que acabou em abril, era de
49%, contra 30,18% registrados

pelo ONS na última terça-feira.
No Nordeste, a margem é de
50%, contra 31,7% no último le-
vantamento.

Somente com o racionamento
é possível que se chegue ao nível
ideal de 10% no Sudeste e Cen-
tro-Oeste e de 5% no Nordeste da
capacidade dos reservatórios em
30% de novembro. Esse é o nível
mínimo para a operação do siste-
ma, até que recomece o período
de chuvas no país. Mário Santos
disse ontem que o primeiro alerta
para o problema da falta de ener-
gia foi leito em fevereiro, ao ex-
ministro de Minas e Energia, Ro-
dolpho Tourinho. No dia 12, um
dia antes de o ministro José Jorge
(PFL/PE) assumir a pasta, o ONS
entregou ao ministro interino, Hé-
lio Vitor Ramos Filho, um relato-
rio sobre a perspectiva de desa-
bastecimento de energia em razão
do nível crítico das chuvas.

RS 500 milhões previstos há qua-
se um ano pelo governo.

A maior fatia foi destinada a
São Paulo: RS 40,1 milhões, o
que representa um acréscimo de
mais de 30% em relação ao ano
passado. O Rio de Janeiro recebe-
rá a segunda maior parte, RS 25
milhões. O ministro admitiu que o
fundo perdeu recursos antes mes-
mo de começar a ser executado.

O dinheiro foi còntingenciado
pela área econômica, que priori-
zou o superávit das contas do go-
verno. O FNSP teve previsão de
gastos totais de RS 1,3 bilhão em
três anos, meta anunciada em ju-
nho de 2(XH). Na prática, parte
dos recursos está sendo retida pe-
lo governo. No ano passado, esta-
vam programados repasses aos
estados de RS 330 milhões, mas
efetivamente só saíram do Tesou-
ro Nacional RS 251 milhões."Este ano, houve um corte ge-
ral e linear nos gastos do governo.
E houve um corte específico no
Ministério da Justiça, que chega a
quase RS 100 milhões. É essa di-
ferença que se está verificando
nos repasses", justificou Gregori.

Idec cobra

campanha

informativa

SÁO 1'AULO - O Instituto de IX1-
fesa do Consumidor (Idec) divulgou
ontem documento com uma série de
dicas ao consumidor para cconomi-
zar luz e com uma cobrança para que
o governo federal faça logo uma
campanha nacional de conscientiza-
ção para o racionamento."Estamos vivendo uma crise
anunciada", diz o documento assina-
do por Marilena Lazzarini, coorde-
nadora do Idec. "Ao invés de se dis-
cutir cortes já em junho, que lance
um desafio à população] Sabemos
que a sociedade responderia positi-
vãmente", disse ela.

A pressão da sociedade foi deter-
minante para que o governo deixas-
se de lado a idéia de sobretaxar as
contas de energia e "agora 

propomos
que os recursos do orçamento - des-
tinados a custear os descontos nas ta-
ri I as dos consumidores que econo-
mizarem - sejam revertidos para üm
fundo público destinado a investi-
mentos em infra-estrutura e educa-
ção para o consumo nacional de
energia e não para subsídios às em-
presiis concessionárias", prossegue o
Idec.

Entre as sugestões para eeonomi-
zar, estão: comprar lâmpadas fluo-
rescentes, evitar abrir a porta da ge-
ladeira em demasia ou por teni|X)
prolongado; tentar limitar os banhos
a cerca de cinco minutos - caso o
chuveiro seja elétrico e e juntar a
maior quantidade (xrssível de roupas
para passá-las de uma só vez.

Segundo o Idec, o problema de
energia se agravou com a constante
queda de investimentos no setor. Na
década de 80, a média dos investi-
mentos foi superior aos USS 10 bi-
lhões; na década de 90, a média li-
cou em USS 6 bilhões; já no ;mo pas-
sado, o investimento caiu para ape-
nas USS 3 bilhões.

PARA ECONOMIZAR

Evite acender lâmpadas durante
o dia

Não durma com a televisão liga-
da. Opte pelo timer (temporizador)

Mantenha janelas e portas fecha-
das, quando o aparelho de ar-con-
dicionado estiver funcionando.

Instale o aquecedor central no
local mais próximo dos pontos
onde você utiliza a água

Evite usar chuveiro elétrico em
horários de maior consumo (entre
18 horas e 19h30)

Não guarde alimentos ou líqui-
dos quentes dentro da geladeira

Faça o descongelamento do
freezer periodicamente

Mantenha os filtros limpos da
máquina de lavar louça

Evite usar ferro elétrico quando
vários aparelhos estiverem liga-
dos na casa

Limpe periodicamente o filtro
de ar da secadora de roupa

¦a,'Hii Him

y
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CONJUNTURA

Nasdaq e os índices

de bolsas (5)
As informações sobre um índice, como quanti-

datle de ações da carteira teórica, percentual de
concentração, volume negociado pela bolsa,
quantidade de empresas listadas e percentual do
volume no PIB são dados importantíssimos que
dão uma idéia precisai do tamanho do mercado
onde está localizado o índice e este com relação
aos de outras praças. Portanto, não podemos
comparar simplesmente um índice com outro, se-
ja de uma bolsa eletrônica com o de uma bolsa de
valores tradicional, como por exemplo, o Nasdaq
Composite com o Ibovespa, ou até mesmo com o
Nasdaq-100 (setorial).

Além dos pontos mencionados, numa eompa-
ração entre índices de bolsas deve-se levar em
consideração também a volatilidade ou a flutua-
ção cm determinado período, calculada através
do registro da evolução diária dos preços das
ações. Isto vai gerar informações estatísticas que
os analistas tentarão comparar para medir a cor-
relação entre os índices.

Assim, todo cuidado c pouco para esse vai-e-
vem dos índices, como único parâmetro para a to-
mada de decisão de investimentos. Na hora de
comprar e vender ações ao sabor do sobe-e-dcsce
do mercado, vale um ditado antigo da vovó: "pre-
caução e canja de galinha não fazem mal a nin-
guém".

Luiz Maurício da Silva - Instituto Brasileiro de Economia/FGV

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
30 dm NoAno 12 MewsnetatmWo (* nd ml nd

BwdaEiia nd nd ni
Hend.1 Etta MtiHi Indices nd nd nd
Multimnados som RenUVaiUvel nd nd re)
Infla^ko (IGPM) 0.56 1,4? 9 GOBoha de Ho Paulo -1.78 138 1898
too 7.92 1 69 13 48
D04af ParakSo 411 2.83 1848
DOUr Comeraal 5 43 10,55 23,71
KWHl 065 1.86 BOO
C06 1 40 2 99 13 36Fonte: Anbkl e Andlma

TR E POUPANÇA
Pwlodo TR Poupanga
02/05 a 02,t*>DI 0.2195 07206
0M5 a 01DM1 0.1976 0.6986
0405a040T>01 01553 0 65610505 a 0MXV01 01560 0 6568OMKlOMWI 0,1859 0,6)61
07,115 JO.'IIMII 0.2167 0,7178
0at)5a0M)Ml 02197 0 7208PajpaiVi to dia 100M)1 o,6573

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
Janeiro FeverUrn Mar?o Abrtl Malo

Uftf-HJ* 1 1283 1.1283 1,1283 1,1283 1 1283U1er|" 44 21,55 44.2655 44.2655 4 4 2655 44 2655UPC- 17.87 17,87 17,87 1793 17.93
"I 0 1369 0 0368 0,1724 0 1546 0.1827IBF 1.2284 0.9671 1,2042 1 1662 1 3248Soke 1.27 1,02 1 26 119 nd* Em Reais " Em Utir

IMPOSTO DE RENDA
Parcela a

dedu/lr em RS

135 00
360.00

MERCADO FINANCEIRO

CÂMBIO

Dólar
EscudoFranco Suíço
Franco FrancêsIene
Fonte: Banco do Braal

Venda(RS)
2,28000,0100
1,3000
0,3000
0,0180

LitxaLira
Marco AJemAo
Peseta
Peso Argentino

Venda(RS)
3,2400
0,0010
1.0300
0,0121
2,2800

MERCADO EXTERNO
Moedas internacionais

DÓLAR E OURO TAXAS DE JUROS
Fechamento de ontem

Compra Venda Vir.dla(\)
Dólar Comercial 2.2578 2,2586 1.19
Dólar Paralelo 2.2500 2,2800 0 88
Ouro Spot (BMAF)RS, Grama 19 750 1.28
Fonte Andima

Tua Sellc (\a.a.) i partir de 19/04 16,25
Fechamento de ontem Tua Over Proj.Mès

(\ a.a.) (% a.a.)
Titutos Públicos Eederais 1628 16,28
W Over 16.22 16,22
lfte
Fonte: Adirna

TAXAS DE EMPRÉSTIMO
itot Money (a a |
Desc de Duplicata ta m |
Capital de Giro (a m)• Pessoa Fcuca

31 59\ Cheque Especial* (a m)
2,80% Conta Garantida (a m |
3,09% TJIPiaa)

SERVIÇOS

9,34%
3,07%
9,25%

(Fechamento de onteai/USS 1)
Euro 1,129 Peseta 187,690
lene 122,100 Real 2,261
M;mco 2.261 Peso argentino 1.000
Eranco franefcs 7,401 Peso ufugu.no 13,200
Franco suico 1,739 Peso meilcano g?oo
Libra 0,703 Coroa Sueca to,261
lira 2 1 84,6 70 Ddlaf Canadense i .538
Escudo 226,200 Peso Chileno 607,000
Fonte: Nova torque

Bolsas Intomacionais
Indlco Osc.(%)

Nova torque (Dow Jones) 10 866 46 -0,16*.
T6qu>o (Nikkei) 14081 85 143%
Hong Koog (Hang SeoQ) 1358514 <033%
londies |FTSE) 58937 <0.12%
Itariklun IDAX) 606:1(14 0,73%
Pans (CAO 549208 -045%Buenos Aires (Mervall 431 28 .052%
Mdiico (IPO 6106 4 , i co%

INFLAÇA0 (%) E REAJUSTE DO ALUGUEL (FATOR) CONTRIBUIÇÕES AO INSS
N* Acumiilado Corre^io AlltOnOlllOS

Jan Fn Mai Abr Indice Noano 1?meses doAluquel Clasw Meses Base (HS) Alfquotas (\) ApagarRS
INPG1BGE 077 049 048 nd 1701.580 1 75 6.27 1,0627 1 a '2 de 180 00 a604 13 2000 de 36.00a 132 83
IPCA1BGE 0 5 0 46 0,38 nd 1 707,320 1 42 6 44 1 0644 36 79695 2000 159 39
IPWIPE 038 Oil 0 51 061 190207 1 62 5 37 1.0537 36 929 77 20(10 ,8595
OMKESE 083 0 23 0 48 0.39 nd 195 7 09 1 0709 48 1 062 01 2000 2I2'52
WDlfGV 049 034 080 nd 197,151 164 1006 1 1006 48 1195 4 3 20 00 239 09
IGPttTGV 0 62 0.23 0 56 1 00 200.591 2 43 1044 1.1044 10 1.321.J5 2000 265 65
icchjtgv 05i 032 060 o.87 205519 23i 714 10714 Assalariados,OomesticoseTrabalhadorcsAvulsos

IR na Fonte (Maio) Alíquota
Base de cálculo (RS) %
Até 900.00 Isento
De 900.00 a 1 800 00 15
Acima de 1.800.00 27.5
Deduções: a) R$ 90,00 por dependente b) R$ 900,00 por aposentadoria para quem )<1completou 65 anos c) Contribuição Previdenciána d) Pensão alimentícia
Fonte: Secretaria de Receita Federal

SEGUROS
¦ TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DA TR*
Contratos até 30 06 94 (Antigo IDTR) Contratos a partir de 01/07/94

(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)10/05 0.00996760 10/05 2.22479143' Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

Salário de Contribuição (RS)até 398.48de 398.49 até 54000de 540.01 até 664,13
de 664,14 até 1 328.25Empregador

Alíquota INSS (%)765
8 6590011.00
12Pra/os para pagamento empresas no dia 2 de cada mês ou no 1* dia util subsequente e pessoas tísicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso náo seja dia util Apos o vencimento háacréscimo de juros e multa* Tabela do m6s de abril para pagamento cm maio.

BOLSAS E FUNDOS

BM&F
Dl-Futuro Contralos A|uste Tana Anual

em Aboflo Projetada
JuntaDI 133 472 98 956 00 16 83
JulhoOl 215 484 97601,42 17,98
Volume Negociado RS 17 460 000 000,00
D6lar Comercia Contralos Ajuste Oscila^o
([ m R&lotc dc USS 1 000) em Aberlo (%)
Junho/01 142 435 2282 207 0,72
Julho-'OI 9B40 2 303,707 0,74
Volume Negociado RS 6 390 000 000.00
IBovespa Futuro
Junlio/01 31 334 14 825 -0,25
Volume Negociado RS 874 000 000.00

B0VESPA

Café Arábica (Contrato = 100 Contratos
sacas cotaçáo; USSsacai em Aberto
Maio/01 53
Julho/01 4 104
Volume Negociado RS 33 300 000 00
Boi Gordo iRVS 3300)
Maio/01 688
Junha'01 42
Volume Negociado RS 3 430 000.00
Ouro COME* (Em RS/grama)
Junho/01

Ajuste
65.00
70.80

40 30
41.75

19.606

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
i POR PATRIMÔNIO LIQUIDO P. liquido Rentabilidadecm RS dia m6s a noRefefcnciado 01CITI-Dt 7 388 054 307.45 0,06 0,30 5.13Flf BOSTON 01 7 293 499 985.29 0,06 0 30 511ITAIJ Df FIF 5 818 602674 83 0 06 0,30 5 14MSBCDi 4 966 417 929,89 0 06 0 30 5 15SPECIAL 60 FIF 3 531 281 723 80 0 06 0 30 5 13BANESPA FBI 3 204 998 130 17 0 06 0 30 5 14CORP Of 60 3 028 636 186.9? 0,06 0.30 5 16HSBC Dl PLUS 3025 548 09941 0 05 0.25 4 13OTlCOflPORATt 2 433 117 629.07 006 0 29 4 95BB EH ESPECIAL PlUS 2 254 920 830,87 0 06 0 28 4 76BOSTON MAX! 01 ? 160 988 104.30 0.06 0 29 4 98UBBFIFDI 2.083 929 811.62 0 06 0 29 4 85fTAU SUPER 01-FACFI 1 977 634 637 88 0.05 0 25 4 22UNtBANCO 01 PREMIUM 1 611 240 643 49 0 06 0 29 4 85PRIVATE EXCLUSIVE 01FACFl 1610 116 65161 0 06 0 29 5 02

Renda FliaITAUREflF 8 170 957 117.79 0,06 0.31 5 09BRADESC0 FIF EMPRESA 6 648 658 802 54 0.06 0,30 5 07BRADESCO FIF MACRO 4 798 541 01785 002 0 33 4 98BRADESCO FAQ DE FIF MACRO 4 254 459 758,99 0.02 0.33 4 91SAfRA EXECUTIVE 3 203 224 310.00 0 06 0 30 4 90fTAU RENDA FIXA FAC Fl 3 064 589 632.10 0,W 0,23 3 58BRADESCO fIf 60 2 966 863 923.36 0 03 0 28 4 48BRADESCO FAQ DE FIF 60 2 966 453 521.52 0 03 0 27 4 30ITAIJ SUPER RF FAC Fl 2 929 276 774 94 0.05 0 26 4 18BOSTON FIX 2614 820 48081 0 02 0 26 4 39
Renda Fixa Multi-indicesBB FIX PREFERENOAL 6 575 006 800.27 0,05 0 26 4 37BB FIX ESPECIAL PIUS 3 019 869 816 66 0 05 0,2 4 71BB PREMIUM ESPECIAL PLUS 2 630 712 32583 0 05 0 26 4 39BB FIX ADM TRADIQONAL 2 217 200 858 81 0 0-1 018 2 92FENIX FIF 1 995.943 31873 0 25 0 27 4 80PTIPENSION 1505 106 307 42 0 06 0 30 5 22BB FIX ADM OASSICO 969 975 940.70 0 05 0 26 4 34FIF PACTUAL HIGH YIELD 866 059 03519 0.05 0 31 5 05BB FIX EMPRESARIAL 849 449 18118 0 05 0 26 4 3 7BB PREMIUM EMPRESAR1AL PLUS 84 7 64 7 758 2 0.05 0 26 4 38
Multimercados sem Renda VariávelCAIXA FIF MASTERCAIXA FAC EXECUTIVOCAIXA FIF SÊNIORCAIXA FAC PERSONALCCF - TIPOCAIXA FIF IDEALABN AMRO FIF PETROBRASABN AMRO f AQ GOVPECCF-MULTICAIXA FAC INVESTIDOR

5 577 630 94898 0.06 0 31 4 915 290 201 901,52 0,05 0,29 4 564 169 53 7 887.96 0.05 0.31 4 863 533 948 633,10 0.05 0.30 4 691 936 111 233.22 0 05 0,31 4.931886 341 198.59 0,05 0 28 4 441 562 949 508 63 0.78 2.42 17 021 111921 217.41 0 06 0.30 5 00933 260 011,78 0.03 0.30 4 74796 814 051.26 0 05 0,29 4 59
iPOR RENTABILIDADE

Referenciado DlASTON FIFBB PRINCIPAL DlBVA FIX SEGUROFIF SANTANDER ECO DlLLOYDS TELOS COSERVADORBOSTON INST MlLFORD DlALFA ORBIS H FIFSANTANDER FIF DlUBB Dl CORPORATECCF FIF ALftSPERFIL Dl FIFABN AMRO FIF CREDIT DlABN AMRO FAO CREDIT PLUS DlABN AMRO flF MAXIMUM DlABN AMRO FlF PROFIT Dl

P. Liquido Rentabilidadecm RS dla mfts ano
246 848 704 90 0 06 0,31 6 033 161 490 25 0.05 0,26 5 868 564 193,76 0,07 0,31 5,3332 833 24129 0,06 0.31 5 27114 415 828,63 0.06 0,30 5 2425 732 556.26 0,06 0,31 5 2335 729 821.05 0.06 0,30 5 221 296 348 182.93 0,06 0 30 5 20581 085 245 40 0.06 0.31 5 20509 353 743 88 0.06 0,29 5,20408 059 812,36 0,06 0,30 5 20199 377 329.52 0.06 0,30 5.2049 036 589.91 0,06 0.31 5 2028 206 916.95 0,06 0,30 5 19987 430 662,47 0.06 0,30 5 18

Renda FixaPLUTAO FAQBNP PARIBAS EQO BRA2IL FUND FlFFlF PATRIMONIAL CELOS-1DURA 169FlF AZULFARBEP FlFLIBERAL PRIORITY FlFFlF MERCATTO SECURITYLIBERAL L FlFTITULO FlF • 60

785 191,52247 386 491,8317 824 702.5447 190 840.2032 624 873,5722.031 808,7478 202 673,802.123857 8720 415 221,0120 572 8-1164

1.202,460,060.060,040.060060.080,070.06

3,400,290.300.340,320,310,390,340,30

13,716,856,786,635,885,725,635,625,51
Renda Fixa Multi-indices ~~
INCENTIVE 30 581 5*16,07 1,09 2.51 1963LIRIO FIF 22 4 54 856.76 0 39 0 73 9 04FIF CARTEIRAINSTITUCIONAL 19 375 439 867,27 0.06 0 47 9 03FIF INVESTOR SEIS 103 372 631.01 0.07 0,58 6 68FIF COMPARTILHADO PATRIMONIAL II 16 844 508.24 0 04 0 28 5 77BBM FIF 65 588 681 67 0,05 0 29 5 59FIF LUZ 197.905 95980 0.08 0,35 5 43BANRISUl MULTI FAQ 687 719,36 0.30 0,10 5 40'PREVCAPS • FIF 79 882 122 09 0.61 0.18 5 39LLOYDS FRAME 219 182 635.62 0,07 0,32 5^37
Multimercados sem Renda Vartovel ~FIF RIOPOLII 23 132.230.63 1,39 2,30 18,26CREDIT SUISSE CSAM CAMBIAL 9 342 410.35 1.50 0 48 17,37 *
CREDIT SUISSE CSAM MB CAMBIAL 191 950 851,30 0.97 1.05 1714 *
ABN AMRO FIF PETROBRAS 1 562 949 508 63 0.78 2,42 17 02FIF 15999 DB 32 822 540.17 0.78 1.68 1 5,79FAQ FIF -999 4 7 609 539,81 0,56 1,25 1206FIF BOSTON RIVER 113 940 944,30 0 89 1,39 1143REALSEG FIF PRICE 38 170.979,% 0,08 0,62 7 38DREYFUS BRASCAN TREASURY FIF 60 036 146.94 0,07 036 7 20FIF BKBIGPM 4 212 865.50 0,04 0.29 6,58

Lote Padrão
Coocordatátlas
Direitos e Recibos
Fondos e Certificados
Bônus (Privados)
Leilão
Mercado a Termo
Opções de Compra
Fracionário
Total Geral

Ibdvespa Med.
14 731

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Qtdc. Tlt.

28 748 587 740
104 600 000

.............. 51 000
28 861 200

.123 000 000
11 018 316 819

.. 2 587 929 900
21 152 021 700

30 820 254
64 004 432.116

Valor em RS
545 765 09-1.40

5 224,00
32 650.00

684 158,31
63 865,00

219 777 592,60
34 221 841,66
29 179 230,00

911 207,82
832 413 864 69

Máx.
14 866

Fech.
14 778

Osc.(%) Min.
40.21% 14 576

Das 55 ações da BOVESPA, 24 subiram, 27 caíram, 3 permaneceram estáveis
e 1 não loram negociadas

MERCADO MAIOHES VOLUMES FINANCEIROS
Malores Alias Total *(em RS)

BrasM Ens f$% P<,l,°braSP" *>******
Kuala pn 14,28% Telemar pn 63.086 669,00

Maiores Baixas ValeRDocepna 40 798 345.00
FCafaguazes pnb Ele,ral"aso" 25 661 803.00
Cebpnb 12.56% Telesp CI Pa pn 25.406 130,00

MERCADO A VISTA
mulos ....Qld. Min. Mil. Fcch.

Aceslla ON * 136 600 000 0 7 0 60 0 77AccsitaW 2 885 300000 0,78 0,81 0 78Atos Vi# ON* 150 000 33.00 36.00 36 00Aes 1 lete ON *E0 6 500 000 9,00 9.10 9 00Aes Tielc PN "ED 3000000 14.40 14,48 14.40AlbarusON 54 000 0,88 0,98 0.98AJfa Constxc ON 4 000 2,01 2.01 2,01Alta Conswc PNF 4 000 2.01 2,01 2,01Alia Holding PNA 21000 1.96 2,01 2 01Amadeo Rossi PN • 12000 000 0 64 0,64 0.64Amaioola ON ¦ 50 000 410,00 410,00 410,00AmbevON- 210000 509 99 510.00 510 00AmbevPN13 140000 517,01 530.00 530,00AiaciuíON 31 000 2,35 2.40 2.40Alaciu/PNB 2 330 000 3.46 3,84 3 84Alllllir lange PN * 100000 0,16 0,16 0,16AvipalON 'EU .28 000000 2,50 2.55 2,55Bahia Sul PNA" 1790000 220.00 223,00 223,00
Uanespa ON * 600 000 95,39 95,39 95,39Bartespa PN • 1 300 000 95 39 95.39 95,39Baneslado PN 3 000 0,72 0,72 0 72Hardella PN 3 840 68 00 68.50 68 00Belgo Mmelí ON ' 140000 14100 145,00 141,00BclgoMincir PN • 870000 145 00 1 50 00 149 00BeinjíPN* 2 100000 0 90 0 90 0.90BWíasPN EO 5 000 2.50 2.50 2,50Bomtllll PN *E[) 21 200 000 16.66 16 67 16,66Bompreco PN 12900 11,70 11,75 11,73Biadcsco ON *EJ 74 500000 9,'JO 10,35 10,35Bmdesco PN *EJ I 598 200 000 11.30 12,00 12.00Biadespar ON 'EO 127 100000 0.85 0 86 0,85Btadespar PN *ED 1675 700,000 0 92 0,95 0,93Brasil ON * 40 000 000 8 8 9 06 9,06Brasa PN * 306 400 000 9.20 9 50 9 44BrasUT Pa; ON "ED 259 200 000 18.30 18.80 18.51Brasil! Pai PN -ED 912 900 000 18 00 18 60 18.20Biasil lelec PN' 790 100 000 1 2.90 13.35 13.10BrasllltON 10 000 3,63 3,63 3 63Braiil Re.aü PN 1000 3 00 3,00 3 00Bunge Alim ON • 6 000 000 2.90 2.95 2 90Bunge F#rt PN •... 12000 000 14,20 14,99 14 20Cacml Metal PN • 9 900 000 284,00 289 99 287 00CebPNA-ED .300 000 4 3 00 43.00 43 00CcbPNB"ED 100 000 30.00 30,00 30,00
COtílO ON * 100 000 51 01 51,01 51.01Celesc PNB ED 4 873 000 0.47 0,49 0,48CelgPNB* 100 000 6.00 6,00 6.00
Cemepe PN' 500 000 0.51 0,51 0,51Cetnig ON * 27 700 000 25,29 25.80 25,75Cemig PN' 499 500 000 24 46 25,00 24 95Cíl|0N' 15500 000 0,48 0.50 0 48Cesp ON' .16 200 000 20,30 21,47 20,60
tepPN- 231 100 000 19,20 20,85 20,50COapccoONV 214 900 000 0,04 0,05 0,04
ChapecÒ PN * 140 500 000 0,07 0,07 0,07
Cia Heilng PN • .3000000 0.43 0.43 043
Clm llau ON *ED 30 000 320.00 320,00 320 00ClmItauPN *ED  420000 377,50 383.00 383,00
Clqulno Pelr PNB 3 000 0.38 0,40 0,38CocIbaON- 200 000 34.99 34,99 34.99Coolta PNA-.. .400000 33.01 33,01 33 01Coclce IWEX 8 400 000 6.00 6,05 6,00Comgas PN 'EDS 19 370 000 1 32 00 137.79 136.90Confab PN EO 497 000 1,35 1,38 1,38Co(tel ON * , 146 200 000 1 5,89 16.78 15.89Copei PNB' 329 800 000 16 80 17,90 17,00Coptnc ON "EO . 550 000 570.00 577.50 570 00Copene 1'NA'ED. 3 610 000 535,00 545,00 535.00Copesul ON'.. 470000 85.50 87,00 87,00CoSipaON 60 000 0.42 0.42 0,42CosIpaPN. 600 000 0.49 0.52 0,50D H B PN * 100 000 2.99 2.99 2,99Dlmod ON  500 7.00 7,00 7,00Dílie Toga PN  80,000 0.80 0,80 0,80Duralei PN'  2 000 000 54,50 54,99 54,50Elelrobras ON • 738200 000 34.50 36,00 34,60Elcliobias PNB" 627 900000 30,40 31.95 30.71Elcliopaulo PN  22 700 000 57.80 60,20 58,00Emae PN • 18.700.000 9 64 9.78 9,64Embiaco ON 1,000 0.65 0.65 0.65Embiaco PN  392000 0.67 0.68 0.68Embiaer ON 531400 17.65 19,00 18,72
Embiaei PN 344 600 22.00 23,00 22.60Embralcl Par ON"  244 200,000 17.00 18.30 18.05Embratel Par PN * 701.900 000 19.00 1 9,54 19 47Enersul PNB'  10 000.000 7.00 7,00 7,00Epte PN' 10 500 000 14,20 14.48 14.20Estrela PN 7.000 0.56 0.59 0,56Eteniit ON 'ED 220.000 348,00 348 00 3-18,00FCalaguares PNA' 59 900 000 1.91 1.95 1,95F Catagua;es PNB'  500 000 1.31 1,31 1.31Fab C Renaux PN 8.000 0,52 0,52 0.52Fdo lp Com Cl 2 5 002.005.002.00 5.002.00FertjasaPN 'ED 1300 000 57,99 58,00 58.00Foija Taurus PN' 1000000 0,52 0,52 0,52

Osc.%-4,9
-2.5
?9.0
-0.5
-2,0
+2.5
?0,5
?2.5

3,2•1.2
-0,9

?4,3
9,0
2.0
0.4

?0.0
?0,0
?2.8•0.1
•2,7
•1.3
10.0
•0,2

0,2
1,9
3.4•2.2

-1.0
0.5
0.9

2.1•0,9
?0.5
•1,6
•34
•0.3
-1.0

-12.5
0,3•2.0
9.0-74,6

?1.4-0,2
•2,0

2,5

0.4
?0,7•5,0
-0,0

? 12,0-1,4
-0,0

2.9-3.1
4.1•1.7

•0.9
1,1
2,4•1,9

1160.0
-11.1
•1,8
•3,8
•3.8
•3.7

1,4•2.9
•1,4

?4,1
?2,4
?0,8

0,8

-27.2
•5.4

Ncg.
32

289
2
5
6
5
1
1
4
1
1
8

110
8

306
1
8

13
3
3
1

17
4

12
1
1
3
7

60737
25

183
53147

120
479
318

1
1
4
5

39
2
1
1

130
1
2

29
337

4
37

249
5
8
1
2
7
3
2
3
2

58
56
42

159
6

65
8
5

19
1
3
7
6

234
424
150

9
1

19
393
219
234
468

2
16

4
2

13
2
2
1
3
1

litulos Old. Mm. Mai. Fech. Osc.% Neg.
Fosleilil PN' 6 500.000 5.00 5.20 5,15 0.9 10Fras-lePN' 11 300 000 1 04 1.07 1,07 4Ger Paranap ON *E0 300 000 8 34 8 34 8 34 , 9.7 1GeiasulON' 90.700000 351 3,75 3.57 05 51Gerasul PNB' 200.000 3,29 3,39 3.39 »3,3 2
Gerdau PN' 106 700 000 1920 19 71 19.41 1 107Geidau Met ON • 200 000 30 00 30 00 30,00 1Gefdau Met PN • 4 800 000 32 00 32 99 32,95 -0,0 16Globe* I'll 1000 2479 24.79 24 79 IGlobo Cabo PN 8 381 000 1.15 1 18 1,17 -1,6 351GradlentePNAED . 13 700 14.30 14 50 14 30 - 7,7 11
GraniotinPN' 10000 72,02 72.02 72.02 -8.7 IGuaiaiapes ON 4 000 5.50 5 50 5 50 -0 1IdelasnelON 12 800 1.05 1.12 1.05 117 10lenergia PNA 2 000 0,37 0 39 0.39 2Inds floml PN'. 5 000 000 16 30 17,00 16 30 -6,8 5Inepai PN • 118 400 000 1 74 1 80 1 78 -1.1 102lochp manonPN' 520000 42.00 42.20 42,00 -1,1 3Iplranga Da PN • 400 000 25.00 25 00 25 00 2Ipiianga Pel PN • 17 700 000 16.00 16.38 16.00 38Ipiranga Bet PN • 2 100 000 19 40 19.50 19 50 4Itaubanco ON 'EJ. . .10.000 180.00 180 00 180 00 1Itaubanco PN 'EJ .59.580 000 174.00 181 110 181.00 * 2.2 189ItausaON 18000 2.67 2,70 2,67 -1.8 5ItausaPN 2 653 000 1.90 1 95 1,93 , 0.5 1 53ItautecON 30.000 4,95 4,95 4 95 -0.8 1Klabln PN 1 054 000 0 87 0.90 0.87 -1,1 29Kuala PN ' 427 400 000 0.07 0 08 0 08 -,14 9Light ON' 3360000 15400 158,00 156 90 0.6 37LiglitparON' 5 000 000 3,00 3 08 3.08 0,3 4LojasAmencON' 317 200000 3.20 3 40 3.20 t4,9 8LojasAmencPN' .56 000 000 2.55 2 63 2.60 42Magncslla PNA' 4 6 700 000 3.65 3,84 3,80 +1,3 18
Mangels indl PN' 18600000 192 2,00 2,00 14
Ma/copoloPN 700 2.75 2.75 2,75 1Miclieletto PN' 300 000 0.79 0 BO 0.80 4,11.1 2MimipaiPlr .100 000 0 12 0.12 0 12 IMont Aranha ON * 1.000.000 12.52 12 52 12.52 -3,6 1MulllbiasPN 30.000 0 62 0.65 0 65 >6 2Oilleno PN 300 8.70 8.70 8,70 -1,1 IP.Acucar-cbd PN 'ES 18 350 000 64,00 65 70 65 50 . 0,7 34Paiarapanema PN' 11,200 000 2.50 2 60 2.50 3 BPaul Flu; ON' 520 000 54.00 50 00 56.00 - 2,6 10Paul FlUI PNA' 10 000 58.00 58 00 58 00 - 3,3 1Paul Flu; PRC 780000 78.00 78.50 78 00 -0,6 4
PeidigaoS/aPN 49100 14.99 15.10 15 10 ,0,7 7Petioblas ON 323 200 57.90 60.20 60.20 ,2 5 175PelloOiasPN .1 288 600 53.30 55 90 55,60 - 2,9 646PetlOtxasBfPN' 65 900 000 35,00 35.99 35 89 .1,6 68Peliog Umao PN 2 000 6.03 6 04 6,03 . 0,5 2Pelxoqulsa PN' 10,000 170 00 170.00 1 70.00 . 3,0 1I'eve Piedios PN * 50 000 950.00 950 00 950,00 1Plascar Part PN *. 14 600 000 2.39 2 4 2,40 5Polar ON 1 000 2.69 2.69 2.69 1Polialden PN' 1220 000 1 50 00 155 00 155.00 , 3.3 10Polileno PNB' 7.300000 8.40 8,89 8.40 -2.3 11
Handon Pail PN' 198000000 0 40 0,41 041 .2,5 9Recrusul PN 'EO 12 000.000 1 50 1,55 1.50 - 8.5 2Men Heimann PN 1 000 0.58 0.58 0.58 1.6 1Rbodia-sler ON. 70 000 0.10 0,10 0,10 2RIpasaPN 10 145 000 0,94 0 97 0.95 2.0 29Bossi Hesid ON 12000 0 69 0,72 0,72 3SabespON' 16 280 000 166 50 169 BO 168.00 . 0.2 98SadiaSA ON. 2.000 1.65 165 1.65 1SadlaSAPN 2512 000 1,25 1 30 1.29 . 3,2 97SanlisteilllPN' 20 000 149 00 149 01 149,00 0,6 2Sao Carlos ON 'EJ 763800000 5,15 5.20 5.20 .09 4
Sao Carlos PN 'EJ 824 100000 5,15 5.20 5,20 4Saiaiva Livr PNB I 000 14.60 14 60 14 60 -- ISeara Aim ON' 1 000 000 1,12 1.12 1,12 - 0.8 2SeaiaAim PN * .2 100 000 1,10 1.10 1.10 2SenanaON ED 63000 1.10 110 1.10 5SibiaPNC ...... .300 6.00 6 01 6.00 - 0.B 3Sid National ON' .112 600 000 48.79 50.60 50.00 0 7 130
Sid Tubaiao PN* . ... 110200000 22.69 2404 23.01 .13 127Sola ON'P. 100 000 0 02 0.02 0.02 1Sola PN' 33 100 000 0,04 0.04 0.04 3Souto Vldlg ON .1000 370,00 370 00 370 00 IS0U7a Cm; ON . ,248 800 10 40 10,80 10 69 .2,7 129
Sultepa PN 60 000 1.25 1 30 1,28 1,5 16Supergastas PN •  30 400 000 2,52 2 79 2.79 . 7.7 7Su/anoPN EO 75000 6,10 6 39 6,24 .2,2 21Tectoy PNA* 10 000 000 0 04 0 04 0.04 1TekaPN' 26 900 000 0,99 1 03 0 99 .1.0 4Tele CISulON' 234 600 000 3,53 3,63 3 53 -0,8 111
tele CI Sill PN' 1278600,000 4,11 4.30 4,12 -4,1 261
Tele Cll OesON 'ED  2600000 7.16 7,50 7,50 9Tele Ctl Oes PN 'ED 389 000 000 5 85 6 10 6.02 . 0,1 166Tele Lest CI ON ¦ 40 700000 1.70 185 1,80 .4,6 15
Tele Lest CI PN ' 1859 900 000 1,75 1.83 1.77 +1.1 251Tele Nord CI ON 'EDS. 19.100.000 3.11 3.20 3.12 -3.7 13Tele Noid CI PN -EOS 760.200 000 3,07 3.24 311 -4,0 197Tele Noil CI ON'EOS  28100000 1,65 1,83 1.65 -2.9 17Tele Noil CI PN'EDS. . 1.075 700 000 1.19 1.28 1.23 .4.2 161Tele Sudesle ON' 7 700 000 7,20 7.21 7.20 12Tele Sudesle PN '  61 600 000 9,30 9,55 9.55 +1.5 35Teleballia PNA'EJ 110000 10748 10749 107.49 2Telebras ON' . 53 500 000 0 04 0,04 0.04 8Telebras PN • 124 800 000 0,04 0,04 0,04 6Telemar ON' 176 100 000 32.80 34.40 33.99 <1.9 148Telemar PN' 1655 600 000 37.56 38.60 38.30 -0,1 1022
Telemig ON 'EJ 530 000 94,00 96,00 96,00 + 4.3 3
Telemlg PNB'EJ  9.34 0 000 100.00 101,00 100,99 18Telemig CI ON' . 2.300 000 38.00 38,00 38,00 . 8,5 2Telemlg Pail ON'EDS 11.900.000 6.00 6.29 6,01 +0,1 21Telemig Pail PN'EDS 2218 300000 4,28 4,65 4,45 +1,5 620Telepai CI PNB' 20.500.000 96,99 97.00 97,00 -1,0 13
Telerj ON * ,1 500 000 42,50 45,00 42,50 -6,5 6
Teleij PN * 39 300,000 50,00 52.00 51.50 -2.6 75
Teles Rclb nON'EDS 100 000 137,00 137,00 137,00 .1,4 1Teles Rett) R33'E0S 100.000 94,50 94,50 94,50 -1,5 1
Teles Rclb R42'EDS , 42 400 000 109,90 112,00 111,80 - 0,7 13Telesp ON'ANT 21 300 000 25,00 26,00 25,50 .1,3 49
Telesp PN'ANT  80 900,000 29.40 29.80 29,70 - 0,3 113Telesp CI P,1 ON' 50.300000 13,21 13,70 13,68 +1,3 63
Telesp CI Pa PN' 1 707.800.000 14,60 15.15 14,60 -3.9 987Tian Paullst ON' 30.300 000 5.89 6.16 5,90 -1,5 16
Tlail Paulist PN' 185,800,000 6,79 7,10 6,80 - 2.8 110Tllkem PN' 9.300 000 5,90 6,25 6,25 .4,1 12Ullrapar PN'ED 14 600 000 18,70 19,20 19,20 . 0,5 11Umbanco ON ' . . 300,000 115,00 115 00 115,00 -1.2 2
Unibanco PN' 3.200.000 49,50 50.10 49,89 -1,9 15
Umbanco UNI'  4.300.000 97 00 102.50 97.00 - 6.0 12Unlpar PNB EOB .500.000 0,96 1,00 0,% -3.0 53
UsImlnasON 100 7,10 7.10 7,10 1Uslminas PNA 1 188 000 7,81 8,25 7.81 -4.0 456Usiminas PNB  1.300 7,85 8,00 8,00 -2,5 2
Usui C Pinlo PN 1.800,000 194,00 194,00 194.00 - 3.0 1VCPPN' 124 900 000 60,00 63.00 63,00 . 4,1 73Vale R Doce ON 15.100 49,01 50,50 50.50 .4,7 32Vale II Docc PNA ANT 750,900 51,90 55,30 54,90 . 5,3 515VangPN 4000 2,55 2.59 2,59 .1,5 2

Títulos..
Varig Serv PN *
Varig Transp PN *EU
Vigor PN *

¦ Weg PN
Wiest PN

(*) Por lote de mil

Qtd. Mln. M4*. Fech. Osc.N Neg.
300 000 8 45 8 45 8 45 2

80 000 110.00 114 98 110.00 - 4.3 2
20 000 320.00 320.00 320 00 1

8 000 1,52 1 52 1 52 *1.3 11 000 025 025 0,25 .4 2

OPÇOES DE COMPRA
litulos Venc. P. Eierc. Qte. Abt. Mm. MM. Ma*. Ult. Osc.
Aces PN 100 102 000000 0 01 0.01 0 01 0 01 0.01Aces PN 0,90 55 000000 0.02 0.02 0 02 0 02 0.02 - 33.3Aces PN 0 80 135 000 000 0,06 0.04 0.05 0.06 0 04 - 33 3BMc /ej PN 11,99 1 000 000 0,60 0,60 0 60 0.60 0 60 - 3.2Brap /ed PN 108 10 000 000 0 01 001 0.01 0,01 001 -50.0
Brap /ed PN 0,98 38 500 000 0.03 0.03 0,03 0.04 0,03 - 25.0Brap /ed PN 0,88 51 000000 0 10 0.10 0,10 0,10 0,10 90
Brap /ed PN 0 78 1 000 000 0,19 0 1 0,19 0,19 0.19 - 5.0Cesp PN 29 00 2 600000 0,47 0 47 0 49 0,50 0 50 ? 11 1
Cesp PN 21,00 71 000000 1 40 1,40 1.74 2.11 2.10 . 44 8CIsc /edPNB 0,50 178 000 0.03 0.03 0.03 0 03 0,03
Clsc /edPNB 0.40 101 000 0 11 0.10 0,10 0.11 0.10 -9.0
Cspc PN 0,55 20000 0,02 0,02 0 02 0.02 0.02 33.3Inep PN 2.00 2.100 000 0.03 0 03 0 03 0.03 0 03 - 40,0Petf PN 48 00 500 7.99 7,99 7,99 7.99 7.99 .12,5Petr PN 50 00 500 7,10 7.10 7.10 7.10 7.10 1,5
Petr PN 52.00 4 200 5,36 4,90 5 01 5 36 4 90 ^32.4Petr PN 5400 11 000 3,10 3,10 3,32 3,75 340 ?23,6
Petr PN 5600 17000 1.45 1.45 2.05 2.60 2.10 ?34.6
Petr PN 58.00 400 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00
Petr PN 50,00 100 9.18 9,18 9.18 9.18 9 18 * 23,8Plim PN 1.00 3 958000 0,23 0.20 0.21 0.23 0,21 -16.0Plim PN 1.20 6 841000 0.11 0.09 0.10 0.11 010 -16,6
Plim PN 140 7 205000 0.03 0.02 0 03 0.03 0,03 -25 0Plim PN 1,60 50 000 0,01 0.01 0.01 0,01 0,01
Plim PN 0 80 33000 0,40 0,39 0,39 0.40 0,39 - 9,3Romi PN 1560 1 400000 3.15 3,15 3.15 3,15 3 15 -4.5Tepr PN 14,50 1 000 000 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Hep PN 1.90 115 500 000 0.05 0 04 0.05 0,07 0.04 - 20,0Tlcp PN 180 461 000000 0.21 0.21 0,22 0.22 0.22 * 22.2
Tmcp /edsPN 4 96 28 300 000 0,28 0.28 0.31 0 35 0.30 ?SO.OTnlp PN 24.00 100000 14.95 14,95 14 95 14 95 14 95 *2.0Inlp PN 28,00 200 000 10.90 10.90 10,90 10,90 1090 *1.8Tnlp PN 30 00 9 300 000 8.50 8 50 8.95 9.10 9,10 ^4,5
Tnlp . PN 32,00 7 400 000 6.70 6.69 6.85 6.95 6,95 - 0,5Tnlp PN 34.00 142 400 000 4 80 4 80 5 15 5 80 5 45Tnlp PN 36 00 1 090 700000 3,60 3,30 3,72 4.00 3.95 -1.5
Tnlp PN 38 003 021 200 000 2,40 2,18 2,47 2.78 2,70 ?2.6
Tnlp PN 40,005.259600 000 1,40 1,29 1.50 1.73 1,70 *7,5
Inlp PN 42,00 6 642 200 000 0,75 0,70 0,83 0.95 0,92 * 5,7Inlp PN 44.00 2 651 200 000 0,39 0,34 0,41 0,49 0 44
Inlp PN 46,00 768 500000 0,16 0.15 0,17 0,21 0,19 - 5,0Tnlp PN 48.00 371 900 000 0.08 0,0 0,08 0,10 0.08
Inlp PN 50.00 56 300 000 0.05 0,04 0.04 0.06 0.04 33.3
Tnlp PN 52.00 2 000 000 0,02 0,02 0,02 0 02 0,02 96 9Tspp PN 16 00 14 200 000 0,85 0,80 0.99 1.20 1.00 9,9
Ispp PN 1600 20000000 1.71 1,71 171 1,71 1.71
ValeAnl PNA 54,00 2 000 3.50 3,50 3.50 3,50 3,50 ^40.0

SOMA

Tltulo TIpoDBS Prfcv. Fech. Osc {%). Mln. MAi. M6d.
Avista
SANIPAHPN VST 22.00 23,45 6,59 22,50 23,45 22,97 76000
U1AJMAAN VSI 350,00 360.00 2 86 360.00 360,00 360,00 670 000IELAIMABN VSI 300,00 350,00 16,67 350.00 350,00 350.00 690 000TELAJMA ON VST 335,00 340.00 1.49 340.00 340,00 3-10,00 60 000IELAMA/0N ON VSI 11,50 11,20 - 2,61 11.20 11.20 11.20 5 300TELASAAN VST 136,00 137,00 0,74 136,00 137,00 136.73 3 750 000IEI-ASA ON VST 125,00 125,00 125.00 125,00 125,00 60 000TELE BRASILIA CI BN VST 155,05 186,00 19,96 155,05 186 00 18326 113 000TELEGOIAS CL BN VSI 42,00 4 3 00 2.38 43 00 43,00 43.00 55IELEGOIAS CI ON VST 42,50 43.00 1,18 42,55 43,00 42.72 56
TELERGIPE AN VST 112.00 80,00 - 28,57 80,00 82,00 80,68 150 000TELESI ON VST 171,00 174,00 1,75 174,00 174.00 174,00 3 000TELESI PN VST 175,00 177,00 1,14 176.00 177 00 176,85 375000TELMAAN VST 70,50 79,00 12,06 70,30 79,00 71,03 12 000TELMACLBN VST 22.00 25,80 17,27 21.00 25,80 25,10 261000TEIMACL DN VST 20,00 23.50 17.50 23,50 23,50 23,50 100 000IE I MA CL ON VST 21,00 19.00 9.52 19,00 1 9,00 19,00 32 000TELPA AN VSI 121.00 120,00 0.83 120,00 120,05 120,01 200 000TELPECLBN VST 20,10 20,10 20.10 20,10 20,10 600000TELPE CL CN VST 16,55 16,50 0,30 16,00 16,50 16,36 7 000TELPECLON VST 17.10 16,50 -3,51 16,50 16,50 16,50 20000TELPE CN VSI 58,10 59,00 1,55 59,00 59,00 59,00 5 000TELPE ON VST 57.79 60,00 3,82 60,00 60,00 60,00 20 000fraqAo
TELAIMA AN ERA 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 400
TELAJMA ON ERA 300.00 200 00 200.00 200,00 200,00 1.771TELAMAZON ON ERA 5,00 11,20 11,20 11,20 11,20 88TELEBRASILIA CL BN ERA 120,00 165,05 - 165.05 165,05 165,05 895TELESC CL BN ERA 13,20 10.00 10,00 10,00 10.00 8TELESTON ERA . ... 120.00 174.00 174,00 174,00 174,00 323TELMA AN ERA 40.00 40,05 40,05 40,05 40,05 483TELMACLBN ERA 14,50 1 3,50 1 3,50 1 3,50 13,50 483TELPE CLCN ERA 15,90 16,50 16,50 16,50 16,50 639TELPECLON ERA .15,70 16,50 16,50 16,50 16,50 706TELPE CN ERA 35,00 59,00 59,00 59,00 59,00 639TELPE ON ERA 50,70 60,00 60,00 60,00 60,00 706

BOLSA DO RIO - SISBEX
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Morcado
Roda Principal
C/V a Termo do 1 dia • LTNC/V Definitiva - LTN
C/V a Termo de 1 dia - LFTTotal
Compra o Vonda Doflnltiva

Vol.
245.632 664.32

18 497 164.10
13.571 394,63

277 701.223.05

Qtdo.
266.000
20.000
10000

296.000

Instrumento Qtdc. Aber. Mdx. Min. M6d. Ult.
C/V a Termo de 1 dia • LFTOLFT 170903  0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
D LFT200601M 10 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000(TV a Torino do 1 dia • LTNDLTN 031001 256 000 21,01 21,12 20,60 20.98 20,60D LTN 060202 10.000 22,05 22,05 22.05 22,05 22,05C/V com Financiamenlo • LTNF LTN 060601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C/V Dellnltlva - LTN
V LTN 031001 20 000 21,12 21,12 21,00 21,06 21,00

Nog.
30

21
33

Neg.

29
1
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xeque venda da Caemi

Irmãos Frering e a sócia japonesa Mitsui divergem sobre prazo de pagamento de US$ 332 milhões e acoido com Vale

BC refuta acusação

sobre a Copene

NILSON HRANDÀO JLJN10R

Uma nova contenda, desta
vez entre os atuais acionistas da
Caemi - de um lado os irmãos
Mário e Guilherme Frering, con-
troladores da empresa, e do outro
a sócia japonesa Mitsui - poderá
atrapalhar o desfecho da novela
da venda do controle da minera-
dora brasileira. A Mitsui, que no
mês passado exerceu o direito de
preferência de compra das ações
colocadas à venda pelos Frering,
moveu processo de arbitragem
contra os controladores. No cen-
tro da divergência está o prazo
para o pagamento dos USS 332
milhões relativos à compra da la-
lia acionária.

A firma japonesa questiona a
obrigação de concluir em 30 dias
a compra das ações da lompa-
nhia, segundo comunicado en-
viado pela Caemi à Bovespa. A
Irtuling japonesa entende que
tem até 180 dias para concluir a
operação, conforme a decisão
das autoridades antitruste da Co-
inunidade Econômica Européia
sobre a aquisição cm conjunto
com a Vale do Rio Doce. Além
de exercer a pretenda, a Mitsui
decidiu vender parte das ações
para a Vale do Rio Doce, de lor-
ma que as duas fiquem cada uma
com 50'r da Caemi.

O acordo, costurado segundo
especialista do mercado desde o
fim do ano passado entre a em-
presa japonesa e a Vale, pós uma
pá de cal nas pretensões da aus-
traliana BHP. que depois da fuj
são com a Billiton passou a se
chamar BHP-Billinton. A austra-
liana havia oferecido USS 332
milhões, proposta aceita em teve-
reiro pelos Frering, mas condi-
cionada à análise da Mitsui, além
da aprovação dos órgãos de defe-
sa da concorrência. Em meados
de abril, a Mitsui exerceu a prefe-
rência. Além de discordarem da
sócia japonesa quanto ao prazo,
Mário e Guilherme "repudiam o
ajuste paralelo celebrado com a
Companhia Vale do Rio Doce,
principal concorrente da empre-
sa", segundo o fato relevante.

Este é apenas mais um lance
conflituoso no processo de ven-
da do controle da empresa. Em
meio aos processos de diligência
e oferta de valores, os primos de
Mário e Guilherme, que, cónfor-
me a divisão dos bens da famí-
lia, ficaram com outra parte do
patrimônio do clã. excluídas as
ações da Caemi. Por isso. recor-
reram, sem sucesso, à Justiça
questionando a divisão, feita no
passado, justamente na reta final
do negócio. Segundo um execu-
tivo que acompanha de perto a
transação, agora o desfecho da
venda do controle acionário da
Caemi dependerá da evolução
da arbitragem.

~ Fotos do Carlo Wrodo

Marcílio Marques (E), e.x-ministm, disputa a presidência com o empresário Ruy Barreto

Eleição à moda antiga

Beneméritos da

ACRJ votam hoje

para presidente
NILSON' HKANDÁO JUNIOK

Não haverá risco de violação
do painel eletrônico na eleição
para presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro
(ACRJ), hoje, a partir das 1 íh,
até porque painel eletrônico não
há. A eleição para o comando da
instituição de 181 anos será à
moda antiga. Cada um dos 80
beneméritos eleitores, com ida-
des variando entre 50 e 90 anos,
será chamado pelo nome e de-
positará seu voto em urnas. Ca-
so o mais votado alcance dois
terços do quorum, a contagem

deverá terminar até 13h3(). Se
houver segundo escrutínio, o re-
sultado demorará pouco mais,
mas não passará de hoje a tarde.

Apesar disto, na véspera da
votação, tentou-se trazer para a
entidade litorânea alguns dos te-
mas em discussão no Planalto,
mais precisamente a quebra de
sigilo do voto. Candidato oposi-
cionista, o empresário Ruy Bar-
reto divulgou manifesto, ontem,
com o timbre "reservado", para
eleitores e a mídia, alegando que"algumas questões podem empa-
nar a lisura das eleições, tais co-
mo, a quebra do sigilo do voto
secreto". Pela quebra, entenda-se
a divulgação, há dois meses, pe-
Ia chapa do ex-ministro Marcílio
Marques Moreira, de uma lista
de apoio à sua candidatura.

"Divulgaram antecipadamente
os votos, o que caracterizaria uma
quebra de sigilo. Mas não vamos
impugnar não", arrefece Barreto,
A situação refuta e argumenta que
o sigilo do voto se exerce na hora
em que se vota e que declarações
de apoio são comuns a qualquer
eleição. "As eleições cumprirão
todo o rito. com votação em cabi-
nes indevassáveis", contrapõe
Marcílio Marques, citando que o
opositor havia apresentado, antes,
sua lista de apoios. Enquanto
Marcílio, ex-ministro da Econo-
mia no Governo Collor, defende
maior eficácia administrativa e
participação da entidade nos deba-
tes nacionais, Barreto, cx-presj
dente da ACRJ. prega a recupera-
ção do prestígio da casa e a união
a outras associações do Estado.

GILSON LUIZ EUZIÍB10

BRASÍLIA - O presidente do
Banco Central (BC), Armínio Fra-
ga, vai tentar hoje acalmar o em-
presário Paulo Cunha, do grupo
Ultra, que abriu guerra contra a
instituição por causa do leilão da
Companhia Petroquímica do Nor-
deste (Copene). Em carta a Fraga,
Cunha acusou o Banco Central
que ficou com a participação do
Banco Econômico na Copene por
causa da liquidação da instituição
financeira - de favorecer os gru-
pos Odebrecht e Mariani. também
interessadas em adquirir a empre-
sa. Ontein, o BC respondeu deta-
madamente a todas as acusações,
provando que o empresário está
equivocado, mas o texto da carta
não foi divulgado sob a alegação
de que seria uma descortesia com
o dirigente do Grupo Ultra.

Reunião - A carta foi enviada
por volta das I7h. por fax. segun-
do Carlos Eduardo de Freitas, di-
retor de Finanças Públicas e Regi-
mel Especiais do BC. Pela manhã.
Paulo Cunha ligou diretamente
para Armínio Fraga pedindo um
encontro - marcado para hoje às
I4h30 - para discutir o assunto. A
carta, segundo Freitas, já esclarece
todas as dúvidas do empresário,
mas ele terá a oportunidade de re-
ceber pessoalmente as informa-
ções do Banco Central. Afinal, os
grupos Mariani e Odebrecht tam-
bem tiveram a mesma oportunida-
de, numa reunião, na terça-feira,
com a diretoria da instituição.

Freitas garante que não lieou
chateado com a carta de Cunha:

BALANÇO TRIMESTRAL

Vale tem lucro recorde

A Companhia Vale do Rio Doce anunciou ontem seu
melhor resultado da história em um trimestre. Nos três

primeiros meses de 2CX) 1. ela obteve um lucro líquido
de RS 660 milhões, resultado 3,3% acima do alcança-
do no mesmo período do ano passado. A empresa foi
afetada negativamente pela desvalorizaçao do real,
mas contou com a venda das participações que tinha
na Companhia Siderúrgica Nacional e na Bahia Sul.

MERRILL LYNCH

Corretora vai demitir 900

A Merril Lynch, maior corretora de bolsa e banco
de investimentos dos Estados Unidos, anunciou on-
tem que vai demitir até o fim do ano 20%, aproxi-
madamente 900 pessoas, de sua divisão de investi-
mentos. Este setor administra em torno de USS 525
bilhões em ativos de terceiros e tem atualmente cer-
ca de 4,5 mil empregados. O fechamento de vagas
se deve à difícil situação do mercado de valores.

Hi

ELETRONUCLEAR
ELETROBRÁS

TERMONUCLEAR S.A. imnTrobolhomJo «m lodo o Brotil

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Elotrobrés'
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N» GCC.TVTP-017/2001
1) Eletrobrás Termonuclear S.A. • ELETRONUCLEAR comunica que foi publicado no
D O U. o Aviso do Licitação relativo à Prestação de Serviços do conservação na
Rodovia - BR 101/RJ. no Trecho Relerente ao Segmento de Rodovia, Compreendido
Entre os Quilômetros 507 e 537 2) Não será admitida a participação de Empresas em
Consórcio 3) É condição indispensável para a participação, além de outras
estabelecidas no Edital, que as empresas estejam com o seu cadastro atualizado na
ELETRONUCLEAR e possuam Certilicado de Registro Cadastral - CRC, na Classe
Comercial de Conservação de Estradas o Vias de Acesso, expedido pela
ELETRONUCLEAR, ató o dia da apresentação das Propostas, bem como inspecionem
os locais de prestação dos Serviços. 4) O Edital completo poderá ser obtido no horário
entre 09:00 (nove) e 16:00 (dezesseis) horas, ató o dia 24.05.01, inclusive, ao custo do
RS 20,00 (vinte reais), no seguinte endereço: Eletrobrás Termonuclear S.A. ¦
ELETRONUCLEAR - Gerência de Contratação e Controle Contratual - GCC.T. Rua da
Candelária n» 65 - 9° andar - Contro - Rio de Janeiro - RJ. O pagamento do valor
mencionado acima deverá sor efetuado previamente, na Tesouraria da
ELETRONUCLEAR. no mesmo endereço. 3" andar. 5) A entrega dos Envelopes,
contendo a Proposta, se dará às 10:00 (dez) horas do dia 31.05.01 na
ELETRONUCLEAR, no endereço acima indicado, ocasião em que serão abertos na
forma e condições previstas no Edital. 6) Esta Licitação será regida pela Lei n° 8.666/93,
publicada no DO U., em 22,06.93, o terá como critério de julgamento o de Menor Preço.

Luiz Cláudio R. Chaves
Gerento de Contratação o Controle Contralual - GCC.T

Comunicado de Extravio

A Brasil Telecom S.A., sociedade por ações corn sede social
no SIA SUL - ASP Lote D - Bloco B, CEP 71215-000, Brasília
- DF, inscrita no CNPJ sob o n° 76.535.764/0001-43,
informa que as seguintes declarações de importação emiti-
das em nome da Telecomunicações do Mato Grosso S.A.,
com sede social na Rua Barão de Melgaço n° 3209, CEP
78.005-510, Cuiabá-MT, inscrita à época no CNPJ sob
o número 24.670.200/0001-10 e incorporada em
28/02/2000 pela Brasil Telecom S.A., (oram extraviadas-.
Dl 002732 de 30/01/1995
Dl 019956 de 02/08/1995
Dl 024290 de 09/12/1994
Dl 024265 de 09/12/1994
Dl 024816 de 26/05/1995
Dl 030153 de 23/11/1995
Dl 004014 de 16/02/1996
Dl 013907 de 14/06/1996 BrasilTelecom

"É um assunto da maior im-
portância para ele. Há uma tensão
forte nesse momento e temos que
compreender isso". Na carta, o
BC reafirma seu interesse em ter
o maior número de participantes
no leilão de privatização da Cope-
ne. para obter o melhor preço e
recuperar parte dos RS 9,5 bilhões
que o Econômico deve aos cofres
públicos, e di/. que seu compro-
iiiisso é com a transparência.

Até o dia 27 de março, quan-
do foi feita a segunda tentativa de
vender a Copene, o grupo Ultra
era o único interessado na com-
pra, mas recusou-se a pagar os
USS 920 milhões estabelecidos
como preço mínimo para a em-
presa. USS 160 milhões abaixo
do valor fixado no leilão de de-
zcmbrol Especula-se no BC que,
aproveitando-se da vantagem de
ser o único interessado no negó-
cio, Paulo Cunha confiava que
poderia conseguir novas redu-
ções de preços. 

"E comprar a
empresa a preço de banana".

"Não é bem assim", garante
um técnico do governo. O grupo
Ultra quer comprar a empresa
pelo preço de mercado; mas o
BC está "batendo 

pé" num valor
acima. Freitas argumenta, po-
rém, que os grupos Mariani e
Odebrecht estão dispostos a pa-
gar os USS 920 milhões de preço
mínimo. E podem pagar até
mais, já que haverá concorrência
no leilão, explicou uma fonte do
mercado. Ao governo interessa
vender a empresa e criar as con-
dições para o desenvolvimento
do setor petroquímico no país.

MOODY'S
Nota do Brasil é mantida

A agência americana Moody's anunciou ontem que
mantém em BI a classificação de risco soberano do
Brasil e suas perspectivas estáveis, apesar das pres-
sões provenientes da situação na Argentina. Segundo
a Moody's, o Brasil está preparado para enfrentar
melhor o eleito contagioso da crise argentina. Bra-
sil pode inclusive sair fortalecido" da crise, estimou
Ernesto Martínez Alas, vice-presidente da Moody's.

EUA E ARGENTINA

Acordo bilateral é informal

O chanceler argentino, Adalberto Rodríguez Gi-
avarini, confirmou ontem que existiu uma oferta dos
Estados Unidos para concretizar um acordo de livre
comércio bilateral fora do âmbito da Alça, mas ele
destacou que a proposta surgiu durante uma conver-
sa informal. O chanceler descartou a existência de

pressões por parte do Brasil para que a Argentina
não faça uma negociação bilateral com os EUA.

TIM e Embratel

investem US$ 3 bi

Telecom Itália e Embratel
anunciaram ontem planos de in-
vestir grandes quantias no Brasil
nos próximos três anos. Durante
sua estada de um dia 110 país, o
presidente mundial da Telecom
Itália, Roberto Colaninno, infor-
mou que apenas uma das empre-
sas do grupo, a Telecom Itália
Mobile (TIM). investirá USS 1.3
bilhão, Já o presidente da Embra-
tel, Jorge Rodrigues, revelou que
a empresa vai investir entre USS
2 bilhões e USS 3 bilhões no
mercado local, dando ênfase ao
setor corporativo.

Mas os investimentos da TIM
na telefonia celular podem ser
adiados se a Brasil Telecom, em-

presa da qual a Telecom Itália é
sócia, cumprir a ameaça de não
antecipar, para o final deste ano,
as metas de universalização dos
serviços. Sem a antecipação das
metas, a TIM fica proibida de
operar suas recém-adquiridas li-
cenças de telefonia móvel.

Por seu lado, a Embratel pre-
tende, com o investimento, se co-
locar com força nas 12 principais
cidades brasileiras. Ontem, a em-
presa inaugurou o Centro de Re-
ferência Tecnológica da Embra-
tel, 110 campus Fundão da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neirò (UFRJ). O centro terá co-
1110 objetivo a realização de tes-
tes de produtos a serem lançados.

™ PETRÓLEO BRASILEIROS.A.
yÍ| P ET RO BR AS

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
I1 lodo o Mrotil

Unidade de Negócios de Exploração e Produção da Bahia - UN/BA
TOMADA DE PREÇOS N° 117.1.003.01-6

Objeto: Intervenções com Sondas de Produção em poços de óleo, gás o água.
dos campos sob a jurisdição da UN-BA. Tipo de Licitação: Melhor preço.
Consulta e/ou obtenção do Edital A partir do dia 10/05/01. na Contrai de
Atendimentos do Compartilhado RNNE. situada na Av. Antonio Carlos
Magalhães, 1113, Itaigara - Salvador/BA, no horário das 08:30 às 16:30 horas.
Condições para obtenção Pagamento de taxa de RS 100,00 (com reais) e do
carta contendo os dados da empresa interessada (razão social, CGC,
endoreço completo, telefone, fax e nome de pessoa para contato). Condiçoes
para participação: Empresas cadastradas na PETROURAS, no subitem
07.06.01. Entrega e abertura das propostas: 25/05/01 às 14:00 horas, na sala
de licitações de n° 03, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães. 1113. Itaigara

Salvador/BA, acesso pela rua ao lado do Parque da Cidade.
TOMADA DE PREÇOS N° 114.1.004.01-8

Objeto: Intervenções com Sondas de Produção em poços de óleo. gás e água,
dos campos sob a jurisdição da UN-BA. Tipo de Licitação: Melhor preço.
Consulta e/ou obtenção do Edital: A partir do dia 10/05/01. na Central de
Atendimentos do Compartilhado RNNE, situada na Av. Antonio Carlos
Magalhães, 1113, Itaigara - Salvador/BA. no horário das 08:30 às 16:30 horas.
Condições para obtenção: Pagamento de taxa de RS 100,00 (cem reais) ede
carta contendo os dados da empresa interessada (razão social, CGC,
endereço completo, telefone, fax e nome de pessoa para contato). Condições
para participação: Empresas cadastradas na PETROBRAS. no subitem
07.06.01. Entrega e abertura das propostas: 25/05/01 às 15:00 horas, na sala
de licitações do ng 03, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães. 1113, Itaigara

Salvador/BA, acesso pela rua ao lado do Parque da Cidade.

NOVA LOJA EM BANGU II!

I A PARTIR DESTE SÁBADO (12/os) DAS 9:00 ÀS 19:00h. De 2a À SÁBADO.

DOMINGO (DIA DAS MÃES)DAS 9:00 ÀS 14:00h.

DPOMOgQlS ESPECIAIS PARA PI A PASMAESA K»ART|R^E_Rg_Vrgg _

Ja PARTIR DESTE SABADO (12/05) DAS 9:00 AS 19:00h. De 1a A SABADO. I

MATERMIS DE CONSTRUQAO DOMINOO (DIA PA^^AS»:00AS™:0QI^^ ¦

PUPiyiOCOES ESRECIAIS PARA PIA^ASTgAi^A^PARTI^P^^#^^^^^!

IS

E
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Porto Alogro - Corroio do Povo/Ant6nio Sobral

Pwtesto: pecuaristas invadem, com vacas e porcos, a delegacia do Ministerio da Mriculturd

|Wbre
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[JORNAL DO BRASIL

Governo vacina todo o rebanho 
gaúcho

ií-Primela etapa englobará quatro milhões de animais. Chile e Israel suspendem importação de carne bovina brasileira

Porto Alegro - Corroio do Povo/Antônio Sobral
RODRIGO AMORIM li
JOSfiMITCIIIiLL

BRASÍLIA li fORTO AI.HGRH
- Ò rebanho gaúcho de bovinos' e

Internacional de Epizootias
(01E) a manter a classificação do
rebanho gaúcho como Livre de
Aftosa Com Vacinação. A inten-
ção e mostrar que o rebanho do

ontéin contra a febre aftosa. 0 Mi
nistério da Agricultura anunciou
que vacinará até o fim desta sema-
na as quatro milhões de cabeças de
gado que estão nas propriedades
do Rio Grande do Sul nas frontei-
ras com a Argentina c Uruguai;
após a confirmação da presença de
um foco de aftosa na região de
Santana do Livramento. O restante
do rebanho do estado - outras no-

¦ ve milhões de cabeças - deverá ser
vacinado na próxima semana.

Com o reconhecimento oficial
da presença da doença, o chama-
do Circuito Pecuário do Sul - que
inclui, além do Rio Grande do
Sul, os estados de Santa Catarina
e Paraná - perde a classificação
internacional de Regulo Livre de

Aflosti com Vacinação. Pa-
ra evitai a propagação da doença,
o governo suspendeu temporaria-
mente o trânsito de animais bovi-
nos do estado gaúcho para o res-
to do país, mas decidiu que não
irá vacinar o rebanho de Santa
Catarina. Para o governo federal,
Santa Catarina continua com o
status de Área Livre de Aftosa
Sem Vacinação.

« Conta O governo federal vai
financiar a vacinação, o que vai
custar RS 2,4 milhões aos cofres
federais. Mas a intenção do Minis-
tério da Agricultura é que as de-
mais vacinas sejam pagas pelos
produtores ou pelo governo esta-
dual. O custo unitário de cada do-

, se é de RS 0,60. A vacinação terá
de ser repetida novamente em todo
o rebanho do estado após 21 dias.

0 ministro da Agricultura.
Pnfini de Moraes, disse que o
gowrno vai elaborar um estudo
pai convencer a Organização

ininação e que a descoberta do
novo foco foi um caso isolado.

Após a redescoberta de aftosa
no Rio Grande do Sul, o Chile já
suspendeu as compras de carne
bovina do estado, que chegaram
a USS 8,22 milhões no ano pas-
sado. Logo depois, Israel cance-
lou todas as importações de car-
ne do Brasil em 2000, o país
importou USS 22,3 milhões.

Conflito Pratini disse que
não quer dar caráter "político ao
problema, mas responsabilizou a
volta da aftosa à "inconsistência"

da fiscalização e da vigilancia sa-
nitária feita pelo governo estadual.
"Da última vez, o governo do Rio
Grande do Sul disse que havia va-
cinado 90r/r do rebanho local, en-
quanto as vacinas não eram sufi-
cientes para cobrir 50%", afirmou.

"O Rio Grande do Sul está
sendo tratado como estado de
quinta categoria", disse ontem o
secretário estadual de Agricultu-
ra. José Hoffmann. Segundo ele,
o governo gaúcho vai promover"todas as medidas judiciais pos-
síveis, e também ações tributá-
rias e sanitárias para derrubar o
isolamento que atingiu o Rio
Grande do Sul".

Hoffmann refuta a alegação
do ministro de que houve falha
na vigilância sanitária. "Nossa

fiscalização é a melhor ou uma
das melhores do país", assegu-
rou. Para ele. as limitações im-
postas na comercialização da
carne pelo governo federal são
uma "tentativa de isolar o Rio
Grande do Sul". Hoffmann fez
um apelo à população gaúcha pa-
ra uma mobilização geral contra
contra o governo federal.

Protesto: pecuaristas invadem, com vacas e porcos, a delegacia do Ministério da Agricultura

Campanha começa tumultuada

TORTO pKGRH 
- O agrava-

mérito da briga política entre o go-
verno gaúcho e o Ministério da
Agricultura e protestos marcaram
ontem o início da vacinação do re-
banho gaúcho contra a febre alto-
sa. A entrega das doses, prevista
para a manhã de ontem, acabou
acontecendo só à tarde, o que ge-
rou reclamações dos pecuaristas
que foram pegar a vacina. Houve
também protestos dos fazendeiros
das demais regiões do Rio Grande
do Sul, que também querem ter
ser rebanho vacinado.

O palco da confusão foi a dele-
gacia do Ministério da Agricultu-
ra. na capital gaúcha, onde houve
protesto dos pecuaristas. Foi a
forma que os criadores gaúchos
encontraram para pressionar o go-
verno federal. E a pressão acabou
dando certo. À tarde, o ministério
decidiu estender a campanha de
vacinação a todas as 13 milhões
de cabeças de gado bovino e bu-
balino do Rio Grande do Sul.

Houve impasse também na
questão do sacrifício das 11 reses
contaminadas da Cabanha Retiro

(Santana do Livramento), local do
foco. Apesar de o Ministério da
Agricultura e o dono dos animais
e secretário da Saúde de Livra-
mento, Antônio Guerra Soares, te-
rem chegado a uni acordo para
eliminar os animais com uso de
injeção letal, o secretário gaúcho
da Agricultura, José Hoffmann,
reiterou posição contrária] Hoff-
mann afirmara há dois dias que
nenhum animal seria sacrificado
no estado por conta da doença,
lembrando o sacrifício de II mil
animais no ano

Pecuaristas

protestam
PORTO ALl-CiRi; - Em outro

protesto na capital gaúcha, uni
grupo de 1,2 mil pequenos agri-
cultores invadiu e ocupou a sede
da delegacia regional do Ministé-
rio da Agricultura, exigindo a de-
missão do ministro Pratini de Mo-
raes e a ampliação da imunização
por todo o Rio Grande do Sul.
Eles coloraram uma vaca, apeli-
dada de aftosa e dois porcos no
saguão do prédio, conduzindo os
dois suínos pelo elevador até o sé-
timo andar do prédio, fazendo-os
de volta depois. Também jogaram
parte de uma tonelada de milho
no saguão e no pátio do ministério
e queimaram uma trilhadeira na
frente do prédio. Soldados da Bri-
gada Militar assistiram à manifes-
tação e só impediram um segundo
passeio dos porcos de elevador.

O protesto dos pequenos
agricultores se deve também à
portaria do ministério, que obri-
ga a mecanização na coleta do
leite, o que deixará de fora 85%
das 394 mil famílias gaúchas de
agricultura familiar, responsa-
veis também por 70% da produ-
ção de alimentos! como recla-
mou um dos líderes da ocupa-
ção, Gelson Ferrario.

O início da vacinação estava
marcado para as 8h na Fazenda
Santa Rufina, com a imunização
de 1.261 animais, mas quando o
governador Olívio Dutra (PI)
desceu às 9h de helicóptero com
seu secretário José Hoffmann, as
vacinas não haviam sido ainda en-
tregues pelo ministério. O gover-
no gaúcho culpou o Ministério da
Agricultura pelo atraso, por ter
montado uma estrutura diferente
da preparada pelo estado para a
vacinação.
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Exposições, filmes, peças de teatro, boates, restaurantes, opções para crianças,
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JORNAL DO BRASIL

A Programa da próxima

sexta-feira entra no clima do

Dia das Mães e dá a dica de

10 roteiros diferentes, um

para cada tipo de mãe: a

patricinha, a cabeça, a hippie,

a gatinha... Na agenda

cultural, a revista destaca as

nove estréias do circuito de

cinema, entre elas 
"Pollock",

de Ed Harris, e o

documentário brasileiro 
"O

sonho de Rose", de Tetê

Moraes. E, na Zine,

prova que todo dia é dia de

forró no Rio.
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Protesto: pecuaristas invadem, com vacas e

Governo vacina todo o rebanho 
gaúcho

¦í*^ Primeira etapa englobará quatro milhões de animais. Chile e Israel suspendem importação de carne bovina brasileira

Porto Alogto - Correio do Povo/Antônio Sobral

PecuaristasRODRIGO AMORIM li
JOSfi M1TCIIIÍLL

BRASÍLIA ü PORTO ALEGR|
- Ò rebanho gaúcho cie bovinos e
«Maios começou a ser vacinado
ontem contra a febre aftosa. 0 Mi-
nistério da Agricultura anunciou
que vacinará até o fim desla sema-
na as quatro milhões de cabeças de
gado que estão nas propriedades

, do Rio Grande do Sul nas frontei-
ras com a Argentina e Untguai,

; após a confirmação da presença de
um foco de aftosa na região de

¦ Santana do Livramento. 0 restante
do rebanho do estado outras no-

• ve milhões de cabeças - deverá ser
vacinado na próxima semana.

Com o reconhecimento oficial
da presença da doença, o chama-
do Circuito Pecuário do Sul - que
inclui, além do Rio Grande do
Sul. os estados de Santa Catarina
e Paraná - perde a classificação
internacional de Região l.ivre de
Febre Aftosa com Vacinação. Pa-
ra evitar a propagação da doença,

1 o governo suspendeu temporada-
' mente o trânsito de animais bòyi-

nos do estado gaúcho para o res-
to do país. mas decidiu que não
irá vacinar o rebanho de Santa
Catarina. Para o governo federal,
Santa Catarina continua com o
status de Área Livre de Aftosa
Sem Vacinação.

Conta O governo federal vai
financiar a vacinação, o que vai
custar RS 2,4 milhões aos cofres
federais. Mas a intenção do Minis-
tério da Agricultura é que as de-
mais vacinas sejam pagas pelos
produtores ou pelo governo esta-
dual. O custo unitário de cada do-
se é de RS 0,60. A vacinação terá
de ser repetida novamente em itxlo
o rebanho do estado após 21 dias.

?) 
ministro da Agricultura,

ini de Moraes, disse que o
go\|trno vai elaborar um estudo
pari convencer a Organização

Internacional de Epizoolias
(OlE) a manter a classificação do
rebanho gaúcho como Livre de
Aftosa Com Vacinação. A inten-
ção é mostrar que o rebanho do
estado hão sofre risco de conta-
minação e que a descoberta do
novo foco foi um caso isolado.

Após a redeseoberta de aflosa
no Rio Grande do Sul. o Chile já
suspendeu as compras de carne
bovina do estado, que chegaram
a US$ 8,22 milhões no ano pas-
sado. Logo depois. Israel cance-
lou todas as importações de car-
ne do Brasil em 2000, o país
importou USS 22,3 milhões.

Conflito Pratini disse que
não quer dar caráter "político ao
problema, mas responsabilizou a
volta da aftosa à "inconsistência"

da fiscalização e da vigilância sa-
nitária feita pelo governo estadual.
"Da última vez, o governo do Rio
Grande do Sul disse que havia va-
cinado 90% do rebanho local, en-
quanto ais vacinas hão eram sufi-
cientes para cobrir 50%", afirmou.

"O Rio Grande do Sul está
sendo tratado como estado de
quinta categoria", disse ontem o
secretário estadual de Agricultu-
ra, José Hoffmannj Segundo ele.
o governo gaúcho vai promover"todas as medidas judiciais pos-
síveis, c também ações tributa-
rias e sanitárias para derrubar o
isolamento que atingiu o Rio
Grande do Sul".

Hoffmann refuta a alegação
do ministro de que houve falha
na vigilância sanitária. "Nossa

fiscalização é a melhor ou uma
das melhores do país", assegu-
rou. Para ele. as limitações im-
postas na comercialização da
carne pelo governo federal são
uma "tentativa de isolar o Rio
Grande do Sul". Hoffmann fez
um apelo à população gaúcha pa-
ra uma mobilização geral contra
contra o governo federal.

porcos, a delegacia do Ministério da Agricultura

Campanha começa tumultuada

PORTO ALEGRE - O agrava-
mento da briga política entre o go-
verno gaúcho e o Ministério da
Agricultura e protestos marcaram
ontem o início da vacinação do re-
banho gaúcho contra a febre afto-
sa. A entrega das doses, prevista
para a manhã de ontem, acabou
acontecendo só à tarde, o que ge-
rou reclamações dos pecuaristas
que foram pegar a vacina. Houve
também protestos dos fazendeiros
das demais regiões do Rio Grande
do Sul, que também querem ter
ser rebanho vacinado.

O palco da confusão foi a dele-
gacia do Ministério da Agricultu-
ra. na capital gaúcha, onde houve
protesto dos pecuaristas. Foi a
forma que os criadores gaúchos
encontraram para pressionar o go-
verno federal. E a pressão acabou
dando certo. À tarde, o ministério
decidiu estender a campanha de
vacinação a todas as 13 milhões
de cabeças de gado bovino e bit-
balino do Rio Grande do Sul.

Houve impasse também na
questão do sacrifício das 11 reses
contaminadas da Cabanha Retiro

(Santana do Livramento), local do
foco. Apesar de o Ministério da
Agricultura e o dono dos animais
e secretário da Saúde de Livra-
mento. Antônio Guerra Soares, te-
rem chegado a um acordo para
eliminar os animais com uso de
injeção letal, o secretário gaúcho
da Agricultura, José Hoffmann,
reiterou posição contrária. Hoff-
mann afirmara há dois dias que
nenhum animal seria sacrificado
no estado por conta da doença,
lembrando o sacrifício de 11 mil
animais no ano passado.

protestam
PORTO ALliGRts - Elll outro

protesto na capital gaúcha, um
grupo de 1,2 mil pequenos agri-
cultores invadiu e ocupou a sede
da delegacia regional do Ministé-
rio da Agricultura, exigindo a de-
missão do ministro Pratini de Mo-
raes e a ampliação da imunização
por todo o Rio Grande do Sul.
Eles colocaram uma vaca, apeli-
dada de aflosa e dois porcos no
saguão do prédio, conduzindo os
dois suínos pelo elevador até o sé-
timo andar do prédio, irazendo-os
de volta depois. Também jogaram
parte de uma tonelada de milho
no saguão e no pátio do ministério
e queimaram uma trilhadeira na
frente do prédio. Soldados da Bri-
gada Militar assistiram à manifes-
tação e só impediram um segundo
passeio dos porcos de elevador.

O protesto dos pequenos
agricultores se deve também a
portaria do ministério, que obri-
ga a mecanização na coleta do
leite, o que deixará de fora 85%
das 394 mil famílias gaúchas de
agricultura familiar, responsá-
veis também por 70% da produ-
ção de alimentos, como recla-
mou um dos líderes da ocupa-
ção, Gelson Ferrario.

O início da vacinação estava
marcado para as 8h na Fazenda
Santa Rufina, com a imunização
de 1.261 animais, mas quando o
governador Olívio Dutra (PT)
desceu às 9h de helicóptero com
seu secretário José Hoffmann, as
vacinas não haviam sido ainda en-
tregues pelo ministério O gover-
no gaúcho culpou o Ministério da
Agricultura pelo atraso, por ter
montado uma estrutura diferente
da preparada pelo estado para a
vacinação.

A Programa da próxima

sexta-feira entra no clima do

Dia das Mães e dá a dica de

10 roteiros diferentes, um

para cada tipo de mãe: a

patricinha, a cabeça, a hippie,

a gatinha... Na agenda

cultural, a revista destaca as

nove estréias do circuito de

cinema, entre elas 
"Pollock",

de Ed Harris, e o

documentário brasileiro 
"O

sonho de Rose", de Tetê

Moraes. E, na Zine,

prova que todo dia é dia de

forró no Rio.

Exposições, filmes, peças de teatro, boates, restaurantes, opções para crianças,
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Com garantia

JarraTransparento
Acionamento
automático
por prossAoGarantiaMallory 1 ano

Frita, tosta grelhae aqueço. Com
revestimento m
antiaderente r
Garantia 1 ano

RÁDIOS RELÓGIOS DIGITAIS
CAFETEIRA ELÉTRICA NEW NICEGRILL/SANDUICHEIRA

7 EM K MALLORy
Prepara
ató 24 cafôs.
Acompanha
colher dosadora
GarantiaMallory 1 ano.

à vista

15 memórias.
10FM/ 5 AM
Com fone
do ouvido.
Com garantia

Com garantia Desperta com música
ou alarmo Com Garantia

0( 2000

3x3650
SEMACRÉSCÍM03x16,"

SEM ACRÉSCIMO
3xis;4

SEM ACRÉSCIMO

discman aiura
AM/FM
ostóroo.

Cassoto. Toca
discos laser.
Pilha o luz.
Garantia

Philips 1 ano.

Com Rádio
AM/FM.

Reproduz
CD-R o RW.
Pilha o luz.

Com garantia

Pilhae luz
Com
garantia

Mod. 203 analógico.

VENTILADOR TORRE
3 velocidades
T1MER |gT7J
OSCILANTE mMA

CD PARA CARRO KIWOOND 4x45 w
COM CONTROLE REMOTOTELEFONES

Com garantia.Mt&pKfe,
iBâfeteh

SECRETÁRIA ELETRÔNICA
1040 DIGITAL Panasonic

k Corn garantia _

AM/FM CD playor controlador do CD/MD
changor <t níveis do oqualizaçâo. Dlsplay
na cor azul o iluminação das teclas na cor
vormolha. Garantia 1 ano.à Vlllo

437,00 
><*»>, 

câmera Canon prima zoom shotQualitel ou
GE Gôndola. CÂMERA MG MOTOR YASHICATELEFONE SIEMENS

Flash embutido.
Objotiva 35mm
F/5.6. Avanço do
filmo automático.
Robobinamento
automático com
botáo do
acionamento.Garantia 1 ano.

• Qualitel com
chave Objetiva Zoom 38 o 60mm, loco automático

em 3 pontos. Flash automático, avanço
o robobinamento automático do filmo,
disparador automático,rodutor do olhos
vermolhos. Garantia 1 ano.Telefone com

Viva-Voz

3x24,"
SEM ACRÉSCIMO

Telefono com
Rádio Relógio.

• Mod. sI chave,

Mod. c/ chave

COPACABANA - Rua Barata Ribeiro, 774 Lj. G

IPANEMA - Rua Visconde Pirajá, 111 - Lj. E

TIJUCA - Rua Conde de Bonfim, 469 Lj. A

NORTE SHOPPING - 2o Piso - Lj. 401

NOVA IGUAÇÚ -TOP SHOPPING - Io Piso - Lj. 116 a 118

CAMPO GRANDE - WEST SHOPPING Io Piso - Lj 123
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Rio em estado de alerta

¦ Órgãos públicos, comerciantes e moradores ainda não sabem como vão enfrentar o corte de energia anunciado para junho

0 racionamento de energia
elétrica, que começa a vigorar a
partir de Io de junho por determi-
nação do governo federal, deixou
a população e as autoridades esta-
duais e municipais do Rio em
alerta. Antecipando-se ao detalha-
Bento do plano de cortes, que se-
iá definido na próxima reunião do
Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), dia 23, ór-
gãos públicos, comerciantes c
consumidores já preparam estra-
tégias para enfrentar os apagões.
Os mais preocupados com os cor-
k's são os responsáveis por hospi-
tais, pela segurança pública, pelo
abastecimento de água e controle
ilo trânsito.

Secretário municipal de Saúde,
Sérgio Arouca pediu ontem a sua
equipe que verifique os equipa-
jnentos de geração de energia dos
grandes hospitais de emergência,
como Souza Aguiar (Centro). Mi-
luel Couto (Leblon) e Lourenço
Jorge (Barra da Tijuca). "Já fun-
cionanios com geradores, mas pa-
ra períodos curtos", explica.

O comandante-geral da Polícia
Militar, coronel Wilton Ribeiro,
anunciou que os centros de opera-
çòes de todos os batalhões funcio-
narão normalmente durante os
apagões, com a ajuda de gerado-
res. O Batalhão de Choque
(BpChpoque) e o Batalhão de
Operações Especiais (Bope) serão
acionados para o patrulhamento
nas áreas que estiverem sem luz.
Ontem, o chefe de Polícia Civil,
Álvaro Lins. enviou ofício à Lighl
pedindo informações sobre ps
cortes de energia. Sua preocupa-
çã| é com as delegacias legais e
com os 5,5 mil presos que estão
em D Ps e na Polinter.

Elevadores - Ainda sem pia-
nos, o coordenador da Defesa Ci-
vil estadual, coronel Jorge Lopes,
acredita que terá problemas com o
grande número de pessoas que
poderão ficar presas em elevado-
res. "Se verificarmos que há lie-
cessidade, poderemos pedir auxí-
lio às Eorças Armadas", disse.
Embora todos os órgãos públicos
dependam da forma como a con-
cessionária de energia fará os cor-
les, a Light só vai se pronunciar
depois que o governo federal di-
vulgar o plano. Por enquanto, a
empresa apenas orienta sobre re-
dução dos gastos.

Os apagões poderão levar o
caos ao trânsito. Nenhum dos cer-
ca de 1.800 cruzamentos sinaliza-
dos do Rio dispõe de baterias pa-
ra manter os sinais em funciona-
mento, em caso de falta de ener-
gia. As câmeras usadas pelo Cen-
tro de Controle da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET-Rio)
também sairão do ar. Por enquan-
to, a estratégia e idêntica para os
casos de falta de luz não progra-
ínadas: os engenheiros acionarão,
por rádio, guardas municipais pa-
ra disciplinar o tráfego nos locais.

Shoppings - O apagão não
vai deixar o Norte Shopping - em
Del Castilho, (Zona Norte) - às
escuras mas reduzirá a iluminação
dos corredores e do estaciona-
mento. O gerador de 1.500 quilo-
watts abastecido a gás natural
produz apenas 30% da energia
consumida no shopping - o sufi-
ciente para manter parcialmente
acesas as lâmpadas e o sistema de
ar condicionado. Já a iluminação
do interior das 320 lojas vai de-
pender das lâmpadas de emergen-
cia, que duram em média 40 mi-
nu tos! Os lojistas estão sendo
orientados a fazer a manutenção
nos geradores das lojas.

Nas ruas, os comerciantes de-
monstram preocupação. 

"Estou

apavorada. Trabalho com forno e
fogão elétrico. Sem contar a gela-
deira, onde guardo 90% dos meus
produtos", disse Beatriz Herz, pro-
prietária do restaurante Celeiro, no
Leblon. "Sem refrigeração a comi-
da resiste duas horas. Se o apagão
durar muito tempo vou ser obriga-
da a fechar as portas", afirmou. Os
prejuízos não são apenas seus. Nos
açougues, a carne corre o risco de
apodrecer se a energia não retornar
em duas horas. "Duzentos 

quilos
de carne ficam armazenados no fri-
gorífico. Isso representa um prejuí-
zo diário de R$ 2 mil", disse o ge-
rente do Kikanies, David Ramalho.

Desde o anúnciâ do racionamento, aumentou a procura por geradores (esquerda). Nas lojas, as luzes de

Cedae teme pelo 
abastecimento

Ealta de luz, falta d'água. O
diretor de produção e tratamento
da Companhia Estadual de Águas
e Esgoto (Cedae). Flávio Guedes,
usa os números para mostrar que
o corte de energia elétrica pode
ter conseqüências graves para o
abastecimento da população do
Rio de Janeiro. Responsável por
85% da água distribuída para a
Região Metropolitana do Rio, on-
de vivem cerca de 8 milhões de
pessoas, o sistema de tratamento
de água do Guandu depende de li-
nhas de transmissões de energia
privativas. O complexo do Guan-
du produz 3,5 bilhões de litros de
água tratada por dia.

"Só na Região Metropolitana
do Rio, a Cedae tem 430 elevatórias
de pequeno, médio e grande porte.
É fundamental, já que o Rio tem um
terreno extremamente acidentado",
diz Elávio Guedes. O diretor prefe-
re acreditar que a transmissão de
energia destinada à Cedae não será
interrompida; "O Guandu é um rio
artificial", explica. A água que ehe-
ga para ser tratada nesse sistema
jiassa por três grandes elevatórias.
O sistema começa a captar água em
Santa Cecília, em Barra do Piraí
(Sul fluminense).

Reservatórios - "Lá, exis-
tem quatro grupos de bombas. Ca-
da bomba dá vazão a 40 mil litros

por segundo", explica Flávio
Guedes. Para que a água chegue
às casas da Zona Sul. Barra da Ti-
juca e Centro, tem de passar pela
elevatória do Lameirão. Há outros
três reservatórios, do Marapicu,
por onde é distribuída água trata-
da para a Baixada Fluminense,
Zona Oeste e parte da Zona Sul. A
produção de água tratada para o
consumo em todo o estado é de 60
mil litros por segundo, ou seja,
cerca de 5 bilhões de litros (o
equivalente a 5 toneladas) por dia.

"O corte de luz é uma necessi-
dade, só que a massa com a qual
a gente trabalha é muito grande.
É uma quantidade de água fan-

tástica", afirma Guedes. "Para se
fazer o corte, tem que ser tudo
muito organizado", afirma o dire-
tor da Cedae, que alerta para ou-
tros riscos, além do de ter as tor-
neiras secas. "Qualquer prédio
com mais de três andares precisa
de uma pequena elevatória para
jogar a água para cima] Se essa
água não sobe, vai fazer pressão
embaixo. É um risco para a tubu-
lação", alerta. Segundo Guedes,
a Cedae usa 30 toneladas de cio-
ro por dia. "E se o corte de ener-
gia afetar a produção da indústria
de cloro?", questiona. 

"Se houver
corte do fornecimento de ener-
gia, estou liquidado", afirmou.

Os alimentos congelados são a preocupação da comerciante lha Heilz, do restaurante Leleim, no Leoion, i spt < uuijiuo < /« auiuuua

Estratégia para as horas sem energia

O professor de Engenharia
Elétrica da Coppe (Coordena-
ção dos Programas de Pós-
Graduação da UFRJ), Edson
Watanabe, orienta os consumi-
dores a tomar precauções du-
rante o período de cortes de
energia. "E 

preciso tomar cui-
dado com o horário de entrar
em elevadores", alerta. Todos
os consumidores devem desli-
gar seus equipamentos durante
os apagões e, se possível,
mantê-los desconectados das
tomadas. "Na hora de religar a
luz, é grande a probabilidade
de elevação da tensão, o que
pode danificar os equipamen-
tos", diz.

Outra dica importante: não

se apresse em ligar a televisão
e todos os aparelhos elétricos
logo que a luz voltar, para que
não haja sobrecarga. Os condo-
mínios também devem se pre-
taveg "Se 

possíveis deve ser
feita uma simulação de corte
de energia no prédio. Talvez a
própria Light pudesse propor
isso", sugere o professor Wata-
nabe. Coisas simples do dia-a-
dia. como acionar o sistema de
abertura automática do portão
da garagem, trarão transtornos
para os prédios. 

"Alguns 
por-

tões são muito pesados para se-
rem levantados manualmente",
exemplifica.

Conseqüências - Os sistê-
mas de alarme de lojas e ban-

cos também serão paralisados.
De acordo com os horários de
corte, as escolas públicas e
municipais precisarão fazer
adaptações. "Os bebedouros,
as cantinas e os equipamentos
das saías de aula serão afeta-
dos", alerta. É uma conseqüên-
cia da falta d'água, que afetará
repartições públicas, lojas e re-
sidências. Os consumidores
deverão lembrar de substituir
telefones sem fio, que depen-
dem de energia elétrica, e acer-
tar o horário de relógios e o ti-
nier de fornos elétricos e de
microondas.

Segundo o advogado José Ro-
berto de Oliveira, da Associação
Nacional de Direito do Consu-

midor (Anacont), quem tiver al-
gum eletrodoméstico queimado
por conta do corte da luz pode
solicitar indenização da Light ou
da Cerj. O ressarcimento toma
como base o Código de Direito
do Consumidor e também é ex-
tensivo a alimentos que se estra-
garem nos refrigeradores. "A 

po-
lítica de racionamento já é uma
prova para o usuário", disse.

O advogado diz ainda que
para solicitar o ressarcimento,
no caso de defeitos em apare-
llios eletrodomésticos, o interes-
sado deve apresentar dois orça-
mentos com os custos estimados
para os reparos. A lei permite
reembolso de até 40 salários mí-
nimos (R$ 7.200),

Condomínio

quer gerador

O apagão gerou uma corrida
o tempo no setor indus-

trial. Empresas de diferentes ra-
mos procuram por geradores."Desde o início do ano, o interes-
se subiu seis vezes", disse Carlos
Ernesto Schróder, gerente da So-
treq - uma empresa produtora de
eo-geração. O interesse em gerar
energia e fugir do desconforto do
apagão, no entanto, não se limita
aos grandes negócios. "Hoje (on-
tem) fui consultado por dois con-
domínios: um da Barra e outro da
Lagoa", disse Schróeder.

A instalação de um gerador
pode durar até 15 dias. E qual-
quer setor pode encontrar um mo-
delo com capacidade adequada
para suprir sua demanda. Como é
para uma situação emergencial. a
máquina pode ser abastecida a
diesel e gerar energia 24 horas.
"É comum moradores de grandes
condomínios procurarem por ge-
radores", disse Schrõeder, acres-
centando que boa parte deles já
possui um sistema de co-geração
para situações de emergência.

No comércio, também há
quem pense em adquirir Uma
máquina geradora de energia co-
mo única saída para evitar pre-
juízos. 

"Vou comprar um gera-
dor. Funcionamos 24 horas e
atendemos 2 mil pessoas por
dia. Até a massa do pão posso
perder sem eletricidade", lamen-
tou VValderci Jerônimo da Silva,
um dos proprietários da padaria
Rio-Lisboa, no Leblon.

A maioria dos comerciantes
ainda não sabe o que fazer diante
da notícia de que haverá de fato
um apagão. "Não faço a menor
idéia de como agiremos. Só sei
que tudo aqui funciona à base de
energia elétrica. Para a gente vai
ser prejuízo total. Isso é um ab-
surdo", queixa-se Antônio Mar-
cos da Silva Oliveira, gerente da
Polis Sucos, rio Leblon.

O cuidado

com a comida

Os cortes de energia vão forçar
as donas de casa a mudar os hábi-
tos de armazenagem de alimentos
perecíveis. 

"Se a interrupção no
fornecimento chegar a seis horas,
muitos alimentos vão apodrecer,
principalmente legumes e hortali-
ças. O ideal é que a pessoa passe
a comprar apenas a quantidade
que será consumida no mesmo
dia", explicou a nutricionista Pa-
trícia Andrade. Já os laticínios,
como queijos, manteiga, iogurte e
requeijão, devem ser mantidos no
freezer até a luz voltar.

"No caso dos congeladores do-
mésticos, o corte de luz não cau-
sará problemas tão graves pois
eles podem ficar cerca de 12 horas
desligados. Mas mesmo assim,
deve-se evitar a abertura desne-
cessaria do eletrodoméstico", en-
sina Patrícia.

Se não for possível guardar os
produtos no freezer, alguns proce-
dimentos, segundo a nutricionista,
podem contribuir para se tentar
evitar que os alimentos estra-
guem. Entre eles: evitar abrir a
geladeira durante o blecaute e
manter os produtos na parte tra-
seira do eletrodoméstico devido a
proximidade com o motor. Os ali-
mentos também devem ser acon-
dicionados em sacos plásticos,
com pequenos furos.

"Após a energia voltar, assim
que a pessoa puder, deve desli-
gar a geladeira para fazer uma
limpeza geral. Isso evitará que
algum produto seja contaminado
eventualmente pelos restos de
outro que apodreceu", recomen-
da a nutricionista. Já em relação
a frutas, os cuidados mudam
conforme o grau de maturação e
o tipo. Abacaxis, pêras e maçãs
são mais resistentes. Por sua
vez, caquis e mamões, por
exemplo, se estragam com mais
facilidade.
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'formigueiro 
humano' do Brasil

¦ Censo revela que São João de Meriti tem a maior densidade demográfica do país e interior cresce mais que capitais
\A/mr4j

TOMÁS ABSAI.ÀO V.
ISABELA DE ASSIS*

As aparências enganam. Dis-
tantc 35 quilômetros da capital
do Rio, a pequena cidade de São
João de Meriti, na Baixada Hu-
minense, tem na sua área de
34.8 quilômetros quadrados a
maior densidade demográfica do
Brasil: são 12.897 pessoas por
quilômetro quadrado. Um ver-
dadeiro formigueiro Humano pa-
ra a cidade que tem 449 mil ha-
bitantes. Em São Paulo, a maior
cidade do país. a densidade de-
mográficf é de 6.823 pessoas
por quilômetros quadrados.

O dado faz parte da sinopse
preliminar do censo demográfi-
co 2()(X) divulgado ontem no Rio
pelo Instituto Brasileiro de Cleo-
grafia e Estatística (IBGE). O
estudo do IBGE revela ainda
que o país está crescendo no in-
terior. Entre 1991 e 2(H)(), a po-
pulaçao brasileira aumentou em
22,7 milhões de pessoas, sendo
que 17.3 milhões (76,08%) no
interior § 5,2 milhões (23,92%|
nas capitais.

Morador de São João de Me-
riti há mais de 50 anos. o vende-
dor de guarda-chuvas Orlando
Farias de Souza, de 59 anos, já
havia constatado que morava
num formigueiro humano há
muito tempo. Ele fez o seu pró-
prio censo: contou o número de
meninas grávidas que passavam
pela Rua da Matriz centro mo-
vimentado do município - no
ano passado. O resultado do
"censo" surpreendeu o próprio
Orlando. "Contei nada menos
que 68 meninas. É por isso que
o município está crescendo de
forma desenfreada", teorizou.

Foram cidades de médio por-
te como São João de Meriti
que têm de 100 mil a 500 mil
habitantes - as que mais cresce-
ram: 58% desses municípios
brasileiros apresentaram taxa
média de crescimento anual
igual ou superior a 2%. A média
nacional foi de 1,63% a menor
nos últimos 50 anos. O IBGE
classificou como interior todos
municípios de um estado exceto
a capital.

"Todos os estados da Região
sudeste tiveram a taxa de cresci-
mento populacional do interior
superior as das respectivas capi-
tais. Como o sudeste representa
42% da população isso acaba
tendo reflexo no Brasil", disse a
gerente de projetos do departa-
mento de população e indicado-
res sociais do IBGE, Nilza Mar-
tins Pereira.

Embora o país cresça mais
no interior dos estados, o Brasil
é cada vez mais urbano. "O 

que
não quer dizer que a população
rural está diminuindo cada vez
mais. Mas, sim decrescendo a
uma velocidade menor hoje",
disse o Coordenador do censo,
Marco Antônio Alexandre. "Ho-

je finda não dá para tirar conclu-
sões, mas o que parece correto é
que os grandes centros deixaram
de atrair migrantes", concluiu. O
exemplo vem das capitais de
Rio e São Paulo, que segundo a
coordenadora do censo, Alicia
Bercovich; estão saturadas.

Mas ela lembra que a regra
não vale para todas as capi-
tais. "Nas regiões Norte e
Nordeste, por exemplo, a mé-
dia de crescimento das capi-
tais foi superior a do interior."
Outra dado apresentado pelo
censo diz que a media de mo-
radores por domicílio no país
caiu de 4,15 para 3,75. "Re-

flete o declínio da queda de
fecundidade", disse Alicia.

'Colaborou Talila Figueiredo

Joôo Paulo Engolbrocht
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Vilarino, morador de Campo Grande, diz que a tranqüilidade é a maior vantagem do hairn

O bairro mais populoso

Èni São João de Meriti, na Baixada, há 12.H97 pessoas por Km2

Caminhar pelas ruas de Campo
Grande, na Zona Oeste, pode ser
um passeio por uma cidade do inte-
rior ou um encontro com a violência
carioca. Enquanto vizinhas conver-
sam na calçada e casais namoram
nas praças! Campo Grande tem um
dos maiores índices de homicídios
do estado, segundo a Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública. Bairro
mais populoso da cidade, segundo o
IBGE, com 296.498 habitantes, es-
pilhados por 135 comunidades e 14
favela! a região tem uma das maio-
res extensões territoriais: 172 quilô-
metros quadrados.

Moradores, como Gabriela Sil-
va, 62 anos, nascida e criada na Rua
Cordilheira, contam nos dedos os
edifícios do bairro. "Só tem prédio
mais para o centro", conta a dona-
de-casa que, diariamente, coloca
uma cadeira no portão para conver-
sar com as amigas. O centiv citado
por Gabriela é o Calçadão de Cam-
po Grande, a mais intensa região
comercial. Segundo a 23a Região
Administrativa, são os quase 6 mil
empreendimentos comerciais.

Números - A renda média
de Campo Grande é de um salá-
rio mínimo, mas o bairro tem

três shopping çgntcrs sempre Io
tados. llá dois cinemas, quatro"
clubes, um centro esportivo è
195 praças para que as mais de
400 mil pessoas se divirtam

Violência e paz convivem no
mesmo bairro. Embora a 35* I )P te-
nha registrado, só em fevereiro, 26
homicídios, o presidente da associa
ção de moradores do Condomínio
Jardim Augusta, VilarinHo de Cur
valho, 66, garante que morar em
Campo Grande tem suas vantagens,
como a tranqüilidade "E as ruas ar-
borizadas. Em casa recebo a visita
de dois micos todo dia".

Folos de Elio Siqueira

Em Copacabana, as amigas reclamam da Jalta de namorados. Já no Estácio (direita), há mais homens. Em praticamente toda a cidade, as mulhares são maioria

Homens só são maioria em seis bairros

A esperança de Vanessá Al-
ves, 19 anos, sem namorado há
quatro anos. é saber que há bair-
ros no Rio como o Estácio, onde
há mais representantes do sexo
masculino do que leminino. "A

concorrência é grande e assim
eles têm o direito de escolher. Is-
so é uma crueldade", decepcio-
na-se a moradora de Copacaba-
na. Para ela, as estatísticas do
município também não são ani-
madoras: nom uma população de

quase 5,9 milhões de habitantes,
o número de mulheres supera o
de homens em mais de 350 mil.

No Rio, só em seis bairros o
número de homens é superior ao
de mulheres. Além do estácio, os
homens são maioria em Água
Santa, Barra de Guaratiba, Ca-
inorim, Joá e Vargem Grande.

Em busca de companhia] Va-
nessa garante que, sendo compro-
vado que no Estácio moram mais
homens, vai "começar a procurar

as festinhas de lá". De acordo
com o Censo de 2000, enquanto
Copacabana tem um saldo de
quase 24 mil mulheres a mais - o
total de moradores do bairro é de
146 mil -, o Estácio contabiliza
11.128 homens para 9.529 mu-
lheres. Também moradora de Co-
pacabana, Bianca de França de 15
anos, compartilha com a amiga
essa preocupação. 

"Está chegan-
do o inverno e a gente precisa de
uni namorado", reclama.

Quem caminha por Copaca-
bana não pode deixar de notar
mais mulheres atravessando nos
sinais, caminhando pelas calça-
das e até ao lado das bancas de
jornal, um ponto de encontro tra-
dicionalmente masculino. Já no
Estácio, o passeio mostra exata-
mente o contrário: a predo-
minância masculina.

Alguns moradores não con-
cordam com os números do cen-
so. "Tem mulher à beça no Está-

cio. Mas, vá lá, eu não reparo
mesmo nos homens", brinca o
aposentado Mário de Nadai, de
70 anos. A bióloga Larissa Ro-
drigues dá um aviso às solteiras
que queiram procurar compa
nhta no bairro. "Moro no Está-
cio há anos e posso dizer que
mesmo sendo em maior quanti-
dade, a qualidade não é das me-
lhores. Eles não sabem conver
sar e se preocupam apenas com
os jogos e bares", atesta.

A população brasileira atingiu
169.590.693 habitantes, tendo
como base Io de agosto de
2000. É a quinta maior popula-
ção do mundo

A taxa de 1,63% para o cresci-
mento anual é a menor registrada

pelo censo desde 1940
¦ Além do Rio de Janeiro, o
único município fluminense a
estar entre as 15 maiores cida-
des brasileiras é Nova Iguaçu,
que ocupa a 15a posição, com
915 mil habitantes

CQNCLUSOES DO CENSO

A densidade do estado do Rio é
a maior do Brasil: 328,03 pes-
soas por quilômetro quadrado.
Só perde para o Distrito Federal,
que para o mesmo espaço tem
352,16 habitantes

São João de Meriti, na Baixada

Fluminense, é a cidade que tem a
maior densidade demográfica do
país: 12.897 pessoas por quilô-
metro quadrado. A menor é a de
Atalaia do Norte (AM) com 0.13
¦ O número de domicílios ocupa-
dos no país subiu de 34,9 mi-

Ihões, em 1991, para 41.5 mi- ">
lhões em 2000
¦ O censo mostra que há no país
uma relação de 96.87 homens pa
ra cada 100 mulheres. O que sig-
nifica 2,7 milhões de mulheres a
mais que o número dc homens
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2001Laity Kama 1939

Juiz do genocídio

0 juiz Laity Kumu, que
presidiu o tribunal internado-
nal para Ruanda, morreu no úl-
timo dia 6, aos 62 anos, num
hospital de Nairobi, de proble-
mas cardíacos, segundo fontes
das Nações Unidas. As bandei-
ras da ONU, na Tanzânia, fo-
ram hasteadas a meio pau, em
homenagem ao magistrado
que trabalhou no julgamento
dos responsáveis pelo genocí-
dio ocorrido em Ruanda, no
qual morreram mais de 500
mil pessoas. Nascido em Da-
car, Senegal, em 1939, Kama
iniciou a carreira como juiz em
1969. Durante 15 anos foi as-
sistente da Promotoria Públi-
ca, na Corte de Apelação em
Dacar e, em 1992, foi indicado

para o cargo de primeiro pro-
motor público da Suprema
Corte. Fez parte também da
comissão da ONU que investi-
gou as prisões ilegais na Afri-
ca. De 1983 a 1990, integrou a
delegação senegalesa à Comis-
são dos Direitos Humanos da
ONU, em Genebra, e foi con-
sultor do Programa de Direitos
Humanos e Educação da Uni-
versidade de St.Paul, em Min-
nesota. Kama presidiu o julga-
mento de Paul Akayesu, pri-
meiro acusado pela justiça por
crime de genocídio. O juiz di-
rigiu o tribunal até o último
mês de abril. Tinha mulher e
quatro filhos. Seu corpo foi
cremado e as cinzas deposita-
das no cemitério de Arusha.

mails para esta coluna: cidndc@jb.coni.br

ONU cobra ação contra

lorturadores brasileiros

¦ ONGs denunciam secretário de Segurança e ocupantes de cargos públicos

O comitê de Direitos Humanos
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) cobrou ontem do go-
vemo brasileiro, em sessão espe-
ciai, que investigue denuncias en-
caminhadas ao órgão internacional
de haver no país ocupantes de car-
gos públicos acusados de partici-
pação em tortura na ditadura mili-
tar. No Rio, o secretário de Segu-
rança Pública, coronel Josias
Quintal, consta entre os denuncia-
dos. O representante do governo
brasileiro na Bélgica, Marcus Vini-
cius Gama, garantiu ontem à ame-
ricana Felice Gaef, membro do co-
mire da ONU. que as denúncias se-
rão apuradas.

Três das 200 páginas de um
dossiê elaborado pelo Grupo Tor-
tura Nunca Mais e entregue ao co-

Multa para quem

falar com prostituta

LUIZ iiRNKSTO MAGALMAlíS

O talão de multas e o constran-
gi mento viraram armas para com-
bater a prostituição cm Copacaba-
na. Ontem à noite, prefeitura e PM
iniciaram nova estratégia para ten-
tar diminuir o número de garotas de
programa e travestis que trabalham
no calçadão da Avenida Atlântica.
Os motoristas que os abordarem se-
rão multados e a placa c a marca
dos carros serão publicados no Diá-
rio Oficial em um anexo sobre
"multas noturnas na Atlântica", co-
mo consta de medida anunciada pe-
Io prefeito César Maia. A legalida-
de da idéia, porém, já está sendo
questionada."Multar, a prefeitura pode, pois
toma como base o Código de Trân-
sito. Mas divulgar a placa é ilegal.
0 município está sujeito a uma
multa de até 10.800 salários mini-
mos (RS 1.728.000) por crime de
injúria. Vai ter gente parando de
propósito para ser multado. A
Constituição Federal assegura a in-
violabilidade da honra e imagem
das pessoas", criticou o advogado
João Tancredo.

Há dois anos, o ex-superinten-
dente da Guarda Municipal, coro-
nel Paulo César Amendola, chegou

CONCURSO: 496

jv FRED SCHNEITER
L J| Violonista e compositor

li A Gravadora ROB DIGITAL, consternada com o faleci-
mento do violonista e compositor, convida familiares e

amigos para a Missa de 7o Dia do seu querido e inesquecível
FRED SCHNEITER a ser realizada no dia 11/05 às 18 horas na
Matriz de Santa Tereza, Rua Áurea, 71.

EUNICE DE ASSIS TAVORA
Dion Tavora, esposa e filhos comunicam
o falecimento de sua mãe, sogra e avó

NEunice de Assis Tavora, ocorrido dia 9 de
maio, e convidam para seu sepultamento
hoje, dia 10 de maio, às 11:00 horas, onde
o corpo está sendo velado na Capela 1 do
Cemitério São João Batista.
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mitê da ONU referem-se à acusa-
ção de que Josias Quintal, quando
capitão de Polícia Militar, teria tra-
balhado como analista de informa-
ções as quais teriam determinado a
prática de tortura contra militantes
esquerdistas.

O diretor jurídico da ong Justi-
ça Global, James Cavallaro, acom-
panhou ontem à sessão de pergun-
tas a que foi submetido o represen-
tante brasileiro. Segundo ele. Pinta
Gama não soube esclarecer todas
as questões propostas. 

"Ele não
soube dizer, por exemplo, quantas
pessoas foram condenadas no país
por tortura desde a criação da lei
que prevê o crime, em 1997". Mas,
de acordo com Cavallaro, ele assu-
miu, em nome do governo, o com-
promisso de investigar os casos re-

lacionados pelo Grupo Tortura
Nunca Mais e encaminhados á
ONU. Pinta Gama disse ontem ao
comitê que há 16 processos de tor-
tura em andamento e nenhum con-
cluído e que nos dois primeiros
anos de vigência da lei houve duas
condenações, ambas de pais que
agrediram os filhos.

Reunido em Genebra, o comitê
da ONU começou a avaliar na ter-
ça-feira o relatório do governo bra-
sileiro sobre a tortura no país. No
próximo dia 15, a entidade que fis-
caliza os Direitos Humanos em ní-
vel internacional deverá concluir re-
latório com parecer final sobre as
denúncias de tortura no Brasil. Des-
de o início da semana, foram entre-
gues aos membros do comitê, além
do relatório governamental, dossiês

elaborados pelas ongs Justiça Gkv
bal eTortura Nunca Mais, assim co-
mo pela comissão de Direitos Mu-
manos da Câmara dós Deputados.

De acordo com Cavallaro, as
entidades não-governamentais, a
pedido do comitê, forneceram on-
tem mais um dossiê, de 200 pági-
nas, com denúncias sobre a octi-
pação de cargos públicos, na
atualidade, por pessoas acusadas
de tortura nó passado, lambem
foi entregue ao comitê uma lista
com os nomes de '144 pessoas que
constam no livro Brasil: Tortura
Nunca Mais, denunciadas por
abusos praticados no regime mili-
tar. Procurado pela reportagem do
Jornal do Brasil, o secretário de
segurança não foi encontrado pa-
ra comentar o assunto.

Jo«io Certjuoirn

a anunciar medida semelhante na
Lapa. Amendola. por pressão de
entidades de defesa de travestis e
dúvidas da legalidade da iniciativa,
acabou desistindo.

"Acabar com a prostituição, nós
não vamos. Mas se incomodarmos
os usuários, a situação pode ficar
mais tolerável", disse o major An-
tunes. Ele não sabe estimar quantas
pessoas vivem da prostituição no-
tunia na orla. Mas diz que se a me-
dida der certo, poderá adotá-la cm
outras áreas, como a Rua Augusto
Severa (Lapa) e a Praça Tiradentes.

Os moradores também têm dú-
vidas da eficácia da medida. O pre-
sidente da Sociedade Amigos de
Copacabana, Horácio Magalhães,
questiona a por exemplo como um
agente de trânsito vai diferenciar no
escuro, o motorista que estaciona
para combinar o preço de um pro-
grama ou apenas para pedir uma in-
formação.

O decreto do prefeito César Ma-
ia evita falar em prostitutas e traves-
tis. Menciona "irregularidades co-
metidas por motoristas à noite na
Avenida Atlântica por curto tempo
(...) com vistas a contatar e conver-
sar com pessoas na margem da ave-
nida (...) cuja reincidência está ge-
rando um hábito".
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Mais de 400 amigos c parentes acompanharam o enterro das quatro pessoas, de uma mesma família, assassinadas durante assalto

Chacina abala Petrópolis

Quatro integrantes de uma
mesma família foram mortos a ti-
ros, dentro de casa, em Petrópo-
lis. Por volta de 22h de terça-fei-
ra, pelo menos três homens en-
traram na casa 1.188 da Rua Ve-
reador Arnaldo de Azevedo, no
bairro Alto da Serra. Lá estavam
o casal Rosali Teresinha Bassane,
de 58 anos, e o comerciante apo-
sentado Luis Bassane, de 65
anos, a filha Rosimery das Gra-
ças Bassane, de 35 anos, e o ma-
rido Maurício Simões Santos, de
44 anos. Todos foram amarrados,
vendados e amordaçados com fi-
ta crepe e assassinados com tiros
na cabeça. Rosemary c Maurício
vendiam jóias para quase todas
as lojas da cidade.

Um policial que não quis se
identificar disse que Maurício
Simões dos Santos era informan-
te da policial Ele teria delatado
um traficante que foi preso e

apanhou muito na delegacia. 0
crime seria, portanto, uma vin-
gança. O restante da família teria
sido morta como queima de ar-
quive| O delegado Murilo Mon-
tanha, da Delegacia dc Petrópo-
lis, nega esta informação.

O filho do primeiro casamento
de Maurício, R. de 15 anos, che-
gou a dizer, durante o velório, que
o pai era informante da polícia.
Mais tarde, por orientação da
mãe, Vera Maria dos Santos, vol-
tou atrás. Maurício trabalhava em
uma ótica no centro da cidade
mas, segundo comerciantes da
Rua Teresa, ele e a mulher se de-
dicavam a vender jóias.

Um dos outros três filhos do
casal Bassane, Luís Cláudio Bas-
sane, 40 anos, encontrou os cor-
pos da família ao chegar cm casa,
por volta de 23h de terça-feira.
Ele acredita que os bandidos er-
am conhecidos porque quando

chegou em casa encontrou os dois
cachorros presos. 

"Estava che-
gando do trabalho e quando entrei
em casa vi os corpos. Só pode ter
sido alguém conhecido porque
eles entraram com muita facilida-
de. Os cachorros estavam presos
e eles ficam soltos durante a noi-
te", contou Luís Cláudio.

Os bandidos levaram jóias,
dois televisores e fugiram com o
carro da família, um Voyage pre-
to, placa KUC 1764, que estava
na garagem da casa. O carro foi
encontrado por volta de lOh no
bairro Castelândia, próximo a
uma das saídas da cidade. De
acordo com o delegado Murilo
Montanha, os bandidos não dei-
xaram nenhuma pista. 

"Foi um
trabalho profissional. Eles sa-
biam da rotina da casa e prova-
velmente conheciam a família",
contou o delegado.

Poucas horas depois do crime,

alguém da Secretaria Estadual de
Segurança Pública ligou para a
105a Delegacia (Petrópolis) pe-
dindo a apuração do caso. O che-
fe da Polícia Civil, Álvaro Lins,
enviou a Petrópolis 20 policiais
das Delegacia de Homicídios,
sendo dois delegados e 14 poli-
ciais da Baixada Fluminense. "A

violência praticada foi despropor-
cional aos bens que foram leva-
dos ", disse o chefe de polícia.
Ele disse também quê a polícia
ainda não identificou os assaltan-
tes e não há nenhum suspeito.

Os corpos foram sepultados
ontem à tarde no Cemitério Mu-
nicipal de Petrópolis. Aproxima-
damente 400 pessoas acompa-
nharam o cortejo. A família era
conhecida em toda a cidade,
principalmente porque Luis'
Bassane era muito ligado ao fu-
tebol e chegou a fazer pai te da
seleção de Petrópolis.

JORNAL DO BRASIL

HOMENAGEM Evandro Teixeira
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Pelo menos cem pessoas compareceram à homenagem aos 110
anos do Jornal do Brasil, ontem à noite, no Palácio Pedro Emes-
to, na Cinelândia. Entre os presentes, o secretário estadual de
Justiça, João Luiz Dítboc Pinaud, representando o governador
Anthony Garotinlw; o embaixador Afonso Arinos de Melo Fran-
co; e o presidente da Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Pa-
dillta. 0 JB foi representado pelo presidente do Conselho Edito-
rial, José Antônio do Nascimento Brito (à esquerda). Em seu dis-
curso, o vereador Ricardo Maranhão (PSB) lembrou os mpmen-
tos importantes vividos pelo jornal, desde a fundação, em 1X91.

Suicídio de ladrão

surpreende família

O envolvimento com roubo
de carros do motorista de kombi
Richard Cleber Vasconcelos de
Lucena, 21 anos, surpreendeu a
família. Descrito pela irmã, Lu-
ciana Flávia, 31, como pacato e
trabalhador Richard levou pâni-
co à Lagoa ao trocar tiros com
policiais militares, na tarde de
terça-feira. Encurralado, come-
teu suicídio dando um tiro na ca-
beça. De acordo com o delegado
titular da 14° DP (Leblon), Már-
cio Franco, além de ter roubado
na quinta-feira, o Vectra de uma
defensora pública, Richard foi
reconhecido como responsável
pelo roubo de uma Parati no Le-
blon há cerca de uma semana.

Ontem, peritos do Instituto
Carlos Éboii (ICCE) encontra-
ram no Vectra quatro celulares e
documentos de outras pessoas
que seriam vítimas do assaltan-
te. "Até então, o Richard não ti-

nha passagem pela polícia. Mas
temos informações de que sem-
pre agia em conjunto com outra
pessoa, que está sendo procura-
da. A mesma que estava com ele
na Lagoa e conseguiu fugir", in-
formou Franco. A morte de Ri- '¦

chard e a versão da polícia dei--:
xaram em estado de choque a fa-"'
mília. "Não sabemos explicar o
que está acontecendo. Ele não
era violento e não tinha dívidas.
Acho que se matou por desespe-
ro", desabafou, Luciana Flávia,'
técnica de enfermagem; durante
o sepultamento do irmão, no cc-
mitério da Cacuia, ontem à tar-
de, na Ilha do Governador.

Morador do bairro Jardim
Carioca, próximo ao Morro do
Dendê, na Ilha, Richard era co-
nhecido pelos amigos como'
Charles. Casado, esperava o nas-
cimento do primeiro filho, pre-
visto para junho.

L
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Laity Kama 1939 ¦ 2001

Juiz do genocídio

O juiz Laity Kama] que
presidiu o tribunal internado-
nal para Ruanda, morreu no úl-
limo dia 6, aos 62 anos, num
hospital de Nairobi, de proble-
mas cardíacos, segundo fontes
das Nações Unidas. As bandei-
ras da ONU, na Tanzânia, fo-
ram hasteadas a meio pau, em
homenagem ao magistrado
que trabalhou no julgamento
dos responsáveis pelo genocí-
dio ocorrido em Ruanda, no
qual morreram mais de 500
mil pessoas. Nascido em Dá-
car, Senegal, em 1939, Kama
iniciou a carreira como juiz cm
1969. Durante 15 anos foi as-
sistente da Promotoria Públi-
ca, na Corte de Apelação em
Dacare, em 1992, foi indicado

para o cargo de primeiro pro-
motor público da Suprema
Corte. Fez parte também da
comissão da ONU que investi-
gou as prisões ilegais na Afri-
ca. De 1983 a 1990, integrou a
delegação sencgalcsa à Comis-
são dos Direitos Humanos da
ONU, em Genebra, e foi con-
sultor do Programa de Direitos
Humanos e Educação da Uni-
versidade de St.PaulJ em Min-
nesota. Kama presidiu o julga-
mento de Paul Akayesu. pri-
meiro acusado pela justiça por
crime de genocídio. O juiz di-
rigiu o tribunal até o último
mcs de abril. Tinha mulher e
quatro filhos. Seu corpo foi
cremado e as cinzas deposita-
das no cemitério de Arusha.

i: mails puni esta coluna: ciduilc@jb>coni.hr

ONU cobra ação contra

torturadores brasileiros

¦ ONGs denunciam secretário de Segurança e ocupantes de cargos públicos

O comitê de Direitos Humanos
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) cobrou ontem do go-
verno brasileiro, em sessão espe-
ciai, que investigue denúncias en-
caminhadas ao órgão internacional
de haver no país ocupantes de car-
gos públicos acusados de partici-
pação em tortura na ditadura mili-
tar. No Rio, o secretário de Segu-
rança Pública, coronel Josias
Quintal, consta entre os denuncia-
dos. O representante do governo
brasileiro na Bélgica, Marcus Vini-
eius Gama, garantiu ontem à ame-
ricana Felice Gaef, membro do co-
mitê da ONU, que as denúncias se-
rão apuradas.

Três das 200 páginas de um
dossiê elaborado pelo Grupo Tor-
tura Nunca Mais e entregue ao co-

mitê da ONU referem-se à acusa-
ção de que Josias Quintal, quando
capitão de Polícia Militar, teria
trabalhado como analista de infor-
inações as quais teriam determi-
nado a prática de tortura contra
militantes esquerdistas.

O diretor jurídico da ong Justi-
ça Global. James CavaiIaro, acom-
panhou ontem à sessão de peígun-
ias a que foi submetido o represen-
tante brasileiro. Segundo ele, Pinta
Gama não soube esclarecer todas
as questões propostas. 

"Ele não
soube dizer, por exemplo, quantas
pessoas foram condenadas no país
por tortura desde a criação da lei
que prevê o crime, em 1997". Mas,
de acordo com Cavallaro, ele assu-
miu, em nome do governo, o com-
promisso de investigar os casos re-

lacionados pelo Grupo Tortura
Nunca Mais e encaminhados à
ONU. Pinta Gama disse ontem ao
comitê que há 16 processos de tor-
tura em andamento e nenhum con-
cluído e que nos dois primeiros
anos de vigência da lei houve duas
condenações, ambas de pais que
agrediram os filhos,

Reunido em Genebra, o comitê
da ONU começou a avaliar na ter-
ça-feira o relatório do governo bra-
sileiro sobre a tortura no país. No
próximo dia 15, a entidade que fis-
caliza os Direitos Humanos em ní-
vel internacional deverá concluir re-
latório com parecer final sobre as
denúncias de tortura no Brasil. Des-
de o início da semana, foram entre-
gues aos membros do comitê, além
do relatório governamental, dossiês

elaborados pelas ongs Justiça Glo|
bal e Tortura Nunca Mais, assim co-
mo pela comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara dos Deputados.

De acordo com Cavallaro, as
entidades não-governamentais, a
pedido do comitê, forneceram on-
tem mais um dossiê, de 200 págil
nas, com denúncias sobre a ocu-
pação de cargos públicos, na
atualidade, por pessoas acusadas
de tortura no passado. Também
foi entregue ao comitê uma lista
com os nomes de 444 pessoas que
constam no livro Brasil: Tortura
Nunca Mais, denunciadas por
abusos praticados no regime mili-
tar. Procurado pela reportagem do
Jornal d» Brasil, o secretário de
segurança não foi encontrado pa-
ra comentar o assunto.
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O talão de multas e o constran-
gimento viraram armas para com-
bater a prostituição em Copaeaba-
na. Ontem à noite, prefeitura e PM
iniciaram nova estratégia para ten-
tar diminuir o número de garotas
Be programa e travestis que traba-
Iham n» calçadão da Avenida
Atlântica. Os motoristas que os
abordarem serão multados e a pia-
ca e a marca dos carros serão publi-
cados no Diário Oficial em um
anexo sobre "multas noturnas na
Atlântica", como consta de medida
anunciada pelo prefeito César Ma-
ia. A legalidade da idéia, porém, já
está sendo questionada."Multar, a prefeitura pode.
pois toma como base o Código de
Trânsito] Mas divulgar a placa é
ilegal. O município está sujeito a
uma multa de até 10.800 salários
mínimos (RS 1.728.000) por cri-
me de injuria. Vai ter gente paran-
do de propósito para ser multado.
A Constituição Federal assegura a
inviolabilidade da honra e ima-
gein das pessoas", criticou o ad-
vogado João Taneredo.

Há dois anos, o ex-süperinten-
dente da Guarda Municipal, coro-
nel Paulo lesar Amendotój chegou

a anunciar medida semelhante na
Lapa. Amendola, por pressão de
entidades de defesa de travestis e
dúvidas da legalidade da iniciativa,
acabou desistindo.

"Acabar com a prostituição, nós
não vamos. Mas se incomod;irmos
os usuários, a situação pode ficar
mais tolerável", disse o major An-
tunes. Ele não sabe estimar quantas
pessoas vivem da prostituição no-
tunia na orla. Mas diz que se a me-
dida der certo, poderá adotá-la em
outras áreas, como a Rua Augusto
Severa (Lapa) e a Praça Tiradentes.

Os moradores também têm dú-
vidas da eficácia da medida. O
presidente da Sociedade Amigos
de Copacabana! Horácio Maga-
Ihães, questiona a por exemplo co-
mo um agente de trânsito vai dife-
rendar no escuro, o motorista que
estaciona para combinar o preço
de um programa ou apenas para
pedir uma informação.

O decreto do prefeito César
Maia evita falar cm prostitutas e
travestis. Menciona "irregularida-
des cometidas por motoristas à noi-
te na Avenida Atlântica por curto
tempo (...) com vistas a contatar e
conversar com pessoas na margem
da avenida (...) cuja reincidência
está gerando um hábito".

Mais dè 400 amigos e parentes acompanha ram o enterw das quatro pessoas, de lima mesma família, assassinadas durante assalto

Chacina abala Petrópolis
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CONCURSO: 112 - Ninguém acertou a primeira faixa; prêmio acumu-
lado em RS 5.674.218.60. A faixa de zero pontos também acumulou:
RS 243.590,66. Quem acertou 19 dezenas recebe RS 34.798,66; 18 de-
zenas, RS 2.073,11; 17, RS 101,75; e 16 dezenas, RS 17,37.
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CONCURSO: 496 - Não houve acertador na primeira faixa, que acu-
mulou em RS 7.763.767,81. Na segunda faixa, cada uni dos 35 acer-
tadores receberá o prêmio de RS 9.189,64.

Quatro integrantes de uma
mesma família foram mortos a ti-
ros, dentro de casa, em Petrópo
lis. Por volta de 22h de lerça-fei-
ra, pelo menos três homens en-
traram na casa 1.188 da Rua Vc-
reador Arnaldo de Azevedo, no
bairro Alto da Serra. Lá estavam
o casal Rosali Teresinha Bassane,
de 58 anos, e o comerciante apo-
sentado Luis Bassane, de 65
anos, a filha Rosimery das Gra-
ças Bassane, de 35 anos, e o ma-
rido Maurício Simões Santos, de
44 anos. Todos foram amarrados,
vendados e amordaçados com fi-
ta trepe e assassinados com tiros
na cabeça. Rosemary e Maurício
vendiam jóias para quase todas
as lojas da cidade.

Um policial que não quis se
identificar disse que Maurício
Simões dos Santos era informan-
te da polícia. Ele teria delatado
um traficante que foi preso e

apanhou muito na delegacia. O
crime seria, portanto, uma vin-
gança. O restante da família teria
sido morta como queima de ar-
quiyà. O delegado Murilo Mon-
tanha, da Delegacia de Petrópo-
lis, nega esta informação.

O filho do primeiro casamento
de Maurício, R. de 15 anos, che-
gou a dizer, durante o velório, que
o pai era informante da polícia.
Mais tarde, por orientação da
mãe, Vera Maria dos Santos, vol-
tou atrás. Maurício trabalhava em
uma ótica no centro da cidade
mas, segundo comerciantes da
Rua Teresa, ele e a mulher se de-
dicãyam a vender jóias.

Um dos outros três filhos do
casal Bassane, Luís Cláudio Bas-
sane, 40 anos, encontrou os cor-
pos da família ao chegar em casa,
por volta de 23h de terça-feira.
Ele acredita que os bandidos eram
conhecidos porque quando che-

gou em casa encontrou os dois ca-
chorros presos. 

"Estava chegando
do trabalho e quando entrei em
casa vi os corpos. Só pode ter sido
alguém conhecido porque eles en-
traram com muita facilidade. Os
cachorros estavam presos e eles
ficam soltos durante a noite", con-
tou Luís Cláudio.

Os bandidos levaram jóias,
dois televisores e fugiram com o
carro da família, um Voyage pre-
to, placa KUC 1764, que estava
na garagem da casa. O carro foi
encontrado por volta de lOh no
bairro Castelândia, próximo a
uma das saídas da cidade. De
acordo com o delegado Murilo
Montanha; os bandidos não dei-
xaram nenhuma pista. 

"Foi um
trabalho profissional. Eles sa-
biam da rotina da casa e prova-
velmente conheciam a família",
contou o delegado.

Poucas horas depois do crime,

alguém da Secretaria Estadual de
Segurança Pública ligou para a
105a Delegacia (Petrópolis) pe-
dindo a apuração do caso. O che-
fe da Polícia Civil. Álvaro Lins,
enviou a Petrópolis 20 policiais
das Delegacia de Homicídios,
sendo dois delegados e 14 poli-
ciais da Baixada Fluminense. "A

violência praticada foi despropor-
cional aos bens que foram leva-
dos ", disse o chefe de polícia.
Ele disse também que a polícia
ainda não identificou os assaltan-
tes e não há nenhum suspeito.

Os corpos foram sepultados
ontem à tarde no Cemitério Mu-
nicipal de Petrópolis. Aproxima-
damente 400 pessoas acompa-
nharam o cortejo. A família era
conhecida em toda a cidade,
principalmente porque Luis
Bassane era muito ligado ao fu-
tebol e chegou a fazer parte da
seleção de Petrópolis.

rk FRED SCHNEITER
C p Violonista e compositor

II A Gravadora ROB DIGITAL, consternada com o faleci-
mento do violonista e compositor, convida familiares e

amigos para a Missa de 7o Dia do seu querido e inesquecível
FRED SCHNEITER a ser realizada no dia 11/05 às 18 horas na
Matriz de Santa Tereza, Rua Áurea, 71.

EUNICE DE ASSIS TAVORA
Diori Tavora, esposa e filhos comunicam
o falecimento de sua mãe, sogra e avó
Eunice de Assis Tavora, ocorrido dia 9 de
maio, e convidam para seu sepultamento
hoje, dia 10 de maio, às 11:00 horas, onde
o corpo está sendo velado na Capela 1 do
Cemitério São João Batista.

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
LANOMA ALT MAS UTO9 P0WI006R» R*
4,6 cm 3 cm 198,00 291,004,6 cm 4 cm 204,00 388,004,0 cm S cm 330,00 489,009,6 cm 3 cm 396,00 582,009,0 cm 4 cm 928,00 776,009,6 cm 8 cm 660,00 970,009,6 cm 6 cm 792,00 1.164,009,6 cm 7 cm 924,00 1.398,009,0 cm 8 cm 1.090,00 1.992,0014,6 cm 4 cm 792,00 1.164,0014,6 cm 9 cm 990, OO 1.499,0014,6 cm 6 cm 1.188,00 1.740,00

DEMAIS FORMATOS,
CONSULTE A NOSSA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
574-4540/574-4320

DIA ÚTIL: R$ 66,00 O CM
DOMINGO: R$ 97,00 O CM

www.jb.com.br

JORNAL DO BRASIL

HOMENAGEM Evandro Teixeira

: ¦' sr
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Pelo menos cem pessoas compareceram à homenagem aos 110
anos do Jornal do Brasil, ontem à noite, no Palácio Pedro Emes-
to, na Cinelândia. Entre os presentes, o secretário estadual de
Justiça, João Luiz Duboc Pinaitd, representando o governador
Anthony Garotinho; o embaixador Afonso Arinos de Melo Fran-
co; e o presidente da Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Pa-
dillia. O JB foi representado pelo presidente do Conselho Edito-
ria!, José Antônio do Nascimento Brito (à esquerda). Em seu dis-
curso, o vereador Ricardo Maranhão (PSB) lembrou os momen-
tos importantes vividos pelo jornal, desde a fundação, em 1X91.

Suicídio de ladrão

surpreende família

O envolvimento com roubo
de carros do motorista dc kombi
Richard Cleber Vasconcelos de
Lucena, 21 anos, surpreendeu a
família. Descrito pela irmã, Lu-
ciana Flávia, 31, como pacato e
trabalhador Richard levou pâni-
co à Lagoa ao trocar tiros com
policiais militares, na tarde de
terça-feira. Encurralado, come-
teu suicídio dando um tiro na ca-
beça. De acordo com o delegado
titular da 14a DP (Leblon), Már-
cio Franco, além de ter roubado
na quinta-feira, o Vectra de uma
defensora pública, Richard foi
reconhecido como responsável
pelo roubo de uma Parati no Le-
blon há cerca de uma semana.

Ontem, peritos do Instituto
Carlos Éboli (1CCE) encontra-
ram no Vectra quatro celulares e
documentos de outras pessoas
que seriam vítimas do assaltan-
te. "Até então, o Richard não li-

nha passagem pela polícia. Mas
temos informações de que sem-
pre agia em conjunto com outra
pessoa, que está sendo procura-
da. A mesma que estava com ele
na Lagoa e conseguiu fugir", in-
formou Franco. A morte de Ri-
chard e a versão da polícia dei-
xaram cm estado de choque a fa-
mília. "Não sabemos explicar o
que está acontecendo. Ele não
era violento e não tinha dívidas.
Acho que se matou por desespe-
m", desabafou, Luciana Flávia,
técnica de enfermagem, durante
o sepultamento do irmão, no ce-
mitério da Cacuia, ontem à tar-
de, na Ilha do Governador.

Morador do bairro Jardim
Carioca, próximo ao Morro do
Dendê, na Ilha Richard era co-
nhecido pelos amigos como
Charles. Casado, esperava o nas-
cimento do primeiro filho, pre-
visto para junho.
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Caminho de Guga cada vez mais

¦ Brasileiro massacra Chang e vê derrotas dos principais adversarios. Apenas sete cabeças-de-chave seguem no torneio

Se na primeira rodada Gusta-
vo Kuerten sofreu para superar
a zebra croata Ivan Lyubicic,
ontem o brasileiro não precisou
suar tanto a camisa: venceu fá-
cil o americano Michael Chang
por 2 sets a 0, com um duplo
6/1, e passou às oitavas-de-final
do Masters Series de Roma. Pa-
ra facilitar o caminho de Guga à
conquista do torneio, mais qua-
tro cabeças-de-chave foram eli-
minados ontem: os russos Marat
Safin (2o) e Yevgeny Kafelnikov
(6°) perderam, respectivamente,
para Roger Federer, da Suíça! e
Jacobo Dia/., da Espanha; já o
sueco Thomas Enqvist, cabeça-
de-chave n° 13, foi derrotado
pelo alemão Nicolas Kiefer, en-
quanto o inglês Tim Henman
(9°) caiu diante do francês Ju-
lien Boutter.

Agora, apenas sete dos 16
mais bem posicionados do ran-
king de entradas da Associação
dos Tenistas Profissionais
(ATP) permanecem na competi-
ção. Hoje, Guga vai 'enfrentar o
argentino Franco Squillari - que
venceu com facilidade o francês
Fabrice Santoro (6/4 e 6/0). Até
ontem à noite, o horário da par-
tida não havia sido confirmado.
Na única vez em que se eiifren-
taram, o argentino venceu Gu-
ga, em 1996. pelo torneio de
Kitzbuhel.

A eliminação de Safin foi fa-
vorável também a Guga no que
diz respeito ao ranking de entra-
das. O brasileiro, atual número
um, se distancia ainda mais do
russo, segundo colocado, e ga-

Guga venceu ontem o americano Michael Chang com muita facilidade e passou as oitavas-de-Jiniu do Masters Series tle Konui

rante a manutenção da liderança
do ranking até o final do Tor-
neio de Hamburgo, a ser realiza-
do na próxima semana.

A vitória de ontem foi a 31a
consecutiva de Guga em tor-
neios da ATP disputados no sai-

bro. Guga se aproxima do recor-
de de vitórias consecutivas nes-
se piso, que pertence ao uustría-
co Thomas Muster, com 40 vitó-
rias. Desde a llnal do Masters
Series de Roma de 2000. há um
ano - quando foi derrotado para

o sueco Magnus Norman -, o
brasileiro foi derrotado apenas
uma vez no saibro, para o aus-
traliano Lleyton Hewitt, na Co-
pa Davis deste ano. De lá para
cá, foram 34 vitórias e cinco tí-
tulos: Hamburgo e Roland Gar-

ros (2000). Buenos Aires, Aca-
pulco e Montecarlo (2001).

Massacre - A vitória de qíi-
tem só se desenhou difícil para
Gustavo Kuerten no início da
partida. Chang se movimentava
bem e houve longas trocas de

bolas antes da definição dos
pontos. Até que Guga conseguiu
quebrar o saque do americano
no terceiro game e deslanchou.
A partir daí, o brasileiro não
deu chances a Chang e fechou o
set em 6/1.

O segundo set foi ainda mais
fácil. Gustavo Kuerten quebrou
o serviço de Chang logo no se-
gundo game e abriu 5/0. Depois,
foi só manter o seu serviço para
fechar a partida em mais um 6/1.

Oitavas-de-final - Os jogos
das oitavas-de-llnal de Roma se-
rão os seguintes: Gustavo Kuer-
ten (BRA) x Franco Squillari
(ARG). Wayne Ferreira (AFS) x
Roger Federer (SUI). Alex Cor-
retja (ESP) x Lleyton Hewitt
(AUS), Juan Ferrero (ESP) x Ju-
lien Boutter (FRA), liarei Levy
(ISR) x Nicolas Kiefer (ALE),
Sebastien Grosjean (FRA) x An-
dreas Vineiguerra (SUE), Nico-
lásj Lapentti (EQU) x Felix Man-
tilla (ESP) e Jacobo Dia/. (ESP)
x Fèderico Luz/i (ITA).

Wimbledon O russo Ma-
rat Safin, assim como Guga já
fizera, criticou ontem o siste-
ma de cabeças-de-chave utili-
zado pelos organizadores do
Torneio de Wimbledon. na In-
glaterra, o mais tradicional dos
quatro torneios do Grand
Slam. O sistema não leva em
conta a posição dos tenistas no
atual ranking da ATP, mas o
histórico dos tenistas em Wim-
jpedon, o que desfavorece tan-
to o brasileiro quanto o russo,
os dois primeiros colocados do
ranking de entradas.

FÓRMULA 1
Petrobras fornece
óleo para a Jordan
A Petrobras assinou contrato
com a equipe inglesa Jordan para
fornecimento do óleo lubrificante
Lubrax. A empresa brasileira já
estava no circo da Fórmula 1,
fornecendo combustível para a
escuderia Williams. O anúncio
do segundo contrato na elite do
automobilismo foi feito ontem.
Mas o time não vai utilizar o
óleo brasileiro já na próxima
prova do ano, neste domingo, na
Áustria. O coordenador de
esporte motor da Petrobras,
Cláudio Thompson, explica que a
empresa terá que desenvolver um
composto ideal para o motor
Honda do time inglês. Quem
pode ganhar com isso é Ricardo
Zonta, hoje piloto de testes da
equipe, que sonha com uma vaga
no time titular em 2002. "Vamos
fazer o possível para vê-lo
correndo pela Jordan", disse
hompson.

VÔLEI FEMININO
Virna se apresenta
ao paulista BCN
Vima, destaque do Flamengo na
conquista do título brasileiro, foi
apresentada ontem em São Paulo
ao seu novo clube, o BCN. A
jogadora saiu do time rubro-negro
depois de um mês de espera para a
renovação de contrato. Além da
atacante, chega também ao time
Valeska (ex-Flamengo), Patrícia
Cocco (ex-Pinheiros) e o técnico
campeão masculino nos Jogos de
Barcelona, em 1992, José Roberto
Guimarães.

SURFE
Surfistas apenas

pegam sol no Taiti
Os melhores surfistas do mundo
estão pegando sol no Taiti. A
segunda etapa do World
Championship Tour (WCT),
programada para começar na
última terça-feira, foi adiada pela
segunda vez ontem por falta de
condições de surfe. Apesar das
ondas com o bom tamanho de
2m, o forte vento maral
impossibilitou o início da
competição. O americano Rob
Machado quebrou a mão
surfando na Califórnia e cancelou
sua participação no evento.

Cenas de 
pastelão 

no basquete

Piso derruba Fia

e Vasco e jogo
acaba em 0 a 0

I.IJCIO DH CASTRO

Parecia a gravação de um filme
pastelão. Os jogadores de Flamen-
go e Vasco não se sustentavam em
pé na quadra, na tarde de ontem,
no Maracanãzinho, em partida
que seria válida pela 13a rodada do
Campeonato Brasileiro de bas-
quete masculino. Diante da inédi-
ta cena, alguns tombos e escorre-
gões depois de iniciada a partida,
nenhuma cesta marcada e 56 se-
fundos de tentativa de jogo, o juiz
Sérgio Pacheco interrompeu a
partida para limpeza da quadra.
A [xis a entrada de um exército de
escovões, baldes e rodos, tentou-
se reiniciar, mas uma nova bateria
de tombos e escorregões bizarros
foi o suficiente para o adiamento

da partida para hoje, às I8li, no
mesmo Maracanãzinho.

Enquanto o presidente da Su-
derj, Chiquinho de Carvalho, res-
ponsável pelo Maracanãzinho,
tentava explicar o inusitado fato,
dizendo que os escorregões de-
viam-se à "resina utilizada para
vedar a reforma do piso", que se

desprendeu devido ao calor, o
Flamengo protestava por ter que
jogar no dia seguinte, já que terá
dois jogos fundamentais para
suas pretensões no campeonato:
Franca amanhã e Uberlândia no
domingo, ambos no Rio.

"O Flamengo não teve culpa de
o jogo não ser realizado, não tem

Lancepress

KM ¦ -vri"

O piso escorregadio não deixou Fia e Vasco jogarem ontem

nada a ver com o problema do pi-
so e, portanto] não p<xle ser preju-
dicado. Agora vamos jogar três jo-
gos decisivos em um espaço mini-
mo de tempo. Isso é um absurdo
sem tamanho", atirmou o técnico
rubro-negro Cláudio Mortari, que
Chegou a dizer que o Flamengo
não entraria cm quadra hoje.

O ala rubro-negro Oscar ironi-
/.ou a situação. "Só tinha visto
quando chamavam para festa de
inauguração de ginásio. Aí. encera-
vam demais para brilhar na festa e
todo mundo escorregava. Aí. com-
binávamos de marcar só por zona
para ninguém se machucar. Mas as-
sim, em jogo para valer, nunca vi",
afirmou! Quem apresentar o ingres-
so da partida de ontem não paga.

Feminino- Vasco e Paraná
fazem hoje a terceira partida da
série melhor-de-cinco da final
do campeonato brasileiro femi-
nino noTijuca, às 20h30. A série
está empatada em I a I.

Placar JB
AFP

FUTEBOL
Liga dos Campeões
Semifinal
Bayern Munique 2 x 1 Real Madrid.

0 Bayern está classificado para a ti-
nal contra o Valência.
Taça Libertadores da América
Cobreloa 2x3 Rosário Central.
Hoje:
Copa do Brasil
Oitavas-de-final:
Coritiba x Goiás.
Campeonato Pernambucano
1o turno
Recife x Sport; Central x Porto.
Campeonato Maranhense
2o turno
Tocantins x Bacabal.
Campeonato Mato-grossense
1o turno (1a fase)
Mixto x Barra.
Campeonato Amazonense
1° turno
Fast x Princesa.
Campeonato Amapaense
1° turno
Ypiranga x Santos.
FUTSAL
Liga Futsal
Corinthians 4x4 Osasco.

Não computados os jogos: Poker/Foz
Futsal (PR) x Rio Verde (GO) e UCS/MuI-
tisul (RS) x Minas. Se vencerem, os pa-
ranaenses estarão classificados para a
segunda fase da Liga, já os gaúchos

A americana Venus Williams venceu ontem, nu Alemanha

precisam apenas de um empate para
seguirem na competição.

BASQUETE
NBA
Semifinais da Conferência Leste:
Milwaukee Bucks 91 x 90 Charlotte
Hornets (Milwaukee lidera a melhor-
de-sete por 2 a 0).
Semifinais da Conferência Oeste:
Los Angeles Lakers 96 x 90 Sacramen-
to Kings (Lakers lidera a melhor-de-se-
te por 2 a 0.)
Nacional Feminino
Hoje:
Final:
Vasco x Paraná.

• a melhor-de-cinco está empatada
em 1 a 1.

TÊNIS
Master Series de Roma
Wayne Ferreira/AFS 6/4 e 6/4 Greg Ru-
sedski/ING; Harel Levy/ISR 6/4 e 7/6
(8/6) Francisco Clavet/ESP; Roger Fe-
derer/SUI 4/6,6/4 e 7/6 (7/5) Marat Sa-
fin/RUS; Alex Corretja/ESP 6/7 (4/7),
6/2 e 6/4
Albert Portas/ESP; Nicolas Kiefer/ALE
7/6 (7/4), 4/6 e 6/3 Thomas Enq-
vist/SUE; Jacobo Díaz/ESP 7/6 (7/3),
1/6 e 7/5 Evgueny Kafelnikov/RUS;
Lleyton Hewitt/AUS 7/5 e 6/3 Tommy
Haas/ALE; Sébastien Grosjean/FRA 7/5,

3/6 e 7/5 Sergi Bruguera/ESP; Andreas
Vinciguerra/SUE 3/6,7/5 e 6/3 Vincenzo
Santopadre/ITA; Félix MantilIa/ESP 3/6,
6/3 e 7/6 (7/3) Alex Calatrava/ESP;
Franco Squillari/ARG 6/4 e 6/0 Fabrice
Santoro/FRA: Juan Carlos Ferrero/ESP
6/1 e 6/3 Marcelo Rios/CHI; Federico
Luzzi/ITA 6/3 e 7/6 (7/4) Hicham Ara-
zi/MAR; Nicolas Lapentti/EQU 3/6,6/3 e
7/5 Guillermo Coria/ARG; Gustavo Kuer-
ten/BRA 6/1 e 6/1 Michael Chang/EUA.
Aberto da Alemanha
Segunda rodada:
Paola Suárez/ARG 6/4 e 6/1 Magdalena
Maleeva/BUL; Meghann Shaughnes-
sy/EUA 6/0 e 3/0 (abandono) Marta
Marrero/ESP; Conchita Martínez/ESP
6/3,3/6 e 7/6 (8/6) Martina Muller/ALE;
Sandrine Testud/FRA 6/2,4/6 e 6/3 An-
geles Montolio/ESP; Denisa Chladkova
(Reli) 6/2 e 1/0 (abandono) Silvia Farina
Elia/ITA; Jennifer Capriati/EUA 7/5, 3/6
e 6/1 Jelena Dokic/IUG; Amelie Mau-
resmo/FRA 6/3 e 6/1 Iva Majoli/CRO;
Nathalie Dechy/FRA 7/6 (7/5), 6/2
Magüi Serna/ESP; Miriam Schnitzer (A-
le) a Nathalie Tauziat/FRA 4/6, 7/5 e
7/5; Patty Schnyder/SUI 2/6,6/4 e 6/4
Bárbara Scliett/AUT; Justine Henin/BEL
6/1,7/6 (8/6) Jana Kandarr/ALE; Venus
Williams/EUA 6/3 e 6/3 Karina Habsu-
dova/SVK; Ludmila Cervanova/SVK 1/6,
6/3 e 6/4 Anne Kremer/LUX; Amanda
Coetzer/AFS 7/5, 1/6 e 6/1 Gala León
Garcia/ESP.

Malandro

condenado

a 200 anos

Hldrick Tiger Woods. Filho de
um negro americano e de uma tai-
landesa O nome do mais impor-
tanté golfista da atualidade foi
também, durante um ano (outubro
de 199S a outubro de 99), o nome
do branco Anthony Lemar Taylor,
agora condenado a 200 anos de
prisão por falsidade ideológica.
Taylor teria dito que o nome abre-
viado (Ellrick T. Woods). seria
Terrale, não Tiger. Mesmo com a
diferença literalmente à flor da
pele, alguns comerciantes não
identificaram o malandro. O ad-
vogado de Taylor. James Creiner.
afirmou ser impossível que os
vendedores das lojas em que seu
cliente fez compras não tivessem
reconhecido Tiger Woods, um dos
atletas mais famosos da atualida-
de. "O 

que eles estão dizendo é
que meu cliente simplesmente en-
trou na loja e se apresentou: eu
sou Eldrick Tiger Woods".

Mas não adiantou. O esteliona-
tário americano foi considerado
culpado não apenas por usar o no-
me e o número do seguro social de
Woods para adquirir um carro de
luxo e alugar um caminhão para
carregar os U$ 17 mil em compras
feitas com identificação do golfis-
j. Além desses delitos, Lemar,

que reformou também sua casa em
Sacramento (Califórnia), tinha em
seu currículo outras sete infrações
anteriores, incluindo dois assaltos
e outras falsificações, que o juiz
Michael Virgna decidiu incluir no
processo. Creiner afirmou que seu
cliente esperava pegar apenas no-
ve anos de prisão.

Primeira testemunha do julga-
mérito, Woods declarou não ter
dado permissão a Taylor, de 30
anos, cinco a mais que o golfista,
para gastar os milhares de dólares
debitados em seu cartão de crédi-
to, tampouco para dar entrada no
carro de luxo, um Lexus (já que
Taylor falsificou também a cariei-
ra de motorista). E ainda brincou:
"Tem certeza que era um Buick?",
ironizou, referindo-se a um de
seus veículos.

Foi encontrado também um ar-
mário para depósito, alugado no
nome de Woods, onde foram
achadas televisões, vídeo-casse-
tes, móveis, entre outros.

L
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Caminho de Guga cada vez mais

Brasileiro massacra Chang e vê derrotas dos principais adversários. Apenas sete cabeças-de-chave

Se na primeira rodada Gusta-
vo Kuerten sofreu para superar
a zebra croata Ivan Lyubicic,
ontem o brasileiro não precisou
suar tanto a camisa: venceu fá-
cil o americano Michael Chang
por 2 sets a OJ com um duplo
6/1, e passou às oitavas-de-final
do Masters Series de Roma. Pa-
ra facilitar o caminho de Guga à
conquista do torneio, mais qua-
tro cabeças-de-chave foram eli-
minados ontem: os russos Marat
Safin (2o) e Yevgeny Kafelnikov
(6o) perderam, respectivamente,
para Roger Federer, da Suíça, e
Jacobo Dia/., da Espanha; já o
sueco Thomas Enqvist, cabeça-
de-chave n° 13, foi derrotado
pelo alemão Nicolas Kiefer, en-
quanto o inglês Tim Henman
(9o) caiu diante do francês Ju-
lien Boutter.

Agora, apenas sete dos 16
mais bem posicionados do ran-
king de entradas da Associação
dos Tenistas Profissionais
(ATP) permanecem na competi-
ção. Hoje, Guga vai enfrentar o
argentino Franco Squillari que
venceu com facilidade o francês
Fabrice Santoro (6/4 e 6/0). Até
ontem à noite, o horário da par-
tida não havia sido confirmado.
Na única vez em que se enfren-
taram, o argentino venceu Gu-
ga, em 1996, pelo torneio de
Kitzbuhel.

A eliminação de Safin foi la-
vorável também a Guga no que
diz respeito ao ranking de entra-
das. O brasileiro, atual numero
um. se distancia ainda mais do
russo, segundo colocado, e ga-

Divulgação

Guga venceu ontem o americano Micluiel Chang com muita facilidade e passou às oitavas-de-final do Masters Series de Roma

rante a manutenção da liderança
do ranking até o final do Tor-
neio de Hamburgo, a ser realiza-
do na próxima semana.

A vitória de ontem foi a 31a
consecutiva de Guga em tor-
neios da ATP disputados no sai-

bro. Guga se aproxima do recor-
de de vitórias consecutivas nes-
se piso, que pertence ao austría-
co Thomas Muster, com 40 vitó-
rias. Desde a final do Masters
Series de Roma de 2000. há um
ano - quando foi derrotado para

o sueco Magnus Norman -. o
brasileiro foi derrotado apenas
uma vez no saibro, para o aus-
traliano Lleyton Hewitt, na Co-
pa Davis deste ano. De lá para
cá, foram 34 vitórias e cinco tí-
tulos: Hamburgo e Roland Gar-

ros (2000). Buenos Aires, Aca-
pulco e Moniecarlo (2001).

Massacre - A vitória de on-
tem só se desenhou difícil para
Gustavo Kuerten no início da
partida. Chang se movimentava
bem e houve longas trocas de

seguem no torneio

bolas antes da definição dos
pontos. Até que Guga conseguiu
quebrar o saque do americano
no terceiro game e deslanchou.
A partir daí, o brasileiro não
deu chances a Chang e fechou o
set em 6/1.

O segundo set foi ainda mais
fácil. Gustavo Kuerten quebrou
o serviço de Chang logo no se-
gundo game e abriu 5/0. Depois,
foi só manter o seu serviço para
fechar a partida cm mais um 6/1.

Oitavas-de-final Os jogos
das oitavas-de-final de Roma se-
rão os seguintes: Gustavo Kuer-
ten (BRA) x Franco Squillari
(ARG), Wayne Ferreira (AFS) x
Roger Federer (SUI), Alex Cor-
retja (ESP) x Lleyton Hewitt
(AUS). Juan Ferrem (ESP) x Ju-
lien Boutter (l-RA), liarei Levy
(1SR) x Nicolas Kiefer (ALE),
Sebastien Grosjean (FRA) x An-
dreas Vinciguerra (SUE), Nico-
!ás Lapentti (EQU) x Felix Man-
tilla (ESP) e Jacobo Diaz (ESP)
x Federico Luz/i (ITA).

Wimbledon O russo Ma-
rat Safin, assim como Guga já
fizera, criticou ontem o siste-
ma de cabeças-de-chave utili-
zado pelos organizadores do
Torneio de Wimbledon, na In-
glaterra, o mais tradicional dos
quatro torneios do Grand
Slam. O sistema não leva em
conta a posição dos tenistas no
atual ranking da ATP, mas o
histórico dos tenistas em Wim-
bledon, o que desfavorece tan-
to o brasileiro quanto o russo,
os dois primeiros colocados do
ranking de entradas.

FÓRMULA I
Petrobras fornece

óleo para a Jordan
A Petrobras assinou contrato
com a equipe inglesa Jordan para
fornecimento do óleo lubrificante
Lubrax. A empresa brasileira já
estava no circo da Fórmula 1.
fornecendo combustível para a
escuderia Williams. O anúncio
do segundo contrato na elite do
automobilismo foi feito ontem.
Mas o time não vai utilizar o
óleo brasileiro já na próxima
prova do ano] neste domingo, na
Áustria. O coordenador de
esporte motor da Petrobras,
Cláudio Thompson, explica que a
empresa terá que desenvolver um
composto ideal para o motor
Honda do time inglês. Quem
pode ganhar com isso é Ricardo
Zonta, hoje piloto de testes da
equipe, que sonha com uma vaga
no time titular em 2002. "Vamos

fazer o possível para vê-lo
correndo pela Jordan". disse
hompson.

VÔLEI FEMININO
Virna se apresenta

ao paulista BCN
Vima, destaque do Flamengo na
conquista do título brasileiro, foi
apresentada ontem em São Paulo
ao seu novo clube, o BCN. A
jogadora saiu do time rubro-negro
depois de um mês de espera para a
renovação de contrato. Além da
atacante, chega também ao time
Valeska (ex-Flamengo), Patrícia
Cocco (ex-Pinheiros) e o técnico
campeão masculino nos Jogos de
Barcelona, em 1992, José Roberto
Guimarães.

SURFE
Surfistas apenas

pegam sol no Taiti
Os melhores surfistas do mundo
estão pegando sol no Taiti. A
segunda etapa do World
Championship Tour (WCT),
programada para começar na
última terça-feira, foi adiada pela
segunda vez ontem por falta de
condições de surfe. Apesar das
ondas com o bom tamanho de
2m, o forte vento maral
impossibilitou o início da
competição. O americano Rob
Machado quebrou a mão
surfando na Califórnia e cancelou
sua participação no evento.

Cenas de 
pastelão 

no basquete

Piso derruba Fia

e Vasco e jogo
acaba em 0 a 0

LÚCIO DH CASTRO

Parecia a gravação de um filme
pastelão. Os jogadores de Flamen-
go e Vasco não se sustentavam em
pé na quadra, na tarde de ontem,
no Maracanãzinho, em partida
que seria válida pela 13a rodada do
Campeonato Brasileiro de bas-
quete masculino. Diante da inédi-
ta cena, alguns tombos e escorre-
gões depois de iniciada a partida,
nenhuma cesta marcada e 56 se-
gundos de tentativa de jogo, o juiz
Sérgio Pacheco interrompeu a
partida para limpeza da quadra.
Após a entrada de um exército de
escovões, baldes e rodos! tentou-
se reiniciar, mas uma nova bateria
de tombos e escorregões bizarros
foi o suficiente para o adiamento

da partida para hoje, às 18h, 110
mesmo Maracanãzinho.

Enquanto o presidente da Su-
derj. Chiquinho de Carvalho, res-
ponsável pelo Maracanãzinho,
tentava explicar o inusitado fato,
dizendo que os escorregões de-
viam-se à "resina utilizada para
vedar a reforma do piso", que se

desprendeu devido ao calor, o
Flamengo protestava por ter que
jogar no dia seguinte, já que terá
dois jogos fundamentais para
suas pretensões no campeonato:
Franca amanhã e Uberlândia no
domingo, ambos no Rio.

"O Flamengo não teve culpa de
o jogo não ser realizado, não tem

Lancepress
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O piso escorregadio não deixou Fia e Vasco jogarem ontem

nada a ver com o problema do pi-
so e. portanto, não pode ser preju-
dicado. Agora vamos jogar três jo-
gos decisivos em um espaço mini-
mo de tempo. Isso é uni absurdo
sem tamanho", afirmou o técnico
rubro-negro Cláudio Mortari, que
chegou a dizer que o Flamengo
não entraria em quadra hoje.

O ala rubro-negro Oscar ironi-
zou a situação. "Só tinha visto
quando chamavam para festa de
inauguração de ginásio. Aí, encera-
vam demais para brilhar na festa e
todo mundo escorregava. Aí. com-
binávamos de marcar só por zona
para ninguém se machucar. Mas as-
sim, em jogo para valer, nunca vi",
afirmou. Quem apresentar o ingres-
so da partida de ontem não paga.

Feminino- Vasco e Paraná
fazem hoje a terceira partida da
série melhor-de-cinco da final
do campeonato brasileiro temi-
nino 110 Tijuca, às 20h30. A série
está empatada em I a 1.

Placar JB

FUTEBOL
Copa do Brasil
Ponte Preta 1 x 1 Remo, Fortaleza 3x0
Bahia, Fluminense 0x0 Grêmio, Corinthi-
ans 3 x 0 Flamengo-PI, Portuguesa 1 x 1
Atiético-PR, São Paulo 2 x 0 Vitória e Ju-
ventude 2 (2) x 1 (3) Flamengo

Ponte Preta, Fortaleza, Grêmio,
Corinthians, Allético-PR, São Paulo e
Flamengo estão classificados
Taça Libertadores
Oitavas-de-final: São Caetano 1 x 0
Palmeiras
Liga dos Campeões
Semifinal
Bayern Munique 2 x 1 Real Madrid.

0 Bayern está classificado para a li-
nal contra o Valência.
Hoje:
Copa do Brasil
Oitavas-de-final:
Coritiba x Goiás.
Campeonato Pernambucano
1o turno
Recife x Sport; Central x Porto.
Campeonato Maranhense
2o turno
Tocantins x Bacabal.
Campeonato Mato-grossense
1o turno (1n fase)
Mixto x Barra.
Campeonato Amazonense
Io turno
Fast x Princesa.
Campeonato Amapaense

AFP

A americana Venus Williams venceu ontem, 11a Alemanha

1o turno
Ypiranga x Santos.
FUTSAL
Liga Futsal
Corinthians 4x4 Osasco.
• Não computados os jogos: Poker/Foz
Futsal (PR) x Rio Verde (GO) e UCS/MuI-
tisul (RS) x Minas. Se vencerem, os pa-
ranaenses estarão classificados para a
segunda fase da Liga, já os gaúchos

precisam apenas de um empate para
seguirem na competição.

BASQUETE
Campeonato Nacional Masculino
Botafogo 105 x 74 Fluminense
NBA
Semifinais da Conferência Leste:
Milwaukee Bucks 91 x 90 Charlotte
Hornets (Milwaukee lidera a melhor-
de-sete por 2 a 0).

Semifinais da Conferência Oeste:
Los Angeles Lakers 96 x 90 Sacramen-
to Kings (Lakers lidera a melhor-de-se-
te por 2 a 0.)
Nacional Feminino
Hoje-Final:
Vasco x Paraná.
• a melhor-de-cinco está empatada
em 1 a I.

TÊNIS
Master Series de Roma
Wayne Ferreira/AFS 6/4 e 6/4 Greg Ru-
sedski/ING; Harel Levy/ISR 6/4 e 7/6
(8/6) Francisco Clavet/ESP; Roger Fe-
derer/SUI 4/6,6/4 e 7/6 (7/5) Marat Sa-
fin/RUS; Alex Corretja/ESP 6/7 (4/7),
6/2 e 6/4
Albert Portas/ESP; Nicolas Kiefer/ALE
7/6 (7/4), 4/6 e 6/3 Thomas Enq-
vist/SUE; Jacobo Diaz/ESP 7/6 (7/3),
1/6 e 7/5 Evgueny Kafelnikov/RUS;
Lleyton Hewitt/AUS 7/5 e 6/3 Tommy
Haas/ALE; Sébastien Grosjean/FRA 7/5,
3/6 e 7/5 Sergi Bruguera/ESP; Andreas
Vinciguerra/SUE 3/6,7/5 e 6/3 Vincenzo
Santopadre/ITA; Félix MantilIa/ESP 3/6,
6/3 e 7/6 (7/3) Alex Calatrava/ESP;
Franco Squillari/ARG 6/4 e 6/0 Fabrice
Santoro/FRA; Juan Carlos Ferrero/ESP
6/1 e 6/3 Marcelo Ríos/CHI; Federico
Luzzi/ITA 6/3 e 7/6 (7/4) Hicham Ara-
zi/MAR; Nicolas Lapentti/EQU 3/6,6/3 e
7/5 Guillermo Coria/ARG; Gustavo Kuer-
ten/BRA 6/1 e 6/1 Michael Chang/EUA.

Malandro

condenado

a 200 anos

Eldrick Tiger Woods. Filho de
um negro americano e de uma tai-
landesa. O nome do mais impor-
tante golfista da atualidade loi
também, durante um ano (outubro
de 1998 a outubro de 99). o nome
do branco Anthony Lemar Taylor,
agora condenado a 200 anos de
prisão por falsidade ideológica.
Taylor teria dito que o nome abre-
viado (Eldrick T. Woods), seria
Terrale, não Tiger. Mesmo com a
diferença literalmente à flor da
pele, alguns comerciantes não
identificaram o malandro. O ad-
vogado de Taylor. James Creiner,
afirmou ser impossível que os
vendedores das lojas em que seu
cliente fez compras não tivessem
reconhecido Tiger Woods, um dos
atletas mais famosos da atualida-
de. "O 

que eles estão dizendo é
que meu cliente simplesmente en-
trou ha loja e se apresentou: eu
sou Eldrick Tiger Woods".

Mas não adiantou. O esteliona-
tário americano foi considerado
culpado não apenas por usar o no-
me e o número do seguro social de
Woods para adquirir um carro de
luxo e alugar 11111 caminhão para
carregar os U$ 17 mil em compras
feitas com identificação do gollls-
ta. Além desses delitos, Lemar,
que reformou também sua casa em
Sacramento (Califórnia), tinha em
seu currículo outras sete infrações
anteriores, incluindo dois assaltos
e outras falsificações, que o juiz
Michael Virgna decidiu incluir no
processo. Creiner afirmou que seu
cliente esperava pegar apenas no-
ve anos de prisão.

Primeira testemunha do julga-
mento, Woods declarou não ter
dado permissão a Taylor, de 30
anos, cinco a mais que o golfista,
para gastar os milhares de dólares
debitados em seu cartão de crédi-
to, tampouco para dar entrada no
carro de luxo, um Lexus (já que
Taylor falsificou também a cartei-
ra de motorista). E ainda brincou:
"Tem certeza que era um Buick?",
ironizou, referindo-se a um de
seus veículos.

Foi encontrado também um ar-
mário para depósito, alugado no
nome de Woods, onde foram
achadas televisões, vídeo-casse-
tes, móveis, entre outros.
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Nova tragédia na África

mata mais de 100 
pessoasViagem ao

desconhecido

O Flamengo embarcou para uma longa viagem

até Caxias do Sul sem saber se jogaria ou não con-

tra o Juventude. Tudo dependia de um recurso do

Mixto, que queria os pontos de seu jogo contra o

Juventude sob a alegação de que o clube gaúcho
escalara uni jogador sem condições.

O lógico seria realizar este julgamento na se-

gunda-feira, mas todos sabemos que o futebol bra-

sileiro não tem lógica. Nem dentro, nem lora de

campo. A Copa João Havelange mostrou que orga-

nização não é o forte dos nossos dirigentes.

ü problema do Juventude e apenas uma amostra

desta desorganização. Recentemente, depois de um

pacto de paz reunindo dirigentes c autoridades loi

prometido pelo menos um esboço de calendário que
até agora não deu o ar de sua graça. Mais adiante, um

programa para fiscalizar a segurança nos estádios,

também relegado ao limbo.
Às vésperas de uma competição internacional, o

técnico Leão não sabe quando contará com os jo-

gadores envolvidos nas decisões dos campeonatos

do Rio e de São Paulo. As datas da Copa das Con-

federações foram anunciadas com bastante antece-

dência, mas ninguém providenciou para que não

houvesse coincidência com as das decisões dos

campeonatos estaduais.
Navegando nesta bagunça, a Seleção Brasileira só

poderia fazer o triste papel que faz nas eliminatórias

para a Copa do Mundo. Sem datas para treinamentos,

o time brasileiro varia escalações c não consegue pas-
sar a certeza dá classificação]

O reflexo evidente é a ausência do torcedor nos es-

tádio| Poucas vezes o futebol brasileiro esteve tão

desacreditado. A lentidão das CPls lança sobre todos

os envolvidos suspeitas que não se concretizam, abre

perspectivas sombrias, mas até agora não levou a na-

da de concreto.
O torcedor não sabe na terça-feira se seu time joga

na quarta. Não sabe a escalação da Seleção Brasileira

porque nem o técnico sabe. Como não sabe se deixa-

remos de ter a nossa derradeira certeza: a de ter a uni-

ca seleção que disputou todas as Copas do Mundo.
¦ ¦¦

Lembro-me bem de como elas foram anuncia-

das. As parcerias com empresas eram a salvação

dos clubes, segundo os dirigentes. Fantásticos

campos de treinamentos, reformas de estádios,

contratações milionárias, tudo seria realizado ta-

cilmente, tal a fartura dc dinheiro.
Eeram longas parcerias, com dinheiro a rodo. As lo-

tos nos jornais mostravam dirigentes de clubes sorriden-

tes, apertando as mãos de representantes dc multinacio-

nais decididos a investir no grande negócio do futebol.

Hoje, os clubes estão quebrando junto com alguns

parceiros. Os campos dc treinamento estão cobertos dc

capim, as reformas dos estádios não saíram do papel.
Os dirigentes sorridentes não dar o ar de sua graça.

¦ ¦¦
O Bezerra foi pro brejo.

i Milhares de torcedores são pisoteados após briga no Estádio Nacional de Gana

ACCRA - Mais de 100 pes-
soas morreram ontem por cau-
sa de incidentes ocorridos no
Estádio Nacional de Gana,
após a partida entre os dois
clubes mais populares do país,
o Hearts of Oak e o Kumasi
Ashanti Kotoko, válido pelo
campeonato local. Segundo o
diretor do hospital militar de
Áccraj o general Dan Iwum,
foi confirmada a chegada de
102 mortos ao centro médico,
além de mais de 53 feridos.
Uma televisão estatal divulgou
à agência dc notícias Reuters,
o que ainda não foi confirma-
do, que o número de mortos
chega a mais de 120.

Se esse número de mortos
for confirmado, trata-se da
maior tragédia em estádios de
futebol desde 1964, quando
300 pessoas morreram no Está-
dio Nacional de Lima, no Peru,

num amistoso entre Peru e Ar-
gentina. Na ocasião, uma parte
da arquibancada desabou.

A confusão de ontem, em
Gana, começou logo depois de
encerrada a partida, em que o
Hearts of Oak, atual campeão
africano, derrotou o rival por 2
a 1. Inconformados, adeptos
do Kotoko passaram a quebrar
as cadeiras numeradas do está-
dio. Os torcedores do Oak rea-
giram e seguiu-se violento
condito, obrigando a polícia a
usar de energia para contê-los.
Os portões do estádio perma-
neceranJ fechados e os espec-
tadores, confundido! pelo gás
lacrimogêneo atirado pelos po-
lidais, não puderam deixar o
local. No desespero, milhares
de pessoas lbram pisoteadas.

Segundo o diretor-executi-
vo do Hearts of Oak. um exa-
gero da polícia foi o responsa-

vel pela tragédia. "Acho que
eles atiraram muito gás lacri-
mogêneo, de maneira desne-
cessária", disse Harry Zakour.

Dez minutos após a tragé-
dia, ambulâncias e carros do
Corpo de Bombeiros passaram
a chegar ao estádio, prestando
os primeiros socorros. Os ca-
dáveres passaram a ser leva-
dos para uma sala improvisa-
da.

O presidente de Gana, Aun-
que John Kufuor, não se pro-
nunciou sobre o ocorrido. Se-
gundo a assessora de impren-
sa, Elisabeth Ohene, o presi-
dente afirmou que será convo-
cado para hoje um conselho
extraordinário de ministros
para uma tomada de providên-
cias sobre a tragédia.

A tragédia de ontem em
Gana é a quarta ocorrida em
território africano e a quinta

verificada em estádios do pia-
neta em menos de um mês. Dc
acordo com números oficiais,
os incidentes provocaram 155
mortes: 43 em Johanesburgo,
na África do Sul, em 11 de
abril; 10 em 29 de abril, em
Lumumbas, na República De-
mocrática do Congo; uma em
Sari, no Irã, e outra em Abid-
jau, na Costa do Marfim, am-
lias no fim de semana passado,
além das mais de 100 de on-
tem, em Gana.

Na ocasião do incidente
ocorrido na África do Sul, no
dia 11 de abril, inclusive, chc-
gou-se a comentar que a can-
didatura do país para sediar a
Copa do Mundo de 2010 esta-
va em risco, devido ao inci-
dente. Antes da tragédia, a
África do Sul era considerada
a favorita para a sede da com-
petição.

Técnico do Equador é baleado

O ex-presidente

Abdalah teria

sido o mandante

QUITO - O técnico da se-
leção do Equador, o colom-
biano Hernán Dario Gomez,
sofreu um atentado na noite
de terça-feira, no saguão do
Milton Colón de Guaiaquil,
durante reunião com diri-
gentes da federação local.
Um dos três disparos atingiu
a perna esquerda de Gomez,
que também sofreu golpes
que lhe causaram fratura no
nariz. A polícia apurou que
Joselo Rodriguez, autor do
disparo, cumpria ordens do
ex-presidente da República,
Abdalah Bucaram, exilado
atualmente no Panamá. Ab-
dalah ficou revoltado ao sa-
ber que seu filho, Dalo Bu-
caram, não foi convocado
para a seleção Sub-20 que
vai disputar o Mundial da
categoria, no próximo mês,
na Argentina.

O acusado é dirigente do
Santa Rita, um pequeno clu-
be da cidade, onde joga Da-
lo. Rodriguez foi preso du-
rante a madrugada, quando
deixava sua casa para rei u-
giar-se fora de Guaiaquil.

Abdalah foi afastado da
presidência do Equador em
1997 por 

"incapacidade

mental para exercer as fun-
ções necessárias ao cargo",
de acordo com comunicado

Guaiaquil. Equador - AFP

Hernán Gomez .foi imediatamente submetido a uma cirurgia

oficial da época. Abdalah pre-
side o Santa Rita no exílio.
Circularam informações, não
confirmadas, de que documen-
tos de Jacobo Bucaram, um pa-
rente próximo de Abdalah, fo-
ram encontrados no saguão do
Hotel Colón durante as primei-
ras investigações.

Hernán Dario Gomez loi

imediatamente levado para o
Hospital Kennedy de Guaia-
quií, onde foi submetido a ci-
rurgia para extrair a bala. De
acordo com os médicos, Go-
mez poderá continuar exercen-
do normalmente as suas ativi-
dades. "A operação foi bem-
sucedida. Ele está consciente e
seu estado é estável. As radio-

grafias mostram que o feri-
mento não deixará seqüela",
garantiu o médico Jorge
Machado, responsável pela
cirurgia.

O atentado causou como-
ção em todo o Equador, pois
a seleção do país, dirigida
por Gome/., ocupa a terceira
colocação das Eliminatórias
sul-americanas para a Copa
do Mundo de 2002.

O atual presidente do
Equador, Gustavo Noboa, se
apressou em enviar uma men-
sagem a Gomez, na qual la-
mentou o episódio e desejou
ao treinador "um 

pronto res-
íabelecimento". O ministro
do Interior, Juan Manrique,
qualificou o atentado de "ter-

rível" e prometeu que o Go-
vemo trataria de tomar "as

providências necessárias".
Outros atentados - A

paixão futebolística pode
ser acusada de outros cri-
mes, nos últimos anos. Em
1994, o zagueiro Escobar,
da Colômbia, foi assassina-
do pelo Cartel de Cáli, que
o considerou responsável
pela eliminação da seleção
nacional da Copa dos Esta-
dos Unidos. Também por
causa da Copa de 94, o go-
leiro camaronês Joseph-An-
toine Bell foi vítima de um
atentado em seu país. Re-
voltados com a derrota de 6
a I para a Rússia, torcedo-
res atearam fogo a sua resi-
dência.

Holanda investiga concentraçãoBayern joga 
a final

contra o Yalencia

MUNIQUE, ALEMANHA -
O Bayern Munique decide a
Copa dos Campeões da Euro-
pa no próximo dia 23, contra
o Valencia, no Estádio Giu-
seppe Meazza, em Milão. O
Bayern ganhou o torneio em
1974, 1975 e 1976; o Valen-

. cia, que faz sua segunda final
consecutiva - perdeu em 2000
para o Real Madrid - jamais
conquistou o título.

O Bayern garantiu a vaga
ao vencer o Real Madrid por 2
a 1, ontem à noite no Estádio
Olímpico de Munique. O time
fez 1 a 0 logo aos 8min, quan-
do Élber concluiu de cabeça,
aproveitando passe do ganês
Kuffour.

O Real Madrid empatou
aos 18min. Raul aparou cru-
zamento de Roberto Carlos e
rolou para Figo bater de pri-
ineira. Aos 34min, Jeremies
concluiu com chute da meia-
lua, após jogada ensaiada,
marcando o gol da vitória.

No segundo tempo, o Real
Madrid passou a jogar com

L

quatro atacantes. O brasileiro
Sávio entrou no lugar de Ste-
ve McManaman aos lómin e
Fernando Morientcs substi-
tuiu Karanka. As alterações,
porém, não foram suficientes
para alterar o resultado.

Descontos - Em 1999, o
Bayern de Munique chegou à
final da Copa dos Campeões
da Europa contra o inglês
Manchester United no estádio
Nou Camp, em Barcelona, e
foi derrotado por 2 a 1. Os
dois gols do time bretão fo-
ram marcados nos descontos.

Bayern Munique: Kahn;
Kuffour, Andersson e Linke;
Sagnol, Jeremies (Sforza),
Hargreaves e Lizarazu; Scholl
(Santa Cruz), Salihamidzic e
Élber (Zickler). Técnico: Ott-
mar Hitzfeld. Real Madrid:
Casillas; Salgado, Karanka
(Morientes), Hierro e Roberto
Carlos; Helguera, Makelele,
Figo e McManaman (Sávio);
Raul e Guti. Técnico: Vicente
dei Bosque. Juiz: Kim Milton
Nielsen (Dinamarca).

AMSTERDAM - A pOSSibili-
dade de os jogadores Edgar Da-
vids, do Juventus (1TA), e Frank
de Bôer, do Barcelona (ESP),
ambos da seleção holandesa, se-
rem suspensos por dois anos,
após terem sido flagrados em
exames antidoping pelo consu-
mo da substância nandrolona,
causou comoção na Holanda. A
Federação Holandesa de Futebol
iniciou uma investigação sobre
os alimentos e os suprimentos
nutncionais que foram consumi-
dos pelos membros da seleção
nas últimas seis concentrações.

Apesar da intenção da Fede-

ração Holandesa de investigar
alimentos e suprimentos nutri-
cionais consumidos nas concen-
trações, o médico da seleção,
Fritz Kessel, descartou que a
nandrolona tenha sido prove-
niente da alimentação, "As

substâncias encontradas nos
exames não têm nada a ver com
a comida. No entanto, os joga-
dores da seleção costumam con-
sumir vitaminas quando estão
concentrados há um certo tem-
po", disse Kessel. «

O médico aconselhou todos
os jogadores da equipe nacional
da Holanda a se submeterem a

exames antidoping para buscar
a origem do problema. O apoia-
dor Marc Overmars, compa-
nheiro de De Bôer no Barcelo-
na, concorda com Kessel. "To-

dos os jogadores convocados
para a seleção nesta temporada
têm que ficar em estado de aler-
ta. Eles não sabem que substân-
cia ingeriram e podem ser fia-
grados no antidoping", afirmou
Marc Overmars.

O apoiador holandês saiu cm
defesa de seus companheiros.
"Acredito na inocência de Frank
(de Bôer) e tenho certeza dc que
ele não ingeriu nenhuma

substância proibida, mas acho
que todos nós deveríamos passar
por exames para descobrir o que
está acontecendo", sugeriu. "Até

os médicos da seleção holandesa
estão preocupados com o pro-
blema", advertiu Overmars.

No mesmo dia em que De
Bôer foi submetido ao antido-
ping, outro holandês, Patrick
Kluivert, também do Barcelo-
na, teve a urina analisada. Am-
bos passaram pelo teste depois
do jogo contra o Celta pelas
quartas-de-final da Copa da
Uefa. 0 resultado de Kluivert
foi negativo.

SEU FN DE SEMANA CONEfA AQUI. 
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SÉRGIO NORONHA

Viagem ao

desconhecido

0 Flamengo embarcou para uma longa viagem

até Caxias do Sul sem saber se jogaria ou não con-

tra o Juventude. Tudo dependia de um recurso do

Mixto, que queria os pontos de seu jogo contra o

Juventude sob a alegação de que o clube gaúcho
escalara um jogador sem condições.

0 lógico seria realizar este julgamento na se-

gundf-feira, mas todos sabemos que o futebol bra-

sileiro não tem lógica. Nem dentro, nem fora de

campo. A Copa João Havelange mostrou que orga-

nização não é o forte dos nossos dirigentes.
0 problema do Juventude e apenas uma amostra

desta desorganização. Recentemente, depois de um

pacto de paz reunindo dirigentes c autoridades foi

prometido pelo menos um esboço de calendário que
até agora não deu o ar de sua graça. Mais adiante, um

programa para fiscalizar a segurança nos estádios,

também relegado ao limbo.
Às vésperas de uma competição internacional, o

técnico Leão não sabe quando contará com os jo-

gadores envolvidos nas decisões dos campeonatos

do Rio c de São Paulo. As datas da Copa das Con-

federações foram anunciadas com bastante antece-

dencia, mas ninguém providenciou para que não

houvesse coincidência com as das decisões dos

campeonatos estaduais.
Navegando nesta bagunça, a Seleção Brasileira só

poderia fazer o triste papel que faz nas eliminatórias

para a Copa do Mundo. Sem datas para treinamentos,

o time brasileiro varia escalações e não consegue pas-
sar a certeza da classificação.

O reflexo evidente é a ausência do torcedor nos es-

tádios. Poucas vezes o futebol brasileiro esteve tão

desacreditado. A lentidão das CPIs lança sobre todos

os envolvidos suspeitas que não se concretizam, abre

perspectivas sombrias, mas até agora nao levou a na-

da de concreto.
O torcedor não sabe na lerça-feira se seu time joga

na quarta. Não sabe a escalação da Seleção Brasileira

porque nem o técnico sabe. Como não sabe se deixa-

remos de ter a nossa derradeira certeza: a de ter a úni-

ca seleção que disputou todas as Copas do Mundo.
¦ ¦¦

Lembro-me bem de como elas foram anuncia-

das. As parcerias com empresas eram a salvação

dos clubes, segundo os dirigentes. Fantásticos
campos de treinamentos, reformas de estádios,

contratações milionárias, tudo seria realizado ta-

cilmente, tal a fartura de dinheiro.
E eram longas parcerias, com dinheiro a rodo. As lo-

tos nos jornais mostravam dirigentes de clubes sorriden-
tes, apertando as mãos de representantes de multinacio-
nais decididos a investir no grande negócio do futebol.

Hoje, os clubes estão quebrando junto com alguns

parceiros. Os campos de treinamento estão cobertos de
capim, as reformas dos estádios não saíram do papel.
Os dirigentes sorridentes não dar o ar de sua graça.

¦ ¦¦
O Bezerra foi pro brejo.

Nova tragédia na África

mata mais de 100 
pessoas

¦ Milhares de torcedores são pisoteados após briga no Estádio Nacional de Gana

ACCRA - Mais de 100 pes-
soas morreram ontem por cau-
sa de incidentes ocorridos no
Estádio Nacional de Gana,
após a partida entre os dois
clubes mais populares do país,
o Hearts of Oak e o Kumasi
Ashanti Kotoko, válido pelo
campeonato local. Segundo o
diretor do hospital militar de
Accra, o general Dan Twum,
foi confirmada a chegada de
102 mortos ao centro médico,
além de mais de 53 feridos.
Uma televisão estatal divulgou
à agência de notícias Reuters,
o que ainda não foi confirma-
do, que o número de mortos
ultrapassa 120.

Se esse número de mortos
for confirmado, trata-se da
maior tragédia em estádios de
futebol desde 1964, quando
300 pessoas morreram no Está-
dio Nacional de Lima, no Peru,

num amistoso entre Peru e Ar-
gentina. Na ocasião, uma parte
da arquibancada desabou.

A confusão de ontem, em
Gana, começou logo depois de
encerrada a partida, em que o
Hearts of Oak, atual campeão
africano, derrotou o rival por 2
a I. Inconformados, adeptos
do Kotoko passaram a quebrar
as cadeiras numeradas do está-
dio. Os torcedores do Oak rea-
giram e seguiu-se violento
conflito) obrigando a polícia a
usar de energia para contê-los.
Os portões do estádio perma-
neceram fechados e os espec-
(adores, confundidos pelo gás
lacrimogêneo atirado pelos po-
lidais, nao puderam deixar o
local. No desespero, milhares
de pessoas foram pisoteadas.

Segundo o diretor-cxecuti-
vo do Hearts of Oak, um exa-
gero da polícia foi o responsa-

vel pela tragédia. "Acho 
que

eles atiraram muito gás (acri-
mogêneo, de maneira desne-
cessária", disse Harry Zakour.

Dez minutos após a tragé-
dia, ambulâncias e carros do
Corpo de Bombeiros passa-
ram a chegar ao estádio, pres-
tando os primeiros socorros.
Os cadáveres passaram a ser
levados para uma sala impro-
visada.

O presidente de Gana, Aun-
que John Kufuor, não se pro-
nunciou sobre o ocorrido. Se-
gundo a assessora de impren-
sa, Elisabeth Ohene, o presi-
dente afirmou que será convo-
cado para hoje um conselho
extraordinário de ministros
para uma tomada de providên-
cias sobre a tragédia.

A tragédia de ontem em
Gana é a quarta ocorrida em
território africano e a quinta

verificada cm estádios do pia-
neta em menos de um mês. De
acordo com números oficiais,
os incidentes provocaram 155
mortes: 43 em Johanesburgo,
na África do Sul, em 11 de
abril; 10 em 29 de abril, em
Lumumbas, na República De-
mocrática do Congo; uma em
Sari, no Irã, e outra em Abid-
•jan, na Costa do Marfim, am-
bas no fim de semana passado,
além das mais de 100 de on-
tem, em Gana.

Na ocasião do incidente
ocorrido na África do Sul, no
dia 11 de abril, inclusive, che-
gou-se a comentar que a can-
didatura do país para sediar a
Copa do Mundo de 2010 esta-
va em risco, devido ao inci-
dente. Antes da tragédia, a
África do Sul era considerada
a favorita para a sede da com-
petição.

Técnico do Equador é baleado

O ex-presidente

Abdalah teria

sido o mandante

QUITO - O técnico da se-
leção do Equador, o colom-
biano Hernán Dario Gome/.,
sofreu um atentado na noite
de terça-feira, no saguão do
Hilton Colón de Guaiaquil,
durante reunião com diri-
gentes da federação local.
Um dos três disparos atingiu
a perna esquerda de Gomez,
que também sofreu golpes
que lhe causaram fratura no
nariz. A polícia apurou que
Joselo Rodriguez, autor do
disparo, cumpria ordens do
ex-presidente da República,
Abdalah Bucaram, exilado
atualmente no Panamá. Ab-
dalah ficou revoltado ao sa-
ber que seu filho, Dalo Bu-
caram, não foi convocado
para a seleção Sub-20 que
vai disputar o Mundial da
categoria, no próximo mês,
na Argentina.

O acusado é dirigente do
Santa Rita, um pequeno clu-
be da cidade, onde joga Da-
Io. Rodriguez foi preso du-
rante a madrugada, quando
deixava sua casa para refu-
giar-se fora de Guaiaquil.

Abdalah foi afastado da
presidência do Equador em
1997 por 

"incapacidade

mental para exercer as fun-
ções necessárias ao cargo",
de acordo com comunicado

Guaiaquil, Equador - AFP

Hernán Gomez foi imediatamente submetido a uma cirurgia

oficial da época. Abdalah pre-
side o Santa Rita no exílio.
Circularam informações, não
confirmadas, de que documen-
tos de Jacobo Bucaram, um pa|
rente próximo de Abdalah, fo-
ram encontrados no saguão do
Hotel Colón durante as primei-
ras investigações.

Hernán Dario Gomez foi

imediatamente levado para o
Hospital Kennedy de Guaia-
quil, onde foi submetido a ci-
rurgia para extrair a bala. De
acordo com os médicos, Go-
mez poderá continuar exercen-
do normalmente as suas ativi-
dades. "A operação foi bem-
sucedida. Ele está consciente e
seu estado é estável. As radio-

grafias mostram que o feri-
mento não deixará seqüela",
garantiu o médico Jorge
Machado, responsável pela
cirurgia.

O atentado causou como-
ção em todo o Equador, pois
a seleção do país, dirigida
por Gomez, ocupa a terceira
colocação das Eliminatórias
sul-americanas para a Copa
do Mundo de 2002.

O atual presidente do
Equador, Gustavo Noboa, se
apressou em enviar uma men-
sagem a Gomez, na qual la-
mentou o episódio e desejou
ao treinador "um 

pronto res-
tabelecimento". O ministro
do Interior, Juan Manrique,
qualificou o atentado de "ter-

rível" e prometeu que o Go-
verno trataria de tomar "as

providências necessárias".
Outros atentados - A

paixão futebolística pode
ser acusada de outros cri-
mes, nos últimos anos. Em
1994, o zagueiro Escobar,
da Colômbia, foi assassina-
do pelo Cartel de Cáli, que
o considerou responsável
pela eliminação da seleção
nacional da Copa dos Esta-
dos Unidos. Também por
causa da Copa de 94, o go-
leiro camaronês Joseph-An-
toine Bell foi vítima de um
atentado em seu país. Re-
voltados com a derrota de 6
a 1 para a Rússia, torcedo-
res atearam fogo a sua resi-
dência.

Bayern joga 
a final

contra o Valencia

Holanda investiga concentração

MUNIQUE, ALKMANHA -
O Bayern Munique decide a
Copa dos Campeões da Euro-
pa no próximo dia 23, contra
o Valencia, no Estádio Giu-
seppe Meázzáf em Milão. O
Bayern ganhou o torneio em
1974, 1975 e 1976; o Valen-
cia, que faz sua segunda final
consecutiva - perdeu em 2000
para o Real Madrid - jamais
conquistou o título.

O Bayern garantiu a vaga
ao vencer o Real Madrid por 2
a 1, ontem à noite no Estádio
Olímpico de Munique. O time
fez i a 0 logo aos 8min, quan-
do Élber concluiu de cabeça,
aproveitando passe do gaites
Kuffour.

O Real Madrid empatou
aos 18min. Raul aparou cru-
zamento de Roberto Carlos e
rolou para Figo bater de pri-
meira. Aos 34min, Jeremies
concluiu com chute da meia-
lua, após jogada ensaiada,
marcando o gol da vitória.

No segundo tempo, o Real
Madrid passou a jogar com

quatro atacantes. O brasileiro
Sávio entrou no lugar de Ste-
vc McManaman aos 16min e
Fernando Morientes substi-
tuiu Karanka. As alterações,
porém, não foram suficientes
para alterar o resultado.

Descontos - Em 1999, o
Bayern de Munique chegou à
final da Copa dos Campeões
da Europa contra o inglês
Manchester United no estádio
Nou Camp, em Barcelona, e
foi derrotado por 2 a 1. Os
dois gols do time bretão fo-
ram marcados nos descontos.

Bayern Munique: Kahn;
Kuffour, Andersson e Linke;
Sagnol, Jeremies (Sforza),
Hargreaves e Lizarazu; Scholl
(Santa Cruz), Salihamidzic e
Élber (Zickler). Técnico: Ott-
mar Hitzfeld. Real Madrid:
Casillas; Salgado, Karanka
(Morientes), Hierro e Roberto
Carlos; Helguera, Makelele,
Figo e McManaman (Sávio);
Raul e Guti. Técnico: Vicente
dei Bosque. Juiz: Kim Milton
Nielsen (Dinamarca).

AMSTI-RDAM - A
dade de os jogadores Edgar Da-
vids, do Juventus (ITA), e Frank
de Bôer, do Barcelona (ESP), am-
bos da seleção holandesa, serem
suspensos por dois anos, após te-
rem sido flagrados em exames an-
tidoping pelo consumo da
substância nandrolona, causou
comoção na Holanda. A Federa-
ção Holandesa de Futebol iniciou
uma investigação sobre os ali-
mentos e os suprimentos nutricio-
nais que foram consumidos pelos
membros da seleção nas últimas
seis concentrações.

Apesar da intenção da Federa-
ção Holandesa de investigar ali-
mentos e suprimentos nutricio-
nais consumidos nas concentra-
ções, o médico da seleção, Fritz
Kessel, descartou que a nandro-
lona tenha sido proveniente da
alimentação. "As substâncias cn-
contradas nos exames não têm
nada a ver com a comida. No en-
tanto, os jogadores da seleção
costumam consumir vitaminas
quando estão concentrados há
um certo tempo", disse Kessel.

O médico aconselhou todos os
jogadores da equipe nacional da
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Edgar Davids foi pego no antidoping há duas semanas

Holanda a se submeterem a exames
antidoping para buscar a origem do
problema. O apoiador Marc Over-
mars, companheiro de De Bôer no
Barcelona, concorda com Kessel.
"Todos os jogadores convocados
para a seleção nesta temporada têm
que ficar em estado de alerta. Eles
não sabem que substância ingeri-
ram e podem ser flagrados no anti-
doping", afirmou Marc Overmars.

O apoiador holandês saiu em
defesa de seus companheiros. "A-

credito na inocência de Frank (de
Bôer) e tenho certeza de que ele
não ingeriu nenhuma substância
proibida, mas acho que todos nós
deveríamos passar por exames
para descobrir o que está aconte-
cendo", sugeriu. "Até os médicos
da seleção holandesa estão preo-
cupados com o problema", adver-
tiu Overmars.

No mesmo dia em que De
Bôer foi submetido ao antido-
ping, outro holandês, Patrick
Kluivert, também do Barcelona,
teve a urina analisada. Ambos
passaram pelo teste depois do jo-
go contra o Celta pelas quartas-
de-final da Copa da Uefa. O re-
sultado de Kluivert foi negativo.
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Vasco 100% vence de novo: 3 a 1

iTime pode até perder por um gol de diferença para o Concepción, semana que vem, que se classificará na Libertadores

CONCliPCIÓN 0 Vasco man-
teve seus l(H)':í de aproveitamento
na Libertadores da América e a in-
vencibilidade de 17 jogos na tem-
girada. Mas a vitória por 3 a I so-
bre o frágil Deportes Concepción,
de virada, ontem à noite, no Chile,
não foi tão fácil quanto se esperava.
A disposição do penúltimo coloca-
do no Campeonato Chileno por
pouco não complicou a vida vas-
caína. Muito superior tecnicamen-
te, entretanto, o tiine de Joel Santa-
na soube explorar os contra-ata-
quês e chegar à vitória com dois
gols de Jiininno Paulista e um de
Romário que pediu para ser subs-
tituído no fim, mas não preocupa.

Com a vitória, o Vasco pode per-
der por até um gol de diferença no
jogo de volta, na próxima qüarta-fei-
ra, que estará classificado para as
quartas-de-linal da Libertadores. A
partida está marcada para São Ja-
nuário, mas a diretoria do Conccp-
ción tenta mudar para o Maracanã,
alegando que o estádio do Vasco não
tem capacidade para 30 mil pessoas,
como exige a Confederação Sul-A-
merieana de Futebol.

Empurrado por sua torcida, o
Concepción partiu sem medo para
cima do Vasco. L logo aos oito mi-
nutos, ajudado por uma falha de
Helton, a equipe chilena abriu o
marcador, com gol do atacante Ver-
dugo: 1 a 0. A festa. 110 entanto, du-
rou pouco. A frágil aèfesa do Con-
cepción devolveu a gentileza de
Helton, aos 19min, e assistiu ao pe-
quenino Junmho Paulista subir sozi-
nho 11a área para marcar, de cabeça,
o gol do empate.

Os chilenos não se intimidaram.

Mantiveram-se no ataque e, princi-
palmente no início do segundo tem-
po, pressionaram o Vasco em seu
campo de defesa. Mas depois de pe-
Io menos três ótimas oportunidades
desperdiçadas, o Concepción foi
castigado: aos 2()min. Pcdrinho re*
cebeu livre na área, chutou cruzado
e a bola sobrou para Romário, sem-
pre Bem colocado, virar o placar:
Vasco 2a 1 e quarto gol do Baixinho
na competição - os artilheiros são
Gonzalbz. do Guarani, e Giovanni,
do Cruzeiro, com seis gols.

No fim de jogo, na base da von-
tade, o Concepción ainda buscou o
empate, Mas a pressão abriu espaços
na defesa e. já nos acréscimos, Juni-
nho Paulista aumentou para 3 a I.

Acordo A diretoria do Vasco
confirmou ontem que está próxi-
ma de um acordo com o Bank of
America para retomar a parceria.
Até o final do Estadual a paz. entre
as duas partes deve ser anunciada
oficialmente.

C0NCEPCI0N n
Montoya, Bautista, Torres. Lópe? e Perez
(Lobos). Aravena. Garrido. Almendra e Ivan
Canele; Montecinos e Verdugo Técnico:
Fernando Cavalleri

VASCO
Helton; Clebson, Geder. Torres e Jorginhõ
Paulista. Fabiano Eller, Paulo Miranda. Pedri-
nho (Viola) e Juninho Paulista, Romário (De-
dél e Euller Técnico: Joel Santana
Local: Estádio Municipal de Avenida Ignacio
Collao. Concepción Arbitragem: Carlos Torres
(PAR), auxiliado por Atílio Invemizzi e Cecilio
Bejarano. Cartões Amarelos: Jorginho Paulis-
ta. Paulo Miranda. Juninho Paulista. Torres.
Gols: Vergugo, aos 8mm. Juninho Paulista, aos
!9min No segundo tempo. Romário, aos
20min e Juninho Paulista, aos 50mm

itcrMiii ii'i if"i ;i ». •

Fia prioriza

Copa dos

Campeões

O superintendente de futebol
do Flamengo, Walter Srour, depo-
sita todas as suas esperanças na
conquista do tricampeonato esta-
dual. Menos pelo valor do prêmio
para o campeão - "escassos RS
400 mil" - e mais pela chance de
disputar a Copa dos Campeões,
no Nordeste, entre 20 de junho e
7 de julho. 

"É o caminho mais
curto que o Flamengo tem para
chegar à Taça Libertadores , dis-
se Srour. Além disso, a conquista
da Copa dos Campeões represen-
faria uma receita de RS 1,4 mi-
Ihão ao clube, que deve três me-
ses de salários, cinco cotas de di
reitos de imagem aos jogadores e
tem encontrado sérias dificulda-
des para colocar as contas em dia.
"Se vencermos a Copa dos Cam-
peões, poderemos também optar
por priorizar o Brasileiro e deixar
a Mercosul de lado", acrescentou
o superintendente.

Não que Srour despreze a
Mercosul. Ainda mais que a
Traffic, organizadora do torneio,
adiantará a cota da primeira fase
(o valor não foi revelado) para os
clubes participantes, o que per
mitiria ao Flamengo pagar pelo
menos um mês de salários atra-
sados. O superintendente aíir-
mou, no entanto, que não topará
tudo por dinheiro. "A Rede Glo-
bo e a Traffic chegaram a um
acordo sobre a organização dos
calendários nacional e interna-
cional e garantiram que respeita-
rão o limite de apenas dois jogos
por semana. Mais que isso o Fia-
mengo não aceitará", avisou o
superintendente. Existe ainda a
possibilidade de a Mercosul vir a
classificar para o Mundial de
Clubes. Neste caso, o torneio
passará a ser visto com outros ol-
hos pelos rubro-negros.

Controler - O presidente do
Flamengo, Edmundo Santos Sil-
va, segue firme em seu processo
de reestruturação administrativa
de clube, e criou mais um cargo:
o de controler geral. A função do
novo profissional é administrar
todas as superintendências do
Flamengo, e servir como interlo-
cutor entre elas e a presidência.
Para o cargo, foi escolhido o ad-
ministrador Nílton Maia Leão.
Curiosamente, Maia Leão é ex-
funcionário da 1SL, ex-parceira
econômica do Flamengo, que es-
tá em processo de falência.

João Paulo Engelbrecht - 14/04/2001

Dé fica sem zagueiros

para 
a última rodada

A despedida do Botafogo do Campeonato gueiro, sofreu uma lesão no joelho direito. Dê-
Estadual vai ser problemática. O técnico Dé nis. que ainda sente doies no joelho direito, é o
está com muitas dificuldades para escalar único que tem chances de jogar, mas depende
equipe que enfrentará o Cabolriense - ameaça- de uma avaliaçao que será leita pelos médicos,
do de rebaixamento -. no próximo sábado. Armação - Mas, para Dé, a falta de zaguet-
maior dilema do treinador está no fato de ele, ros não é o único problema para a partida con-
simplesmente, não ter zagueiros para colocar tra ó Cabolriense. O treinador fez uma adver-
em campo. 

"" tência. 
Ele teme que possa ocorrer alguma ar-

No treino realizado na manhã de ontem, em mação para prejudicar o América, que, ao lado
Caio Martins, ele precisou utilizar vários joga- do time de Cabo Frio. briga para não cair para a
dores das equipes de juniores e juvenis para segunda divisão.
completar o time titular. Embora não tenha con- Dé lembrou o episódio do jogo entre Amcri-
firmado, Dé contou que. pela falta de jogadores, ca e Americano, na qual torcedores americanos
o time deverá começar jogando na despedida do criticaram o presidente da Federação de Futebol
Botafogo do Campeonato Estadual com Vágner. do Rio, Eduardo Vianna. torcedor do time de
Rodrigo Fernandes, Cléber, Ricardo e Augusto; Campos. "Minha preocupação é com os jogado-
Afonso, Serginho. Léo e Geraldo; Donizete res do Botalogo, que são jovens e não devem
Taílson 

ser 
envolvidos em confusões desse tipo. A equi-

Todos os zagueiros do Botafogo estão com pe do Botafogo passa por um processo de relor-
algum tipo de problema. Sandro, por exemplo, mulação e meus jogadores são recém-saídos dos
recupera-se de uma cirurgia no joelho direito, juniores. Eu tenho esse receio porque não que-
Váldson foi afastado do elenco. Bruno tem uma ro que amanhã eles venham sofrer com qual-
contusão na virilha direita. Júnior, que na ver- quer tipo de acusação, Causando prejuízos ás

O tWüco Dé (lindo está receoso com a arbitragem (Io jpgo dade é cabeça-de-área, mas já jogou como za- suas carreiras , concluiu De.

Asprilla e Viveros

aprovam Maturana

Felipe Varanda - 16/03/2001

Os colombianos do Flumi-
nense. Viveros e Asprilla, gosta-
ram do retorno do técnico Fran-
cisco Maturana ao comando da
seleção de seu país. Os dois jo-
gadores acreditam que isso será
suficiente para que a Colômbia
volte a sonhar com uma vaga na
próxima Copa do Mundo. Eles
também esperam ser lembrados
nas próximas convocações.

Para Viveros, Maturana, com
sua experiência, terá condições
de obter bons resultados nos úl-
limos seis jogos das Eliminató-
rias para o Mundial de 2002.
"Gostei muito da mudança. Tra-
ta-se de um treinador que dispu-
tou duas Copas do Mundo com a
.Colômbia e por isso sabe muito'.bem como funciona o futebol
em nosso país", disse Viveros,
[que ficou 110 banco de reservas
no empate em 2 a 2 entre Co-
lômbia e Venezuela, na última
rodada das Eliminatórias, num
resultado que causou a demissão
do técnico Luís Augusto Garcia.

Para Asprilla, que não é con-
vocado desde sua contusão, há
mais de um mês, o futebol co-
lombiano só tem a ganhar com a
volta de Maturana. "Ele é muito

boa gente. Nossa grande vanta-
gem é que ele conhece todos os
jogadores colombianos e sua
história não deixa dúvidas sobre
sua competência", vibrou. As-
prilla também não escondeu sua
esperança de voltar a defender
seu país, ainda nessas Elimina-
tórias.

Permanência - Asprilla e
Viveros ainda não sabem se per-
manecerão nas Laranjeiras 110
segundo semestre. Os dois joga-
dores dependem de negociações
do Fluminense com outros clu-
bes para poder continuar no
Rio. Asprilla, por exemplo, deve
viajar para a Itália, onde conver-
sará com os dirigentes do Par-
ma, clube que com o qual ainda
está vinculado. Os dois já mani-
festaram o interesse em conti-
nuar no tricolor.

Aliás, a reformulação do
elenco para o Campeonato Bra-
sileiro já está sendo discutida
entre dirigentes e o técnico Vai-
dyr Espinosa. Como o time ain-
da não encerrou sua participação
no Campeonato Estadual - o úl-
limo jogo será sábado contra o
Cabofriense -, nenhum reforço
foi citado nas Laranjeiras.

hMs&Í
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Viveiros e Asprilla esperam voltar a ,sr/' convocados pelo novo técnico dá seleção colombiana
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Vasco 100% vence de novo: 3 a 1

¦ Time pode até perder por um gol de diferença para o Concepción, semana que vem, que se classificará na Libertadores

CONCliPCIÓN - 0 Vasco
manteve seus 100% de aproveita-
mento na Libertadores da Améri-
ca e a invencibilidade de 17 jogos
na temporada. Mas a vitória por 3
a 1 sobre o frágil Deportes Con-
cepción, de virada, ontem à noite,
no Chile, não foi tão fácil quanto
se esperava. A disposição do pe-
núltimo colocado no Campeonato
Chileno por pouco não complicou
a vida vascaína. Muito superior
tecnicamente, entretanto, o time
de Joel Santana soube explorar os
contra-ataques e chegar à vitória
com dois gols de Juninho Paulis-
ta e um de Romário - que pediu
para ser substituído no fim, mas
não preocupa.

Com á vitória, o Vasco pode
perder por até um gol de diferen-
ça no jogo de volta, na próxima
quarta-feira, que estará classifica-
do para as quartas-de-final da Li-
bertadores. A partida está marca-
da para São Januário, mas a dire-
toria do Concepción tenta mudar
para o Maracanã, alegando que o
estádio do Vasco não tem capaci-
dade para 30 mil pessoas, como
exige a Confederação Sul-Ameri-
cana de l-utebol.

Empurrado por sua torcida, o
Concepción partiu sem medo para
cima do Vasco. 1: logo aos oito
minutos, ajudado por uma falha
de l icitou, a equipe chilena abriu
o marcador, com gol do atacante
Verdugo; I a 0. A festa, no entan-
to, durou pouco. A frágil defesa
do Concepción devolveu a genti-
Jeza de Helton, aos 19min.| e assis-
liu ao pequenino Juninho Paulista
subir sozinho na área para marcar,
de cabeça, o gol do empate.

Os chilenos não se intimida-

rain. Mantiveram-se no ataque e,
principalmente no início do se-
gundo tempo, pressionaram o
Vasco em seu campo de defesa.
Mas depois de pelo menos três
ótimas oportunidades desperdiça-
das, o Concepción foi castigado:
aos 20min, Pedrinho recebeu livre
na área, chutou cruzado e a bola
sobrou para Romário, sempre
bem colocado, virar o placar: Vas-
co 2 a I e quarto gol do Baixinho
na competição - os artilheiros são
Gonzalez, do Guarani, e Giovan-
ni, do Cruzeiro, com seis gols.

No fim de jogo, na base da von-
tade, o Concepción ainda buscou o
empate Mas a pressão abriu espaços
na defesa e, já nos acréscimos, Juni-
nho Paulista aumentou para 3 a 1.

Acordo - A diretoria do Vas-
co confirmou ontem que está pró-
xima de um acordo com o Bank of
America para retomar a parceria.
Até o final do Estadual a paz entre
as duas partes deve ser anunciada
oficialmente.

Routors

CONCEPCIÓN tr
Montoya, Bautista, Torres. López e Perez
(Lobos), Aravena, Garrido, Almendra e Iván
Canete: Montecinos d Verdugo Técnico:
Fernando Cavalleri.

HVASCO
Helton; Clebson, Geder, Torres e Jorginho
Paulista; Fabiano Eller, Paulo Miranda. Pedri-
nho (Viola) e Juninho Paulista, Romário (De-
dé) e Euller Técnico: Joel Santana
Local: Estádio Municipal de Avenida Ignacio
Collao. Concepción Arbitragem: Carlos Torres
(PAR), auxiliado por Atílio Invemizzi e Cecilio
Bejarano Cartões Amarelos: Jorginho Paulis-
ta, Paulo Miranda. Juninho Paulista, Tones,
Gols: Vergugo, aos 8min, Juninho Paulista, aos
19min. No segundo tempo, Romário, aos
20mm. e Juninho Paulista, aos 50rnin. Romário, que fez o segundo |o| do Vasco, ontem, pediu pura ser substituído no final do jogo, mas não preocupa Joel Santana

Flamengo fica com a vaga nos 
pênaltis

Porlo Alegro - Lancepress

j|^ ^

O Fia de Rocha (D) teve dois expulsos, mas garantiu a vaga

CAXIAS DO SUL. RS - A duras penas, o Flamengo
classificou-se, ontem à noite, para as quartas-de-final
da Copa do Brasil. Depois de ter dois jogadores ex-
pulsos, o time resistiu e, apesar da derrota por 2 a 1
no tempo normal, conseguiu levar o jogo para a dis-
puta de pênaltis. O goleiro Júlio César fez duas defe-
sas e o time carioca venceu a disputa por 3 a 2.0 ad-
versário na próxima fase sairá do jogo entre Coritiba
e Goiás, hoje, em Curitiba.

Logo de saída, aos 2min, Edilson perdeu um gol
incrível, depois de receber belo passe de Petkòvic em
contra-ataque - chutou em cima de Diego. O lance
não intimidou o Juventude, que precisava da vitória e
tratou de ir ao ataque. Aos 9min, Luciano Fonseca re-
cebeu livre, dentro da área, girou e chutou forte para
boa defesa de Júlio César. Três minutos depois, o go-
leiro não pôde fazer nada quando Dauri subiu, t;uii-
bém livre de marcação, para cabecear e marcar: I a 0.

O Flamengo, então, teve que correr mais seria-
mente atrás do resultado. Aos 17min, Edilson chu-
tou, outra vez livre, para outra boa defesa de Diego.
O Flamengo dependia principalmente do trio Beto-
Petkovic-Edílson para criar suas melhores oportuni-
dades. E chegou ao empate num lance desse tipo:
aos 32min, em contra-ataque rápido, a bola parou
nos pés de Petkòvic, que enxergou Beto entrando
pelo meio e lançou-o na corrida. Com um chute for-
te de direita, o meia fez um golaço: 1 a 1.

O segundo tempo começou mal para o Flamengo:
logo aos 6min, Cássio, que já tinha cartão amarelo, foi
justamente expulso. Com um jogador a menos, o Fia-

mengo teve que recuar forçosamente. O volante Jorgi-
nho entrou no lugar de Reinaldo, mas esse cuidado de-
fensivo talvez fizesse pouca diferença se Beto não des-
perdiçasse a bola lançada por Petkòvic aos 17min.
Mesmo com Edilson livre a seu lado, preferiu o chute
- e errou. Um minuto depois, João Marcelo chutou
bola fraca, mas que passou entre as pernas de Gafna§
ra e morreu no cantinhodireito: 2 a I.

Aos 29min, Petkòvic, impedido e com cartão ama-
relo, cismou de encobrir Diego - recebeu cartão verme-
lho. Sem outra alternativa, o Flamengo tratou de resis-
tir o quanto pôde até o apito final e levar o jogo para os
pênaltis. Dauri chutou para fora, Júlio César defendeu
as cobranças de Luciano Fonseca e João Marcelo e,
apesar do pênalti perdido |X)r Alessandra, o Flamengo
venceu a disputa por 3 a 2 e ficou com a vaga.

KWJUVENTUDE
Diego; Ivo. Fernandáo. Márcio e Joáo Marcelo; Lau (Marcelo), Fer-
nando, Sidney (Pontes) e Michel (Leonardo Manzi); Luciano Fonse-
ca e Dauri Técnico: Hélio dos Anjos FLAMENGO

Hí3íFLAMENGO
Júlio César; Alessandra, Juan, Gamarra e Cássio; Hocha, Leandro Ávi-
Ia, Beto e Petkòvic; Edilson e Reinaldo (Jorginho) Técnico: Zagallo
Local: Estádio Alfredo Jacom (Caxias do Sul, RS). Gols: no primei-
ro tempo, Dauri, aos 12min, e Beto, aos 32mln; no segundo tem-
po, João Marcelo, aos 18min. Árbitro: Edilson Pereira de Carvalho.
Cartões amarelos: Leandro Ávila, Cássio, Petkòvic, Sidney, Már-
cio. Cartões vermelhos: Cássio e Petkòvic. Nos pênaltis: Dauri
(lora), Edilson (1 a 0), Pontes (1 a 1), Juan (2 a 1), Luciano Fonse-
ca (goleiro defende), Beto (3 a I), Márcio (2 a 3), Alessandra (na
trave), João Marcelo (goleiro defende).

Fluminense é eliminado 
pelo 

Grêmio

Jorge Cecllio

Âsprilla (E) não foi capa de levar o Fluminense à vitória
!•

O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil
ao empatar cm 0 a 0 com o Grêmio, ontem à noite
no Maracanã. O time gaúcho havia vencido a pri-
meira partida por 1 a 0 e agora vai enfrentar o São
Paulo. Ao Fluminense, resta aguardar o Campeo-
nato Brasileiro.

O primeiro tempo foi dos piores. Fluminense e
Grêmio raras vezes conseguiam articular alguma
jogada que pudesse levar perigo, concentrando as
ações entre as intermediárias. Uma ou outra tentati-
va de arrancada era sempre contida com infração,
sem que o árbitro tomasse alguma providência.

O Fluminense só ameaçou em duas cobranças
de falta de Ramon e numa cabeçada de Agnaldo,
que Danrlei pôs a escanteio. O Grêmio apresentou
maior volume de jogo, mas só criou um lance capaz
de merecer destaque, aos 45min - Marcelinho Pa-
raíba cruzou e Rodrigo Mendes emendou para fora.

Aos 32min, a torcida tricolor começou a cha-
mar Valdyr Espinosa de "burro". "O time está es-
condido", justificou-se o técnico. Em seguida,
Marco Brito, machucado, deu lugar a Magno Al-
ves. Otécnico Tite também demonstrou sua insatis-
fação. "Precisamos ter calma no penúltimo e no úl-
timo toques", reclamou. E o 0 a 0 permaneceu.

O jogo melhorou um pouquinho no segundo
tempo. Fluminense voltou com Âsprilla no lugar de
Viveiros. O Grêmio, satisfeito com o empate, pas-
sou a jogar nos contra-ataques. E surgiram oportuni-
dades para os dois times. Com um minuto, Tinoco
fez pênalti em Tinga, ignorado pelo juiz. Aos 11 min,

Ramon desperdiçou à frente de Danrlei. Aos 23min,
Rubens Cardoso invadiu livre pela esquerda e prefe-
riu tentar o passe, quando poderia ter concluído. Aos
26min, César cabeceou na trave. Aos 30min, Magno
Alves chutou em cima do goleiro. O Grêmio re-
traiu-se ainda mais e o Fluminense não conseguiu
marcar o gol que lhe daria a oportunidade de pelo
menos disputar a vaga nos pênaltis. No fim, a tor-
cida hostilizou Espinosa e os jogadores. Foi preciso
que a polícia usasse de energia para conter os âni-
mos. O presidente David Fischell disse que aconte-
cerão mudanças no departamento de futebol.

Datas - As quartas-de-final da Copa do Brasil se-
rão realizadas nos dias 16 e 23; as semifinais, em 30
de maio e 5 de junho; as finais em 9 e 15 de junho. Os
semifinalistas receberão prêmios de R$ 350 mil, cada;
o vjce-campeão ganhará R$ 750 mil; e o campeão R$
1,5 milhão.

ElFLUMINENSE
Murilo; Flávio, César e Tinoco; Marcão, Fabinho, Roberto Brum, VI-
veros (Âsprilla no intervalo) e Ramon; Agnaldo e Marco Brito (Mag-
no Alves 33min). Técnico: Valdyr Espinosa.

GRÊMIO
Danrley; Itaqui, Marinho, Mauro Galvão e Rubens Cardoso; Polga,
Eduardo Costa, Tinga (Roger 84min) e Zinho; Rodrigo Mendes (Warley
65min) o Marcelinho Paraíba (Fábio Baiano 76min). Técnico: Tite.
Local: Maracanã. Juiz: Márcio Rezende de Freitas, auxiliado por Rober-
to Braatz e Alternar Roberto Doiningues (todos do PR). Cartões amare-
los: Viveiros (25min), Marcelinho Paraíba (25min), Tinoco (54min), Ag-
naldo (58mlh) e Eduardo Costa (73min). Público: 18.310 pagantes.

I

Botafogo

fica sein

zagueiros

A despedida do Botafogo do
Campeonato Estadual vai ser pro-
blemática. O técnico Dé está com
muitas dificuldades para escalar a
equipe que enfrentará o Cabo-
friense - ameaçado de rebaixa-
mento -, no próximo sábado. O
maior dilema do treinador está no
fato de ele, simplesmente, não ter
zagueiros para lolocar em campo.

No treino realizado na manhã
de ontem, em Caio Martins, ele
precisou utilizar vários jogadores
das equipes de juniores e juvenis
para completar o time titular. En|
bora não tenha confirmado, Dé
contou que, pela falta de jogadores,
o time deverá começar jogando ria
despedida do Botafogo do Cam-
peonato Estadual com Vágner. Ro-
drigo Fernandes, Cléber, Ricardo e
Augusto; Afonso, Serginho, Léo e
Geraldo; Donizetc eTaílson.

Todos os zagueiros do Botafogo
estão com algum tipo de problema.
Sandro, por exemplo, recupera-se
dc uma cirurgia no joelho direito.
Váldson foi afastado do elenco.
Bruno tem uma contusão na virilha
direita. Júnior, que na verdade é ca-
beça-de-área, mas já jogou como
zagueiro, sofreu uma lesão no joe-
lho direito. Dênis, que ainda sente
dores no joelho direito, é o único
que tem chances de jogar, mas de-
pende de uma avaliação que será
feita pelos médicos.

Armação - Mas, para Dé, a
falta de zagueiros não é o único
problema para a partida contra o
Cabofriense. O treinador fez uma
advertência. Ele teme que possa
ocorrer alguma armação para pre-
judicar o América, que, ao lado do
time de Cabo Frio, briga para não
cair para a segunda divisão.

Dé lembrou o episódio do jogo
entre América e Americano, na
qual torcedores americanos critica-
ram o presidente da Federação de
Futebol do Rio, Eduardo Vianna,
torcedor do time de Campos, "Mi-

nha preocupação é com os jogado-
res do Botafogo, que são jovens e
não devem ser envolvidos em con-
fusões desse tipo. A equipe do Bo-
tafogo passa por um processo de
reformulação e meus jogadores são
recém-saídos dos juniores. Eu te-
nho esse receio porque não quero
que amanhã eles venham sofrer
com qualquer tipo de acusação,
causando prejuízos às suas cairei-
ras", concluiu Dé.
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Apareceu lugar 
para 

todo mundo

¦Campeonato Brasileiro terá 28 clubes
em turno único. Quatro serão rebaixados

João Corquoira - M/03/2001

O Campeonato Brasileiro de
2001, que será anunciado em ho-
jc em evento que contará com a
participação do Ministro de Es-
portes Carlos Melles - está cogi-
tada a presença de Pele não
deixou ninguém de fora. Entre os
28 clubes que disputarão a com-
petição num turno único, estão
incluídos alguns que até bem
pouco tempo estavam em litígio
com a CBF - ícaso do Gania - e
também o São Caetano, que até o
mês passado era considerado fo-
ra da competição.

Vasco, Flamengo, Corin-
thians, Palmeiras, São Paulo,
Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grê-
mio, Internacional, Botafogo,
Fluminense. Santos, Goiás, Vitó-
ria. Guarani, Coritiba. Atlético-
PR, Sport, Portuguesa. Ponte
Preta, América-MG, Santa Cru/.
Gama, Botafogo de Ribeirão
Preto, São Caetano. Paraná e Ju-
ventude farão parte do grupo de
elite em 2001.

O Campeonato Brasileiro terá
a primeira rodada no dia 1 de
agosto. A tabela da competição
será divulgada hoje, no Hotel
Meridien (Zona Sul do Rio), pe-
Io presidente da CBF, Ricardo
leixeira. Os clubes disputarão
27 jogos que serão realizadas so-
mente nos finais de semanas -
durante a semana, jogarão os ti-
mes que não estiverem envolvi-
dos na disputa da Copa Merco-
sul. Quatro clubes se classifica-
rão para a fase final da competi-
ção e quatro serão rebaixados. Já
está acertado também que o
Campeonato Brasileiro de 2002
será disputado por 26 clubes - os
22 que permanecerem na primei-
ra divisão, mais dois que subi-
rem este ano.

Copa Mercosul - Flamen-
go. Vasco, São Paulo, Corin-
thians. Cruzeiro e Grêmio são

os clubes brasileiros que dispu-
tarão a partir de agosto o que
poderá ser a última versão da
Copa Mercosul. Como con-
seqüência, a CBF aumentou pa-
ra seis o número de clubes bra-
sileiros na Taça Libertadores da
América em 2002: os quatro
melhores colocados do Cam-
peonato Brasileiro; o campeão
da Copa do Brasil e o campeão
da Copa dos Cam pões.

Seleção Brasileira - O coor-
denador técnico da Seleção, Antô-
nio Lopes, recebeu ontem o que
considerou uma boa notícia da
CBF. Já para o próximo jogo das
Eliminatórias, contra o Umguai.
no Maracanã, a Seleção Brasileira
terá uma semana para treinar. Fi-
cou decidido também que a Sele-
ção utilizará a concentração da
Granja Cornar)', em Teresópolis -
mesmo quando os jogos forem
realizados em São Paulo.

A decisão contraria a opinião
do técnico Leão. argumentando
que a Seleção Brasileira deveria
se concentrar em Jarinu a 70 km
da capital -toda vez que os jogos
das Eliminatórias fossem cm São
Paulo. "Acho 

que a medida foi
acertada. Mas o mais importante
é saber que a comissão técnica te-
rá oito dias para preparar a Sele-
ção"j disse Antônio Lopes.

Copa do Brasil - As quar-
tas-de-final da Copa do Brasil
serão realizadas nos dias 16 e 23
de maio. As semifinais, nos dias
30 de maio e 5 de junho e os
dois jogos finais nos dias 9 e 15
de junho. Estão definidos igual-
mente os prêmios em dinheiro
para os clubes: RS 350 mil para
cada semifinalista; RS 750 mil
para o vice-campeão e RS 1,5
milhão para o campeão. O ven-
cedor da Copa do Brasil terá va-
ga na Taça Libertadores da
América de 2002.

Antonio Lopes promete divulgar hoje os 35 pré-convocados pura a Copo dos Confederações

Uma Seleção desfalcada no Japão

Cinco faixas de arrecadagao para os clubes

0s 28 do Brasileiro Cotas de TV para cada clube
Flamengo, Vasco, Corinthians,
Palmeiras, Sao Paulo (RS 4,1 milhoes)
Cruzeiro, Atletico, Gremio, Internacional,
Botafogo, Fluminense, Santos (R$ 3,2 milhoes)
B3'1'3 (RS 2,6 milhoes)
Goias, Vitoria, Guarani, Coritiba, Atletico-PR,
Sport, Portuguesa, Ponte Preta (R$2,1 milliao)
America-MG, Santa Cruz, Gama, Botafogo-SP,
Sao Caetano, Parana, Juventude (R$ 1 milhao)

A Seleção Brasileira está
ameaçada de disputar desfalca-
da a Copa das Confederações,
110 Japão - o Brasil estréia dia
31 de maio contra Camarões.
Contrariado no propósito de le-
var o melhor time para a com-
petição - o que era considerado
pelo treinador um ponto de
honra Leão pode deixar de
fora da Seleção nomes como
Romário, Juniiiho Paulista e
Euller, do Vasco, além dos jo-
gadoref de clubes envolvidos
nas decisões de campeonatos
estaduais e em jogos pela Taça
Libertadores da América.

O coordenador técnico An-
tônio Lopes, que passou a tarde
reunido com a diretoria da
CBF, foi quem sinalizou para a
tendência de levar a Seleção
Brasileira sem seus melhores
jogadores para o Japão. Lopes
admitiu que a comissão técnica

está encontrando dificuldades
em elaborar lista dos 35 joga-
dores pré-convocados, dos
quais somente 23 viajarão para
o Japão. "A lista está quase
pronta. Há alguns problemas,
pois temos de levar em conta os
compromissos dos clubes que
estão disputando a Libertado-
res, além das decisões dos cam-
peonatos estaduais", disse Lo-
pes, que prometeu divulgar ho-
je os nomes dos 35 jogadores
que serão enviados para a Fifa.

A decisão de Leão, de levar
uma Seleção bem mais fraca
para disputar a Copa das Con-
federações, começou a tomar
forma depois que o treinador se
viu obrigado a recuar, em vir-
tude da pressão dos clubes, que
querem contar com seus era-
ques nas decisões. No caso do
Vasco, então, o time pode se
classificar para as quartas-de-

final da Libertadores, que será
disputada em junho. Como não
vai poder contar com o grupo
completo desde o embarque,
no dia 20 de maio, o treinador
resolveu radicalizar, para não
ser prejudicado rio tempo que
teria para preparar a Seleção.

Copa das Confederações
- Brasil, Camarões, Japão e Ca-
nadá estão no Grupo B, que se-
rá disputado no Japão - o Brasil
ficará na cidade de Ibaraki. No
Grupo A, França, Coréia do Sul.
México e Austrália, que jogarão
na Coréia do Sul. Classificam-
se duas seleções de cada grupo
para as semifinais. Se o Brasil
se classificar em primeiro, a Se-
leção permanece 110 Japão; se
for o segundo colocado, vai dis-
putar a semifinal em Suyan, na
Coréia do Sul . A final da Copa
das Confederações acontecerá
em 10 de junho.
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Fábio Jr.

no caso dos

passaportes

O atacante Fábio Júnior, que
pertence ao Roma e está em-
prestado ao Palmeiras, foi de-
nunciado ontem à Comissão
Disciplinar que julga os casos
dos passaportes falsos utilizados
por jogadores estrangeiros na
Itália. Foram denunciados tain-
bém os argentinos Verón, da La-
zio, e Bartelt. também do Roma,
assim como os dois clubes. Fá-
bio Júnior passou o dia concen-
trado para a partida entre Pai-
meiras e São Caetano, realizada
ontem à noite, pela Libertado-
res. e não comentou o fato.
Computados os novos casos, só
11a Itália eles já chegam a 35.

Vendido pelo Cruzeiro para a
Roma em 1999, Fábio Júnior foi
negociado por dois empresários:
o brasileiro Adelson Duarte e o
italiano Giovanni Branchini. O
deputado Pedro Celso (PT-DF),
integrante da CPI do Futebol na
Câmara, disse ontem que a co-
missão irá se inteirar do caso. A
CPI já enviou à Fifa um relato-
rio com sugestões para comba-
ter o problema."Os clubes europeus são,
juntamente com os empresários,
os maiores responsáveis por esse
processo. Será que eles não con-
ferem a documentação de um jo-
gador caro como o Fábio Júnior
antes de contratá-lo'.' Claro que
sim. Eles são coniventes", ata-
cou o deputado. As investiga-
ções da CPI se encerram daqui a
quatro dias e em duas semanas
sairá o relatório final. Poderá ser
pedido o indiciamento de em-
presários ouvidos pela comissão
e suspeitos de participarem do
esquema de falsificação.

Soluções O caso de Fábio
Júnior vem à tona no momento
em que as federações de países
europeus estão buscando formas
para combater o problema dos
passaportes falsos. Na Itália, por
exemplo, a Justiça liberou o li-
mite de jogadores estrangeiros
por clube, para acabar com as
falsificações. Na França, a União
de Clubes Profissionais da Fran-
ça (UCPF) quer o aumento do li-
mite de estrangeiros não comu-
nilários por clube (de três para
cinco). Mas a União Nacional de
Jogadores é contra.

ESPORTE NA TV
GLOBO
12h50 Globo Esporte
BANDEIRANTES
12li Esporte Total
20h Esporte Agora
REC0RD
12h Boletim fíio Bom de Bola
CNT
12h30 Momento do Sport
REDETVI
12h TV Esporte
SP0RTV
7h SporTV News
8h Tênis - Masters Series de Roma
(Cana LocalI
13h30 SporTV News
16h55 Futebol - VT - Copa do Brasil ¦
Corintliians x Flamengo-Pl
19h50 Futebol - Copa do Brasil - Co-
riliba x Goiás ¦ ao vivo
20h20 Campeonato Nacional Femlni-
no de Basquete ¦ Vasco x Paraná ¦ ao
vivo tCanal Local)
22h44 SporTV News
ESPN BRASIL
6h30 Sportscenter
7h Bate-bola com o assinante
7h15 Sportscenter
9h15 Futebol - Copa do Brasil - Flu-
mmense x Grêmio ¦ VT
11 h30 Planeta Bola Especial
12h30 Sportscenter
18h Sportscenter
20h Futebol - Copa do Brasil - Coriti-
ba x Goiás - ao vivo
22h30 Prorrogação
ESPN INTERNACIONAL
7h Sportscenter
11 h Sportscenter
17h Western Union World Foolball
21 h Basquete - ao vivo - Playolts da NBA
23h30 Basquete - ao vivo - Playolts
da NBA
PSN
7h Futebol - Campeonato Português -
Melhores Momentos
15h30 Futebol - Taça Libertadores -
Concepcion x Vasco - VT
18h Show de Gols
1Bh30 Futebol - Taça Libertadores -
América x Nacional - VT
21 h Futebol - Taça Libertadores -
Cerro Porteno x Cruz Azul - ao vivo
23h Futebol - Taça Libertadores - Jú-
nior x Boca Juniors - ao vivo
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CBF arruma lugar 
para 

todo mundo

¦ Brasileirão de 2001 terá 28 clubes, em

turno único. Quatro serão rebaixados

Joíio Coiquoira - 14/03/2001

LUIZ AUGUSTO NUNliS

O Campeonato Brasileiro
de 2001, que será anunciado
hoje, cm evento que contará
com a participação do Minis-
tro de Esportes, Carlos Melles

cogita-se também a presença
de Pelé não deixou ninguém
de fora. Entre os 28 clubes que
disputarão a competição num
turno único, estão incluídos al-
guns que até bem pouco tempo
atrás estavam em litígio com a
CBF - caso do Gama - e tam-
bém o São Caetano, vice-cam-
peão em 2000, que até o mês
passado era considerado carta
fora do baralho.

Para efeito de pagamento da
cota de televisão, os 28 clubes
que farão parte do grupo de eli-
te foram divididos em cinco
grupos. Flamengo, Vasco, Co-
rinthians, Palmeiras e São Pau-
Io, tidos como os de maior tor-
cida, receberão RS 4.1 milhões
cada. Na outra ponta! entre os
clubes de menos popularidade

América-MG. Santa Cru/..
Gama, Botafogo-SP. São Cae-
tano, Paraná e Juventude -, a
cota é de RS 1 milhão.

O campeonato terá a pri-
meira rodada no dia I" de
agosto. A tabela da competi-
ção será divulgada no Hotel
Meridien (Zona Sul do Rio),
pelo presidente da CBF. Ricar-
do Teixeira. Os clubes disputa-
rão 27 jogos, que serão reali-
/.ado! somente nos finais de
semanas. Durante a semana,
jogarão os times que não esti-
verem envolvidos na disputa
da Copa Mercosül. Quatro clu-
bes se classificarão para a fase
final da competição e quatro
serão rebaixados. Já esta acer-
tado também que o Campeona-
to Brasileiro de 2002 será dis-
putado por 26 clubes - os 22

que permanecerem na primeira
divisão, mais dois que subirem
este ano.

A mesma promessa, porém,
já foi feita cm anos anteriores,
em que houve virada de mesa
na última hora. Pela proposta
original da CBF. o campeonato
de 2001 teria apenas 22 clubes.

Copa Mcrcosul - Fia-
mengo. Vasco, São Paulo, Co-
rinthians, Cruzeiro c Grêmio
são os clubes brasileiros que
disputarão a partir de agosto o
que poderá ser a última versão
da Copa Mcrcosul. Como con-
seqüência, a CBF" aumentou
para seis o número de clubes
brasileiros na Taça Libertado-
res da América em 2002: os
quatro melhores colocados do
Campeonato Brasileiro, o
campeão da Copa do Brasil e o
campeão da Copa dos Cam-
peões.

Seleção Brasileira - O
coordenador técnico da Sele-
ção, Antônio Lopes, recebeu
ontem o que considerou uma
boa notícia da CBF. Já para o
próximo jogo das Eliminató-
rias. contra o Uruguai, no Ma-
racariã, a Seleção Brasileira te-
rá uma semana para treinar. Fi-
cou decidido também que a
Seleção utilizará a concentra-
ção dá Granja Comary, em Te-
resópolis - mesmo quando os
jogos forem realizados em São
Paulo.

A decisão contraria a opi-
pão do técnico Leão, que pre-
fere a concentração num hotel
de Jarinu, a 70 km de São Pau-
Io. toda Vez que os jogos das
Eliminatórias forem na capital
paulista. 

"Acho 
que a medida

foi acertada. Mas o mais im-
portante é saber que a coinis-
são técnica terá oito dias para
preparar a Seleção", disse An-
tônio Lopes.

Cinco faixas de arrecadagao para os clubes

0s 28 do Brasileiro Cotas de TV para cada clube
Flamengo, Vasco, Corinthians,
Palmeiras, Sao Paulo (RS 4,1 milhoes)
Cruzeiro, Atletico, Gremio, Internacional,
Botafogo, Fluminense, Santos (RS 3,2 milhoes)
Bahia (RS 2,6 milhoes)
Gotes, Vitoria, Guarani, Coritiba, Atletico-PR,
Sport, Portuguesa, Ponte Preta (RS2,1 milhoes)
America-MG, Santa Cruz, Gama, Botafogo-SP.
Sao Caetano, Parana, Juventude (RS 1 milhao)

Antônio Lopes promete clíyjilgar hoje os 35 pre-convojcados parei a Copa das C onfedera^ões

Uma Seleção desfalcada no Japão

A Seleção Brasileira está
ameaçada de disputar desfalca-
da a Copa das Confederações,
no Japão - o Brasil estréia dia
31 de maio contra Camarões.
Contrariado no propósito de le-
var o melhor time para a com-
petição - o que era considerado
pelo treinador um ponto de
honra Leão pode deixar de
fora da Seleção nomes como
Romário, Juninho Paulista e
Euller, do Vasco, além dos jo-
gadores de clubes envolvidos
nas decisões de campeonatos
estaduais e em jogos pela Taça
Libertadores da América.

O coordenador técnico An-
tônio Lopes, que passou a tarde
reunido com a diretoria da
CBF, foi quem sinalizou para a
tendência de levar a Seleção
Brasileira sem seus melhores
jogadores para o Japão. Lopes
admitiu que a comissão técnica

esta encontrando dificuldades
em elaborar lista dos 35 joga-
dores pré-convocados, dos
quais somente 23 viajarão para
o Japão. "A lista está quase
pronta. Há alguns problemas,
pois temos de levar em conta os
compromissos dos clubes que
estão disputando a Libertado-
res, além das decisões dos cam-
peonatos estaduais", disse Lo-
pes, que prometeu divulgar ho-
je os nomes dos 35 jogadores
que serão enviados para a Fifa.

A decisão de Leão, de levar
uma Seleção bem mais fraca
para disputar a Copa das Con-
federações, começou a tomar
forma depois que o treinador se
viu obrigado a recuar, em vir-
tude da pressão dos clubes, que
querem contar com seus era-
ques nas decisões. No caso do
Vasco, então, o time pode se
classificar para as quartas-dc-

final da Libertadores, que será
disputada em junho. Como não
vai poder contar com o grupo
completo desde o embarque,
no dia 20 de maio, o treinador
resolveu radicalizar, para não
ser prejudicado no tempo que
teria para preparar a Seleção.

Copa das Confederações
- Brasil, Camarões, Japão e Ca-
nadá estão no Grupo B, que se-
rá disputado no Japão - o Brasil
ficará na cidade de lbaraki. No
Grupo A, França, Coréia do Sul,
México e Austrália, que jogarão
na Coréia do Sul. Classificam-
se duas seleções de cada grupo
para as semifinais. Se o Brasil
se classificar em primeiro, a Se-
leção permanece no Japão; se
for o segundo colocado, vai dis-
putar a semifinal em Suyart, na
Coréia do Sul. A final da Copa
das Confederações acontecerá
em 10 de junho.

Fábio Jr.

no caso dos

passaportes

O atacante Fábio Júnior, que
pertence ao Roma e está em-
prestado ao Palmeiras, foi de-
nunciado ontem à Comissão
Disciplinar que julga os casos
dos passaportes falsos utilizados
por jogadores estrangeiros na
Itália. Foram denunciados tam-
bém os argentinos Verón, da La-
zio. e Bartelt, também do Roma,
assim como os dois clubes. Fá-
bio Júnior passou o dia concen-
trado para a partida entre Pai-
meiras e São Caetano, realizada
ontem à noite, pela Libertado-
res. e não comentou o fato.
Computados os novos casos, só
na Itália eles já chegam a 35.

Vendido pelo Cruzeiro para a
Roma em 1999, Fábio Júnior foi
negociado por dois empresários
o brasileiro Adelson Duarte e o
italiano Giovanni Brançhini. O
deputado Pedro Celso (PT-DF),
integrante da CPI do Futebol na
Câmara, disse ontem que a Co-
missão irá se inteirar do caso. A
CPI já enviou ;i Fifa um relato-
rio com sugestões para comba-
ter o problema."Os clubes europeus são,
juntamente com os empresários,
os maiores responsáveis por esse
processo. Será que eles não con-
ferem a documentação de um jo-
gador caro como o Fábio Júnior
antes de contratá-lo? Claro que
sim. Fies são coniventes", ata-
cou o deputado. As investiga-
ções da Cl'1 se encerram daqui a
quatro dias e em duas semanas
sairá o relatório final. Poderá ser
pedido o indiciamento de em-
presários ouvidos pela comissão
e suspeitos de participarem do
esquema de falsificação.

Soluções - O caso de Fábio
Júnior vem à tona no momento
em que as federações de países
europeus estão buscando formas
para combater o problema dos
passaportes falsos. Na Itália, por
exemplo, a Justiça liberou o li-
mfte de jogadores estrangeiros
por clube, para acabar com as
falsificações. Na França, a União
de Clubes Profissionais da Fran-
ça (UCPF) quer o aumento do li-
mite de estrangeiros não Çomu-
nitários por clube (de três para
cinco). Mas a União Nacional de
Jogadores é contra.
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ESPORTE NA TV

GLOBO
12h50 Globo Esporte
BANDEIRANTES
12h Esporte Total
20h Esporte Agora
RECORD
12h Boletim fíio Bom de Bola
CNT
12h30 Momento do Sport
REDE TVI
12h TV Esporte
SPORTV
7h SporTV News
8h Tênis - Mistos Series do Poma
(Cana Loca!)
13h30 SporTV News
16h55 Futebol - VT - Copa do Brasil -
Corintliians x Flamengo-PI
19h50 Futebol - Copa do Brasil - Co-
ritiba x Goiás - ao vivo
20h20 Campeonato Nacional Femini-
no de Basquete - Vasco x Paraná - ao
vivo iCanal Local)
22h44 SporTV News
ESPN BRASIL
6h30 Sportscenter
7h Bale-bola com o assinante
7h15 Sportscenter
9h15 Futebol - Copa do Brasil - Flu-
minense x Grêmio - VT
11 h30 Planeta Bola Especial
12h30 Sportscenter
18h Sportscenter
20h Futebol - Copa do Brasil - Coriti-
ba x Goiás - ao vivo
22h30 Prorrogação
ESPN INTERNACIONAL
7h Sportscenter
11 h Sportscenter
17h Western Union World Football
21 h Basquete - ao vivo ¦ Playotts da NBA
23h30 Basquete - ao vivo - Playolls
da NBA
PSN
7h Futebol - Campeonato Português -
Melhores Momentos
15h30 Futebol - Taça Libertadores -
Concepcion x Vasco - VT
18h Show de Gols
18h30 Futebol - Taça Libertadores ¦
América x Nacional - VT
21 h Futebol - Taça Libertadores ¦
Cerro Porteno x Cruz Azul ¦ ao vivo
23h Futebol - Taça Libertadores - Jú-
nior x Boca Juniors - ao vivo
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Muitos

brasileiros ainda

não fizeram

upgrade para o

Office 2000, o

conjunto de

aplicativos para

escritório da

Microsoft. Mas

a empresa já

está lançando,

no dia 31, o

Office XP (de

eXPeriência),

com novidades

grandes e

pequenas. O

caderno Internet

testou a versão

final do produto

durante quatro

dias, como

também uma

cópia beta do

novo Windows

XP. Nas

próximas três

páginas, as

primeiras

impressões
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0 novo Word e vários aplicativos
associados: ferramenta para
tradução instantânea, múltiplas
seleções e múltiplos formatos
num só texto, sem uso de
macros. Mas a opinião geral é de

que o upgrade vale mais para
quem trabalha em grupo.

POWERPOINT

0 programa para apresentação
de slides ficou mais amigável. A
barra do lado direito facilita
demais a construção de um novo
trabalho: você tem acesso
instantâneo às ferramentas de
design do slide, como paleta de
cores e preview do resultado.

A maior e melhor mudança do
Excel, o programa para planilhas:
você pode capturar tabelas
diretamente da internet e atualizá-
Ias automaticamente. E, pelo
inverso, a tabela de sua página na
web também pode salvar
automaticamente as atualizações
que você fizer no Excel.

0UTL00K

Pelo novo Outlook,
é possível acessar
sua conta do
Hotmail. Um bom
recurso é o que
identifica as
mensagens por"idade": você
encontra e joga
fora sem perigo os
e-mails velhos.
Mais: o programa
protege a máquina
de vírus tipo
Melissa.

ACCESS

0 hermético
Access, para base
de dados,
costuma quebrar
a cabeça do
usuário iniciante.
Agora, algumas
novas ferramentas
podem ajudar:
múltiplos
"desfazer" e
suporte para
linguagens da
web, como XML,
XSL e HTMLD.

Um olhar sobre o novo

Office, 
que 

agora é XP

WORD
j Documentol Microsoft Word

Um aperfeiçoamento
utilíssimo no Excel
XP: você agora
pode colorir as
tabelas de sua
planilha eletrônica
com muito menos
esforço do que nas
versões anteriores,
graças a uma nova
ferramenta de
desenho.
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ABEL ALVES
Especial para o JB

A Microsoft mudou o padrão de
nomenclatura de seus soltwares.
Agora é XP, que vem de eXPerien-
ce, ou "eXPeriência". Por que isso?
Segundo a empresa sediada na cida-
de de Seattle, nos Estados Unidos,
sua nova linha de produtos de sojg
ware vai mudar a forma de se traba-
lhar com o computador. Agora, por-
tanto, usar o micro "vai ser uma ex-' 
periência incrível".

Deixando de lado a pretensão da
organização liderada por Bill Gates, o
Office XP chega com algumas novi-
dades, que entretanto interessam mais
ao usuário corporativo (funcionários
de empresas) do que ao usuário do-
mestiço. Duas características novas
são muito importantes: a Ativação do
Produto finais detalhes na análise do
Windows XP, na página 3) e a possi-
bilidade de se "alugar" o Office.

Este tipo de comercialização ain-
da c novidade, mas futuramente, com
o aumento de banda na internet, não
deverão existir mais as famosas "suí-

tes de aplicativo" instaladas no mi-
cro. A pessoa vai usar um Word "re-

moto", e pagar |)elo uso. Como se
fosse uma "assinatura" de TV a cabo.

Instalação - A instalação é qua-
se igual à do Office 2000. A diferen-
ça maior fica por conta dos progra-
mas disponíveis. A versão testada
não incluía o FrontPage nem o Pu-
blisher ou o PhotoDraw. Como no
Office 2000, estes programas deve-
rão ser disponibilizados em versões
mais completas do Office (obvia-
mente, mais caras).

Uso do programa - Neste Of-
fice XP, a Microsoft procurou aten-
der aos usuários de Office e resolver
uma série de reclamações. Veja as
críticas mais comuns dos usuários
quanto ao antigo Office:

Usuários que usam Office em gru-
pos de trabalho (empresas, faculda-
des etc.) reclamam que tinham pio-
blemas na hora de trabalhar com do-
cumentos que devem ser atualizados
e revisados por várias pessoas.

As pessoas sabem que o Ollice po-
de tornar seu trabalho mais produti-
vo, mas não sabem como aproveitar
todas as características do produto.

O usuário não consegue achar com
facilidade uma determinada ferra-
menta do programa.

A instalação é um pouco confusa e
não mostra as opções mais impor-
tante com facilidade.

Os usuários não estão acostuma-
dos a fazer backup, e por isso a Mi-
crosoft deveria colocar uma ferra-
menta de backup automático sim-
pies de usar dentro do pacote Office.

O Office deveria oferecer uma fer-
raménta eficiente de recuperação de
desastres, nos casos em que o micro
trava ou tem algum problema de
hardware etc.

Sinceramente, não acho que a
Microsoft conseguiu resolver to-
dos os problemas do Ollice anti-
go, mas acho que ela realmente se
esforçou para isto. As ferramentas
para trabalho em grupo estão mui-
to mais eficientes e funcionam
muito bem.

Continua na página 2

Propriedades

Entfarpara
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0 menu do novo
Word não mudou.
Mas está extinta
nesta versão a
irritante
característica do
Word 2000, de
abrir uma janela
para cada
documento. Isso
deixava a barra de
tarefas abarrotada
de ícones, o que
exigia do usuário
memória precisa.

Visualizar página da Web
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¦ ABEL ALVES

BOOT retardado
Caro Abel, este é o primei-

ro e-mail que envio ao senhor.
Desde já agradeço por ter li-
do. Conto com a sua ajuda.
Tenho um Cyrix 266 Mil com
32 MB DIMM, um HD de 3,2
GB particionado em duas uni-
dades, CD-ROM de 32x, placa
tax-modem de 56 Kbps c ou-
tros periféricos. Tenho o se-
guinte problema: com esta
configuração ele iniciava nor-
malmente, sem muita demo-
ra. Hoje, quando ligo o com-
putador, após o BOOT, o Win-
dows 95 demora um absurdo
para iniciar, cerca de dois mg
nutos e meio. 0 Windows 95
realiza algumas atividades
com muita lentidão, como a
execução de alguas progra-
mas. Já formatei a partição
onde ficam os programas e o
Windows 95, e nada mudou.
O interessante é que, após um
certo tempo ligado, é como se
o PC voltasse a funcionar nor-
malmente. O problema é lógi-
co ou fisico? Aguardo sua res-
posta. Obrigado pela atenção.

Aliandro Rodrigo de
Freitas Burros

<aliandm-x@holmail.com>

Prezado Aliandro, à medida
que vamos instalando progra-
mas na máquina é normal que
o tempo para a carga do siste-
ma operacional aumente. O
tempo de dois minutos e meio
pode até ser considerado nor-
mal. Mas, se antes, com a mes-
ma quantidade de programas, o
micro iniciava mais rapida-
mente, pode ser que seu BIOS
esteja configurado de maneira
errada ou até que seu disco rí-
gido esteja com algum proble-
ma. Entre no Windows, e passe
o Scandisk para fazer uma ve-
rificaçào do HD. Em seguida,
se tudo estiver OK. use o Des-
fragmentador para otimizar o
desempenho. Espero que as di-
cas ajudem] Um abraço.

A placa é fraca
Caríssimo Abel, sou leitor

assíduo da sua coluna, o que
já me valeu de muito. Porém
tenho algumas dúvidas que
gostaria de esclarecer. Vamos
lá: tenho um AMI) K6-2 533
MHz, placa-mãe 598lmr (tu-
do "onboard"), chipset
sis530, HD 10GB c 64MB de
RAM, com 8MB comparti-
Ihado para vídeo. Pergunto:
dizem que esta placa costu-
ma dar muitos problemas.
Como evitá-los? Existe um
cooler maior ou duplo para
este tipo de configuração? Se
existir, favor indicar. Última-
mente ela anda demorando
cerca de 35 segundos para
carregar o BIOS. O que fa-
zer para melhorar este pro-
blema, que não existia? Co-
mo fazer um overclock mais
ou menos seguro? Quando se
coloca em 550 MHz ela passa
de 97 para 100 MHz, e de
2.3V para 2.4V? Agradeço
muito se puder me respon-
der. Um grande abraço.

Leandro A de Oliveira
<leatulnxioliveini@bol.coni.br>

Prezadíssimo Leandro, as pia-
cas feitas pela PCChips são co-
nhecidas por sua baixa qualida-
de e seu baixo preço. Não há
muito o que fazer neste caso.
Uma dica é usar memória "de

marca" e cooler de boa qualida-
de. Um gabinete com fonte de
qualidade e bem ventilado tam-
bém ajuda, principalmente se
você estiver pensando em fazer
overclock. Não existe uma re-
gra para fazer overclock. Ó im-

portante manter sempre o pro-
ccssador refrigerado. Se você
passar de 533 para 550 MHz,
não deverá ter problemas, desde
que use um cooler de qualida-
de. Um grande abraço.

Estouro de pilha
Abel, tenho um computa-

dor com Windows ME e
aconteceram os seguintes
problemas: A) O Media Play-
er detectou algumas atuali-
zações pela internet, e estas
foram feitas. Ao reiniciar
surgiu a seguinte mensagem
de erro: "Finalizando um
segmento devido a um estou-
ro de pilha. Um VxD, prova-
velmente recém-instalado,
consumiu muito espaço da
pilha. Aumente o valor de
'MinSPs' em SYSTEM.INI
ou remova os VxDs instala-
dos recentemente. Há atual-
mente 5 SPs alocados." Gos-
taria de saber onde fazer cs-
sa configuração, pois não en-
contrei a variante "MinSPs"
no MSCONFIG do Windows
ME. B) No computador ins-
talei o Corel Draw 9, que
apresentou problemas e foi
removido através do "Adi-
cionar e remover progra-
mas" no Painel de Controle,
em Meu computador. Após
isso, descobri que o Corel
Draw removeu a extensão
JPG da lista de tipos de ar-
quivos registrados em Op-
ções de pasta, onde eu redi-
cionei, mas não consegui fa-
zer os arquivos serem exibi-
dos em miniatura na pasta
Minhas figuras, Agora so-
mente aparece um quadrado
e um ícone. Grato.

Danilo
<dfsdanilo @ boi. com. br>

Danilo, você tem que editar o
arquivo SYSTEM.INI (procu-
re-o pelo 

"Localizar" do Win-
dows). A linha que você deve
acrescentar é do tipo: "Min-

SP=n'1 onde n é um número
inteiro. O procedimento é des-
crito em detalhes na página da
Microsoft:
http://support.microsoft.com/suppoi1
/kb/articles/q149/0/83.asp?LN=EN-
US&SD=gn&FR=0&qry=MinSP&mk
=1&src=DHCS_MSPSS_gn_SRCH&
SPR=W98.
Quanto ao problema com a
associação de arquivos e
extensões, dê uma olhada em:
http://www.tcinet.com.br/pgMain.jht
ml?ch=ch13&sc=sc1301 &to=&ct=1
&pg=pgart_1301_041201_01 .html.

Espero que as dicas aju-
deml Um grande abraço.

Mais um boato
Caro Abel, primeiro que-

ro parabenizá-lo pela sua co-
luna, muito boa mesmo. Se-
gundo, estou numa dúvida.
Um amigo me perguntou se
eu tinha o arquivo SULFN-
BK.EXE no meu PC, eu o en-
contrei no Windows\Com-
mand, então, ele me disse
que isso poderia ser um ví-
rus. A minha dúvida é a se-
guinte: isso é um vírus? Se
não for, você sabe dizer para
que serve? Abração!

André Lobo
</\ ndreLoboIOO I @ aol. com >

Prezado André, esse é mais um
boato que anda circulando pela
rede. Ele simplesmente restau-
ra o uso de nomes de arquivos
longos (Long File Names) no
Windows (ver <support.mi-
crosoft.com/support/kb/arti-
cles/q 190/4/18.asp>. Não se
esqueça de manter sempre o
seu programa antivírus atuali-
zado. Um grande abraço.

I continuação da capa
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Office não travou em 4 dias

A Microsoft fez uma breve
apresentação do Office XP ao JB
na tarde de sexta-feira. Em quatro
dias de teste, o programa pareceu
muito mais estável que os anterio-
res: não travou uma única vez.
Mas acho que a nova interface fi-
cou muito carregada.

Um;i nova "barra", criada no
lado direito da tela, é útil e práti-
ca, mas para quem tem monitores
de 17 polegadas ou mais. Aqui no
Brasil, com a maioria dos usuá-
rios ainda trabalhando com moni-
tores de 14 polegadas, será quase
impossível não desabilitá-la.

Um avanço que precisa ser re-
gistrado no Office XP é a forma
de mostrar como o produto pode
aumentar a produtividade pessoal.

Novas características -
Analisar um programa como o
Office é tarefa complicada. Ainda
mais numa versão nova. Este Of-
fice vem com diversas caracterís-
ticas inéditas. E algumas são es-
pecíficas de cada programa. Por
isso, resolvi colocar aqui apenas
as características mais importan-
tes, que podem ser utilizadas em
todos os programas componentes
do Office. São elas:

"SMART TAGS"
As "Smart Tags", ou "Marca-

ções inteligentes", são um conjun-
to de pequenos 

"botões" 
que po-

dem ser compartilhados por todos
os aplicativos do Office. Esses bo-
tões aparecem quando o usuário
precisa deles (como acontece com
o "sublinhado em vermelho" do
Word). Clicando no botão temos
acesso a uma série de funções, de-
pendendo do contexto onde o "s-

mart tag" foi gerado. Quando vo-
cês começarem a usar o programa
vão perceber a vantagem deste
nova característica do Office XP.

"TASK PANE"
É a nova barra de tarefas que o
Office coloca no lado direito da
tela de suas aplicações. Nela o
usuário pode fazer pesquisa por
arquivos, abrir e fechar docu-
mentos, visualizar o conteúdo do
ciipboard (área de transferência,
onde são guardadas as seleções
que se quer copiar). O problema
é que, com ela, a interface fica
muito carregada visualmente,
além de praticamente exigir um
monitor que trabalhe na resolu-
ção de 1024x768 com conforto
visual, ou seja, de 17 polegadas
para cima!

COMPRESSÃO DE IMAGENS
Uma característica dos arquivos
gerados pelos aplicativos do Offi-
ce é que seu tamanho costumava
ser muito grande. Principalmente
se o arquivo incluísse uma ima-
gemi Nesta versão do Office exis-
te um recurso que permite com-
primir as imagens dentro de um
arquivo, de modo que seu tama-
nho final seja reduzido.

SALVAR PARA WEB (MSN)
O novo Office agora oferece a
opção de "salvar arquivos na
web", fornecida pela Microsoft.
Eu explico: é que a Microsoft
resolveu colocar no programa
uma opção de salvar seus arqui-
vos ria MSN (Microsoft Net-
work), de modo que vocês pos-
sam compartilhar estes arquivos
com outros usuários conectados
à rede.

MICROSOFT MEDIA GALLERY
É um minibrowser (navegador da
internet) que permite navegar por
todos os tipos de grupos de ima-
gens, cliparts etc. presentes em
seu micro. Fica muito mais fácil
achar uma determinada imagem
usando este recurso.

OUTLOOK
O novo Outlook promete ser mui-
to mais seguro que o anterior e in-
corporar algumas características
que antes só estavam presentes
em seu "irmão menor", o Outlook
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nossa empresa.
Letras Comércio

Alimentício" o melhor serviço possível, levando aos clientes produtos
de grande qualidade.

Veja aqui alguns itens que temos como prioridade:
1. Produtos de qualidade internacional
2. Serviços adequados
3. Preços atrativos
4. Atendimento personalizado
5. Linha de Produtos especifica para o principal Mercado da
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Nossa empresa

Os novos serviços que estamos promovendo
tiveram inicio com o nosso fundador - Sr.
Scott Bishop - que deu os primeiros passos
da "GranSabor Alimentos", no ramo de
alimentos. Desenvolvendo um belo trabalho,
promovendo um crescimento gradativo
mesmo em momentos de instabilidade
econômica.

Cleríe: GranSrtborVendas

Vendemos em todo
ações no mercado h
nossas espectativas
no nosso breve tem

Obrigado,

Alessandra Bueno
Diretor Comercial - GranSabor
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No novo Word (acima),
as várias ações de
diferentes revisores do
texto ficam registradas,
o que facilita o trabalho
coletivo. Inserir
imagens e dados
também (ficou mais fácil.
A agenda do Office, que
sempre foi complicada
para o usuário
iniciante, agora traz
ainda mais recursos,
como agenda em grupo,
calendário colorido e
"lembrador"
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FERRAMENTAS DE
RECUPERAÇÃO
O Office permite agora que pos-
samos salvar os arquivos mesmo
que tenha ocorrido um erro den-
tro de algum aplicativo. Isso per-
mite que a recuperação de parte
ou de todo o arquivo seja mais
simples. E claro que, se o micro"travar" completamente, não há

ferramenta que dê jeito! Há fer-
ramentas novas dentro de cada
programa. Considero-me apenas
um usuário "médio" do Word,
mas mesmo assim descobri uma
característica nova muito inte-
ressante (pelo menos para mim):
agora eu posso criar uma barra
de ferramentas com o recurso de
contagem de palavras. Para
quem escreve muito, é uma mão
na rodai Outra característica in-
teressante do Word (e dos outros
aplicativos) é a possibilidade de
usarmos formatações diferentes
em diferentes "pedaços" do tex-
to, de uma vez só. Basta selecio-
nar usando a tecla "Ctrl" e de-

pois formatar tudo. Vai facilitar
muito a nossa vida! Aliás, "co-

piar e colar" suporta agora várias
seleções simultâneas.

VOZ
Uma característica que estará
presente na versão em inglês -
mas não na versão em português
- é o reconhecimento de voz.
Espero que a Microsoft possa
nos oferecer este recurso numa
próxima versão do Office, numa
uma atualização do programa, A
conclusão a que se chega é que
o Office continua a ser um exce-
lente conjunto de aplicativos. O
problema é que os_usuários es-

tão cansados de "upgrades".

Talvez, com a nova política de
aluguel do software, este pro-
blema venha a acabar. Mas isso
só vai acontecer se o preço co-
brado pela assinatura for acessí-
vel. Senão, infelizmente, o que
deve acontecer é o aumento da
pirataria, com ou sem "Ativação

do Produto".
Espero que estas análises re-

sumidas sejam suficiente para
que os leitores formem uma
idéia das novidades que a Mi-
crosoft está lançando neste mês
ou se preparando para lançar
ainda neste ano. Um grande
abraço a todos!
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Windows XP, 
primeiras 

avaliações

Roproduçõos

Teste com cópia beta

mostra que novidades

facilitam e... complicam

ABELALVEiS
Especial para o JB

Depois de alguns adiamentos e muita
preparação, a Microsoft vai lançar, final-
mente, um sistema operacional único. 0
Windows XP vem para acabar com o Win-
dows 9X/ME e transformar o Windows
2000 num sistema muito mais agradável
ao usuário doméstico. Na verdade, o Win-
dows XF é quase todo baseado no atual
Windows 2000. Apenas algumas idéias (a
restauração do sistema, por exemplo) lo-
ram aproveitadas do Windows MI:. Por
causa disso, o usuário doméstico deverá
usar o sistema operacional mais estável e
confiável que a Microsoft criou até hoje -
é o que garante a empresa. Mas, caracte-
rísticas novas como a "Ativação do produ-
to" ainda vão causar muita confusão, co-
mo veremos mais adiante.

Inicialmente a Microsoft vai lançar
duas versões do Windows XI': a "Home

Edition", voltada para o usuário domésti-
co, e a "Professional". para ser adotada
nas empresas. A base dos dois sistemas se-
rá a mesma, mas alguns aplicativos darão
o diferencial que facilitara as tarefas em
cada caso.

O caderno Internei do Jornal do Hrasil
teve acesso a uma versão beta do Windows
XP "Professional". Nesta cópia o Win-
dows XP ainda é conhecido pelo seu no-
me-código. ou seja, Whistler. Nosso teste
serviu para conhecer os pontos fortes e
fracos do novo sistema.

Instalação A instalação do Win-
dows XP é muito parecida com a do Win-
dows 2000. Porém, essa cópia beta deu
muito trabalho para ser instalada. Em má-
quinas com placa-mãe e processadores da
AMD. a instalação foi muito complicada
e, cm alguns casos, nem pôde ser feita. Ti-
ve que 

"apelar", e usar uma placa-mãe
com processador Pentium III para não per-
der a paciência. Uma dica importante: se
você estiver realizando a instalação "do

zero" vai precisar usar um micro capaz de
dar partida (BOOT) pelo CD.

Apesar de a Microsoft afirmar que um
micro com processador de 233 MHz e 64
MB de memória será capaz de rodar o
Windows XP. eu sugiro fortemente o uso
de um processador de 400 MHz ou mais
com, pelo menos, 128 MB de memória.
Depois de instalado, o sistema dá a parti-
da e aparece logo uma novidade para o
usuário doméstico de Windows: é necessá-
rio "logar" 

para começar a usar o sistema.
O procedimento é bem simples, pois basta
selecionar um usuário e digitar a respecti-
va senha.

Interface gráfica O "jeitão" do
Windows mudou bastante. A parte gráfica
está sensivelmente melhorada, com os íco-
nes muito mais caprichados e as janelas
mais bonitas. Mas. particularmente, prefi-
ro o formato antigo, mais "limpo". Sem
dúvida a nova interface está mais intuitiva
e simples de usar para o usuário iniciante.
Porém, quem já utiliza Windows terá algu-
ma dificuldade em "achar" os programas.
A nova interface também parece 

"carre-

gar" bastante o sistema, deixando-o um
pouco lento.

Novas características - O Windows
XP chega realmente Com muitas novida-
des. Seria impossível listar todas, por isso
vou falar das que eu achei mais interessam
tcs. Não se esqueçam de que esta é a mi-
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nhl opinião. Quando vocês começarem a
usar o sistema poderão descobrir outras
opções muito mais adequadas para cada
um.
¦ Ativação do produto

Esta deve ser a característica mais po-
lêmica presente 110 Windows XP. Aliás,
não é uma característica apenas do Win-
dows XP: ela está presente também 110 Of-
fice XP e. provavelmente, em todos os 110-
vos programas que a Microsoft lançar da-
qui em diante.

Trata-se de uma operação que todos os
usuários destes programas vão ter que fa-
zer para poder usá-los. A Ativação poderá
ser feita pela internet ou pelo telefone.

A Ativação de produto trabalha da se-
guinte maneira: é feita uma identificação
do hardware presente em seu micro. Em
seguida é gerado 11111 código único, que se-
rá combinado com o número de série do
software em questão (Windows, Ollice

etc.). O resultado desta combinação é en-
viado à Microsoft através da internet ou da
linha telefônica. Assim, cada produto fica
"amarrado" à máquina onde foi instalado,
evitando assim a pirataria.

O problema é que, quando alguém qui-
ser fazer um upgrade de hardware, terá
que fazer a Ativação novamente. A Micro-
soft diz que certos upgrades, como troca
de HD, aumento de memória etc. serão
"tolerados", mas a troca de placa-mãe, por
exemplo, vai forçar uma nova Ativação.

A Ativação só não será necessária em
versões usadas por grandes empresas, com
as quais, devido ao elevado número de có-
pias, é feito um acordo especial de liceu-
ciamento, A Microsoft diz que a Ativação
foi criada para evitar o que ela chama de
"pirataria casual", ou seja, aquelas cópias
que são feitas pelos 

"amigos" e asseme-
lhados. Particularmente, acho que assim
que o produto estiver oficialmente nas

ruas a "comunidade underground" vai cri-
ar uma maneira de desabilitar a necessida-
de de Ativação do produto. Depois, vamos
ver como a Microsoft reage...

Driver "rollback"
Traduzindo, seria mais ou menos como

"Volte ao driver anterior". Esse é 11111 re-
curso extremamente útil. Ele permite que
nós possamos desinstalar um driver recen-
temente instalado na máquina e. ao mes-
1110 tempo, restaurar o driver anterior.
Quem usa o Windows sabe que muitas ve-
zes um driver mais novo não funciona
bem, e a reinstalação do antigo acaba dan-
do muito trabalho.

Outra característica do Windows XP
"herdada" do Windows 2000 é o Gerencia-
dor de Dispositivos, que mudou em relação
ao do Windows ME. Um detalhe curioso: o
processador da máquina agora também ga-
nliou 11111 "driver". Deve ser para que o sis-
tema possa trabalhar melhor com os novos
processadores que estão por vir.

Gravação de CDs
O Windows XP tem suporte nativo à

gravação de CDs. Para gravar dados num
CD, não é mais necessário instalar um
programa específico, como o Easy CD ou
o Nero. Basta "arrastar" os arquivos para o
ícone que representa o gravador e a grava-
ção será feita. Muito boa esta novidade.
Ponto para a Microsoft!

UPNP
Melhor dizendo, Universal Plug and

Play. Poderíamos dizer que o UPNP é o
Plug and Play que funciona! O Windows
XP será capaz de reconhecer praticamente
qualquer dispositivo que seja plugado ao
seu computador. Vai facilitar ainda mais as
instalações de hardware.

Como eu já disse, provavelmente há ou-
trás características mais interessantes que
não foram aqui citadas. Mas ainda não tive
muito tempo para testar o produto 

"a fun-
do". Mesmo assim, acho que este pequeno
teste serviu para dar uma boa idéia aos lei-
tores sobre o sistema que está por vir!

0 QUE É, COMO É

ASSOCIAÇÃO DE
ARQUIVOS-Agora é
possível clicar duas
vezes num arquivo (por
exemplo, uma Imagem
.jpg) e escolher, entre
vários programas, com
qual deseja abri-lo.

BOOT - 0 ato de iniciar
um sistema operacional
no micro.

DESKTOP CLEANUP
WIZARD - Assistente
que vigia os atalhos
colocados na área de
trabalho e move os
menos usados para a
pasta de "atalhos menos
usados".

DVD-RAM - Embora
ainda pouco usado no
Brasil, os drives capazes
de gravar DVDs não
toram esquecidos no XP
- é possível formatá-los
no modo FAT32 (o
mesmo dos HDs) e usá-
los como disquetes
gigantescos.

INTERNET
C0NNECTI0N
FIREWALL -
Imprescindível na
conexão banda larga
24 horas. 0 programa,
presente no XP, olerece
segurança ao usuário
contra invasões de
hackers.

LUNA - A interface
gráfica, ou o jeito como
o usuário vai interagir
com o Windows XP.
Cores fortes, é a mais
amigável da história do
sistema operacional da
Microsoft.

PRODUCT
ACTIVATION - A
nova forma de registrar
um software da
Microsoft. 0 usuário
conectado à internet
digita a senha que vem
no produto e recebe uma
contra-senha. 0
processo não é opcional
- se não registrado em
30 dias, o XP deixa de
funcionar. Fora da
internet, é preciso
registrar via telefone.

SUPORTE AO DOS -
Embora inexistente no
sistema, o XP tem
suporte direto ao modo
gráfico VESA e à placa de
som SoundBlaster,
garantindo o uso dos
joguinhos antigos de DOS.

VISUAL STYLES -
Um passo adiante nos
"temas" do Windows 9x.
Ao contrário deles, os
Visual Styles mudam o
formato das janelas,
botões, menu Iniciar,
Painel de Controle etc.

WHISTLER-0 "nome
de guerra" do novo
Windows. Agora ele vem
como XP, de eXPerience.

A espera sem fim 
pela próxima 

versão

De 1985 até os dias de

hoje, usuário ganhou
traquejo para upgrades

A Microsoft estreou sua primeira ver-
são do Windows, a 1.0, em 1985. Dois
anos depois veio a 2.0, e em 1990, a 3.0.
Já em padrão VGA, com 16 cores e inter-
face gráfica, ou seja, as imagens substi-
tuem as palavras 11a alimentação de dados.
Pela primeira vez, uma janela colorida
"enfeitava" o BOOT.

A partir do 3.1, de 1992, a Microsoft in-
duziu o usuário a fazer também upgrade de
equipamento: ele teve que jogar fora o com-
putador antigo e seus velhos programas,
porque o novo sistema só rodava com pro-
cessador 286. Já se abriam várias janelas ao
mesmo tempo, o protetor de tela era todo
colorido, e o som, aprimorado.

O 3.11 for Workgroups, para redes, saiu
em 1993. Versão caprichada do 3.1, fez su-
cesso com seu programa de e-maij embuti-
do. Só travava com muitos programas aber-
tos, e foi apelidado "Ruindows".

O esperado Windows 95 atrasou: só saiu
em fins de agosto. Fenômeno mundial de
vendas, era bonito e prático, cheio de jogui-
nhos - e instável. Os bugs diminuíram na
versão OSR2, baixada da internet. A novida-
de técnica foi o FÁT32, que permitia uso de
discos rígidos grandes.

Tecnicamente, o Win98 pouco acrescen-
tou. Mas a interface gráfica, ao gosto do fre-
guês, assumia aparências da já popular web.
Para muitos, o pecado de Bill Gates foi in-
corporar ao Windows, sem opção de desins-
talação, seu navegador, o Internet Explorer.

O que lhe rendeu processo por prática de
monopólio: o Windows podia ser o SO mais
vendido do mundo, mas o browser concor-
rente, Netscape, era o preferido.

Na entressafra Windows 98-Windows
XP, a Microsoft lançou o Windows 2000, es-
tável sistema para redes, e o Millennium
Edition, ou Windows ME, que potencializa
as funções multimídia - só que cheio de
problemas, inclusive de vendas: traquejado,
o usuário economizou os R$ 90 do upgrade
para esperar o XP, sabendo que precisará
comprar mais pentes de memória.

A versão 3.11
(!¦), de 1993:
trayamentos;
VV95, beleza
e instabilidade;
W9(S, Internet
Explorer de
contrapeso;
ME não roda
todos os
aplicativos
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Oscar da internet, 
prêmio 

e 
polêmica

Circunstâncias insólitas cercam o cobiçado iBest, evento que esta noite consagra os campeões de voto da web brasileira

MARCELO NÓBRIÍGA"*

A maior premiação cia internet
brasileira chega hoje à reta finai. O
público - convidado ou pagante -
conhecerá os vencedores em ceri-
mônia às 19h30 no Credicard Hall,
em São Paulo. Para ver a transinis-
são pela internet, visite «crealguide-
|r.real.com>. Autodenominado "o

Oscar da internet brasileira", o iBest
consagra os campeões de voto do
júri oficial e do popular! formado
por internautas que opinam pela re-
de. Enquanto ganha prestígio a cada
edição, o iBest, criado em l'W.\ é
um evento cercado de algumas polê-
micas, que dividem a opinião dos
especialistas em internet.

0 iBest premia os melhores sites
brasileiros em 48 categorias, e os
profissionais do setor em 15 prêmios
especiais. Cada categoria tem dois
vencedores, um escolhido pelo júri
oficial e outro pela votação popular
As homepages inscritas passam por
uma triagem inicial e em seguida são
reunidas num grupo de 10 inscritos
chamado top 10. Uma segunda vota-
ção reduz o conjunto ao top .1 com
três páginas. Delas sai a vencedora.

A cada ano. novas áreas da inter-
net são inseridas - este ano a novi-
dade foi o WAP, a internet no celular
-, criando tanta categoria que a pre-
miação acaba pulverizada, e os ven-
cedores. enfraquecidos. Isso não im-
pede que a participação popular au-
mente a cada ano. "Em 2001, rece-
bemos mais de 3 milhões de votos,
contra os 2 milhões da edição ante-
rior". conta a diretora-executiva do
iBest, Daniela Rangel

Estímulo para isso não falta: si-
tes concorrentes oferecem todo tipo
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Que tal acompanhw do peito a emoção dos vencedores do iBest 2001
Bratü? Este ano, aldm dos convites pus finalistas e pstiocinídoroj, ejtSo
sendo disponibilizados ingressos para a maior festa da Internet brasileira A
tiadicional cerimônia de pieiiuaçüo do iBest, que terá comandada pela aba
Marisa Orth, acontecerá no dia 10 de maio, no Credicard Hall, em São Paulo.
Clique jjjtij paia sabet como adquira teu ingitxo

Teste seus conhecimentos sobre
olUest
O cite TClnet elaborou um quizimpeidivel sobre o Prênuo Mundial
da Internet. Sío perguntas sobre
antigos e atuais concorrentes,
vencedores de edições passadas, de maio serão divulgados aqui no
curiocidadeo sobra a organização do cite oficial do PiSmio Mundial da
prêmio e muito mais Clique F<ua Internet, após a cerimônia de
sabet se você é um verdadeiro premiação, os sites e profissionusiBestmaníaco. Aproveite também contemplados com o troféu iBest
para assistir a entrevista com a nesta ediçio do prêmio. Hao petca!diretora-executiva Daniela Bertrand
Rangel, que explica em detalhes
como será o festa de premiação deste
ano.
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O sítio do iBest, que
permite a participarão
dos patrocinadores,
pmmove o evento
durante todo o
ano, e também vende
os ingressos para a
cerimônia desta noite,
no Credicard Hall, em
São PauloEncerrada a votação dos T0P3

Terminou no dia 23 de abnl a votação
que vai eleger os grandesvencedores do ií)e3l20Ul Brasil
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de brinde aos votantes - até carros
são sorteados. Quem vota sabe que
precisa preencher um mapnte ca-
dastro. registrado no banco de dados
do iBest, o que dá direito a uma en-
xurrada de e-niails: notícias do con-
curso e propaganda, muita propa-
ganda, tudo geralmente duplicado.

Daniela tranqüiliza os inter-
nautas que se cansaram dos e-
nffils do iBest e não conseguem
cancelar as remessas: basta escre-
ver para <info@ibest;com.br> e
solicitar a remoção. Para a necessi-
dade de preenchimento do cadastro,
a executiva apresenta duas razões,
"«vamos em conta a questão mer-

cadológica, por isso desejamos seg-
mentar nosso público", diz. O segun-
do ponto é a segurança: "Além do IP
e do uso de çookies no navegador, o
cadastro é mais uma forma de garan-
lir que uma pessoa não vote duas ve-
/es na mesma etapa", afirma. IP é o
número atribuído a cada conexão do
intemauta, e cookie é um pequeno
arquivo que registra seus passos em"determinada 

homepage.
Uma vez devidamente cadastra-

do, uma coincidência curiosa salta
aos olhos do visitante - os patroci-
nadores do iBest também concor-
rem ao prêmio. Os exemplos mais
evidentes deste ;mo são a Intelig

(que compeli na categoria teleco-
municuções), o Bradesco (categoria
bancos) e o Investshop (categoria
fer\'içW financeiro^ e seguradoras).
Os três patrocinadores disputam o
voto dos júris popular e oficial. Da-
niela Rangel apressa-se a explicar
por que a presença dos patrocinado-
res não é vetada.

"Poderíamos fazer isso, mas o
iBest deixaria de existir", resume.
Segundo ela, nenhuma empresa
daria patrocínio sem poder com-
petir. 

"É fato que o Bradesco ga-
nha em sua categoria desde 1996,
mas em 1999 o portal Starmedia
patrocinou em massa o iBest e

não ganhou nada", lembra.
liste ;uio, o iBest tem como pa-

trocinadores iG. Terra e UOL, os
três maiores portais do país, que
concentram grande número dos
concorrentes da etapa final do iBest."O triplo patrocínio pode acabar
com essa desconfiança de alguns",
acredita Daniela. O valor da cota de
patrocínio do iBest, divulgado pela
empresa, é de RS 450 mil.

No cerne de outra polêmica do
iBest está a MLab, empresa desen-
volvedora de homepages e soluções
para comércio digital. No top 3 do
iBest 2(X)I. a MLab concorre com
oito sites (no top 10 eram 13). Um

dos sócios da empresa é Marcos
Wettreich, presidente do iBest, sócio
do site Opinia (outro patrocinador
do iBest) e dono da Mantel, promo-
tora de eventos, entre eles o iBest
Fórum, que usa a marca da premia-
ção piira o congresso sobre idéias e
soluções em internet e comércio ele-
trônico. "Apesar da participação de
Marcos na empresa, a MLab é inde-
pendente] principalmente depois de
ter sido comprada pela Neoris", ga-
rante Daniela Rangel.

Dois profissionais da área, Geor-
ge Bejíson Acohamo, gerente de
conteúdo do portal Zip.Net, e Rean-
no de Vitto, produtor-executivo do
site da MTV, usam a mesma expres-
são sobre a relação iBest/MLab:
"Deixa as pessoas com a pulga atrás
da orelha." Mas são taxativos em
afirmar que a MLab é bem concei-
tuada no mercado e não poderia fi-
car de fora do iBest.

René de Paula Júnior, consultor
em projetos interativos da e-Agency,
foi também gerente de projetos da
AgênciaClick, pela qual desenvol-
veu o site da C&A, presente no top
10 deste ano. Campeão em 98/99 na
categoria design, com o site do fotó-
grafo J.R.Duran, René tem predile-
ção especial pela categoria. "Acho

que ela. |)or ser menos comercial,
foi criada para resgatar a confiança
no prêmio", diz. Sua relação com o
iBest, porém, não teve só momentos
alegres: "Em 97, o site em que tra-
balhava (da agência de publicidade
Almap/BBDO) chegou entre os três
finalistas, mas perdeu para o da
W/Brasil". Até aí tudo certo - o im-
portante é competir. René explica:"Mas a página da W/Brasil estava
em construção."
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a nova febre da rede

RAPHAIiL PERRHT LEAL
Especial para o JB

Saber de ludo um pouco está
rendendo de camisetas a lulomó-
veis. Em tempos bicudos, promo-
ção mexe com a cabeça das pes-
soas, e isso não se reflete apenas
na boa audiência do Show do Mi-
Ilido, do SBT, nem no alto índice
de vendas do software homòni-
mo. A febre do chamado quiz
(que pode ser traduzido por teste
ou jogo de perguntas) está insta-
lada de vez mesmo é na internet.

Os números não mentem: o
Fulano, lançado em julho de
1999, chegou a dezembro com
148 mil usuários. No primeiro
aniversário, esse número já esta-
va em 356 mil, e marcou 545 mil
em março. O AcerteNaMosca le-
vou apenas 3 meses para alcançar
a marca dos 100 mil cadastros.
Criado em setembro de 2000, o
Sabesabe virou o ano com 200
mil inscritos, e hoje esse numero

bate nos 300 mil.
O modelo de funcionamento

dos sites de quiz é basicamente o
mesmo o internauta se cadastra,
cria um login. escolhe uma senha
e tem direito a respondera séries
de perguntas de conhecimentos
gerais, divididas em várias cate-
gorias. A medida que vai acertan-
do, pode concorrer a mais pro-
moções e ganhar melhores prê-
mios. Tudo gratuito.

Apesar dos modelos idênticos,
os sites apostam em diferenciais,
como serviços adicionais e prê-
mios. "Já distribuímos jogos de
computador, TVs, viagens e dois
carros", orgulha-se Fabianne
Chuster. gerente de produto do
Fulano. "Oferecemos, além disso,
outros serviços, como notícias
curiosas, salas de chat e um co-
inunicador entre os usuários que
estão no site naquele momento."

"Costumo entrar para ganhar
conhecimento, me distrair e ten-
tar conseguir os prêmios", atesta

a pedagoga Christine Frayha. O
Sabesabe não tem o quiz como
serviço principal, mas lançou re-
centemente uma seção com per-
guntas de conhecimentos gerais,
dando semanalmente títulos de
previdência privada aos melhores
e mais rápidos. "A idéia é manter
o usuário mais tempo na página",
admite Ricardo Hara, diretor-pre-
sidente do Sabesabe, para quem o
quiz realmente atrai o internauta.

Fábrica de Jogos, sítio lança-
do em agosto de 2000, embora
diferente vem conquistando fãs.
O usuário precisa baixar um pro-
grama que funciona em estilo se-
melhante ao do IRC, a rede de
canais para bate-papo em tempo
real. "Começamos com 200
usuários, e a propaganda boca-a-
boca nos fez chegar a dezembro
com 4 mil", conta o executivo-
chefe Fábio Ottolini. "Hoje, te-
mos 12 mil." A Fábrica aceita
perguntas dos participantes."Procuro mandar questões que

OS ENDEREÇOS QUE DÃO BRINDES MENSAIS. SEMANAIS E ATÉ EM TEMPO REAL

FULANO - <www.fulano.com.br>
Dividido em categorias como mú-
fica, cinema, esportes, variedades,
vestibular e outras. A maioria das
perguntas é de múltipla escolha,
mas há seções em que o usuário
escreve a resposta. Quem ganha
mais pontos tem mais chances de
concorrer aos prêmios, leiloados
ou sorteados.

ACERTENAMOSCA - <www.
acertenamosca.com.br>
O "Moscão", apelido do usuário
do site, tem direito a 10 tentativas
diárias de acertar uma mosca na
tela e responder a 10 perguntas
diárias de conhecimentos gerais.
Cada mosca e cada tipo de per-
gunta tem pontuação diferente. Os
prêmios são semanais.

SABESABE - <www.sabesabe.
com.br>
O serviço principal dá espaço pa-
ra que o usuário se cadastre como
especialista numa das 600 catego-
rias disponíveis e responda a per-
guntas dos colegas. O Desafio Sa-
besabe dá semanalmente títulos
de previdência privada a quem
responder certo e mais rápido às 6
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explorem o raciocínio", diz Gus-
tavo Veronese, mestrando em En-
genharia de Sistemas da Cop-
pe/UFRJ. 

"O 
que vejo muito por

aí é decoreba."
Apesar da crise 110 setor de

tecnologia, os sites têm fé na so-
brevivência do quiz. 

"A manuten-
ção da seção é pouco custosa",
garante Ricardo Hara. Para Fa-
bianne Chuster, captar anuncian-
tes, a velha receita das empresas
pontocom, também não é proble-
ma: "Podemos fazer com que um
banner apareça apenas para usuá-
rios que se enquadrem no perfil
que o patrocinador deseja."

O sucesso, juram os responsá-
veis, não atenua o cuidado dos si-
tes com a fraude. "Quem 

procura
driblar o relógio é sumariamente
desclassificado", revela Hara."Se nos chega uma denúncia, en-
tro anonimamente na Fábrica e
converso com o acusado", conta."Até hoje nunca confirmei uma
denúncia."
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perguntas diárias, que podem ser
de qualquer assunto.
FÁBRICA DE JOGOS -
<www.fabricadejogos.com.br>
A competição é online: a pergun-
ta é mostrada na tela e quem res-
ponder primeiro ganha. Também
oferece salas de damas e xadrez.
A premiação é mensal. Os usuá-
rios podem formular perguntas.
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Fábrica de Jogos, Acertenamosca, Fulano: cultura divertida

DEZ PERGUNTAS PARA TESTAR SEUS CONHECIMENTOS DE ALMANAQUE

d) Romário1) Alem de Tom Hanks, que outro ator con-
quistou o Oscar dois anos seguidos?
a) Marlon Brando
b) SpencerTracy
c) Jack Nicholson
d) Laurence Olivier

2) Qual o primeiro personagem da turma
da Mônica criado por Maurício de Sousa?
a) Mônica
b) Magali
c) Bidu
d) Chico Bento

3) Quem foi o candidato do PSDB a presi-
dente da República em 1989?
a) Mario Covas
b) Fernando Henrique Cardoso
c) Ciro Gomes
d) Tasso Jereissati

4) Em que pais foi desenvolvido, por Linus
Torvalds, o sistema operacional Linux?

a) Finlândia
b) Noruega
c) Suécia
d) Dinamarca

5) Qual era o presidente americano na épo-
ca da Segunda Guerra Mundial?
a) Abraham Lincoln
b) John Kennedy
c) Winston Churchill
d) Franklin Roosevelt

6) Qual a capital da Hungria?
a) Budapeste
b) Bucareste
c) Belgrado (
d) Praga

7) Qual jogador fez mais gols em todos os
Campeonatos Brasileiros?
a) Zico
b) Reinaldo
c) Roberto Dinamite

8) Qual o primeiro artista a abrir a primei-
ra noite do primeiro Rock in Rio?
a) Lulu Santos
b) Eduardo Dusek
c) Ney Matogrosso
d) Erasmo Carlos

9) Em qual série de TV aparecem os agentes
do FBI Fox Mulder e Dana Scully?
a) Nova York Contra o Crime
b) Arquivo X
c) Millenium
d) Babylon 5

10) Quem escreveu "Clara dos Anjos"?
a) Machado de Assis
b) José de Alencar
c) Clarice Lispector
d) Lima Barreto

Conlira seus pontos no JB Online <www.jb.com.bn>

L

"Já 
faturei

1,3 milhão

de pontos"
t.liTÍCIA HELENA *

Testar os conhecimentos de cul-
tura inútil é divertido - ainda mais
quando você precisa lembrar os no-
ines do parceiro da Matraca Trica ou
do ator que interpretou o assassino
de Salomão Hayala na novela O as-
tro. Perguntas assim fazem a alegria
dos freqüentadores de quiz. Gente
como eu que, se pudesse voltar no
tempo, adoraria participar de pro-
gramas como O céu éo limite e tí ou
800, precursores na telinha dessa fe-
bre online.

Já que não pude faturar os mi-
lhões da TV, compenso ganhando
pontinhos no Fulano, um dos sites
mais legais no gênero. Tenho mais

de 1,3 milhão de pontos, acumula-
dos em perguntas sobre cinema,
música, turismo etc.

O Fulano é dividido em oito
áreas. Cada área uma tem subdivi-
sões, que vão desde o simples quiz
(pergunta e cinco alternativas de res-
posta, o acerto valendo 100 pontos)
até o enigma - uma única questão
que vale 1 .(XX) pontos.

Mas que ninguém pense que es-
ses curiosos são um bando de nerds
alienados. Muito pelo contrário. An-
tenados com os escândalos em Bra-
sília, elegeram o senador Antonio
Carlos Magalhães como o político
brasileiro mais odiado, numa enque-
te que valia 200 pontinhos.

Polêmicas à parte, faturei 600
pontos respondendo às questões lá
de cima. O parceiro de Matraca Tri-
ca era Fofoquinha, e Edwin Luisi in-
terpretou o matador de Salomão
Hayala. Boa sorte.

' Editora assistente de Política do JB
J
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R. Marqu6s de Abrantes, 55 Flamengo (perto do mctrfi). InformaQoes pelo 557 1001 ou e-mail imb@bennett.br 
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seus neg6cios Orgamento s/compromisso Venm de pe^as CcOTpra e venda de'jsados. Ivl iwUV vJVV ^<Cl>wwKBr

Tel.: (21)714-9855

mo VIRTUAL CD'S jjMpflil 
_g* jGARANTIA E QUALIDADE pS^^^^f^^^^^^PRESSORAS 

Registradorj]^^- J^P^H

I: 
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Check-Pronto

PROGRAMA5: JOGOS »#««nS I /-itrOOOS Diveni^^
Todos Windows. Photoshop Fifa 2001. NBA 2001. Barbie. Corrida Maluca I hnumnnulras com br U»»r UarUITia modoloS*
6 Br., Biblia Online. Guia Butman 4, Videoke 20.000 (todos), Alfabeto Animado,
do Rua d Mapa, Automapao miisicas. Cassino Olicina do Danial Azulai,
Comercial, Corel Br, Show do Milhao
Premiere, Office, AutoCad. Rone, Street, Projector IG, brincando, Memorizadores
Tradutores, MP3 Piadas, Sacrifici Suat III, escolar, Brincando c/ os
Prenti Arte 8, Cliparts. Roller, Coast, Star Wars, mamiferos. jj ¦ ¦ ¦ ¦ B
Anti-virus 2001 Br, Mcfee Noc Turne, Skate, Surf, As mais belas histbrias da H ¦ ¦ m "B ¦ ¦ ' ' a
?nm .in Max 4 0 MS. Zeus. Pimball. Vampire, Biblia, Bruxo da malomalica. . . ¦, ^KA!IIlZlifiUSfe«IASL^BO^. J ¦_¦_¦¦¦ ¦
Projector 2000 Br, Dr^cula, Eros 4, GTA 2 Br, Ingles p/as criangas, IwJh—iJbM^*———^
Cartoes Disney, IBM Voicer Unreal 3, vdrios simu- Barbie 2001 (todas) W2MF^HHBBHWWBWW1II P-~l P!W77T^2001. Professor Portugues, ladores de jogos que nao muito mais. KG I lltKI k(«IH [H h I' M»i *>iiaova _ a __ | yl^l
Matem^tica, precisa instalar, Super rtllXD„e W**1 

1 a base DE TROCA 
' 

A REVISTA QUE ff»M 'Geografia. Ciencias, Nilendo, Neo Geo, Drive VARIOSOUTROS f fAYJI IkE TfllTJ ' *%¦*«#%¦¦¦ A
Histbria. Outros programas 450 jogos e varios outros PROGRAMAS IIPg| Wfl/v If® WW I ft I MAIS CIHCwLA IFVUAtt A4P 1 Isuper professor 2001, Comandos I e II, Cole?ao MP III mais de If _ / C/tAm/umiva ato 7/M£ ! BEI A AIRAnE ...«!?!\ ^
Astrologia, Easy, Creator 5, One. Sinuca, Pokemon Br, 1.500 titulos. Enciclop6dia, CCOnOlllUC HB IV/0 I rELA blUAwCa XEllO^ CAHOH fwi
Print Arte 12, presente do Estrategia, Lutas. Corrida Cursos Jurldicos, Infantil, |fVMifl|f. f IMAM. IffPAY! OLIVfT moM
grego, Maluca. Pica-pau, Thesims Engenharia, Arquitetura, Iffl 11" ILAIWIIR VWWI MIVWA J Rovista Domingo^ nA n AaP 25*i8108
Virtual Basic 7, Virus Scan III, Fazendo a festa e Internet, Audio, Filmes L—-——1 Prrtos R$20,00 - Cvkrr R$25,00 ^ 

Todo Domingo, no orna o ras dfHTllnRS 
8i00 25383092001 muito mais. # Fotos Pornos. I t'nta. papa ^on , jornal do brasil llljlLUIMtJUUIlJjlJJUliJlH^^^^mm ¦ ¦ a a aaa tixi II ao * www, ro id os co rtu chos. . tjr ^ ^mm

TEMOS MAIS DE 8.000 TITULOS IZTrTffKTZfTTJKTXVXCTl !f^Wl!TJviii7Tft» CF NTBH
TEL.: 3672-5051 /3672-5052/9688-3865 Hx: 111 til W4ir^'W<l: IrAiyAiVMl ojomaid.i„1d^,bn»iicir.

SEDEX PARA TODO BRASIL EM 24 HORAS. ' I  MBHIiMM
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I TONER • Tel 9217-1654 Toner ASSITENCIA RS30 00 - Oualquer
¦¦¦¦¦I r%» np.i rtnn T\TTA MR CD'S BMiiiVH ¦llfiffflRevelador e Cilmdro Impressoras sorv^o em r^ssa oficina Atende- AULAb
iBijTTunT'T'TiTITyl PAGO BEM C*UK ilNHJ Valor do CD = RS 7,00 Laser e Copxadoras Manulervjao mos tani^fii .1 took) de . a D/IWIP1AMTPQTftX Iaom e Pe^s Enlrega Gratis no R| sabado Prolisisonal r/INIulAil I fcu
ATIIAII7Arin Compro 386/486/586 (21)7840-9653 r TSiu. CARTUCHOS ATENQA0 -Disk Cd V«gm Cd Traiar Tel 9217-1654 (24h) SISTEMAS - Tecnologia SYS lm- Tel 3472-5559 Edua-do EM INFORMATICA
•Translormo seu Pen- Pentium, momtores, (21)7840-9695 UifimtBloiRfilftMi Rosa's°e^aplado^es RUi^eJKuas UP-GRADE - Transfor- mel^llto^iwtaijp, ASSISTENCIA Aulas simples e praticas
64MbmRam 

0vnideo 
£lticT mosmo (2119962-7022 TombRlidtrt,BUck4Write,Etc. Compro sou car.ucho K7°700 Mmi'moldom noS)'?^SS: -firMlPA f f'wT5S"

56Gk' ASOpmar,?rRS4°50oS C/dofeito. Pago em 1 CD RS 10,00 k^90?4«72 5162^ RS 0 00 Cot ?4'4 
 v|de° AGP rede . Tf as 
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Re,iror nra-mm sis Krrn
rsrss r"*^1, 

®« SflSsS ssi«r"— ¦¦¦¦ rsrs; !^os05TOdetos perte"0estadQ consu|,ar 10CDS ... .RS 70,00 SPY CDS  MitsuiCXindividual R$2,35 LJ... resolvo conflitos' 245-5560/9114 9624

i32"«"T™S™ WiS9S4SlMll6« Apanirdo 1(P. RST.jli) U,|CeA|s'jS°(JniS SSE>" I!'» BMB8WW . B»» . im. "f «•«"
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sfjrsa: jsn.w?.:!!: twv^a 
wasmam oassss sstr.es sssrsr

COMPUTADOR 486 -i6mb q MnMi« rH'e (TheConqueror), Black EDO RS20,00_codo CDAudwProdisc R$ 2,68 virus Honesiidade/profissto- d Aunusto/fernando tamos micro com ga-RS250.00 486SX R$200,00 pro- qualldade. Nossos cd S White rr, Projrtn igi, pento, Placa mae Pen- Mini Dtsc Sony R$4.50 ACCICTCUPIA TtPWIPA nalismo Alendimento domiciliar J3 rantla! Compra e ven-cessador Pentium 100 RS70.00 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦II sao com caixa acrilica * <Elite tuition). tlum MMX c/gabinete, rrauadAfHprn (3xs/kiro$ AabloltNulA ItbNIliA 24horas Tel 501-3072 /502-2439 Tel.:595-4532/9106-4060 da do pccas o mftaui*Compramos computadores insta- Pomnm .ima Tomb Raider 17, etc. Atrnd. torre, gaveta, servldor °  .. Orrampntn no local -7843-2515/9182-6694 Thelmo _____________ nnc /nnunc o unnHnsV
bra, conigwMMi conwua- APLICATIVOS - RS8.00 e capa. Lompre unna DUHo RS190,00 Placa video Trabalhamos com cartao rnn,,,r, ovZln cit, ^55 tunica - 65i- ZZZZZZZZ t?2«mtS -213-5680mos Compilamos /gravamos cds Todos 08 tftlilos, pra- VeZ e t0me-Se nOSSO © 3833-0170 9953-3876 PCI 1Mb RS20.00 2Mb consults CD RW. cartuchos I C°™£™lso"as! ^ ogSSn^Slas™' ACCICTCMPIA '213Tel 283-5167/9662-6902 vagoos de prlmolrissl- Cliente e amigo. .....prtd.-.nJ.n.i RS30.00 4Mb RS50.00 TDK.Kodak, envelopesp/CD, impressoras. up-gMbc tedes ponio a ponio e ASSISTENCIA —P————1 ma qualldade, auxlllo TCMnQ inm<5 Z=ZZ___ZT Tel.:3826-6426 caixaseouUos em: DGA Informatica Ian. aulomagSo comercial, com- I TCPMIPA I CURRICULOS - Elabo-

kiATPRAAi/ tolefonlco, duvldas ou I civiuo juouo HPfflmTFVffHlH « n„nnl.,n< putadores novos, c/iano de gara- I CuNluM rapao cadastro Banco
NOTCdUUK dlflculdados at6 23ho- DREAMCAST Tel.: 233-6728/0691 gatia Tei 9713-5075 /651-0776 |mpressoras computa- Naclonal Emprego, e-

Pentium 133,super r4- "»s.Tel.:405-3248 Pegue nosso catalogo CI C CAftH ^N?.° » Pen'lu,m'  doros e Monitores. ™'ls, mala d^ta, car;
pido, novissimo, mo- cussiouauficados • completo com mais de jlD"jU\JU MenibrlaD crdSRom°e hds QUEIMA total ¦ hd; 6gb MANUTENQAO H VEN- ASSISTENCIA TUNICA Manutonpao, compra o cao.Apanhb / entrego.
pitor colorido tela 516-5000 • Essa linha vonde 3.000 titulos dos mais compro outros perifd- RS200.00 H010.0 RS220.00 DA - De Impressoras, MmcOTpHadoesempcessoias, vonda de usados. tel.:489-4098
ativa, mouse, touch tudo anlian1; ale as ultimas m ,»iraimnciMr rlcos. Gablnetes t)Pl5i ?S250 °? 4 micros especlallzado nsstnioconfigura^).niemcl Tel1613-1457/621-1105 r———Ipad, som modem,  anhgos; ate as ultimas CLASSIEGEQlFICADOS RS20,00:Memo16Mb cm HP/ Epdson. Sol- redeeetc Fazemoscontrato I II 6 I I _ ___ |r>Iacosso r^pido a aplicativos R$6 50 -3Cds novidades em jogos e F»a1inbnTtm|vfndc tudo r$40,00; IDE R$ 15,00, ?a^n RTi8oTooeK6 2 500 ver Eletronlc. 247-0912 manutenQao Ligueefagaor^amento Cristine Niteroi ATENDO
srwsw: awaarast sso^t tmmmm mttas rsssi trissg- 

1 ......
CTJIS* fti! " I 

' I HwBli /9104-5117/97.3.0307 ».«».««» 1.133/111. 1 iss^incilKmc, | ^sZ'.'i.Tl'cE'
CQC ACOJ — S6 cobramos o vlsita impressoras, monito-

Tel ' nine Jncn Micros, sorvidoros. moni- ros, micro computado-" yiUO-HUDU ^ tores e impressoras. res, instalafao do pro-

ssrsssi-s 1 cd=r$8,00 No Caderno Casa voce encontra SSS SSrbook toshiba K62-475, 96mb, l.!ma A A|l# „ . U
notebook466Tei 431-4004 . pj ca(ja as melhores ofertas para o seu lar. CA^MICROS^' Aterl- I /9129-3445/3342-8895 I
llflTEDflMfC dimonto todo GrandeNUICDUUHo /t qnpqmpnfnc Rio. Instalo, configu- i-——^

Novos e Usados v ^«"Vrtlllc,llus ra-se PC plantao dla e manutencAo de micros'Vonda, troca.consigna?3o, ^Anliritivn^ nolte com eficlencla -Instates,configurates, Up-*Assist6nciat6cnica v rvpuvauvvja # POft0S G J3D6I0S Tel.:222-7226 /222- Grade,Internet,Monitores Servi-
especializada. »/InpnS r \S^ 7022 gos de rede em geral: Novell 3.12
Cnmnramot'a avS'lamo! * GU'a de SerVi<?OS " T0d0S OS dOmingOS nO |nAnACO|

seu^notebook Pedidosate 13;00h . jardins e Piscinas ^ ^seu Jornal do Brasil. DADOS?
notebookecia@ieg.com.br onlrAOa nft Recupera?§0 MANUTENCAO DE
T«l¦ (0**21)3473-1496 emreqan0 • Decoragao BackuP computavdores'  mesmodia • ^onstru^ao Restauragao -Montagens/ Conflgu-

mrm I 
98^82 .p~ ^s^S^^jwisssssss. JikSTE/SE

U1L LI 1 III 3477-1 Q37| m Luminarjas C0P«c«b«m-Av,N.S.Copacabana,97B/lo[a 102- Tel.:513-5129 DUPLICAQAO CDROM RS40.00. Atendlmon-
I I III ill III niriTAt I none r-rvc IpiMmi - Rua Vlscondo do Plraji, 580 / sala 221 -Tel.: 294-4191 - Servlfo protlsslonal, t°s ddmlcHlares _eem-

vIVVVVV - ?^D RS10 00S3cS1 • Pet. Mania n®gc^d.^346/&2(K.m:|j4»B2 5Danos rio^ morcod^
Ligueeonuncie. 

|||S}88. wwwJb 
°°m br 

^rod^Ao de seu nome.com - Re-
 ?„s„,°i00 CD's com catalbgo de glstre e guarde seuno-

CLASSlQfflFICADOS ??1 P°9U0 nosso c"' produtos, album de (o- me.com/.net/.org Ape-
F«a linhaRrfffflvcndc tudo ., ,71 tos, fltas llvros nas por ano

sitesaaHla^Baalla^^M /'/ „°,u Mundo Virtual http://seunome.com
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BENNETT
O seu futuro acaba de começar

SOFTWARE / JOGOS

AUTOMAÇÃO COMERCIAL - BNMMWml»S

Alexandre Mackenzie 101/S.Loja-Centro. Tel: 518-2210 Fax: 253-5102

CARTÜCH05
RECICUtOSSi

JBYTES

CURSOSSUPRIMENTOSPERIFÉRICOSCOMPUTADORES

SERVIÇOS

IMPRESSORAS

SOFTWARE/JOGOS

QUALISUFOCO

JORNAL DO BRASILO jornal da inteligência brasileira.
JORNAL DO BRASIL

JOKNAI. 1)0 KKASIL
inforinaticaCDjb com brINTERNETQUINTA-FlilRA, IO DE MAIO DE 2001

O futuro nao e mais o

como era antigamente.

Prepare-se. 1

DOMINE SEU COMPUTADOR

Cursos de informática personalizados
para todas as idades e profissões.

Instrutores experientes,
Apostilas originais disponíveis.

Flexibilidade de horário.

Tel/Fax: 225-0877

www.claims.com.br

CLAIMS
Informática

CURSOS OFERECIDOS.
• Corel Draw 9.0 • AutoCad 2000 • Word 2000 • Excel 2000 • Internet Básica

• Introdução à informática e Windows

INSCRIÇÕES ABERTAS

R. Marquôs de Abrantes, 55 Flamengo (perto do metrô). Informações pelo 557 1001 ou c-mailimb@bennetl.br

SOFTWARE SOB MEDIDA
P/realmente atender todas as suas
necessidades. P/empresas de qq porte ou
atividade. Maximizo seus lucros informatizando
seus negócios Orçamento s/compromisso

Tel.: (21)714-9855

*Todo tipo de equipamento

para Automação Comercial.
*Software Smart Food especial

p/ Restaurante e Delivery.
*Para Lojas ¦ Shop Control e SIC.
*Redes em geral.
*Contadores de Cédulas,
Moedas, e documentos.

*Manutenção e assistência Técnica.

IMPRESSORAS

Check-Pronto

General

Lei to reli

IMPRESSORAS
Fiscal e n Fiscal

CVU°n°S Daruma
Diverst

mode
PROGRAMAS: JOGOS INFANTIS

Todos Windows. Photoshop Fifa 2001, NBA 2001, Barbie, Corrida Maluca
6 Br.. Bíblia Online. Guia Butman 4, Vidookê 20.000 (todos), Alfabeto Animado,
do Rua cl Mapa, Automação músicas. Cassino 2001, Oficina do Danial Azulai,
Comercial, Corol Br, Flash Show do Milhão I, II, III, Jogos aprendendo
Promiere, Office, Autocad. Rone, Street, Projector IG, brincando, Memorizadores
Tradutores, MP3 Padas, Sacrífici Suat III, escolar, Brincando c/ os
Prenti Arte 8, Cliparts. Roller, Coast, Star Wars, mamíferos.
Anti-virus 2001 Br. Mcfee Noc Turne, Skate, Surt, As mais belas histórias da
2001, 3D Max 4 0 MS, Zeus. Pimball, Vampire, Bíblia, Bruxo da matemática,
Projector 2000 Br. Drácula, Eros 4, GTA 2 Br, Inglês p/as crianças,
Cartões Disney, IBM Voicer Unreal 3, vários simu- Barbie 2001 (todas) e
2001, Professor Português, ladores de jogos que não muito mais.
Matemática, precisa instalar, Super
Geografia, Ciências, Nitendo, Neo Geo, Drive VÁRIOS OUTROS
História. Outros programas 450 jogos e vários outros PROGRAMAS
super professor 2001, Comandos I e II, Coleção MP III mais de
Astrologia, Easy, Creator 5, One, Sinuca. Pokemon Br, 1.500 títulos, Enciclopédia,
Print Arie 12, presente do Estratégia. Lulas, Corrida Cursos Jurídicos, Infantil,
grego, Maluca. Pica-pau. Thesims Engenharia, Arquitetura,
Virtual Basic 7, Vírus Scan III, Fazendo a festa Internet, Audio, Filmes e
2001 muito mais. Fotos Pornos.

TEMOS MAIS DE 8.000 TÍTULOS
TEL.: 3672-5051 /3672-5052 /9688-3865

SEDEX PARA TODO BRASIL EM 24 HORAS.

www.bnvmaquinas.com.br

A REVISTA QUE

MAIS CIRCULA

PELA CIDADE.
, JATO Ot TINTA

> Economize até 70%

H? • IHMJUIK - aNON - XEROX
E?eoHRevista Domingo.

Todo Domingo, no Jornal do Brasil. 2538308
2538309
JltaHiatai/iiM

flCENTlO
UJs^iSmUIU

! ' Pntos RS 20,00 ¦ Color RS 25,00
I TINTAS ESPECIAIS PARA EPSON
lwww.reldoBcartuchQ8.com.br JORNAL DO BRASIL

O jornal da inlcliK^n^iu brasileira

ASSITÉNCIA R$30 00 • Oiulqtiet
serviço em nossa oficina Atende-
mos também a domicilio de 2* à
sábado Prolisisonal experiente
Tel 3472-5559 Eduardo

TONER • Tel 9217-1654 Toner
Revelador e Cilindro Impressoras
Laser e Copiadoras Manutenção
e Peças Entrega Grátis no R|
Tratar Tel .9217-1654 (24h)

AULAS
P/INICIANTES

EM INFORMÁTICA
Aulas simples e práticas
dos programas tradi-
cionaís: Windows. Word,
Excell. Internet etc
Todas as idades. RS
10,00/h
245-5560/9114-9624

José Paulo

"VI R CD'S
Valor do Cl) = RS 7,IH)

Todoi oi Aplicativos, JdjJM,
(' irsoi I.Bcklopdiii,

|joçin(Dtoi. Rfa 2MI, Drácatil,
Tomb Riidtri, Biick & Wríte, Et(.

AlwdtiBoi lodo Rio 24hs.
Tell.: 290-4672
Tc 12.: 561-6928
E-mail: ntrcosí terra, com.br

(21) 7840-9653
(21) 7840-9695
(21) 9962-7022

1 CD RS 10,00
4 CD'S .... RS 30,00
7 CD'S ....RS50,00
10CD'S ....RS70,00
A partir do 10°, R$7,00
cada. Somos os únicos
que ainda valorizam
qualidade. Nossos cd's
sào com caixa acrílica
e capa. Compre uma
vez e torne-se nosso
cliente e amigo.
TEMOS JOGOS

DREAMCAST
Pegue nosso catálogo
completo com mais de
3.000 títulos dos mais
antigos até as ultimas
novidades em jogos e
programas em nosso site
www.cdrinfo.com.br

Compro 386 /486 /586
Pentium, monitores,
impressoras, tudo do
Informática, mesmo
c/dofeito. Pago om
dinheiro. Retiro no
local no mesmo dia.
Não venda sem nos
consultar.
Tel.: 595-4532/9106-4060

SISTEMAS • Tecnologia SYS, irn-
plant/sistemas, editora, fatura-
mento, ótica, venda, importadora,
estoque, financeiro hospitalfpla-
no saúde) imobiliána. Cursos Ela-
boraçáo sistemas, redes locais,
manutençáo/micros Tel 222-
9059/222-9058/9122-9967/9713-455Q<9744-0514/478-2724

ATENÇÃO -Oisk Cd Virçem CdHP/Hewfett Packard ong^acradoR$3,00 Temos outras marcas à
partir R$1,50 Entrega Grátis, pe-dido mínimo R$20,00 Tel 471-
7414

CARTUCHOS-R$10,00. Atenção em-
presas e captadoros
compro seu cartucho
HP vazio 51649-6614-
51629 a R$10,00 Con-
sulte-nos. Tel.:9771-
9495 /669-2100 Vendo
reciclados

ATUALIZAÇÃO•Translormo sou Pon-
tlum em K7 Duron 750,
64Mb Ram, Vídeo
AGP, Som 3D Molden
56K. A partlr:RS450,00Garantia 6/meses
Tel.:3826-6426

UP-GRADE - Transfor-
me seu micro num
K7-700 64mb, moldem
56k, vídeo AGP, rede
10/100 por/RS600,00Computadores usa-
dos a partir R$500,00
Tel.:9943-0317

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

Consertos, impressoras,
monitores, micros, tudo de
Informática, instalação do
programas e hardware,
Internet, resolvo conflitos,
faço manutenção. Atendo
domicilio. Bom preço.
Técnico honesto e qualifi-
cado. Augusto/Fernando
Tel.: 595-4532/9106-4060

CO Diamante 80 min... R$ 0,99
Mitsui cx individual RJ 2,35
CD Acer 80 min RJ 0,85
CD SKC lacrado RJ 1,39
CD Kodak RJ 2,30
CD Audio Prodisc. RJ 2,68
Mini Disc Sony RJ 4,50
Gravador de CD II'"!™

Trabalhamos com cartão
consulte CD RW. cartuchos,

TDK, Kodak, envelopes p/CD,
caixas e outros em:

COMPRO NOTEBOOK -Usados
todos os modelos, perfeito estadovendo notebook toshiba pentium3-700 128mb Hd>10, dvd/8*fai/56, tela ativa 14 1 Tel 431-4004

PLACAS - Sound Blas-
ter 16 R$30,00 AWE32
RS50.00 Memória 8Mb
EDO RS20.00 cada
pente, Placa mãe Pen-
tlum MMX c/gabinete,
torre, gaveta, servidor
R$190,00 Placa vídoo
PCI 1Mb R$20,00 2Mb
RS30.00 4Mb R$50,00
Tel.:3826-6426

ICD - RS 7,00. Aplicativoi,cunot, jogoi.encidopédia\,lançamento. Age Of T.mp.
(lhe Contfueroui), Rlack «t
Hhlte RR. Projeto IGI,
Swat J (Elite Edltion),
Tomb Ralder I'/, etc. Atend.
Diário.
© 3833-0170 . 9953-3876www.ipynlt.fK3.net

A R$30,00 • Resolvemos todos
problemas, instalamos todos pen-íéricos internet,montagem, rumo-
çâo vírus Honestidade/profissio-nalismo Atendimento domiciliar24horas Tel 501-3072 /502-2439Z7843-2515/9182-6694 Thelmo
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ¦ 651-0911-Manutençáo. montagem,up grade, redes ponto a ponto elan, automação comercial, com-
putadores novos, c/lano de gara-gatia Tel 9713-5075 /651-0776Roberlo

CONSERTO - Conser-
tamos micro com ga-rantlal Compra o ven-
dn de peças o máqul-
nas (novas e usadas).
Tratar Tol.:213-5680
/7845-8904

COMPUTADOR 406 -16mb
R$250,00 486sx R$200,00 pro-cessador Pentium 100 R$70.00Compramos computadores insta-íamos, configuramos e conserta-mos Compilamos /gravamos edsTel 283-5167/9662-8902

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Orçamento no local
Compra e vonda de

Impressorasl
DGA Informática
Tel.: 233-6728/0691

APLICATIVOS - R$8,00
Todos os tftutos, gra-vações de prlmeirissl-ma qualidade, auxílio
telefônico, dúvidas ou
dificuldades até 23ho-ras.Tel.:405-3248

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

Impressoras, computa-
dores o Monitores.
Manutenção, compra o
vonda de usados.
Tel.: 613-1457/621-1105

Cristine Niterói

CURRÍCULOS - Elabo-
ração cadastro Banco
Nacional Emprego, e-
malls, mala direta, car-
tões, tudo em digita-
cão. Apanho / entrego.
Tel.:489-4098

NOTEBOOK VENDO - Pentium,
HDs,Monitores Color,
Memórias,Cd Rom e
compro outros perlfé-ricos. Gabinetes
RS20,00;Memo16Mb
RS40.00; IDE RS 15,00,
Placo486 RS35.00.
Tels.:3684-7989
/9184-5117/9743-8307

Pontium 133, supor rá-
pido, novíssimo, mo-
nitor colorido tela
ativa, mouso, touch
pad, som, modom,
acosso rápido a
Internet, todos progra-mas, carregador, so-
monto R$ 799,00.
Quem ver compra.

T . 595-4532Tel-9106-4060

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Mero computadores e impressoras,rtstalaçào. configuração, internetrede e etc Fazemos contratomanutenção Ligue e faça orçamento
Pluton Informática

Tel. 3393-6745

MANUTENÇÃO E VEN-
DA - De Impressoras,
micros especializado
em HPI Epdson. Sol-
ver Eletronlc. 247-8912
www.solvernet.com.br
.Av. N.S.Copacabana,
1.133/111.

CLASSIOUALIFICADOS •
516-5000 • Essa linha vende
tuôo

HD S QUEIMA TOTAL - HD7 6gb
R$200.00 HD10 0 R$220,00HD 15.0 R$250,00 HD20 4
R$260,00 Temos outras capaci-
dades Processadores AMDK6-
2-450 R$100,00 K6-2-500
n$110.00 AMDK7 A pariu deRS 130.00 Temos memórias
DIMM Tel 462-4638/9832-4810

CUSSIMFICADOSF»a lintiantfffllvcndc tudo ATENDOAPLICATIVOS R$6 50 -3Cds
R$20.00 5Cds R$30,00 Windows.Office, anti-virus, Fita 2001, Mi-Iháo 3 e outros Tel 452-4632/9642-4840

Barra, Jncarepagua,
toda orla marítima
Assistência técnica,
impressoras, monito-
res, micro computado-
res, instalação do pro-
gramas /intornot.
Atendemos 24hs.
Orçamento grátis.

Tel.:7838-9547
/9129-3445/3342-8895

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Só cobramos o visito

Micros, servidores, moni-
tores e impressoras.
Tel. 524-7112/ 533-0894

SR INFORMÁTICAAv. Rio Branco 185/921No Caderno Casa você encontra

as melhores ofertas para o seu lar,

NOTEBOOK TOSHIBA • Pentium
266, 64mb. hd^O, cdfax Note-
book toshiba K62-475, 96mb,hd'4 3, cd24x. fax 56, tela ativanotebook 486 Tel 431-4004

1 Cd = R$8,00
Acima de 4 Cds
= R$ 7,00 cada

/Lançamentos
/Aplicativos

/Jogos

Pedidos até 13;00h

ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA DE MICROS - Aten-
dimento todo Grande
Rio. Instalo, conflgu-
ra-se PC plantão dia e
noite com eficiência
Tel.:222-7226 /222-
7022

Novos e Usados'Vonda, troca, consignação.'Assistência técnica
especializada.'Acessórios em gorai.Compramos e avaliamos

seu notebook.
notebookecia@iegcom.br
Tel.: (0xx21) 3473-1496

MANUTENÇÃO de micros•Instalações,configurações, Up-Grade,Internet.Monitores. Servi-
ços de rede em geral. Novell 312
e windows NT, Linux. Garantido.Compro equipamentos Tel.:697-3615/9152-2545 Azeredo

Portas e Janelas
Guia de Serviços
Jardins e Piscinas
Decoração
Construção
Pisos
Luminárias
Pet. Mania

Todos os domingos no
seu Jornal do Brasil. DADOS?

Recuperação
Backup

Restauração
9291-9595
Walter 24h

MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES-Montagens/ Conflgu-
rações/ Instalações.
Valor, referência In-
clulndo visita técnica
R$40,00. Atendlmen-
tos domiciliares e em-
presas. Tel.:571-9952
/9116-1869 Otávio

Ligue e anuncie: 516-5000
Ou om nossas lojas do classificados:

Copacabana - Av. N. S. Copacabana, 970/loja 102 - Tel.: 513-5129
IpanQIIia - Rua Viscondo do Pirajá, 580 / sala 221 - Tel.: 294-4191

TIJUC& - Rua Condo do Bonfim, 3461 sala 202 - Tel.: 254-8992
www.jb.oom.br

DUPLICAÇÃO CDROM- Serviço profissional,5 anos no mercado.
CD 650 Mb, mlnldlsc
190Mb e Cdcard 28
Mb. PRODUÇÃO de
CD's com catalógo de
produtos, álbum de fo-
tos, fitas VHS, livros
digitais, sites Internet.
Mundo Virtual 6130861
www.mvlrtual.com.br

DIGITAL LORDS CD S- ICD RS10.00 3CD'S
R$25,00 5CD'S
R$40,00 10CD'S
R$70,00 Tel.:9336-
1861 Pegue nosso ca-
tálogo em
http://www.digital-
lords.br.ms ou
http://w3.to/dlgltal-
lords/

Ligue e anuncie. SEU NOME.COM - Re-
glstre e guarde seuno-
me.com/.net/.org Ape-
nas R$49,00 por ano I
Pesquise grátis em
http://seunome.com
ou ligue Tel.:235-3845

CLASSIMFICADOS
EiííMíüISiülYíuMuií
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Morto aos 33
anos, Newton
aparece em
poucas fotos.
No livro, há
imagens suas
acompanhando
as cantoras
Célia Reis
frcima; e Lena
Lanari em
boates do
Beco das
Garrafas

y"j£ r-jB Bill -^L—
Tocando o
chamado
"piano
alcóolatra" do
Le Carroussei
(acima,) ou
bebendo
cerveja com
amigos,
Newton
sempre rimou
melodia com
boêmia

Acaso iniciou a pesquisa

L

ADILSON PEREIRA

Com o lançamento de Caminhos
cruzados, Marcelo Câmara, Jorge Mel-
lo e Rogério Guimarães esperam estar
corrigindo o que consideram uma gran-
de injustiça. "Historiadores 

preguiçosos
e cronistas desinteressados falavam de
Newton Mendonça como simples letris-
ta de Tom Jobim. Foi aquele boato que
acabou se transformando em verdade.
Newton foi para a noite antes de Tom,
tocou antes de Tom, gravou antes de
Tom", sublinha Câmara, para quem o
fato de Newton ter morrido muito cedo,
também antes de Tom (além de sua ori-
gem mais humilde, no subúrbio), impe-
diu que ele colhesse os louros da fama.
"Como um cara que teve os apelidos de
'Gaitinha', 'Semifusa' e 'Maestro' pode
ser só o letrista?", pergunta o jornalista.

Jorge Mello, que reconstruiu a traje-
tória musical de Newton, lamenta ter
conseguido transcrever em partituras
apenas 30 das 40 músicas de Newton que
descobriu. Das outras dez, ele conta, o
que se conseguiu foram só as letras. "Em

Incerteza, de 1953, primeira parceria
com Tom Jobim, é possível identificar
células melódicas de Newton Mendonça.

As músicas que eram só dele tinham uma
riqueza harmônica muito grande", diz o
instrumentista, que descobriu por acaso
quatro dessas composições feitas só por
Newton numa pesquisa no Museu da
Imagem e do Som, onde estudava o pe-
ríodo que antecedeu a bossa nova.

As primeiras informações sobre o
biografado caíram no colo de Marcelo
Câmara também por acaso. Ele estava
numa loja de artigos religiosos quando
encontrou uma certa Norma Mendonça,
que vinha a ser irmã de Newton. "Des-

cobri ali que ele não era só letrista, que
tocava piano, e muito bem. Ele deixou
três cadernos de música. Um estava
com a família e os outros dois com Pau-
lo César Pinheiro", lembra Câmara, pa-
ra quem o livro serve ainda para refutar
a idéia de que a bossa nova foi uma rup-
tura com o que se conhecia de música
até então. "Não existe essa história de
uma turma de garotos geniais que roín-
peu com tudo. O samba-canção não
acabou ali. Todos são herdeiros de di-
versas escolas, de diversas linhas. Vá-
rias pessoas sofreram várias influên-
cias", emenda ele, que entrevistou mais
de cem pessoas para apurar informações
para o livro.

a

Além de

uma nota só

Parceiro de Tom em

'Desafinado',

Newton Mendonça

ganha biografia

e sai das sombras da

bossa nova

TARIK DE SOUZA

Começa a sair das sombras um homem que
tocava piano com a perna esquerda cruzada
sobre a direita, bebia o copo d'água de um go-
le só e antes de fumar perfurava várias vezes
o cigarro com um alfinete - ou o massageava
até que ele expulsasse algum fumo e ficasse
mais tenro. O cara fechado, avesso à convi-
vencia com estranhos, de hábitos reservados,
em parceria com um certo Tom Jobim edili-
cou alguns dos principais alicerces da bossa
nova, como os manifestos Desafinado, Samba
de uma nota só, o antecedente Foi a noite,
além de clássicos como Meditação e Dis-
cussão e outras pérolas de igual quilate, como
Caminhos cruzados, Domingo, azul do mar e
Só saudade. Carioca do subúrbio do Cacham-
bi. Newton Ferreira Mendonça, este enigma
da MPB, além de não ter vivido o suficiente
para, como diz o sarcástico parceiro famoso,
ostentar o peito coberto de medalhas (morreu
de enfarte em 1960, aoS 33 anos), teve sua
obra subavaliada. Resultado de pesquisas e
entrevistas do jornalista Marcelo Câmara e
análise musicológica dos instrumentistas Jor-
ge Mello e Rogério Guimarães, o livro Cam-
irihoÈ cruzados - A vida e a música de New-
Um Mendonça (Editora Mauad), a ser lançado
dia 15 na Livraria da Travessa, procura repa-
rar essa negligência. Jogando novas luzes so-
bre a obscura trajetória pessoal/musical do
ex-aluno "gratuito-órfão" do Colégio Militar
(ainda que enfatizando em demasia a injstiça
cometida com o biografado), a obra traz 30
partituras do compositor, entre elas as (nove)
inéditas O mar apagou, Palavras, Vento frio,
Ipanema, Quero você. Verdadeiro amor, Você
voltou tarde demais e Notícia de jornal.

Os autores concluíram que Newton com-
pôs 40 músicas incluindo as 17 com o mais
famoso parceiro, Tom Jobim (duas inéditas,
sem letra, Sem você e Tristeza) e outra com
Fernando Lobo (Você morreu pra mim), que
não teria tido a participação autoral do parcei-
ro. De suas criações solitárias apenas cinco
foram gravadas, algumas por artistas de fama
efêmera como Geny Martins (O tempo não
desfaz), que se revezava no microfone da boa-
te Plaza com um iniciante Roberto Carlos e a
obscura Sandra, falecida num desastre de au-
tomóvel pouco depois do lançamento de sua
gravação de Nuvem, no selo Pawal. Um ano
após a morte de Newton, o compositor Mari-
no Pinto prestou-lhe tributo num disco hoje
raríssimo, o LP 'Em cada estrela uma canção
com os cantores Emani Filho (favorito de Ary
Barroso e um dos primeiros a gravar Jobim),
Marisa Gata Mansa, ex- namorada de João
Gilberto, e Carminha Mascarenhas. E só.

Estranhamente, Newton esteve alijado dos
eventos iniciais propulsores da bossa nova
em faculdades e shovvs e ainda teve de amar-
gar uma curiosa contradição ideológica! Ape-
sar de ter pertencido a uma célula do Partido
Comunista, nunca fez versos de protesto
(com exceção da letra sem partitura de Meni-
no triste e de um poema inédito Moleque de
morro), enquanto os de sua parceria com
Tom em Meditação ("O amor, o sorriso e a
flor") eram estigmatizados como signo da
alienação política em pleno racha da bossa
ocorrido após a implantação da ditadura.

Logo na introdução, Marcelo Câmara avi-
sa que a biografia "não está acabada nem é
definitiva" e clasifica-a de "uma 

primeira
tentativa". Por este motivo, há lacunas como

a fase inicial da vida do compositor, levado
pelo pai militar para Mato Grosso dos 2 aos
12 anos. Também não é explicado o motivo
por que o primeiro-tenente Miguel Ferreira
de Mendonça Júnior foi excluído do Exérci-
to, condenado à pena maior de dois anos, o
que resultou numa troca da matrícula do filho
de "gratuito não-órfão" para 

"gratuito-ór-

fão". A vida do menino dentuço que se de-
fendia da timidez agarrado às gaitinhas que
vivia tocando no Colégio Militar é esmiuça-
da por ex-colegas como Job Lorena de
SanfAnna, o 158, que ficaria famoso muito
mais tarde por tocar o inquérito que não res-
ponsabilizou militares pela explosão da bom-
ba no Riocentro. No colégio, Newton ganhou
o apelido de "Gaitinha" e ainda ficaria co-
nhecido por sua curriola de Ipanema como "o

semifusa" e "Newton maestro".
Quando mudou-se para o bairro em 1940,

foi morar na então provinciana Rua Nasci-
mento Silva, num prédio onde seis dos oito
apartamentos eram ocupados por funcioná-
rios do Cassino Atlântico, cm plena era da ro-
leta livre. Foi Carlos Madeira, um contrapa-
rente de Tom Jobim (o futuro compositor re-
sidia na Saddock de Sá), quem o aproximou
do quase vizinho Newton, ambos então com
15 anos. A dupla já arranhava um piano (Tom
teria lições com o vanguardista emigrado
Koellreuter) mas acabaram juntando-se numa
orquestra de gaitas comandada por um tal
Baudur. de origem árabe, que era a febre das
festinhas e bailes do bairro onde todos se co-
nhcciam. Faziam parte da turma desde o futu-
ro artista plástico Eduardo Sued ao ativista
político Marcos Konder Neto. que levaria NM
à militancia socialista, além de Juca Stockler,
um apaixonado pelo turfe, futuro jóquei e ba-
terista de gravações inaugurais da bossa nova,
além de parceiro de Jobim. Foi apenas no co-
meço dos 50 que a dupla New-Tom passou a
rabiscar músicas (e letras) a quatro mãos, se-
gundo a biografia, que documenta melhor a
passagem do pianista Newton, de harmonias
ousadas para a época, pelas boates da Zona
Sul, acumulada sempre com algum emprego
formal capaz de garantir-lhe o final de mês.

Curiosamente, Newton consegue ter uma
música lançada (Você morreu pra mim, com
a sambista Dora Lopes, cm abril de 1953)
poucos dias antes da estréia discográfica da
parceria, através de Incerteza, na voz do se-
resteiro santista Mauricy Moura. O livro
identifica os possíveis alvos do Desafinado
inicialmente composto como sátira, recusa-
do por Geny Martins e oferecido até ao tra-
gicômico Ivon Cury. E garante que o Samba
de uma nota só, projeto inicial de Newton,
teria encontrado alguma resistência de Tom.
Já com a bossa nova a pleno vapor após o su-
cesso das gravações de João Gilberto das
composições da dupla, NM continuaria sua
trajetória errante até pouco antes de morrer,
participando dos embriões dos festivais co-
mo se fosse um amador, na Festa da Música
no Guarujá (com a bela Canção do pesca¦
dor) e no concurso As 10 Mais Lindas Can-
ções de Amor (com a convencional Seu
amor, você). Além das partituras, comple-
mentam o livro curtas análises das composi-
ções de NM da dupla Jorge Mello e Rogério
Guimarães. Embora pouco compreensíveis
aos leigos, elas dão a dimensão de sua enor-
me originalidade como criador, corrigindo o
erro histórico que o apontava como mero
"letrista do Tom Jobim".

\
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Filho espiritual de Villa-Lobos

Homenageado hoje no Rio, o pianista e compositor Vieira Brandão chega

aos 90 anos sem parar de tocar e lembrando a sua convivência com o mestre

ANA CECÍLIA MARTINS

O pianista e compositor José Vieira
Brandão espera em pé, em frente à
porta de casa, em Copacabana, a che-
gada de uma visita pouco comum cm
seu cotidiano! Está bem arrumado e
um tanto aflito com a expectativa de
dar uma entrevista, o que tem evitado
nos últimos tempos. Adianta-se avi-
sando, meio arredio, que não está pre-
parado para lembrar datas ou nomes.
Mas não demora para que revele doçu-
ra e prazer em desfiar histórias de seus
90 anos de vida - que se completam
em setembro -, mais de 80 dedicados
à música, ao lado de gigantes como
Lorenzo Fernandez e Villa-Lobos, de
quem foi intérprete oficial e espécie de
filho espiritual. O trabalho como ar-
ranjador, interprete, compositor e tam-
bém professor não lhe rendeu fama
nem cifras expressivas, mas a reverên-
cia permanente do meio musical. Ho-
je, Vieira Brandão será homenageado
em um recital, às 19h30. no Museu da
República, com a pianista Mi riam Ra-
mos. A ocasião marca o lançamento do
guia VivaMúsica! e a entrega do pré-
mio Reconhecimento, concedido pelo
anuário ao mestre.

No apartamento do músico, na Rua
Bolívar, o piano Steinway toma conta
de boa parte da sala. Sobre ele. parti-
turas de Beethoven, Chopin e Haydn
revelam o que Vieira anda estudando.
"Não 

posso parar de tocar. A música
exige técnica e muita dedicação", afir-
ma. "Mas não me peça para tocar ago-
ra. pois gosto da música bem tocada e
hoje não tive tempo de treinar", diz. O
perfeccionismo sempre foi um traço
acentuado em Vieira Brandão. Talvez
por essa extrema exigência com a qua-
lidade do trabalho, sua produção tenha
rareado nos últimos anos. "Mas conti-
nuo compondo. A música aparece
quando estudo ao piano e a escrevo es-
pontaneamente", afirma Vieira, cuja
obra oficialmente conhecida não é nu-
merosa, reunindo cerca de 60 canções,
músicas de câmara, orquestrais, peças
para piano e canto e também uma ópe-
ra. Máscaras, de 1959.

Folipo Varanda

O mineiro Vieira Brandão no Steinway de sua casa, em Copacabana: "Com Villa tudo sempre foi divertido

As novas composições já não saem
de Copacabana. "Aqui estão as parti-
turas que compõem o meu repertório",
diz. mostrando o grande armário da
sala - organizado recentemente por
uma bibliotecária do Conservatório
Brasileiro de Música onde guarda
um acervo precioso. 

"Tenho 
partituras

de tudo que já toquei. Muitas de Villa-
Lobos e também o que escrevo", con-
ta. mostrando as dezenas de pastas,
sob os olhos atentos de Eunice Bran-
dão, 72 anos, com quem está casado
há 51. "Ela é minha grande compa-
nheira. Agradeço todo dia por poder

estar ao seu lado até hoje", se declara,
beijando repetidas vezes as mãos da
mãe dos seus cinco filhos. Eunice é a
maior testemunha da dedicação de
Vieira. "Ele fica horas estudando e re-
petindo o mesmo trecho. Às vezes te-
nho vontade de me trancar no quarto",
confessa. "Desculpe, viu, meu bem?",
redime-se o pianista.

Vieira Brandão, que também é tema
da primeira publicação da série Cader-
nos VivaMúsica!, lançado esta noite,
nasceu em Cambuquira, Minas Gerais,
numa família de oito filhos. Desde ce-
do se dedicou ao piano. 

"Mas lá não ti-

nha como me aperfeiçoar, então, aos
oito anos, meu pai me mandou para o
Rio, junto com meu irmão Otávio, pa-
ra morar com um casal de tios", lem-
bra. Na cidade, Vieira Brandão ingres-
sou na Escola Nacional de Música, ho-
je Escola de Música da UFRJ. For-
mou-se em 1929, obtendo no ano se-
guinte o primeiro prêmio de piano da
instituição. Com Marguerite Long,
aperfeiçoou-se no instrumento e dela
recebeu um convite para continuar os
estudos na Europa. "Mas nessa época
conheci Villa-Lobos, nó momento em
que implantava o ensino do canto or-

feônico nas escolas do país. Já estava
com a viagem marcada para a Europa,
mas preferi ficar aqui e lecionar em
seu projeto."

Nunca se arrependeu. "Encontrei
em Villa-Lobos uma inspiração e tam-
bém um grande amigo", diz, recordan-
do as noites que passava no aparta-
mento do criador da série Bachigm
brasileiras. "Na Rua México com
Graça Aranha", recorda-se. "Eu era
solteiro e passava boa parte do tempo
com Villa-Lobos, à noite, tocando no
piano as músicas que ele acabava de
compor. Enquanto tocava, ele ia modi-
ficando algumas coisas e me corrigiu-
do em outras. Dessa forma me tornei
um grande conhecedor de sua obra,
que acabou me inspirando nas çompo-
sições", explica, emocionado. Vieira
Brandão, responsável por diversas pri-
meiras audições do gênio carioca e o
único membro fundador vivo da Aca-
demia Brasileira de Música. Ao lado
de Villa-Lobos viajou para Nova lor-
que algumas vezes na década de 40,
uma delas para auxiliar na preparação
da opereta Magdalena. Como concer-
lista, já havia viajado aos Estados Uni-
dos outras vezes. "Com Villa, tudo
sempre foi divertido. Era uma pessoa
espontânea e de grande vitalidade."

Atualmente as viagens de Vieira
Brandão se restringem ao Centro, on-
de fica o Conservatório Brasileiro de
Música, do qual é presidente há 12
anos. "Tenho um compromisso com o
conservatório, que na verdade faz
parle do meu compromisso maior
com a música", acredita. Mas não é
sempre que Vieira se sente bem dis-
posto para comparecer ao trabalho.
"As vezes ele sente um cansaço
maior", explica Eunice. "Mas é nor-
mal. né?", emenda Vieira, que sempre
que pode caminha pela Praia de Copa-
cabana. "Preciso ter saúde. Converso
diariamente com Deus e fico esperan-
do o seu chamado, mas peço que não
seja logo, ainda tenho muito o que fa-
zer por aqui", diz, bem-lnimorado.
sentado na banqueta do piano de onde
tira, de repente, uma comovente inter-
pretação de um noturno de Chopin.
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Vozes da

Dinamarca

no Municipal

Apesar de a música ser ideal para uma
igreja, o regente dinamarquês Ebbe
Munk garante que a acústica do Teatro
Municipal do Rio receberá com perfeição
as cerca de 50 vozes que compõem o Co-
ro da Capela Real de Copenhague, que se
apresenta na cidade hoje, às 20h30, ao la-
do do Concerto Copenhague, orquestra
dinamarquesa especializada em música
barroca. A observação de Munk é garan-
tida por experiência pessoal. 

"A igreja
permite a ressonância de vários sons e
apresenta um elemento emocional. Mas o.
teatro proporciona um som mais claro e
limpo para a nossa música", comenta o'
maestro, que esteve no palco do centena-
rio teatro há cerca de três anos.

Para o encontro desta noite, Ebbe
Munk selecionou um programa que conju-
ga Haendel, com Dettingen Te Deum; Mo-
zart, Missa da coroarão, além de uma co-
letânea de canções tradicionais escandina-
vas. "O coro acabou se especializando no
repertório renascentista, barroco e clássi-
co, mas isso não nos impede de apresentar
músicas contemporâneas. Existem muitos
compositores na Dinamarca que com;
põem especialmente para nós", afirma o
regente, que comanda as vozes dos 32 me-
ninos que assumem os papéis de soprano e
contraJto e dos 16 adultos, que constituem
os naipes de tenor e baixo.

Ebbe Munk já foi um menino cantor.
"Esta experiência me ajuda a trabalhar
com os rapazes", comenta. Para ele, a dis-
ciplina é fundamental numa carreira co-
mo esta. "É 

preciso muita dedicação para
conseguirmos encontrar a entonação per-
feita. Fazer com que todas as vozes falem
a mesma língua, no mesmo momento",
afirma Munk, diretor do coro desde 1991.

Criado cm 1924, por Mogens Wõldike,
o Coro da Capela Real de Copenhague exi-
be-se freqüentemente com as principais or-
questras da Dinamarca e de capitais euro-
péias. Com a criação da Concerto Cope-
nhague, em 1990, o conjunto de vozes en-
controu um grande parceiro. 

'Trata-se de
uma orquestra que se dedica com empenho
à divulgação de compositores escandina-
vos e que tem enorme afinidade com o tra-
balho do coro", comenta Munk. (A.C.M.)

Mefistófeles Mautner em ação

Estefan Radovicz - 23/4/2001

Profeta do Kaos mostra

filme e canções no Rio

e defende Gal Costa

JAMARI l-KANÇA

Menestrel do Kaos com k. como
gosta de ressaltar, Jorge Mautner vem
de anunciar que depois de 30 anos de
ensaios com seu diretor musical Nelson
Jacobina a dupla se encontra tinindo pa-
ra apresentar de hoje a domingo, no Es-
paço Cultural Sérgio Porto, o show Ser
da tempestade. Trata-se de uma retrós-
pectiva dos 40 anos de carreira de
Mautner, que acaba de completar 60 ja-
neiros como um dos mais desalinhados
intérpretes da música brasileira.

Entre os convidados, Paulinho Moska
(hoje), Leila Maria (amanhã), Pedro Luís
(sábado) e, no domingo, o brinde é uma
obra do cinema underground, o filme O
demiurgo, filmado em 1970/71, em Lon-
dres, com Caetano Veloso (demiurgo),
Gilberto Gil (deus Pã), ele mesmo (Me-
fistófeles), mais Leilah Assunção e Dedé
Veloso. "Glauber Rocha dizia que era o
maior filme feito no exílio sobre o exílio
e, modéstia à parte, tem a perenidade ar-
quetipal que o faz durar tanto tempo
quanto meus livros e minhas músicas",
diz Mautner. Na época! o Brasil vivia no
auge da repressão desencadeada a partir
do Ato Institucional n°5, de dezembro de
1968, que levou muita gente para a ca-
deia e outros tantos para o exílio.

Mautner define o filme como uma"chanchada filosófica musical" que cau-
sou espécie na censura militar quando ele
voltou ao Brasil. "Os 

generais viram e
não entenderam nada. Eles esperavam al-
guma coisa niarxista-leninisla." O filme
acabou sendo vetado de maneira indireta
ao não lhe concederem o selo de quaJida-
de indispensável para que entrasse em
cartaz. Teve mais gente espantada. "A
turma do Cinema Novo foi ver e, quando
acabou, ficou decepcionadíssima porque
era o filme mais casto que eles tinham
visto (risada). Londres, Mautner, Caeta-
no, Gil... esperavam orgias e é uma goza-
ção literária que tem a ver com tudo de

Jorge Mautner e Jacobina, parceria musical de três décadas, estão preparando repertório de uni novo Cl)

hoje." Mautner diz que a última exibição
pública de O demiurgo foi há cinco anos,
quando encontrou nos jovens uma com-
preensão clara da linguagem e das refe-
rências empregadas por ele.

Mautner acompanha atento a situa-
ção política brasileira, o caos com C, e
sai em defesa de Gal Costa na recente
polêmica do apoio da musa baiana ao se-
nador Antonio Carlos Magalhães. Ele
discorda da declaração de Macalé de que
Gal é meio burrinha. "Eu 

gosto demais
da Gal. Ela não vê as coisas no sentido
político] ela foi dar apoio a um amigo, a
Gal não depende dele para nada. Os gru-
pos que poderiam dever algo a ele - lve-
te Sangalo. Banda Eva, o Olodum - não
foram apoiá-lo. Quando a Gal diz que
ele é o painho da Bahia, ela está proje-
tando o pai dela, é mais nesse nível afe-
tivo de achar que ele é um senhor idoso."

No show, que contará apenas com
ele e Jacobina tocando instrumentos de
cordas, Mautner fará a retrospectiva
que está no CD duplo, incluindo Rock
comendo cereja, Vampiro e seu hino
maior. Maracatu atômico. Apesar de
ser uma música dos anos de guerra fria,
Mautner diz que o atômico de seu ma-
racatu é o da física quântica, o átomo
primordial, em contrapartida ao átomo
destruidor da fissão nuclear. "É acima
de tudo o enaltecimento do Brasil, da
novidade que nosso país é, um lugar
que gerou tantas culturas, mas também
é o maracatu do Recife atomizado." E
não à toa foi resgatado pela Nação
Zumbi, de Chico Science, confirmando
o bom trânsito de Mautner com as no-
vas gerações, parte do elixir que o levou
a chegar inteirinho e inconformado às
seis décadas de vida. Isso dentro de

uma receita peculiar. 
"Fazer tai chi

chulrí para a saúde, ler autores brasilei-
ros como Guimarães Rosa, ouvir Dori-
vai Caymmi e roquenrol. namorar, to-
das as coisas boas das s ida."

Ele viu outro dia no canal Discovery
que os cientistas já conseguem fazer um
rato viver quatro vezes mais que seu
tempo normal, daí acredita que logo se-
rá possível quadruplicar a existência de
um ser humano globalizado e si-
multâneo. "Será tudo ao mesmo tempo
na velocidade do elétron através da fibra
ótica e do raio laser. No umbral do pró-
ximo século todos serão controlados e
controladores, vai ler voto eletrônico e
vigilância de cada senador e deputado
dentro de casa. Vai ser a democracia fe-
derativa anarquista", profetiza. Palavras
de um íncpnfórmista que viaja pelo tem-
po a bordo de um maracatu pós-atômico.
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Natimorto Oh, Minas Gerais

Mal foi criado, o Bloco
Progressista, tido como majo-
ritílrio ria Câmara Municipal
carioca, jíí está esfarelandn.

A frente parlamentar que
era basicamente formada pc-
los vereadores do PMDB e
apoiaria César Maia agora
conta com quatro integrantes.

Enquanto isso, permanece
intocíível a bancada majoritá-
ria do PFL, orientada pelo ex-
prefeito Luiz Paulo Conde.

Não pára
O senador Saturnino Braga

não vê a hora de tirar o último
espinho de pequi da boca.

De sábado a terça-feira à
noite, já havia retirado mais
de cem.

Na lida

Luiz Paulo Conde esteve
ontem cm São GonçaloJ onde
se encontrou com o prefeito
Hcnry Charles; os dois passa-
ram a manhã selecionando
áreas para implantação do Fa-
vela Bairro.

A onx Vivercidadcs, fun-
dada pelo ex-prefeito, não se
limita a fazer projetos: em ju-
nho. Conde e Charles irão a
Washington encontrar Enri-
que Iglesias, presidente do
Bid, para tentar conseguir 11-
nanciamerito para a obra.

Saltitos
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Segundo
observadores
políticos, as

| confusões em
Brasília estão
favorecendo o

governador ltamar Franco.
Que, seguindo a tradição

mineira, trabalha no mais ab-
soluto silêncio.

Aparecida
Marinho e seu
novo look de

cacliinhos

DANUZA

Crlstina Grannto
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Tudo 
'fashion'

O cirurgião plástico Pedro
Valente não tem tido tempo
para o bisturi: seu maior traba-
Ihu atualmente é cuidar da car-
feira da filha, Joana, que tem
16 aninhos e já foi campeã sul-
americana mirim de Hipismo.

Pai e filha estão em Curitiba,
onde Joana participa hoje da
prova ile seleção da equipe bra-
sileira que em outubro disputa-
rá. na Venezuela, o Campeonato
Hípico Sul-Àmericano na cate-
guriu júnior.

Bate-papo

Mesa no Esch Café reuniu,
terça-feira à noite, o ex-minis-
tro Gustavo Krause, a secretária
municipal de Habitação, Solan-
ge Amaral, Luís Paulo Monte-
negro, o advogado Paulo Elísio
e a atriz Giulia Gani.

Detalhe: Elísio e Giulia es-
tão i/i loye.

Herdeiro

0 deputado estadual Jorge
Picciani (PMDB) está preparai)-
do o terreno para que seu filho,
Leonardo, se candidate a deputa-
do federal nas próximas eleições.

A propaganda já começou: na
semi de Petrópolis. pai e filho apa-
rccem sorridentes em um outdoor
homenageando o Dia das Mães.

De longe

D. Aríete - mulher de
ACM - tem torcido à distfui-
cia pelo sucesso do marido.

Discretamente e sem
desejar mal a nin-gilém
como é de seu feitio.

Pecado

Aproveitando a ausência da mulher,
Costanza Pascolato, Nelsinho Motta in-
fringiu ontem a regra de se vestir de ne-
gro para caminhar na Praia de Ipanema.

O short era preto, mas a camisa era
azul-marinlíoi

ü çALÇADÃO
» A Associação De-
fensores da Terra abriu
inscrições para o Cur-
so ile Formação Ecoló-
giea. dado por bum-
bambas da área am-
bicntal; o curso só
acontece unia vez por
ano e é ile graça, obá.
* A Marlin e a Com-
sat. braço no Brasil do
grupo Lockheed Mar-
tin, acabam de firmar
acordo operacional
que objetiva dar ás cm-

presas total segurança
na transmissão ile da-
ilos, via internet, do
Rio para .qualquer ci-
dade do país.
* O presidente do
TST, Alinir Pazziano-
to, falará sobre a legis-
lação esportiva, hoje,
no Teatro UniverCida-
ile. durante o lança-
mento do livro Legis-
lação Esporlivo-Tra-
balhisui, editado pelo
TSTe a UnivérCidade.

Terça-feira à noite teve
beija-mão na nova loja de
Napoleão Lacerda, em Ipa-
nema; passaram por lá Astrid
Monteiro de Carvalho, Mau-
rício Branco, Su/.y Cantarino
- artista plástica cujas rou-
pas são uma instalação, pra-
ticamente -, Júlio Rego,
Be th Pinto Guimarães, Mar-
cela Virzi, Vera Bocayuva c
outros antenados.

A loja, cujo projeto c de
Zau Olivicri, c toda branca,
com uma única coluna roxa e
quadros c cortinas vermelhos.
As cadeiras são de Philippe
Stark, mas o destaque c uma
poltrona Corbusier alemã de
plástico transparente que é
simplesmente o md-xi-mo.

As chiquérrimas ficaram
de queixo caído com os vesti-
dos em couro vegetal e alças
de sementes dc sororó e as
airteironas com tecido feito
em tear manual pela tribo

Kashinoawa tudo importado
da Amazônia, terra natal de
Napoleão.

***
A maratona fashion còriti-

nuou no Fashion Mall, onde
gente como Daniela Escoltar,
Luísa Bezerra de Melo, Lídice
Pereira - mulher dc Eduardo
Jorge -, Cristina Fragoso Pi-
res, Regina Lundgren c Cláu-
dio Parreira foram conferir as
novidades da joalheira brasi-
liense Carla Amorim.

As peças foram expostas
sobre crista-dc-galo, flor mais
chique do que qualquer velu-
do, c as clientes não se contcn-
taram em olhar: em quatro ho-
ras, mais de 10 jóias foram
vendidas.

Comentário da noite: quan-
do o blecaute começar, c só
chamar Kelly Amorim, irmã
da joalheira, cujo anel ilumi-
nava mais que a luz de qual-
quer refletor.

/^/^TVTCICTITMTI? Às vésperas da escolha
L-UrNMo 1 E.IN i ü« d() novo presidente da
Associação Comercial - a eleição é hoje , o ex-ministro
Marcílio Marques Moreira recebeu um apoio de peso.

Ruy Bogado de Almeida, filho do lendário ex-presi-
dente da associação, Ruy Gomes dc Almeida, declarou
seu voto a Marcílio.

O cantor e violonista
Tayinho Üonfá vai re-
lembrar os sucessos da
bossa nova lançados
por seu tio, Luizinho,
no show que apresen-
taríi hoje no Ataulfo,
no Leblon.

O chef Flávio de
Castro, do Azul Mari-
nho, no Arpoador, vai
apresentar pratos dc
frutos do mar no Fcsti-
vai de Tinidentes, cm
agosto.

Mimo pré-datado
Além de secretário muni-

cipal de Desenvolvimento
Econômico, Ayrton Xerez c
tido como grande conhecedor
da música brasileira.

A fama de Xerez lhe ren-
deu um presente dc aniversá-
rio adiantado - vai ser no dia
13 -, durante encontro casual
com o compositor Chico Fei-
tosa, no Cale do Beco, no fim
dc semana.

Autor de sucessos como
Fim de noite, Fei tosa presen-
teou o secretário com o ma-
nuscrito da sua última compo-
sição, Absinto.

Clube fechado

A cooperativa dc táxis que
opera no Aeroporto de Con-
gonhas, São Paulo, com 331
associados, c um sucesso.

Um sucesso tão grande que
para fazer parte dela c preciso
pagar R$ 100 mil e esperar
na fila por uma vaga.

Elegância

Um casal separado e muito
feliz jantava terça-feira no
restaurante Carlota.

Chico Buarque e Marieta
Severo, com as filhas Sílvia e
Luísa.

Danuza Leão, Priscila Monteiro e Carlos Henrique liraz
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de Nicole em Cannes

Gerard Julien/ AFP

Nicole Kidman, estrela de Moulin Rouge, que abriu o festiva! ontem: sem jatar em l rui se

CARLOS HliLÍ DE ALMEIDA
Enviado especial

CANNES. FRANÇA - Com cer-
teza você já ouviu algumas das cari-
ções dc amor ria voz dc Elton John,
Madonna, Stirig, Bono Vox e Julic
Andrews. E. ate por isso mesmo,
elas ganham um poder todo especial
na memória afetiva dc quem assiste
a Moulin Rouge, que abriu o Fcsti-
vai de Guines ontem, em grande cs-
jiló. 0 novo filme do diretor lustra-
liano Baz Luhrmann - autor dos re-
buscados e divertidos Vem dançar
comigoc Romeo + Julieta, títulos
que deram um novo significado à
estética kitsch - é um musical am-
bientado no submundo boêmio da
Paris do linal do século 19, mas que
usa hits do pop contemporâneo para
contar a história de amor entre uma
cortesã e um jovem poeta.

A produção, estrelada por Nico-
le Kidman e Ewan McGregor. inau-

gurou apropriadamente a mostra
competitiva deste ano. que celebra
autores reconhecidos por filmogra-
fias muito pessoais. 

"Moulin Ròiige
é, acima de tudo, um filme sobre o
amor e, por isso, recorremos ao
maior número possível de músicas
que se tornaram populares cm dife-
rentes culturas", explicou o diretor,
durante a concorrida entrevista co-
letiva, ao lado de seus astros. A se-
leção sonora do filme de Luhrmann
- que revisita, por exemplo, Your
song (balada romântica do repertó-
rio de Elton John). Like a virgin (da
coleção dc músicas eróticas de Ma-
donna) c Tlw somul ofmusic (xaro-
pe otimista eternizado por Mie An-
drews em /\ noviça rebelde) - ga-
nha uma função descritiva na narra-
tiva, ajudando o espectador a enten-
der as motivações dos personagens.

Nicole conseguiu escapar de
perguntas envolvendo sua recente
separação dc Tom Cruise. "Obriga-

da por não me fazer perguntas pes-
soais", agradeceu elegantemente a
atriz a um repórter dc um jornal
americano de tendências populares-
cas. Mas a ex-senhora Cruise quase
deu margem a um massacre dosjor-
nalistas, ao tentar responder a uma
prosaica enquete sobre qual seria
sua música romântica preferida. 

"A-

cho que não tenho. Depende dc
com quem eu estou no momento ,
disse, interrompendo o pensamento
e levando a mão à boca.

Aliviada da pressão, a atriz foi
alegremente pára a sessão dc fotos,
do lado externo do Palácio do Festi-
vai. Na verdade, a equipe inteira de
Moulin Rouge tem motivos para es-
lar contente. Além da favorável re-
cepção da imprensa, a festa de gala
do filme contou com a ilustre presen-
ça do cantor Paul MaCartney - lem-
brado no musical em sua fase Wings
- que veio a Cannes por ocasião do
lançamento de uma nova coletânea.

Festival do Minuto

abre inscrições
Produções cinematográficas
feitas em vídeo ou desenvolvidas
para a internet com até um
minuto de duração podem ser
inscritas, via rede, no Festival
do Minuto, que acontece de 6 a
13 de novembro. As inscrições
podem ser feitas até 30 de
agosto e o regulamento já está
disponível no site
www.uol.com.hr. Criado em
1991 pelo cineasta Marcelo
Masagão {Nós que aqui
estamos por vós esperamos), o
festival oferece RS 25 mil em
prêmios para os concorrentes e
todas as produções em vídeo
selecionadas serão exibidas
pela DirecTV. Informações pelo
e-mail: lmimtlo@uol.com.br.

A REVISTA QUE MAIS CIRCULA
PELA CIDADE.JIIIINAI. I»0 miAJtll,Movlatn Domingo. ——Todo Domingo,no Jornnl do tlrnsll.

Mostras festejam 15

anos de Laura Alvim
Para comemorar 15 anos de
atividades culturais, a Casa de
Cultura Laura Alvim/Funarj, em
Ipanema, promove a exposição
Mulheres cie Laura, reunindo 15
artistas plásticas que já expuseram
ou que freqüentam o lugar. Entre
as mulheres que participam da
mostra estão Ana Durães, Mônica
Barki, Analu Prestes, Marília
Rodrigues e Juditn Miller,
apresentando, até o próximo dia
20, diferentes técnicas e
linguagens. O aniversário do
espaço também é celebrado com
a exposição Laura na mídia,
composta por 18 painéis que
registram a presença do Centro
Cultural Laura Alvim na
imprensa carioca.

Linguagem do corpo

é tema de palestra
Uma análise sobre a linguagem
corporal expressa na música, poesia
e dança será proferida hoje, às
18h30, no CCBB, pelo compositor e
professor de literatura da USP José
Miguel Wisnik, encerrando o ciclo
de conferências 0 homem máquina,
iniciado em março deste ano. No
colóquio 0C0RP0 (em alusão à
coreografia do grupo Corpo),
Wisnik estuda a sublimação de
desejos e a representação maquinai
dos indivíduos para defender a
capacidade criativa e libertária do
espírito em confronto com os
limites sociais. Quem não se
inscreveu para o ciclo pode
retirar senhas com uma hora de
antecedência para acompanhar a
palestra pelo telão.

k Sábado IAUREA MARTINS II Wjrw' o bobedo curta temporada I
I Rua Vinícius do Moraos, 39 - Ipanoma - Tols.: 523-4757 o 287-1497 ¦

\

ALMOCE NO DIA DAS MÃES NO RIO OTHON PALACE

E TORÇA PARA A SUA MÃE GANHAR UMA JÓIA.

leste Dia das Mães, o Rio Olhou Palacc está oferecendo um almoço especial. K de presente, as mães estarão participando
tio sorteio de uma linda jóia, um final de semana no hotel, jantar no Skylab e um mês grátis de ginástica no TOP BELL CLUB.
Tudo isso acompanhado de música ao vivo. Venha, porque promoção gual a essa é igual a mãe: só tem uma.

Crianças ali' 5 anos nilo pagam. Crianças (le 6 a 12 anos 50%.
Preço: RS 35,00 (inclui uma taça de cbampagne e brinde surpresa).

OTHO
RIO

H0TEIS
OTHQN

Q^ujeito-deJicaLfeem,

AV. ATLÂNTICA, 3264 - RESTAURANTE PÁTIO TROPICAL - 3» ANDAK
HORÁRIO: DAS 12:3011 ÀS 1611 - TEL.: 525-1500

¦



JORNAL l)() BRASIL

Cinema
GILLIAN ANDERSON

Estação Paissandu, Espaço Unlbanco 1 e outros
A atriz está no elenco de A essência da

paixão, drama dirigido por Terence Davies

m
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cndernob@jb.com br

QUINTA-I;I:IRA, IO Dl- MAIO DE 2001

Teatro
MARiLIA GABRIELA
Toatro SESC Copacabana
A apresentadora taz o monólogo Esperando
Beckelt, dirigido por Gerald Thomas

0®
CINEMA

COTAÇÕES: • ruim * rogulat * * bom
# * # ótimo * h # * oxcolonte

¦ Os horários dos lilmos o os endereços
cios cinomas ostáo no PERTO DE VOCÊ

1 -O Cadorno B nflo so responsabiliza poraltoraçôos do últlmn hora nos proços, ho-
rrtrios o oncJoroços lornocidos polos orya-
nlzndoros o divulgadores dos ovonlos. ou
omprosns citadas Os horários podem sor
confirmados por tololono

ESTREIA
0IGA QUE NAO E VERDADE • Say II Isn t so
Do J Ü Rogors Com Hoathor Graham.
Chrls Kloín o Sally Fiold
I • Comódia oscntológica O luncionario
do um abrigo do nnimais so apaixona poruma bola o desastrada cabololroira Elos
marcam o casamonto. mas o detetive
particular que o rapaz contratou paradescobrir quem sáo seus pais lho dá uma
péssima notícia a noiva ó sua irmá Pa-
rece Os Maias, mas náo tom nada a vor
Depois do sofrer muitas humilhações da
vizinhonça. o pobro coitado doscobro
que a mlormaçAo ora lalsa o tonta impo-
dir quo o amor do sua vida so caso com
um milionário orn outra cidade Produzido
pelos irmáos Farroly, diretores o rotoiris-
tas do Ouom vai ficar com Mary, o filmo
seguo o ostilo oscatológico o política-mento incorreto, som a mosrna oficócia.
contudo EUA/2000 Censura 12 anos *
Circuito: Art Wost Shopping 4. Largo do
Machado 1. Star Conter Shopping Rio 4,
Now York 16. Downtown 2. Via Parquo 1.
Roer o io Shopping 1. Iguatomi 6. Day
Markot 4

MAIS QUE 0 ACASO ¦ Bounce - De Oon
Roos Com Bon AHIock, Gwynoth Paltrow

Joo Morton
} • Romance bonitinho Buddy 6 um publi-citário do sucesso quo leva a vida quo po-diu a Deus Ató que uma noite elo conse-
gue uma assento no último vôo de volta
para sua cidade Mas. atrás do um rabo
do saia. code seu lugar a um homem quoacabara do conhecer Quando o aviáo so-
fro um acidento o o sujeito morre. Buddy
se sonto culpado o procura a viuva da ví-
tima Achando quo o conheceu por acaso,
a bela mulher acaba Sc apaixonando
EUA/2000 Censura 12 anos ##
Circuito: Art Fashion Mall 3. Art Wost
Sftoppmg 5. Top Cmo Loopoldma 2. Now
York 18. Downtown 3 Botafogo Praia 5.
Espaço Rio Dosign 1. Roxy 2. São Luiz 2,
Rio Sul 3. Via Parquo 2. Rocroio Shopping
2. Shopping Tijuca 3. Iguatomi 4. Norto
Shopping 2. Nova Amôrica 5, Maduroira
Shopping 4. Grando Rio 1. Contor

MEDO EM CHERRY FALLS - Cherry Falls -
De Geoffrey Wright Com Jay Mohr. Brita-
ny Murphy o Michaol Biehn

- Terror-bobagom Um serial killor rosol-
ve matar os estudantes virgens do urna
escola do uma cidade do interior A galo-ra então decide fazor urn bacanal para fi*
car de fora do perfil das vitimas Mas o as-
sassino tom outros planos em monte La-
mentável. EUA/2000 Censura 18 anos •
Circuito: Art Wost Shopping 6. Art Norto
Shopping 2, Now York 9. Downtown 9,
Palácio 1. São Luiz 1. Rio Sul 1. Via Par
quo 3. Iguatomi 5, Nova Amônca 4.
Maduroira Shopping 2, Grando Rio 2.
Bay Markot 2

CONTINUAÇAO
15 MINUTOS • 15 minutes - Do John Herz-
feld Com Robort Do Niro. Edward Burns
e Kelsey Grammor
í> Aventura Tudo começa com dois mis-
teriosos corpos doscobertos em um edifí-
cio dostruldo polo fogo Do acordo com o
investigador Jordy Warsaw. o incôndio foi
uma estratégia para camuflar urn duplo
assassinato, organizado por dois crimino-
sos do Loste Europeu Estos, ao desço-
brirem quo a mídia americana ó capaz de
transformar bandidos em vítimas, passama gravar om vídeo todos os passos da du-
pia o vondô-los para um programa do TV
sonsacionalista. É a teoria dos 15 minutos
de fama do Andy Waihol levada ao extro-
mo EUA/2000 Censura: 16 anos * *
Circuito: Top Cino Loopoldma 1. Art Quali-
ty 2, Art Wost Shopping 3. Art Norto Shop¦
ping 1. Shopping Nilópolis Squaro 2. Star
Guadalupo 1. Star Itaipu 1. Now York 4.
New York 17, Downtown 4. Downtown 7,
Botafogo Praia 3. PalAcio 2. SAo Luiz 4. Mo
Sul 4. Copacabana, Loblon 2, Via Parquo 4,
Rocroio Shopping 4, Shopping Tijuca 2,
Iguatomi 2, Nova Amórica 3. Ilha Plaza 1.
Grando Rio 5. Iguaçu Top 1, Bay Markot 1

AMEAÇA VIRTUAL • Antitrust - Do Potor Ho-
witt Com Ryan Phillippo, Clairo Forlani o
Tim Robbins.
J> Susponso nord. Um grupo do jovens in-
teligontos o determinados omponha-so
em criar a tecnologia quo vai dominar a
economia global Milo ó um mostre do
mundo digital o está prestos a fazer o quetodo jovom gônio da informática mais do-
seja: criar uma omptosn do alta tecnologia
o, de quobra. controlar a vida de seus fun-
cionários Trata-so do urna avontura tecno-
lógica dirigida pelo autor de Do caso com
o acaso. O diretor ó uma das jovons dos-
cobertas da suporpoderosa produtora Mi-
ramax EUA/2000 Consura. 12 anos ??
Circuito: Art Unigranrio 2, Shopping Ni-
lôpolis Squaro 2, Star Rio Shopping 3,
Now York 1, Downtown 1

AMORES POSSÍVEIS - Amores possíveis -
De Sandra Wernock. Com Murilo Benício,
Carollna Ferraz o Emílio do Mollo

Comódia romântica Há 15 anos, Car-
los foi ao cinema so encontrar com Júlia,
sua cologa de univorsidade, por quomestava apaixonado Ela nâo comparece
ao encontro o ele fica sozinho no cinema
Quinze anos dopois, vôem-so trôs vor-
sões possíveis o completamento distin-
tas da vida do Carlos Brasil/2000. Con-
sura: 14 anos **
Circuito: Ilha Auto Cino, Now York 10,
Downtown 6. Botafogo Praia 2.
Maduroira Shopping 1, Grando Rio 3, Es-
paço Rio Dosign 3.

ANTES DO ANOITECER - Belore nlght falls -
de Julian Schnabol. Com Javior Bardem
e Olivior Martinez.

Drama. O escritor e poeta Roinaldo
Arenas nasceu om Cuba. nos anos 40.
Adulto, descobriu a literatura o os homens.
Homossexual e anticastrista, foi persegui-do e passou uma longa temporada na ca-
deia. Conseguiu sair do país com um ates-
tado do louco e foi para Nova Iorque. O fil-
me ó uma reconstituiçâo da trajetória do
poeta que vai além da biografia ao repro-
duzir o ostilo de seus toxtos, que surgem
na tola como bolos sonhos (ou pesado-los). EUA/2000. Consura: 18 anos. ???
Circuito: Cino Arto UFF.

BILLY ELLI0T - Bllly Elliot - Do Stephen
Daldry. Com Júlio Walters. Jamie Boll e
Jamio Draven.

Drama. Billy tom 11 anos o lula boxe
Para sua sorte (o desespero do sua taml-
lia), as aulas sáo ministradas na mesma
sala om que as meninas da cidado apren-
dom balô. O garoto logo vd quo tom mais
talento para brilhar na aula ao lado e en-
frenta o desafio do convencer família, vizi-
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BARRA/RECREIO/JACAREPAGUA
DOWNTOWN (Clnemark>- (Av das Amórl-
car., 500/2" andar) 1 (143 I) Amonçn
virtual 12h45, 18h30 No balanço do
amor 15h50. 21 h 10 2 (131 I) Diga quonão ô vordado 11h05. 13h25. 15h40.
18h15. 20h40 3 (237 I) Mais quo o
acaso 12h50. 15h20, 18h25, 21 h 4
(286 I.) 15 minutos 12h25. 15h15.
18h05, 20h50 5 (307 I ) A mox/cana
12h, 15h Do quo as mulhoros gostam18h20. 21h05 6 (172 I). Amores possi¦vois 11h50, 14 h 15. 16h30. 18h50,
21h30 7 (156 I) 15 minutos 11h,
I3h30. 16h10. 19h05. 21h45 8 (287 I)
Miss simpatia 13h15, 16h, 18h40.
21 h20 9(156 I) Medo om Chorry Falls
13h. 15h25. 17h40, 20h 10 10 (172 I) A
moxicana 11 hl5, I4h05. 17h, 19h50
11 (145 I) Popstar 11h20. 13h20.
15h30 Tratfic 17h35, 20h55 12(2671)

corpo 11 h 10. 13h40. 16h20. 19h.
21h40 2* a 5* R$ 6 (sossóos de 10h ás
I8h) o RS 9 (sossóos dopois das 18h),
6* o dom o feriados R$ 9 (sessões do
lOh ás 18h) o RS 11 (sessões dopois
das 18h) RS 6 (4*) Crianças o maioros
do 60 pagam moia

ESTAÇÃO BARRA P0INT- (Av Armando
Lombardi, 350 - 529-4829) 1 (150 I)
Trôs irmãs 15h40. 17h40. 19h40.
21h40 2 (150 I.) A ossôncia da paixão14h, 16h30. 19h, 21h30 RS 8 (2* a 5*.
oxcoto feriados) o RS 10 (6* a dom )

UCI: NEW YORK CITY CENTER- (Av das
Américas, 5 000 • 529-tB-tO| 1 (168 I)
Amoaça virtual 15h30. 17h45. 20h,
22h15 2 (238 I) Do quo as mulhoros
gostam 15h35. 18h15. 20h55 3 (383) Miss simpatia 14h30. 16h50. 19h10.
21h30 4 (383 I.) 15 minutos 14h30.
17h, 19h30. 22h. 5 (307 I) Trathc.
15h25. 18h20. 21h15 6 (173 I ) Encon-
trando Forrostor 16h05, 18h50, 21h35
7 (158 I) Senta a Pua 14h40, 17h,
t9M20 21M40 B (299 I) O corpo
15h15, 17h30, 19h45, 22h 9 (159 I)
Modo om Chorry Falls 16h30. 18h45,
21h, 10 (297 I) Amores possíveis15h25, 19h55 Dou a louca nos astros
17h40, 22h10 11 (277 I ) Monkoybono
16h O corpo 18h, 20h15. 22h30 12
(166 I) Sob suspoita 16h20, 18h40.
21 h 13 (215 I) Miss simpatia 16h10.
18h30. 20h50 14 (253 I ) A fuga das
galinhas 14h35 A mexicana. 16h35,
19h10. 21h45 15(383 I ) Dr T o as mu-
lhoros 14h30, 17h No balanço do
amor 19h40. 22h10 16 (253 I ) Diga
quo não 6 verdade 16h20. 18h20,
20h20. 22h30 17 (216 I): 15 minutos
15h30. 18h, 20h30 18 (167 I ); Mais
quo o acaso: 14h45, 17h, 19h 15.
21h40 RS 6 (2* a 5\ sessles até 18h),
RS 11 (6* a dom , sessios após 15h) o
RS 9 (2" a 5*. sossíes após 18h). RS 9
(6* a dom . sessios até 15h) O UCI avi-
sa quo a ontrada do monoros om filmes
com consura só será permitida modian-
to a apresentação do documento do
idontidado. mesmo eles estando acom-
panhados do rosponsãvol

VIA PARQUE- (Av Ayrton Sonna, 3 000 -
529-4848) 1 (242 I): Diga quo nâo 6
vordado 15h20, 17h20. 19h20 2 (311I) Mais quo o acaso 16h10, 18h40,
21 h 10 3 (308 I) Medo om Cherry Falls.
15h30, 17h30, 19h30, 21h30 4 (311 I )15 minutos 16h20. 18h40, 21h. 5 (313I): Miss simpatia: 14h50, 17h, 19h10,
21h20 6 (242 I.) O corpo 14h40,
16ti50, 19h RS 5 (2* a 5*. sessões ató
18h). RS 7 (6* a dom . sessões ató 10h)

RS 6 (2* a 5\ sossóos após 18h, ox-
coto feriados), RS 8 (6* a dom , sos-
sõosies após 18h) Crianças e maioros
do 60 pagam meia

ESPAÇO RIO DESIGN- (Av das Américas.
7777, 3o piso - 438-7590- ) 1 (149 I.):
Mais quo o acaso 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 2 (80 I ) Billy Elliot 14h,
16h, 20h, 22h 3(116 I): Amores possi-vois 14h, 16h, 18h, 20h. 22h RS 5 (2*a 5*. ató ás 18h), RS 8 (2* a 5V após ás
18h), RS 7 (6" a dom . e feriados, até ás
18h) o RS 10 (6* a dom . o feriados,
após ás 18h) Crianças e maiores do 60
pagam meia.

RECREIO SHOPPING- (Av das Américas,
19 019 - 529-4848). 1 (247 I ): Diga quonão ô verdade 16h30, 18h30, 20h30. 2
(330 I ) Mais que o acaso 16h40.
18h50, 21 h 3 (330 I ): Miss simpatia:
16h30. 18h50. 21h10 4 (247 I ): 15 mi-
nutos: 15h50. 18h20, 20h50. RS 6 (2• a
5*) o RS 10 (6* a dom ) Crianças o
maiores de 60 pagam meia

ART QUALITY- (Av Goromário Danas,
400 - 529-4888) 1 (168 I) Do quo as

mulhoros gostam 15h30, 18h Traffic
20h30 2 '(154 I) 15 minutos: 14h,
16h20, 18h40. 21 h. R$ 3 (2* a 5V oxcoto
foriados) e RS 5 ( 6* a dom o feriados)
Crianças o maioros de 60 pagam moia

STAR CENTER SHOPPING RIO- (Av Gore-
mário Dantas. 404 ) 1 (208 I): O corpo

15h, 17h, 19h, 21h 4 (148 I.) Diga quonAo ô vordado 15h20, 17h 10. 19h,
20ti50 RS 4 (2' a 5') e RS 6 (6* a dom .
e tonados) Crianças o maioros 00 pa-
gam mola

STAR RIO SHOPPING- (Estrada do Gabl-
nal, 313 - 529-48M) 1 (208 I) A mom•
cann 1Ch20. lalvto. 21h 2 (130 I) Dr
T o as mulhoros 15h50, 18h20. 20h50,
3 (100 I) Monkoybono 15h, 16h50
Amoaça virtuaf 16h40 18h50, 21 h RS
3 (21 a 5*) o RS 0 (6* a dom . o lorlados)
Crianças o maioros 60 pagam moia

BOTAFOGO
BOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Clnemark)-
(Praia do Botafogo, 400 - 237-9484 -) 1
(139 I): A mexicana 11 h20, 14h20,
171120. 20h15 2 (137 I ) Amoros possi¦
VOIS 11h. 13h20. 15h50. 18M0. 21h 3
(25-11) 15 minutos IP.Wv 15h. 18M15.
21 h 15 4 (204 I) Popstar 11M40. 13h50
O corpo 16h. 181145. 21h30 5 (289 I)
Mais quo o acaso 12h20, 15h10.
181105. 20ti50, 6 (289 I ) Miss simpatia
10M50. 13h25. 16li10. 19h05,21h55 RS
6 (2* a 5*. sessões até 10h), RS 10 (6* a
dom . sessões ató 18h) o RS 10 (2* a 5'.
sessões após 18h, exceto foriados), RS
11 (6* a dom. sessões após 18h)
Crianças o maioros de 60 pagam meia

ESPAÇO UNIBANCO- (Rua Voluntários da
Pátria. 35 - 529-4829) 1 (267 !.):>» os-
sència da paixão I4h. 16h30. 19h.
21h30 2 (228 I ): Trôs irm/ls 13h50,
16h, 18h, 20h, 22h 3 (104 I) O chama-
do do Dous 13h As coisas simplos da
vida 14h40. 17li50. 21h RS 8 (21 a 5'.
excoto feriados) o RS 10 (6* a dom )

ESTAÇÃO BOTAFOGO- (Rua Voluntários
da Pátria. 88 - 529-4829) 1 (280 I)
Dou a louca nos astros 15h10, 17h20,
19h30, 21h40 2 (41 I) Cocil bom do-
monto 15h20, 17h, 18f)40, 20h20, 22h
3 (66 I) As bodas 15h. 19h20 A noito
17M10. 21 ti30 RS B (2" a 5*. exceto to-
riados) o RS 10 (6* a dom )

RIO SUL- (Rua Lauro Müller, 116/Loja 401- 529-4848) 1 (160 I) Modo om Chorry
Falls 14h, 16h. t8h. 20h, 22h 2 (209 I):
Miss simpatia: 15h10, 17h20, 19h30.
21h40. 3 (151 I ) Mais quo o acaso
14h50, 17h, 19h10, 21h20 4 (156 I ): 15
minutos 14h30. 16h50. 19h10, 21h30,
RS 7 (2* a 5*. sessões até 18h). RS 9 (6"a dom, sessões ató 18h) RS 9 (2 a 5*.
sessões após 18h, oxceto feriados) o RS
11 (6* a dom . sessões após 18h) Crian-
ças o maiores de 60 pagam meia

CAMPO GRANDE

CENTRO

ESTAÇÃO PAÇO- (Praça 15. 48 - 529-
4829 - 04 I ) Vor Mostra RS G

0DE0N BR- (Praça Mnhalma Gandhi, 2- 529-4829 - 714 I ): Sonta a Pua1
14h30, 16M40, 18M50 RS 0 Estudantos
o maioros de 60 pagam moia

PALÁCIO- (Rua do Passoio, 40 - 529*
4048) 1 (1 001 I) Modo om Chorry
Falls 13h, 15h, 17h. 19h, 21h 2 (304 I)
t5 minutos: 13h30, 15h50, 18tl10,

20fi30 RS 6 (2* a 5*. sossóos até 15h),
RS 6 (2* a 5#, sossóos após 15h) o RS
6 (6* a dom )

COPACABANA

ART WEST SHOPPING- (Estrada do Men-
danha. 555 - 529-4888) 1 (210 I) Miss
simpatia 14h30, 16h40, 18h50, 21h 2
(182 I); Do quo as mulhoros gostam:14h, 16h30, 19h, 21h30 3 (228 I ) 15
minutos: 14h30. 16h50, 19h10, 21h30.
4 (216 I ): Diga quo não ô vordado 15h,
17h, 19h, 21 h 5 (252 I): Mais quo o
acaso 14h50. 17h, 19h10. 2U»20 6
(224 I ): Modo em Chorry Falls: 15h30,
17h30. 19h30. 2th30 RS 5 (2'a 5". ex-
ceto foriados, ató ás 18h) o RS 6 (2* a
5*. excoto feriados, após 18h), RS 7 (6Sa dom o feriados, até ás 18h) o RS 8 (6*a dom o feriados, após ás 18h) Crian-
ças o maiores do 60 pagam moia.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA- (Rua do
Calote. 153 - 529-4829 - 89 I) Choco-
lato 14h40. Billy Elliot 17h. O estranho.
19h 10. Quaso famosos. 21h. RS 6 (2a a
5#, oxcoto feriados) o RS 8 (6* a dom.)

ESTAÇÃO PAISSANDU- (Rua Senador
Vergueiro. 35 - 529-4829 - 450 I ): A
ossôncia da paixão 13h20. 16h, 18h40,
21h20 RS 7 (2* a 5\ exceto foriados) o
RS 9 (6* a dom )

LARGO DO MACHADO- (Largo do Macha-
do. 29 - 205-6842) 1 (835 I): Diga quonAo ó vordado 15h. 17h, 19h, 21h 2
(419 I.) Encontrando Forrostor 14h. O
corpo 16h40, 18h40. O tigro o o dra-
gão 21h20 RS 6 (2# a 5*. exceto feria-
dos. ató as 18h) o RS 8 (2* a 5V excoto
feriados, após ás 18h, e de 6* a dom. o
feriados ató ás 18h) RS 10 (6* a dom. o
feriados após ás 18h Crianças e maio-
res do 60 pagam moia

SÃO LUIZ- (Rua do Catele, 307 - 529-
4848). 1 (140 I.) Medo em Chorry Falls:
16h, 18h, 20h, 22h 2 (258 I ):Mais quoo acaso: 14h50. 17h, 19h10, 21h20 3
(267 I ) Miss simpatia 15h10, 17h20,
19h30, 21h45. 4 (149 I ): 15 minutos
16h30, 19h, 21h30 RS 7 (2* a ses-
sões ató 18h). RS 9 (2# a 5*, após 18h)
RS 9 (6* a dom., sessões ató 18h) RS
11 (6* a dom . após 18h). Crianças o
maioros de 60 pagam meia

ART COPACABANA- (Av N S do Copaca-
bana. 759 - 529-4888 - 836 I) Fechado
RS 6 (2* a 5#, oxcoto foriados, ató ás
18h) o RS 7 (2* a 5V excoto foriados,
após ás 18h). o RS 0 (6* a dom . o fo-
riados, ató ás 10h ) o RS 9 (6* a dom .

foriados) Crianças o maioros 60
pagam rnoía

COPACABANA- (Av N S do Copacaba-
na. 801 - 529-4848 - 712 I) 15 mmu-
tos 14h30, 16h50, 19h10. 21h30 RS 6
(21 a 5'. ató 18h), RS 8 (61 a dom . ses-
sões ató 18h, o 2* a 5*. sossóos após
18h. oxceto feriados). RS 10 (6* a dom .
sossóos após 18h) Crianças e maioros
do 60 pagam moia

NOVO JÓIA- (Av N.S. de Copacabana,
680 - 529-4829 - 95 I) Chocolato 15h
Billy Elliot. 17h10 O ostranho 19h10
Quase famosos 21 h RS 6 (2* a 5\ ox-
coto foriados) o RS 7 (6* a dom ).

ROXY- (Av N.S. do Copacabana. 945 -
529-4848) 1 (400 I ) Miss simpatia
15h, 17h10. 19h20. 21h30 2 (400 I ):Mais quo o acaso 14h50, 17h, 19h10,
21h20 3 (300 I) A ossôncia da paixãoIGhIO. 101i50. 21h30 RS 6 <2" a 5'.
sessões ató 18h), RS 8 (6* a dom . sos-
sões ató I8h. o 2* a 5*. sossóes após
18h. oxceto foriados). RS 10 (6* a dom .
sossóos após 18h). Crianças o maiores
do 60 pagam moia

GÁVEA/SÃO CONRADO
SALA INSTITUTO MOREIRA SALLES - (Rua
Marquês de São Vicente. 476 - 512-
6448 - 120 I) O ostranho 16h. 18h.
20h RS 7 (3* a 5») e RS 9 (6a a dom )

ART FASHION MALL- (Estrada da Gávea.
899 - 529-4888) 1 (164 I) Encontran-
do Forrostor 16h10. 18h50, 21h30 2
(356 I.): Sob suspeita 15h30. 17h40,
19h50. 22h 3 (325 I.) Mais quo o aca-
so 15h20. 17h30, 19h40. 21h50 4 (192

): Deu a louca nos astros: 15h10,
17H20. 19M30, 2th40 RS 7 (2' a 5a. ox-
ceto feriados, ató ás 18h) o RS 8 (2* a
5fl, excoto feriados, após ás 18h). o RS
9 (6* a dom., e foriados) o RS 11 (6a a
dom , o feriados) Crianças o maiores
do 60 pagam moia

GUADALUPE

CASA FRANÇA-BRASIL- (Rua Visconde
de Itaboraí, 78 - 253-5366- 53 l):Billy
Elliot 13M30. 16h Vor Extra RS 2. Estu-
dantos o maiores do 60 pagam meia.

STAR MARKET CENTER GUADALUPE- (Av
Brasil, 22 693 - 529-4884) 1 (154 1): 15
minutos 16h20, 18h40. 21 h. 2 (154 I ):Dr. T o as mulhoros: 15h50. 18h20,
20M50 RS 3 (2' a 5') o RS 6 (6' a dom.,
e feriados) Crianças e maiores do 60
pagam meia

ILHA DO GOVERNADOR
ILHA AUTO CINE- (Praia do Sáo Bonto.
s/n° - 3393-3211 - Drive-in): Amoros
possíveis 18h30. 20h30, 22h30. RS 5
(2a a 5a) e RS 7 (6a a dom . o foriados)

ILHA PLAZA- (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158 - 529-4848) 1 (255 I ): 15 mi-
nutos 16h20, 18h40. 21h 2 (255 I.):
Miss simpatia 16h20, 18h30. 20h40. RS
5 (2* a 5'. sessões até 18h), RS 7 (6* a
dom,, sessões ató 18h) e RS 7 (2a a 5a.
sessões após 18h, oxceto foriados), RS
9 (6a a dom , sessões após I8h) Crian-
ças o maiores de 60 pagam meia.

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES- (Rua Joana Angóli-
ca, 63 - 267-7295 - 99 I) Billy Elliot
15h30. 19h45 Chocolato 17h30.
21h45 RS 6 (4* o 5") e RS 8 (6* a dom.)
CINECLUBE LAURA ALVIM- (Av Vieira
Souto, 176 - 267-1647).1 (77 I.): Traffic
16h20. 18h55. 2th30 2 (45 I ): O ostra-
nho: 16h20, 18h, 19h40. 21h30. 3 (52I ):0 tigro o o dragão 16h30, 18h50,
21h10. R$ 6 (2a o 5a. exceto foriados) e
RS 8 (61 a dom ).

ESTAÇÃO IPANEMA- (Rua Visconde de
Pirajá. 605 - 529-4829 -) 1 (141 I ):Trôs irmãs. 14h, 16h. 18li, 20li. 22h. 2
(163 I): A ossôncia da paixão: 13h40,
16h20, 19h, 21h40. RS 8 (2' a 5*. exce-
to feriados) e RS 10 (6" a dom )

STAR IPANEMA- (Rua Visconde de Pira-
já, 385 - 529-4884 - 385 I) Sob sus-
peita: 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 RS

8 (2' a 5') RS 10 (O1 a dom , o feriados)
Crianças o maiotos 60 pagam meia

LEBLON- (Av Ataulfo do Paiva. 391 - 529-
48-18) 1 (714 I) Miss simpatia 15ht0,
171120, 19h30.21h40 2(3001) ISmlnu-
tos 14ti30, 16h50, 19li 10. 21M30 RS 7
(2a a 5\ sossõos ató 18h), RS 9 (6a a
dom . sessões até 18h) o RS 9 (2a a 5a,
sossõos após 18h, oxcoto foriados), RS
11 (6a a dom . sossõos após 18h) Crian-
ças o maioros 60 pagam moia

MADUREIRA
MADUREIRA SHOPPING- (Estrada do
Portoln. 222/Lj 301 - 529-4848) 1 (159I.): Amoros Possivois 15h, 17h. 19h.
21li 2 (161 I) Modo om Chorry Falls
15h 15. 17h15. 19h15, 21h15 3 (191 I.)
Miss simpatia 14h50, I7h. 19h 10.
21li20 4 (191 I) Mais quo o acaso
16h40. 18ti50. 21li RS 5 (2' a 5*. sos-
sões até Iflh), RS 7 (6a a dom . sossóos
ató 18h) o RS 6 (2a a 5a, sossõos após
1Bh. oxcoto foriados), RS 8 (6a a dom ,
sossóos após I8h) Crianças o maioros
do 60 pagam moia

MÉIER/PIEDADE/DEL CASTILHO
ART NORTE SHOPPING- (Av Dorn Hóldor
Câmara, 5.332 - 529-4888) 1 (240 I)
15 minutos 14h30. 16h50. 19h10.

21h30 2 (240 I.): Modo om Chorry Falls
15h20. 17h20. 19h20. 21h20 R$ 5 (2a a
5a, exceto foriados. ató ás 18h) e RS 7
(2a a 5a. oxcoto foriados. após ás 18h ).
RS 7 (6a a dom . ató ás 18h ) o RS 9 (6a
a dom , após ás 18h) Crianças o maio-
ros de 60 pagam meia.

NOVA AMÉRICA (Av Automóvel Club.
126 - 529-4848) 1 (261 I ) O corpo
16h40. I8h50. 21 h 2 (240 I) Miss sim-
patia 16fi30, 18ti40, 20h50. 3 (260 I)
15 minutos 15h50. 18h10. 20h30 4
(185 I): Medo em Chorry Falls 15h.
17h, 19h, 21 h 5 (261 I) Mais quo o
acaso 16fi50. 19h. 21hl0. RS 5 (2a a
5a, sossóos até 18h). RS 7 (6a a dom .
sossõos até 18h) o RS 7 (2a a 5a. ses-
sões após 18h, oxcoto foriados). RS 9
(6a a dom . sossóes após 18h). Crian-
ças e maiores do 60 pagam meia

NORTE SHOPPING (Av Dom Hóldor
Câmara. 5 474 - 529-4848). 1 (240 I)
Miss simpatia 15h, 17h10 19h20.
21h30 2 (240 I) Mais que o acaso
14h40. 16h50, 19h. 21h10 RS 5 (2a a
5a. sessões ató 18ti). RS 7 (6a a dom .
sossõos até 18h) e RS 7 (2a a 5a, sos-
sóos após 18h, exceto foriados), RS 9
(6' a dom . sessões após I8h) Crian-
ças o maioros do 60 pagam meia.

TIJUCA/ANDARAÍ
SHOPPING TIJUCA- (Av Maracanã. 987/-

3V andar - 529-4848) 1 (192 I ) Miss
simpatia 14h30, 16h40. 18h50. 21h 2
(130 1.) 15 minutos 14h40. 17h. 19h20.
21h40. 3 (195 I ) Mais quo o acaso
14h20. 16M30. 18h40, 20li50 RS 7 (2' a
5a. sessões ató 18h). RS 9 (6a a dom .
sessões até 18h) e RS 9 (2a a 5a, sos-
sõos após 18h. exceto feriados) e RS
11 (6a a dom., sessões após 18h)
Crianças o maiores de 60 pagam meia.

SHOPPING IGUATEMI- (Rua Bruno do
Sào Francisco, 236/3° andar - 529-
4848) 1 (240 I.) Miss simpatia: 15h 10.
17h20, 19h30. 21h40 2 (156 I ) 15 mi-
nutos 16h50. 19h10, 21h30 3 (156 I )
O corpo 16h40, 18h50, 21h. 4 (188 1)
Mais que o acaso 14h50, 17h, 19h10,
21h20 5 (155 I) Modo em Cherry Falls
16h. 18h, 20h, 22h 6 (152 I.) Diga quonão o vordado 15h50, 17h50. 19h50,
21h50 7 (146 I ) Do quo as mulhoros
gostam 16h10, 18h40. 21 h 10 RS 6 (29
a 5a, sossõos até 18h), R$ 8 (6a a dom ,
sessões ató 18h) RS 8 (2a a 5a, sessõos
após 18h, excoto feriados) o R$ 11 (6*a dom . sossóes após 18h) Crianças o
maiores de 60 pagam moia

NIL0P0L1S
SHOPPING NILÓPOLIS SOUARE - (RuaProfessor Alfredo Gonçalves Filgueiras,

100, Lojas 327/328 - 792-0824- ): 1
(160 I ) ): A mexicana 14h, 16h20.
18h40. 21 h 2 (100 I ) Amoaça virtual
14h30. 18h40 15 minutos: 16h30,
20h50 3 (1501) O corpo 15h, 17h, 19h,
21 h. RS 4 (2° a 5a) e RS 6 (6a a dom)
Crianças e maiores de 65 pagam meia

NITERÓI
CENTER- (Rua Coronel Moroira Cósar,
265 - 529-4848 - 315 I.) Mais quo o
acaso 16h40, 18li50. 21h. RS 6 (2» a
5a. sessões até 18h), RS 8 (6a a dom.,
sossõos ató I8h, o 2a a 5a, sossõos
após 18h, oxcoto feriados) o RS 10 (6a
a dom , sessõos após 18h). Crianças o
maiores de 60 pagam moia.

CINE ARTE UFF - (Rua Miguel de Frias, 9- 719-7449 - 528 I ): O chamado do
Dous 16h, 21h20 Antes do anoitocor.
17h30 Os carvooiros 20h R$ 2 (2a),
RS 4 (3» a 5a) o RS 6 (6' a dom ).

ESTAÇÃO ICARAI (Rua Coronel Moroi-rn César, 211/153 - 529-4829 - 171I ): O corpo 15h20, 17h20. 191120,21fi20 RS 6 (2a a 5a. oxcoto foriados),RS 8 (6a a dom )
ICARAÍ- (Praia do Icaral. 161 - 529-4848 - 852 I) Miss simpatia 15h,17ti 10. 19H20. 21H30 RS 6 (2* a 5«.sossóos ató 1811). RS 8 (6* a dom . sos-sóos ató 18h, o 2* a 5a. sossóos apôs10M. oxcoto loriados) e RS 10 (6' adom . sossóos após 18h). Crianças omaioros do 60 pagam mola.
SHOPPING BAY MARKET (Rua Visconde
do Rio Branco, 360 - 529-4849) 1 (221I) 15 minutos 16M40, 19ti. 21M15. 2
(221 I) Modo om Chorry Falls: 15h30,1 7ll30. 191130, 211130 3 (207 I ) A moxl-
cana 15M45. 18(115. 20h45 4 (207 I)
Diga quo nAo o vordado 16h30, 18h30,20h30 RS 5 (2a a 5a. sessõesios atétüli), RS 7 (6* a dom . sossóos ató tOh)RS 7 (2a a 5#, sossóos após 18h. ox-
coto foriados) o RS 9 (6a a dorn., sos-
sóos apôs 18h) Crianças e maiores do60 pagam moia

STAR ITAIPú MULTICENTER (EstradaFrancisco Cruz Nunos, 6.501 - 529-4084) 1 (115 1) 15 minuto:; 16M20,18h40. 21 h 2 (193 I ) A rnoxicana:
161120 181140. 2111 3(227 1): Dr T o asmulhoros 15h50, 18h20, 20h50 4 (150) O corpo 15h. 17h, 19h. 21 h R$4 (2aa 5a. oxceto feriado) o RS 8 (6a a dorn .
o foriados) Crianças o maiores do 60
pagam meia.

NOVA IGUAÇU
IGUAÇU TOP SHOPPING (Rua Governa-
dor Roberto Silvoira. 540/2w andar -
529-4848) 1 (222 I ) 15 minutos 16h.
18h20. 20h40 2 (234 I ) Miss simpa-
tia 16h30, 18h40. 20h50 3 (200 I ) Dr
T o as mulhoros 15h30, 18h, 20h30

RS 5 (2a a 5a. sessõos ató 10h), RS 7
(6a a dorn , sessóos ató 1 Bh) o RS 6
(2* a 5*. sossóos apôs 18h. excoto fo-
nados), RS 8 (6a a dom . sossõos
após 18h) Crianças o maioros do 60
pagam meia

PENHA
TOP CINE LEOPOLDINA- (Av üras do Pi-
na. 148-529-4811) 1 (1821) 15 mmu-
tos 15h50, 18h20. 20h50 2 (182 I )Mais quo o acaso 15h. 17h. 19h. 21M
RS 2 (2a a 5J. excoto feriados ató ás
18h). RS 4 (2a a 5a. após ás 13h). RS 4
(6a a dom ató ás 18h) o RS 6 (6a a dom
após ás 18h) Crianças o maiores do 60
pagam meia.

STAR PENHA SHOPPING (Av B.rts do Pi-
na. 150/317 - 529-4884 -) 2 (99 I.) A
moxicana 16h20. 18h40. 21h 3(1201)
Dr T o as mulhores 15h50. 18h20.
20h50 RS 2 (2a a 6a, oxceto foriados)
RS 3 (sáb e dom ) Crianças e maioros
de 60 pagam meia

SÀO G0NÇAL0/SÀ0 J. DE MERITI
CINE-TEATRO ALCÂNTARA - (Rua Capi-
tào Antônio Martins. 183 - 701-4226 -
180 \). Chocolate 17h Drãcula 2000
19h30 RS 5
SHOPPING GRANDE RIO- (RodoviaPros Dutra. Km. 4 - 529-4848) 1 (240
I ) Mais que o acaso 16h10, 18h20,
20h30 2 (179 I): Modo om Chorry Falls:
16h50. 18h50, 20h50, 3 (164 I.)
Amores possíveis 16h30, 18h30.
20h30 4 (170 I ): O corpo 16h40,
18h50, 21 h. 5 (170 I.) 15 minutos 16h.
18h20, 20fi40 6 (230 I) Miss simpatia
16h40, I8M50. 21 li RS 5 (2" a 5*. ses-
sõos ató 18fi). RS 7 (6a a dorn , ses-
sões ató 18f») e RS 6 (2a a 5a. sossõos
após 18h. oxceto feriados). RS 8 (6* a
dom., sossóes após 181») Crianças o
maiores de 60 pagam meia.

DUQUE DE CAXIAS
ART UNIGRANRIO- (Rua Marquês de
Horval. 1216/A - 529-4888) 1 (195 I.)
Miss simpatia: 14h30. 16h40, 18h50,
21 h 2 (120 I) Amoaça virtual 14h20.
16h30. 18h40, 20h50 RS 3 (2a a 5a,
exceto foriados) o RS 4 (6a a dom . o
feriados). Crianças o maiores do 60
pagam meia.

PETROPOLIS
ART BAUHAUS- (Rua Doutor Nélson do
Sá Earp, 88 - 246-0408 - 161 I ) Traf-
fie 13h. 151140. 18h20. 21h RS 4 (2*.a 5d. exceto feriados) o RS 6 (6* a
dom ). Crianças o maiores de 60 pa-
gam meia.

TOP CINE PETROPOLIS- (Rua Teresa,
1.515/2u piso - 529-4811) 1 (210 I )
Encontrando Forrostor 15h20. 18h,
20h40 2 (154 I) O corpo 15h30. 18h10,
20h50. RS 2 (2a a 5a, oxcoto feriados ató
às 18h). RS 4 (2« o 5", após ós 18h), RS
4 (6a a dom ató ás 18h) o RS 6 (6a a
dom após ás 18h) Crianças e maiores
do 60 pagam moia

nhos o amigos a açoitar sua escolha In-
glaterra/1999 Consura: 12 anos
Circuito: Cândido Mondos. Estação Mu-
sou da Hopública, Novo Jóia, Espaço Rio
Dosign 2, Casa França-Brasil.

AS BODAS - La noce - De Pavol Longuino
Com Marat Basharov. Maria Mironova o
Androi Panino

Drama. Numa aldeia perto do Moscou,
na Rússia, começam os preparativos paraa cerimônia do casamonto de Tânia Sima-kova e Mishka Krapivin, dois amigos do
infância quo viveram a vida toda na comu-nidade Mas compromissos de última horado rapaz ameaçam retardar os festejos
Dolicada comódia dramática o rural do au-tor do Taxi bluos (1990). O filmo do Lon-
guino concorreu á Palma de Ouro no Fes-
tival de Cannos de 2000. Ganhou apenasuma monção especial do júri, pelo belo
conjunto de interpretações do olenco.Rússia/França/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Estação Botafogo 3.

OS CARVOEIROS - Os carvoelros - De Nigol
Noblo.

Documentário. A vida do milhares do
trabalhadoros rurais que ganham seu
sustento queimando árvores para a in-
dústria do carvão. Brasil/97/99. Consura:
12 anos. ***
Circuito: Cino Arto UFF

CECIL BEM DEMENTE • Cecll B. Demented -
Do John Wators. Com Stephen Dorff o
Molanie Griffith.

Comédia destrutiva. Se você é do tipo
quo onxorga o cinema como uma trinchoi-
ra, esto ó o filme certo, uma autêntica os-
panada na ladainha cinematográfica pro-duzida por Hollywood. O filmo acompanha
um diretor de cinema em sou plano do
seqüestrar uma decadente estrela liolly-
woodiana o onfiã-la numa produção indo-
pendente. Cocil Bom Demente desfila
uma sórie de referências ao cinema trash
agrupados numa forma mambombe. Emresumo, ó uma cartilha pouco sória do co-
mo fazer cinema com uma idéia do jerico

na caboça. uma câmora nas coxas o um
sorvete na testa As vezes dá até certo
EUA/2000. Consura: 16 anos
Circuito: Estação Botafogo 2

0 CHAMADO DE DEUS - 0 chamado de Deus- Do José Joffily
t> Documentário. Vencedor dos prêmiosde melhor Documentário o Montagem, no
Festival do Brasília, oste filmo acompanha
a preparação de sois jovens para a vida
religiosa. Brasil/2000. Censura: livro.
Circuito: Espaço Unibanco 3, Cino Arto UFF.

CHOCOLATE • Chocolat - Do Lasso Hall-
strõm Com Juliotto Binoche, Johnny
Depp o Judi Dench.
> Comódia. Em uma tradicional vila fran-
cosa, a vida ó alterada com a chogada do
uma forasteira, quo abre uma loja de cho-
colatos e em vez de despertar apetites,
aconde os desejos sexuais que estavam
escondidos nos habitantes da cidado
EUA/2000. Censura: 12 anos *
Circuito: Cândido Morxfos, Estação Musou da
Republica, Novo Jóia, Cine Toatro Alcântara.
AS COISAS SIMPLES DA VIDA - Yi Yl - DoEdward Yang. Com Nianzhen Wu, Jona-than Chang.
}> Drama. O filme começa com os caóti-cos preparativos do uma cerimônia docasamento. A partir daí, focaliza a vida deuma típica família do classe rnódia mo-rando num pequeno apartamonto om Tai-
pei. Com a estrutura aparento da um no-velão, o filmo mostra desde o coma da
matriarca ató as travossuras do caçula.Taiwam/2000. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Espaço Unibanco 3.

0 CORPO «The body - Do Jonas McCord
Com Antonio Banderas, Olivia Williams o
Dorek Jacobi."> Drama. Na entrada do novo milênio,
om Jerusalém, o enviado do Vaticano,
padro Matt Gutiorroz, o a arqueóloga is-
raelenso Sharon Golban fazem uma
aliança para investigar uma descoberta
científica que amoaça destruir anos do

história e fé e acabam detonando mesmo
ó a paciência do espectador EUA/2000
Consura 12 anos. *
Circuito: Top Cino Petrôpohs 2, Largo do
Machado 2, Shopping Nilópolis Squaro 3,
Star Itaipu 4 Star Contor Shopping Rio 1.
Now York 8, New York 11, Estação Icarai,
Downtown 12, Botafogo Praia 4, Via Parquo
6, Iguatomi 3, Nova Amórica 1, Grando Rio 4.

DEU A LOUCA NOS ASTROS • State and Maln- Do David Mamot. Com Aloc Baldwin,
Charles Durning o Clark Grogg.
I ¦ Comódia. O diretor Wal Price e equipo
chegam ã pequena cidade de Waterford pa-ra terminar uma filmagem e mudam comple-
tamonto a vida do sous pacatos habitantes
(State e Main são os nomos das ruas quocruzam o centro do povoado da região do
Vermont). A produção chega atrás da loca-
ção porfeita para um filme intitulado O velho
moinho o descobre quo o tal moinho foi dos-
truído por um incôndio. Com o orçamento
estourado, os produtores decidem fazor o fil-
mo ali mesmo com a ajuda dos habitantes,
mas as filmagens sào sabotadas pelo impul-
so do garanhão do astro do filme (Baldwin) o
o recato inesperado da estrela (Sarah Jessí-
ca Parker), que so rocusa a fazer cenas do
nudez. EUA/2000. Consura: 12 anos. ???
Circuito: Art Fashion Mall 4, Now York
10, Estação Botafogo 1.

DO QUE AS MULHERES GOSTAM - Whal wo-
men want - De Nancy Meyors. Com Mel
Gibson, Helen Hunt e Marisa Tomei.
J> Comódia romântica. Nick Marshall se
considera um brilhante executivo do publi-cidade o uma dádiva de Dous para as mu-
lheres. Solteiro, encantador o machista, ele
acredita ter o mundo om suas mãos. Mas,
corta noito, recebo um presonto inespera-
do: ganha o dom do escutar os ponsamon-tos mais íntimos das mulhoros ã sua volta.
EUA/2000. Censura: 12 anos. ?
Circuito: Art Wost Shopping 2, Now York
2, Downtown 5, Iguatomi 7. Ar Ouality 1.

¦ Continua na página 5

Melhor Filme Estrsngctlro
"Estamos diante do primeiro clássico da nova década,

com seqüências que provavelmente ficarão na história".
Cannos (Elvl° Mlchcll, THE NEW YORK TIMES)

*tf INOCAOOFAIU
9 GlobodtOuroiiia Mtlho* Films

mwm,

amoresInls
um filme de Alejandro González Inàrritu (Amores Perros)

Um dos mais aclamados filmes do ano! ;
MELHOR FILME EM: =

rESTWlIEHWAM E»N8JRW»niRW!IOÍÍ<£FLMFÉSm r-CWOrjTERMTO^F.MíESÍW; ¦
tfIFESTCA. LOG WXj9.ES AIC0CE AWARI> TO, (0 NTERTiATIOi*l FllM FESTr»'Al*MXCOWIHTERMTKm. FLM FESTIVAL
uu«rrm£^wH«b<>sriruiuTiffMFu: aumifiu cuifiucuKiiu {qutqeso muomo uircibim iratauus

Wffr.' www.artfllms.com.br.,/// .
/ / 6" FEIRA SÁBADO

PRE ESTREIAS 
ESTAÇÃO PAISSANDU ART FASHION MALL 3

A REVISTA QUE MAIS CIRCULA

PELA CIDADE.
Revista Domingo.

Todo Domingo, no Jornal do Brasil.
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¦ Continuação da pág. 4/Clnema

DR. T E AS MULHERES - Dr. T 4 lhe womon
Do Robort Altman Com Rlchard Goro.Hulon Muni o Fárroh Fawcott
! ¦ Drama Ginocolooir.ui Inmono om Dal-Ias, o doutor Sullivnn Travis 6 o homom
mais bonzlnho do mundo Vivo rodoado
do muitas rmillioms. tnnlo na vida profis-sional como na vida pos&oal, umn mais
problomãtica quo a outra Elas lalam aomosmo lompo, onchom-lho a paciência o
inusriio assim olo nâo pordo n linha
EUA/2000 Consura 14 anos
Circuito. Star Rio Shopping 2. Star Gua-
dalupo 2, Star Ponha 3. Star Itaipu 3,
Now Ybrk 15, Iguaçu Top 3

DRÁCUIA 2000 ¦ Dracuia 2000 Do Pntrick
Lussíor Com Gorard Dullor, Chnstophor
Plummor o Jonny Loo Millor
> Susponso Dopois do polo monos 100
anos conlinatk), o vampiro Drãcula rossurgo
r>o sóculo 21 Sua aparição nos Estados
Unidos tom duas ra/ôos oncontrar urna
mulf>or om Nova Orloans o faturar uns tro-
cados para os gaiatos guo produziram ossa
|»rcflrin EUA/2000 Cwtsurn 1 -1 nnos *
Circuito: Cino Toatro Alcântara

ENCONTRANDO FORRESTER ¦ Finding For-
roster - Do Gus Van Sant Corn Soan Con-
nory, F Murray Abraham o Anna Paquln
} • Drama Williarn Forrostor ó o osentor
famoso do um só romnnco oscrito hã dó-
cadas Vivo onclausurado Jarnal Wallaco
ó um jovom negro, do 16 anos. quo |ogabasquoto como Michaol Jordan o oscro-
vq como John Updiko Numa aposta com
os amigos, o garoto invado o apartarnon
to do William o osquoco sua mochila porIA Ê o inicio do urna amizado o do um fil-
mo muito parocido com o trabalho anto-
rior do diretor, O gônio mdomávol EUA/-
2000 Censura: livro * * #
Circuito: Top Cmo Petrópolis 1. ArtFashion
Ma II 1. Largo do Mactiado 2. Now \brk 6

A ESSÊNCIA DA PAIXÃO - The house ol mirlh- Do Toronco Davios Com Gillian Andor-
son o Dan Aykroyd
3 * Drama Nova lorquo. virada do sóculo
19 para o 20 A bola Lily Bart sofro do um
impordoãvol mal social não ó rica En
quanlo luta contra um bando do oportu-
nistas, ola so vô caindo socialmonte om
desgraça Reino Unido'2000 Consura
14 anos * *
Circuito: Espaço Unibanco 1. Estação
Barra Pomt 2. Estação Ipanoma 2, Es
taçáo Paissandu. Roxy 3

ESTRANHO - The limey - Do Stoven So-
dorborgh Com Toronco Stamp o Potor
Fonda

- Drama Dirigido por Soderborgh ha
dois anos, osto filmo só chogou aqui
após o sucesso do F.rm Brockovich o
Trattic. do mosmo autor Folizrnonto. do-
morou mas chogou O filmo narra a his-
tória do um ex-prosidiãrio inglôs (S-tamp) quo ombarca para Los Angeles a
fim do investigar o justiçar a mistonosa
morto de sua filha A narração é toda
entrocortada por idas o vindas no tem-
po que so ropotorn ao longo do filmo co-
mo se ostivóssomos assistindo às lom-
branças do protagonista A tócnica fun-
ciona o bom As conas dos anos do ju-ventudo do personagem de Stamp fo-
ram tiradas do filmo A lágrima perdida,do 1967. dirigido por Kon Loach, urn
dos ídolos do Soderborgh EUA/1999
Consura 14 anos * *
Circuito: Cmoclubo Laura Alvim 2. Sala
Instituto Moroira Sallos. Estação Musou
da Republica. Novo Jóia

A FUGA DAS GALINHAS • Chicken run | Ani-
mação om massinha Direção do Potor
Lord o Nick Park
J> Animação Galinhas de uma granja so
revoltam com a vida quo levam e deci-
dern fugir Na verdade a tal granja mais
pároco um campo do concentração na-
zista A chegada do um galo supor-horói
dá uma esperança às penosas Mas ole óuma farsa Presto atenção em como ó
elaborada a construção da aeronave quovai levã-las dali para bom longo Reino
Unido/2000 Consura livro * * *
Circuito: Now York 14

A MEXICANA • The mexican - Do Goro Vor
blnski Com Ürad Pitt, Julia Roberts o Ja-
rnos Gandolfini
í» Aventura equivocada Jerry Wolbach é
um caixoiro-viajante quo recebeu duas in-
cumbências a primeira ó do seu chefe rna-
fioso. para viajar ató o México e roaver
urna antiga pistola do proço inestimável
conhecida como A moxicana A sogunda
vem do sua namorada, Sarnantha tormi-nar do voz seu envolvimento com a mãfia
O roteiro do filmo não so docide ontro fazor
chorãr ou fazor rir o acaba não consoguin-
do nem uma coisa nom outra Aos ansio-
sos por vor os astros Julia Roberts o BradPitt contracenando, um alerta os dois não
passam mais do meia hora juntos em ce-na EUA'2000 Consura 12 anos •
Circuito: Shopping Nilópolis Squaro 1,
Star Rio Shopping 1, Star Ponha 2, Star
Itaipu 2, Now York 14. Downtown 5. Down¦
town 10. Botafogo Praia 1. Bay Markot 3

MISS SIMPATIA • Mlss congcniality - Do Do-nald Potno Com Sandra Bullock, Michaol
Colne o Candico Borgon

Comódia fofinha O concurso do rniss
Estados Unidos ostá amoaçado por um
dos mais perigosos criminosos do país. OFBI está atrás do psicopata o tom um pia-no pôr uma do suas agontos no concurso
disfarçada do participante Umn busca
por computador rosulta na oscolha daagonio ospocial Gracie Háíí (Sandra Bul-lock) que. como candidata a urn oxornplo
do graça so rovola urn vordadeiro dosas-tro Fora o esforço vão do tornar Sandra
Bullock feia na primeira metade do filme,essa ó urna comódia born razoável comos velhos truques do cinomáo arnoricano• para-agradar quem quor distração fácil.' 4EUA/2000 Censura 12 anos * *
Circuito: Art Wost Shopping 1. Art Uni-
granrio I, Now York 3, Now York 13. Down-town 8. Botnlogo Praia 6. Roxy I. Silo Luiz3. Rio Sul 2, Loblori 1. Via Parque 5,Rocreio Shopping 3, Shopping Tijucn I.Igualomi I. Norlo Shopping 1. Nova Amú¦rica 2. Ilha P/aza 2. Mnduroira Shopping 3,Grando Rio 6, Iguaçu Top 2, Icarai

MONKEYBONE: NO LIMITE DA IMAGINAÇÃO• Monkeybone - Do Honry Solick. ComBrondan Fraser, Bridgal Fonda o Whoopi
Goldborg

Comódia. O cartunista Stu Miloy criouuma* tira do quadrinhos aprosontando
Monkeybone. Feliz e apaixonado pelasua namorada Júlio, ole está prestos ausufruir do sucesso total: seus quadri-nhos serão transformados num programado televisão. Contudo, na noito om quedecido podir sua namorada em casarnon-
to. solro um terrível acidento. EUA/2000
Censura: livro.
Circuito: Now York 11

NO BALANÇO DO AMOR • Save the last dance- Do Thomas Cartor. Com Julia Stiles,
Sean Patrick Thomas o Torry Kinnoy.
J> Musical. Sara ó uma adolescente
branca da classe módia que adora baló.
Quando sua mãe morre, ola vai morar
com o pai num bairro de predominâncianegra, em Nova lorquo. Lá, na escola lo-
cal, ela conhece o talentoso e bonito De-
rek, que a introduz à cultura do hip-hop.
Espécie de versào adolescente de Flash-
danço. EUA/2000. Consura: 12 anos.
Circuito: Now York 16, Downtown 1.

A NOITE • La notte - De Michelangolo Anto-
nloni. Com Jeanno Moreau. Marcello
Mastroianni e Monica Vitti.

Drama Mastroianni ó um escritor queduvida do si próprio. Mouroau ó uma mu-lher massacrada pela indiferença. Anto-
nioni traça o rotrato de um mundo onde
as aparências são os artigos de maiorcotação. O diretor so vale de seus rocur-

sos estilísticos - pároco havor sempre
uma outra história sondo contada fora
dos iirnitos da tola ou dos diálogos socos- para dar ao ospoctador a Improssflo do
uma vida real Itália/1960 Consura 14
nnos * * * *
Circuito: Estnçfio Botnlogo 3

P0PSTAR • Popjtar - Do Paulo Siirgio do
Almoida o Ti/ukn Yamazaki Com Xuxo
Monoghol, Luigl Baricolli o Loonardo
1 ¦ Tentativa do romnnco Nick é uma lop-
modol intornacional quo. dopois do bri-
Ihnnlo cnrroira. rotorno ao Brasil para on-
contrar sou prínclpo oncantado virtual,
quo ola conhncou na Internei Brasil/-
2000 Consura livro ¦
Circuito: Downtown 11. Botnlogo Prnin 4

QUASE FAMOSOS ¦ Almost lamous - De Ca-
moron Crowo. Com Üilly Cruduc. Francos
McDorrnand o Kato Hudson
3 - Drama rock n roll O filmo so passa om
1073 o registra a IniciaçAo profissional do
um adolosconto do 15 anos quo vira jor-nallsta. Elo ó fã do rock o untondo tanto
do assunto quo doscola urn sorviço para
n revista Rol/mg Stono. ainda adoloscon-
to Sou trabalho 6 acompanhar uma pro-
missora banda om sua primeira turnô
amoricana O monino testemunha os
bastidoros dos shows, vô coisas domais

vivo o dilorna do publicar o quo viu o
ouviu ou continuar nmiguinho dn banda
EUA/2000 Consura 12 anos
Circuito: Estação Musou da República,
Novo Jóia

SENTA A PUA! - Senta a pua! - Do Erik Do
Castro
: • Documentário A saga do 1u Grupo do
Aviação do Caça no Brasil, quo participou
da Sogunda Guorra Mundial om céus ita-
lianos contada por seus próprios pilotos
Os dopoirnontos do 23 dos sobrovivontos
são ilustrados por dosonhos do artista
plástico Júlio Zartos o intercalados com
imagens do ópoca. colhidas por cárneras
instaladas nos avióes brasileiros ou nos
arquivos do Musou Aoroespacial do Rio
de Janeiro Censura livre Brasil/1999 **
Circuito: Now York 7. Odoon BR

SOB SUSPEITA • Under suspiclon - De Ste-
phon Hopkins Corn Gene Mackman.
Morgan Froernan o Mônica Bollucci

• Suspenso vorborrágtco Honry Hoarst
(Gono Mackman), um famoso advogado, ó
chamado a depor orn um caso de assas-
sinato do duas adoloscontos Ironicamon-
to, o milionário torá quo enfrontar o intor-
rogatório do sou talentoso cologa. o veto-
rano capitão do policia Victor Benezot
(Morgan Froeman) Mas surpresas o
aguardam Ao lado do Victor ostá o deteti-
vo Folix Owens (Thomas Jano). que tam-
bém está decidido a investigar dotalhes da
vida conjugai do rico homem da lei. e se-
grodos humilhantes começam a sor des-
vondados Do mesmo diretor da aventura
ospacial Perdidos no espaço (a versão pa-ra o cinema do soriado de TV) o da aven-
tura selvagem A Sombra o a oscuridáo
França/EUA/2000 Censura 16 anos ??
Circuito: Art Fashion Mall 2, Star Ipano-
ma. Now York 12

TIGRE E 0 DRAGÃO - Crouching tiger hid-
den dragon Do Ang Lee Com Chow
Yun-Fat. Michole Yeoh o Chang Chon
} > Aventura voadora Este filme tem mais
de duas horas do duração, é falado em
mandarim e seus protagonistas voam (lite-ralmonto) Ainda assim, foi indicado para10 o faturou quatro Oscars na caretíssima
academia de Hollywood Só isto já é sufi-
cionto para valer o ingresso Tailândia/Chi-
na/EUA/2000. Consura: 12 anos. * * #
Circuito: Largo do Machado 2,
Cmoclubo Laura Alvim 3

TRAFFIC • Traffic - Do Steven Soderborgh
Com Michael Douglas. Don Cheadle o
Bonicio Del Toro

¦ Drama Um juiz vira secretário de estado
para o combato ás drogas ao mosmo torn-
po om quo lida com a filha viciada om casa
Dois policiais mexicanos lutam com trafi-
cantes na fronteira com os Estados Unidos
A mulher grávida do um traficante milioná-
rio assumo os negócios do marido quandoolo ó levado para a cadeia O general mexi-
cano combate um cartel para instalar o seu
próprio O filmo narra com maestria as difo-
rontos osforas rolacionada ao uso e tráfico
do drogas Impordível. EUA/Alemanha/-
2000 Consura 16 anos
Circuito: Art Bauhaus, Cinoclubo Laura
Alvim 1. New York 5. Downtown 11, Art
Quality 1

TRÊS IRMÃS • La búche - do Daniele
Thompson Corn Sabina Azema
}> Drarna O roteiro conta os quatro dias
que antocodom o Natal na vida do trôs ir-
más mas aos poucos vai so percebendoo quo houve antes o pode so supor o fu*
turo dos porsonagons Os diálogos são
divertidos e os atores falam dirotamento
com o ospoctador França/1999 Consu-
ra: 16 anos # * *
Circuito: Espaço Unibanco 2. Estação
Barra Pomt 1, Estação Ipanoma 1

CONTINUAÇAO

EXTRA
CURTA PETR0BRAS AS 6/CURTA CENAS
URBANAS - Rota do colisão, do Roberval
Duarte É o bicho, do Sylas Andrade Al-
moço oxecutivo. do Marina Porson e Jor-
go Espírito Santo Entrada franca
Circuito: Casa França-Brasil 18h

MOSTRA
MOSTRA A CASA BRASILEIRA NO CINEMA
5\ às 18h, Hans Stadon. do Luís Alborto
Poroira Entrada franca
Circuito: Espaço Rio Dosign

MOSTRA CLÁSSICO D0 MÉS - O sótimo so-
Io. do Ingmar Bergman. Suócia/1956
Circuito: Estaçào Paço 13ho 17h

MOSTRA MULHERES NO CINEMA - 5». às
15h, Celosto, do Percy Adion. Ás 19h,
Um assunto do mulhoros. do C Chabrol
Circuito: Estação Paço

TEATRO

ACREDITE, UM ESPÍRITO BAIXOU EM MIM -
Do Ronaldo Ciambroni. Direção do San-
dro PArn Com Stoia Froilnr., Llvlo Amaral
o outros Teatro das Artos, Rua Marquôs
do São Vlconto. 52. 2W piso. Gávoa (540-0004) 3* o 4*. ÍI3 21h. o 5", As 17b RS
15. Ató 31 do maio
! -Comódia História do um hornossoxunl
rocóm-dosoncarnado

ALTA SOCIEDADE - Toxto o diroçâo do
Mauro Rasi Com Fornondn Montonogro
o Andríi Volll Tontro Scnln. Av AlrAnio rio
Molo Frnnco, 296. Loblon (239-44481 5".
6* o sàb, As 21b, o dom , As 19h R$ 30
(5", 6' o dom ) o R$ 40 (srtb ) Ingrossos
n domicilio polos tololonos 285-2718 o
225-4429 Ató 3 do |unhoJ>Comôdia Um famoso casal so vô ás
voltas com a Justiça nas horas quo pro-codom o róvolllon do 2000

AMANTES S.A. - Texto do John Cftapman o
Dnvo Froomnn DiroçAo do Cyrono Rosa-
lôm Com Agnos Xavlor. Cyrnno Rosalôm o
outros Toatro Rubons Corrôa, Rua Prudon-
to do Moraes. 824. Ipanoma (523-9794) 5*
a srtb, As 21 h, o dom As 20b R$ 20 (5',6#o dom.,) o R$ 25 (sãb) Ató maio
3 -Comódia Mulhor ó sustentada poramantos

AQUARELA BRASILEIRA - 0 MUSICAL - Do
Cláudio Figueira o Bia Boochat Diroçáo
do Cláudio Figueira Corn Cláudio Figuoi-
ra. Vivian Marinho o outros Teatro dos
Grandos Atores/Sala Azul. Av das Amó-
ricas. 3555, Shopping Barra Squaro, Bar-
ra da Tijuca (3325-1645) 5* a sáb, às
21 h. o dom . ás 20h30 RS 15 (5') o RS
20 (6* a dom ) Ató 27 do maio
} -Musical Curiosidados sobro a música
popular brasileira o sous compositoros

DA ARTE DE SUBIR EM TELHADOS - Do
Paulo do Moraes o Maurício Arruda Mon-
donça Diroçáo do Paulo do Moraos Corn
o grupo Arrnazóm Companhia do Toatro
Fundição Progresso ¦ Espaço 8. Rua dos
Arcos. s/n°. Lapa (554-5281) 5*. ás 20h,
e 6* a dom , As 21b R$ 15 (5"). RS 20(6*
a dom )
} -Drama Dopois do uma corimónia fúno-
bre. grupo do amigos so oncontra om ci-
ma do telhado de urn casarão

CABARÉ MADAME SATÃ - Coletânea do
toxtos Diroçáo do Luis Carlos Nino Com
Luís Carlos Nino, llva Niho o outros Casa
do Riso, Rua Adalberto Forroira, 32 Lo-
blon (274-4022) 4" o 5#, às 21 h RS 20
} -Comédia Urna homenagem ao popular
personagem da Lapa

CUIDADO: GAROTO APAIXONADO - De Tom
Brandão Direção do Eduardo Martini
Com Ricardo Conti, Álarno Facó e outros
Toatro Miguel Falabella, Av Dom Hólder
Câmara. 5332. 2Ü piso. Del Castilho (595-8245) 5* a dom . ãs 19h30 RS 10 Até 7
de junhoComédia História sobre à conquista do
primeiro amor

DRACULINHA É UM TERROR - Texto o dire-
çáo do Silvio Fróes. Com Luciano Pacelli,
Daniola Morato e outros. Toatro Posto 6.
Rua Francisco Sá. 51, Copacabana (287-7496) 5\ As 21h RS 10 Ató 31 de maio' -Comédia Um vampiro não muito afina-
do com os costumes do sua família.

OS DUELISTAS - De Paulo Cursino. Direção
de Jorgo Fernando Com André Segatti,
Mário Frias e outros Toatro dos Quatro,
Rua Marques de São Vicente, 52, 2tf piso.Shopping da Gávea. Gávea (274-9895).Cap 450 lugares. 5® e 6#, ás 21h30, sáb .
às 17h o 21h30, e dom . às 17h e 20h. RS
20 (5* o matinê de dom ), RS 25 (6®. rnati-
nô do sáb o dom.) e RS 30 (sáb )>Musical. Baseado no conto O duolo do
Joseph Conrad
ESCRAVA ISAURA - A COMÉDIA Texto, di-
reção o interpretação do Grupo Cia do
Comódia Os Melhores do Mundo Teatro
dos Grandes Atores/Sala Vermelha, Av
das Américas, 3555, Shopping Barra
Squaro, Barra da Tijuca (3325-1645)Cap 400 lugares 5° a sáb , às 21h30, o
dom , As 20h30 RS 15 (51), RS 20 (6" e
dom ) o RS 25 (sáb ) Ató 27 de maio.
; --Comódia. Uma adaptação nonsense
do romance homônimo de Bernardo Gui-
maráes
EU TE AMO - Texto o direção do Moisés
Bittencourt Com Thomas Velho. Simone
Rittor o outros Toatro do Planetário, Av
Padro Leonel Franca, 240, Gávoa (239-
5948). 5" a sáb , às 21h30 RS 10
; -Drama Rotrata a história de Leonard,
poeta inglês do século 20

HAMLET - De William Shakospeare, Dire-
çáo do Marcus Alvisi Com Diogo Vilela.
Camila Amado o outros Toatro 1 do Con-
tro Cultural Banco do Brasil, Rua Primei-
ro do Março. 66, Centro (3808-2020). 49 a
dom . As 19h30 RS 10 Ató 1» de julho} -Drama A tragédia do príncipe da Dina-
marca torturado pela suspeita de quo sou
tio matara sou pai

AINFIDELIDADE É COISA NOSSA - PARTE 2-
Texto do Gugu Olimocha Direção do He-
lona Wornock. Corn André Rangel. André
Sabino o outros Toatro Princesa Isabol,
Av. Princesa Isabol, 186, Copacabana
(275-3346). 5°. às 21 h RS 10 Ató junho>Comódia Uma trupo circenso resolve
brincar corn o toma da traição usando
como pretexto os soto pecados capitais

LETTI E L0TTE - Do Poter Shaffer Diroçáo
do Bibi Ferreira. Com Rosamaria Murli-
nho, Nathalia Tímborg o outros. Toatro
Sesi, Av. Graça Aranha, 1, Centro (563-4163). 5*. 6" e dom . às 19h30. e sáb., às
20h30 RS 20 (5*. 6" o dom.) e RS 25
(sãb.) Ingrossos a domicilio polos toloto-
nos 285-2718 o 225-4429
; -Comódia O conflito ontro duas perso-nalidados diforentes
0S LIBERTINOS/TRÓILO E CRÉSSIDA - DoWillam Shakospeare Com Os Privilogia-
dos. Toatro Dulcina, Rua Alcindo Guana-bara, 17, Cinolândia (240-4879). 5". As20h. o sáb . às 21 h RS 10
} -Drama Um olhar cruel sobro a humanidade

ÚLTIMOS DIAS
ESPERANDO BECKETT - Montagem e dire-
çáo de Gerald Thomas inspirada em tox-
tos de Samuel Beckett. Com Marília Ga-
briola o a Cia. de Ópera Seca. Toatro
SESC Copacabana, Rua Domingos Fer-
roira, 160, Copacabana (547-0156). 5" a
sáb., às 21 h, e dom., às 20h. RS 20. Ató
13 de maio
>Drama. O encenador disseca a mente
humana, torturada o eternamente inquieta
MAIS-QUE-IMPERFEITO - Do Marcelo Ru-
bons Paiva. Diroção de Rafael Ponzi.
Com Ingra Liberato, Tato Gabus Mon-
dos e outros. Toatro do Loblon/Sala
Marília Pôra, Rua Conde de Bernadot-
to. 26. Loblon (511-2791). 5* a sáb., As
21h30. e dom., às 20h30. RS 15 (5"),RS 20 (6» e dom.) e RS 25 (sáb.). Cap:468 lugares. Ingrossos a domicílio po-tos tololonos 285-2718 o 225-4429. Ató13 de maio,
J>Comédia A relação entre uma mulhorbom-sucedida o ambiciosa o sou maridoacomodado.
PRIMUS - Direção do Verônica Fabrini.Com Alex Caetano, Davos Otani o outros.Sesc Rio Arte, Av. N" S° do Copacabana,
380, Copacabann (255-9030). Cap: 522lugares. 5° a sáb.. As 21 h, o dom., às20h. RS 10. Ató 13 de maio.
}>Drama. Baseado'no conto de Franz
Kalka, Comunicado para uma academia.

A MÃ0UINA - Do Adriana Falcão. Diroçáo
do JoAo FnlcAo Com Gustnvo Fnlcflo,
Kariria Falcão o outros Toatro Casa
Cirando, Av AlrAnio do Molio Franco, 290,
l oblon (239-4046) 5* a sAb. As 21h30, o
dom , As 20h30 RS 15 (5'), RS 20 (6« o
dom ) o RS 25 (sáb ) Ingrossos n domici
lio polos tololonos 285-2718 o 225 4429
! -Comódin Tontando impodlr quo sua
namorada fuja para a cidado grando, ra-
paz promolo lovar o mundo ató ola

A MEMÓRIA DA ÁGUA - Do Sholagh Stophon-
son. Diroção do Felipo Hírsch Com Andréa
Boltráo. Elíano Giardini. Arui Boatriz No-
guoirn o outros. Toatro das Artos. Rua Mar-
quôs do São Viconte, 52, 2W piso. Shopping
da Gávoa. Gávea (540-6004) 5* a sáb, às
21h, o dom , As 20h RS 20 (5'|, RS 25 (61 o
dom ) o RS 30 (sáb) Ingrossos a domicilio
pelos tololonos 285-2718 o 225 *t429
J -Drama O rooncontro do trôs irmãs paro o
volôno da mão provoca uma catarso familiar.
MOMENTOS-BEIJOS DE NELSON R0DRI-
GUES - Do Nelson Rodriguos Adaptação
do Braz Chodiack o Nolson Rodriguos Fi-
lho Diroção do Nolson Rodriguos Filho
Com Cláudio Marzo. Luiz Furlanotto o
outros Toatro Gláucio Gil, Praça Cardoal
Arcovordo, s/nw, Copacabana (547-7003) 4* a sáb . ás 21 h. o dorn . às 20h
RS 10 (4*. 5' o dorn ) o RS 15 (6" o sáb )Cap 200 lugaros Até 24 do junho5 • Drama, Toxtos adaptados do A vida co-
mo ola o.,

UMA MULHER VESTIDA DE SOL - Do Ariano
Suassuna Direção de Maira Joannyso
Com o Grupo Tuarog Casarão Cultural
dos Arcos, Rua Mem do Sá. 23. Lapa 5*
a dom . ás 20h30 RS 5
; -Drama Uma batalha do amor o morto
ontro possoas do urna mesma família

QUALQUER GATO VIRA-LATATEM A VIDA SE-
XUAL MAIS SADIA QUE A NOSSA - Do Ju-ca do Olivoira Diroçáo do Bibi Ferreira
Com Rita Guodes. Marcos Pasquim oRoger Goboth Toatro Vannucci, Shop-
ping da Gávoa. Rua Marquôs do São Vi-
conto. 52. Gávea (274-7246), 5" a sáb .ás 21h30. o dorn . ás 19h RS 25 (5" o
dom ), RS 20 (6*) e RS 30 (sáb )! -Comédia Trata da polêmica discussão
sobro o rolacionamonto homom/mulhor

REI LEAR De Williarn Shakospeare Dire-
çáo do Ron Daniels Com Raul Cortoz.Lu Grimaldi e outros Toatro Villa-Lobos.
Av Princesa Isabol, 440, Copacabana
(275-6695) Cap 463 lugaros 5° a sáb.
às 21h, o dom . às 18h RS 30 (5*). RS 35
(6* e dom.) o RS 40 (sáb ) Duração 2h30
com 15 min de intervalo Ató 24 do junho.: Drama Um podoroso roí que para evi-
tar a guorra civil após sua morto, divide
seu reino entre as trôs filhas.

ROMEU E JULIETA - Do William Shakes-
poare Direção de Pedro Vasconcelos.
Com Danton Mello. Ludmila Dayer o ou-
tros Teatro Clara Nunos, Shopping da
Gávea, Rua Marquês do São Vicente, 52,
Gávea (274-9696) 5' a sáb . As 21h30. o
dom , às 20h. RS 25 (5*. 6* e dorn ) e RS
30 (sáb ) Ingrossos a domicilio polos to-
lofonos 285-2718 o 225-4429

; -Drama História dos amantes de Verona
VIAGEM AO CENTRO DA TERRA - Concop-
çáo e diroçáo de Ricardo Karman e Otávio
Donasci. Com Francisco Carvalho. Maria
Cristina Gatti e outros. Saída do Museu do
Arte Modorn&Galpão das Artos, Av Infan-
to Dorn Henrique. 85. Aterro do Flamengo
(223-1030). Estacionamonto no local a R$
5 5* a sáb.. às 21 h. o dom às 20h. RS 31
(5#) e RS 41 (6a a dom ) Duração: 2h. In-
grossos no local ou no Teatro Glória (555-7262) Aconselhável para maiores de 18
anos Até 27 de maio.
}>Teatro intorativo Expedição oxperirnontal
multimídia em que 55 passageiros embarcam
em um ônibus sem saber para onde vão.

HUMOR

POESIA

MAQUINARIA - Cnsa do Cultura Laura Al-
vim. Av Vioirn Souto, 170, Ipanoma
(247-6946) Do 5* o snb , As 21 h o dom .
As 20b 5*. RS 10 6' o srtb , RS 20 Ca-
pneidado 245 possons1 -Com doz quadros, cinco sapntoadoros
o quatro músicos, o espetáculo da Or-
quostra Brasilolra do Sapatoado mistura
humor, dança o música

GRUPO PÓS-CLÁSSIC0 DO RIO DE JANEIRO- Espaço BNDES, Av Chile, 100, Contro
Contro (277-7757) 5", As 19b GrAtis
DistribuiçAo do ingrossos As 18h30 Ca-
pacidAdo: 420 possoas! No ospotAcuio Dnnçn. nrto X pnixito, o
grupo mistura coroografias neo-clássicas
o contomporánoas

MTT
ESTREIA

VOU QUERER TAMBÉM SENÃO EU CONTO
PRAT0D0 MUNDO - De Agildo Ribeiro e
Gugu Olimocha Diroção do Gugu Oli-
rnecha. Com Agildo Ribeiro Teatro do
Loblon/Sala Fo manda Montonogro,
Rua Condo de Bornadoto, 26, Leblon
(274-3536). 5" a sáb . às 21 h. e dom .
às 20h RS 15

^•Comédia Critica ao comportamento do
brasileiro diante dos vários acontocirnen-
tos da sociedade atual

SIMONE MORENO - Bar do Tom, Rua Adal-
borto Forroira. 32. Loblon (274-4022) 5*

6*. às 22h30 RS 20 Capacidade 220
Possoas Clubo JB 20°o do dosconto
: A cantora baiana aprosonta roportório
do CD Dosdo que o samba ó samba, pro-duzido por Roborto Monoscal

TÂNIA MACHADO E EHNEST0 PIRES - Hniz.
Rua Pnmoiro do Março. 8. sobrado, Con-
tro (252-8223) 5«, às 19h RS 6 Capacl-
dado 180 possoas-O musico Ernosto Piros lança seu pri-moiro CD. Novos Quilombos, com partici-
paçáo da cantora Tânia Machado

AZYMUTH - Mika's, Rua Viscondo de Pirajá.
112-a. Ipanoma (267-5860) 5'. ás 21h30
RS 10 (couvort) o RS 10 (consumação)I -O grupo mistura samba, funk o jazz o
aprosonta faixas do CD. Botoro wo forgot.
lançado om Londros

MARIANA DAVIES - Rock m Rio Cale, Av das
Américas. 4 666. loja B210. Barra (431-9500) 5*. às 22h RS 10 (consumação)
) -A cantora o guitarrista lança sou pri-moiro CD. quo leva seu nome No roper-
tório. composições próprias

ÁUREA MARTINS E ÂNGELA SOARES - Vim-
cius. Rua Vinícius do Moraos. 39. Ipane-
rna (287-1497). Do 5* a sáb.. às 22h30
RS 10 (couvort) o RS 8 (consumação)
} -As cantororas participam do projetoMulhor com bossa No repertório, suces-
sos do Milton Nascimonto, Badon Powoll,
Elton Medeiros, entro outro

JACK DANIELS - Mistura Fina, Avenida
Borges do Medeiros, 3 207. Lagoa (537-2844) 5*. às 21 h RS 20 Capacidado
183 possoas: -A banda interpreta sucessos dos gru-
pos Pearl Jarn. Beatles. Rolling Stones.
Pink Floyd. ontro outros

TERE2A MAZELLI - Toatro Municipal do Nito-
rói, Rua 15 de Novembro. 35, Contro (620-1624) 5*. As 21h RS 10 Clubo JB 20% do
desconto Capacidade 400 pessoas! -A cantora interpreta sucessos imorta-
lizados pelas vozes do Dalva do Oliveira.
Dolores Duran. Maysa, Elizeth Cardoso
e Elis Regina

MARCELO GUIMA - Cafô do Teatro Glàu-
cio Gill. Praça Cardoal Arcovorde, s/nw,
Copacabana (547-7003) Do 5" a sáb . às
18h30 RS 10 Capacidade 80 pessoas; -O compositor e instrumentista apro-
senta repertório do sou mais recente
CD. Passagem

JORGE MAUTNER - Espaço Cultural Sór-
gio Porto, Rua Humaitá. 163, Humaitá
(266-0896) Do 5a a sáb . às 20h30b o
dom . às 19h30 RS 10
; -O cantor o compositor apresenta roper-
tório do disco duplo Sor da tempestade
No repertório, sucessos como Lágrimas
nogras o vampiros

CONTINUAÇAO

NOVOS SENTIDOS - Livraria Beringela. Av
Rio Branco. 185, Loja 10, Contro (532-3646) 5'. às 19h30. Grátis
^Performance do prosa o poesia. Hoje.
corn Justo D Ávila, Thoroza Cristina Roc-
quo da Motta e Mano Melo Após a apro-
sontaçóos. espaço aberto para quem
quiser mostrar seus trabalhos

SARAU JOÃO DO RIO - Livraria João do
Rio. Rua do Catete, 144. Catote (285-6489). 5a, às 20h Grátis
} -Prosa o poosia sob a coordenação do
Gilson Nazaroth o da pootisa Selma
Wandersman.

DANÇA BRASIL - Toatro II do Contro Cultural
Banco do Brasil, Rua Primoiro de Março.
66. Contro (3808-2020) Oo 5' a dom . As
19h30. RS 10. Capacidade 143 pessoas} -Quinta edição do evento Nesta soma-
na, a Companhia Nova Dança 4 apreson-
ta o espetáculo Tompo roaH 1 hora)

RUBENS BARB0T COMPANHIA DE DANÇA -
Teatro Cacilda Bockor, Rua do Cateto,
338. Cateto (265-9933) De 5a a sáb , às
21h e dom , às 20h RS 10 o RS 5 (estu-dantos) Capacidado 127 possoas.X -Misturando dança africana e baló clãs-
sico, a companhia apresenta o espetácu-
Io Tompo do ospora, inspirado om nossas
esporas cotidianas

dom , As 10h 5', 6' o dom , R$ 20 o srtb.,R$ 25. Capacidado: 250 possoas! -O grupo almulA um programa do rádio,rocordando sucossos dos anos 40 o 50.No roportório. samba-cnnçôos, tangos,marchinhas o boloros.
CHORANDO NA SALA - Sala Funarto Sid¦noy Millor, Rua da Irnpronsa, 16, Contro
(297-6116 1/231) 5*. As 18h30 RS 5.) -Show do Grupo Choro na Foira o convi-dados

GRÁTIS
BONDE MUSICAL RUA LARGA - Palco dobondo situado no pátio do Contro CulturalLight. Av Marechal Fiorlnno, 168. Contro
(211-2940) Do 4* o 6*. As 12h30 Cnpaci-dado 350 possoas! -Nostn somnna, a convidada ó a cnntoraElisa Quoirós No roportório, sucossos doGilborto Gil, Edu Lobo, ontro outros

A BOSSA DE TAVINH0 B0NFÁ - Rostnurante o Bar Ataulfo. Av Ataulfo do Paiva.
630-A, Loblon (540-0606) 5*. As 21h Ca-
pacidade 160 pessoas5 -Filho do musico Luís Bonfá. Tavmho intor-
prola clássicos da MPB o da bossn nova

LUCIANO BAHIA E LEILA MARHIA - Dol
Capo, Downtown. Av das Américas,
500. bl 9. Loja 119. Barra (494-5656)5a. às 19h Capacidado 70 possoasI A dupla apresenta show do MPB o
musica pop

CLÁSSICO

Aproveite o fim de semana para liberar o açúcar e o chocolate.

Ver é Crer - Vik Muniz. As obras brincam com a realidade e fazem coisas
como calda de chocolate, açúcar e macarrão durarem para sempre. Até 13 de maio.

MÚSICA NO FÓRUM - Fórum do Ciência o Cultu-
ra da UFRJ, Avonida Pastour, 250/2" andar.
Praia Vormolha (295-1595 r 113) 5', As 19b
Grátis Distribuição do sonhas ás 18h30-Sob a coordonaçáo do pianista Luiz So-
niso, os músicos Patrícia Brotas. Josiane
Kovorkian o Luiz Seniso (piano), Vorusch
ka Mainhard (canto), Ana Olivoira (violino)o Cristiano Alvos (clarinota) homenagoiam
o compositor Igor Stravinsky

HOMENAGEM A J0SE VIEIRA BRANDÃO -
Salão Nobre do Musou da Ropública, Rua
do CAteto. 153. Catoto (285-6350) 5'. As
19h30 Grátis Capacidado 80 possoas.} •Homenagem ao compositor a quemsorá ontroguo o Prérnio do Roconhoci-
monto VivaMúsica' Rocital da pianistaMinarn Ramos

CORO DA CAPELA REAL DE C0PENHAGUE
E CONCERTO DE COPENHAGUE - Thoatro
Municipal. Praça Floriano. s/ntf. Cinolãn-
dia (262-3935) 5'. ás 20h RS 25 (galo-(ia). RS 50 (balcão simples), RS 80 (pia-tóia e balcão nobre) o RS 480 (frisa o ca-
maroto) Capacidade 2350 possoas! O coro o a orquestra interpretam obras de
Mandei o Mozart Regência Ebbo Munk. So-
lista Marianne Karlborg (sopram)

TERRAÇO ACÚSTICO - Terraço Rio Sul.
Rua Lauro Mullor. 116. G4. Botafogo (545-7209) 5a. ás 19h RS 15 (consumação))- -O musico Zé Ricardo presta homena-
gom a Ray Charlos. interpretando sous
maiores sucossos.

ZE MARIA - Antonmo. Av Epitácio Pessoa.
1.244, Lagoa (523-3549) De 5a a sáb , às
21b30. RS 15.
I -O cantor o pianista interpreta sucessos
da bossa nova ao rock nacional.

PAULO MARQUES E CHORO NA FEIRA - Calô
Musical Carioca da Goma, Av Mem de Sá,
79. Contro (221-0043) 5a. do 22h30 à
0h30 RS 7 Capacidade: 300 possoas.} -Show do samba o choro. Participação
do Raul do Barros

ZEZÉ MOTTA - Toatro Rival. Rua Álvaro Al-
vim, 33, Cinolândia, Contro (532-4192). Do
4" a sáb., às 19h30 R$ 15 Clubo JB 20%
do dosconto Capacidado: 450 pessoas.} -A atriz-cantora aprosonta o espetáculo
Divina saudado, om homenagem a Elizeth
Cardoso No roportório, sucossos como A
noito do meu bem (Dolores Duran). Con-
solaçáo (Baden Powoll) o Tristeza (Harol-do Barbosa e Níltinho).

QUINTACÚSTICA - Porão da Casa do Cultu-
ra Laura Alvim, Avonida Vieira Souto. 176.
Ipanema (267-1647). 5a. às 21h30. RS 12.
} Os músicos Harold Emertz (oboé), Mar-
co do Pinna (bandolim e violão), Marlon
(violão do 7 cordas) o Nilton Bastos (pan-doiro) apresentam o show Os sons do Rio

MESTRE DARCY - Casa do Tá na Rua, Av.
Mom do Sá. 35. Lapa (224-7370). 5". às
23h. RS 3 Capacidado: 400 possoas.} »No show Rosgato do Jongo, o músico
sorá acompanhado pela cantora o dança-
rina Dona Su Participação ospocial do
grupo Caixa Preta.

CANTORES DO CHUVEIRO - Caló Toatro
Arena, Rua Siqueira Campos, 143, Copa-
cabana (235-5348) De 5a a sáb., às 21 h e

tf
PARA

NIGHT SHIFT - Gate. Rua Toófilo Otoni, 63.
sala 1. Contro (253-5325) 5*. às 18b RS
6 (mulher) o RS 8 (homem); -Flashback com o DJ Mareio Marques.
BR0KEN BEATS - Casa da Matriz. Rua
Honrique do Novaes 107, Botafogo (266-1014) 5", ás 23b RS 8 (entrada) o RS 8
(consumação)
j Na pista 1. world music corn o DJ Do-
dó Na pista 2. os DJs Mário Bros o Mar-
celínho da Lua vão do drum n bass

PREMIÉRE - Sistor Moon. Estrada das Ca-
noas. 68, São Conrado (422-4498) 5a. às
22h RS 10
} -Shows das bandas Loola o Dotonautas
Roque Clube Classic rock. now wavo e
rock-brasil com os DJs Gringo o Tati. No
toláo. exibição do cult l.iquid sky

FESTA PLANET - Olimpo, Av Vicente do
Carvalho, 1 450, Vila da Ponha (485-
9797). 5", às 23h. RS 5 (mulhor) e RS
10 (homem) As primeiras 200 mulho-
ros não pagam. Capacidado 2.700
possoas5 -Techno. hip-hop. danço o lambaeróbica

IMAGEM - Móh Mólo. Avenida Borges de
Medeiros. 1 426. Lagoa (219-3132). 5a.
ás 21 h Ató às 22h, consumação a RS 20
(mulher) e RS 25 (homem) Após às 22h,
consumação a RS 25 (mulher) o RS 40
(homem).5 -A festa roúne o público universitário,
sob o comando do DJ Lóo Janeiro

BAILE
QUINTA NOBRE - Estudantma Musical,
Praça Tiradentos. 79. Contro (507-
8067) 5a. ás 22h30 Entrada a RS 8 o
mesa a F^S 6
} -Baile com a orquestra Shok Casual

22 ANOS DE CLUBE DO SAMBA - Galioira
Elite. Rua Frei Canocn, 4, Centro (232-
3217). 5', As 20b RS 7 o RS 5 (mosa).
5:-Baile do tradicional Clubo do Samba
com a orquestra Night in Rio o a proson-
ça do professores do dança de salão
Show do Walter Alfaiate o do dançarino
Cristiano Salgado

FORRÓ, PAGODE E SAMBA
FORRÓ DO BALLR00M - Ballroom, Rua
Humaitá, 110, Humaitá (537-7600) 5", às
22h. RS 12 Capacidade: do 800 a 1000
possoas>Nesta odiçáo. show de Zé Calixto e
Bastianas.
RECANTO DO FORRÓ - Quobra Mar, Av
do Pepô (antiga Sernambotiba), 40. Bar-
ra da Tijuca (493-1295). 5°, às 22h. RS 6
(mulher) e RS 10 (homem) As 40 primoi-ras forrozeiras nâo pagam.5>Com Trio Pó de Serra e o grupo Nó Co-
go. Nos intervalos, som do DJ Xoleleu.

-exposiçoes
Esculturas Coleção AAA
Lygia Clark
A Metáfora dos Fluxos - Artur Barrio
Gesto Matéria Cor Imagem

—finais de semana e feriados—
O ingresso do salão dá direito
às atividades de finais de semana
e feriados.
16h: programa para famílias
com trabalhos no Ateliê
e visitas guiadas
Visitas sem agendamento:
15h: Ver é Crer - Vik Muniz
17h: Ver é Crer - Vik Muniz
educação no AAA

AAA
Salões de exposição Tarifas: RS 8,00 (estudantes e maiores de 6b anos RS 4,00,
crianças até 12 anos e amigos do AAA entrada gratuita). Horários: terçaa sexta das 1 2 h às 1 8 h • sábados, domingos e feriados das 1 2 h às 1 9 h

Visitas guiadas para escolas,
universidades e grupos
(Agendamento 210-2188 r 217)

Museu de Arte Moderna
Av Infante Dom Henrique 85
Aterro do Flamengo tel 210 2188 r 206www.mamrio.com.br

¦DH
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ABERTURA
PEGA/ÂNGELA FERREIRA - Museu da Ro-
pública, Rua do Coteto, 153, Catoto (558-
6350) 3' a 6', das 12h As 17h Sáb o
dom ., das 14h às 18h. R$ 5 (4#s, grátis)
Ató 10do|unho Abertura bojo ás I9h
V- A instalaçAo da artista plástica mo-
çambicana. quo Intitula sou trabalho com
o norno atribuído ás louradas portuguo-
sos na Idado Môdia, mostra om um ví*
doo do 5 minutos a violência, soxualida-
do e simbologias culturais prosontos no
ospotáculo

MUSEUS/CENTROS CULTURAIS
CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Av Vlel-
ra Souto. 176. Ipanema (267-1647). 3* a
0', das 15h às 201, Sáb o dom . dos 16h
às 20h. Grátis
} • Mulhoros do Loura Quinze artistas
plásticas, quo |á oxpusoram ou quo
apenas froquontam a Laura Alvim. ox-
põem pinturas, esculturas, desenhos o
gravuras, para comemorar os 15 anos
da Casa
) • Laura mi mídia Painéis com material
publicado no mídia irnprossa traçam urna
retrospectiva das atividades dosonvolvi-
dos na Laura Alvim duranto sous 15 anos
do existôncla

CENTRO DE ARTE HÉLIO OITICICA - Rua
Luís do Camões, 68, Contro (242-1012)
3* a 6*. das 11 h As 19h, sáb, dom o fo-
nados, do moio-dia as IBh Grátis
}> Daniol Buron - Sôloction 1 ¦ 1965
2000 A mostra rouno 20 obras, ontro Ina-
talaçóes o pinturas do artista Irancôs,
que tem sua obra marcada por um traba*
lho rofloxivo o critico orn rolação à arte
Ató 10 do Junho

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
Rua Primeiro de Março 66. Contro
(3808-2020) 3* a dom . do meio-dia as
20h Grátis
; • Maria do Carmo Socca'Duas Obras
inóditas da artista, em colagom. acrílico o
pastol sobro tola Ató 27 do maio

ESPAÇO CULTURAL DOS CORREIOS - Rua
Visconde de Itaboraí, 20. Contro (503-
8770) 3' a dom , do moio-dia às 20h
Grátis
; • 1970-2000'Pinturas o objotos/lvan
Froitas Rotrospectiva da carreira do ar-
lista, com trabalhos de suas fasos goo-métrica o onírica
)> PahmpseVEuro SR O artista utiliza
camadas de papel, entromoadas com ou-
tros matoriais. quo emergem após a ras-
pagem ou lavagom da faco oxtorna
; - Paulo Nunan Pinturas o dosonhos A
mostra reúne desenhos a nanquim. bico-
do-pona o aquarela o pinturas em coros
fortes sobro tela
; > Uma questão do olhar/Marina Vi lo-
Ia Nesta mostra a artista utilizou su-
catas de uma madoireira para criar
suas esculturas
! • Mana Holona Roi&>Esculturas Escul-
turas om motal pintado com formas geo-
métricas e esculturas do parede
! * Mutaçòo&Vora Rooslor Esculturas orn
corftmica quo mudam do forma do acor-
do com a posição escolhida
)> Et6moias.'Danilo Danzigor Mostra de
27 trabalhos do fotógrafo argentino, com
ênfase no rolação ontro o objeto, o ho-
mem o a naturoza

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NI-
TEROI - Mirante da Boa Viagem. s/nv.
Doa Viagom. Niterói (620-2400) 3* a
dom . das 11h às 19h, e sáb. das 13h às
21 h. RS 2 o RS 1 (estudantos) Aos sába-
dos, grátis Crianças ató 7 anos o pes-
soas com mais de 65 anos não pagam
Até 19 do agosto
}> Aluísio CarvAo o tono Saldanha Mos-
tra de 26 pinturas de Carvão e 26 ripas,
bambus o bobinas quo lono Saldanha,
falecida no passado, utilizou como supor-
tos para suas obras

MUSEU DE ARTE MODERNA /MAM - Avoni-
da Infante Dom Henrique, 85. Aterro do
Flamengo (210-2188) 3* a 6*. do meio-
dia ãs 18h, sáb o dom , do moio-dia às
19h RS 8 Crianças ató 12 anos não pa-
gam. estudantes e pessoas corn mais de
65 anos pagam meia. Clubo JB: 20°o do
dosconto
}> Escultura&Coloçào MAM o Coleçáo
Gilberto Chatoaubriand A mostra roune
novo esculturas, entro as tradicionais
produzidas com mármoro o granito o as
construtivistas dos artistas Max Bill. Ro-
din, Honry Moore, Arnilcar de Castro o
Franz Weissman
I> Vor para crorA/tk Muniz O artista ín-
corpora dosonho, pinturas e objetos do
cotidiano em suas fotos
\> Artur Darrio / A motótora dos fluxos
Além do urna instalação, a mostra roúno
objetos o rogistros da trajotória do artista

MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAIF DO
BRASIL - Rua Cosme Volho, 561, Cosmo
Velho (205-8612). 3* a 6*. das lOh às
I8h Sáb o dom , das 12h às 18h RS 5 e
RS 2,50 (crianças, ostudantes o maiores
do 60 anos).
; • Rio do Janoiro naif. Doz artistas rotra-
tam os principais pontos turísticos da ci-
dade Exposição pormanonto

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES - Av
Rio Branco, 199. Contro (240-0068) 3* a
6*. das 10h às 18h. Sáb o dom . das 14h
As 181, RS '1. (dom . grátis). RS 1 (ostu-
dantes) Possoas com mais do 65 anos
nâo pagamYuli Goszti. A pintora húngara trabalha
com a ilusáo de volume, rotratando objo-
tos quo só poderiam existir através da
escultura
l>Sonia Ebling/Esculturas. Retrospocti-
va da promiada escultora, considerada
uma das maiores artistas figurativas
brasileiras Fazem parlo da mostra, 60
peças em bronze o 30 rolevos om már-
more, sondo que três poças do grando
porte ficarão expostas na calçada om
frente ao Museu.

PAÇO IMPERIAL - Praça XV de Novembro,
48, Centro (533-4407).

Espelho cogo • soloçôos do uma arto
contompor/lnoa A exposição roúne tra-
balhos de arte contemporânea do 94 ar-
tistas brasileiros o estrangeiros porton-
contes à coleção do marchand pornam-bucano Marcantônio Vilaça, morto no iní-
cio do ano 2000 São 144 obras ontro
pintura, oscultura, dosonho, fotografia,
ínstalaçào o vídeos do expoentes das
mais divorsas origens, gerações o cor-
rentes, quo divididas om módulos ocu-
pam setas salas do Paço
J> Jorge da Mata. A convite da direção do
Paço. Jorge da Mata. eletricista na insti-
tuição desde 1992, oxpõo seus trabalhos.
São 52 pinturas, na sua maioria rotratan-
do imagens o paisagens do cotidiano, o
algumas inspiradas em obras de mostras
que ajudou a montar.

> Mostra do telas com InspiraçAo
abstrata o dosonhos onde a tinta acrl-
lica A diluída no máximo do água pos<
slvol, o quo oloroco A obro urna trans-
parôncla somolhanto ao do uma doll-
cada aquarela

AMOR SAGRADO E 0 PROFANO/ÉNIO
SQUEFF - Espaço Cultural CREA, Rua
Buenos Alros. 40. Contro (206-9662) 2*
a6\ das 13h30 As tflh30

• O artista oxplora tonto tomas rollgio-
sos quanto nus femininos usando tola.
madeira o cerâmica como suporto.

PÁGINAS DE UMA AGENDA/ MALOU FERREI-
RA - Espaço Cultural CREA, Rua Buonos
Alros, 40. Contro (206-9662) 2' a 6>, das
13h30 ás 18h30 GrAtis

1 • A artista transporta para tolas do po-
quonos formatos, toxtos o dosonhos on-
controdos om uma agonda, utilizando
pigmonto e colagem

THERESA AMARAL - Contro Cultural Pas
choal Carlos Magno. Sala Hilda Campo-
fiorito. Rua Lopos Trovão, s/n°, Campo do
SAo üonto, Niterói (610-5748) das
13h As 1Bh 3* 0 6', das 10hás 181, Grá-
tis Ató 3 do junho) • A artista utiliza tinta acrílica, folhas do
cobro o ouro sobro tola o consegue dar
movimento, formas o voios ãs suas
obras, atravós do técnicas do colagom

PINTURA

ESCULTURA
OS MÚLTIPLOS DE BEUYS - Sosc Hio Arto
Av N S de Copacabana, 360. 5® andar
(ontrada pela Rua Gonoral Barbosa Uma.
86) 3* a dom . das 14h ãs 21 h Grátis
J * A mostra rouno 47 obras do artista
alemão Joseph Bouys, sondo soto po-
ças únicas o 40 múltiplos datados e
assinados portoncontos ã coleciona-
dora italiana Paola Colacurcio Hã
obras do concepção curiosa, como
garrafas dentro do caixas do madoira e
uma lâmpada amarela repousando ao
lado de um limão

FOTOGRAFIA
NAKTA/MIGUEL RIO BRANCO Galeno do
Fotos da Fnac. Av das Américas. 4666.
Barra da Tijuca (431-9292) 2* a sáb ,
das 10h ãs 22h Dom , das 15h às 21 h
Grãtis
> Nakta, palavra om sônscrito paradosignar a noite, foi o norno escolhido
por Miguel Rio Branco para a mostra,
quo roune fotografias foitas ao longo
do 20 anos. om distintos lugaros o di-
forontos momentos de sua vida o do
sua carreira

UM OLHAR DE MESTRE / CHICO ALBUQUER-
QUE - Contro Cultural Justiça Federal,
Av Rio Branco. 241. 2W andar. Contro 3*
o dom . das 12h ãs 19h Grátis
} • Retrospectiva com mais de 100 ima-
gens do fotógrafo cearenso e um dos pio-noiros da fotopublicidado, morto om
2000 Chico Albuquerque tom em seu
curriculo o trabalho do still (fotografia de
cena), do filmo Its ali truo. um documen-
táno não concluído do Orson Wells sobro
jangadeiros cearonses

SERIGRAFIAS
JOGO DE CARTAS - Villa Riso Galeria do
Arte. Estrada da Gávea. 728. São Conra-
do (3322-144). 2* a 6". das 11h às 19h
Dom , das 13h ãs 17h
!> Mostra do serigrafias do Grupo
Sor&Grafia. tondo as cartas do baralho
como tema

INSTALAÇAO
ADRIANA TABALIPA/ NECESSIDADES BASI-
CAS - Instituto Brasil-Estados Unidos, Av
N S do Copacabana. 690. 2° andar. Co-
pacabana (548-8332) 2* a 6*. do meio-
dia às 18h
3 • A artista cria instalações com utensílios
plásticos e vestuários, tudo em branco,
que assumem formas antropomórficas

AQUI, LÁ. OUTRORA/EDA MIRANDA - Es
paço Aborto UFF, Rua Miguel de Frias, 9,
Icaraí, Niterói (719-7449) 2* a 6*, das
10h às 20h Sáb o dom . das 16h às 20h
Grátis
l> A artista plástica aprosonta uma insta-
lação inspirada no mito de Afrodite. usan-
do símbolos e matoriais quo remetem à
fertilidade, à sensualidade e ao amor.

COLETIVA
ORLÀNDIA - Rua Jornalista Orlando Dan-
tas, 53. Flamengo Diariamente, das 8h
às 22h Grátis
l> Um grupo do 44 artista ocupa tornpo-
rariarnento. uma casa om construção pa-ra mostrar sous trabalhos

CHRISTINA OITICICA. ARAKEM E D AVI D
LARGMAN - Galeria Ipanema, Rua Aníbal
do Mendonça, 27. Ipanema (512-8832).2* a 6*. das 10h às 19h. Dom . das 15h
às 19h Grátis

Os trôs artistas roúnom 16 trabalhos,
entro tolas, instalações o esculturas quemostram a visão de cada urn sobro a
identidade do pensamento estético

COLEÇÃO ALDO FRANCO - Pinakothoko,
Rua São Clomonte. 300. Botafogo (537-7566). 2* a sáb , das 14h às 20h Grátis
J> Pinturas, esculturas e dosenhos de
artistas brasileiros dos séculos 19 o
20 Destaque para tolas de Portinari e
Segai!

LÉXICO ERÓTICO - Espaço Cultural Barra
Point, Av Armando Lombardi. 350. Barra
da Tijuca (431-9292). 2' a sáb.. das 10h
às 22h. Grátis
i> A mostra reúne poças do 20 artistas
voltados para arte erótica, ontre pinturas,osculturas em madeira, resina, cerâmica,
bronze o juta reciclada

PONTE 21 - Contro do Artos da UFF, Rua
Miguel de Frias. 9. Icaraí. Niterói (719-7449). 2" a 6", das 10h às 20h. Sáb e
dom., das 16h às 20h. Grátis
> A mostra é o resultado do trôs anos de
reflexào o discussões coletivas sobre ar-
to e produção dos artistas plásticos Car-
los van der Loy, Graziolla Andreani, Lau-
ron Cunha, Luiza Volloso, Maria Cher-
man o Rosita Rocha.

EXTRA

PICTOTEXTOS / JORGE DUARTE - Galeria
Anna Maria Niomoyer, Rua Marquês do
sao Vicente. 52. loja 205, Gávea (239-
9144). 2* a 6', dos 10h ás 21h. SAb., das
10h ás 1Bh. Grátis
> O artista apresenta uma sério de sote
pinturas com lundo abstrato o multicolori-
do ondo sáo aplicados toxtos o pooslas.

ANALUCIA BARROS COELHO - COR: PAPÉIS
E TELAS - Instituto Cultural Villa Maurina,
Rua General Dionlslo, 53, Botafogo (527-
3940). 2* a 6', das 11 h30 As 18h. Sáb.,
dos 14h As 18h. Grátis.

fc *

ANTENA

GABRIELA GOULART

Acúmulo

de funções
Ajustes na cúpula da Globo.

Diretor da Central Globo de Qua-
Bonde, Mário Lúcio Vaz passou
acumular funç|es: além do con-
teúdo, prestar;! atenção na forma
dos programas da cíLsa. Isto quer
dizer que Mário Lúcio responde
agora também pela direção artís-
tica. 0 papel era aesempenhado
antes por Daniel Filho.

Mudança

de rumo

A notícia publicada pelo 77i|
New York Times surpreendeu to-
do mundo. Segundo o jornal, o
seriado Spin city, exibido aqui
pel| canal Sony (TVA/Net), vem
atingindo os melhores índices de
audiência nesta quinta têmpora-
da. A razão seria a mudança no
perfil do personagem principal
da trama. Com a saída do ator
Michael J. Fox e a entrada de
Charlie Sheen no ano passado, o
protagonista deixou o estilo cer-
Unho e assumiu ;ires de bad boy.

TUDO A VER
• Apresentado jxir Soninha. o
programa Social clube, do ESPN
Brasil (TVA/Net). tem produzido
matérias bacanas. A última, exibi-
da ;uiteontem. foi sobre ;ls inicia-
íívíls de anônimos para valorizar o
ser humano através do esporte.

Holvlo Romoro - 13/02/98

boi agitada e tensa a reunião realizada segunda-feira com os 16
diretores de núcleo da Globo e a cúpula da emissora, com a />re-
sençn da dirctora-çcral MarlitCe Dias da Silva, lioa parte do
tempo Jbi dedicado à discussão de saídas ou sugestões para pro-
gramas que perdem eventualmente - ou sempre - para atrações
da concorrência (leia-se SBT e Record). 0 Domingão do Faus-
tão liderou absoluto como o principal problema da emissora
atualmente. No caso de Fausto Silva (foto), a falta de vontade
do apresentador foi apontada como maior causa para o desem-
penha precário diante do Domingo legal, do SBT. De concreto,
a direção resolveu integrar a programação do domingo. Com is-
to, o Planeta Xuxa, o Megatom e o Domingão do Faustão dei-
xam de ser pensados isoladamente: os diretores Marlene Mat-
tos. Roberto Talma e Luís Nascimento desenvolverão conceitos
juntos. Outra idéia é a realização destas reuniões quinzenal-
mente para avaliar o andamento dos programas.

Ibopes

relevantes
Depois de algumas vitórias

sobre o SBT, o Brava gente, da
Globo. |x:rdeu de novo. 0 epi-
sódio 0 comprador de fazendas
teve média de 18 pontos, contra
23 do filme 0 demolidor.

Olho

grande
O SBT continua sondan-

do executivos de outras
emissoras. Consta que José
Paulo Valone, diretor de
produções internacionais da
Globo, é o da vez.

K-mail paru a coluna: antenn@jl).com.t)r

Cortando

os excessos
Apesar de ter renovado o

contrato de João Cléber, a dire-
ção da Rede TV! não anda mui-
to satisfeita com os excessos - e
olha que não são poucos - do
Eu te vi na TV. Nesta semana,
pode-se dizer que rolou a gota
d'água. No ar, o apresentador
humilhou um câmera, que saiu
chorando do estúdio. A grasse-
ria chegou aos ouvidos da dire-
ção da casa, que pensa em pas-
sar o programa de ao vivo para
gravado - maneira de controlar
também o nível do que vai ao ar.

Tintas

fortes
A jornalista Salete Lemos,

apresentadora do Jornal da Re-
cord - 2" edição, teve uma into-
xicação feia com a tinta usada
para pintar o estúdio. Inchada e
sem voz. na segunda-feira. Sa-
lete só conseguiu fazer o pri-
iheiro bloco do jornal por cau-
sa do forte cheiro da tinta.

NADA A VER
• Luciana Gimeneg e Adriane
Galistcü estão disputando o
posto de dona do pior figurino
a TV aberta: a primeira peca
pelo excesso de brilhos e a se-
gunda pelas combinações es-
drúxulas de cores e estampas.

Com Iwliciti 1'imenta
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0 REINO DA POESIA DE CECÍLIA MEIRELES- Solar Grandjoan do Montigny, Centro
Cultural da PUC, Rua Marquês de Süo
Viconte. 225, Gávea (529-9380). 2' a
6", das 10h às 19h, sáb., das 13h às
18h. Grátis.

Mostra comemorativa do centenário
de nascimento Cecília Meireles. Estão
expostos poemas, fotografias, biografia
ilustrada o desonhos, alguns foitos pela
própria poota.

COSME VELHO 18/INTERIORES - Acadomia
Brasileira do Letras, Av. Prosidente Wil-
son, 203, Contro (542-8230). 2" a 6*. das
13h às 18h. Grátis.

Peças do mobiliário e objetos da casa
no Cosme Volho. ondo o escritor Macha-
do do Assis morou ató sua morto.

POR DENTRO DA CENOGRAFIA - Galeria
do Espaço BNDES, Av. Chile, 100, Con-
tro (277-7757). 2' a 6'. das 9h às 19h.
Grátis.

A cenografia toatral ó mostrada atra-
vós do desenhos, fotos, maquetes, figuri-
nos o pequenas instalações com luz,
som e vídeo, Os visitantes serão recebi-
dos por uma trupo do toatro, que os con-
duzir.^no palco-exposiçâo.

FILMES/TV ABERTA
MCGYVER: 0TES0UR0 PERDIDO DA ATLÂNTI-

DA -McGyvcr: lost treasure ol Allantls - M/,^5,
SBT. Do Michaol Vejar. Com Richard An-derson, Brian Blessod e Sophio Ward.
> Avonlura Atonçào: este filmo 6 proibi-do para quem não ostá morrendo desaudade de vor McGyver de novo emação Aquelo herói capaz do criar umabomba usando apenas urn chiclete, umcadarço e uma embalagem do Noutroxaceito embarcar numa expedição ao la-do do urn amigo, om busca do um tosou-ro. Ern sua busca, eles enfrentam peri-
gos nos Bálcãs o encontram um acadô-mica que os ajuda a conquistar sou ob-
jetivo. EUA. 1994. Duração: 1h40. Dub.

MEU AMIGO PANDA -The amazlng panda adven-
ture - I5h35, Globo. De Christopher Cain.
Com Stephon Lang, Ryan Slalor e Yi Ding.
>Aventura. Naturalista, seu filho o uma
garota chinesa tentam resgatar uma fa-
mília panda capturada por caçadores.
EUA/China, 1995. Duração: 1h35. Dub.

ADRENALINA • Adrenalin - 22h, Band. De
Dominique Othenin-Girard. Com Lona
Gryczka, Ralph Hertorth e Anya Holfmann.
J>Ação. Durante ação policial, detetive
mata o ladrão rosponsávol pela morte
do sua mulher. Condenado a trôs anos
de prisão por isso, ele perdo a guardado sua filha. Ao sair da prisão, ele tenta
recuperar a filha o para isso torá apenas
a ajuda de um amigo. Alemanha, 1996.
Duração: 1h35. Dub.

A MARCA DO LUTADOR - A Forco ol ono -
3h20, Globo Do Paul Aaron. Com Chuck
Norris, Jenniffer 0'Noil e Ron 0'Neal.
I -Ação. Campeflo de caratê auxilia a po-
lícia da Califórnia a combater tráfico, uti-
lizando sua incrível habilidade nas artos
marciais. EUA. 1978. Duração: 2h. Dub.

FILMES/TV POR ASSINATURA
DILEMAS DE UMA CONSCIÊNCIA - Storm
warnlng - I3h30, Cinomax Primo (Tva).
De Stuart Hoislor Com Gingor Rogors,
Ronald Roagan o Doris Day.
I>Drama. Jovorn professora testemunha
o brutal linchamento de um homom por
urna ganguo duranto viagom a uma po-
quona cidade. Logo descobre as motiva-
ções racistas do grupo e a participação
de seu cunhado em suas açõos cada voz
mais violentas o descontroladas. EUA.
1951. Duração: 1h35. Leg.

A MÚMIA -The mummy - 2th, USA (Not).
Do Karl Freund. Com Boris Karlolf. Zita
Johnson e David Manners.
J> Terror. Eis o filmo quo levou a londa da
múmia para o imaginário popular, pondo o
monstro ao lado do Drdcula, do Lobisomen
e do Frankonstein. O roteiro mostra um
príncipe egípcio condenado por sacrilégio e
enterrado vivo. Trôs séculos depois, a mú-
mia ó achada e ressuscitada em uma oxpe-
dição. A amaldiçoada figura se disfarça pa-ra capturar a reoncarnação de sua amada.
A produção impressiona por obtor, som
grandes efeitos especiais e com um ótimo
trabalho do maquiagem, uma atmosfera as-
sustadora. EUA, 1932. Duração: 1h10. Leg.

MEUTIO - Mon onclo- 2th30, Eurochonnol
(TVA). Do Jacques Tati. Com Jacques Ta-
ti, Jean-Piorre Zola o Alain Bocourt.
; - Comédia. Um garoto vive oprimido polo
ambiente familiar, numa casa ondo tudo ó

automatizado. Sua única alogria ó vor seu
desajeitado tio, que não consogue se
adaptar às regras do lar Mas sou pai não
gosta da influência do homem sobro seu
lilho e tom planos do alastó-los um do ou-
tro. Primeiro filmo colorido de Jacques Ta-
ti, levou o Oscar de melhor filme estrangei-
ro o o prômio especial do júri em Cannes.
França/Itália. 1958. Duração: 11,50 Leg.

NOVELAS
ESTRELA-GUIA - Globo. IBh. Cartola o Lucré-
cia flagram Ignãcio correndo atrás do Daph-
no, que tenta disfarçar, mas acaba confes-
sando que os dois são amantos. Carlota o
Lucrócia exigem dinheiro para mantor a bo-
ca calada. Vanessa fica boquiaberta ao sa-
bor que Cristal tem muito dinheiro. Daphno
pressiona Ignácio para se apropriar logo da
mina para sor independente do Alaor. Puru-
nam acha melhor que Cristal o Tony mante-
nham a união deles om segredo. Su-Suk-
ham ouve escondida o reage fortemente.
UM ANJO CAIU DO CÉU - Globo, 19h10.
Cuca quase cai do trapézio, mas Rafael
consegue salvá-lo. Laila acha o palhaci-nho o percebe que Cuca foi mesmo
seqüestrada. Laila chega e, graças a um
truque de Rafael, aparece com uma roupa
do Zorro, enfrentado Alceu e salvando sua
filha. João agradece a Rafael. Tarso vai to-
mar satisfações com Alce. Cuca pede pa-ra dormir com Laila, deixando-a emocio-
nada. Paulinho vô Naná desenhando
sonâmbula e avisa Virgínia. Adolfinho dá
om cima do Débora, quando Davi chega.

SERAFIM - SBT, 19h30 Menezes não se
intimida e demile Carrnom, afirmando quoola não tem provas do seu envolvimento
no desfalque da loja. Joaquim aconselha
a filha a pedir ajuda a Miguel. Zezinho so-
fro ao ouvira a mão dizer que jamais vol-

tará para Raul e diz que ama o pai. Kari-
na conta ao velho Joaquim que Felícia vai
embora da Vila. Guampi confessa, na
frente da mãe, quo está apaixonado porLupita. Joaquim se declara para Felícia.
que. feliz, aceita ser sua namorada.

CAFÉ COM AROMA DE MULHER - SBT, 20h 15.
Sebastião fica preocupado com a praga
que está destruindo vários cafozais. Desa-
fiada polo novo chefo. Gaivota começa a fa-
zer um ostudo sobro a nova praga. Lúcia to-
me que Sebastião reencontre Gaivota. Mi-
guel pode Paula em casamento. Sebastiao
procura Gaivota. mas ela nâo o atende. An-
tes de voltar para Miami com Márcia. Ivan
pede para Bernardo vigiar Lucrécia. Almei-
da aconselha Gaivota a ter uma conversa
com Sebastião e ó o que ela faz quando o
encontra no horário de almoço.

RODA DA VIDA - Record, 20h20. Camila pro-
cura Cibele e resolvo esclarecer a história
de Sofia sobre Tamires. Kika rouba dinheiro
da mãe para comprar drogas. Vidal, preocu-
pado. conta a Heloísa que sua filha usa dro-
gas. Daniel começa o se preocupar com o
jogo do sedução do Sofia. Tamiros mostra
seu talento como dosigner e Alan cria um
cargo para ela. Eloá avisa Sofia quo o pia-
no não deu corto porque Alan se apaixonou
por Tamires. Cidinha aproveita-se da soli-
dão de Caio para tentar conquistá-lo.

PORTO DOS MILAGRES - Globo, 201,50. Adma
fica surpresa ao ver Fólix conversando com
Rosa, mas disfarça o ciúme. Lívia fica sem
saber o que dizer quando Guma conclui que
o dinheiro não foi roubado, já quo ela havia
emprestado para elo. Eriberlo fica furioso
com a atitude de Epifânia e exigo quo Deo-
dato tome uma atitude. Augusta acusa Lívia
de ter roubado o dinhoiro para dar a Guma.
Oswaldo está com os dólares guardados,mas ninguém sabe. Lívia vai ató a casa de
Guma, vô uma foto e reconhece a sua mão
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Sonhos de Kate
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Taryn Szpilman (/í>-
fo), como ela mesmo
diz, "tem a música nas
veias." Filha do band
leader da Rio Jazz Or-
chestra Marcos Szpil-
nian, Taryn, 19 anos,
deu um tempo na fa-
culdade de moda para
cantar. "Descobri que,
11a verdade, queria fa-
zer moda em
palcos", brinca. Além
de ser vocalista da Rio
Jazz Orchestra, que se
apresenta amanhã e sá-
bado na Casa de Cultu-
ra Estácio de Sá, Taryn
está à frente de mais
duas bandas: Eletroflu-
minas e Rio Sotmd
Machine. Em cada uma, Taryn experimenta um estilo de música diferen-
te. "Eletroiluminaf é um liqüidificador eletrônico. Já a Sòund Machine
segue a linha de clássicos da disco music dos anos 70", explica. A partir
de junho, ela entra em estúdio para gravar algumas faixas de seu primei-
ro trabalho solo, incluindo sucessos de Itillie Holidav e Etta James.

A supernuxlelo inglesa Kate
Moss (abaixo) disse a amigos que
está querendo muito ter um bebê
e vai apelar para uma insemina-
ção artificial. A diva das passare-
Ias, que atualmente namora o jor-
nalista JeITcrson Hack, tem con-
versado com amigas, como Meg
Mathews - ex-mulher do inte-
grante da banda Oásis Noel (íal-
lagher -, que optou pelo mesmo
método. Antes de namorar Jefler-
son, Kate Moss já falava sobre o
desejo de ser mãe, mas agora ela
garante que, se não engravidar
rios próximos seis meses, a solu-
ção vai ser procurar um médico
para ter um bebê de proveta. Com
uma conta bancária recheada de-
pois de 10 anos de passarela, a
modelo revelou na semana passa-
da que também tem um outro so-
nho: casar na igreja.

f

O índio e as meninas

A versão amazônica da Ópera dos três vinténs,
de Bertolt Brecht, com direção do carioca André
Hcller. levou para o palco do Teatro da Instalação,
em Manaus 45 prostitutas que trabalhavam nas
ruas da cidade! Elas foram selecionadas pelo dire-
tor André Heller e acompanhadas por psicólogos
da Secretaria de Cultura do Estado para adaptação
às novas atividades como estrelas de um espetácu-
Io. Depois da temporada, elas vão ser bilheteiras,

porteiras e camareiras do teatro. No domingo,
quando as novas atrizes descobriram que na pia-
téia estava o ator Cláudio Heinrich (acima), que
viveu o índio Tatuapu, na novela Ugn uga, foi
aquele alvoroço. Todas queriam posar para fotos
ao lado dele. Cláudio está em Manaus gravando
um programa de TV e foi 11111 dos 400 espectado-
res da ópera, incluída na programação do V Festi-
vai Amazonas de Ópera.

Cumplicidade

No filme Tolerância, do jornalista, escritore
cantor da banda Replicantes, Carlos Ger-
base. Maria Ribeiro interpreta Anamaria. a
jovem que atiça os sonhos eróticos de Júlio
(Roberto Bomtempo), o marido da advo-
gada Márcia (Maitc Proença). Anamaria é
amiga de Guida (interpretada por Ana Ma-
ria Mainieri), a filha do casal. "A Guida jo-
ga o pai no colo da amiga e há toda uma in-
sinuação entre as duas", conta Maria Ribei-
ro. Por conta de todo este clima, ela e Ana
M;uia (foto à esquerda) foram convidadas
para um ensaio fotográfico para a Trip.

Volta ao Rio em grande

Batizada I mulher, 2 cachorros: uma biografia, a exposição de aqua-
relas de Pinky Wainer (na foto, com a neta Maria Clara) foi inau-
gurada anteontem, 110 Estúdio Guanabara, em Ipanema, reunindo
amigos - como Glorinha Paranaguá. Maurício Arraes, Scarlet
Moon, Isabelle de Ségur, Antônio Dias, Darei, Aluísio Carvão -
e os filhos, João, Rita e André. Depois de muitos anos em São Pau-
Io, Pinky voltou ao Rio e está mergulhada 110 seu estúdio entre tin-
tas e pincéis. Além de assinar as ilustrações da obra infantil llru.ui e
fada, menina encantada, de Yeda de Oliveira, ela também prepara
os projetos gráficos dos livros Memórias da Fazenda do Retiro, do
repórter político do JB Villas-Bôas Corrêa, e O lugar do escritor,
reunindo fotos de 50 escritores brasileiros em seus locais de traba-
lho assinadas por Édcr Chiodetto. A artista ainda arranja tempo pa-
ra cuidar da capa do novo CD de Olívia Hime.

Mil e uma performances de Taryn
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HORÓSCOPO QUADRINHOS CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS • 1 - relativa a petróleo e seus derivados; 10 - estrugii; soar es
trepitosamente. 11 parte de um órgão Implantada num tecido, designação
genérica da porção mais interior de uma formação, e mediante a qual essa lor-inação estã firmemente unida a outra, ou a um órgão; 12 aquele que Ia/ tra
paças 14 conjunto dos indivíduos com determinada combinação de carac-
teres lísicos geneticamente condicionados e transmitidos de geração em
condições relativamente estáveis; greta no casco das bestas 15 ¦ vasilha de
vinho; 16 divisão básica do tempo geológico, a qual abrange vários períodos.17 - em lugar que já se indicou, ou se está indicando, de modo expresso; 18
seguir; 19 dedicada, aleiçoada; 22 - no hlndulsmo, encarnação (litoralmentedescida) de uma divindade sob a forma de uma homem ou de um animal, so
bretudo de Vixnu. segunda pessoa da trindade Indiana (pl), transformações,
metamorfoses; 24 - variedade de porcelana chinesa produzida no século XII 25- carranca, expressão do rosto, 26 - carne, em especial de vitela ou de carneiro,
ensopada ou guisada com legumes, e molho abundante; 28 tipo de adulo ou
pandeiro usado elos [>ovos do Norte da África; instrumento persa, com cinco cor-
das. que se tange com um plectro, o cuja caixa é formada de uma pele de
carneiro, 30 • indivíduo de tribo indígena da região do rio Tuiunu (PA); 32 - a
primeira risca do jogo do aro ou arco, da qual se começa a jogar: 33 ¦ di/-se do
som produzido com o véu palatlno levantado, o que impede a passagem do ar
também pela cavidade nasal; 34 • costumes considerados, pelos membros do
grupo, absolutamente essenciais, invioláveis, de caráter sagrado e indiscutíveis
VERTICAIS -1 - corrompido, corrupto; 2 ¦ movimentar-se sem destino certo;
não acertar a escolha; 3 - partida em pedaços; esboçada, projetada; 4 - sobra
do doces ou cozimentos que lica no lundo das panelas ou vasilhas, 5 • medi-
da grega de comprimento; 6 - lugar afastado da povonção; 7 - tratamento da-
do às meninas e às moças, de largo uso no tempo da escravisão e hoje quaseabolido: 8 - mostrar agrado ou favor, por meio do riso ou sorriso. 9 - açoite de
várias correias trançadas, atadas a um pau, ou do uma correia só, com que os
cocheiros tangem as bestas (pl.); instrumento de liras de couro, para furtigar
(pl.); 13 - forma de energia que se transfere de um sistema para outro em vir-
tude duma diferença de temperatura existente entre os dois. o que se distingue
das outras formas de energia porque, como o trabalho, só so manifesta num
processo de transformação; aumento de temperatura que experimenta o cor-
po animal por eleito do causas fisiológicas ou patológicas; 17 - calada, poucocomunicativa; que guarda ciosamente; 18 - na Psicanálise, aspecto da per-sonalidado relacionado com as reações Instintivas; 20 - sétima Iclra do alta-
belo grego, que corresponde ao nosso e; 21 - unidade de medida empregada
para designar a sensibilidade de uma película fotográlica; 23 - explodir; relien-
lar; saltar em fragmentos pelo ar como conseqüência de uma explosão; 27 ¦
última parle do curral da pesca para onde relluem os peixes; 29 - deus da vi-
da; 31 - o principio do mundo concebido como razão. Problema do Professor e
Sociólogo PEDRO ÜEMO - Brasília.
L0GR0GRIF0 (utilização das letras do conceito)
1, ...é coisa MA não legislar (1.5.2.10.3)e não votar para o Pais
projetos para beneficiar
o povo. Só querem CPIs
E vão mais tardo so QUEIXAR (12.8.6.7.9.2)do Executivo e das "MPS".
Ao presidente aí da Câmara
imploram sompre mil mercês,
reajustes para os "GABINETES" (3.1.11.12.5.6.7.11.12)
para empregar com os cheletes
irmãos, primos e outros parentesficando todos a VADIAR (4.3.6.4,3,10)em paz com a vida, bem CONTENTES.
ALTER EGO - DESENFADOS - Rio

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - mosto; etal; efeito; eno; serranilha; arras; nho; tal; chato; to;ilhados; aranhiço; ninho; arco; cota; eneos; assuãs.VERTICAIS - mesa; ofertorio; seira; tirallnhas; ota; telhadores; anhoto; loa;
on; inhacanq; chi; osmose; tanca; lho; anta; co; eu.CHARADAS PROTÉTICAS: I. troca/matroca; 2. gado/mlgado; 3. dito/maldito;4. pontar/pespontar.

Correspondência para Rua das Palmeiras, 57
ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070

PEIXES • 20 de fevereiro a 20 de março
Ao longo da quinta-feira, plsciano, cuide de seus interesses
nas finanças e não desatenda compromissos. 0 dia revela
a expansao e crescimento de prestigio com valorização pa-ra seu "ego". Momento de maior disposição para seu rela-
cionamento no amor. Palavra-chave do dia: solicitude
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ÁRIES • 21 de março a 20 de abril
Agindo de forma mais firme e mantendo rigor em seu com-
porlamento diante de outras pessoas, você, arietino, supera-
rá obstáculos na sua rotina com o trabalho e dinheiro. Na vi-
da pessoal e intima, ha quadro de harmonia e de participa-
ção, bastante positivos Palavra-chave do dia: antecipação

TOURO • 21 de abril a 20 de maio
Hoje, taurino, de forma a se resguardar em compromissos
e não se expondo desnecessariamente diante de colegas e
associados, você poderá, com vontade, superar um quadro
irregular para sua rotina Afetivamente tudo lhe será bas-
tante compensador. Palavra-chave do dia: criatividade

GÊMEOS • 21 de maio a 20 de junhoUm bom elemento marca a sua quinla-feira, geminiano.Nela, se revela o seu lado mais racional e equilibrado. Por
isso, você terá um dia no qual suas opiniões e conceitos
terão papel importante na formação do clima de vivência
ao seu redor. Palavra-chave do dia; vivacidade

CÂNCER • 21 de junho a 21 de julhoA Lua caminhando para signo da terra, mostra um dia no
qual você terá vantagens e apoio importante de pessoainaís próxima. Os elementos se conjugam em forte dispo-
sição a seu favor. No amor, sua presença marca de forma
distintiva o momento. Palavra-chave do dia: empenho

LEÃO • 22 de julho a 22 de agosto
Este seu dia, leonino, mostra elementos de positividade cm
termos de negócios e trabalho, casas que podem lhe tra-
zer compensações inesperadas. Cuide apenas por onde
não assumir compromissos que alterem seus sentimentos.
Palavra-chave do dia: auto-aprimoramento

VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
A quinta-feira, virglnlano, mostra seu empenho no trabalho
alóm da possibilidade de atender compromissos. Isso há
de desgastá-lo. Modere ação e cuide de si. Afetividade
destacada. Suas disposição de ânimo e carências irão di-
tar o dia no amor. Palavra-chave do dia: versatilidade

O MAGO DE ID PARKER E HART

LIBRA • 23 de setembro a 22 de outubro
Este, libriano, é momento bastante significativo pela vanta-
gem que cerca seus atos. Tudo agora o compensa em tor-
mos materiais e pessoais, mas lia que se buscar equilíbrio
em seus atos. Em família e com o amor, concilie as opiniões
e conviva bem. Palavra-chave do dia: determinação
ESCORPIÃO • 23 de outubro a 21 de novembro
Hoje, escorpíano, o quadro de regência é excelente para seus
interesses. Apesar do dia alternar bons e maus momentos,
você dele tirará resultados positivos. Fatos novos acontece-
rão na rotina, mudando sua disposição de ânimo e vontade.
Mostre-se no amor. Palavra-chave do dia: participação
SAGITÁRIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
Ao longo desta quinta-feira, sagitariano, você estará mais
ligado ao cumprimento de compromissos no trabalho
Quadro de vantagens no qual, pessoalmente, conselhos
devem ser ouvidos. Amor debilitado, o que vai exigir aten-
ção e cuidado. Palavra-chave do dia: critério

CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiroSeu momento de vida, capricorniano, é moldado por bons
elementos em relação á rotina com o trabalho e nos seus
interesses em torno de dinheiro. Ganhos podem se conso-
lidar em seus atos e decisões que envolvam amigos. Amor
valorizado. Palavra-chave do dia: afabilidade

AQUÁRIO • 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Hoje, aquariano, o trabalho e dinheiro terão papel muito
significativo na sua rotina. Nela, fatos novos mudarão seus
interesses, pois você, agora, poderá levar avante seus
projetos de ordem pessoal. As indicações revelam quadroexcelente para o amor. Palavra-chave do dia: antecipação

O MENINO MALUQUINHO ZIRALDO

MAURÍCIO DE SOUSA

FRANK E ERNEST THAVES
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Por causa
de falas
supostamente
racistas,
Pernalonga
teve 12
desenhos
retirados da
programação.
0 politicamente
correto já
vigiou Tom cfi
Jerry e outros
personagens

Paranóia

instituída

Quem nunca deu gargalhada cada
vez que o Coyote se espatifava em um
abismo depois de correr atrás do Papa-
Léguas que atire a primeira pedra no
Pernalonga. O coelho abusado, que se
tornou o símbolo oficial do império de
entretenimento dos irmãos Warner, não
é a primeira nem será a única vítima de
restrições por pane dos porta-vozes da
moral americana. Outros heróis da ani-
majjaò, como Pica-Pau, Tom & Jerry,
Patolino, Scooby Doo e até o meigo
Piu-Piu. já tiveram seus nomes anexa-
dos à lista negra dos códigos de ética
dos EUA, com a justificativa de que
suas traquinagens e animosidades pode-
riam corromper os valores dos jovens
filhos do Tio Sam e transformá-los em
uma legião de Rambos.

De todos os desenhos, o histriônico Pi-
ca-Pau. de Walter Lantz, e a dupla Tom &
Jerry, imortalizada por Hanna & Barbera,
viraram os inimigos prediletos dos mora-
listas ianques, só |ierdendo para os comu-
nistas e para as piadas do humorista Len-
ny Bruce. Cada vez que o passarinho de
topete vermelho pisava nos calos de Zeca
Urubu, ou que o ratinho Jerry jogava um
haltere na cabeça de seu amigo gato, os
membros das associações de pais e rnes-
tres dos EUA tinham crises de convulsão.

0 clima de teoria da conspiração che-
gou ao extremo de considerar o rato Li-
geirinho uni símbolo da xenofobia con-
tra os latinos. 0 personagem foi critica-
do por educadores com a desculpa de
que poderia passar para as crianças uma
imagem depreciativa dos mexicanos.

A desconfiança dos representantes de
comissões de ética americanos contra os
desenhos se agravou lá pela década de
40. quando a animação começou a se de-
senvolver a partir do incremento das pro-
duções de Walt Disney, da Warner Bro-
thers e dos irmãos FÍeischer. Na época,
as agressões cometidas pelos persona-
gens infantis para se defender de seus
antagonistas foram consideradas exage-
radamente violentas. Mas até onde uma
torta atirada na cara de um cachorro azul
por um pato falante fantasiado de mari-
nheiro pode ser considerada nociva à
educação? (Rodrigo Fonseca)

Cartoon Network

americano tira de

programação desenhos

com comentários

racistas de Pernalonga

LETÍCIA 1'IMHNTA li
RODRIGO fONStiCA

Programada para ser exibida nos
Estados Unidos entre lu e 3 de junho,
no Cartoon Network, uma maratona
de 49 horas com desenhos do Perna-
longa (Bugs Bunny em inglês) irá ao
ar desfalcada. Segundo uma reporta-
gem de Tlte Wall Street Journal pubii-
cada esta semana, os executivos do
canal a cabo que detém os direitos
de transmissão das aventuras do coe-
lho - decidiram cortar 12 dos 188 epi-
sódios por considerarem seu conteúdo
racista. No Brasil, o mesmo canal,
transmitido pelas operadoras Net e
TVA, não exibirá a maratona, por ter
outra programação. Mas, segundo a
assessoria da seção brasileira do Car-
toon, a informação da matriz é de que
os 12 programas foram cortados por
ter como pano de fundo a Segunda
Guerra Mundial e seu contexto estar
muito distante do público de hoje.

Uma das histórias excluídas é Any
Bomls today?, de 1942. em que Perna-
longa pinta o rosto de preto, numa paj
ródia ao ator branco Al Jolson - no
filme O cantor de jazi. de 1927. Jol-
son fez o mesmo para interpretar um
músico de jazz negro. Em Frigid Ha-
re, outro desenho retirado da marato-
na Jime bugs. Pernalonga chama um
esquimó de babuíno. E na história Ml
tliis rabbit stew o personagem maltra-
ta um caçador de coelhos negro.

O canal nega qualquer tipo de cen-
sura em nome do politicamente corre-
to, mas, segundo o site
<www.zap2it.com>. especializado
em assuntos de televisão, o plano ini-
ciai era exibir os desenhos à noite
com o seguinte aviso: "O Cartoon
Network não endossa o uso de críti-
cas racistas. Esses desenhos são os
mais representativos da época em que
foram criados e estão sendo apresen-
tados devido ao seu valor histórico".
A importância histórica, no caso, é o
fato de boa parte dos desenhos ter si-
do produzida durante a Segunda
Guerra. Na época, Pernalonga foi
usado como uma espécie de garoto-
propaganda da participação america-
na na guerra. De acordo com o site, o
veto pode não ser definitivo. O Car-
toon ainda estuda exibir futuramente
os desenhos num programa à parte.

Definitiva ou não, a atitude é cri-
ticada por especialistas no assunto.
Sônia Bibe Luyten, professora de
história em quadrinhos da Universi-
dade Católica de Santos, afirma que a
decisão de se tirar desenhos do ar por
critérios políticos não se justifica.

Stockhausen, Lepage e

Cronenberg participam
de evento em São Paulo

GILBERTO DE ABREU

0 tempo, as novas tecnologias e a
contaminação dos meios de produção e
suas respectivas linguagens são assuntos
discutidos à exaustão por alguns dos
principais teóricos mundiais. Em sinto-
nia com este tempo e atento às próximas
tendências, os curadores Hermano Vian-
na, Carlos Nader e Monique Gardenberg
idealizaram o Carlton Arts, evento mui-
timídia que promete levar à cidade de
São Paulo, entre os dias 25 e Io de julho,
propostas de realizadores como o ci-
neasta David Cronenberg, o pai da mú-
sica eletrônica Karlheinz Stockhausen e
o dramaturgo canadense Robert Lepage.

A grande vedete do evento, que acon-
tece no espaço Moinho, na Mooca, é
uma retrospectiva sobre a obra em cine-

sendo eles bons ou ruins. "Esses de-
senhos estão no ar há anos e só agora
se deram conta de que eles eram ru-
ins. Se é para criticar a má utilização
de personagens negros e esquimós na
TV, vamos discutir racismo, e não
desenho animado", diz a autora do li-
vro Manga - 0 poder dos quadrinhos
japoneses.

Um dos diretores do Anima Mundi,
César Coelho considera normal que se
critique o conteúdo dos desenhos, mas
ressalta que as pessoas não podem ser
privadas de assistir a um clássico.
"Sempre houve críticas sobre violên-
cia nos desenhos animados. Acontece

que Pernalonga, Tom & Jerry e tantos
outros são obviamente alegóricos. Não
há como acreditar que uma bigorna
caindo na cabeça de alguém possa in-
citar um indivíduo à agressão", avalia.

O antropólogo André Lourenço
acredita que o Cartoon tomou essa
decisão levando em conta uma possí-
yej reação negativa do público ameri-
cano: "0 canal ainda carrega resquí-
cios do politicamente correto. Essa
tentativa de mascarar o preconceito é
negar a sua existência. Não vejo mui-
ta lógica nessa decisão, pois existem
desenhos muito mais violentos do que
Pernalonga".

ma e vídeo de Cronenberg. Intitulada 0
homem e a máquina, a mostra será ain-
bientada por uma exposição com objetos
de cena, storyboards e clipes de filmes
produzidos pelo mestre do chamado ci-
nema de horror biológico, como Vídeo-
drome e Naked lunch.

Robert Le Page comparece com seu
mais novo espetáculo teatral, Thejár si-
de of llw moon, pontuado pela música de
Laurie Anderson, e Stockhausen apre-
senta pela primeira vez no país um pro-
grama que conta com peças com Okto-
phonie, Kontakte, Hymnem I + II e
Hymnen III + IV. Responsável pela rea-
lização no país de eventos como o Carl-
ton Dance e o Free Jazz Festival, a pro-
dutora Monique Gardenberg diz que a
intenção do Carlton Arts c "apresentar

uma síntese do que é ser visionário no
mundo das artes neste início de século".

O antropólogo Hermano Vianna res-
salta os efeitos provocados pelos avan-
ços tecnológicos na criação contem-
porânea. 

"A maior prova disso é o em-
prego dessas novas tecnologias por boa
parte dos criadores que estaremos apre-
sentando no festival. A instalação Ex-
quistte Corpse, curada pelos editores da
revista Visionaire, é talvez o melhor
exemplo disso", aponta Vianna.

A obra - uma videoinstalação com-
posta por dezenas de imagens do corpo
humano, assinadas por fotógrafos como
Chris Cunningham, François Berthoud,
Mario Testino e Narn Goldin, entre ou-
tros - se transforma virtualmente de
acordo com a intervenção do público.
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"O simples caminhar do público cria no-
vas possibilidades de construção desse
corpo híbrido", explica Monique.

A complexidade técnica do Carlton
Arts é apontada pelos curadores como o
principal empecilho para uma edição si-
multânea no Rio de Janeiro. "Lidamos

com produções que empregam toneladas
de equipamentos e que demandam se-
manas de montagem e desmontagem",
argumenta a produtora, para quem a se-
gunda edição pode favorecer os cario-
cas. "Não é como um show de rock ou
de dança", compara.

A primeira edição do Carlton Arts
vai marcar a criação de um prêmio anu-
al dedicado aos artistas plásticos brasi-
leiros cuja forma de pensar as poéticas
visuais sejam inovadoras. Os agraciados
da primeira edição são Sônia Andrade,
José Damasceno e Lucas Bambozzi.
"Os trabalhos estão sendo produzidos
especialmente para o evento", adianta
Monique, que já pensa em como levá-
los a outras cidades brasileiras. Monique
também encomendou à coreógrafa pau-
lista Renata Melo uma criação exclusi-
va, baseada no Tempo.

As atrações programadas para a pri-
meira edição do Carlton Arts vão se
apresentar numa área total de 7,5 mil
metros quadrados, onde serão instalados
um palco para teatro, show e dança, uma
sala de cinema e vídeo e cinco espaços
de exposição, um deles dedicado à per-
formanee do estilista de moda Matthew
Damhave, da grife norte-americanma
Imitation of Christ.
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