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A força do
'Gladiador'

Com 12 indicações, Gladiador
é o recordista da 73a edição do
Oscar. O tigre e o dragão, que

estréia sexta-feira no Rio, teve 10
votos. A premiação será em 25
de março, e o brasileiro Eu tu

eles não se classificou.
Páginas 1 e 2

A MÃO QUE AFAGA Brasília - Carlos Eduardo D 
•! / oo

Pesquisa ouviu mil executivos no mundo

O Brasil foi escolhido, por mil
executivos das maiores empresas
do mundo, como o terceiro melhor
país para investimentos, segundo a
pesquisa FDI Confidence, divulga-
da pela consultoria A.T. Kearney.
Em 2000, o país estava na quarta
posição, mas superou a Inglaterra,

ficando atrás dos Estados Unidos e
da China. Os espanhóis foram os
que demonstraram mais confiança
na economia brasileira, seguidos
por franceses e americanos. Técni-
cos do governo projetam o ingres-
so, em 2001, de US$ 24 bilhões em
investimentos diretos. (Págs. 13 e 14)

Agio da banda D

chega a até 40,4%

Em leilão quase sem disputa, to-
das as licenças para a exploração da
banda D de telefonia móvel foram ar-
rematadas na Bolsa do Rio, atingindo
o maior ágio (40,4%) em São Paulo,
que ficou com a Telecom Itália Mo-
bile por R$ 1,54 bilhão. A Telemar
adquiriu os lotes de sua área - Rio,

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e
mais 11 estados - com ágio de
17,2%. A banda D entra cm operação

a partir de janeiro e promete abrir
nova guerra de tarifas na área de te-
lefonia móvel. O ministro das Co-
municações, Pimenta da Veiga, consi-
derou o leilão um sucesso. (Pág. 19)

Candidato surpresa

tenta derrotar Jader

O senador Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB) beija
a mão de ACM, durante uma solenidade no Congresso

Depois de 10 meses de acusações,
insultos e muitas articulações, o Sena-
do e a Câmara elegem, hoje, seus pre-
sidentes. Para evitar o favoritismo do
senador Jader Barbalho (PMDB-PA),
o PFL lançou a candidatura, em últi-
ma hora, de Arlindo Porto (PTB-MG),
e a oposição manteve a de Jefferson

Peres (PDT-AM). A eleição será deci-
dida por maioria simples. Na Câmara,
onde pode haver segundo turno, a dis-
puta está entre Inocêncio Oliveira
(PFL-PE) e Aécio Neves (PSDB-
MG). As eleições redesenham o perfil
das alianças, que serão trabalhadas até
a sucessão de FH, em 2002. (Página 3)

ALVO HUMANO Faixa de Gaza - AFP

Palestinos examinam os destroços do carro de Masud Ayad, morto por mísseis disparados de um helicóptero

Israel mata Tremor deixa 
PM oCUpa favela e

palestino com 92 mortos em

três mísseis El Salvador só encontra 3 armas

vistoria no

gado brasileiro

Técnicos canadenses, americanos e
mexicanos, que chegam hoje ao Brasil,
vão examinar até sexta-feira a situação
do rebanho bovino brasileiro. Segundo
a Embaixada do Canadá, os técnicos
vão checar as informações recebidas
do governo, visitar fábricas de ração e
analisar o controle das importações
de bois vivos e embriões. O ministro
da Agricultura, Pratini de Moraes,
afirma que as visitas são desnecessá-
rias. A missão é chefiada pelo dire-
tor da Agência de Inspeção Alimentí-
cia do Canadá, Brian Evans. (Pág. 15)

Prefeitura e

estado lutam

pela Davis

O estado e o município entraram na
luta para o Rio ser a sede da Copa Da-
vis. O governador Garotinho liberou R$
500 mil. O secretário municipal de Es-
portes, Ruy Cezar, discute o assunto
com a Federação de Tênis. O Rio-São
Paulo chega às semifinais, com dois jo-
gos hoje: São Paulo x Fluminense e Bo-
tafogo x Santos, às 21h40. (Esportes)

ONLINE
PERGUNTA DE ONTEM:

"Você prefere o Rei Momo gordo
ou magro?"

Respostas: gordo, 51%; magro, 31%;
não se definiram 18%.

Página 22
PERGUNTA DE HOJE:

"A campanha na disputa pela
presidência do Senado e da Câmara
manchou a imagem do Congresso?"

www.jb.com.br

COTAÇÕES

SALÁRIO MÍNIMO: (fevereiro) RS 151; DÓLAR:
Comercial (compra) RS 1,9795; Comercial (venda)
RS 1,9803; Paralelo (compra) R$ 2,050; Paralelo
(venda) R$ 2,080; TR: do dia 14/1 a 14/2 -
0,1184%; TBF: do dia 12/2 a 12/3 - 0,9661%.

PREÇO

Venda em banca para RJ, MG, ES:
R$ 1,40
1* Edição

© JORNAL DO BRASIL S A 2000
http://www.ib.com.br ? AOL, Palavra Chave: jbly

Um helicóptero de Israel matou
com três mísseis um oficial palesti-
no da guarda pessoal de Yasser Ara-
fat. O carro do oficial foi bombar-
deado na Faixa de Gaza. Israel acu-
sa o palestino de ter cometido aten-
tados contr,\ soldados'e civis. (Pág. 10)

Pelo menos 92 pessoas morreram
num terremoto ocorrido ontem em El
Salvador, que atingiu 6,1 graus na es-
cala Richter. Há um mês, outro tre-
mor, mais intenso, causou 800 mortes
no país. Para as autoridades, o nume-
ro de vítimas deve crescef. (Pág. 11)

para 
i

A ocupação do Complexo do
Alemão - conjunto com 11 favelas
na Zona Norte - por 700 soldados
da PM, de madrugada, terminou
com um sargento e três suspeitos
mortos, três policiais feridos,
apreensão de apenas três revólveres

O

país

e pouco mais de três quilos de ma-
conha. A mobilização policial foi
resultado de denúncia de que existia
na favela um depósito de armas con-
trolado pelo traficante Emaldo Pinto
de Medeiros, o Uê, preso em Bangu 1.
O paiol não foi encontrado. (Pág. 20)
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A força do
'Gladiador'

Brasil é o 3o

melhor 
país

para 
investir

Pesquisa ouviu mil executivos no mundo

O Brasil foi escolhido, por mil
executivos das maiores empresas
do mundo, como o terceiro melhor
país para investimentos, segundo a
pesquisa FDI Confidence, divulga-
da pela consultoria A.T. Kearney.
Em 20()0, o país estava na quarta
posição, mas superou a Inglaterra,

ficando atrás dos Estados Unidos e
da China. Os espanhóis foram os
que demonstraram mais confiança
na economia brasileira, seguidos
por franceses e americanos. Técni-
cos do governo projetam o ingres-
so, em 2001, de US$ 24 bilhões em
investimentos diretos. (Págs. 13 e 14)

Agio da banda D

chega a até 40,4%

Em leilão quase sem disputa, to-
das as licenças para a exploração da
banda D de telefonia móvel foram ar-
rematadas na Bolsa do Rio, atingindo
o maior ágio (40,4%) cm São Paulo,
que ficou com a Telecom Italia Mo-
bile por R$ 1,54 bilhão. A Telemar
adquiriu os lotes de sua área - Rio.

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e
mais 11 estados - com ágio de
17,2%. A banda D entra em operação

a partir de janeiro e promete abrir
nova guerra de tarifas na área de te-
lefonia móvel. O ministro das Co-
municações. Pimenta da Veiga, consi-
derou o leilão um sucesso. (Pág. 19)

Candidato surpresa

tenta derrotar Jader

Depois de 10 meses de acusações,
insultos e muitas articulações, o Sena-
do e a Câmara elegem, hoje, seus pre-
sidentes. Para evitar o favoritismo do
senador Jader Barbalho (PMDB-PA),
o PFL lançou a candidatura, em últi-
ma hora, de Arlindo Porto (PTB-MG),
e a oposição manteve a de Jefferson

Pcrcs (PDT-AM). A eleição será deci-
dida por maioria simples. Na Câmara,
onde pode haver segundo turno, a
disputa está entre Inocêncio Oliveira
(PFL-PE) e Aécio Neves (PSDB-MG).
As eleições redesenham o perfil das
alianças, que serão trabalhadas até a
sucessão de FM. em 2002. (Página 3)

Com 12 indicações, Gladiador
é o recordista da 73a edição do
Oscar. O tigre e o dragão, que

estreia sexta-feira no Rio, teve 10
votos. A premiação será cm 25
de março, e o brasileiro Eu tu

eles não se classificou.
Páginas 1 e 2
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vistoria no

gado brasileiro

O senador Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB) beija
a mão de ACM, durante solenidade no Congresso

Técnicos canadenses, americanos e
um mexicano, que chegam hoje ao
Brasil, vão examinar até sexta-feira a
situação do rebanho bovino brasileiro.
Segundo a Embaixada do Canadá, os
técnicos vão checar as informações re-
cebidas do governo, visitar fábricas de
ração e analisar o controle das importa-
ções de bois vivos e embriões. O minis-
tro da Agricultura, Pratini de Moraes,
afirma que as visitas são desnecessá-
rias. A missão é chefiada pelo diretor
da Agência de Inspeção Alimentícia
do Canadá, Brian Evans. (Página 15)

COTAÇÕES

SALÁRIO MlNIMO: (fevereiro) RS 151; DÓLAR:
Comercial (compra) RS 1,9795; Comercial (venda)
RS 1,9803; Paralelo (compra) RS 2,050; Paralelo
(venda) RS 2,080; TR: do dia 14/1 a 14/2 -
0,1184%; TBF: do dia 12/2 a 12/3 - 0,9661%.

PREÇO

Venda em banca para RJ, MG, ES:
R$ 1,40
2° Edição
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Prefeitura e

estado lutam

pela Davis

O estado e o município entraram na
luta para o Rio ser a sede da Copa Da-
vis. O governador Garotinho liberou R$
500 mil. O secretário municipal de Es-
portes, Ruy Cezar, discute o assunto
com a Federação de Tênis. O Rio-São
Paulo chega às semifinais, com dois jo-
gos hoje: São Paulo x Fluminense e Bo-
tafogo x Santos, às 21 h40. (Esportes)

PERGUNTA DE ONTEM:
"Vocc prefere o Rei Momo gordo

ou magro?"
Respostas: gordo, 51%; magro, 31%;

não se definiram 18%.

Página 22
PERGUNTA DE HOJE;

"A campanha na disputo pela
. presidência do Senado e da Câmara
manchou a imagem do Congresso?"

www.jb.com.br

ALVO HUMANO c, rf „ acDFaixa de Gaza - AFP

Palestinos examinam os destroços do carro de Masud Ayad, morto por mísseis disparados de um helicóptero

Israel mata

palestino com

três mísseis

Um helicóptero de Israel matou
com três mísseis um oficial palesti-
no da guarda pessoal de Yasser Ara-
fat. O carro do oficial foi bombar-
deado na Faixa de Gaza. Israel acu-
sa o palestino de ter cometido aten-
tados contra soldados e civis. (Pág. 10)

Tremor deixa

92 mortos em

El Salvador

Pelo menos 92 pessoas morreram
num terremoto ocorrido ontem em El
Salvador, que atingiu 6,1 graus na es-
cala Richter. Há um mês, outro tre-
mor, mais intenso, causou 800 mortes
no país. Para as autoridades, o núme-
ro de vítimas deve crescer. (Pág. 11)

PM ocupa favela e

só encontra 3 armas

A ocupação do Complexo do
Alemão - conjunto com 11 favelas
na Zona Norte - por 700 soldados
da PM, de madrugada, terminou
com um sargento e três suspeitos
mortos, três policiais feridos,
apreensão de apenas três revólveres

e pouco mais de três quilos de ma-
conha. A mobilização policial foi
resultado de denúncia de que existia
na favela um depósito de armas con-
trolado pelo traficante Ernaldo Pinto
de Medeiros, o Uê, preso em Bangu 1.
O paiol não foi encontrado. (Pág. 20)
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COISAS DA POLÍTICA

¦ DORA KRAMER

PFL vai

e racha

Apenas por obra c graça do fato de que nada é impossível
nesta vida, não se deve desconsiderar a possibilidade de o
candidato do PFL, o petebista Arlindo Porto, vir a ser eleito
hoje presidente do Senado. Caso o que parece uma impossi-
bilidade política - embora ainda seja uma probabilidade ma-
temática - aconteça, será uma surpresa, além de se configu-
rar uma prova de que o PFL tem mesmo qualidades de fênix.

Mas caso prevaleça a lógica, Jader Barbalho estará ao
mesmo tempo sendo eleito presidente do Senado e ungido
à condição de vitrine para toda sorte de pedradas. Terá,
inicialmente, de cuidar da recuperação da própria ima-
gem, da mesma forma que, na Câmara, Aécio Neves se ve-
rá às voltas com a tarefa de construir uma imagem inexis-
tente, o que, na atual conjuntura de desqualificação geral,
trata-se até de uma vantagem.

Ambos, no entanto, assumirão o comando de um Con-
gresso desmoralizado.

Mas isso é assunto para ser analisado a partir de amanhã,
quando já teremos os resultados em mãos e, nas mentes, os
raciocínios já estarão livres de condicionantes.

Até as I5h de hoje, quando se iniciam os processos de
votação, ainda temos a situação do Senado em relativo es-
tado de suspensão. Na Câmara, até os correligionários de
Inocêncio Oliveira diziam ontem que o PFL, ao lançar Ar-
lindo Porto, havia pregado o último prego 110 caixão da
candidatura de Inocêncio.

Mas o comando do partido procurava manter o moral da
tropa, apostando numa dupla vitória. Era possível perceber
alguma veracidade apenas na aposta que dizia respeito ao Se-
nado. Ainda assim, trata-se de uma aposta 11111 tanto subjeti-
va, já que os dados objetivos não indicam que haja grandes
chances para Arlindo Porto.

Fosse ele o grande nome mesmo que o PFL busca fazer
parecer, na segunda-feira ainda não estariam sendo feitas ou-
tras tentativas. De novo os pefelistas tentaram a opção tuca-
11a do senador Artur da Távola e, para isso. chegaram mesmo
a consultar o prefeito do Rio, César Maia, sobre a hipótese
de ele abrir mão de seu secretário de Culturas.

Até o último instante conversaram com o pemedebista Jo-
sé Fogaça que, ao checar a viabilidade das promessas do PFL
com relação aos votos que poderia ter entre dissidentes do
PMDB. viu que eram apenas esperanças vãs.

Depois de ouvir os pefelistas, o primeiro senador que Fo-
gaça encontrou, integrante da lista daqueles que o PFL ga-
rantia que não votariam em Jader Barbalho, já deixou claro
que seu voto manter-se-ia fiel à candidatura do partido. José
Fogaça, evidente, notou que se aceitasse a indicação estaria
optando por uma jogada de risco quase total.

José Agripino (PFL-RN) foi também deixado de lado por-
que representaria a assinatura prévia do recibo da derrota de
Inocêncio, porque o PFL não poderia pretender estar ao mes-
mo tempo nas presidências da Câmara e do Senado.

Ou seja, Arlindo Porto não foi exatamente uma solução
apresentada à última hora. Foi a única opção de última hora.

Uma saída improvisada que, se por uma dessas artima-
ilhas do destino vir a dar certo, terá sempre o estigma do ar-
tificialismo. Argumenta-se que, com isso, o PFL terá garan-
lida a sua sobrevivência como partido, mostrar-se-á unido e
capaz. Pode até ser.

Mas o melhor mesmo seria que os pefelistas que combatem
a candidatura de Jader Barbalho sob o argumento de que o pre-
sidente do PMDB não tem condições morais de presidir o Se-
nado fizessem a sua escolha não pelo critério da exclusão.

Se a questão é moral, de um lado temos Arlindo Porto
que, embora absolvido, já teve seu mandato questionado na
Justiça sob a acusação de crime eleitoral. De outro, está o se-
nador Jeffersoii Peres, lançado pela oposição e de reputação
nunca sequer questionada.

Dele, ao contrário, o mínimo que se diz é que é um ho-
mem sério. Ora, ou bem a questão com Jader não é moral, e
se é política falhou o PFL ao não se articular politicamente a
tempo, ou o partido vê problemas em dar seus votos a uni ho-
mem moralmente inatacável.

Jefferson Peres sofre do defeito de origem de pertencer
aos quadros da oposição e, só por isso, não pôde ser objeto
do acordo pelo qual o PFL votaria nele no Senado e a oposi-
ção daria a Inocêncio seus 111 votos na Câmara.

E pouco e soa estranho para um partido cuja liderança
mais visível, Antonio Carlos Magalhães, anuncia que, se o
inimigo Jader for mesmo eleito presidente do Senado, capi-
taneará uma campanha nacional pela moralidade.

Este, entre outros indicadores que surgiram durante o pro-
cesso que hoje se encerra, mostram que ACM e PFL vão se
tornando siglas cada vez mais incompatíveis.

Erro de partido
O deputado federal, ex-auxiliar dc Pedro Malan, que

está cotado para substituir Rodolpho Tourinho no Minis-
tério das Minas e Energia não é filiado ao PSDB, como foi
publicado aqui.

Trata-se de um quadro de excelentes relações tucanas,
mas pertence ao PFL. É capixaba.

e-mall para eslu coluna: dkramcr@jb.com.br

ELEIÇÕES NO CONGRESSO INovo presidente da Casa será escolhido hoje à tarde

PFL desiste de manobra

para 
adiar 

pleito 
na Câmara

HELAYNE BOAVENTURA

BRASÍLIA - Com a decisão
do PFL de recuar na disposição
de pedir o adiamento da eleição
para a presidência da Câmara, os
513 deputados escolhem hoje o
novo presidente da Casa e dão
fim a uma das mais acirradas dis-
putas eleitorais da história do
Congresso. O estado de ânimos
exaltado entre os partidos da ba-
se aliada ao governo, porém, po-
de se estender no período pós-e-
leição. A maioria dos prognósti-
cos é de que o candidato do PS-
DB, Aécio Neves (MG), derrote
o candidato do PFL, Inocêncio
Oliveira (PE).

A decisão pefelista de apoiar
a candidatura do senador Arlindo
Porto (PTB-MG) à presidência
do Senado prejudicou Inocêncio,
já que fechou as portas para um
apoio da oposição à candidatura
pefelista, em troca de um apoio
pefelista ao candidato oposicio-
nista no Senado.

O PFL aceitou a decisão do
presidente da Câmara, Michel
Temer (PMDB-SP), de rejeitar
o adiamento da eleição, exigida
em questão de ordem apresen-
tada 11a segunda-feira pelo de-
putado Roberto Brant (PFL-
MG). "Não 

precisamos do adia-
mento para vencer as eleições.
Queríamos somente fazer uma
denúncia dos procedimentos
que transbordaram os limites
das duas Casas e se tornaram de
domínio público", justificou
Brant. contrariando afirmações
feitas 110 dia anterior.

O líder do PMDB. Geddel
Vieira Lima (BA), não perdeu a
oportunidade de ironizar o pro-
cedimento pefelista, que para ele
é uma demonstração clara de
derrota. "Foi uma frustração por-
que perdemos a excepcional
oportunidade de demonstrar
maioria e projetar o futuro próxi-
1110", avaliou.

Apesar do panorama desfavo-
rável. Inocêncio ainda tem espe-
ranças na vitória e aposta em um
segundo turno em que poderia
virar o jogo. 

"Vamos 
para o se-

gundo turno, tenho 220 votos ho-
je. o que me garante continuar a
disputa", explicou.

Sinais de desânimo e ameaça
de retaliação, porém, já se pre-
nunciavam entre os pefelistas."Vamos 

para a batalha, a primei-
ra", justificou o vice-líder do
PFL, Pauderney Avelino (AM),
referindo-se à eleição. "As de-
mais batalhas virão em seguida".

Quase todos os partidos na
Câmara realizaram reuniões, on-
tem, para definir os últimos pas-
sos da campanha. A oposição de-
sistiu da idéia de apoiar Inocêncio
e apresentará em plenário o can-
didato do PT, Aloizio Mercadante
(SP), que conta com cerca de 85
votos. O PSB também se reuniu e
reforçou o apoio a Aécio Neves.

O candidato tucano passou o
dia articulando as últimas ade-
sões à sua candidatura, que tem o
apoio do PMDB, do PPS, do
PSB, do PTB e do PPB. Ele quer
decidir a questão no primeiro tur-
no. "Chego confiante de que os
acordos institucionais podem nos
dar a vitória ainda no primeiro
turno", avaliou. Pelos cálculos do
PSDB, Aécio teria cerca de 290
votos. A meta é chegar a 300 pa-
ra consolidar a esperada vitória.

Carlos Eduardo

O deputado Michel Temer preside a sessão na qual será escolhido o novo presidente da Câmara

0 PASSO A PASSO DA VOTAÇÃO NO CONGRESSO

NA CÂMARA

As inscrições de candidaturas
tanto para a presidência quanto
para a Mesa Diretora terminaram
ontem à meia-noite, como estabe-
leceu o presidente da Câmara, Mi-
chel Temer (PMDB-SP).

Para abrir a sessão, às 15h, marca-
da unicamente para a eleição, é ne-
cessária a presença da maioria abso-
luta dos deputados, ou seja. 257 par-
lamentares. Para eleger o presidente,
porém. Temer admitiu a maioria dos
votos dos presentes ao plenário.

Na sessão de escolha dos eleitos,
o presidente da Câmara deve con-
ceder por quinze minutos a pala-
vra aos candidatos à Presidência,
que são cinco.

Para votar, os deputados se dirigem
a uma das duas cabines que serão
instaladas no plenário. Do lado es-

A votação 110 Senado terá ape-
nas um turno e será feita em cédu-
Ia porque haverá mais de um can-
didato. Durante a reunião, só se-
rão permitidos discursos sobre o
próprio processo de votação.

O presidente da Casa. Antonio
Carlos Magalhães (PFL-BA),
abrirá a reunião, marcada para às
15h. Para a abertura é necessária a
presença de, no mínimo, 14 sena-
dores (1/6 do total).

Antonio Carlos pedirá que os
candidatos se apresentem. Não é
necessária inscrição prévia, como
na Câmara.

Conhecidos os candidatos, A11-
tonio Carlos suspenderá a reunião
para que as cédulas sejam confec-

querdo da Mesa ficará a cabine dos
deputados das regiões Sul e Sudeste.
Do lado direito, a dos deputados 110
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na
cabine, haverá cédulas para cada um
dos candidatos à presidência e aos
cargos da Mesa Diretora.

Para presidente, o deputado de-
ve escolher uma das cinco cédulas
azuis e depositá-la em um envelo-
pe azul. Para os cargos da Mesa,
escolhe dez cédulas brancas (com
cada um de seus candidatos) e as
deposita em um envelope branco.
Os deputados assinarão o livro de
presença antes de depositar os en-
velopes em urnas separadas.

A apuração é feita por integrantes
de todos os partidos, e começa pe-
los votos para presidente. Caso o
mais votado não consiga a maioria
absoluta dos votos, o presidente

NO SENADO

cionadas 11a gráfica do Senado.

Quando as 81 cédulas chegarem
ao plenário, o presidente do Sena-
do reabrirá a reunião e dará início
à votação.

Os senadores presentes serão
chamados por estado, um a um.
começando pelo Acre. Neste 1110-
mento, é necessária a presença de,
no mínimo, 41 senadores, o que
representa a maioria.

Cada senador receberá uma cé-
dula e se dirigirá para a cabine.

A cédula, dobrada, será depositada
na unia que ficará ao lado do presi-
dente. Ainda não estava decidido até
ontem se Antonio Carlos rubricará
ou não cada uma das cédulas.

deve convocar um segundo turno
com os dois mais bem colocados.

O segundo turno pode ser reali-
zado 11a mesma sessão. Michel
Temer já avisou que pretende se-
guir essa norma.

O processo de votação e apuração
se repete. Quem tiver maioria, ven-
cerá. Se houver novo empate, será
eleito o candidato com maior nú-
mero de mandatos. Caso persista o
empate, vence o mais idoso. A pos-
se é imediata e o novo presidente
da Casa já assume o comando da
sessão, para apurar os votos dados
aos integrantes da Mesa Diretora.

A apuração dos votos para os
outros cargos é igual. Se os candi-
datos não conseguirem maioria, é
preciso realizar também um se-
gundo turno.

Terminada a votação, Antonio
Carlos Magalhães pedirá aos lide-
res partidários que indiquem os
escrutinadores.

Depois dc conferido o número
de votos com a quantidade de vo-
tantes, os votos serão lidos no mi-
crofone, um a um.

Conhecido o nome do novo pre-
sidente do Senado, Antonio Car-
los Magalhães fará seu discurso
de despedida e repassará o cargo
ao vencedor, que assume imedia-
tamente a presidência do Senado.

O novo presidente do Senado,
então, convocará a segunda reu-
nião para a escolha dos outros seis
integrantes da mesa diretora, mais
os quatro suplentes
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ELEIÇÕES NO CONGRESSO Arlindo Porto é lançado para evitar vitória de Jader no Senado e irrita partidários de Inocêncio

O candidato 
que 

chega 
para 

dividir

CARMEN KOZAK Fotos de Davi Zocoli

AOS LEITORES

0 jornalista Fritz Utzeri deixou, on-
tem, o cargo de Diretor de Redação
do JORNAL DO BRASIL. Fritz
entra em período de merecidas fé-
rias e na sua volta, em março, reto-
mará a publicação de suas crônicas.

PMDB deve ter

20 dissidentes
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BRASÍLIA - Depois de 10 meses de
intensa briga na base aliada do governo,
deputados e senadores decidem hoje
qucfn- serão os novos presidentes da
Câmara e do Senado. Atônito e sem op-
ções, o PFL de Antonio Carlos Maga-
lhães (BA) lançou ontem a candidatura
do/senador Arlindo Porto (PTB-MG),
numa tentativa extrema de impedir que
s&çoncretize, em plenário, o favoritismo
dojpéemedebista Jader Barbalho (PA).
Osjjdmandos do PMDB e do PSDB co-
mèptOraram a escolha pefelista e, no iní-
ciòeda noite de ontem, apostavam que o
movimento provocaria migração de vo-
tohJe senadores de todos os partidos pa-
raiJãdér e de deputados para Aécio Ne-
vds-(PSDB-MG), aumentando as chan-
cei-de ò tucano vencer Inocêncio Olivei-
nuÇRFL-PE) no Io tumo. Esta eleição é a
prSrríeifa etapa da corrida à sucessão do
préstd<ínte Fernando Henrique Cardoso,
em 2Ó02, e serv irá para desenhar o perfil
das alianças que serão trabalhadas até lá.

O comando do PFL prometia sur-
preender em plenário, apesar do negati-
vismo e da irritação que tomaram conta
dos coordenadores da campanha de Ino-
cêiicio e de parte dos senadores que pre-
v&m dupla derrota. "O PFL encomen-
doil oienterro da candidatura do Inocên-
cio"f reclamava o vice-líder na Câmara,
Paitderney Avelino. "Vamos entrar no
plèpãriõ para ganhar", rebatia Antonio
Carlos Magalhães."Ontem à noite, a aliança PMDB-PS-
DB;previa que Jader seria eleito sucessor
dó desafeto Antonio Carlos com pelo
menos '44 votos - a previsão exagerada
contabilizava 53 votos dos 81 senadores.
Aéêfo, na avaliação deles, teria entre 270
e 29.0 votos. Os números do comando
pefelista eram outros. Davam a Arlindo
Porto margem de até 37 votos, contra no
máximo 33 para Jader. Nessa conta,
além dos 21 votos do PFL, creditavam
10 defecções no PMDB e PSDB e outras
seis nos demais partidos. Na Câmara,
previam um Io turno com Aécio Neves
atingindo no máximo 245 votos e Ino-
cêncio, até 200. No 2o turno, apostavam
todas as fichas em traições.

Planalto - O Palácio do Planalto
acompanhou à distância todos os movi-
mentos da cada vez mais belicosa base
aliada. Estrategistas do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso continuavam
trabalhando com o cenário de vitória de
Aécio Neves, na Câmara, e de favoritis-
mo de Jader Barbalho, no Senado. Fer-
nando Henrique e o núcleo de articula-
ção política do seu governo aguardarão o
resultado das eleições para, em seguida,
dar início ao trabalho de reordenamento
da base governista. O Planalto não quer
se dar ao luxo de romper com aliados,
seja qual for o resultado.

Do gabinete da presidência do Sena-
do, Antonio Carlos Magalhães coman-
dava parte da articulação pefelista de
última hora para puxar votos para Ar-
lindo Porto, que foi escolhido no início
da tarde de ontem depois de esgotadas
todas as tentativas com o senador José
Fogaça (PMDB-RS). O comando do
PFL apostava que Fogaça arrastaria
com ele pelo menos 10 votos. Um deles
seria o do senador Gilvam Borges
(PMDB-AP), que, numa conversa com
Fogaça, segunda-feira, confirmou que
estava fechado com Jader e que defen-
dia a unidade do partido. Demonstran-
do-se pouco disposto a lançar sua can-
didatura desde a semana passada, Foga-
ça só deu a resposta final ao PFL on-
tem, por volta do meio-dia.

Arlindo Porto, contam dirigentes pe-
felistas, não era o candidato dos sonhos
do PFL. Foi a opção que restou. Pela ma-
nhã, o grupo pernambucano ligado ao vi-
ce-presidente Marco Maciel e ao deputa-
do Inocêncio Oliveira conseguiu abortar
a candidatura do pefelista José Agripino
(PFL-RN). O argumento era o de que, ao
lançar um candidato do PFL, o partido
estaria jogando a toalha em relação a
Inocêncio. "Não dá para querer jogar pa-
ra ganhar nas duas casas, temos que pre-
servar o Inocêncio, que tem tudo para
chegar ao 2o turno", explicou o vice-pre-
sidente do PFL. José Jorge (PE).

Mas o grupo de Inocêncio não con-
seguiu impedir que o comando do par-
tido se decidisse por Arlindo Porto. A
escolha aumentou as divisões internas
no PFL, que, desde o início desta briga
de 10 meses, está mais preocupado em
trabalhar a unidade partidária do que
em vencer as eleições. A ira na Câma-
ra era capitaneada pelos coordenadores
da campanha de Inocêncio Oliveira.
Senadores também se dividiam em opi-
niões nas conversas reservadas. O che-
fe do gabinete civil do governo do Pa-
raná, o ex-ministro da Saúde Alceni
Guerra, porém, não poupou adjetivos."Isso não é mais nem um réquiem; já é
a missa de sétimo dia."

V

HELAYNEBOAVENTURA

BRASÍLIA - A direção do PMDB
conseguiu debelar os movimentos rebel-
des dentro do partido e fechar posição a
favor da candidatura à presidência do lí-
der do PSDB na Câmara dos Deputados,
Aécio Neves (MG). As dissidências, po-
rém, são calculadas pela direção da le-
genda em até 20 votos.

Em uma reunião tumultuada ontem, o
líder peemedebista na Câmara, Geddel
Vieira Lima (BA), tentou demonstrar uni-
dade partidária - iniciada após a briga do
presidente da legenda, Jader Barbalho (PA),
com o senador Antonio Carlos Magalhães
(PFL-BA) - lançando apenas um candidato
oficial para a vaga de segundo vice-presi-
dente, cargo a que o partido tem direito na
mesa diretora. A disputa interna pelo cargo,
porém, inviabilizou os planos da direção.

Além do deputado Barbosa Neto
(GO), escolhido candidato oficial do par-
tido - depois de disputar a vaga com Pe-
dro Novais (MA) e Damião Feliciano
(PB) -, vão concorrer no plenário à mes-
ma vaga do PMDB os deputados Paulo
Lima (SP), Marcelo Barbieri (SP), Elcio-
ne Barbalho (PA) e Themístocles Sam-
paio (PI), com candidaturas avulsas.

A reação à candidatura de consenso do
PMDB partiu, entre outros, da deputada
Elcione Barbalho, que argumentou ser
candidata "suprapartidária, da bancada fe-
minina". Barbieri também lembrou que os
candidatos avulsos representavam a "tradi-

ção democrática" do partido. Ficou estabe-
lecido, porém, que esta seria a última elei-
ção na qual o partido entraria dividido:
com uma candidatura oficial e diversas ou-
tras contrariando a orientação da maioria.

Os movimentos que trabalham para
derrubar a atual direção do partido per-
ceberam que não conseguiram unidade
suficiente nem mesmo entre o grupo e
adiaram a rebelião interna.

Ministro volta ao

Senado por votos

VALDECI RODRIGUES

BRASÍLIA - Um ministro licenciado
e um governador estão pedindo votos no
Congresso Nacional para o candidato do
PMDB à presidência do Senado e para o
candidato do PSDB à presidência da
Câmara. O ministro da Integração Na-
cional, Fernando Bezerra (PMDB-RN),
reassumiu seu mandato para votar e pe-
dir votos para o presidente de seu parti-
do, senador Jader Barbalho (PA). O go-
vernador de Mato Grosso, Dante de Oli-
veira, está reforçando a tropa de choque
do líder tucano na Câmara, deputado Aé-
cio Neves (MG).

Embora seu suplente, Tasso Rosado
(PMDB-RN), tenha garantido que votaria
em Jader Barbalho, Fernando Bezerra
reassumiu o mandato. "É mais simbólico,
para dar solidariedade. Sou o único sena-
dor do PMDB que é ministro", justificou
Fernando Bezerra. "Vamos 

ganhar."
O governador de Mato Grosso, Dante

de Oliveira, circula com desenvoltura pelo
Congresso. "Vim apoiar Aécio Neves num
projeto que vai ajudar na musculatura do
PSDB, porque nosso partido não pode e
não deve deixar de se preparar para quan-
do Fernando Henrique Cardoso deixar a
Presidência da República", declarou Dan-
te de Oliveira. Sua preocupação é que o
PSDB "continue existindo como partido".

Dante de Oliveira disse que conver-
sou com o próprio Fernando Henrique,
aconselhando-o a não se envolver na bri-
ga pelas presidências da Câmara e do Se-
nado "porque nossos mandatos acabam e
o partido continua".

Ontem à noite, a assessoria de Paulo
Maluf não sabia informar se o ex-prefei-
to também desembarcará no Congresso
para trabalhar como cabo eleitoral de
Inocêncio Oliveira na Câmara e de Arlin-
do Porto (PTB-MG) no Senado. Tam-
bém ontem, o líder do PL, deputado Vai-
demar Costa Neto (SP), garantiu mais
um voto para sua candidatura: Almeida
de Jesus (PL-CE) reassumiu seu manda-
to, ocupando o lugar do suplente Mauro
Benevides (PMDB-CE).

Apesar do começo tardio na vida política, o senador mineiro Arlindo Porto já ocupou vários cargos públicos

Mais que um fazendeiro 
polêmico

BELO HORIZONTE - O mais novo
candidato à presidência do Senado, o
ex-ministro da Agricultura senador Ar-
lindo Porto (PTB), é considerado um
político cortês, de fácil trato. Formado
em Administração de Empresas e Ciên-
cias Contábeis, ele entrou para a políti-
ca no início da década de oitenta depois
de se destacar na cidade de Patos de Mi-
nas, onde é fazendeiro. A conquista do
mandato de senador em 1994 foi polê-
mica. Porto venceu o petista Virgílio
Guimarães, ex-deputado federal, por
uma diferença de 1% dos votos, o que
acabou motivando uma ação contra sua
eleição no Tribunal Regional Eleitoral,
julgada improcedente também no Tri-
bunal Superior Eleitoral, onde ainda tra-
mita recurso impetrado pelo petista.

Ex-prefeito de Patos de Minas, Ar-
lindo Porto, que passou pelo PMDB e
PRS, se credenciou como político hábil
quando foi vice-govemador de Minas
Gerais no mandato do ex-governador
Hélio Garcia, de 1990 a 1994. Pupilo de
Garcia, o senador ficou durante os qua-
tros anos de governo responsável pelo

atendimento aos prefeitos, tarefa que
nunca inspirou o ex-governador.

O bom relacionamento no estado
rendeu sua vitória ao Senado. Arlindo
Porto entrou tardiamente na disputa
(depois da renúncia de um primeiro
candidato do Palácio da Liberdade),
mas disputou voto a voto com o petista
Virgílio Guimarães. Foi acusado, duran-
te a campanha, pela Procuradoria Re-
gional Eleitoral de ter favorecido prefei-
turas com assinaturas de convênios. De-
pois de eleito, o PT iniciou uma ação de
abuso de poder econômico que acumu-
lou 12 mil páginas, 38 volumes e se ar-
rastou por quatro anos. A ação está em
grau de recurso no STE.

Em 1996, Arlindo Porto assumiu o
Ministério da Agricultura, em substitui-
ção ao também petebista José Eduardo
Andrade Vieira no governo do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso. Sua in-
dicação foi uma vitória de Hélio Garcia
e também do então governador Eduardo
Azeredo (PSDB), a quem Arlindo Porto
faltou com o apoio na disputa pela ree-
leição em 1998.

A gestão de Arlindo Porto no Mi-
nistério da Agricultura, por pouco
mais de um ano, foi polêmica e o en-
tão ministro enfrentou denúncias de
irregularidades em obras de eletrifica-
ção rural apontadas em levantamento
pela Secretaria Federal de Controle do
Ministério da Fazenda. Além de ser
denunciado por favorecer sua mulher
Maria Coeli ao alugar um carro para
seus deslocamentos em nome do mi-
nistério, Arlindo Porto foi acusado de
priorizar emendas de parlamentares
no Ministério da Agricultura, o que
provocou descontentamentos entre
seus próprios assessores.

Quando deixou o Ministério da
Agricultura, durante uma reforma mi-
nisterial, Arlindo Porto foi convidado
por Fernando Henrique para assumir o
Ministério do Trabalho, mas não acei-
tou, voltando para o Senado. Na últi-
ma eleição para o governo estadual
tentou ser uma terceira via na eleições
mineiras. Foi mal. Saiu das articula-
ções frustradas com a decisão de
apoiar Itamar Franco.

Cumprimentado por Jorge Bornhausen no lançamento de sua candidatura, Arlindo Porto enfrenta Jader Barbalho

O sonho de virar no último momento

LEONENCIO NOSSA

BRASÍLIA - A 24 horas da eleição do
presidente do Senado, o PFL lançou on-
tem a candidatura do senador Arlindo Por-
to (PTB-MG), de 56 anos, para enfrentai' o
presidente do PMDB, Jader Barbalho
(PA), e o oposicionista Jefferson Peres
(PDT-AM). 'Temos 24 horas para viabili-
zar a vitória e conseguir mais de 33 votos",
afirmou Porto, que conta com o apoio de
21 representantes do PFL e dois do PPB.

Na tentativa de mostrar união partida-
ria, os principais líderes pefelistas partici-
param do lançamento da candidatura de
Arlindo Porto, na biblioteca do Senado.
Só faltou o presidente da Casa, Antonio

Carlos Magalhães (PFL-BA), que disse
estar preparado para a possibilidade de
entregar o cargo ao desafeto Jader Barba-
lho. "No dia seguinte, darei início ao meu
combate", afirmou. "Mas acho que ele
(Arlindo) tem peso e capacidade de unir."

O presidente do PFL, Jorge Bor-
nhausen (SC), negou que o lançamento
da candidatura de Porto reduza as chan-
ces do candidato do partido à presidên-
cia da Câmara, deputado Inocêncio Oli-
veira (PE). "Estamos tranqüilos com a
candidatura de Inocêncio", disse. O se-
nador catarinense ainda soltou farpas:"Se o bloco oposicionista não atingir os
16 votos que tem na Casa, é porque ser-
viu de sublegenda do PMDB."

4

O troco veio rápido. Jefferson Peres,
que desde o lançamento da candidatura,
no dia 30, tentava o apoio dos pefelis-
tas, afirmou que o PFL é sublegenda do
governo. 

"E muito bom para mim que o
senador Jorge Bornhausen não tenha
me apoiado", disse. "O PFL é incoeren-
te, pois vetou o nome de Jader e agora
garante a vitória do PMDB."

Os oposicionistas descartam a possi-
bilidade de retirada da candidatura de
Peres. "Estamos aborrecidos", resumiu
o senador Eduardo Suplicy (PT-SP)."Nosso candidato é Jefferson Peres.
Nao vamos votar em Jader, nem em no-
mes lançados pelo PFL", disse o sena-
dor Roberto Freire (PPS-PE).
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MST: o bicho-papão da vez

Foi-se o tempo em que parte da imprensa elegia a Central
Única dos Trabalhadores (CUT) como uma espécie de inimigo
público número um. O movimento operário parece que defi-
nhou: líderes como Vicentinho e Jair Meneguelli perderam até
mesmo a eleição municipal no ABC ano passado. O alvo agora
são os trabalhadores sem-terra - mostra pesquisa feita na USP,
pelo cientista político paulista Bruno Konder Comparato, 31
anos. Ele mergulhou na leitura dos editoriais dos quatro maiores
jornais brasileiros (JB, Estadão, O Globo e Folha). Em 1995, a
CUT foi objeto de 98 editoriais e o MST de apenas 47. No ano
passado, foram apenas 17 sobre a CUT e 77 sobre os sem-terra.

Carioca foge do carnaval
O número dos que fogem do carnaval
carioca deve crescer este ano uns
30% - pelas contas da Associação
Brasileira de Agências de Viagens
(Abav). Aliás, não parece, mas ape-
nas 37% dos brasileiros curtem a gan-
daia carnavalesca, segundo pesquisa
feita pelo Ipespe. Os demais aprovei-
tam o período para descansar.

A Petrobras do Brasil
Sexta-feira, a Petrobras divulga o seu balanço. Jorra lucro supe-
rior a RS 10 bilhões - o maior já obtido por uma empresa nesta"Terra de Cabral". Dia 20, Henri Philippe Reichstul reúne 320
investidores do mundo inteiro para mostrar todas as entranhas
financeiras da empresa.

Uma 'guaribada' na imagem
Com prontuário maior do que o currículo, o senador Jader Bar-
balho tentou contratar a peso de ouro um conhecido jornalista
de São Paulo para ser, nas palavras do interlocutor, o seu "con-
sultor de imagem". A proposta, que incluía luvas apetitosas,
além de belíssimo salário mensal, foi recusada.

Nem do mar, nem do pasto: aviões
Antes do Canadá, a última guerra comercial do Brasil foi
em 1963, no episódio conhecido como a "Guerra da Lagos-
ta". A França chegou a enviar um destróier para proteger
seus pesqueiros que invadiam águas nordestinas. É dessa
época a tal frase atribuída a De Gaulle: "O Brasil não é um
país sério." Agora a briga não é por carne (vaca louca) ou
crustáceos (lagosta). O que realmente está em jogo é o mer-
cado de jatos comerciais leves - que em breve chega a U$S
10 bilhões por ano -, no qual o Brasil brilha com tecnolo-
gia e preços competitivos.

Colaboraram: Daniele Lua e Gilmar Piolla
e-muil paru esta coluna: aK@no.coin.hr

ELEIÇÕES NO CONGRESSO Pefelista prega ampla investigação e diz que não acabou

ENTREVISTA/ ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

ACM deixa 
presidência 

d<*

Senado atacando corrupção

BRASÍLIA - No gabinete da Presidência
do Senado só faltava, ontem à tarde, esvaziar
as gavetas que guardavam diversas gravatas
do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA). Tudo já havia sido transferido para o ga-
binete que ele ocupará assim que for procla-
mado, hoje, o seu sucessor. O novo QG do lí-
der baiano fica a menos de 20 metros do gabi-
nete da presidência do Senado. É vizinho da
liderança do desafeto PMDB no Senado e tem
vista privilegiada do Palácio do Planalto. É
desse novo gabinete que, aos 72 anos, Antonio
Carlos Magalhães promete liderar uma "cru-
zada contra a corrupção" e contra o PMDB do

senador Jader Barbalho (PA) e do deputado
Geddel Vieira Lima (BA). Independentemen-
te do resultado de hoje, ele promete brigar pe-
Ia instalação de uma CPI para investigar as
denúncias que surgiram ao longo de 10 meses
de briga e troca de acusações entre governis-
tas: "Tem 

que investigar tudo, o que foi apre-
sentado contra mim, contra o Jader, contra ou-
tros. Tem que perder o mandato quem for o
culpado." Antonio Carlos reitera que novas
denúncias e novos grampos telefônicos surgi-
rão. Mira nos alvos preferenciais dos últimos
meses: Sudam, DNER e portos. Chama de
"gângster" o antigo aliado José Lourenço, que

trocou o PFL pelo PMDB e que tem uma con-
versa grampeada que levanta suspeita sobre o
processo de troca de partido. Arlindo Porto,
do PTB, não era o candidato dos sonhos de
Antonio Carlos Magalhães para enfrentar Ja-
der Barbalho. Ele sempre preferiu uma opção
do PMDB ou do PSDB. Gostava muito dos
nomes do peemedebista José Fogaça (RS) e
do tucano Lúcio Alcântara (CE). Mas não se
dá por vencido. Diz que o candidato Arlindo
Porto entrará em plenário para ganhar. E avi-
sa que pretende continuar ditando o tom da
cena política. 

"Eu não acabei e digo: só presi-
dirá bem o Senado quem não for corrupto." ,

Carlos Eduardo

Antonio Carlos Magalhães cumprimenta Ronaldo Cunha Lima e diz que pretende continuar dando o tom da cena política

Trocas 
pontuais

FH descarta

reforma

ministerial

SÔNIA CARNEIRO

BRASÍLIA - O presidente
Fernando Henrique Cardoso
prepara 

"substituições 
pon-

tuais" de um ou dois minis-
Iros do seu governo para en-
frentar o "dia seguinte" da
disputa entre os aliados pelas
presidências da Câmara e do
Senado. Também uma opera-
ção para pacificar a base
aliada está sendo traçada pe-
lo governo. O ministro da In-

tegração Nacional, Fernando
Bezerra, que tinha apenas se
licenciado do cargo, poderá
ser substituído, como forma
de contentar o PFL. Uma
ampla reforma ministerial
está descartada, mas o presi-
dente antecipará para de-
zembro as mudanças previs-
tas para abril de 2002. "Não
vou fazer reforma ministerial
agora. Pode atrapalhar o go-
verno. Mas se for preciso
substituirei um ou dois mi-
nistros. Troca pontual não é
reforma", comunicou o pre-
sidente a políticos de sua ba-
se de sustentação em conver-
sas telefônicas.

CARMEN KOZAK

Por que o PFL decidiu lançar a
candidatura do senador Arlindo
Porto, do PI B, e descartou candi-
datura própria?

Porque queremos somar as forças
do PFL com outras forças políticas
para que o Senado possa votar pela
ética e a moral.

Essa decisão cria embaraços
para a candidatura Inocêncio
Oliveira na Câmara?

Nada disso. Inocêncio está muito
bem e vai para o 2o turno.

O senhor acha que o senador
José Fogaça, do PMDB, seria me-
lhor para o partido?

O Fogaça seria um nome excelen-
te. Mas não quis e o senador Arlin-
do Porto também é um nome exce-
lente, moralizado. O Senado vai to-
mar hoje uma decisão pela ética e
pela moralidade, até porque essas

são as bandeiras fortes da última
eleição municipal. Só a imprensa
facciosa não vê ou não quer ver o
problema. Reclamam da escuta e
não da culpa pela compra e venda
de mandatos (referindo-se ao gram-
po telefônico de uma conversa entre
o ex-deputado Jonival Lucas e o de-
putado José Lourenço).

A eleição dos novos presidentes
da Câmara e do Senado vai pôr
um ponto final nessas acusações?

Nada disso. Ainda tem muita es-
cuta telefônica para aparecer. Tem
muita coisa sendo investigada pelo
Ministério Público. Coisas da Su-
dam, do DNER, dos portos - co-
meçando por Santos e indo até a
Bahia. São escândalos gigantes. Fi-
co triste é porque a imprensa, à ex-
ceção de alguns geniais articulistas,
não demonstra interesse em apurar
essas coisas. Fico triste de ver da-
rem espaço para esse José Louren-

ço, um gângster que recebia R$ 15
mil reais por mês do Bradescopara
fazer o lobby dos precatórios. E um
bandido e foi ele mesmo que me
contou isso.

Isso significa que após a eleição,
seja qual for o resultado, o senhor
continuará na mesma linha?

Isso significa que tem de haver
CPI para apurar tudo o que foi le-
vantado. Tem que investigar cada
denúncia - as que foram apresen-
tadas contra mim, contra o Jader,
contra outros. E vai ter que perder
o mandato quem for culpado. Eu
não pararei minha cruzada contra
a corrupção.

O senhor arrisca um palpite pa-
ra a eleição no Senado?

Estou convencido da vitória. Não
arrisco placar porque não participei
dessa articulação da escolha do no-
me do senador Arlindo Porto, con-
duzida pelo presidente do meu p;ir-

tido, o senador Jorge Bornhausen.
Hoje, sou um soldado disciplinado
e só sei do meu caminho.

Alguns dizem que o senhor
acabou na política. Acha que
acabou?

Eu não acabei. Já falaram isso
um monte de vezes e eu nunca
acabei. E digo que só presidirá
bem o Senado quem não for cor-
rapto. Quem diz que eu acabei de-
veria dar uma olhadinha nas pes-
quisas do Ibope na Bahia.

E se for derrotado?
Vamos entrar no plenário para ga-

nhar e, repito, eu não acabei.
Em 2002, o senhor vai se candi-

datar ao governo da Bahia, Sena-
do ou Presidência da República?

Eu preferia disputar o Senado de
novo, mas, se for necessário dispu-
to o governo da Bahia.

E a presidência?
Não é hora de falar disso.

Suplicy 
quer prévia

entre oposicionistas

SIDNILSON DA SILVA
Agência JB

CUIABÁ - O senador Eduar-
do Suplicy (PT-SP) propôs ontem
a realização de uma "primária 

po-
pular" para indicar um nome da
oposição à sucessão do presiden-
te Fernando Henrique Cardoso.
Suplicy disse que apoia a candi-
datura do seu colega de partido
Luiz Inácio Lula da Silva, mas
que o PT deve ter alternativas. Pa-
ra o senador, a consulta popular
seria o instrumento democrático
para o PT escolher seu candidato.

Suplicy deu palestra, em Cuia-
bá, sobre seu projeto de renda mini-
ma, pelo qual a União transferiria
R$ 40 mensais a cada pessoa de fa-
mílias consideradas "excluídas no
sistema capitalista brasileiro". Se-
gundo ele, o governo federal invés-
tiria R$ 80 bilhões por ano na ajuda
aos menos favorecidos. "O Brasil
gasta muito mais com o pagamento
de juros para os titulares da dívida
externa. Não que meu projeto exija
o calote da dívida. Mas é viável pa-
ra amenizar a pobreza e o estado de
miséria no país", disse Suplicy.

Sobre os critérios para a esco-
lha do candidato petista à presidên-
cia, Suplicy afirmou que seria elei-
to um vice para a chapa, que pode
sair de um partido de esquerda, co-
mo PDT, PPS, PSB e PC do B. De
acordo com o senador, estão em
andamento conversas sobre o as-
sunto com as lideranças partidárias- deputado federal Miro Teixeira
(PDT-RJ), Ciro Gomes (PPS-CE)
e o senador Roberto Freire (PPS-
CE), o governador Olívio Dutra
(PT-RS) e a deputada federal Jan-
dira Feghalli (PC doB-RJ).

O senador disse que se reuni-
rá com Lula para elaborar um ca-
lendário de debates sobre a pri-
mária popular. Ele pretende es-
tender as discussões ao governa-
dor do Rio, Anthony Garotinho
(PSB), e ao desafeto dele, Leo-
nel Brizola, presidente do PDT.

Suplicy admitiu estar otimista
com pesquisas de intenção de vo-
tos em que aparece com 9% na
preferência do eleitorado para ser
o candidato do PT à presidência."Eu me sinto como um jogador,
que entrou em campo, e logo
marcou o gol. Está bom demais."

STJ referenda indenização a Bisol

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

BRASÍLIA - A 3o Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
confirmou ontem acordo feito en-
tre o jornal Zero Hora e o ex-sena-
dor José Paulo Bisol, pelo qual ele
receberá uma indenização no va-
lor de RS 1.191.088 (equivalente a
a 7.960 salários mínimos), por da-
nos morais. Além da indenização,
a empresa jornalística deverá arcar
com as despesas de honorários ad-
vocatícios, que foram estipuladas
em RS 178.663,20.

Na edição de 30 de junho de
1994, Zero Hora deu início a uma
série de 58 reportagens em que
acusou Bisol, então candidato a vi-
ce-presidência da República pelo
PT, de ter, como senador do PSB,
manipulado verbas orçamentárias
e superfaturado emendas para
obras, com o objetivo de beneficiar
uma fazenda de sua propriedade
no Rio Grande do Sul.

O jornal acusou Bisol também
de ter se aposentado com apenas
sete meses de exercício do cargo
de desembargador, antes de se
eleger senador. Durante; esse pe-
ríodo, segundo as reportagens pu-
blicadas, Bisol teria praticado ne-

¦k

potismo no Judiciário do Rio
Grande do Sul e usado seu prestí-
gio para obter empréstimo na Cai-;
xa Econômica Federal.

O ex-senador moveu ação de
indenização por danos morais
contra Zero Hora. No julgamento
do processo em primeira instân-
cia, o jornal foi condenado a inde-
nizar Bisol em 200 salários mini-
mos por cada reportagem publica-
da. A empresa recorreu ao Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do
Sul, que reduziu o valor da inde-
nização para 100 salários mini-
mos por reportagem. Depois des-
sa decisão, as partes fizeram um
acordo que fixou o valor total da
indenização em 7.960 salários mí-
nimos, mas resolveram submetê-
lo à apreciação do STJ.

Contra o voto da ministra Nan-
cy Andrighi, relatora do processo
- que queria aumentar o valor da;
indenização para 101 salários mí-;
nimos por reportagem publicada;

a 3a Turma do tribunal manteve;
o acordo firmando entre Bisol e o;
jornal gaúcho. De acordo com a;
decisão, a indenização ao ex-se-;
nador deverá ser paga em 11 par-
celas e os honorários advocatí-
cios, em três.

f J

Arquivo JB

José Paulo Bisol consegue provar que denúncias eram infundadas
f
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Empresário escapa de cerco 
policial

¦ Suspeito de matar a ex-mulher, Moraes abandonou sua Mercedes antes de fugir e pode ter prisão preventiva decretada

ALESSANDRA MELLO
Agõncia JB

BELO HORIZONTE - A Poli-
cia Militar fracassou nas buscas
ao empresário Moacir Moraes,
de 62 anos, foragido desde se-
gunda-feira. Ele é o principal
suspeito de ter assassinado sua
ex-mulher, Márlia Mesquita Mo-
raes, de 56 anos, com três tiros
na tarde de anteontem. O crime
ocorreu na porta do shopping
Diamond Mall, na Zona Sul da
cidade, por volta das 14h30 e foi
presenciado por diversas teste-
munhas. No final da tarde de on-
tem, a Polícia Militar encerrou as
buscas ao empresário, cujo carro,
uma Mercedes-Benz prateada,
foi encontrado abandonado an-
teontem na MG-10. perto de Ves-
pasiano (Região Metropolitana
de Minas Gerais).

Márlia, que era professora
de pedagogia da Universidade
Çàtadual de Minas Gerais, foi
enterrada no Cemitério da Coli-
na ;às;17h de ontem. Chocados
çòm' o crime, os quatro filhos
dô;casal não quiseram dar en-
{revistas e proibiram a aproxi-
mação da imprensa.

Apuração - A delegada da
Divisão de Crimes contra a Vida.
Sinara Moreira Liberal, respon-
sávej pelo caso, disse que se ele
não aparecer até amanhã sua pri-
são preventiva será decretada.
Sinara acredita que ele esteja es-
condido para tentar fugir do fia-
grante e evitar ser preso. 

"Mas
ele pode aparecer aqui a qual-
quer momento acompanhado de
um advogado", suspeita. Duas
equipes de detetives estão na rua

Bolo Horizonte - Hoje em Dia

Mareies teria escapado da polícia escondendo-se num matagal

apurando as circunstâncias do
homicídio.

De acordo com a delegada, os
dois eram casados há 40 anos e
se separaram recentemente. A
polícia localizou três ocorrências
policiais registradas por Márlia e
seus filhos contra o empresário.
Nos boletins, Moacir era acusa-
do de persegui-la de carro e
ameaçá-la de morte. Na última
ocorrência, registrada no dia 3
passado, Márlia e um dos seus fi-
lhos, Valdemir Mesquita de Mo-
raes, denunciaram as ameaças
contra a família e disseram à PM
que o empresário estava tendo
surtos psicóticos. Além de estar
revoltado com a separação, ele
também não se conformava com
a indisponibilidade de seus bens,
entre eles vários imóveis, decre-
tada pela Justiça.

A polícia suspeita que na
hora da fuga o empresário esta-
va indo em direção ao Aeropor-
to Tancredo Neves, em Confins
(Região Metropolitana), onde
tinha uma passagem marcada
para as 16h 15. Mas, ao tentar
fugir de uma barreira policial,
ele passou em cima do meio-fio
estourando um dos pneus do
carro. Moacir teria então aban-
donado o veículo às margens
da rodovia e se embrenhado na
mata de uma empresa.

Os policiais militares se em-
brenharam na mata com cães
farejadores, mas não consegui-
ram encontrá-lo. A Mercedes
do empresário foi rebocada pa-
ra a delegacia da cidade. Para a
PM, ele deve ter escapado com
a ajuda de alguém, pois o local
é de difícil acesso.

CARNAVAL (Últimas Vagas)
16 a 18/03 - Festa Árabe e Semana Santa. Pacotas Especiais

Hotel Santa Amália - Vassouras
Tels.: 24-471-1897 /24-471-1346 /24-471-1350/ 24-471-1038

So

Inlcio:
10, 12 e
15/03

UCAM

Universidade Cândido Mendes
PRÓ-RE1TORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PROJETO "A VEZ DO MESTRE"

Pós-Graduação "Lato Sensu"
Forma Especialista

CAMPUS CENTRO ¦ Cursos cm 12 meses - Sábado - (tarde)
Preço: 12 X 94,00 ? 167,00 certií.
DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
PSICOPEDAGOGIA
ADMINISTRj\ÇrlO ESCOUR
ARTETERAPIA EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
PS1COMOTR1C1DADE
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
TERAPIA DE FAMÍLIA
SUPERVISÃO ESCOLAR
SOCIOLOGIA E POLÍTICA DO ESPORTE
REENGENHÀRIA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE NEGÓCIOS P/\RA INTERNET(E-business)
FINANÇAS & GESTÃO CORPORATIVA
(Ap«nia Campua TIJucj)
GESTÃO ESTRATÉGICA E QUALIDADE
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
MARKETING NO MEROWO GLOBALIZADO
(Apcrui Campu» TIJuca)

crlçfltí: 9:00 ii I7:00h-Cnn«)m Centro - Rui da Aiitmblélj, 10 - Cmlro - Ttl: 5II-7590/5U-75H5
criçôes: 9:00 às 20:00h-CampK? Tiiuca - Rua Conde de Bonfim, 743 • Tijuca - Tel: 23S-8310/570-4946
CURSOS PEDAGÓGICOS EM 12 MESES - Inicio da» aulas: 12 de março -? 2* feira (noite)CURSOS EMPRESARIAIS EM 12 MESES - Inicio das aulas: 15 de março -? 5* feira (noite)

DOCUMENTOS:
Diploma,
histórico,

identidade c
foto

Ml®

CERTIFICADOS VALIDOS PARA A AREA GOVERNAMENTAL
Visite: www.avezdomestre.com.br

CQBRE ATÉ ATACANTE QUE
NAO VOLTA PARA MARCAR.
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JOKNAI . IX)

A revista Programa da próxima
sexta-feira traz em sua matéria

de capa um roteiro alternativo e

ao mesmo tempo sofisticado.

São as dicas da musa do

verão Joana Clark, eleita na

semana passada pela revista
"Domingo", 

do JB. Ela freqüenta

bares e restaurantes como o

Emporium 100, na Lapa, e o

Zero Zero, na Gávea, gosta*da sala,

da projeção e do clima do velho

cinema Odeon, e se refresca

nas águas das Paineiras.

Dentro da agenda cultural, se

destacam o show de Zé Ramalho

e Elba Ramalho e a estréia,

nas telas, dos filmes 
"Chocolate"

e 
"O 

tigre e o Dragão".

Revista Programa. Toda Sexta, no seu JB. Não perca.

Exposições, filmes, peças de teatro, boates, restaurantes, opções para crianças,

programas gratuitos e muito mais. Resumindo: tudo o que você pode fazer na

Cidade Maravilhosa. Revista Programa. Seu final de semana muito mais divertido.

JORNAL DO BRASIL

O jornal da inteligência brasileira

www.jb.com.br

\
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¦ PAULO FONA

A eleição de hoje para as mesas da Câmara e do Senado é, no
fundo, a disputa de hegemonia política entre duas gerações.

De um lado, líderes como Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA), Jorge Bornhausen (PFL-SC), Marco Maciel (PFL), José Sar-
ney (PMDB-MA) e Inocêncio Oliveira (PFL-PE).

De outro, novas lideranças no cenário nacional como as de Aé-
cio Neves (PSDB-MG), Sérgio Machado (PSDB-CE), Geddel
Vieira (PMDB-BA), Teotonio Vilela Filho (PSDB-AL) e Jader
Barbalho (PMDB-PA)

A articulação da candidatura Aécio Neves para a presidência da
Câmara e de Jader Barbalho, para o Senado, começou com a for-
mação do bloco PSDB-PTB, que surpreendeu o PFL em fevereiro
do ano passado e deixou as antigas lideranças pefelistas sem ter o
que fazer.

No Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique acom-
panhava esse movimento das lideranças do seu partido e não o im-
pediu - assim como agora.

¦
"O 

que iremos assistir, na eleição, é à acomodação eleitoral de
uma derrota política", resume um assessor do presidente FH, que
não ficará triste com a derrocada do senador ACM.

?

O enigma
O que fará, hoje, o ex-presi-

dente da República José Sar-
ney?

Fica em Brasília? Vota ou
não? Em Jader Barbalho?

Até ontem à noite, ninguém
se arriscava a responder.

Última forma
O presidente do PFL, sena-

dor Jorge Bornhausen (PFL-
SC), reúne ainda hoje os 21 se-
nadores pefelistas para g;irantir
os votos p;ira Ari indo Porto
(PrB-MG) e criticar o bloco
oposicionista:

"Se a oposição não nego-
ciar, vira sublegenda do
PMDB", cutuca.

Será o benedito?
A substituição do ministro

das Minas e Energia, Rodol-
pho Tourinho, tem dois candi-
datos: o deputado federal José
Carlos Fonseca (PFL-ES) e o
secretário de Energia do mi-
nistério. Benedito Carraro.

Pertence no TSE
Em março, com a saída do

ministro Neri da Silveira da
presidência do TSE, o minis-
tro Sepúlveda Pertence volta
a ser integrante do tribunal
que presidiu no biênio 1993/-
95, período em que dirigiu as
eleições que levaram FH pela
primeira vez ao Palácio do
Planalto.

E em junho, quando Nelson
Jobim assumir a presidência do
tribunal. Pertence passará, en-
tão, à condição de vice-presi-
dente do TSE.

Imunidade limitada
Sérgio Cabral Filho deu,

ontem, os últimos retoques
no discurso que fará amanhã
quando assumirá, pela quarta
vez consecutiva, a presidên-
cia da Assembléia Legislati-
va do Rio.

Ele vai bater firme na imu-
nidade parlamentar irrestrita,
pregando ampla reforma do Le-
gislativo.

Sérgio acha que só com o
resgate da credibilidade dos
parlamentares junto à socieda-
de será possível pensar no re-
gime parlamentarista.

O marechal
O marechal Levy Cardoso,

último militar com a patente já
extinta pelo Exército, será ho-
menageado amanhã com almo-
ço de adesão coordenado por
Joel Rennó, ex-presidente da
Petrobras.

Levy Cardoso, que acabou
de completar 100 anos, presi-
diu a Petrobras no governo
Costa e Silva.

A boa campanha
Através da distribuição de

cofrinhos em empresas e esta-
belecimentos comerciais do
Rio de Janeiro, a Cruzada do
Menor promove a campanha
"Faça uma Criança Feliz".

A arrecadação média tem si-
do de RS 50.

Na contramão
Ontem, 17h 10. Túnel Santa

Bárbara sentido Catumbi.
Uma pick-up do SOS Trân-

sito, PK 09, em velocidade aci-
ma da permitida, trafega pela
faixa da esquerda.

Na saída do túnel faz uma
manobra perigosa cortando os
carros da faixa da direita, para
estacionar e desembarcar seus
dois passageiros, que viajavam
na carroceria do veículo, o que
não é permitido pelo Código de
Trânsito, com a agravante de o
fato ser dentro de um túnel.

0 adversário
Quinze portadores de defi-

ciências apadrinhados por pes-
cadores-atletas disputaram do-
mingo o Troféu Solidariedade
de Pesca, no paredão da Urca.

O principal adversário deles
foi a poluição da Baía da Gua-
nabara: o maior peixe apanhado
no anzol foi um voador de ape-
nas 115 gramas.

Paz no turismo
Um almoço entre os secreta-

rios de Turismo do Estado do
Rio, Tito Ryff, e do município,
José Eduardo Guinle, acertou
parcerias em postos de atendi-
mentos pela cidade e em even-
tos nacionais e internacionais.

Guinle agora irá conversar
sobre o mesmo assunto com o
presidente da TurisRio, Sérgio
Ricardo.

É hoje!
O TJ do Rio continua hoje o

julgamento do mandado de se-
gurança proposto pela Bell's
Distribuidora de Derivados de
Petróleo Ltda., que está questio-
nando a legitimidade da co-
brança do ICMS.

A distribuidora conta com
dois votos favoráveis. A decisão
final caberá aos desembargado-
res Gilberto Rego - que pediu
vistas do processo Roberto de
Abreu Silva e Milton Fernandes.

O Estado do Rio alega que
por trás da ação há sonegação
de impostos e adulteração de
combustível.

Mudança
O prefeito de Nova Iguaçu,

José Bornier (PSDB), está mu-
dando de partido. Deve ir para o
PL e apoiar o governador An-
thony Garotinho.

LANCE LIVRE

A Escola Lacaniana de Psicaná-
lise promove hoje, às 20h, no Le-
blon, encontro sobre "Neurose
Obsessiva", com apresentação de
Teresa Nazak, tendo como deba-
tedores Celso Moreira de Almci-
da e Sérgio Becker.

O ministro do Trabalho,
Francisco Dornelles, assina ho-
je em Brasília convênio de R$
3,5 milhões com o secretário
Jaime Cardoso, para a manu-
tenção de 38 postos de atendi-
mento ao trabalhador no Rio.

Estão abertas até 19 de feverei-

ro as inscrições para o curso de
formação política na PUC-Rio,
do Centro Loyola de Fé e Cultura.

A partir de amanhã as salas
Goeldi e Djanira do MNBA vão
receber 71 telas do acervo do
Museu Bellapart da República
Dominicana.

Termina amanhã ciclo de deba-
tes sobre a nova Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, na Câmara Muni-
cipal do Rio.

Hoje é dia da ciência (políti-
ca) conhecer os genomas do
Congresso.

e-mail para esta coluna: informejb@jb.com.br
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Dom Raymundo Dainasceno (E) recebe caria da equipe do Comunidade Solidária relatando agressão de pistoleiros em Rorujâ/^a

Bando encapuzado ameaç

estudantes em Rondônia!
a

¦ Ônibus é interceptado após grupo do Comunidade Solidária visitar sem-terj£

MÁRCIO DE FREITAS

BRASÍLIA - Um grupo de enca-
puzados armado com pistolas auto-
máticas e metralhadoras intercep-
tou no dia 3 deste mês, na zona ru-
ral da cidade de Castanheiras (Ron-
dônia), a 450 quilômetros de Porto
Velho, um ônibus que transportava
uma professora e 11 estudantes da
Universidade Regional de Blume-
nau (Santa Catarina) do programa
Universidade Solidária que vinham
de um acampamento de sem-terra.
Com armas apontadas para suas ca-
beças, os estudantes foram xinga-
dos e ameaçados pelos homens, que
teriam confundido o grupo com mi-

Brindeiro vai

ao Supremo

contra MP

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

BRASÍLIA - O procurador-
geral da República. Geraldo
Brindeiro, ingressou ontem, no
Supremo Tribunal Federal (STF),
com pedido de liminar em ação
de inconstitucionalidade para
suspender o dispositivo da Medi-
da Provisória n° 2.088-36 que
permite o enquadramento dos
membros do Ministério Público
como "litigantes de má-fé",
quando da proposição de ações
de improbidade administrativa
(Lei 8.429/92), consideradas "te-
merárias" pelos juizes.

Para Brindeiro - que atendeu,
em parte, a representação da As-
sociação Nacional dos Procura-
dores da República - o artigo 3o
da MP 2.088-36 afronta "a inde-
pendência e autonomia funcional
do Ministério Público", compro-
metendo, "de modo óbvio, a mis-
são constitucional de defender a
ordem jurídica, o regime demo-
crático e os interesses sociais e
individuais disponíveis".

O parágrafo 6U do artigo 3o da
medida provisória, depois de dizer
que as ações de improbidade ad-
ministrativa têm de ser instruídas"com documentos ou justificação
que contenham indícios suficien-
tes da existência do ato de impro-
bidade", manda que sejam obser-
vados os artigos 16 e 18 do Códi-
go de Processo Civil. Estes artigos
permitem a punição dos chamados
litigantes de má-fé - aqueles que
usam a lei, sem "proceder com
lealdade ou boa fé", ou que formu-
Iam denúncias "cientes de que são
destituídas de fundamento".

No pedido, Brindeiro ressalta
que qualquer iniciativa legal que
tenha em vista membros do Mi-
nistério Público é "matéria reser-
vada à lei complementar (artigo
128, parágrafo 5o da Constitui-
çãof. O objetivo do governo
com a medida provisória era coi-
bir o excesso de denúncias feitas
por procuradores contra autoii-
dades do primeiro escalão,,

litantes da Comissão Pastoral da
Terra (CPT), da Igreja católica, que
apóia os sem-terra."Passava 

pouco das 19 horas.
Foram cerca de 30 minutos de pu-
ro terror", contou a professora de
psicologia Catarina Geweln, coor-
denadora do grupo. Ela e os uni-
versitários Jimmy Nunes e Vini-
cius Resener relataram ontem o
incidente à presidente do Conse-
lho do Comunidade Solidária,
Dona Ruth Cardoso, que encami-
nhou os universitários ao Ministé-
rio da Justiça. O secretário nacio-
nal de Segurança Pública, Pedro
Alvarenga, pediu que a polícia de
Rondônia investigue o caso.

Os encapuzados alegaram que
a CPT forneceu armas ao grupo
de sem-terra acampado numa fa-
zenda perto de Castanheiras. "Re-

pudiamos, rejeitamos essa acusa-
ção contra a comissão. E uma pas-
toral que acompanha a reforma
agrária no país, presta atendimen-
to especial aos que estão assenta-
dos, mas não fornece armas a nin-
guém", afirmou o secretário-geral
da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), Dom Ray-
mundo Damasceno.

O acampamento, denominado
Paulo Freire, abriga cerca de mil
seni-terra. O local recebeu a visita
do Comunidade Solidária porque

em cidades próximas havianí sujo
constatados casos de dengúfc*8ç-
morrágica. Depois de atendtj^lçs
sem-terra, os estudantes segflir8|n
para Castanheiras. No camirflxtjo
ônibus foi fechado por uma tftôlft-
cicleta e duas caminhonetes

Segundo os universitári(js*ja
carroceria de uma das camin^oçé-
tes estava repleta de fuzis, espj|-
gardas e metralhadoras. Os efiçj-
puzados disseram que no acarí|jj-
mento "só tem bandido" e cn(l$-
ram os universitários. "Eles
ram que vacinar as crianças Ô4s
tornava mais fortes para sét»fn
bandidos mais fortes no fuwrâ',
contou Catarina. .Si* ,'J

15 indiciados na cadeial

Lista do Rio tem

onze comparsas

de 
'Beira-Mar'

Dos 85 indiciados pela CPI
do Narcotráfico no Rio de Ja-
neiro, pelo menos 15 já estão
presos - 11 faziam parte da qua-
drilha do traficante Fenumdin-
lio Beira-Mar. A procuradora-
chefe do Ministério Público Fe-
deral no Rio, Maria Emília Mo-
raes, disse ontem que os relato-
rios enviados pela Procuradoria
Geral da República ainda não
chegaram. "Mas na hora em que
chegarem vou distribuir imedia-
tamente", afirmou.

Acusada por comunicação
falsa de crime, a deputada esta-
dual Núbia Cozzolino (PTB)
considerou a denúncia sem ba-
se. "A CPI dizia que eu era nar-
cotraficante e teria envolvimen-
to com o Fernandinlio Beira-
Mar. Como não tiveram como
justificar essa leviandade - so-
bretudo a deputada Laura Car-
neiro (PFL), relatora da comis-
são - colocaram essa palhaçada

de comunicação falsa de cri-
me", defendeu-se.

No Pará, os 35 indiciados no
relatório do Ministério Público
como envolvidos com o narco-
tráfico receberam sentença ou
estão com processo em anda-
mento na Justiça. Quatro per-
tencem à família Salame e lo-
ram condenados em agosto do
ano passado em primeira instân-
cia, mas aguardam em liberdade
o julgamento do recurso.

No Rio Grande do Sul. o
coordenador criminal substi-
tuto da Procuradoria da Repú-
blica, Adriano Guedes, deve
receber hoje a lista da Procu-
radoria Geral da República e
iniciar o exame dos indiciados
no estado pela CPI do Narco-
tráfico, visando à apresenta-
ção de denúncia. Segundo o
deputado Pompeo de Mattos
(PDT-RS), que foi sub-relator
da CPI, entre eles "estão os
dois principais traficantes de
drogas no Rio Grande do Sul,
Nei Machado e Irineu Domin-
gos Soligo, ambos foragidos".
Mattos disse que Nei é hoje

*14

saiu*

"lugar-tenente" de Fernandi$*m
lio Beira-Mar no tráfico tf O
cocaína e maconha do Parjw-J
guai para o Brasil. * JjJ

Acusado pelos deputados gà
CPI do Narcotráfico de emijí^
são de laudo pericial falso parájj
favorecer o crime
sonegação fiscal e
dinheiro, o médico-legista Fòrf
tunato Badan Palhares diss^i
que não está preocupado comxj1
indiciamento. "Acho até
tar. Se existe alguma dúvi<
que se investigue. Isso vai moíj,
trar quem são os abutres", de£
clarou Palhares.

Em 1996, Badan foi um d&tn
autores do polêmico laudo qfl»;í
atribuiu a morte de Paulo CésS»~
Farias, tesoureiro de campanlja*
do ex-presidente Fernando C($«"
lor, à namorada, Suzana Marcf»;
lino, que teria se suicidado cot»
o revólver usado no crime. O lj!
gista teve outros laudos questip*jj
nados pela CPI do Narcotráfiçá J
e agora poderá responder a içf^
quérito instaurado em Camgjí^í
nas pelo Ministério Público Efí jí
tadual de São Paulo. •J«2

íiá

Municípios

ficam sem

merenda

V1LMA SILVEIRA

BRASÍLIA - O Ministério da
Educação não havia recebido a
prestação de contas da merenda
escolar referente a 1999 de dez
prefeituras do Rio de Janeiro, até
segunda-feira. Os dez municípios
somam quase 100.000 alunos, que
poderão ser prejudicados pela sus-
pensão do repasse da primeira
parcela dos recursos da merenda.

Dos 5.507 municípios brasi-
leiros, 1.529 não prestaram con-
tas, envolvendo mais de 5 milhões
de crianças. Já as 27 secretarias
estaduais de educação remeteram

a documentação ao ministério e
não estão sofrendo com o mesmo
problema.

O prazo para a prestação de
contas venceu no último sábado,
mas o ministério ainda aguarda a
documentação das prefeituras fal-
tosas, que podiam encaminhá-la
pelos Correios. Já os relatórios re-
ferentes a 2000 têm de ser remeti-
dos até dia 28 de fevereiro. Caso
contrário as prefeituras estarão
novamente sujeitas à suspensão
dos repasses.

No Rio, as prefeituras que não
prestaram contas são: Duas Bar-
ras, Magé, Mangaratiba, Nilópo-
lis. Nova Friburgo, Paracambi,
Queimados, Resende, São José do
Vale do Rio Preto e Tanguá. Esses
municípios totalizam 97.360
crianças matriculadas na rede pú-
blica do pré-escolar ao ensino
fundamental.

Quem não encaminhou a pi»
tação de contas de 1999 a» "d
10, perdeu o repasse da primfí
parcela dos recursos da merêj 

*

escolar prevista para o dia 3^5
fevereiro. A segunda parcelâjs
programada para os dias 20JçJ
de março. I

Quanto maior o tempo gasí
los prefeitos para fazerem a pfesfi
ção de contas, maior será o jJreJ,
no repasse das parcelas. O mifti«oá)
da Educação, Paulo Renato SOÜál
recomendou, na semana pasjijá;
que os atuais prefeitos que e5tl\j|&
rem com dificuldades para içGgüf
os documentos entrem na Jtjslipj
contra o prefeito anterior.

O ministro disse, na ocasE
que os prefeitos devem encd ^
nhar ao ministério uma cópia-deS
ta ação. Com isso, os repasses^
verbas para a merenda escolar JxJJ
derão ser retomados. " ?"<«

Ml
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Procura-se uni Cliente que possa contar,

sempre que precisar, com a melhor

0 a maior rcc'e credenciada de
v'/wà,

médicos, hospitais e laboratórios...

...que saiba dar valor a um serviço de

— resgate ÚnÍCO 110 Brasil, que oferece

uma tecnologia internacionalmente

reconhecida, sempre ao seu alcance.

Procura-se um Cliente que queira receber 
||f|§

• descontos na compra dos seus

medicamentos na FarmaUfe...

...que perceba o real significado de um

serviço de abrangência internacional

<-lue fala a sua língua onde quer

que esteja. 24 horas, todos os dias.

Procura-se um Cliente que compreenda

os nossos erros quase insignificantes, ! vjB

quando comparados aos milllârGS de

exames, consultas, internações, cirurgias e resgates

realizados com SUCCSSO ao final de cada dia.

F-.stamos 
procurando um Cliente que já

lenha percebido que medicina não é uma

:—"" "¦»' ati\ idade financeira, porque envolve

Vidas humanas e- P°r isso' exige uma empresa

totalmente voltada 
para a medicina. ® S8|

Se você deseja tudo isso,

''gLie 508-1000

e descubra 
por que a Amil

é a melhor opção em planos de saúde
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Avesso da Política

Independe 
do resultado da eleição de hoje na

Câmara e no Senado: amanhã a vida parlamen-
lar será vista com medo do que possa ocorrer.
Nunca a vida parlamentar brasileira pareceu mais
rasteira do que nas cenas de candidatos engalfi-
nhados em termos pessoais, com partidos omissos,
sem assumir responsabilidade pelo dito e feito.

Uma dúvida toma forma em todas as cabe-
ças: o que aconteceu em Brasília teria ocorrido
no Rio? Quem não admite o que tem sido visto,
sem significado político ou moral, associa o es-
petáculo degradante à ausência de condenação
pela sociedade da Capital. E, sem rejeição indig-
nada, os parlamentares não atentam para a perda
crescente da credibilidade política que se abate
sobre a Câmara e o Senado.

Os costumes e as normas sempre acomoda-
ram os interesses políticos. E a opinião pública
sempre aceitou que assim fosse. Dispensável,
portanto, expor o lado oculto da disputa que na-
da tem de proveitoso para a baixa da credibilida-
de da Câmara e do Senado quando se misturam
ambição, vaidade e interesses.

Se o espetáculo já era. por natureza, inferior
a tudo que podia mostrar, os métodos utilizados e
denunciados foram deploráveis. Nunca a disputa
de cargos funcionais foi mais desprimorosa para
o avesso da vida política brasileira. Quando a so-
ciedade fica sabendo, por denúncia dos próprios
políticos, que a troca de partidos está sob suspei-
ta de envolver quantias de dinheiro, não há como
acreditar que a instituição possa pairar acima dos

que a degradam. A desconfiança de venalidade
como motor da eleição dos dirigentes da Câmara
e do Senado se completou com a revelação de
que foram grampeados telefones e gravadas con-
versas de dirigentes partidários. Os cidadãos su-
cumbiram ao sentimento de que a vida pública
brasileira continua descendo o plano inclinado e
ganhando velocidade. Assim não vai.

Quando se confirma a impressão de que Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário são vulneráveis a
indiscrições eletrônicas clandestinas, é preciso pa-
rar para balanço. Não há de ser em nome da mo-
ralidade pública que métodos ilegais se legitimam.
O enriquecimento na vida pública é crime, e gra-
ve. Pior ainda quando cometido sob patrocínio do
mandato popular, graças à manutenção equivoca-
da dessa imunidade parlamentar que é o grande es-
tímulo para a garantia de atos criminosos.

0 Congresso não vai parecer melhor depois
do que foi feito. A mancha cobrirá a legislatura
atual, com irrecuperável prejuízo moral para a
representação que ainda tem dois anos de man-
dato. A culpabilidade recai sobre todos, ainda
que injustamente, pois o corporativismo parla-
mentar deveria ser mobilizado para impedir e
não atenuar a ampla reação social. A indignação
moral apenas começa a ganhar fôlego. Desta
vez foi longe demais o impudor político. A so-
ciedade não se conforma em ser espectadora
passiva de um espetáculo deprimente em que a
traição estava no ar como eletricidade gerada
pelo atrito de ambições.

Peixes Grandes

O 
relatório final da CPI do Narcotráfico, in-
diciando 824 pessoas em 18 estados, não é

o fim da campanha contra as drogas no Brasil,
e sim apenas o começo. Muito ainda há a ser
feito para combater um comércio que envolve,
só no Brasil. 8 bilhões de dólares por ano. den-
tro de um contexto internacional que abrange 1
trilhão de dólares.

A rigor, esta CPI, que tantos bons frutos ge-
rou, deveria continuar de pé permanentemente,
única fórmula possível de combater um tráfico
identificado por suas raízes com o crime organi-
zado que se alastra pelos estados brasileiros.
Neste momento, os procuradores-chefes dos 18
estados nos quais a CPI atuou estão recebendo,
enviadas pelo procurador-geral da República,
cópias do relatório final da CPI pedindo provi-
dências para abertura de inquéritos destinados a
processar os indiciados. A palavra está com eles.

Da lista constam deputados federais, depu-
tados estaduais, desembargadores, juizes, poli-
ciais civis e militares - enfim a alta fauna que
se locupletava, alguns com imunidade parla-
mentar, das vantagens do tráfico de drogas. Só
no Rio de Janeiro foram indiciadas 85 pessoas,
amostragem de como o estado embarcou na ca-
noa do crime organizado.

O narcotráfico atualmente não é apenas sim-
pies questão policial, mas caso de segurança na-

cional. É assunto demasiado sério para ser dei-
xado apenas nas mãos de quem pretende tirar
dele dividendos pessoais. Pela posição geográfi-
ca do Brasil não se poderia esperar outra coisa:
Colômbia, Bolívia e Peru, na fronteira, produ-
zem 98% da cocaína vendida no mundo.

Segundo a CPI do Narcotráfico, existem pe-
Io menos 2CX) mil pessoas no Brasil ligadas ao
tráfico de drogas. O crime organizado, só sob es-
ta faceta, já alistou um exército maior do que o
Exército. E a CPI - este é seu maior ganho - de-
monstrou que se pode den otar crime organizado
sem disparar um tiro. Afinal, foram 20 meses de
investigações, debaixo de ameaças e até de má
vontade de alguns setores públicos que ainda
não perceberam a importância deste combate.
Os nomes trazidos a público pela CPI na quali-
dade de indiciados demonstram que quando se
trata de envolvidos com o tráfico ninguém deve
ser poupado. Eles formaram uma legião de pes-
soas cuja principal característica era desafiar o
poder público com a convicção da impunidade.

Durante muito tempo a opinião pública se
acostumou a ouvir falar dos peixes pequenos pre-
sos em batidas singulares nos morros ou nos bas
fonds. Agora a situação mudou: já há peixes gran-
des na rede e, o que é importante, entregues à Jus-
tiça sem uso da violência, apenas com persistên-
cia, inteligência e sem medo. Chegou a hora da lei.

A Ilha e os Urubus

Euma 
vergonha o estado de abandono da

Ilha Grande, sítio ecológico e turístico que
deveria ser tratado como patrimônio da huma-
nidade. A natureza fez sua parte e criou na baía
de Angra dos Reis um paraíso de montanhas,
rios, cachoeiras e praias. Já o homem - como
revelou reportagem especial do JORNAL DO
BRASIL - está se encarregando de não deixar
pedra sobre pedra e árvore ao lado de árvore.
Loteamentos irregulares invadem a Mata
Atlântica, o lixo toma conta das praias e turis-
tas de fim de semana fazem campings clandes-
tinos, emporcalhando ainda mais o meio am-
biente. Na alta temporada, estima-se que sejam
produzidos na Ilha Grande 10 toneladas de li-
xo e 2,4 milhões de litros de esgoto diários.
Em muitas das 40 comunidades locais, o lixo é
enterrado nas praias e o esgoto forma línguas
negras. Como símbolos da degradação, urubus
passeiam pela areia.

A reportagem é contundente. "Sempre ou-
vi elogios à beleza da Ilha, mas fiquei decep-
cionado quando cheguei à Vila do Abraão e vi
a praia cercada de esgotos por todos os lados",
disse uma comerciante que visitava a Ilha pela
primeira vez. Não é possível que nada seja fei-
to para interromper a deterioração da Ilha
Grande. Se existe algum trabalho de preserva-
ção, isso se deve a iniciativas isoladas, que são
organizadas por moradores conscientes. Este é
o caso da Brigada Mirim, formada por 54 ado-
lescentes, que se dedica à limpeza das praias e
trilhas, chegando a retirar 30 toneladas de lixo
durante o verão.

A Brigada Mirim faz sua parte, mas não é
o suficiente para preservar a Ilha Grande. Esta
tarefa exige união de esforços dos órgãos muni-
cipais, estaduais e federais. Se a Ilha Grande é
área de proteção ambiental, por que não lhe dar

estatuto de Parque Nacional, com administra-
ção própria? Sabe-se que a região pertence à
órbita da Prefeitura de Angra dos Reis e da
Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente (Feema). Mas se sabe também que
estas duas alçadas não têm conseguido evitar o
lamentável quadro de degradação. O desafio
vai além de suas forças. A Feema admite que
não consegue impedir construções irregulares e
a prefeitura de Angra é acusada de ter contri-
buído para a poluição, ao criar há dez anos um
lixão na Vila do Abraão.

Curiosamente, o que preservou a Ilha
Grande durante muitos anos foi a existência
ali da Colônia Penal Cândido Mendes, descri-
ta com maestria por Graciliano Ramos em
Memórias (Io Cárcere. O risco de conviver
com presidiários ou ex-presidiários tirava o
ânimo de quem desejasse conhecer a Ilha.
Volta e meia. havia fugas espetaculares, au-
mentando ainda mais os temores dos poten-
ciais visitantes. Depois que o presídio foi de-
sativado em 1994, teve início a invasão des-
controlada e a proliferação de campings e
pousadas. Por isso, há quem defenda a solu-
ção preguiçosa que recomenda a construção
de um novo presídio.

A Ilha Grande merece soluções mais inte-
ligentes. É preciso agir com energia. E obriga-
ção dos governos federal e estadual criar uma
força-tarefa para salvar a Ilha Grande. Vários
ministérios têm a ver com o problema. Os mi-
nistros do Esporte e Turismo, do Meio Ambien-
te, da Justiça e da Marinha - e o governador
Anthony Garotinho - deviam se sentar à mesa
para buscar saídas. O ideal é criar uma adminis-
tração autônoma. Algo deve ser feito rapida-
mente. Não é possível continuar de braços cru-
zados e entregar a Ilha Grande aos urubus.

IQUE

i(|tie@jb.com.br

A OPINIÃO DOS LEITORES

Subsídio
O Brasil subsidia, sim, suas exportações.

E da maneira mais cruel: com o sangue dos
seus trabalhadores. Basta comparar a folha
de pagamentos da Bombardier e da Embraer.
Acrescente-se o fato de a empresa canaden-
se pagar seus empregados em dólares, en-
quanto a concorrente brasileira castiga sua
mão-de-obra com reais. Ou mais-valia não é
subsídio também? Na questão da carne bovi-
na o Canadá está novamente agindo no me-
lhor interesse de seu povo, que tem um dos
mais eficientes e humanos sistemas públicos
de saúde, exatamente o oposto do infame
SUS, onde padecem os brasileiros. (...) Não
há como assegurar que o Brasil esteja livre
da BSE, cuja causa não é um micróbio de-
tectável e cujo período de incubação pode
chegar a 15 anos. O resto é ufanismo e sabu-
jice de uma imprensa pra lá de chapa-bran-
ca. Heleno Barroso Silva - São João Nepo-
muceno (MG).

Economia
O editorial O Real e o Transitório, de 121-

2, se lido em uma de nossas faculdades de
Economia oficiais, poderia ser considerado
uma verdadeira "aula magna." E que o mi-
núsculo grupo do passado que vivia sem tra-
balhar era exatamente aquele que, dc tanto
dinheiro, só torcia para que a inflação fosse
eterna. Exportar era palavra para os tolos.
Jamais esquecerei a frase atribuída ao sau-
doso professor Mario Henrique Simonsen,
segundo a qual "uma das desgraças de nosso
Brasil é possuir uma elite inculta". Parabeni-
zo o editorialista pelo acerto (...) Werner
Nehab - Rio de Janeiro.

Afronta
E terrível a perspectiva de saber que o

outrora honrado e reverenciado Senado da
República poderá vir a ser presidido por al-
guém cujo estofo não o pode fazer paradig-
ma e muito menos exemplo. A menos que o
Sr. Barbalho resolva explicar e justificar
cada real e, principalmente, cada dólar de
suas bem fornidas contas correntes e de
suas muitas propriedades, sua eleição re-
presenta uma afronta à nação. Mas o pior
de tudo é saber que a maioria dos senado-
res, sem patriotismo ou amor ao país, pode-
rá vir a sufragar o seu nome, com o bene-
plácito e estímulo do próprio presidente da
República, que assim desce de sua elevada
posição para sujar os sapatos no lamaçal
desse lamentável evento. Cláudio Ventura
e Silva - Niterói.

Napster
A decisão da Justiça americana proibindo

o funcionamento do Napster mostra como as
forças conservadoras e movidas por interes-
ses de grandes indústrias (no caso a fonográ-
fica) vão sempre se opor às mudanças. No
problema em questão, a justificativa baseia-
se nos direitos autorais dos artistas, o que é
uma piada, pois apenas uma pequena fração
do extorsivo preço dos CDs vai efetivamen-
te para os autores. Pode-se perceber que
quase nenhum artista (exceção feita ao Met-
talica) posicionou-se contra o Napster. Sen-
do assim, fica claro que só estão em jogo os
interesses das grandes gravadoras. Deve-se,
porém, ter em mente que certas mudanças,
como as impostas pela popularização da in-
ternet, são avassaladoras e por isso mesmo
irreversíveis. Mesmo que o Napster real-
mente feche, torna-se evidente que esse mo-
do de troca de músicas (ou jogos, filmes,
programas...) mais cedo ou mais tarde pre-
valecerá, o que tende a favorecer os artistas
de real qualidade, diminuir a força de outros
de qualidade duvidosa que nos são impostos
pela mídia e ainda acabar com o "vampiris-
mo" das gravadoras para com os artistas. Pe-
dro Abrahão - Niterói.

Diferença
O salário mínimo no Estado do Rio é de

R$ 220, mas o desconto do INSS continua
sendo sobre o valor de R$ 151 determinado
pelo governo federal. Agora pergunto: para
onde vai a diferença? Pelo silêncio da popu-
lação deste estado, parece que todos sabem a
resposta, menos eu. Rosely Curi Rondinel-
li - Rio de Janeiro.

Provincianismo
Duplamente infeliz a afirmação do secre-

tário de Urbanismo Sirkis de que o subsídio
à Fórmula Indy é um fardo para o orçamen-
to do município. Se formos usar os proble-
mas da cidade como desculpa, nenhum
evento de vulto jamais será realizado. O Rio
de Janeiro se transformará na maior cidade
provinciana do país. (...) Henrique P. Costa
Figueiredo - Rio de Janeiro.

IPTU
Há mais de um ano, equipes da Prefeitura

do Rio, parece-me que credenciadas, diziam
estar iniciando trabalho de medição de áreas
edificadas dos imóveis em toda a cidade. Es-
tiveram em nosso edifício e consideraram
normal a situação do nosso apartamento. Pa-
ra minha surpresa, no carne do IPTU 2001,
houve um aumento de cerca de 30% em rela-
ção a 2000, enquanto a imprensa vem infor-
mando que o aumento seria de 6,04%. Mas
examinando o carnê, verifiquei que foi au-
mentada a área edificada cm 27 metros qua-
drados, sem que nada de obra de acréscimo
tenha sido ali realizada. Pergunta-se: como se
pode alterar uma metragem anterior, verda-
deira, feita com base nas plantas da edifica-
ção e que vinha prevalecendo há 28 anos? No
nosso prédio, todos os apartamentos foram
alterados na metragem da área edificada e a
informação é de que consideraram as paredes
dos imóveis para os acréscimos. Será, então,
que vínhamos pagando IPTU de forma inde-
vida durante tantas décadas? Francamente, é
revoltante. O prefeito, que na recente campa-
nha eleitoral falou em rever esse brutal abuso,
tem agora o dever de cumprir sua promessa,
resgatando os direitos dos contribuintes. Luiz
Nunes de Brito - Rio de Janeiro.

Sacrifício
A agência Leblon do Banco do Brasil, pa-

ra solucionar problema de segurança (foi as-
saltada várias vezes), levou o atendimento pa-
ra os segundo e terceiro andares. Quem deu tal
solução se esqueceu de que a agência tem um
único elevador. Quando está enguiçado (fato
comum) ou quando está cm manutenção, co-
mo agora, idosos, gestantes e deficientes físi-
cos são obrigados a subir dois andares pela es-
cada - até quatro lances - para serem atendi-
dos. Gilson Sampaio - Rio de Janeiro.

Mazelas
Acabada a festança da Banda de Ipanema

havia mais de 100 mendigos por todo o bair-
ro. Grande parte formada dc crianças, lutan-
do pela venda de balas e chicletes. Tudo is-
so pouco após o anúncio da Prefeitura do
Rio de que a população de rua seria retirada.
Num só episódio, duas mazelas brasileiras
se repetem: a da injustiça social e a das pro-
messas vazias. Promessas vazias jamais re-
solverão problemas e a injustiça social tende
somente a aumentar. Márcia Lemos T.
Barbosa - Rio de Janeiro.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasil
n5 500, 65 andar. CEP 20949-900, Rio de Janeiro, RJ.
Fax 021-574-4858.
As cartas, e-mails e fax serão selecionados para publi-cação, no todo ou em parte, entre os que tiverem as-
sinatura, nome completo legível e endereço que per-mita prévia confirmação. Pede-se aos leitores a genti-leza de redigirem textos com 15 linhas, no máximo.

c-muil: cnrtu.s@jb.coni.lir
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Deputado de

outro tempo

A morte esperada de Joaquim Fiúza Ramos,
que soube pelo anúncio da missa de sétimo dia,
com o choque amortecido pelo seu longo pade-
cimento, a coincidência do período negro do
Congresso, humilhado por escândalos e atola-
do no charco de episódios vexaminosos, mexeu
nas minhas lembranças, com a comoção do res-
gate de casos de tempo perdido no passado.

O sofrido coração saudosista, tocado pelo
desaparecimento do amigo impecável, desfila
as muitas histórias da minha geração, que teve
no deputado Joaquim Ramos, do sábio e ma-
treiro PSD. um dos seus mais confiáveis infor-
mantes. Com as características próprias de per-
tonalidade singular, que se escondia à sombra
do mano mais velho, Nereu Ramos, chefe poli-
tico da família, de Santa Catarina c do país.

Magro, espigado, elegante, o andar ligeiro
como se caminhasse na ponta dos pés, cabelos
fartos e negros sempre penteados no capricho,
dentes ü mostra no sorriso da amabilidade per-
manente, o deputado Joaquim Ramos viveu sua
grande fase na Câmara antes da mudança da ca-
pitai, no decoro do Palácio Tiradentes: sóbrio,
de dimensões modestas, sem as mordomias dos
nichos de empreguismo, nepotismo e vadiagem
dos gabinetes individuais de parlamentares,
praga que se espalhou pelas assembléias Iegis-
lativas estaduais e câmaras de vereadores, na
onda suja da corrupção e do desperdício do di-
nheiro público que corrói a respeitabilidade do
Legislativo e ataca todos os poderes.

Nascido em Lajes (SC), em 27 de julho de
1910, de família com sólida tradição política,
filho de Vidal de Oliveira Ramos, que fez car-
reira completa, de vereador, deputado esta-
dual, duas vezes governador do Estado, de-
putado federal e senador, Joaquim Ramos se-
guiu a vocação doméstica. Começou por onde
muitos acabam c outros não chegam lá. Fun-
dador da seção estadual do Partido Social De-
mocrático, com a queda do Estado Novo, ele-
geu-se deputado federal à Assembléia Nacio-
nal Constituinte de 45. reelegendo-se em 50,
54, 58, 62 e 66, quando, enfarado de Brasília
e calejado pelas decepções e o desencanto
com a Redentora, concluiu o último mandato
em 71 e regressou de vez ao seu hospitaleiro
apartamento, em frente ã praia do Leblon, na
Avenida Delfim Moreira.

Muitas manhãs caminhamos junto no cal-
çadão, trocando reminiscências e carpindo
angústias. Purgo o remorso de não ter reco-
Ihido o depoimento de uma época de um dos
últimos sobreviventes com ativa participa-
ção nos bastidores. Entrevista sempre adiada
pelos mais diversos pretextos: inoportunida-
de, falhas de memória exigindo consulta a
documentos, a alegação do desinteresse dos
leitores por coisas passadas, roídas pelas tra-
ças nos baús sem serventia.

Morre, com Joaquim Ramos, o relato preci-
so de episódios com a irrecuperável veracidade
do testemunho de um homem de bem. O rosa-
rio de muitas contas da intriga palaciana da co-
pa e cozinha do governo medíocre do presiden-
te Eurico Dutra, que vetou a candidatura natu-
ral de Nereu Ramos à presidência, em 50,
abrindo a picada para a volta de Getúlio Vargas,
na desforra do voto e no desfecho trágico do
suicídio. Ali, truncou-se o destino do país. Ne-
rcu seria eleito com apoio da UDN ou de parte
da oposição e de Getúlio, prometido em encon-
tro em São Borja, que cobri como repórter, nos
primeiros passos vacilantes de foca.

Nos cinco quilômetros de conversa do Le-
blon ao Arpoador, ouvi, com minúcias que a
cuca não registrou, o completo depoimento
sobre o encontro do marechal Humberto
Castello Branco, candidato à inauguração do
rodízio dos generais-presidentes, com a cú-
pula do PSD, presente, por meia hora, o sô-
frego e apressado ex-presidente Juscelino
Kubitschek. Na avaliação do anfitrião, a cas-
sação de JK e o fim do sonho do retorno em
65, começaram a ser tecidos ali, com a má
impressão visível de Castello com a leviana
superficialidade de Juscelino, consultando o
relógio, demorando-se poucos minutos e re-
sumindo o diálogo, que deveria estender-se
até a madrugada, a obter o compromisso da
realização das eleições de 65 em troca do
voto prometido e cumprido para a eleição in-
direta de Castello. Uma história que não
honra a biografia de ambos.

Joaquim Ramos começou a morrer quando
perdeu a esposa, Maria, a doce e inseparável
companheira da vida de casal sem filhos. Não
fui visitá-lo nos meses finais de doença e hos-
pitai. Faltou coragem para vencer a resistên-
cia de vê-lo desfigurado pela doença. Mas a
sensação de perda e de vazio explica o tom
pessoal da despedida e as lembranças espar-
sas de uma época coberta pelo pó do passado
e; a saudade no desterro da solidão.

CLÁUDIO PAIVA
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Maias' na televisão

MOACIR WERNECK DE CAS TRO*

Está acontecendo na história da televisão brasileira
- debaixo de nossos olhos, ao vivo - um episódio que
podemos qualificar de emblemático, para usar uma
palavra da moda. Trata-se do fracasso de público da
minissérie inspirada em Os Maias, o grande romance
de Eça de Queirós. Em vão e Rede Globo se esforçou
por produzir uma obra que ao mesmo tempo conquis-
tasse a maior audiência e se impusesse pela perfeição
estética. O resultado surpreendente foi assim exposto
no título de um jornal paulistano: "Qualidade derra-
bou ibope de Os Maias".

Segundo o diretor da produção, Luís Fernando
Carvalho, é o momento de fazer uma reflexão so-
bre a TV brasileira. Diz ele: "O Brasil tem um pú-
blico emburrecido pela massificação". A autora
da adaptação, romancista Maria Adelaide do
Amaral, concorda, afirmando que "o 

público bra-
sileiro não está preparado para a qualidade".

E um diagnóstico espantoso. Todos os recursos
da Globo foram mobilizados para o sucesso da no-
va minisserie. O malogro não resultou de críticas
demolidoras, ou apenas de contratempos técnicos,
como o inexplicável encurtamento do capítulo de
estréia, ou de falhas na sonorização, como se tem li-
do. Houve também a limitação do tempo do progra-
ma, empurrado para um horário incerto, quase de
madrugada. O fato concreto é que o ibope tem sido
inapelavelmente baixo. E o paradoxo é que isso
ocorre com uma novela que a Globo imaginou ca-
paz de atenuar o seu pecado capital, de absolvê-la
dos atentados que comete reiteradamente contra a
qualidade e os padrões éticos, pondo no ar, como
outras empresas congêneres (de menor audiência,
portanto menos nocividade), programas e filmes
enlatados que banalizam o crime e apelam para
uma torpe baixaria de violência e sexo.

A Vênus Platinada foi vítima de uma falseta do des-
tino, no momento cm que mais ansiosamente buscava
se redimir. Ela tem feito tentativas, num ou outro pro-
grama, para manter as aparências de estar atendendo às
finalidades educativas e culturais que lhe são exigidas
prioritariamente pala Constituição, em troca da con-
cessão do canal pelo Estado. Raramente, porém, como
nessa minissérie, realizada a capricho, com excelentes
intérpretes, magnífica reconstituição de cenários, dire-
ção com um sentido de bom cinema-cm que ate se vis-
lumbrou um toque viscontiano. Houve, evidenlemen-
te, um cito de cálculo, estranhável em se tratando de
uma empresa que se destaca pelo profissionalismo do
marketing. A massificação, esse Mefistófeles dos tem-
pos modernos, veio cobrar implacavelmente ao Fausto
da Rua Lopes Quintas o tributo fatal a que tem direito.

Curioso é que a Globo, tempos atrás, inspiran-
do-se no mesmo Eça de Queirós, fez com O primo
Basílio um trabalho que obteve boa aceitação sem
precisar de truques e sofisticações. Na época, elo-
giei o fiel aproveitamento dos diálogos do roman-
cista português e manifestei a esperança de que
aquilo contribuísse para valorizar a literatura, em
contraste com o baixo nível da produção da cultura
de massa. Fiquei esperando.

Mas a atual minisserie coloca outra questão, que
interessa de perto aos que amam a literatura sem me-
nosprezar as potencialidades da televisão. É a chama-
da adaptação. Por força de um contrato que o autor
assina, fazendo um bom negócio cm comparação
com os geralmente magros direitos autorais recebidos
das editoras, ele cede à empresa de TV o direito qua-
se ilimitado de mexer em sua obra - e daí, seja o que
Deus quiser. Mais ainda em caso de domínio público.
Pois mexida não faltou no caso de Os Maias. Houve
até um enxerto, uma espécie de operação transgênica
pela qual foram encaixados à força, no entrecho do
romance, personagens e situações extraídos de A re-

lú/nia. Mais ainda, anunciou-se que também contri-
buirá para essa infeliz plástica outro livro de Eça,
Alves & Cia, uma anedota de adultério e de um due-
Io que não houve. Assim, o que resulta é uma salada
que poderia intitular-se Maias & Cia.

O objetivo era incorporar mais humor aos "episó-
dios da vida romântica" de Os Maias. Não seria bas-
tante a comicidade que Eça espalhou no livro, fazen-
do ecoar alegremente aquele "sarcasmo ibérico" sau-
dado por um admirador da obra que se chamava Mi-
gucl de Unamuno. Esse elemento de humor, em con-
traponto ao drama central, é um traço característico do
romance, "um revestimento de sua realidade", como
observou Álvaro Lins na História literária tle Eça de
Queirós. Mas a televisão achou pouco, e tome Rapo-
são com a titi Patrocínio, tome enxertos para tornar as
iguarias da boa literatura tão palatáveis ao telespecta-
dor quanto a gororoba da Zorra total.

Acontece que não era preciso pular a cerca. Por
exemplo, em lugar das extemporâneas acrobacias
sexuais do Raposão com a espanhola de A relíquia,
quanta coisa adequada haveria a extrair do próprio
Os Maias'. Será que para traduzir esse livro cm lin-
guagem de TV era mesmo necessário "aperfeiçoar"
a trama romanesca com lances que alteram a linha
mestra do enredo? Acho que não. Mas quem sabe
se um dia será possível aperfeiçoar, sem aspas, este
nosso país, a ponto de tornar a cultura compatível
com a audiência? Esse é o verdadeiro problema.
Faço votos pura que se realize a expectativa otimis-
ta da escritora Maria Adelaide do Amaral, quando
diz: "Talvez o público não esteja acostumado a ver
tanta qualidade na TV. E. rendido ao bom gosto,
exija a mesma qualidade dos outros programas de
televisão que nos são oferecidos." Tomara!

'Jornalista, escritor
e-mail:moacirwerneck@openlink.com.br

Roma amor, amor a Roma

~ *

Repórter político do JORNAL DO BRASIL
e-mail: villas@jb.com.br

LUCAS MOREIRA NEVES*

Quase 13 anos e meio, de abril de 1974 a se-
tembro de 1987, durou a minha primeira perma-
nência em Roma. Chamado por Paulo VI, colabo-
rei depois com João Paulo I e com João Paulo II,
a serviço da Cúria Romana.

Algum leitor benévolo se recordará de que cn-
tão, desta cidade, comecei a escrever semanalmen-
te para os jornais do Brasil. Nesses artigos hebdo-
madários, no cabeçalho, acima do título próprio,
coloquei uma rubrica: Mensagem de Roma.

Esta crônica assinala uma reincidência e um
recomeço: há dois anos e meio, de novo em Ro-
ma, proponho-me retomar a presença nos jornais
do meu país. Mudei porém os termos da rubrica
para Roma amor, amor a Roma.

Pela sua simples estrutura, esse título nos diz
duas coisas. Primeira, que este amor vai em todos
os sentidos, de trás para a frente e da frente para
trás. Segunda, que é um amor recíproco: Roma ama
seus habitantes e é por eles amada.

Em prova de amor Roma dá todos os dias a
quem mora aqui o presente inestimável de uma cul-
tura rica, profunda e variada. Oferece um clima dos
mais amenos. Oferece uma beleza natural e um es-
plendor arquitetônico - basílicas, palácios, praças,
monumentos-de incomensurável valor, como pou-
cas cidades do mundo. Oferece uma densa espiri-
tualidade construída sobre os túmulos de Pedro e
Paulo e de miríades de outros santos.

Em troca, ama-se Roma. A Roma da loba e dos
>

gêmeos, mais tarde fundadores da cidade. A Roma
capital de um império. A Roma dos Césares, das ca-
tacumbas e dos mártires cristãos. A Roma dos Papas.
Ama-se Roma, se a ela se pode aplicar o dístico gra-
vado por um conhecido e discutido homem público
deste país ma fachada do Palácio das Exposições,
dístico referente à Itália como "um 

povo de santos,
de poetas e de navegadores". Poderíamos acrescen-
tar: de mártires e de heróis, de músicos e de artistas,
de conquistadores. Ama-se a Roma dos Pontífices.

E impossível esquecer que, ha quase 2 mil
anos, e fora breves períodos, de Pedro a João Pau-
lo II, em Roma os Papas fixaram morada. De cer-
to modo a função de Pastor Universal da Igreja
Católica se entranha em Roma, chegando quase a
identificar-se com a urbe. Quem aqui vem, pere-
grino ou turista, rei ou chefe de Estado, difícil-
mente abre mão do privilégio de ver e ouvir o Pa-
pa. A imagem de santidade e ilustração, de huma-
nidade e de valor natural, de autoridade moral e
confiabilidade, da imensa maioria dos Papas faz
certamente parte do patrimônio de Roma.

O Pontífice atual é, sem dúvida, um desses Pa-
pas excepcionais por vários motivos: o Grande Ju-
bileu do ano 2000 o mostrou. Sua palavra pontual e
incisiva, seu ensinamento, seus gestos significati-
vos, seu testemunho de fé, sua humildade, indômi-
ta coragem, seu compromisso com a pessoa huma-
na e com os valores morais do homem fazem dele,
num tempo de crepúsculo da maioria das lideran-
ças, um autêntico, quase solitário, líder universal.
Um ponto de referência forte e luminoso.

Sob a rubrica que serve de título à presente crô-
nica, é natural que, nos artigos semanais, eu fale
freqüentemente de Roma com amor. Creio que nin-
guém se surpreenderá que eu me refira com certa
freqüência ao Papa repetindo seu ensinamento, ex-
plicando sua ação, sublinhando um ou outro aspec-
to do seu combate em favor da pessoa humana nu-
ma sociedade mais justa e fraterna, mais solidária
do que tem sido até agora.

Como no passado, em Roma ou em Salvador,
entendo colocar nesses artigos simples reflexões de
um pastor que se faz jornalista (não propriamente
de um jornalista-pastor). Com eles desejo pôr hu-
mildemente uma pedra e ajudar meus leitores - que
certamente não chegam aos 25 previstos por Ales-
sandro Manzoni para o seu Promessi Sposi - na
construção do mundo do III Milênio. Eles terão ine-
vitavelmente um cunho filosófico e teológico. Fala-
rão de psicologia e de sociologia. Versarão sobre
princípios de moral e ética - sobretudo de bioética
- para atenuar o "inverno ético" que estamos so-
frendo. Tratarão de um humanismo cristão - do ho-
mem novo que as ideologias não conseguem engen-
drar mas que o cristianismo c chamado a plasmar.

E com prazer que retorno a esta coluna de jor-
nal. da qual sentia uma certa saudade. Ela será
um ponto de encontro, uma certa comunhão espi-
ritual entre pessoas geograficamente distantes.
De certo modo ela encurtará essas distancias e
me permitirá uma presença no Brasil.

*Cardeal, arcebispo emérito de Salvador
> *
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Israel executa 
guarda-costas 

de Arafat

¦ Violência nos territórios palestinos aumenta e confronto ameaça voltar à intensidade dos primeiros dias da rebelião

JERUSALÉM - Helicópteros
israelenses mataram ontem um
oficial palestino da Força 17,
guarda pessoal de Yasser Arafat,
disparando três mísseis contra o
seu carro na Faixa de Gaza. O ata-
que ocorreu num dia especial-
mente violento, com choques em
vários pontos dos territórios pa-
lestinos e nos quais a intensidade
dos confrontos se aproximou do
nível dos dias do início da intifada
(revolta). Um menino palestino de
14 anos também foi morto na Fai-
xa de Gaza. Acusado pelos pales-
tinos, o Exército de Israel negou
seu envolvimento no episódio.

O atual primeiro-ministro, o
trabalhista Ehud Barak congratu-
lou o Exército pela morte de Ma-
sud Ayad, 54 anos, a quem Israel
acusa de pertencer ao Hisbolâ, gru-
po radical sediado no Líbano com
apoio do Irã. e de ter planejado cin-
co ataques contra soldados e civis
do assentamento de Netzarim."Qualquer um que pretenda
atentar contra israelenses não es-
capará ao longo braço do nosso
Exército", disse Barak, que rece-
beu do primeiro-ministro eleito,
Ariel Sharon, o convite para ocu-
par o Ministério da Defesa.

Crime - A Autoridade Nacio-
na! Palestina (ANP) classificou a
morte de Ayad de "um crime lie-
Üiondo", que faz parte da "políti-
ca de assassinatos" empreendida
por Israel. Mais de dez ativistas e
lideranças palestinos foram elimi-
nados em ataques do Exército is-
raelense nos últimos cinco meses.
O comunicado nega que Ayad. re-
centemente promovido a tenente-
coronel da Força 17, estivesse a
serviço do Hisbolá, afirmando

que ele foi um "leal integrante da
Fatah [a organização de Arafat]
nos últimos 30 anos".

Um dia antes do ataque, o pri-
meiro-ministro Ehud Barak tinha
sido questionado pela Corte Su-
prema israelense sobre a política
de execução de líderes e ativistas
palestinos acusados de terroris-
mo. Barak argumentou em carta
enviada aos juizes que a prática se
justificava 

"numa situação de
guerra de modo geral e no direito
de autodefesa de modo concreto".
Na mensagem ele diz que 

"o di-
reito internacional permite atacar
durante uma operação alguém que
se dispõe a realizar atentados con-
tra objetivos israelenses".

Críticas - A política de elimi-
nação de dirigentes palestinos é alvo
das críticas de organizações de di-
reitos humanos de Israel e da comu-
nidade internacional. Ontem, a pre-
sidência da União Européia, ocupa-
da no momento pela Suécia, emitiu
nota de protesto contra a execução
de Ayad, considerando-a "inaceitá-
vel e contrária ao império da lei".

O ministro da Autoridade Pa-
lestina Hassan Asfour afirmou
que a morte de Ayad não iria deter
o levante palestino. 

"Os israelen-
ses não terão a sensação de paz e
segurança enquanto os palestinos
não puderem ter a mesma paz e
segurança", disse ele.

Alegando a necessidade de
evitar ataques contra seus solda-
dos e tentativas de infiltração, Is-
rael teriam entrado com tratores
400 metros em território palestino
na fronteira entre Israel e a Faixa
de Gaza. Sob disparos do solda-
dos israelenses, os palestinos, se-
gundo eles, teriam sido forçados a

abandonar um de seus postos po-
liciais.

Na passagem de Karni. em Ga-
za, Bilal Ramadan, 14 anos, mor-
reu com um tiro no coração. Um
alto oficial palestino, o general
Abdel-Razek Al-Majaydeh, disse
que o menino foi morto por um
franco-atirador armado com um
silenciador. O Exército de Israel
rejeitou esta versão, sugerindo
que ele tenha sido morto numa"disputa interna entre palestinos".

ONU - Um colono israelense
do assentamento de Gush Katif foi
ferido por disparos feitos do campo
de refugiados palestinos de Khan
Younis. Uma batalha entre os dois
pontos, iniciada segunda-feira, foi
retomada ontem com mais de 30
palestinos feridos. Uma equipe da
ONU que visitava o campo de refu-
giados para investigar as causas da
violência foi obrigada a procurar
abrigo contra os tiros.

O porta-voz do Exército israe-
lense, Ron Kitrey. ao justificar a
execução de Ayad para os jomalis-
tas, informou que o filho do oficial
palestino tinha sido preso e que per-
tenceria à mesma "célula" do His-
bolá que o pai. 

'Tínhamos indícios
concretos de que Ayad continuava a
planejar ataques terroristas", disse
Kitrey. Segundo o porta-voz, o
Exército continuará a empreender
ações desse tipo. "Seguiremos com
essas operações no futuro, como li-
zemos no passado", disse, explican-
do que Ayad tinha sido atingido nu-
ma área desabitada. No ano passa-
do, quando um helicóptero israe-
lense matou outro oficial da Fatah
num ataque semelhante, duas mu-
lheres que passavam pelo local
morreram atingidas por estilhaços.

Faixa do Gaza - Reuters

Policiais palestinos examinam carro cie AvaJ, destruído por mísseis disparados por helicópteros'

Likud discute programa comum

JERUSALÉM - Enquanto a vio-
lência aumentava, o primeiro-minis-
tro eleito - mas ainda não empossa-
do - Ariel Sharon, do Likud, anun-
ciava que estava "a 

ponto de formar
o governo de união nacional que
prometeu durante a campanha". Em
negociações com os trabalhistas, re-
presentados pelo atuai primeiro-mi-
nistro, Ehud Barak, os dois líderes
chegaram a um acordo em tomo das
propostas básicas sobre as relações
com os árabes a serem incluídas nu-
ma plataforma comum. Os dois par-

tidos aceitariam buscar um acordo
parcial com os palestinos e não criar
novos assentamentos nos territórios
ocupados. Concordam também que
qualquer acordo final com os pales-
tinos, a Síria ou o Líbano deve se-
guir o princípio da troca de terra por
paz, de acordo com as resoluções
242 e 338, da ONU.

Ficariam de fora pontos polêmi-
cos como o desmantelamento dos
assentamentos judeus mais isolados
dentro do território palestino, defen-
dido pelos trabalhistas mas rejeita-

dos pelo Likud. Enquanto Barak; é
cotado para assumir a pasta da Deli'-
sa num possível governo de Sharon!
Shimon Peres estaria interessado no
Ministério das Relações Exteriores.

A esquerda do Partido Traba-
lhista, no entanto, resiste a unia
adesão a um governo de "união na-
cional". O atual ministro da Justiça;
Yossi Beilin. criticou seus colegas'
de partido, que 

"com medo de per-
derem suas pastas" estariam dis-
postos 

"a vender a alma e matar ás
esperanças de paz".

Fujiinori

pode perder

nnunidade

LIMA - A procuradoria-geral
do Peru vai abrir formalmente o
primeiro processo contra o èx-í
presidente Alberto Fujimori,
destituído ano passado, devido
aos escândalos envolvendo õ
chefe do seu serviço de inteli-
gência, Vladimiro Montesinos.
Declarado "moralmente inca-
paz" para governar, Fujimori fu-
giu para o Japão. Até agora, as
acusações vinham se concen-
trando em Montesinos.

Antes de o processo ser aber-
to. o Congresso precisaria cassar
a imunidade de Fujimori. No Pe-
ru, os ex-presidentes gozam de
cinco anos de imunidade após
deixar o cargo. Entre as acusü-
ções que seriam levantadas esta-
riam a de enriquecimento ilícito e
de apropriação indevida de ver-
bas públicas. Todos os casos esta-
riam relacionados a Montesinos,
o ex-homem forte do governo. O
promotor José Ugaz explicou que
sua equipe vem trabalhando para
estender as acusações contra
Montesinos ao ex-presidente.

Extradição - O Congresso
está dividido atualmente entre se-
guidores do atual presidente, Va-
lentín Paniagua, e os adeptos de
Fujimori que ainda resistem no
parlamento. Paniagua, que tem a
missão de organizar as eleições
presidenciais de 8 de abril, vem
empreendendo uma cruzada anti-
corrupção. Se Fujimori vier a
perder a imunidade, o governo
peruano teria que pedir a extradi-
ção do ex-presidente, atualmente
no Japão. Além do fato de os dois''
países não terem assinado tnri
tratado de extradição, o governo
japonês já anunciou que não pre-
tende entregar Fujimori.

Ontem foi divulgada mais uma
das centenas de fitas de vídeo gra-
vadas pelo serviço de inteligência'
de Montesinos. Nelas, personíili-'
dades públicas foram filmadas ne-
gociando ou aceitando propinas'
de funcionários do governo. No
novo vídeo, um grupo de congres-
sistas leais a Fujimori se encontra
com Montesinos e com o ex-pre-
sidente, que se gaba de ter "o con-
trole sobre Poder Judiciário c o
Ministério Público".
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Colômbia 
passa 

'guerra 

suja' a limpo

¦.Condenação de militares reformados expõe a obscura ligação das Forças Armadas com a violência paramilitar no país

BOGOTÁ - Sob a acusação de
apoiar a violência das Autodefe-
sas Unidas da Colômbia (AUC) -
esquadrão paramilitar de direita

um general e um coronel refor-
ruatíos foram condenados por"pjevaricação 

por omissão" - fa-
Iq ^inédito no país. Uma corte
marcial concluiu segunda-feira
que o ex-general Jaime Uscátegui
t". o .ex-coronel Hernán Orozco
Castfo fizeram vista grossa aos
ataqties comandados pelas AUC
na localidade de Mapiripán, no
d|p®1amento de Meta, em 1997,
qpe fulminaram com o massacre
de 2% civis e um número não con-
fijmpdo de desaparecidos.

£ feta é a primeira condenação
de militares suspeitos de colabo-
rar com as AUC na "guerra suja"
dçá paramilitares contra os dois
principais grupos guerrilheiros do
país^ Uscátegui e Orozco recebe-
raitJ*pena de três anos de prisão e
vígier de pagar multas de USS 5
niKe USS 6,3 mil, respectiva-
nienle. Outros três generais, tam-
blmi acusados de negligência,
ainda não foram julgados. Uscá-
tegui, então comandante da Séti-
ma Brigada do Exército, alega
inocência e diz que vai recorrer
da sentença. Segundo ele, a res-
ponsabilidade de conter os para-
militares era de outra guarnição.

Pacto - Os veredictos foram
anunciados dias depois do encon-
tro histórico do presidente Andrés
Pastrana com o líder máximo da
principal guerrilha do país. For-
ças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc), Manuel Tiro
Certeiro Marulanda. Na reunião
de dois dias em Los Pozos, no
município de San Vicente dei Ca-
guán, governo e guerrilha anun-
ciaram que 

"concordam com a
importância de avançar nas dis-
cussões sobre os mecanismos pa-
ra acabar com o paramilitaris-
mo". O compromisso público de
Pastrana era a principal exigência
das Farc para retomar o diálogo
de paz, interrompido em 14 de
novembro.

Recentemente, o governo Pas-
trana anunciou que está se empe-

Torpedos

afundaram

o 
'Kursk'

MOSCOU - Numa reviravol-
ta completa na postura oficial
sobre os motivos do afundamen-
to do seu submarino nuclear
Kursk, em agosto passado, o go-
verno russo admitiu ontem que
os torpedos do barco são a causa"direta ou indireta" do acidente.
A declaração foi feita à agência
russa de notícias Interfax por II-
ia Klebanov, vice-primeiro-mi-
nistro e chefe da comissão que
investiga o caso.

Klebanov acrescentou que
sua comissão prepara um infor-
me preliminar a ser entregue ao
presidente Vladimir Putin. O
submarino naufragou no dia 12
de agosto no Mar de Bárents,
quando participava de manobras
navais em que testaria um torpe-
do com novo tipo de combustí-
vel. Os 118 homens que estavam
a bordo morreram.

Especialistas americanos
sustentavam que se registraram
duas explosões consecutivas no
Kursk - a primeira delas, de for-
ça semelhante à de uma ogiva de
ura torpedo moderno. Mas as
autoridades russas sempre de-
fenderam a de que uma colisão
com um submarino estrangeiro
(americano ou britânico) teria
causado o acidente.

A comissão presidida por
Klebanov estuda atualmente o
tipo de torpedos que o Kursk
levava, pedaços do submarino
recolhidos no fundo do mar
por mergulhadores e amostras
do metal do caso e de alguns
equipamentos, entre os quais a
câmara de torpedos, que, se-
gundo os especialistas, tam-
bém pode ter sido causa da tra-
gédia."A causa da catástrofe foi um
fator externo que atuou sobre os
torpedos ou foi um processo de-
sencadeado no próprio torpedo",
djsse Klebanov.

Reuters - San Carlos, Colômbia, 12/02/01 Reuters - 23/09/2000

w - WÊ.
Líder paramilitar conhecido como 'Cobra' monta guarda perto da fronteira com o Equador

nhando para cortar as ligações
entre as Forças Armadas e as
AUC. E também para levar os pa-
ramilitares à Justiça. As condena-
ções de Uscátegui e Orozco ocor-
rem a poucas semanas do início
da etapa militar do Plano Colôm-
bia, em março. Ativistas de direi-
tos humanos temem que a ajuda
de USS 1,3 bilhão do governo de
Washington à estratégia de com-
bate ao narcotráfico fomente a
prática da violência pelas Forças
Armadas. No Ocidente, os milita-
res colombianos, segundo eles,
estão entre os que mais desrespei-
tam os direitos humanos.

Violência - Enquanto gover-
no e Farc retomam hoje as nego-

ciações de paz, com o compro-
misso de chegar a um acordo de
cessar-fogo e fim das hostilida-
des, o país assiste a novos massa-
cres de civis. Na noite de segun-
da-feira, o ex-defensor do povo
Iván Villamizar, de 45 anos, foi
metralhado por cerca de dez pis-
toleiros quando saía da Universi-
dade Livre, em Cacutá, no depar-
lamento de Santander. Nenhum
grupo assumiu a autoria do aten-
tado. Mas as suspeitam recaem
sobre as AUC. que segundo a De-
fensoria de Bogotá, várias vezes
o ameaçou. Como defensor, Vil-
lamizar denunciou o massacre de
camponeses por paramilitares e a
omissão de chefes militares e po-

liciais frente às matanças no nor-
te do país.

Paramilitares e guerrilheiros
lideram uma guerra na qual a
principal vítima é a população ci-
vil. Em mais um ataque atribuído
às AUC, pelo menos sete campo-
neses foram assassinados em Se-
govia, no departamento de Antio-
quia, no Noroeste da Colômbia.
Segundo testemunhas, o grupo
armado rendeu toda a população
da aldeia de Machuca, para de-
pois selecionar os que seriam
mortos. Massacres assim ocorrem
sob a justificativa, tanto das AUC
quanto dos guerrilheiros, de que
as vítimas colaboravam com o
grupo rival.

Norfolk, Virginia - Reuters
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Bush visita uma base: acidentes graves no momento em que demonstra apoio aos militares

Novo desastre militar

mata seis americanos

HONOLULU - Um novo aci-
dente ocorrido na costa do Ha-
vai, desta vez envolvendo dois
helicópteros do Exército ameri-
cano, deixou ontem um saldo de
seis mortos e nove feridos. Os
helicópteros faziam um exercício
militar numa área de difícil aces-
so na ilha de Oahu, quando o de-
sastre ocorreu. O Exército não
exclui a possibilidade de um
choque entre as aeronaves, que
caíram a apenas 180 metros uma
da outra.

Havia 17 tripulantes a bordo
de dois helicópteros de guerra do
tipo UH-60 Black Hawk. O exer-
cício consistia num vôo baixo
durante a madrugada, feito com
as luzes apagadas e com o uso
óculos especiais para visão no-'

turna. É uma técnica avançada -
e perigosa quando realizada sem
as condições ideais. Funcioná-
rios do corpo de bombeiros de
Honolulu responsáveis pelo res-
gate inicial informaram que du-
rante a madrugada chovia torren-
cialmente na região.

Embaraço - "As condições
não eram as ideais, mas sufi-
cientes para voar", informou o
porta-voz do Pentágono, Craig
Quigley. A controvérsia também
cerca o número de mortos. "Há
seis mortos, nove feridos e dois
ilesos", informou a major Cyn-
thia Teramae. Os bombeiros de
Honolulu afirmaram, contudo,
que encontraram inicialmente
sete. O presidente americano,
George W. Bush, em visita a

uma base aérea no estado de Vir-
gínia, disse que o episódio "lem-
bra os riscos e o sacrifício envol-
vidos na carreira militar".

O caso representa um novo
embaraço para Bush. No último
sábado, um submarino nuclear
americano que fazia exercícios
táticos perto de Honolulu afun-
dou um navio-escola japonês no
momento em que chegava à su-
perfície. Nove dos 35 tripulan-
tes do navio japonês continuam
desaparecidos e as equipes de
busca estão a ponto de desistir.
Ontem, a Marinha americana in-
formou que enviu três minissub-
marinos para vasculhar o fundo
do mar em busca dos destroços
e de respostas para as causas do
acidente.

Castano crê que governo terá de dialogar com paramilitares>s

Líder quer negociar

BOGOI'Á - O líder dos 8 mil
homens que compõem as Auto-
defesas Unidas da Colômbia
(AUC), Carlos Castano, acusou
ontem o presidente Andrés Pas-
trana de ter se "ajoelhado frente
a uma guerrilha que não fez ne-
nhum gesto verdadeiro de paz"
desde o início das negociações,
em janeiro de 1999. Castano,
que vive na clandestinidade, cri-
ticou o governo por se recusar a
dialogar com os paramilitares -
inimigos dos grupos rebeldes de
esquerda, as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Farc) e o Exército de Liberta-
ção Nacional (ELN)."São três os setores neste con-
flito", argumenta Castano. "Mais
cedo ou mais tarde, quando des-
cobrirem que o Estado é incapaz
de destruir militarmente as AUC,
as Farc vão ter de nos levar em
consideração."

Além das Farc, Pastrana está
cada vez mais perto de iniciar
conversações formais com o
ELN. O alto comissário da paz
Camilo Gómez estuda a conces-

são de uma zona de distensão de
4 mil quilômetros quadrados no
Norte do país. Assim como fez
com as Farc - que ocupam
42.000 quilômetros quadrados
no Sul -, Pastrana espera criar
uma zona desmilitarizada para
dialogar com o ELN.

Em resposta a Castano, o mi-
nistro do Interior, Humberto de Ia
Calle, disse que no governo "não
há reconhecimento político das
Autodefesas". Castano não se faz
de rogado. "Pode ser um pouco
de falta de autoridade do presi-
dente, mas saberemos esperar o
momento certo para participar
das transformações sociais que
requerem o nosso país."

Relatório de dezembro do
Ministério da Defesa revela que
as AUC - que em 1986 conta-
vam com apenas 93 agentes - é
o grupo armado que mais cresce*
na Colômbia. Em 11111 país mer-*
gulhado em 37 anos de violên--
cia, é grande o número de orga-*
nizações civis que contratam es--
ses milicianos para a segurança*
pessoal.

Terremoto mata

92 em El Salvador

SAN SALVADOR - Ao menos
92 pessoas morreram e outras
200 ficaram feridas em um terre-
moto de 6,1 graus na escala
Richter ontem em El Salvador.
O tremor aconteceu um mês de-
pois do terremoto de 7,6 graus
que deixou mais de 800 mortos
no país.

Segundo o porta-voz da presi-
dência, López Portillo, o número
de vítimas pode aumentar. "Esta-
mos falando de um cifra conser-
vadora porque somente em Coju-
tepeque (33 quilômetros a leste
da capital, San Salvador) temos
notícias de que três escolas des-
moronaram em horário de aula",
disse o porta-voz.

Os estados de San Vicente, La
Paz, Cuscatlán, La Libertad e
San Salvador, todos da região
central do país, foram os mais
atingidos pelo terremoto. Segun-
do o Centro de Investigações
Geotécnicas de El Salvador, o
tremor de 6,1 graus teve início às
8h22 (12h22 de Brasília), durou
20 segundos e o epicentro foi
próximo ao povoado de San Pe-
dro Nonoalco, no estado de La

Paz, 62 quilômetros a sudoeste;
da capital. Mais cedo, o Centro;
Nacional de Informações sobre;
Terremotos, em Colorado, nos;
EUA, havia divulgado que o tre-;
mor tinha sido de 5,7 graus na es-;
cala Richter.

O ministro de Obras Públi--
cas, José Angel Quiros, disse •
que na cidade de San Vicente, •
também próxima da capital, cer- •
ca de 200 casas desabaram. "Há ¦
pessoas soterradas", completou -
o ministro. I

Em San Salvador, apesar do I
tremor ter atingido a cidade na I
hora do rush, não houve muitos I
danos. As escolas foram evacua-!
das como precaução. 

"Todo.
mundo deixou os escritórios.!
Nas ruas as pessoas chegaram a;
entrar em pânico", disse umal
testemunha.

O terremoto foi sentido tam- *
bém em Honduras e Guatemala, *
mas não há notícias de vítimas
nestes países. Em Tegucigalpa,
capital hondurenha, as pessoas
abandonaram seus locais de tra-
balhos com medo de desaba- -
mentos.

CHILE
Pinochet volta a
alegar inocência
Na primeira audiência realizada
na Corte de Apelações de
Santiago, o ex-ditador chileno
Augusto Pinochet alegou
inocência ontem da acusação
pela execução de 75 opositores
do regime militar, em 1973. O
tribunal deve decidir até amanhã
se leva adiante a ação que o juiz
Juan Guzmán Tapia iniciou no
último dia 29 de janeiro e que
colocou Pinochet em prisão
domiciliar.

ESTADOS UNIDOS
Clinton desiste de
escritório luxuoso
Depois de desistir de alugar
um escritório num luxuoso
edifício no coração de Nova
Iorque, o ex-presidente Bill
Clinton disse que deseja
instalar-se no Harlem, bairro
de população
predominantemente negra da
cidade. A decisão foi motivada
pelas críticas ao alto preço do
aluguel, calculado em US$ 738
mil anuais, que seria pago com
dinheiro dos contribuintes.

J
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Novo vírus ameaça os PCs

¦ Oferta de foto de tenista é isca para incautos instalarem programa replicante

Os fãs de tênis em geral de-
vem tomar cuidado com um no-
vo vírus que começa a circular
pelo mundo. Nascido na Holan-
da, ele já afetou PC no Extremo
Oriente e Austrália e como ou-
tros de sua espécie segue a tra-
jetória do Sol de Leste para
Oeste. E o Anna Koumikova,
batizado em homenagem à te-
nista russa, cuja suposta foto é a
isca para que seja aberto o ar-
quivo anexado e contaminado o
caderno de endereços. Vírus re-
plicante, Kournikova passa a en-
viar mensagens por email para
cada um dos nomes listados,
dando como remetente o incau-
to internauta.

Até a tarde de ontem, 50 mil
usuários da internet em Hong
Kong, segundo a firma especia-
lizada Trend Micro, haviam caí-
do na armadilha. Pelo menos 15
empresas haviam sido afetadas,
uma delas uma firma especiali-
zada em programas de computa-
dor. O arquivo anexado An-
naKotirnikova.jpg.vbs é acom-
punhado de uma mensagem em
inglês: Hi: Check Tliis! (Oi: Ve-
ja isso!)

AFP/Arte JB

Como se propagam
Emall com arquivo anexado de
uma pessoa conhecida
recebido

6 

^

Ao abrir o correio
eletrônico o vírus

0 ativado

0 vírus
ataca o
sistema
do computador

A dupla extensão .jpg.vbs
por si só deveria ser um alerta.
Jpg significa que o arquivo ane-
xado contém uma imagem e vbs
que, junto, há um pequeno pro-
grama de computador. Mas o
Microsoft Outlook, programa
de correspondência embutido
no Windows, costuma suprimir
a segunda extensão {vbs). tor-
nando o internauta presa fácil
de vírus como este.

Alerta - O fabricante de
programas antivírus McAffee
divulgou na noite de segunda-
feira um alerta para seus assi-

O
0 vírus se aloja no
caderno de endereços

nantes, informando que o
Kourinikova "é um elemento
destrutivo que tem a capacidade
de criar um dilúvio de mensa-
gens eletrônicas provocando um
engarrafamento na rede". Outros
fabricantes acreditam que ao
chegar ao ocidente, o vírus pode
causar tantos estranhos como o
IloveYou há cerca de um ano.

Ao contrário deste, que car-
regava no assunto mensagem
carinhosa de um remetente qua-
se-sempre pouco conhecido, o
arquivo de imagem do
Kournikova nada contém, exce-

,u uu.u,,,u,,„ó de um^mail
te@ol^os'nomWQ
/tadernojeíndereços, já com

o nome do remetente trocado

to o vírus. Os peritos dizem que
por isso é um programa que não
foi bem escrito, mas ainda as-
sim pega os incautos com a pro-
messa de foto da tenista famosa.
E recomendam:

Atualizar os programas an-
tivírus com regularidade;

Não abrir mensagens não
solicitadas com arquivos anexa-
dos e limitar os tipos destes que
podem ser abertos;

Vasculhar com regularidade
os arquivos do computador para
verificai' se não estão infecta-
dos.

Inpa abre rede de 
genoma

Dois dias depois do anúncio
oficial da primeira análise do
seqüenciamento do genoma hu-
mano, o Brasil começa a dar os
primeiros passos para pôr em
prática a rede nacional de
seqüenciamento de DNA. O Ins-
titulo Nacional de Pesquisa da
Amazônia (Inpa), um dos 25 la-
boratórios selecionados para in-
tcgrar a rede, acaba de receber
um seqüenciador automático,
máquina que montará parte dos

3,2 milhões de pares de bases (as
letras químicas que formam os
genes) da bactéria Chromobac-
lerium violaceum. A previsão é
que o projeto seja concluído em
até seis meses."O seqüenciamento do geno-
ma humano foi sem dúvida o
mais importante projeto da gene-
tica, mas outros organismos me-
nores, como a Chromobacterium
violaceum, também têm sua im-
portância", disse José Alves Go-

mes, coordenador do Laborató-
rio de Biologia Molecular do In-
pa. 

"Além disso, estaremos capa-
citando nossos pesquisadores
com a tecnologia empregada no
seqüenciamento genético", com-
pletou. O custo inicial do proje-
to, financiado pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia, é de R$8
milhões.

Freqüentemente encontrada
no solo e nas águas subtropicais
no Brasil, a Chromobacterium

violaceum, escolheu um rio para
morar: o rio Negro, na Amazô-
nia. A bactéria possui peculiari-
dades fisiológicas e metabólicas,
entre elas a produção do pigmen-
to violaceína, que ataca o parasi-
ta causador do mal de Chagas,
além de um peptídeo com ativi-
dade antitumoral comprovada
em camundongos. O microorga-
nismo também se destaca pela
capacidade de sintetizar políme-
ros biodegradáveis.

0 TEMPO

SOMAR

**6TEOROLOO»^

Tels.: (011) 3726-1299 e 3726-7906http://www.somarmGteorologla.com.br
http://www.tempoagora.com.br

LEGENDA
Tempo abafado, com sol entre nuvens, mas com
pancadas de chuva do centro ao sul do estado.
Entretanto, na capital as condições de chuvas são
mais isoladas.

ITAPERUNA. 24/33 18) E^S^j^RADO
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BARRA MANSA
23/32 ' i, ARARUAMA PANCADASANGRA 00S REIS RIO DE JANEIRO 23/32 % %/y CA80 FRIO DECHUVA
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AEROPORTOS

AEROPORTOS TEMPO VISIBILIDADE
GALEAO PN/PC BOA/MOD
SANTOS DUMONT PN/PC BOA/MOD
MANAUS I'N'PC BOA/MOD
FORTALEZA PN/PC BOA/MOD
RECIFE fW BOA
CONFINS PN/PC BOA/MOD
BRASILIA PN/PC BOA/MOD
CONGONHAS PN/PC BOA/MOD
GUARULHOS PN/PC BO/VMOD
VIRACOPOS PN/PC BOA/MOO
CURITIBA PC MOD
PORTO ALEGRE NB/PC MOD/BOA
LEGENDA CH • CHUVA: PC - PANCADAS DE CHUVA,
NB • NUBLADO. PN - PARCIALMENTE NUBLADO;
SOL ¦ SOL. RED ¦ HEDUZIDA. MOD ¦ MODERADA

ONDAS E MARES

' 
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS 5 DIAS NO RIO
AMANHÃ SEXTA DOMINGO

A/i
SABAD0

PANCADAS
24/34

UMIO.REL: 65%
VENTOS: HIUHt

PANCADAS
24/33

UMID.REL: 60%
VENTOS: N/NE

PARC.NUBLADO
24/34

UMID.REL.: 63%
VENTOS: N/NE

PARC.NUBLADO
25/34

UMID.REL: 60%
VENTOS: UNE

PARC.NUBLADO
25/35

UMID.REL: 63%
VENTOS: UNE

PRAIAS
RECOMENDADA O *A0 RECOMENDADA

O Flamengo OArpoador OPepê
O Urca O M'. Quitéria O Barramares
O Vermelha QPauIRedfem O Alvorada
O Leme OBart. Mltre O Macumba
ORep.doPeru O Vise. deAlb. O Pontal
O B.Ipanema OSãoConrado O Prainha
O Souza Uma O Pepino OGrumari
O Diabo OQuebra-Mar OGuaratiba

Hora Allura Hora Altura
Rio de Janeiro
Alta 07M2m 0.9 20hltm 1.0
Baixa 11h55m 0.5 14h42m 0.5
São João da Barra
Alta
Baixa
Macaé
Alta
Baixa
Cabo Frio
Alta
Baixa

08h16m
02h04m
07h19m
01h38m
07li39m
02h41m

0.9 20h45m 0.9
0.4 14h00m 0.5
0.9 19h48m 10
0.4 13h34m 05
0.8 20h08m 0.9
0.4 14h37m 0.5

Poente: i9h34
Nascente: 06h40 Cheia Minguante Nova

08/02 15/02 23/02

Região Sul - Temperaturas em gradativa elevação na
região. Ainda ocorrem pancadas de chuvas entre o norte do
Rio Grande do Sul e Paraná.
Região Sudeste - 0 sol aparece entre nuvens, mas ocorrem
pancadas de chuvas em São Paulo e sul de Minas Gerais. 0
norte da região, permanece seco, sem chuvas.
Região Centro-Oeste - Sol entre nuvens, com pancadas de
chuvas isoladas na região.
Região Norte - Sol pela manhã, com pancadas de chuvas
no decorrer da tarde.
Região Nordeste - Pancadas de chuvas isoladas na faixa
norte, mas o leste permanece com variação de nuvens.
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CIDADE TEMPO MÂX MlN
AMSTERDAM Pare. Nublado 4
BARCELONA Pane, lie Chuva 7
BEHLIM Pare. Nublado 2
BRUXELAS Sol 3
BUENOS AIRES Sol 28 19
CARACAS Nublado 27 24
CANCUN Pare. Nublado 26 25
CHICAGO Pane, de Cliuva 3
ESTQCOLMO Nublado 2
GENEBRA Sol -1
HELSINQUE Encoberto 1
LIMA Pare. Nublado 22 17
LISBQA Pare Nublado 14 12
LQNDRES Pare. Nublado 4
LOS ANGELES Chuva G
MEXICO Encoberlo 25 11
MIAMI Sol 24 22MQNTEVIDEU Pare Nublado 27 20
M0SC0U Neve -2 -6
NOVA IQRQUE Pane, de Chuva 2
ORLANDO Pare. Nublado 25 20
PARIS Sol 2
ROMA Pare. Nublado 10 8
SANTIAGO Sol 21 16
SIDNEI Pane, de Chuva 28 23
TOQUIO Pare. Nublado -2
TORONTO Pane, de Chuva 1
VIENA Pare. Nublado -1
WASHINGTON Pane, de Chuva 15 7

¦Aníllsa: SOMAR MSfMROLOGIA
Fonte»: MASTER/WG/USPCPTEC/1NPE/MGT

A CONDIÇÕES DAS ESTRADAS
Central dc Rádio da Policia Rodoviária Fe-
deral: 471-6111; Ponte Rio Nlterúh Bata-
Ihão Rodoviário da Ponte Rio-Niteról: 620-
8588; Rio-Petrópolis (Concer): 679-1022;
Rio-Santos: 688-2957; Rlo-Teresópolls
(CRT) 678-0001; NovaDutra: 0800-173536,
Via Lagos: (24) 665 6565 e DNER: 471-0171

Divulgação/APL-Nasa

Sonda: A Near-Shoemaker na concepção do artista cia Nasa
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Pouso: Local cia aterrissagem no Erosfoi escolhido do alto
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120m: Minutos antes do pouso, pioneiro e bem-sucedido

Near 
pousa 

no

Eros com sucesso

londrus - Ao contrário do
que se esperava, a primeira sonda
a pousar num asteróide continua
a emitir sinais para a Terra. Mas
embora mostre que ainda está
"viva", a sonda Near-Shoemaker
deixará de ser ouvida hoje pela
base de controle. O pouso no as-
teróide Eros na segunda-feira en-
cerrou oficialmente a missão da
sonda. Por mais que o envio de
sinais se mantenha pelos próxi-
mos três meses, quando as bate-
rias da Near se esgotarem, a aten-
ção dos técnicos do Applied
Physics Laboratory (APL) da
Johns Hopkins U niversity, estará
voltada para as imagens enviadas
por ela.

A operação de pouso come-
çou a 13h31 (horário de Brasília)
de segunda-leira, quando a Near
distava apenas 26 quilômetros do
asteróide. No momento em que a
sonda tocou a superfície de Eros,
numa espécie de vale batizado de
Hímeros, ela se movia a 1,9 me-
tro por segundo.

O pouso bem-sucedido foi co-
memorado pela missão de con-
trole. "A sonda foi feita para or-
bitar o asteróide. Fizemos com
que ela pousasse no Eros e ela
ainda está emitindo sinais", disse
Ed Weler, da Nasa. O chefe da
missão no APL, Robert Farquhar,
decidiu pela aterrissagem depois

que a Near orbitou o asteróide
por um ano.

Desenvolvida pelo Applied
Physics Laboratory da Johns
Hopkins University, em Laurel, a
Near transmitiu cerca de 160 mil
imagens da superfície rochosa do
Eros, ao longo do ano em que o
orbitou. O envio de dados foi dez
vezes superior ao inicialmente
planejado. As fotos costumavam
ter apenas 10 centímetros de re-
solução. A última imagem, no
entanto, mostrou 6 metros da su-
perfície de Eros de uma altura de
apenas 120 metros.

Planetas - O interesse em
estudar a superfície de Eros,
que está a 316 milhões de qui-
lômetros da Terra, não é mera
curiosidade. Os asteróides são
feitos de materiais resultantes
da formação do Sistema Solar.'
Apesar de girarem em torno do
Sol, são muito rochosos e pe-.
quenos para serem considera-,
dos planetas.

A análise dos asteróides pode
revelar sua composição química
e ajudar o homem a entender co-.
mo o Sistema Solar se originou.
Além disso, os dados podem au-
xiliar os técnicos a prever a órbi-
ta de Eros. Acredita-se que há
chance de que ele se choque
com a Terra daqui a 1,5 milhão
de anos. '.f
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fé no Brasil

País supera InglateiTa e sobe do 4o para o 3o lugar no ranking que mede a confiança das maiores empresas do mundo

Br LONDRliS - O Brasil subiu
Jieste ano para a terceira posição
&> ranking mundial que mede o
Mteresse e a confiança de investi-
S3j)res estrangeiros, revelou on-
Jwm a pesquisa Foreign Direct In-
f&stment Confidence (FDI) di-
folgada ontem pela consultoria
A.T. Kearney. Em 2000. o país
.ocupava a quarta colocação no
(índice, que traduz a opinião de
imil executivos das maiores em-
Ipresas do mundo. Na relação des-'te ano, o Brasil só fica atrás dos
Estados Unidos e da China, que
no levantamento do ano passado
já ocupavam a primeira e a ter-
ceira colocações, respectivamen-
.te. As surpresas de 2001 foram a
queda da Inglaterra da segunda
para a quarta posição do ranking
e a elevação do México do séti-
mo para o quinto lugar.

O Brasil lidera as intenções de
investimentos reveladas por exe-
cutivos espanhóis e ocupa a ter-
ceira posição entre os franceses e
norte-americanos ouvidos na pes-
quisa. Para 67% dos presidentes
de empresas espanholas, a econo-
mia brasileira estará melhor em
2001 do que em 2000. Durante
três anos o Brasil vinha ocupando
a quarta colocação no ranking ge-
ral e no máximo a terceira posi-
ção nas preferências isoladas dos
grupos nacionais de empresários.
Por causa da melhor colocação,
técnicos do governo brasileiro já
projetam o ingresso de investi-
mentos diretos do exterior da or-
dem de US$ 24 bilhões, apesar de
ser um ano sem grandes atrações
no programa nacional de privati-
«ação. No ano passado, esse tipo
de investimento atingiu USS 30,5
bilhões, sendo 23% originários da
venda do Banespa para o banco
espanhol Santander.

Direcionados - "Os bancos
centrais não precisam temer a re-
versão do irracional desempenho
da economia mundial dos últi-
mos anos. Os investimentos glo-
bais vão diminuir substancial-
mente em 2001 em comparação
com o ano passado, mas nossa
expectativa é que os investimen-
tos direcionados vão continuar a
crescer", disse o coordenador da
pesquisa e vice-presidente da
A.T. Kearney, Paul Laudicina."Os investidores do mundo intei-
ro estão preocupados com a eco-
nomia dos Estados Unidos",
completou Laudicina, para quem
indicadores que apontem uma
aterrissagem suave da economia
norte-americana serão os mais
importantes fatores a serem con-
siderados pelos investidores no
momento de tomar suas decisões
ao longo deste ano.

Os investidores ouvidos pela
pesquisa atribuíram o maior inte-
resse pelo México à estabilização
da economia do país e às reformas
políticas que estão sendo coloca-
das em prática pelo presidente Vi-
cente Fox, empossado no fim do
ano passado. Na opinião de Lau-
dicina. México, Brasil e China são
mercados emergentes que se mos-
traram fortes na resistência às últi-
mas crises financeiras internado-
nais c por isso estão atraindo o in-
teresse dos investidores. A favor
da China pesa ainda um exuberan-
te mercado consumidor formado
por 1,3 bilhão de pessoas, oito ve-
zes maior do que o brasileiro.

Inglaterra - A relutância
do parlamento da Inglaterra em
adotar o euro foi apontada pelos
investidores como um dos moti-
vós que fizeram o país cair no
ranking de confiança e interes-
sé. Em entrevista a um jornal
britânico, o vice-presidente da
Unilever, Niall Fitz Gerald. já
dissera que a empresa cogita
mudar seus planos de investi-
mento no país se a Inglaterra
não adotar a moeda única. "A
recusa manteria a libra esterlina
fora do euro por 10 ou 15 anos,
afetando o mercado", disse o
executivo da empresa anglo-ho-
lándesa. Em sentido inverso, a
mesma Unilever anunciou on-
tem que pretende investir USS
340 milhões no Brasil e na Ar-
géntina ao longo de 2001 por
cáusa dos bons indicadores ma-
croeconômicos dos dois países.

I

A REVISTA DE INTERNET

MAIS IMPORTANTE

DO MUNDO ESCOLHEU

O iG PARA HOSPEDAR

SEU PORTAL.
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ir\rz Internet Group do Brasil. ; ; B

A versão on-line da edição brasileira da Revista The Industry Standard, uma referência no

mundo dos negócios da web, está no iG. Mais uma razão para você acessar o nosso portal
e também mais um motivo de orgulho para o iG.

Internet Group do Brasil.
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www.idg.com.br

0 maior grupo de internet do Brasil.
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Afinidade cultural

atraiu os italianos

Os diretores da Telecom Itália Mobile, Elis Bontenpelli e
Guglielmo Noyra, confessaram que a afinidade cultural com os
brasileiros foi o grande atrativo que levou o grupo italiano a
marcar posição como a operadora de telefonia móvel com
maior área operacional no Brasil, pagando RS 1,543 bilhão pe-
Ias licenças das áreas 2 e 3 da Banda D da telefonia celular.

Os dois disseram à coluna que pretendem repetir no Brasil a
penetração que a telefonia celular já tem na Itália (70% dos ita-
lianos têm um celular) dentro de cinco anos. A TIM é a primei-
ra operadora da Itália, a terceira da França e a segunda da Espa-
ilha. Eles não temem a concorrência da Telefônica de Espanha,
que com a fusão à Portugal Telecom, passa a operar a Telesp
Celular e a Tele-Leste Celular, compreendendo os estados da
Bahia e Sergipe, além do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Na América Latina a TIM já opera no Chile, no Peru e na
Colômbia, onde aparece na segunda ou terceira posição. No
Brasil, quando a concorrência da telefonia celular ficar plena
em 2002, eles pretendem ser um dos três líderes do mercado.

Um desafio para a BCP, para a Telecom Américas, para a
Maxitel, para a Telemar e para a Americel, que exibem atual-
mente a maior musculatura na telefonia celular. Para eles, foi a
falta de intimidade com o estilo de vida latino que teria afasta-
do a inglesa Vodafone da atual rodada da telefonia celular.

Queda da gasolina ameaçada
A redução de 60% nas compras de dólar pelo Tesouro no mer-

cado de câmbio este ano (de USS 3 bilhões a conta foi reduzida
para USS 1.2 bilhão) interrompeu semana passada a escalada do
dólar comercial, que tinha ultrapassado a barreira dos RS 2.

A situação melhorou ainda mais esta semana, com a com-
pra da Caemi pela australiana I3IIP por quase USS 600 mi-
Ihões, incluindo a compra das participações dos minoritários.
A possibilidade de a japonesa Mitsui exercer em 60 dias o di-
reito de preferência sobre os 40% de suas ações ordinárias da
Caemi, em articulação com a Vale, não mudará o fluxo positi-
vo de dólares. Só eventualmente a fonte dos recursos que vão
ingressar no país.

A compra dos 19,9% do grupo Algar na Tess, operadora de
telefonia celular no interior de São Paulo, por USS 950 mi-
Ihões, a serem pagos pela Bell Canadá, a mexicana Telmex e a
SBC Communications, irriga ainda mais o mercado de dólar.

Para culminar, a entrega das áreas 3 (São Paulo) e 2 (Sul e
Centro-Oeste) da Banda D à Telecom Itália Mobile deve inje-
tar mais cerca de USS 390 milhões no mercado brasileiro este
mês (50%, a parte paga à vista, no total de RS 1.543 bilhão a
serem pagos pelas duas licenças).

Esse movimento, que ajuda a derrubar as cotações do dólar
comercial, deve ser levado em conta hoje pelo Copom na deci-
são de reduzir as taxas de juros (no mercado as apostas oscilam
entre 0,25 ponto percentual e meio ponto percentual - a taxa Se-
lie ficaria entre 15% e 14,75% ao ano), mas principalmente de-
ve ser olhado com enorme atenção - e porque não dizer torcida
- pelos consumidores brasileiros, especialmente os motoristas.

A queda do dólar é um fator essencial para dar esperança de
que a gasolina e o óleo diesel poderão baixar de preço em 6 de
abril, quando vai ser feito o primeiro ajuste trimestral de preços
este ano. Se o barril do petróleo custar menos de RS 55 reais no
período, a gasolina baixa de preço. Do contrário, tem mais um
reajuste. Com o dólar a RS 1,98 e o barril do tipo brent para en-
trega em março cotado a USS 28,45, o barril sai a RS 56,33.

O dólar e o barril têm de cair mais - para USS 27, por exem-
pio - para haver esperança de queda dos preços no posto.

Refluxo da internet
O presidente da Telemar, Manoel Horácio da Silva, confir-

mou que a empresa fecha até o fim desta semana a compra da to-
talidade do controle da área de infra-estrutura da iG, do qual já
é sócio minoritário. O fato confirma que o refluxo mundial da in-
ternet chegou ao Brasil. Os demais sócios do iG (antigos contra-
ladores do Banco Garantia, que controlam a Brahma e a Lojas
Americanas) vão continuar com o controle do conteúdo do iG.

0 peso do petróleo
Estudo da Onip. a Organização Nacional da Indústria do Pe-

tróleo, revela que a indústria do petróleo vai crescer 5% este
ano e contribuir com 0,4%, quase 10% do PIB brasileiro esti-
mado para este ano. Nada menos do que 137.425 postos de tra-
balho vão ser criados pelos investimentos de USS 3,7 bilhões
da Petrobras e seus parceiros nas atividades de prospecção, ex-
ploração e produção de petróleo.

E incluindo a produção de petróleo, gás e equipamentos pa-
ra as atividades de apoio, o movimento vai chegar a USS 4,6
bilhões, dos quais USS 663 vão ser recolhidos em impostos. Se
for considerada a área química, que responde por quase 10%
da produção industrial, a atividade de exploração de petróleo e
gás vai se aproximar de 1% do PIB.

Parece, mas não é
O Bradesco, maior banco privado brasileiro, comemorou o

lucro líquido recorde de RS 1,74 bilhão no ano passado, quase
o dobro dos RS 974 milhões apurados pelo Banco do Brasil em
2000, com crescimento de 15,5% sobre 1999.

Mas estudo dos economistas do serviço financeiro para a
América Latina do Dresdner Kleinwort Wasserstein Research
considera que o resultado do quarto trimestre do ano passado
na atividade bancária doméstica não foi tão brilhante.

Parte dos ganhos foram resultado da venda de um ativo im-
portante para a Portugal Telecom, por RS 317 milhões, e outros
R$ 56 milhões vieram de lucros das filiais do Bradesco no ex-
terior. O Dresdner alerta ainda que o Bradesco ficou com alto
grau de inadimplência (5,2%) ao assumir RS 1,2 bilhão em cré-
ditos de difícil recuperação quando da incorporação do Banco
Boavista. Para o Dresdner, a queda dos juros pode afetar o Bra-
desço. E certamente outros bancos brasileiros, como o BB.

Esta coluna é publicada às quartas, às sextas e aos domingos.
e-muil pura esta colunu: smeÇpjh.eoni.br
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Sem inflação, Brasil atrai

companhias multinacionais

¦ Tamanho do mercado e investimento reprimido explicam interesse no país
LUC1ANA BRAFMAN

Estabilidade econômica e |x>líti-
ca, grande potencial do mercado con-
sumidor, incluindo o Mercosul, e
perspectivas otimistas a longo prazo
fazem do Brasil um ótimo país para
receber investimentos diretos das
empresas multinacionais. "O Brasil é
a economia mais importante da
América Latina", define a economis-
ta do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Virene Roxo Matesco.

Como destaque, Virene cita a
preocupação da equipe econômica
com a administração pública. 

'A

qualidade da gestão é indiscutível.
Fernando Henrique Cardoso gasta
menos do que arrecada", elogia, ex-

plicando que as dívidas brasileiras
foram contraídas em época de "doen-

ça", mas atualmente vivemos dentro
do orçamento. "Isso sinaliza ao mun-
do que o país é sério".

Sem guerras - A inflação con-
trolada, a queda dos juros, o cresci-
mento do PIB em 2000 e as previ-
sões p;ira 2001 estimulam as empre-
sas transnacionais a apostarem no
Brasil. Já o Mercosul representa um
ganho de escala para quem investe.
No mais, as privatizações e as aquisi-
ções de empresas privadas também
trazem capital de longo prazo para se
instalarem em terras nacionais.

A economista da FGV cita ainda a
ausência de guerras e conflitos étni-
cos como atrativos. "O lado social
conta muito. O brasileiro é receptivo

e não acha ruim ter um estrangeiro
trabalhando ao seu lado". Na lentidão
da reforma tributária está o ponto fra-
co vcrde-am;irelo. "Se isso fosse re-
solvido, estaríamos ainda melhor".

Já Francisco Eduardo Pires de
Souza, do Instituto de Economia da
UFRJ, lembra que o Brasil esteve
fora do circuito de investimentos di-
retos por cerca de 20 anos. "Os in-
vestimentos diretos, em épocas de
inflação elevada, eram irrisórios - de
apenas USS 1 bilhão". O economis-
ta explica que o Brasil está tirando o
atraso. "Antigamente não havia
abertura. Em determinados setores
nem se podia investir", diz Pires de
Souza, referindo-se à legislação.
Mas ele sugere que a entrada de di-
nheiro no Brasil não será "indefini-

damente alta", devendo ceder um
pouco já a partir de 2001. "Os espa-
ços vazios vão sendo ocupados. Em
algum momento, há um freio".

O fato de os Estados Unidos te-
rem ficado em primeiro lugar na
pesquisa tem fácil explicação para
os economistas. "É a maior econo-
mia do mundo", diz Pires de Sou-
za. "Para ser considerado global, é
preciso estar presente nos Estados
Unidos", reforça Virene. A meda-
lha de prata conquistada pela China
é sustentada pelo enorme tamanho
de seu mercado, de um bilhão de
consumidores. "É a potência do sé-
culo XXI. E não tem badernas",
afirma Virene. "Sempre esteve fe-
chada e agora está se abrindo",
complementa Pires de Souza.
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Economia interna decide Selic

VALDEREZ CAETANO

BRASÍLIA - Pela primeira vez
em muitos meses, o comportamen-
to interno da economia terá mais
peso na decisão do Comitê de poli-
tica Monetária (Copom) na defini-
ção da taxa de juros básica do que
os cenários externos. Esta é a ava-
liação de consultores econômicos
e do mercado, que apostam na ma-
nutenção da taxa em 15,25%, ou
no máximo, numa queda de
0,25%. O Copom se reúne hoje pe-
lo segundo dia consecutivo para
decidir como fica a taxa de juro pa-
ra o mês de março.

O ex-ministro da Fazenda,
Mailson da Nóbrega, chama aten-
ção para o crescimento do consu-
mo interno. Segundo ele, a econo-
mia está dando sinais de aqueci-
mento, e o Banco Central vai estar
atento sobre o peso que o consumo

poderá ter no aumento das impor-
tações. A preocupação será com o
equilíbrio da balança comercial.

Demanda - Os dados mos-
tram que a balança comercial está
refletindo o aumento de demanda,
nas indústrias e entre pessoas físi-
cas. As importações de matérias-
primas em 1999 chegaram a USS
24,1 bilhões, enquanto em 2000
subiram para URS 28,5 bilhões -
incremento de 18%.

O mesmo vem acontecendo
com os bens duráveis. Em 1999, a
importação chegou a USS 3,1 bi-
Ihões e em 2000, a USS 3,3 bi-
Ihões - aumento de 6.4'^. Houve
também crescimento nas importa-
ções de combustíveis. O incre-
mento das importações nesse seg-
mento chegou a 49%.

Outro indicador que deverá es-
tar na mira do Banco Central será
o crescimento do crédito. De mar-

ço do ano passado até dezembro
deste ano, as operações de crédito
do sistema financeiro tiveram um
crescimento de 46% (deve-se levar
em conta a sazonalidade de de-
zembro). Passaram de RS 216,8 bi-
Ihões para RS 314 bilhões.

Salto - Também tiveram cres-
cimento significativo os emprés-
timos a pessoas físicas que passa-
ram de RS 35,5 bilhões em mar-
ço, para R$ 59,7 bilhões - um in-
cremento de 68%. Outro indica-
dor de aquecimento da demanda
por dinheiro na economia foram
os empréstimos para o comércio.
Em março eles totalizavam RS
20,3 bilhões. Em dezembro de
2000 saltaram para RS 31.5 bi-
Ihões - um aumento 55%.

Para o professor do Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais
(lbemec), Carlos Tadeu, o aumento
da demanda pelo crédito não cons-

titui risco à inflação e nem é uma
variável sustentada por muito tem-
po. Para haver aumento continuado
de demanda por crédito seria ne-
cessário que houvesse aumento de
renda, disse. Pelo contrário, a renda
caiu, notadamente pelo aumento
das tarifas públicas. Por isso ele
acha que o Copom deverá baixar o
juro em 0.25%, garantindo que ain-
da há espaço para quedas.

O diretor de Estudos Macroe-
conômicos do IPEA, Eustáquio
Reis, acha que o Banco Centrai de-
ve baixar o juro, 

"porque tem folga
para isso", mas não quis arriscar
percentual.

Quanto ao mercado externo, é
unânime a opinião de que a sinali-
/.ação do presidente do Federal Re-
serve (Fed o banco central ame-
ricano). Alan Greesnpan, de nova
queda dos juros, abre perspectiva
de redução das taxas no Brasil.
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Fala de Greenspan

anima investidores

WASHINGTON - O presiden-
te do Federal Reserve (Fed - ban-
co central americano), Alan
Greenspan, mostrou ontem uma
visão otimista do crescimento da
economia dos Estados Unidos.
E111 uma intervenção 110 Comitê
Financeiro do Senado, Greenspan
calculou que a economia crescerá
este ano cerca de 2,5% e o de-
semprego será de 4,57c, enquanto
o índice de consumo pessoal -
uma medida de inflação vincula-
da ao Produto Interno Bruto - su-
birá de 1,75% para 2.25%.

No ano passado o PIB dos
Estados Unidos cresceu 5% - a
maior alta dos últimos três anos
- e o desemprego foi de 4% - o
mais baixo em 30 anos - e o ín-
dice de consumo pessoal subiu
2.4%. Segundo Greenspan, a
economia americana, que em
março entrará em seu décimo
primeiro ano de expansão, e con-
tinua sem precedentes, terá este
ano um ritmo de crescimento
mais moderado e sustentado. A
satisfação com o otimismo de
Greenspan se fez notar de ime-
diato nos mercados financeiros,
à espera de outra redução das ta-
xas de juros básicas em março.

Euforia - Logo após a fala
de Greenspan. o índice industrial
Dow Jones subiu 85 pontos e o da
Nasdaq, bolsa onde são comer-
cializadas as ações das empresas

tecnológicas, aumentou 2,1%. No
fim do pregão, 110 entanto, o índi-
ce Dow Jones caiu 0,40% e o
Nasdaq retrocedeu 2,49%.

Diante dos indícios de uma
desaceleração substancial do
crescimento econômico na se-
gunda metade de 2000, o Federal
Reserve aprovou em janeiro dois
cortes nas taxas básicas de juros
em um ponto percentual, meio
ponto em cada ocasião.

Uma prova do impacto da re-
dução das taxas de juros revelou-
se hoje no informe do Departa-
mento de Comércio, que mos-
trou um aumento de 0,7% nas
vendas do comércio varejista em
janeiro, depois de uma alta de
0,1 % em dezembro.

Mudanças - Greenspan ex-
plicou aos senadores que as mu-
danças ocorridas nos últimos
anos 11a economia - cada vez
mais vinculadas ao comércio
eletrônico e a investimentos na
especulação financeira - estão
modificando a relação de poder
que existia entre o gasto dos
consumidores e os valores de
ações em bolsas."As decisões de gasto dos con-
sumidores respondem cada vez
mais às mudanças na rentabilida-
de das firmas, devido ao seu efei-
to sobre o valor das ações em
mãos de famílias ou indivíduos",
disse Greenspan.
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Remendo de

última hora

A partir de hoje os especialistas canadenses, americanos e
mexicanos que chegaram ao Brasil para conhecer a situação dos
rebanhos do país deverão, por um momento, se perguntar por
que estudaram lanto, nas melhores escolas do Primeiro Mundo,
se nada mais terão que fazer se não ver bois e vacas comendo
capim. Mas, na verdade, eles estão investidos de uma tarefa pre-
mente: encontrar uma saída honrosa para a prepotência do Ca-
nadá, ao acusar de loucas as vacas brasileiras.

Ao recorrem à medida extrema de retirar das prateleiras a
carne brasileira, as autoridades canadenses deram um liro no pé.
Conseguiram unir ainda mais os exportadores brasileiros, tra-
zendo à tona as barreiras que vários produtos brasileiros enfren-
Iam, construídas pelos países mais ricos. Exemplos não faltam:
suco de laranja, aço e calçados, só para citar alguns. A represa-
lia canadense conscientizou a população do país, revelada em
manifestações de protestos.

A acusação infundada de a carne de gado brasileiro estar con-
laminada com a doença da "vaca louca" - apesar de as mesmas
autoridades canadenses terem admitido que as possibilidades se-
riam remotas - evidenciou a retaliação à Embraer, com enverga-
dura capaz de amedrontar a concorrente Bombardier, do Canadá.

Até mesmo a guerra do atum foi antecipada. Maior participa-
ção brasileira na pesca do peixe estará em foco na reunião, marca-
da para maio, em Bruxelas. Na Comissão Internacional para Con-
servação do Atum do Atlântico (ICCAT), formada por 29 países,
o Brasil vai enfrentar opositores ferrenhos - principalmente Japão,
Coréia, Taiwan, China, Canadá, Portugal e Espanha - na decisão
de cotas mundiais de captura de atum no Atlântico Sul. O Brasil
lutará para aumentar sua fatia de apenas 4% para 40%.

Do desastroso episódio canadense, o embaixador José Alfre-
do Graça Lima, subsecretário de comércio exterior do Palácio
do Itamaraly, espera que a missão inspetora cumpra seu objeti-
vo rapidamente para que o Canadá mostre que não há vincula-
ção nenhuma entre a disputa Embraer/Bombardier e a medida
precipitada de proibir a importação de carne brasileira.

O céu é o limite
Hoje, a Embraer disputa cabeça a cabeça o mercado mundial

de jatos regionais com a canadense Bombardier, que há cinco
anos era toda-poderosa pelo monopólio que detinha. De lá para
cá. o quadro mudou. As entregas da Embraer saltaram de apenas
dois jatos regionais, em 1996, para 157 aeronaves desse modelo
em 2000. superando as 96 unidades entregues pela concorrente.

O mercado de jatos regionais representa bilhões de dólares, razão
da disputa a tapa. Maurício Botelho, presidente da Embraer, reco-
nhecc que enfrenta uma guerra e que 

"não tem trégua para ambos."
Só que sua preocupação vai além de derrubar a concorrência. Ele es-
lá preocupado em desenvolver mais ainda os produtos e capacitar a
empresa para resposta rápida às necessidades dos compradores.

Dos investimentos programados de USS 1,7 bilhão, nos pró-
ximos cinco anos, USS 500 milhões estão destinados para aper-
feiçoamento tecnológico, formação e aperfeiçoamento de pes-
soai. A Universidade Embraer forma engenheiros aeronáuticos,
oferece cursos de especialização e. em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas, começou este ano o curso de mestrado em Ad-
ministração voltado para operações de comércio exterior.

Aliados
A estratégia brasileira para

enfrentar a guerra do atum é
unir forças com países costeiros
subdesenvolvidos que, juntos,
ficam com apenas 307o dos pei-
xes capturados no Atlântico Sul.

Os países ricos do Hemis-
fério Norte garantem a suai-
lenta porção de 70%.

Gabriel Calsavara, diretor
de pesca do Ministério da Agri-
cultura, adiantou que o Brasil
já tem o apoio do Uruguai, Na-
míbia, África do Sul e Argenti-
na, entre outros que têm perdi-
do espaço na pesca do atum.

Mais guerra
A Telecom Itália Mobili

(T1M) pode estar cantando vi-
tória antes da hora.

Depois de arrematar as
áreas 2 (Centro e Sul) e 3 (São
Paulo), no leilão ontem da
banda D, precisa da boa von-
tade dos sócios da Brasil Tele-
com para antecipar as metas e
poder operar livremente em
regiões sobrepostas.

Sem pressa
Depois de ter que recuar

da disputa pela banda D
diante da competição impôs-
ta pelos sócios italianos, difi-
cilmente a Brasil Telecom
vai correr para cumprir as
metas da Anatel antes de de-
zembro de 2002.

Prazo maior para realizar in-
vestimentas de RS 3,5 bilhões

significa mais solidez e retomo
a acionistas da empresa.

Alô
Nunca se falou tanto em

telefone público como no
ano passado. Que o diga a
Tele mar.

Só em sua área de conces-
são (16 estados), foram vendi-
dos 315,4 milhões de cartões,
com uma quantidade de 9,72
bilhões de créditos, equiva-
lentes a RS 658.4 milhões.

Deste total, RS 238,7 mi-
lhões ficaram com a própria
Telemar que fechou 2000 com
428.334 telefones públicos
instalados.

Lobby
O presidente da BulkRe-

gisterBrasil, Nelson Parada,
que já presidiu a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), anda
questionando o papel da fun-
dação no processo de registro
de domínio na internet.

Coincidência ou não a em-
presa, criada no ano passado,
oferece serviços on-line de re-
gistro de nomes .com .net e
.org., para provedores.

De olho
O modelo de política para o

registro de domínios na inter-
net no Brasil pode mudar em
junho, quando vence o contra-
to entre o Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil e a Fapesp.

PELO MERCADO

•O desenvolvimento sustentável das nações e o futuro da ISO
140(M) na economia mundial são tema da mesa redonda que
acontece sábado, no auditório da Escola de Engenharia da UFF.
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e-mail para esta coluna: inrornieecononiico^jb.eom.br

Inspeção em 
gado 

termina

na sexta e será rigorosa

¦ Canadenses, americanos e mexicano farão análise de risco em fazendas

BRASÍLIA, DUSSELDORF (ALE-
MANHA) E BRUXELAS - O minis-
tro da Agricultura e do Abasteci-
mento, Pratini de Moraes, disse
que as rodadas de negociações
técnicas com a comitiva de espe-
cialistas canadenses, americanos
e um mexicano começam hoje e
terminam na sexta-feira. Nota di-
vulgada pela embaixada do Ca-
nadá informa que os especialistas
ficarão no país por cinco dias e"pretendem visitar locais no Bra-
sil." Os especialistas querem
mais informações sobre os riscos
na contaminação da carne bovi-
na. De acordo com a nota da em-
baixada, são três os principais fa-
tores de risco: práticas de alimen-
tação, importação de animais vi-
vos e embriões e vigilância e pro-
cedimentos laboratoriais.

Segundo a embaixada, a visita
ao Brasil será semelhante às reali-
zadas à Argentina e ao Uniguai e
que a duração da avaliação de risco
"dependerá da qualidade e disponi-
bilidade das informações colhidas
no Brasil. Haverá visitas a fábricas
de ração e repartições governa-
mentais para analisar o sistema de
rastreamento das importações de
boi vivo e embriões e laboratório
credenciado responsável por testes
e diagnósticos. Esse laboratório fi-
ca na Universidade de Santa Ma-
ria, no Rio Grande do Sul.

Diagnóstico - Uma das me-
didas que o Ministério da Agricul-
tura vai adotar é o aumento do nú-
mero de laboratórios credencia-
dos para diagnóstico da doença da
vaca louca. Atualmente, somente

o laboratório da Universidade de
Santa Maria é credenciado. O ob-
jetivo é ampliar esse número para
no mínimo cinco laboratórios."Considero fundamental que
os especialistas conheçam e pro-
paguem informações sobre o sis-
tema brasileiro de defesa sanitá-
ria", avaliou Pratini de Moraes. O
ministro acredita que as visitas a
fazendas, frigoríficos e fábricas
de ração não são necessárias. Ele
afirmou que o pedido de indeni-
zação pelos prejuízos aos produ-
tores e frigoríficos brasileiros ca-
berá à iniciativa privada.

Participam da comitiva o dire-
lor da Agência de Inspeção Ali-
mentida do Canadá, Brian
Evans, os especialistas da agên-
cia John Kellar, Randy Morley,
Sylvie Farez e Sérgio Tolusso.
Integram ainda a missão dois téc-
nicos dos Estados Unidos, Cris-
tobal Zepeda e Alien Jenny, e o
mexicano Elise Rubi.

Mais um caso - As autorida-
des alemães anunciaram ontem a
identificação de um novo caso do
mal da vaca louca em um exem-
plar de cinco anos, elevando para
29 o número total de casos no re-
banho naquele país. A secretaria
de Saúde da região da Renania
Westfalia (oeste) informou que é o
segundo caso detectado no estado.

O comissário europeu de
Agricultura, Franz Fischler, pro-
pôs uma série de medidas para
reduzir a produção de carne bovi-
na, como forma de conter a que-
da de preços no mercado e favo-
recer o rebanho biológico.

Reuters

Negócios no mercado argentino de gado: ninguém querr cante

V

Frigorífico fecha A cata do boi europeu

ARNOR RIBEIRO
Agência JB

CAMPO GRANDE- A libera-
ção parcial das barreiras sanitárias
para venda de boi gordo e carne
com osso de Mato Grosso do Sul
a outros estados não foi o sufi-
ciente para recuperar o mercado
pecuário e o setor frigorífico do"efeito Canadá". O impacto da
doença da vaca louca na Europa e
o boicote canadense à carne brasi-
leira causaram o fechamento por
90 dias de um dos frigoríficos do
Grupo Independência no estado.

A empresa é considerada um
dos maiores exportadores de car-
ne in natura, principalmente para
países da União Européia (UE).
Dos 530 funcionários da filial
que suspendeu o abate no sába-
do, localizada no município de
Anastácio (MS), apenas 55 técni-
cos serão reaproveitados na outra
unidade de Nova Andradina
(MS). O restante foi dispensado.

Salário até maio - O dono
do grupo, o vice-presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria

Exportadora de Carne (Abiec) e
presidente do Sindicato das Indús-
trias de Frios. Carnes e Derivados
de Mato Grosso do Sul (Sica-
dems), Antônio Russo Netto. disse
que os trabalhadores demitidos ti-
veiam os salários pagos até maio,
quando está prevista a retomada
das atividades. O frigorífico de
Anastácio abatia 700 reses por dia.

A projeção de Russo é de que
o mercado de carne para exporta-
ção no Brasil só se recupere do
impacto causado pelas represália
do Canadá, seguida pelos Esta-
dos Unidos e México, no prazo
de 60 a 90 dias. Nos países da
UE, onde consumo da carne caiu
50%. o vice-presidente da Abiec
acredita que a recuperação vá de-
morar pelo menos seis meses.

Em 2000, as exportações de car-
ne renderam USS 118 milhões ao
Grupo Independência. Em janeiro
deste ano, as vendas da empresa ao
exterior chegaram a USS 9,5 mi-
lhões. O mercado pecuário de Ma-
to Grosso do Sul possui o maior re-
banho bovino de corte do Brasil,
com 23.7 milhões de cabeças.

LUCIANA BR Al MAN

A equipe do Nafta - bloco eco-
nômico que reúne Estados Uni-
dos, Canadá e México -, presente
no Brasil para inspecionar as con-
dições de saúde do rebanho devi-
do à polêmica do mal da vaca lou-
ca, deve ir à busca tios descendeu-
tes de animais importados da Eu-
ropa há alguns anos. "Mas temos
certeza que não haverá proble-
mas", afirma o presidente da Co-
missão Nacional da Pecuária de
Corte (CNPC), Manoel Henrique
Faria Ramos, ressaltando que o
gado brasileiro é alimentado com
pasto e grãos, e a doença é trans-
mitida através de ração animal.

Quanto à descendência dos
animais da Europa - continente
onde há casos do mal da vaca
louca -, importados para cruza-
mento, restará à equipe conllr-
mar se estão bem de saúde. "Es-
ses animais são controlados. E
como são caros, há cuidados ri-
gorosos com sua saúde", lembra
o representante comercial dos
frigoríficos Independência e

Margen (Mato Grosso e Goiás) e
Xinguara (Pará), Carlos Alberto
Barros. Para ele. os técnicos do
Nafta vêm apenas cumprir for-
malidade e devem visitar algu-
mas regiões. "Os 

pecuaristas es-
tão tranqüilos. Não há riscos".

O presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Zebu
(ABC/). Rôniulo Kardec, concor-
da. "Eles vêm justificar um erro,
sabem que não há a doença Kar-
dcc explica que os patologistas e
veterinários que estão no país não
vão se limitar à análise de docu-
mentos. "Eles vão ao campo, mas
não há temor", reforça.

Já o diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira da Indústria Ex-
portadora de Carne Bovina (A-
biec), Enio Marques, considera
importante que tudo se resolva o
mais rápido possível. 

"A análise
de risco deve envolver medições
quantitativas, exames nos cére-
bros de animais que morreram
com problemas no sistema nervo-
so e a verificação do gado impor-
lado. Depois de tudo isso, o Nafta
saberá que não há nada no país".

Aos 
'hermanos' 

do Mercosul

Deputado pede

que bloco assuma

boicote ao Canadá

JOSÉ MITCHELL

PORTO ALEGRE - O presi-
dente da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, deputado
Júlio Redecker (PPB-RS), de-
fendeu ontem a ampliação das
medidas de boicote a produtos
canadenses que vêm sendo to-
madas pela população brasileira
e fez um apelo às populações da

Argentina, Uruguai, Paraguai,
Chile e Bolívia para uma adesão
no âmbito do Mercosul.

No caso do Brasil, como am-
pliação da represália à suspensão
da importação da carne brasileira,
Redecker sugeriu que o próprio
governo brasileiro deveria se li-
vrar dos 10 ou 11 jatinhos execu-
tivos lear-jet da Bombardier -
usados pelo Grupo de Transporte
da Aeronáutica para transporte de
ministros e autoridades brasileiras
- e substituí-los por jatinhos da
Embraer, "que vem provando no
mundo serem muito melhores".

Chutes nas canelas - "Este
mercado de jatinhos vinha sendo
dominado pela canadense Bom-
bardier, que vem perdendo espa-
ço para a Embraer, já responsá-
vel por 50% das vendas por pos-
suir aviões mais leves, mais se-
guros, mais eficientes e mais ba-
ratos", alega Júlio Redecker.

"Os canadenses estão dando
chutes nas nossas canelas. Tam-
bém devemos dar chutes nas ca-
nelas deles", acrescentou o par-
lamentar, elogiando a sucessão
de iniciativas de vários setores
brasileiros. Como exemplo, ci-

tou a decisão dos portuários de
Santos, que decidiram suspender
o desembarque de produtos ca-
nadenses importados."Esse boicote representa os
brasileiros assumindo sua cida-
dania plena e que vem se disse-
minando em inúmeros setores.
Esperamos que os consumidores
dos países do Mercosul também
adotem essas medidas de boico-
te porque os problemas da carne
brasileira podem ser enfrentados
também por argentinos, uru-
guaios e paraguaios", frisou o
deputado gaúcho.
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RS 10.000,00. Valor do Edital: RS 10,00. Retirada do Edital e entrega • 360 horas/aulas - Certificafaopela Faculdade de Engenharia da UERJ E
das propostas: Rua Afonso Cavalcanti, 58 - Terreo - Cidade Nova - Rio de -Instrutores Brasileiros e Eslrangeirosde renome Certificados Internacionab.
Janeiro/RJ. Informapoes: PROENCO - Luiz Castro I Patricia - Tel/Fax: lOxxJ 21 220-3727
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Brasil e Canadá (II)

A Organização Mundial de Comércio (OMC) prejudi-
cü países em desenvolvimento uo coibir o progniniíi de íi-
nançiamcnto às exportações brasileiras. O fato é que a
OMC não investiga ou pune países. São os países que
acionam os mecanismos disponíveis na Organização, basi-
camente o mecanismo de solução de controvérsias, quan-
do consideram que algum outro membro destoa das regras
acordadas. Entre janeiro de 1995 e julho de 2000, Estados
Unidos e União Européia foram responsáveis por 64,2%
do total dos pedidos de abertura de painel, enquanto os

países latinos aparecem com um percentual de apenas
11,6% desses pedidos. Primeira reflexão: seria importante
analisar de que forma mais recursos podem ser disponibi-
lizados para que os países em desenvolvimento também
possam monitorar de forma mais detalhada as regras da
OMC. Parte é um esforço de articulação governo e setor
privado em cada país, mas também é preciso assegurar
acesso mais amplo para países com menos recursos huma-
nos especializados. Segunda reflexão: se algumas regras
da OMC prejudicam os países em desenvolvimento, c im-
portanle que se construa uma agenda de proposições que
possa ser incorporada numa futura rodada de negociações.
Isto exige a formulação de propostas substantivas a serem
negociadas e não apenas a constatação da "falta de justi-
ça." O problema não é a organização OMC e. sim, se os
países ricos acatam um debate efetivo de negociações so-
bre comércio e desenvolvimento. O contencioso com o
Canadá sobre a carne deverá ser resolvido, mas o tema do
Financiamento às exportações irá permanecer.

Lia Valls Pereira - Instituto Brasileiro de Economia/FGV

30 dias No Ano 12 Mescs
Fundos de Renda Fua 1,31 17.11 17,11
Fundos Dl 1.21 16,86 16.86
Fundos de A$6cs 2.50 8.27 8,27
Fundos Cambiais  3,18 18,90 18,90
Intlatfo (1GPM) 0.62 9.95 9,95
Bolsa de Sto Paulo . 0,78 -10,72 -10,72
Ouro -1.94 5,95 5.95
Doiar ParaJelo -1.42 8,72 8,72
Dolar Comerual ' 68 9,30 9,30
Poupanga 0,59 8.35 8,35
COB  1.12 14.07 14,07

MERCADO EXTERNO

Fonte: Anbid c Andima
TR E POUPANÇA

Período
0G'02 a 06/03/01
07,-02 a 07/03/01
08/02 a 08/03/01...
0902 a 09U1U1
10U2 a 1003/01
11/02 a 11/03/01
12/02 a 12/03/01
Poupança do dia 14/02/01

TR Poupan^a
0.0312 0,5314
0,0363 0.5365
0.0395 0.5397
0,0439 0,5441
0,0448 0,5450

. 0.0448 0.5-150
0,0358 0,53600.6190

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
Oulubro Novembro Dczembro Janeiro Fovcrclro

Ufir-nj* 1.1283 1,1283
Ufcr|" 44.2655 44.2655 44,2655 44 2655 44.2655
UPC' 17,81 17.81 17,81 17.87 17.87
TR 0,1316 0,1197 0.0991 0,1369 0.0368
IBF 1.2230 1.1910 1.1602 1,2284 0.9671
SEUC 1.29 1.22 1.20 1 27 nd* Em Reais ** Em Utir

IMPOSTO DE RENDA

Venda(R$) Vonda(RS)
Ddlar 2.0400 Libra 2,9600
Escudo 0,0094 Lira 0,0009
Franco Suigo 1,2300 Marco AlemAo 0,9600
Franco Franc6s 0,2800 Peseta 0,0113
lene 0,0170 Peso A/gentmo 2,0400
Fonte; Banco do Brasil  

DÓLAR EOURO TAXAS DE JUROS
Fechamento dc onlem Taxa Scllc (%a.a.| 8 partlr de 18/01 15,75

Compra Venda Var.dla(S) Fechamento de ontem Taia Over Pro|.Mta
Dolar Cometcial 1,9795 1.0803 0,05 (Km.) I%a.a.|
D6lnr Paralelo 2.0500 2.0800 0.00 Tilulos Putticos Federals 15.10 15,16
Ouro Spot (DMAFl W Ovcl 15.15 15.07
RS/tVama 17,050 0 28 LrTE
Fonle; Andima Font* Mima

TAXAS DE EMPRESTIMO
Hot Money (a a) 24,25% Cheque Especial* (am) 9,47%
Desc de Duplicata la m» 2,53% Conta Garantida (a m) 2.52%
Capital de Giro (a.m.) 2,61% TJLP(aa) 9,25%* Pessoa Fisica

SERVIÇOS

INFLAÇÃO (%) E REAJUSTE DO ALUGOEL (FATOR)

IR na Fonlc (Fevereiro) Alíquota Parcela a
Base de cálculo (RS) % deduzir cm RS
Até 900.00 isento
Do 900.00 a 1 800.00 '5
Acima de 1 800,00 27.5 360,00
Deduções: a) RS 90.00 por dependente ti) RS 900 00 por aposentadoria p.u:i quem |,1
completou 65 anos. c) Contribuição Previdenciária d) Pensflo alimentícia.
Fonte: Secretaria de Receita Federal

FT Acumulado Corte?Ao
Out Nov Of! Jan Indlce No ano 12meses dn Aluguel

INPC/IBGE 0,16 0.29 0.55 0 77 1 685.190 0,77 5,44 1,0544
IPCA1BGE 0.14 0,31 0,59 0.57 1693 070 0 57 5.92 10592
IPGFIPE 0111 0.05 0,26 0.38 187,887 1138 4.18 1 0418
ICVDIfiSF DOO (134 0 82 0.83 nd 0B3 1.82 1 0682
IGF' DITGV 0 37 0 ,i!l 0,76 0 49 194,920 0 49 9.23 1,0923
IGPWFGV 1138 0,29 0.63 0.62 197,04 0 62 9,29 1.0929
IPfrRJ/FGV 0,02 1 05 0 89 OM 201.894 0.51 6,48 1 0648

SEGUROS
¦ TAXA DE JUROS PR0 RATA DIA DA TR*
Contratos até 30 06 94 (Antigo IDTR) Controlos a partir de 01/07/94

(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)
14/2 0 00993860 14/2 2.21831722• Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

Moedas Internacionais
(Fechamento de ontem/USS 1)
Euro 1,074 Peseta 178,510
lene 117.620 Real 1,990
Marco 2,098 Peso argentino 1,000
Franco francos 7,037 Peso uruguaio 12,690
Franco suigo 1.653 Pesomexicano 9.760
Libra 0.688 Coroa Sueca 9.638
Lira 2 077,320 Ddlar Canadense 1.521
Escudo 215,090 PesoChileno 559,3)0
Fonte: Nova torque

Bolsas Intcrnacionais
Indlce Osc.fK)

Nova lorque (Dow Jones) 10.903,32 -0,40%
Toquio (Nikkei) 13 274,70 -1,10%
Hong Kong (Hang Seng) 15 842,72 *0,95%
Londres (F7SE) 6 228.50 -0,21%
Frankfurt (DAX) 6 557,93 -0.11%
Pans (CAC) 5 739.03 -0,36%
Buenos Aires (Merval) 500,84 -1,17%
Mexico (IPC) 6 361,32 -1,08%

CONTRIBUIÇÕES AO INSS
AutônomosClasse Mescs Base (RS) Aliquotas (%) A pagar RS

1 a 12 delSI.OO a 398,48 20 00 de 30 20 a 79,70
12 531,30 20 00 106,26
12 664,13 20 00 132.83
24 796,95 20 00 159.39
24 929,77 20 00 185.95
36 1062.61 20 00 212.52
36 1 19543 2000 239,09

10 1328.25 20 00 265,65

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
Salário de Contribuição (RS) Alíquota INSS (%)até 398,48 7,72 ,de 308.49 ale 453 00 8,73 '
de 453.01 alé 664.13 9.00
de 664,14 até 1 328,25 11 00
Empregador 12Prazos para pagamento: empresas, no dia 2 de cada més ou no 1* dia util subsequente e pes-soas físicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso nío se|a dia util Após o vencimento, fui
acréscimo de |uros e multa.• Tabela do més do janeiro para pagamento cm fevereiro.

BOLSAS E FUNDOS

BM&F
Dl-Futuro Contratos A|uste Taia Anual

cm Abcrto Projctada
Margo/OI 92 502 99 443 00 15 11
Abfil/01 260 215 98 235,64 15.05
Volume NogociadoRS 19010 000 000 00

D6lar Comerclal Contratos Ajuste Osclla^ao
(Em RS/lote de USS1000) em Abcrto (%l
Marco/01 145 314 1 991 444 0 19
Aim1/01 16 600 2 004.253 0.18
Volume Negociado RS 8 410 000 000.00

IBovespa Futuro
Fevereiro/00 19 662 17 097 1.27
Volume Negociado RS 2 430 000 000,00

Cart ArJbica (Contrato = 100 Contratos Ajuste
sacas; cota?ao= USVsaca) em Aberlo
Mano/01 3 392 70 85
Maio/01 2 713 72 80
Volume Negociado RS 26 850 000,00

Bol Gordo (USS/®. 3300)
Fevereira/01 165 19,24
Volume Negociado RS 873 000,00

Ouro COME* (Em RS/grama)
Ma^O/01 '6 694

B0VESPA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

l POR PATRIMÔNIO LÍQUIDO P. I ii)ui(]o Rentabllldadeem RS dla nifes anoFundos de Renda FiiaBfl TO PflEFtRENOAL 6 495 B44 203 'J7 006 0 41 IB
(TAU RENDA F1XA ¦ FAC Fl 3 369 30!) 044 95 0 04 0 33 129
SAfRA EXECUTIVE 3 187 861.070 U0 0 05 0 4? 171
BB FK ESIt C1A1 PIUS 2841 582 396.0,' 0 06 044 It,
BOSTON TO 2 740 35 - 16106 0,05 0 4; 174
HAD SUPEH RF FAC Fl 7 701 413 1 .% fl'J 0 0 0 38 I 52
BB PREMIUM ESPEOA1. PIUS ? 576 048 67S 07 0.06 0 13 169
BB FIX ADM IRADIOONAL 7 273 438 205 Of. 0 03 0 21 0'
CCf-TFO 2 269 420 056,04 j 0C 0 43 1 71
CAtXAFIFIDtAl 194 ) 960 545 35 1)0', 0 40 1,57
UNIBANCO RF PIUS 1,084.425 779 79 005 0 3/ 1.44
BOSTON CAFIIALFK 1671 011532.96 0.05 0 40 167
SANTAN0FR RENDA FIXA 1371,685 0.1567 0 06 0 45 175
BBVMAHFtF 1332 380 695,62 01)5 043 1691TAU RF PflEMIO 90 FAC II 1163362 404.27 , 04 0.33 179
Fundos DlBRADESCO FIF EMPRESA 6 879 011 438.56 0.06 0 44 1 70
FIF BOSTON Dl 6 704 497 40111 0 06 0 45 171
ITAUDIFIF 5 530 535 051,91 0.06 0.45 1.73BRADESCO FAQ DE FiF MACHO 3 792 5-14 789 09 0.06 0 47 179
HSBCDIPLUS 3135 881 8?3 88 0,04 0 35 1.39
BRADESCO FAQ DE FIF 60 3 119 442184.97 0.05 0.40 1,53CJTICORPORATE 2 167 857 307 71 0.05 0.43 1.66BB Ot ESPECIAL PIUS 2 059 869 237 66 0,05 0.42 1 60
BOSTON MAXI Dl 2 029 631 774 15 0,05 0.44 1,67BRADESCO CURT0 F*RAZ0 MIX 1 757 163 134,85 0,06 0 45 1 72
Fundos CambiaisOTIHEDGE 327 301231 44 0,04 3,18 *
ACODBCAMBIAL 215 4 54 345.81 0,11 0 68 3,27CREDIT SUISSE CSAM MB CAMBIAL 173 339 219 00 0,17 0,37 3,59 *
BOSTON CAMBIAL 142 944 22814 0,57 0 19 2.91 *
CHASE CAMBIAL 68 54 5 577.17 0.03 0,06 2.94 *
BTM JUMP CAMBIAL 64 821 636.99 0 01 0.01 3.01SUDAMERIS CAMBIAL 64 447 357,64 0.29 0.53 186WESTLB US HEDGE FIF 62 153 723.58 0.27 0,11 2,78 '
BBM FIF CAMBIAL 60 373 110,29 0.05 0,29 2.77ING SILVER TUtIP FIF 60 59 628 305 70 0.11 0 46 3,21
Fundos de A$6esICATU ENERGIA SP F1A 1 035 451 314 00 0 -0,01 *
0YNAM0PUMA 717 665 479 47 008 0.87 12.71 *
OPPORTUNITY LOGO IIFIA 594 511 887,37 -0.11 0.78 19,27*ITAUACOES • FIA 387 713044.73 0.43 -344 13.02 *
BRADESCO TEMPLETONFVL 331 661134,60 0,02 0,28 5,33 *
BRASIL PRIVATE EQUITY 252 212 562,60 0.17 1.90 0.28 *
CJT1AC0ES 217 296 882.03 0 91 5,03 9,50*BRADESCO FIA 207 910 397,91 -0,47 -3.53 12.62 *
FAT0R S1NERCJA CL 203 397 073.94 -0,32 0.14 13.66*fTAU CARTEIRA LIVRE FIA 183 957 556,70 -0.67 4 26 12,71*
¦ POR RENTABILIDADE P. Liquldo Rentabllldadeem RS dia m6s anoFundos de Renda FlxaBRADESCO GOLDEN DIN 30 FAQ 121 795 478.79 -0,15 0,78 3 89BRADESCO GOLDEN MOD 30 FAQ 73 106 004.11 -0,08 -0.43 3,04SAF1C YIELD RF RENDA FIXA 1 439807,09 0,03 0.33 2.82FIF DIANA 10 493 166,16 -0.57 -2.36 2,70FIFBKBIGPM 3 051 601,19 0 08 0,37 2,59RF IAMEX STRATEGY 4 394 473,26 0.06 0,48 2,38MANHATTAN FAQ Fl 1 497871.13 0,12 2,34FIF PACTUAL FIX 38 691 844,81 0,05 0,36 2,26BCN ALLIANCE ENERGIA FIF 58 546 205,59 0.04 0.42 2,24ABROLHOS FIF 367 173197.40 0,07 0,45 2.17SUl AMERICA PRE FIF 3 673 535,75 0,03 0,24 2.14CHALLENGER FIF 35 401 498.72 0.06 0,44 2.13BRADESCO GOLDEN CONS 30 FAQ 24 560137.68 -0.02 2,12BOSTON CREDIT RX 53 824 186.94 0 06 0,59 2,09FIFHT 23 176002.39 0,07 0.36 2,09
Fundos DlBB PRINCIPAL Dl 2.058 595.29 0,05 0,34 2.89DURA Dl 169 58 235 397.32 0,07 0,40 2,10ASTON RF 926 137 384 216,85 0,05 0,64 2,00FLOOR FIF 360 931 289.75 0,06 0,47 1,85ABN AMRO FiF GOVPE 121 172 359,85 0,05 0,45 1.84BVARXSEGURO 8 583 496.89 0,05 0,47 1,81BRADESCO FAQ DE FIF MACRO 3.792 544 789.09 0.06 0.47 1,79CSAM RF VIIIFAQFI 48 67B.943 48 0,06 0,45 1,79PERRL Dl FIF 380 781 167.44 0,06 0.45 1,78BANCOODADE MAIS RF 169 438 347.34 0,06 0,46 1.78
Fundos CambiaisRF INVEST HEDGE 60 1.585 738.56 0,10 -0,31 4,67*FIF PACTUAL REAL ALAVANCADO 772 919,50 0,15 1,06 4,20BANESPA FBI 0130 CAM 20 597,156.66 -0,36 1,04 4,16*HEDGING-GRIFFO CAMBIAL FIF 3 495 852.40 0,08 0.92 4,0-1ING GREEN TUUP FIF 3 257 638,78 0,23 0,38 3,61CREDIT SUISSE CSAM MB CAMBIAL 173 339 219.00 0,17 -0.37 3,59*BBV CAMBIAL 9 049 682.75 0,31 0.70 3,34 *
ACODBCAMBIAL 215 454 345.81 0,11 0,68 3,27ING SILVER TULIP FIF 60 59 628 305.70 0,11 0,46 3,21BBA FIF CAMBIAL 23 884 011.32 0,06 0,39 3,21 *
Fundos de A^flcsVERTICE 02 FIA 3 118 897.27 -0.13 -2,57 68,01 *
TUDOR ARCADIA 735879,35 -5,83 -8,35 43.93*SAFRA SCTORIAL ENERGIA 19 085 397.99 -1,52 5,54 29,53*AAAACOESRA 3 481 897.46 -0.06 -0,14 29,33'FIA PLURAL ENERGET1C0 2.018693.49 -1.03 2,52 27.11 *
VERTICE FIA 2 993.946.90 -0.29 -2.31 26.79*SANTANDER PRIVATIZACAO 5 294.393.11 -0,05 0,37 26.15*
ABN AMRO ENERGY 8755002.58 -0,14 1.97 25,05*BOSTON ENERGY - FIA 31 025 360.58 -0,14 0,72 24,37 *
BANRISUL FAB 5 343.254.91 2,70 12,73 22,83*

Lote Padrão
Concordatárias
Direitos o Recibos
Fluidos e Certificados
Hònus (Privados)
Mercado a Termo
Opções do Compra
Opções de Venda
Fracionário
Total Gorai

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Qlde. TU. Valor em RS

19 433 573.526 513 233 195,25
205 100 000 16 089.00

50.500 000 7.251,00
7 708 700 3 140.573 18

. 98 300 000 1 14 950.00
1929 107 425 38.256.909.75

17 857 419 800 20 067 592,00
100 195,00

34 823 473 1 117 061.27
39 639 329 436 616 490 562.05

M«ix. Fech. Osc. % Neg. Títulos .Venc. P. Exerc.

Ibovespa Med.
17 047

Osc.(%)
+ 1.05%

Min.
10 882

Má*. Fech.
17 174 17 095

Das 57 ações da BOVESPA. 40 subiram. 14 caíram o trés permaneceram
estáveis

MERCADO MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Malores Alias Total "(cm RS)

Garolapn 99.00% Telemar pn 74 257 918.00Cat Brasilia pn 33,33%
Lecopn 23,50% Petrobraspn 47.134.057.00

Malores Balxas Brasil T. Par pn , 39 428.884,00
Uic Monark on 2JC A^°'° Petrobras on .. .37 635 045,00Baumharclt pn 35,55%
Bemge on 17,27% Brasil Telec pn .22.866 732.00

MERCADO A VISTA - AÇÕES DO IBOVESPA

&

TítulosAccsita ON *
Acesita PN *
Acos Vill ON *
Aüutws Trevo PN *
Albarus ONAlta Coítsofc PfJBAlta Consorc PNDAJta Co(isoíc PNEAlta Cotisofc PNFAlta Holding ON.AJta Holding PNAAJta Invest PNAlpargatas PN *
Amazônia ON *EJ
Anibev ON *
Anibev PN *
Aíacru; PNBArttnir Lanqe PN *
Bahia Sul PNA*Banespa ON *
Bawspa PfJ *
Bardei» PNBaumtwrdt PNBelgo Mineir ON"Btílgo Mincir PN *
Bcmge ON *
Bcsc PNB*INTBtc Catoi PNB*Btc MonarK ONBornpreco PNBradesco ON *EJ
Bradesco PN *EJ
Bradespar ON *
Bradespar l'N *
Brasil ÓN *
Brasil PN *
Brasil T F^ar ON Brasil T Par PN * 
Brasil Telcc ON *ANI
Brasil Telec PN *ANT
Brasil Telec PN *CRT
Brasilit ON Bra/ll Reall PN INTBunge feri PN *
Cacique PNCaeml Metal PN *
Cat Brasília PN * 
Cbc Cartucl» PN.CegON*Celesc PNBCelpaPNA*Cernig ON'CemlgPN*CespON*Cesp PN Cfiapeco ON *
Chapeco PN *
Cia Hering PN *
Cim Itau KN *
Coelba PNA* Coelce ON Coelce PNA*Comgas PN * 
Contab PNCopei ON Copei PNA* Copei PNB*Copene PNA*EDCopesul ON * 
Cosipa ONCosipa PNColemlnas PN Cri Celular ON Cd Celular PNA*Dirncd ON EDDuratex PN Ebcrlc PNEleklro PN Eletrobras ON Eletrobras PNB*.....Eletropauto PN'Emae PN Embraco PNEmbraer ONEmbraer PNEmbratel Par ON Embratel Par PN Encorpar PN Epte PN Ericsson ON Ericsson PN Estrela PNEtemit ON F Cataauazes PNA*Fdo Ip.Com ClFerro Ligas PNForja Taurus PN Fostertil PN *
Gaiola PN *
Ger Paranap ON *
Ger Pa/anap PN * .Ger Tietê ON * 
Ger Tiete PN *
Gerasui ON *
Gerasul PNB*Gerdau PN Gerdau Met ON *
Gerdau Met PN *
Globo Cabo PNGradiente PNAGuararapes PNHotéis òthon PN *
lencrgia PNAInds Romi ON Inepar PN locnp-maxion PN *...
Ipiranga Dis ON *....

Qtd. Min. Máx. Fech. Osc.(%)129 000 000 0.92 0.93 0.92897500000 113 1.16 1.1440 000 34.01 34.01 34.01 9 79 100 000 3 61 3.80 3 61.5000 1.11 1.12 1.123 000 2,40 2,40 2.40000 2.40 2.40 2.40000 2,30 2,30 2.302000 2,05 2,31 2.312 000 1 90 1,90 1,902 000 1.89 1.89 1896 000 3,10 3,20 3.2060 000 159 00 160,00 160,00130 000 370.00 370.00 370.00450 000 499,99 503,00 499 9925 690 000 500.00 516.00 501.02386 000 2.83 2.88 2.84200 000 0.17 0.20 0.1720 000 300.00 300 00 300,008 700 000 90.42 91.00 91 0034 500 000 91.00 91.70 91.401.207 68 00 71.40 69,502 000 0.29 0.29 0.29400 000 157,00 158.00 158 00780 000 170,10 175.00 173.20200 000 0.91 0,91 0,91300000 2,00 2,13 2.13131 500.000 0,08 0.08 0,0819 250.01 250.01 250,0129.100 8,80 9.15 9.0016 100 000 10.58 10.68 10.601032 900 000 12.30 12,55 12.34590 500.000 0.99 1,00 1.001.203.700.000 1.15 1.19 1.1648200000 7.66 7,98 7.75411400 000 9,56 10,19 9,57408 000 000 21,50 22.50 22.401 686 500 000 22,89 24.00 22.891000000 16,51 16,51 16,511407.400 000 15,80 17,60 16,09118,700 000 15,60 16,50 15,99 7.000 3,38 3,38 3,38 1.000 3,35 3,35 3,35300.000 17,50 17,50 17,502 000 2.05 2 05 2.0527 280 000 302,00 314.49 307.99100 000 0,20 0,20 0,20 3 000 3,00 3.00 3.003.113000 7.80 8.10 8 101 221 000 0,65 0,67 0,672 000 000 3,01 3.01 3,01.27.500 000 30,60 31,50 31,09352 000 000 33 80 34,75 34 4039 300 000 22,90 23.75 22,9066100 000 25.70 26.80 25,71633.100 000 0 05 0 06 0 01193 400 000 0,07 0,08 0.073 800 000 0.53 0,55 0,55520 000 383,00 384 00 383,00100000 28,01 28,01 28,011 400 000 4,60 4,60 4,60. 207.200 000 6,40 6,55 6,55102 440 000 145.00 150,00 148 50304 000 1,28 1,33 1,32 58 500 000 17,90 18,28 18.21400 000 19.90 19,90 19,90.195200000 19,80 20.48 20,001 980 000 667,90 672 00 670,0150000 95,00 9500 95,00240000 0,55 0,59 0.552 120 000 0.67 0.70 0.67380 000 170,00 170,00 170,0010 000 620.00 620,00 620.005.636 000 813,00 827,00 819,98100 6,50 6.50 6,504 900 000 64,50 64.50 64.5020000 1.16 1,16 1.16100 000 4.90 4.90 4 90...352800000 42.20 43,10 43,00...346 600 000 39.50 40,90 40,9011 210.000 108.79 118.99 112.00.87.400000 11.00 11,50 11,505.000 0,80 0.80 0,80286.400 15,90 16.10 16,00339700 18,60 19.00 18.99122.200.000 22,80 23,90 23,80458 000.000 28,00 28,99 28.811.400.000 5,50 5,50 5,5029.600 000 19,50 20.40 19,503.000000 46,75 46.75 46.7510 800 000 46.50 46,75 46.7571.000 0.61 0.62 0,6140.000 379,98 379.99 379,99900 000 1.81 1,82 1,826.001,00 6 001,00 6.001.001.300 15,10 15,50 15,50103,100.000 0,47 0,49 0,4747 700 000 5.30 5,38 5.331 000 4,99 4.99 4.993 000 000 8.06 8.25 8.107.600 000 8,25 8 40 8.255 600 000 8.65 8 65 8.65.25 200 000 14 20 14.25 14.25128 600 000 3.50 3.60 3.60.17 300 000 3.25 3.40 3.40142 100 000 20 00 20,50 20.10.1400 000 29,50 30.00 29.5021 600 000 34.55 35.00 34 98. 6 225 000 1.92 2.02 2.02 1 000 29.00 30.35 29.003 000 5 0') 5.09 5.0910 000 25 00 25 00 25 0032000 053 0.57 0.53100 000 10.00 16 00 1 6 00103 000 000 2.99 3 13 3,094.950 000 35,00 38.00 37.60500 000 4 5.00 45.00 45.00

0.918.2•16 5>12 1.126
?0,56,6-3.01.31.9•2.30.310.5

0.60.30.7-35.5
?2.51.8•17.2-0.9•11.1-37 4

0.6?0,4
0.8-0,2

4.7-0.4-5,8•2,8
5.6

-2,72.5-0,6? 33.3-2.2?5.11.5?0.3?0608-1.7•1.1-16.6-12.5
-0.5
>3.7•5,10,7-1.9
>2.3?2.8?0,9>1.0-?0.9

>1.1>1,6-0,8? 1,4?0,7•3,3
>2.7>3.6?0,9>1,3-3,6
>0,9>2,3?4 3>2.1
•2.9

-6.1•0.6>1.1>0,0>6.0-4.0>0.1>99.6-1.2-0.6?0.5>0,2>2.2?3,0?0,4-1,6
>0,5?4,6-1.6
-O.Õ-5.3

ás

Neg.1011028221221

311158702

58161101812421717452321567133513860316981163121901313622342334893136331241243075195441101074113012211463874011411361051373-1524616743181713131021330511054239631

Ipiranga Dis PN 100 000 33,00Ipiranga Pet PN * 48 900.000 16,50Ipiranga Ret PN 100 000 21,50Itaubanco ON 420 000 1 80,00ttaubanco PN * 105 320 000 182,00Itausa ON 10 000 2.55Itausa PN 2 948 000 1.97Itautec ON 2 900 5,83João Fortes ON * 80 000 2 5,00Kepler Weber PN 200 0,74Kllltjin (>N 49 000 1.45KualaON* 247 000 000 0.07KualaPN*  354 000 000 0,09Li Fonte Par PN 4.000 0,53Latasa ON 7 000 6,78Leco PN  10.000 494,00uginorr 2420000 252,00Lightpar ON 300 000 3.81Lojas Am ene ON * 321 000.000 4,40Lojas Americ PN 126 600 000 4,81Magncslta PNA* 32 000 000 3,85Marcopolo PN  25 200 2.65Merc S Paulo PN *INT 30 000 115,00Metal Leve PN  1.500 000 34.00Metisa PN * ?00 000 16.00Minupar PN * 26 000 000 0.13Multibras PN 20 000 0,60P.Acucar-cbd PN *INT 78 230 000 69,10Paranapanema PN * 3 200 000 3,11Paul Energia PN 5 000 165,89Paul F Luz ON* 2.300 000 51.90PaulFLu/PRC* 510 000 80.00Perdigão S/a PN 13 600 1 6,10Petrobras ON 648 400 56,70Petrobras PN 833 800 55,50Petrobras Br PN * 39 100 000 38,55Pettenati PN 1200 000 2 7.99Plascar Part PN 5.500 000 3,71Polar ON 51 000 2.18Polar PN 1 000 2,30Polialden PN ' 110 000 1 72,02l'olitt-nu PNB- IMOOOOO 8,70PortobelloON 1000 0.43Portobello PN 1000 0.46a Randon Part PN * 9 500 000 0,53toiiAgium • uioixiooo 007RecrusulPN* 5 100 000 1 55Rliodia-ster ON 120 000 0.12RipasaPN INI 356 000 1.18RipasaPNP 1 000 1,10HoHi-sul ON 25 000 0 1,5Sabesp ON *INT 14 280 000 212,50Sadia S A PN ED 249 000 1,32Santistextil PN * 280.000 173.50Sao Carlos ON * 100 000 4 50Sao Carlos PN * 200 000 4,50Saraiva Lrvr PNA 200 6,00Scliul/ PN * 300 000 1 3.30Seara AIrnON* 107.100 000 1,15SearaAlmPN* ...... 200 000 i.08Serrana ON 11000 0,90
Serrana PN 2 000 0.98Sgobaincanal ON * 200 000 2.76Sgobaincanal PN * 14 200 000 2,78SitiraPNI 1 '00 8 50Sid Nacional ON * 58 200 000 67,10Sid Tubarao PN 26.900 000 23.30sola ON * 10 000 000 0.04Sola PN * 20 100 000 0.07Soutn Vil) i) ( N ' 12 000 ¦H50BSouza Cruz ON . 156 500 11.20Sultepa PN 3 000 1.55Supergasbras ON * 2 000 000 2,42Supergasbras PN 182 400.000 3,06Suzano PN... 1 000 7,45Tccnosolo PN * 3 900 000 2,85Tecloy PNA* ..... 3 300 000 0.06TekaPN*  19 200 000 1,06Tele Cl Sul l)H * 49.60(101*) 4 1"
Tele Cl Sul PN * 365 100 000 4,80Tele Ctr Oes ON * 4 3 200 000 8.80Tele Ctr Oes PN * 160 000 000 7.99Tele 1 rei Cl ON - II 01)0 000 1.64Tele Lest Cl PN 533700000 1.50
Tele Nord Cl ON * 4.100 000 3.90Tele Nord Cl PN 323.200 000 3,73Tele Norl Cl ON  58 800 000 1,67lele Norl f! PN- 121IU0MX) 1,54Me Sudeste ()N-AN! ?!i 200 000 7110Tele Sudeste PN 'ANT 45.200 000 9.41Tele Sudeste PN 12 000000 9,00Tele Sudeste PN *TRJ ......... 1000000 9.00Telebahia ON * 410 000 115.00Telebahia PNA* 1150 000 1 27.00TelebrasON*  2 300 000 0 04Telebras PN * 124 100000 0.05Telemar ON 223 000000 37.50Telemar PN * 1 590 800000 45.80Telemtg ON * 1400 000 95,00Telemig PNB* 5 380000 101,00Telemíg Cl PNC* 500 000 50 00Telemig Part ON * 41 600 000 7 20Telemig Part PN * 372.600 000 6,45Telepar O PNB* 2.690.000 110,00Teleri ON 7 900 000 54.00Telerj PN 24 200000 6-1.01Teles Rctb RON* 2 600000 156.01Teles Rctb RPN* 800 000 1 84.00Teles Rctb «33* 200 000 110,00Teles Rctb R42* 10 400 000 143.70Telesp ON *ANT 35 000 000 23.00Telesp PN *ANT 83.200 000 20.80Telesp Cl Pa ON 53.700 000 1 5.20Telesp Cl Pa PN 867 400 000 1 9.17Trato PN 1.200 1.05Tran Paulisl ON  10 800 000 7.07Tran Paulisl PN * 114G00 000 9,03Transbrasil PN 1.600 6,00Trtkem PN 5 400 000 7.00TupyPN* 600 000 5.20Ultrapar PN 17.900 000 20.70Unibanco ON 'ANT 600 000 116.05Unibanco PN "ANT 2 700 000 56,50Unibanco UNT* 3.600.000 113,00UniparON 20000 1,21Unipar PNB 493 000 1,28Uslminas ON 200 7,50UsIminasPNA 265 000 11.25V C P PN 34 300.000 58,00Vale R Doce ON 1.400 48.50Vale R Doce PNA 101.400 49,99Varig PN 58 000 3,93Varig Serv PN 840000 13,51
Varig Transp PN 121.000 1 70.00Vcunha Nord PNA* 250 000 40,00Vigor PN 30.000 831.00
WegPN 1.955.000 1.30WíestPN 100 0.22

33,0016,8021,50180 00183.002.552.106,0025.000,741 460,070,090.536,78494,00256,503,824,704.953,902,67115,0034,0016000,150,6069,553,21165.8956,0080.0016,1158,4057,0039,3027,993,802,202,30173,009,200 430 460550071.6512221.100.67217 001,35179 004504506,0013 30I.151,080980982762.808.60699924 19040.08415,08II.601.552.453.187452,850,06094.304959,108.291,701,603,993.841.72I.598.009.709009,0011800129,000.050.0538,3047 0097.00III.0051.797,506.64111,0059,0066.79160.00186 00111,45144,7023.6030,7015,6020,001,057,209,256.007.005.2021.00116,0657,00113.001.211.307.50II.4560.2049,5150.994,2514.85175 0040,00849.001.310,22

33.0016.5Q21,50180,00183,002.552.056.0025.000.741.460,070,090.536.78494,00255.003.814.704,943,852.65115.0034,0016,000,150,6069,103,15165,8951.9080,0016,1058,3057,0038,9927,993.712,202,30172.029,200430 400.530.071.550 121.181.10066217.00I,32173.504,504.5060013.301.151.080900982.762,788,5067,2523,800.0-10,08415,08II,601,552,423.067,452.850,061,084254,929.008.011.651,583,993.741.72I.578.009.419,0090011500129.000,050,0537.5146.4995.00103,0051,797416.53110.0056,0066,10156.01184,00III,45144.5023,0430.3015,3619,851.057,209.106,007.005.2021.00116,0657,00113,001.211.287,50II,3560.2049,0050.204,0013,56170,0040,00845,001.310,22

25= 141,3 1253?4.0 1561.6 61>5.7 10.6 1412.5 791•2,8 1>23.5 1>1.1 32-4,7 21,0 41,8 7114•0.7 84.4 1-2.8 22?7.1 2-7,6 2-0.4 27•8,4 40,5 1-0,1 1338>3,0 242>2,2 5241,1 52•0,0 2•2,3 40.9 7•0,4 1-0,5 2?6,9 27-4.4 12.2 1-1,8 416 6 12
-0.8 37-75 13,1 1014 9607 17?0.2 7•2.1 1•2.1 215,3 12,3 1?1,7 11.8 18 1 41-0,7 2-0.7 66-20 811.2 5216-1.1 24,5 811-3.2 2•1,2 6-1-0.5 1121,8 81.4 471,8 142?2,1 4597?0,6 164,6 11015-1.5 131271,9 341.6 17-1.9 138= 40.B 367160,2 1390 4 919¦1.0 630•0,3 31,3 240,4 1411,8 51,2 11•0,6 48•1.8 5-1.6 41,2" 2?0,5 5•0,6 47-1,3 1062.3 283.6 535•4,5 20,9 13-0,3 656,1 234.0 21,4 731.7 41,8 2?4,3 1?0,7 3411,3 90?2.0 35?0,6 7?0,4 130•0.9 19•8,6 5-2,8 7•5,2 21,6 3•5,0 10-15,3 1

OPQOES DE COMPRA

154

TítulosAces ..Aces . .Aces ..Aces .Arcz . .Bbas ..Besp ..Brap ..Brap ..Brap ..Cesp ..Cesp .Cgas .Cgas ..Cgas ..CgasCise ..

. PN. . .PN.. .PN.. PN. .PNB.. PN.. .PN. . .PN. ..PN.. PN. . PN. ..PN. ..PN.. PN. ..PN...PN. .PNB

1,201,001,101,103,008,2060,001.001.101.2020,0022,00120,00155.00150.00160,000,60

QIC. Abl. Min. Med. Mix. Ull.
106 400 000 II01 0,01 0 01 0,01 0,01

3,900.000 0,15 0.13 0.15 0.16 0.13
132.800.000 0,04 0,04 0,05 0 05 0 05
100 000 000 0,13 0.12 0.13 0,14 013

3 000 111," 0.17 0,17 0,17 0 17
200.000 1,55 1,55 1,55 1.55 1,55
200 000 31.00 30 80 30,90 31,00 30.802400000 0.16 0,16 0.18 0,19 017

30.300.000 0,06 0.06 0.09 0,09 0.07
101.500 000 0,01 01)1 001 0.01 0.01

100 000 5 50 5.50 5.50 5,50 5,50
200 000 3,00 3.00 3.00 3,00 3 00
220.000 33,00 28 20 29.15 33.00 29.00200 000 15,00 15,00 15.00 15.00 15.001 800 000 1750 14.50 16.73 17.50 14,60250 000 13,00 12,00 12,20 13.00 12.0069 000 0 06 0,06 0.06 0,07 0 07

DtpCspcCspcEbtpEpteInepInepPetrPetrPetrPetrPetrPelrPetrPetrPetrPetr.PetrPetrPetrPlim .PlirnPlimPlimPlim .PlimPlimPlimPlimPlimRpsa IntTeprTeprTnlpTnlpTnlpTnlpTnlp .TnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTnlpTspilTspI)TsppValee

860.000,700.5528,0020,003,002.5045.0047.0049 0051,0053.0055,0057.0059,0050.0053.0055.0057,0058 002,202,401,802,001.601.601,802.002,202,401.1018,5020,0042,0040,0042.0044,0046.00 748.00 538,0036,0050,00 152.0054,0042,0044.0046,0048.0050,0052.0054.0056.0021.0023,00190052,17

Qto.
000170 00010.00010000 000000 000100 000200 0006 1001001990018 70027 100261.500165 00024 50010010 9006001 0005 20036 0003000790 0006 036 00023 0003000824 000960 0004 86-10001 711 00040001 200 00030 000 00010000 00019 600 00061 100 000735 000 000214.800 000792 300 000100 000100 000885 400 000538 000 00083 200 000151 000 0003 600 00055 700 000170 000 000417 800 000128 300 00021 000 0001 000 0008000 0005200 000200 000100

Abt. Min. M6d. Max. Ult. Osc.
50,00 50.00 50.00 50.00 50,00 - 23,00,08 0,08 0 08 0.08 0,080,20 0.20 0.20 0.20 0,201.00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 82.1120 1 20 1.20 1.20 1.20 r"008 0.08 0.13 0,15 0,15 ?! 14.20 60 0,59 0,60 0,60 0,59 ?18,01170 11.60 11.67 11.90 11,90 ^11.28.50 8.50 9,11 9.51 950 +10.46 90 6,80 7,18 7,80 7.60 ? 11.75,18 5,18 5,62 6.20 5,60 ?15.43.30 3,18 3.71 4.30 3 80 ?IB 7130 1.25 1 99 2.30 1.90 ?40,70 48 0 40 0,64 0,79 0.60 >33.30.12 0.10 0,13 0,17 0,10 ? 100,08,50 8,50 8,50 8.50 8,50 +16.45,60 5,40 5,80 6,10 5 90 +5.34,40 4,40 4.73 4.80 4,80 ? 11.63,30 3.30 3.30 3 30 3.30 +13,72,70 2.70 2.75 2,90 2,75 +19.50.01 0,01 0,01 0,01 0,01 =0 01 001 0.01 0.01 0,010 15 0.14 0.17 0.21 0,20 ^.O0,03 0,02 0.03 0,04 0 040 34 0,34 0.37 0.4 0,41 ?13,80,42 0.42 0,42 0.4P 0 42 +5.00,27 0,25 0.28 0 39 0.30 ? 15.30.14 0 14 0,16 0.18 0,16 »6,60,07 0.06 0,07 0,09 0.070.03 0.03 0 04 0.04 0 04 ^33 30 14 0 14 0.14 0.14 0,14 +-16.61,70 1.70 1,70 1,70 1,70 s1.01 1,01 101 1,01 1,01120 1,20 1,20 1,20 1.206 60 6 40 6.67 6,90 6.70 »6,34,60 4.50 4 89 5.10 4.70 ^5,82 40 2.25 2,87 3 20 2,80 >17.11,05 085 1,22 1.48 130 +28.70,38 0 25 0,39 0.47 0,34 a8.81 8.30 8.55 8.81 8.70 -15.110 60 10 60 10 60 10,60 10,60 ?e.O0 11 0.06 0 11 0.14 0.07 -36.30 04 0.02 0 0-1 0.05 0.03 25.00 01 0.01 0,01 0.02 0,01 -50,06 40 6 40 6.40 6 80 6 80 - 22.74 80 4 80 5,02 5.30 5 05 >9.74 00 3.55 3 78 4,10 3.89 ^2.32 40 2 40 2 74 3.00 2.62 +11,41.70 170 1 83 2.05 1.95 ?14.7100 100 116 1.29 1.25 +25,00 90 0 60 0 75 0.90 0.70 -17.60 40 0 40 0 40 0 40 0,40 a0 10 0 10 0.10 0.10 0 10 66,60 05 0 05 0 05 0.05 0.05 16,62 00 2 00 2.00 2.00 2 000 30 0,30 0.30 0.30 0.30 - 25.0

SOMA

Preço em Reais por lotes de ações
Titulo Tipo OBS Prév. Fech. Osc (\).
RCS03 VSTSANEPAR PN VSTTtLAIMA AN VSTTEIAMA20N AN VSTTLLAMAZÜN BN VSTTELAMA20N ON VSTTELASAAN VST ...TELASA CL ON VSTTELAÇA DN VST .TEl EAMAPA ON VSTTELEBRASI CL BN VST 200.00TELECEAHA AN VST 28 00TELECEARA CN VST 27 00TELEGOIAS CL BN VST 57,00TELEGOIAS CL ON VST 55,00TELEPARAAN VST ... 172.00TELE PARA BN VSTTELEPISA BN VST .TELEPISA CN VST ..IEI.ERGIPE AN VSTTELERN AN VSTTEIERNON VST.TELESC CL BN VSTTELESC CL ON VSTTELEST ON VSTTELEST PN VSTTELMA AN VSTTRMACLBN VSTTELMA CL CN VSTTELMA DN VSTTELPA CL ON VSTTELPAIA VST TELPE AN VST TELPECLBN VSTTELPE CL CN VSTTELPE CL DN VSTTELPE CL ON VSTTELPE CN VSTTELPE DN VSTFRAÇÃOSANEFVW PN FRATELAIMA AN FRA...TELAMAZON ON FRATELASA CL ON FRA.TELASA DN FRA TELEAMAPA ON FRATELECEARA AN FRATELECEARA CL ON FRA 40,00TELEPARA BN FRA . 110,00TELERN ON FRATELESC CL BN FRATELESC CL ON FRATELPECLBN FRA ..TELPE CL DN FRA ..TELPE CN FRA 55,00Total 832.755,34

26,5521 65405 0012,2012.5013.00130,0040.0051.0540,70

164.00. 70,00. 68,0099 9017900155,1026.50. 28,00178,00185,00. 85,5026,0021,00. 85,5027,00127,0082,0030,0026,00. 25,00.... 21,0073.00... 73,00
.... 22,45405.00. 9,00. 31,0051,0540.7029,00

. 83,00. 18,1014.0015,0017,00

268021.70405,0013.2012.2012.05134 5041.0551,1041.00212,0028.0028.0056,0050,00177.00170,0070.0072,0099,90179.00163,0025,0024.05180,00190,0086,0026.0021.0085,0027,00130.0083.0030,0026,0025,0023.0573.0080,00
15.00405,007,0031,5045,0020,0028,0041.20170,00163,0020,0018,0014,5025,0055,00

0.940,23
8,20-2,40•7.31
3462.630.100,746,00
3,70•1.75
9.092,913,66

5.09•5,6614 111.122 700,58

2,361.22

9.76
9,59

Min.
26.7021.704050013,2012.0512,05134,0041.0551.1041,00212.0028.0028 0053.0050.00177,00170,0070,0072,0098.00179,00163,0024,0024,05180.00180.0086.0026.0021,0085,0027 00130,0081,5530.0019.5025,0020,1073,0080.00

26 8022.00405 0013.5012,2013.00134.5041.0551.1041,00212.00280028.0056,0050,00177.00170,0070,0072,0099,90180.00163.0025,0024.05180,00190.0086.0026.0021.0085,0027,00130,0083,0030.0526,0025.0023.0575,0080,00

26.7821 86405 0013,3812.1012,98134,33 141.0551.1041.00212.0028,0028.0053,735000177,00170,0070,0072,0098.95179,93163.0024,2224,05180,00188.1286 00 126,0021.0085,0027,00130,0082.79 130,0422.6925.0022.9573,2880,00

Qtde.
60012 49010 000100 000110 00047 400500 00010 000150 000000800010 90050 000826 .190600 0005000125 000120 000100 000 ,430 00018 000255 5002.400 '

100 000445000100 0005-10 000250 000301 0003000000366 000112000295000120000205 000128 00025 000
15 00 15.00 15 00 6405 00 405 00 405.00 8.0547 00 7,00 7,00 523)50 31.50 3150 1 37245 00 45,00 45,00 4 00020 00 20,00 20.00 89528 00 28,00 28 00 964120 41,20 41.20 214'170 00 170 00 17000 322163,00 163.00 163,00 35018.10 20.00 19.25 15217.00 18,00 17,07 8414 50 14,50 14,50 9925 00 25.00 25.00 70055.00 55.00 55,00 343"

?8.3? 13,3

BOLSA DO RIO - SISBEX
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Mercado Vol. Qtde.Mercado Vol. Qtde.Roda Formadores de MercadoGV a Termo de 1 dia - LTN 703 026 349,17 810 000
Roda PrincipalOVa Termo dei dia-L1N 1 497 492 710 07 I 722 000C/V com Financiamento - LTN 34 684.814.59 40 000
Total 2 235 203 873 83 2 572 000
Compra e Venda DefinitivaInstrumento Qtde. Aber. Máx. Min. Méd.
Roda Formadores de MercadoCN a Termo de 1 dia - LTND LTN 060202  810000 15,72 15,82 1572 15,75
Roda PrincipalC/V a Termo de 1 dia - LTNd LTN 010801 20 000 15,27 15,27 15.27 15.27
d LTN 030702 70 000 16.10 16.11 16.08 16.09
d LTN 031001 90 000 1 5,42 15.44 1 5.42 15.43
d LTN 040401  0,00 0.00 0 00 0.00
d LTN 040701 0.00 0.00 0,00 0,00
il LTN 051201  40 000 15,58 15,60 1 5.58 1 5,59
d LTN 060202 1482000 15.75 15.82 15.72 15,76
d LTN 060601 0 00 0 00 0.00 0.00
d LTN 090102 20000 15.63 15.69 15.63 15.66
CV com Financiamento - LTNI LTN 030702 0,00 0 00 0,00 0,00
I LTN 060202 40 000 15,74 15.82 15.74 15,80
C/V a Termo de 1 dia - LFTd LFT 170903  0,000 0,000 0.000 0,000

15,81

15,2716,1115.420,000,0015.6015,810,0015,69
0,0015,81

Neg.

150.4-213

Neg.
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Comércio teve Natal magro em 2000

¦ IBGE mostra que faturamento do varejo no Rio naquele período foi 10,9% menor do que o registrado em 1999
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MAURA PONCE DE l.liON

Ao contrário do que foi ampla-
mente apregoado pelo varejo do
Rio no fim do ano passado, o o co-
mércio fluminense não teve o me-
lhor Natal do Real. Ele faturou
10,9% menos do que o Natal de
1999. Já em relação a novembro de
2000 as lojas faturaram 31,6%
mais, puxadas pelo ramo de vestuá-
rio (110,3%) e lojas de departamen-

tos (101,4%). No acumulado do
ano o resultado também foi negati-
vo no Rio. quando as lojas vende-
ram 5.5% menos do que em 1999.

Os dados são resultado da Pes-
quisa Mensal do Comércio (PMC)
divulgada ontem pelo IBGE, que
também apontou queda de fatura-
mento entre o Natal de 1999 e 2(XX)
nas regiões metropolitanas de Reci-
fe e Salvador. Segundo o IBGE to-
das as atividades do comércio do

Rio de Janeiro apresentaram resul-
tados positivos no mês de dezembro
sobre o mês anterior -a única exce-
ção foi o setor de material de cons-
trução, com queda de 1,1 %.

Menos roupas-Apesar de en-
cabeçar o rankini• de faturamento no
mesmo período, o setor de vestuário,
calçados e tecidos faturou 19% me-
nos. O setor de móveis e eletrodo-
mestiços tiveram o pior desempe-
nho: as vendas foram 20.7% meno-

res, se comparado o Natal de 2000
com a mesma data no ano anterior.

Apesar do grande número de
contratações de trabalhadores tem-
porários, a média do nível de em-
prego no Rio de Janeiro também
caiu em dezembro ficando 0,1%
menor do que no mês anterior e
5,8% menor do que o mês em
1999. Vestuário (4%) e lojas de de-
parlamentos (3,8%) foram alguns
dos poucos setores que contrataram

mais no período. Os salários au-
mentaram 12,3%, influenciados
pelo pagamento de 13° salário.

Em Salvador o comércio vendeu
39,8% mais no Natal de 2000 em
relação ao mês anterior, encabeçado
pelo setor de vestuário (125.7%).
lojas de departamentos (92,2%) e
artigos de uso pessoal (66,8%). Mas
o desempenho em relação a dezem-
bro de 1999 foi menor, quando a
média de venda do comércio ficou

0,5% abaixo do ano anterior.
Em Recife, o mesmo cenário: o

faturamento real de dezembro cres-
ceu 26,1% em relação ao mês de
novembro. Na comparação com
dezembro de 1999, porém, houve
um decréscimo de 6.3%. O valor
obtido no índice Acumulado do
Ano registra uma variação também
negativa de 1,1% no faturamento
real, comparada ao desempenho de
janeiro a dezembro de 1999.

Resultado surpreende os analistas

O resultado da Pesquisa
Mensal do Comércio do IBGE
surpreendeu analistas do merca-
do e comerciantes que aposta-
vam num desempenho do co-
mércio fluminense no Natal de
2000 melhor do que o registrado
no ano anterior. Segundo Alber-
to Furugüen. consultor econô-
mico da Associação Comercial
do Rio de Janeiro (ACRJ), a úni-
ca explicação é o aumento das
tarifas ao consumidor, que pode-
ria ter retraído um pouco as
compras para as festas natalinas.

"É difícil entender esse re-
sultado, uma vez que ;i combi-
nação oferta de crédito e juros
em queda criaram um bom ce-
nário para o consumo", expli-
cou Furugüen. Segundo o con-
sultor, a Associação Comercial
do Rio de Janeiro não apostou
em previsões feitas pelo setor
de que seria o melhor Natal do
Real. "Mas estávamos conven-
cidos de um resultado superior
ao de 1999". completou.

O analista de varejo do Ban-
co Pactuai, Gustavo Hungria,
também concorda. "Esse resul-
tado está na contramão do pró-
prio desempenho de vendas de
grandes redes varejistas", con-
testou Hungria. O analista cita a

rede de eletrodomésticos Ponto
Frio como exemplo. "Só em ge-
ração de caixa a rede teve um
aumento de 23% no último tri-
mestre de 2000, em relação ao
mês anterior", comparou Gusta-
vo Hungria, lembrando que a re-
de de eletrodomésticos paulista
Eletro, do grupo Pão de Açúcar,
faturou 44% mais no Natal pas-
sado, em relação a 1999.

Mas, segundo Ulysses Reis.
analista de Varejo da Fundação
Getúlio Vargas, o resultado da
Pesquisa Mensal do Comércio
tem uma série de explicações.
Compras antecipadas, presentes
em dinheiro e lembrancinhas ba-
ratas podem ser algumas delas.

"O consumidor está mais in-
teligente a cada ano. Com medo
de preços maiores e produtos
em falta, muitas compras foram
feitas antes de dezembro", ex-
plicou o analista. Outro dado foi
o surpreendente consumo de ca-
netas. "Foi um dos itens mais
vendidos no Natal, o que confir-
ma a tese da compra de lem-
brancinhas", disse.

Segundo dados da Associa-
ção Brasileira dos Shopping
Centers, no entanto, o tráfego
foi 11% maior no Natal passado,
comparado com o ano anterior.

Fernando Rabelo - 17/12/2000

Natal não .salvou comércio do Rio, que vendeu 5,5% menos no ano

SESC LER

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

TELECONFERÊNCIA

0 DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESC COMUNICA 0 INÍCIO DAS
TELECONFERÊNCIAS INTERATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DE PR0-
FESS0RES DOS CENTROS EDUCACIONAIS DA AMAZÔNIA E DO
NORDESTE. AS PALESTRAS INTEGRAM 0 PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO SESC LER E SERÃO
TRANSMITIDAS VIA EMBRATEL PARA TODO 0 TERRITÓRIO NACIONAL,
PODENDO SER CAPTADAS ATRAVÉS DAS ANTENAS PARABÓLICAS
CONVENCIONAIS. AS TELESSALAS DOS CENTROS EDUCACIONAIS
ESTARÃO ABERTAS À PARTICIPAÇÃO DOS EDUCADORES DA REGIÃO.

Tema de abertua: "Novo Saber e Fazer em Educação"
Conferencista: Profa. Mareia Leite
Data: 15/02/01 (quinta-feira) às 18ti (horário de BrasSa)

Dados para a recepção: Satélite Brasilsat B1;
Polarização horizontal (H); Freqüência Banda C:
3.930 MHz; Freqüência Banda L: 1.220 MHz Canal:
6A2 - TV Executiva da Embratel

Serviço Social do Comércio

Informações detalhadas: www.sesc.com.br
(0XX21)536-8934
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Assine o 
jornal 

onde

a única coisa 
que

o dinheiro compra

é a assinatura.

R $ O , 8 6 / d i a

Assine - Rio: 589-5000

Outras localidades: 0800-23-50Q0
Promoção para assinatura dc segunda a domingo.*

JORNAL DO BRASIL

www.jb.com.br

O jornal da inteligência brasileira.
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BB lucra R$ 974 milhões em 2000

¦ Para melhorai* resultado deste ano, banco contratará funcionários ganhando menos no lugar de aposentados e demitidos

GILSON LUIZ EUZEBIO

BRASÍLIA - O Banco do Bra-
sil registrou lucro líquido de R$
974 milhões no ano passado, o
que representa uma rentabilidade
de 12,23% sobre o patrimônio lí-
quido e aumento de 15,5% com-
parando com o resultado de 1999.
Na semana passada, o Bradesco
anunciou seu resultado: lucro lí-
quido de R$ 1,74 bilhão, 57,51%
acima do resultado do ano ante-
rior e rentabilidade de 21,5% so-
bre o patrimônio líquido.

"0 lucro não é o que gostaria-
mos", admitiu Paolo Zghen, presi-
dente do Banco do Brasil. "Podia

ser maior", comentou. Ocorre que
o Banco Central alterou as regras
para provisionamento, obrigando a
instituição a fazer reservas na hora
da concessão do crédito, conforme
o risco de cada operação. Para con-
seguir aumentar o lucro neste ano,
o Banco do Brasil terá de reduzir
despesas com pessoal, substituindo
os funcionários que se aposenta-
rem ou forem demitidos por outros
com salários menores, informou
Antônio Luis Rios da Silva, diretor
de Controle e Relações com os ln-
vestidores da instituição.

Qualidade - Zaghen ressal-
tou, entretanto, que o resultado do
ano passado representou um ga-

nho de qualidade: 
"Foi o aumento

de crédito que permitiu o cresci-
mento de nosso lucro." Com o rea-
quecimento da economia, o Banco
do Brasil expandiu em 24,2% a
carteira de crédito, aumentando
seus lucros com as operações de
financiamento. O volume de crédi-
to direto ao consumidor subiu qua-
se 100%, de R$ 3,5 bilhões para
RS 6,9 bilhões, de 1999 para 2000.

O crescimento da oferta de
crédito elevou as receitas do Ban-
co do Brasil com intermediação
financeira de RS 1.164 bilhão, em
1999, para RS 4,680 bilhões, no
ano passado, mesmo com a queda
dos juros, destacou Zaghen. As ta-

rifas cobradas sobre os serviços
renderam RS 3,145 bilhões à ins-
tituição. Em 1999, o Banco do
Brasil recebeu RS 2,803 bilhões
de tarifas. Os ganhos da institui-
ção com tarifas estão praticamen-
te empatados com os do Brades-
co, que faturou RS 3,043 bilhões
com prestação de serviços, no ano
passado. Em 1999, grande parte
do lucro de RS 843 milhões veio
da desvalorização cambial - a ins-
tituição tinha investimentos em
moeda estrangeira, que se valori-
zou com a mudança no câmbio.

Expansão - A economia bra-
sileira, disse Zaghen, vai conti-
nuar crescendo neste ano, criando

condições para que o Banco do
Brasil continue expandindo seus
negócios. De 1999 para 2000, a
instituição aumentou em 1,7 mi-
lhão o número de clientes pessoas
físicas e em 108 mil o número das
contas de empresas. São 12,8 mi-
lhões de clientes, quase um quar-
to do total de pessoas com conta
bancária no país, e R$ 19,4 bi-
lhões em empréstimos, excluído o
crédito rural, comentou Rios.

Em 2000, o Banco do Brasil
completou quatro anos de lucros
sucessivos, desde a capitalização
de 1996, quando o Tesouro Nacio-
nal injetou RS 8 bilhões na insti-
tuição. O lucro desses quatro anos

somam RS 3,261 bilhões. Dos RS
974 milhões do lucro do ano pas-
sado, apenas 25% (RS 257,9 mi-
lhões) foram distribuídos aos acio-
nistas, porque a instituição precisa
se capitalizar para enquadrar-se às
normas do Banco Central que es-
tabelece um limite mínimo entre o
volume de capital próprio e de em-
préstimos concedidos.

A instituição encerrou o ano
com patrimônio líquido de RS
7,965 bilhões, um crescimento de
apenas 9,5% sobre o ano anterior.
No mesmo período, o Bradesco
aumentou seu patrimônio líquido
em 19,5%, fechando o ano em RS
8,092 bilhões.
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'Recall' 
de biquíni

Grife Rosa Chá

troca peças com

mancha de tinta

BETY LOPES

BELO HORIZONTE - Ulll
problema detectado no tecido
utilizado para a confecção de
pelo menos 2.000 peças de bi-
quínis levou a grife paulista
de roupas de praia Rosa Chá a
convocar seus consumidores
para um recall. As trocas, ini-
ciadas na semana passada - e
que têm prazo até o dia 31 de
março - estão sendo feitas nas
16 lojas da empresa espalha-
das pelo país e em outras 380
lojas multimarcas que ven-
dem a grife.

O defeito foi detectado
quando os biquínis recebe-
ram as estamparias. As pe-
ças foram tecidas com um
"fio oco", que dá mais leve-_
za ao biquíni porque retém
menos água. "Ao ser aplica-
da a estamparia, a tinta en-
trou para dentro do fio e en-
dureceu. Quando as peças
são molhadas, as tintas azul
e vermelha se dissolvem,
manchando o tecido.

Reclamações - O pro-
prietário da empresa, Amir
Slama conta que a descoberta
do defeito foi feita em meados
de dezembro, depois de 20
dias que a coleção estava nas
lojas. "Depois de verificarmos
algumas reclamações, decidi-
mos realizar alguns testes pa-
ra avaliar a qualidade do pro-
duto e constatamos que o fio
retia algum resíduo das tin-
tas", conta Slama. A partir de
então, diz. todas as peças fo-
ram recolhidas da rede de lo-
jas, já que não havia noção
para onde foram distribuídas.

Segundo o consultor da
empresa, Alexandre Manet, os
biquínis que apresentaram de-
feito custaram cerca de RS
124 mil (RS 62 cada peça, em

média) para serem produzi-
dos, o que ele não computa
como prejuízo. 

"Levando-se
em consideração que a omis-
são afetaria muito mais a ima-
gem da grife, optamos por
mostrar ao consumidor que
estamos atentos e que eles po-
dem confiar na marca", justi-
ficou Manet.

Amir Slama afirma que
em nenhum momento se espe-
lhou no recall feito pelas
montadoras automotivas. A
idéia surgiu, segundo ele,
após verificar que as reclama-
ções por parte dos clientes es-
tava acima da média que nor-
malmente ocorre. "Concluí-
mos que valeria à pena trocar
todo o lote, nos antecipando a
futuros problemas", salienta.

Mala direta - Para fazer
o recall, a Rosa Chá está en-
viando até o final desta sema-
na um total de 50 mil folhetos
de mala direta aos seus consu-
midores. Através da corres-
pondência, os clientes são in-
formados de que a coleção ve-
rão 2001 teve um problema
nas estampas de frutas feitas
em fundo branco."Ao invés de nos omitir-
mos, preferimos nos expor e
trocar o produto, o que está
sendo feito de forma tranqüi-
la". completa Manet. A Rosa
Chá, que tem dez das 16 lojas
franqueadas, produz 400 mil
peças na temporada de verão
(julho a janeiro) e 120 mil pe-
ças, na temporada de inverno.
Outras 380 lojas multimarcas
também vendem a grife. A em-
presa estima em torno de 120
mil clientes em todo o país.

Criada há doze anos, a Ro-
sa Chá confecciona biquínis,
maiôs, camisas e complemen-
tos para moda praia voltada
para as classes A e B. Ela em-
prega direta e indiretamente
550 profissionais. A grife ex-
porta hoje 9'l de sua produ-
ção para os Estados Unidos,
Inglaterra, Portugal e Japão.

Pão de Açúcar

de ollio no

Ponto Frio

NILSON BRANDÃO JÚNIOR

O grupo Pão de Açúcar está de
olho na Globex, controladora da
rede Ponto Frio, que está em pro-
cesso de venda de participação
acionária. Executivos da rede pau-
lista já teriam visitado a sede da
rede de eletrodomésticos, no Rio,
e a megastore de São Paulo, para
analisar a operação da rede. se-
gundo fontes que acompanham o
processo de venda das ações da
Globex em poder de Lily Safra (u-
ma fatia de 33%).

Os primeiros contatos aconte-
ceram na noite do último dia seis e
a visita à sede, no dia seguinte, se-
gundo as mesmas fontes. Na quin-
ta-feira passada, foi a vez da visita
à loja na capital paulista. O percur-
so de visita ao daiti roam, que reú-
ne informações sobre o negócio, e
às lojas teria sido o mesmo cum-
prido pelos três fundos de investi-
mentos que já manifestaram inte-
resse em analisar o negócio.

Rumores - O Pão de Açúcar
não confirmou nem desmentiu o
interesse na rede carioca. Informou
que não comenta rumores. Já a di-
retoria do Ponto Frio passou a tarde
em reunião e não pode retornar as
ligações. No Goldman Sachs, ban-
co de investimento contratado para
coordenar a venda, a informação
foi de que o executivo responsável
pelo assunto estava em viagem.

Analistas de mercado avaliam
que o Pão de Açúcar, que atua
com a rede Eletro no setor eletro-
domésticos, deveria até olhar o
dato rooin do concorrente, mas
acrescentam que o negócio princi-
pai do grupo são os supermerca-
dos. Em outros processos de ven-
das recentes, não raro concorreu-
tes habilitaram-se para levantar
informações, mas não apresenta-
ram propostas necessariamente
depois. No mercado, especulava-
se que o eventual interesse estaria
ligado ao fato de o grupo Casino,
sócio do Pão de Açúcar, também
atuar com eletrodomésticos.

Telefonia da Globalstar

vai cobrir todo o 
país

CÉSAR UAI MA
Enviado Especial

MANAUS - Telefonar no
meio da selva amazônica já é
uma realidade. A operadora de te-
lefonia móvel via satélite Glo-
balstar inaugurou ontem, nas cer-
canias de Manaus, a terceira e úl-
tima base terrestre construída no
Brasil. Com ela, a empresa garan-
te a cobertura de i(X)% do territó-
rio nacional. No total, a Globais-
tar está investindo USS ISO mi-
lhões em sua operação brasileira.

"O ano de 2(XX) foi de apresen-
tação, um ano de conhecer merca-
dos e ser mais conhecida pelos
mercados. Agora, 2(X)1 é um ano
de consolidação, de fazer mais for-
ça na área comercial e de desenvol-
vimento do mercado. Essa amplia-
ção vai ajudar muito, assim como
o trabalho boca-a-boca dos mais
de 6 mil usuários que começam a
passar adiante a conveniência e a
qualidade do nosso serviço", diz

Pedro Maisonnave, diretor-presi-
dente da Globalstar do Brasil.

Marketing - Segundo Mai-
sonnave, a expectativa da empre-
sa é terminar 2001 com cerca de
25 mil usuários no país. Para is-
so, a Globalstar estará investindo
USS 10 milhões num plano de
marketing cuja campanha cen-
trai utilizará clientes da empresa
como personagens.

A empresa também está ofere-
cendo pacotes de serviços agrega-
dos que incluirão minutos de liga-
ções livres e possibilidade de aces-
so à internet junto com a assinatura
comum. Tudo para tentar preen-
cher a capacidade instalada da Glo-
balstar no Brasil, que deverá atingir
2(XW com a possibilidade de aten-
der 500 mil usuários. "Mas deve-
mos fechar este ano com apenas
300 mil clientes no país", lamenta
o diretor-presidente da empresa.

Resistência - Único servi-
ço de telefonia móvel via satéli-
te em operação no mundo, a

Globalstar enfrentando a resis-
tência do mercado após a falên-
cia de sua principal concorren-
te, a Iridium. "Os 

problemas
técnicos e financeiros da con-
corrente fizeram o mercado fi-
car mais desconfiado com rela-
ção ao serviço e temos de supe-
rar essa imagem negativa", des-
taca o executivo, que diz que is-
so acabou atrasando os planos
de retorno dos investimentos
em de oito a 12 meses.

Ele não acredita que o custo do
aparelho, por volta de RS 1,2 mil.
e o das tarifas, cerca de RS 2 o mi-
nuto de ligação, sejam empeci-
lhos à aceitação do serviço. "E ra-
zoável para a aplicação. Quem
determina o preço é o mercado, e
o mercado está começando a acei-
tar", considera. A queda da Iri-
dium no ano passado levou cerca
de metade do seus 1,2 mil clientes
a migrarem para a Globalstar.

' O repórter viajou a convite da Globalstar

Divulgação

Pedro Maisonnave acredita que a Globalstar terminará 2001 com 25 mil usuários no Brasil
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Telemar esquenta 
guerra 

do celular

Tele fixa paga R$ 1,1 bi para operar

MARCELO KISCHINHEVSKY
E NICE DE PAULA*

A guerra de tarifas está de volta
à telefonia celular. Com a entrada
de dois novos grupos - a Telemar e
a Telecom Italia Mobile (T1M),
agora em carreira solo os preços
deverão cair já a partir do próximo
ano, especialmente no Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Bahia, Per-
nambuco, Ceará e mais 11 estados.
"Estamos investindo RS 3 bilhões
nos próximos dois anos para ofere-
cer um serviço de excelência e ga-
nhar mercado, com preços reduzi-
dos e muito competitivos", avisou
Carlos Jereissati, um dos sócios da
holding Telemar, logo após o leilão
em que a companhia abocanhou a
licença da Região I da banda D de
telefonia celular.

Disputa morna - Num lei-
lão marcado pela virtual ausên-
cia de disputas, a TIM levou as
regiões 2 (Sul e Centro-Oeste,
mais Distrito Federal, Tocantins,
Acre e Rondônia) e 3 (São Pau-
Io), concorrendo sozinha, por in-
termédio dos consórcios Blucel e
Starcel, respectivamente. Pelas
duas licenças, os italianos paga-
ram RS 1,54 bilhão - em São
Paulo, o ágio ficou em 40.4%,
enquanto na Região 2. limitou-se
a 0,5%. A Telemar e a TIM pro-
(agonizaram o único momento
de relativa tensão, exatamente na
queda-de-braço pela Região I,
que foi arrematada por RS 1,102
bilhão, com ágio de 17,2%.

A primeira proposta foi apre-
sentada pela Unicel, consórcio
controlado pela Telecom Italia
Mobile: RS 990 milhões. Em se-
guida, o presidente da comissão
de licitação, Amadeu de Paula
Castro Neto, anunciou a oferta
da Telemar, feita pelo consórcio
TNL PCS, e deu prazo de 15 mi-
nulos para que os italianos fizes-
sem uma contra-proposta. Após
dois minutos de indecisão, os re-
presentantes da TIM informaram
que não apresentariam novo lan-
ce e a direção da Telemar expio-
diu em comemorações.

Vantagens - "O mercado é
duro para novos concorrentes, até
hoje as operadoras da Banda B vi-
vem à custa dos telefones pré-pa-
gos, mas nós possuímos um gran-
de ativo, que é nossa conta telefô-
nica, entrando na casa de cada
cliente", lembrou Manoel Hora-
cio da Silva, presidente da hol-
ding Telemar, que aposta em con-
tratos vantajosos.com fornecedo-
res como Nokia, Siemens, Erics-
son, Alcatel e Nortel para oferecer
os preços mais baixos do merca-

do. O financiamento para compra
de equipamentos, em alguns con-
tratos, disse o executivo, chega a
107% - ou seja, os fornecedores
financiarão o capital de giro da
nova operadora. "Nossa meta é
atingir 50% de market share (par-
ticipação no mercado)", brincou.

Efeito imediato - O ministro
das Comunicações, Pimenta da
Veiga, comemorou o resultado do
leilão e afirmou que os consumi-
dores poderão a começar a sentir
os efeitos positivos antes mesmo
da estréia dos novos consórcios, já
que as operadoras das bandas A e
B deverão ser forçadas a reduzir
preços e melhorar a qualidade do
serviço para garantir mercado.

A cifra de RS 3 bilhões que a
Telemar promete investir no Ser-
viço Móvel Pessoal (SMP) já in-
clui o RS 1.1 bilhão pago pela li-
cença. Outro RS 1,3 bilhão se re-
fere à parcela do financiamento
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), no valor de RS 2,7 bi-
lhões, fechado no ano passado, e
que deve ser desembolsada nos
próximos meses. Manoel Horá-
cio conta ainda com a sinergia
propiciada pelo falo de a Telemar
já atuar, em telefonia fixa, na
mesma região que atenderá na
Banda D, o que permitirá investi-
mentos mais modestos para a en-
trada em operação.

De olho em DDI - Carlos Je-
reissati adiantou ainda que a Tele-
mar entrará com força total na dis-
puta pelo mercado de ligações in-
temacionais (DDI), hoje restrito
apenas à Embratel e à Intelig (per-
tencentes às americanas MCI e
Sprint, respectivamente). "Cada li-
gação feita por uma companhia es-
trangeira representa divisas que o
país manda para o exterior", alfi-
netou o sócio da holding brasileira.

Uma dificuldade no caminho
da companhia é a antecipação de
metas de qualidade, de dezembro
de 2003 para dezembro deste
ano, condição imposta pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) para as teles li-
xas obterem sinal verde para atu-
ar em telefonia móvel. O diretor-
geral da Anatel, Renato Guerrei-
ro. abriu ontem a possibilidade
de que a auditoria do cumpri-
mento das metas ocorra em até
90 dias, e não em 180. como ini-
cialmente previsto. Mesmo as-
sim, a Telemar seria forçada a
adiar para março o início de suas
operações ou antecipar o cumpri-
mento das metas para outubro.

'Colaborou Gabriela Leal. de Brasília

Banda E esvaziada

Só região do Rio

poderá ganhar
outra operadora

LUIZ GUSTAVO RABELO
Agência JB

O resultado do leilão da
banda D da telefonia celular
indica que as regiões 1 e 2 da
banda E ficarão sem propostas.
Considerando as regras da liei-
tação, que impedem a partici-
pação cruzada em uma mesma
área de atuação, somente a Te-
lemar teria condições de apre-
sentar propostas para uma des-
sas regiões. No entanto, o pre-
sidente da empresa, Manoel
Horácio da Silva, garantiu on-
tem que a Telemar não concor-
rerá a nenhuma das duas licen-
ças. 

"Nós só entraríamos em
São Paulo se tivéssemos um
parceiro para dividir o custo
dos investimentos", disse.

A Telemar chegou a formar
um consórcio com a Brasil Te-
lecom (BrT), o Brasmar, para
disputar a licença de São Pau-
lo, mas o grupo não chegou
sequer a apresentar proposta
para a área. A Brasil Telecom
também deverá ficar de fora
da disputa pelas regiões 1 e 2.
Sua participação estaria invia-
bilizada porque a Telecom Ita-
lia Mobile (TIM), que integra
o bloco de controle da empre-
sa, venceu as licenças da Ban-
da D para as duas áreas.

Disputa limitada - Com
esse cenário, a disputa na
Banda E fica restrita à região
1. Entre os grupos que apre-
sentaram propostas, somente
a TIM, o Serramby (Opportu-
nity) e a Brasil Telecom po-
dem concorrer à área, que en-
globa as regiões Norte, Nor-
deste e Sudeste, com exceção
de São Paulo, Acre, Rondônia
e Tocantins. Segundo analis-
tas, no entanto, tudo indica
que somente a TIM deverá
apresentar proposta para a re-
gião 1, cujo preço mínimo da
licença é de RS 940 milhões.

O leilão da banda E está
marcado para o dia 13 de mar-
ço, na Bolsa de Valores do
Rio. Essa data, no entanto, po-
derá ser antecipada para o pró-
xiino dia 6. Existe ainda a pos-
sibilidade de o leilão sofrer
atraso, caso o presidente do
Tribunal Regional Federal da
3a Região (SP), José Kallás,
reveja sua decisão, acatando
recurso impetrado na semana
passada por Fábio Merlin,
acionista minoritário de uma
operadora de telefonia.

No último dia 24, a Justiça
Federal concedeu liminar em
favor de Merlin, decisão que
resultou na suspensão da ses-
são de entrega de propostas
para os leilões das novas ban-
das celulares. A liminar foi
cassada dias depois pelo pre-
sidente do TRF, que agora de-
verá julgar o novo recurso.

Desconto acima de R$ 200 milhões

O valor arrecadado pelo gover-
110 no leilão da Banda D de telefo-
nia celular pode ser menor do que
os RS 2,642 bilhões anunciados
ontem pela Agência Nacional de
Telecomunicações. Isso porque a
Telecom Italia Mobile (TIM) po-
derá devolver à Anatel o direito de
exploração do serviço nos estados
do Paraná e de Santa Catarina e
abater a parcela relativa a estas
duas áreas dos RS 543 milhões
que pagou pela região 2. E que
nesses dois estados a empresa ita-
liana já opera o serviço de telefo-
nia móvel através da Tele Celular
Sul. da Banda A.

Como as regras do setor não per-
mitem a dupla atuação 11a mesma
área, a TIM terá que renunciar a um
dos dois serviços. "Se ela devolver

as freqüências da Banda D que ela
ganhou, ela receberá de volta o va-
lor proporcional, em termos de po-
pulação àqueles dois estados, pelo
preço mínimo", explicou o presi-
dente da Anatel. Renato Guerreiro.

Prazo - De acordo com o últi-
1110 censo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
Paraná e Santa Catarina têm juntos
14.S milhões de habitantes, cor-
respondente a 38,5% da população
total da região 2. Assim, o valor a
ser devolvido em caso de desistên-
cia será de aproximadamente RS
208 milhões. "De acordo com a
Anatel temos prazo de seis meses
para decidir entre as duas alterna-
tivas. A TIM ainda vai decidir so-
bre isso", disse o representante da
TIM, Elis Bontempelli. Mas se-

gundo Álvaro Moraes, também
executivo da TIM, a opção da em-
presa deve ser por abrir mão da
Banda D: "A tendência natural é a
empresa manter o que já tem e
abrir mão das novas licenças".

Investimentos - Qualquer
que seja a decisão, a TIM consoli-
dou ontem sua posição de destaque
no mercado nacional e passará a
fazer frente às rivais européias Te-
lefónica Internacional (espanhola)
e Portugal Telecom, explorando o
serviço de telefonia móvel em São
Paulo, Distrito Federal e outros no-
ve estados das regiões Sul e Cen-
tro-Oeste. Para tanto, a empresa
pretende investir RS 3 bilhões nos
próximos cinco anos - excluindo
os valores pagos pelas licenças e
promete se diferenciar pela quali-

João Paulo Engelbrecht

Manoel Horácio, da Telemar (2° à esc/.), com representantes da Telecom Italia: sem confronto

Briga de sócios deixa BrT de fora

MARCIA ARBAC1IE
Agência JB

A grande ausente do leilão
foi a Brasil Telecom (BrT), que,
com a Telemar, através do con-
sórcio Brasmar, centraria fogo
na disputa da região 3 (São Pau-
lo). A empresa não apresentou
nenhuma proposta e nem sequer
enviou representante à Bolsa do
Rio. Em São Paulo, o presidente
da companhia responsabilizou a
Telecom Italia, uma de suas con-
troladoras, pela desistência, já
que os representantes dos italia-
nos em seu Conselho de Admi-
nistração teriam apresentado
restrições ao negócio, conforme

noticiou ontem um jornal espe-
cializado em economia.

Carta assinada pelo conselheiro
Carmelo Furei e divulgada pela Te-
lecom Italia durante o leilão esclare-
ce que o conselho da BrT aprovou a
proposta apresentada pela diretoria
da empresa de participação na licita-
ção do SMP nas regiões 2 e 3, du-
rante reunião do dia 23 de janeiro úl-
timo, e que 

"os Conselheiros não
impusenun quaisquer restrições prá-
ticas, se limitando apenas a apontar
algumas preocupações de caráter
empresarial ou mesmo financeiro".

O diretor-geral da Anatel, Re-
nato Guerreiro, afirmou que há
cerca de dez dias foi informado
pessoalmente pelo presidente da

BrT, Henrique Neves, sobre a de-
sistência. "Não nos cabe atuar em
briga de sócios. Quem cuida das
relações societárias é uma agência
reguladora chamada Comissão de
Valores Mobiliários. Ela existe pa-
ra isso", disse Guerreiro ao ser
perguntado sobre uma possível
atuação da agência 110 caso, visan-
do à garantia da disputa pelas li-
cenças da Banda D. "A Anatel só
atua quando um eventual conflito
entre os sócios causa danos à pres-
tação do serviço pela empresa."

A BrT anunciou ontem, em
São Paulo, que seu lucro líquido
consolidado em 2000 atingiu RS
270,8 milhões. A receita líquida
ficou em RS 4,51 bilhões. t

dado, novos serviços e aparelhos
mais baratos. Mas os executivos da
companhia já avisaram que não
pretendem entrar em guerra de pre-
ços com as concorrentes.

A empresa, que atua em 15
países, chegou ao Brasil na priva-
tização da Telebrás, em 1998,
quando levou a Tele Nordeste Ce-
lular - que opera telefonia móvel
em seis estados do Nordeste - e a
Tele Celular Sul, que opera 110 Pa-
raná. Santa Catarina e em Pelotas
(RS). Também oferece o mesmo
serviço 11a Bahia, Minas Gerais e
Sergipe, através da Maxitel, que
opera na Banda B. Para cobrir to-
do o território nacional, faltam al-
guns estados da região da Tele-
mar, que poderão ser conquista-
dos no leilão da Banda E. (N.P.)

Governo

comemora

BRASÍLIA !•: RIO - O ministro
das Comunicações, Pimenta da
Veiga, considerou o leilão da ban-
da D da telefonia celular "um su-
cesso", principalmente diante das
previsões 

"pessimistas e catastrófi-
cas" dos analistas nas últimas se-
manas. As licenças foram vendidas
com ágio médio de 20,64%, repre-
sentando RS 452 milhões a mais
do que os RS 2,19 bilhões estipula-
dos para o preço mínimo - sem
contar ainda o desconto pela devo-
lução de áreas da Telecom Italia.

O diretor-geral da Agência Na-
cional de Telecomunicações (A-
natel), Renato Guerreiro, também
também fez uma avaliação positi-
va do leilão. "Nós estamos muito
satisfeitos com o sucesso da liei-
tação", disse. Ele atribuiu à estra-
tégia das empresas, a pequena dis-
puta pelas licenças. "A Anatel não
tem obrigação legal de impor, li-
mitar ou ampliar o número de
competidores por determinado
serviço no mercado", disse.

Tanto o ministro quanto o diri-
gente da Anatel fizeram questão
de elogiar a Telemar, uma das
vencedoras do leilão. Pimenta da
Veiga disse ter ficado muito satis-
feito com a vitória da empresa e
lembrou que a BNDESpar (subsi-
diária do BNDES que tem um
quarto do capital da Telemar) vai
sair ganhando com a valorização
da operadora no mercado.

Guerreiro reforçou: "Com to-
das as questões de qualidade que
envolveram a Telemar na privatiza-
ção, estamos construindo no Brasil
uma grande empresa de telecomu-
nicações", disse. (G.L e N.P.)
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AS PENDENCIAS DO PROCESSO 0 QUE MUDA COM A TECNOLOGIA GSM

Banda D em sua própria região. Italianos vencem sem disputa no resto do país
Arte JB

0 novo mapa da telefonia móvel

A Telecom Italia terá que devolver à Anatel a
outorga para operação nos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (somente em
Pelotas), já que atua nestas áreas por intermédio
da Tele Celular Sul. Uma outra alternativa seria
abrir mão das autorizações do Serviço Móvel
Pessoal (SMP) nas áreas onde ela já atua.

A Telemar deverá antecipar o cumprimento de suas
metas em telefonia fixa, de 2003 para dezembro
deste ano, para poder operar na Banda D. 0
cumprimento das metas será analisado pela Anatel.

Fonte: Arntel

PR, SC, RS, GO, TO, MS, MT,
RO, AC e DF
Preço mínimo: RS 540 milhões
Lance vencedor: R$ 543
milhões
Agio: 0,56%
Quem levou: Blucel S/A,
consórcio controlado pela
Telecom Italia Mobile
Concorrentes: Tele Celular Sul
Participações, Sercomtel, Global
Telecom (PR e SC), CRT Celular
(RS), Telet (RS), TC0 Celular,
CTBC, Americel (GO, MT, MS,
DF, AC, TO e RO)

SP
Preço mínimo: R$ 710 milhões
Lance vencedor:
R$ 997 milhões
Ágio: 40,42%
Quem levou: Starcel S/A,
consórcio controlado pela
Telecom Italia Mobile
Concorrentes: Telesp Celular,
Ceterp, CTBC, Tess e BCP

A tecnologia GSM representa um ganho de qualidade na .
transmissão de voz e dados. Isso que dizer que o acesso à
internet e a transmissão de mensagens por celulares, por
exemplo, deverão ganhar em qualidade.
A tecnologia GSM é utilizada em larga escala na Europa e na
Ásia. No Brasil, ela ocupará a faixa de freqüência de 1,8
Ghz, na qual irão operar as novas companhias de telefonia
celular do Serviço Móvel Pessoal (SMP).
As operadoras que atuam hoje nas bandas A e B da
telefonia celular nacional utilizam as tecnologias TDMA e
CDMA, de origem norte-americana. A migração para o
novo sistema não é obrigatória.

RJ, ES, MG, AM, RR, AP, PA,
MA, BA, SE, PI, CE, RN, PB,
PE e AL
Preço mínimo: RS 940 milhões
Lance vencedor:
R$ 1.102,7 milhões
Ágio: 17,23%
Quem levou: consórcio Tele
Norte Leste PCS S/A,
controlado pela Telemar
Concorrentes: Telefônica
Celular (RJ), ATL (RJ e ES),
Telemig Celular (MG), Maxitel
(MG), Teleamapá Celular (AP),
Teleroraima Celular (RR),
Telepará Celular (PA), Telma
Celular (MA), NBT (AM, RR,
AP, PA e MA), Telebahia Celular
(BA), Telergipe Celular (SE),
Maxitel (BA e SE), Telesa
Celular (AL), Teleceará Celular
(CE), Telepisa Celular (PI),
Telern Celular (RN),Telpa
Celular (PB), Telpe Celular (PE)
e BSE (PI, CE, RN, PB, PE
e AL).
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Traficantes enganam 700 
policiais

¦ Ocupação do Complexo do Alemão em busca de arsenal termina com um PM morto e só três revólveres apreendidos

NELSON SOARES

Deflagrada na madrugada de
ontem, uma operação gigantesca
da PM, envolvendo 700 poli-
ciais, terminou frustrada. Plane-
jada para estourar um paiol de
grandes proporções, em poder de
traficantes, a ocupação do Com-
plexo do Alemão, que agrega 11
favelas na Zona Norte, não foi
além da apreensão de Irês revól-
veres e pouca quantidade de dro-
ga. O preço, porém, foi alto: um
sargento e três supostos trafican-
tes morreram, e três policiais fi-
caram feridos.

A explicação para o fraco de-
sempenho, segundo o coronel
Nilton Lourenço, foi a dificul-
dade de enfrentar os criminosos
em sua própria área de atua-
ção. 

"Não houve vazamento de
informação. Nossos homens
trabalharam bem. mas os trafi-
cantes souberam tirar proveito
das vantagens territoriais no
Complexo do Alemão", afirmou.
Segundo o coronel Nilton. duran-
te o tiroteio de cerca de duas ho-
ras os bandidos conseguiram re-
mover os armamentos do paiol,
impedindo assim a apreensão do
material. "O 

que dói é a perda de
um soldado, mas temos de conti-
nuar a luta", disse.

As 11 favelas do complexo
vão continuar ocupadas por sol-
dados do Batalhão de Operações
Especiais (Bope). Além da
apreensão do armamento, a ope-
ração tinha o objetivo de prender
o traficante Elias Pereira da Silva,
o Elias Maluco, sócio de Ernaldo
Pinto de Medeiros, o Uê, que
cumpre pena em Bangu 1. Os po-
lidais buscavam também pistas
do sargento Sérgio Soares Fonse-
ca, da 6a CIPM. que desapareceu
durante uma festa na Favela Vila
Cruzeiro, em janeiro.

Sigilo - A operação foi mon-
tada em sigilo, com base em in-
vestigações que apontavam a
existência de uni paiol na locali-
dade conhecida como Fazendi-
nha. Os policiais chegaram ao
complexo por volta das 2li e cer-
caram os acessos às favelas. Bar-
reiras foram montadas nas estra-
das e o trânsito desviado para
ruas secundárias. Por volta de
2h30, os militares entraram
morro e começou o tiroteio.

O sargento Vander Lúcio Bor-
ges Rodrigues, do Bope, morreu
ao levar um tiro de fuzil na cabe-
ça. Ele estava na Rua Iturarema,
com outros militares, quando foi
atingido por uma bala traçante
que ricocheteou no chão. Rodri-
gues, que estava na corporação há
quatro anos, teve o crânio esface-
lado pelo projétil e morreu na ho-
ra. Três homens acusados de per-
tencer ao bando do traficante
Elias Maluco também morreram.
Com eles, foram apreendidos três
revólveres calibre 38, munição
para diversos calibres, 60 sacolés
de cocaína e três quilos de maco-
nha prensada.

Feridos - Na troca de tiros fi-
caram feridos ainda o sargento
Severino Barbalho da Silva (23°
BPM), o soldado Reinaldo Luís
da Silva (Bope) e Wagner Itamar
Veloso (13° BPM). Eles foram le-
vados para o Hospital Geral de
Bonsucesso e transferidos para o
Hospital da Polícia Militar. Ne-
nhum deles corre risco dc vida.

Segundo a polícia, por ordem
do traficante Ernaldo Pinto de
Medeiros, o Uê, as armas, contra-
bandeadas do Paraguai, estavam
sendo distribuídas nas favelas do-
minadas pelo Comando Verme-
lho. Uê cumpre pena por tráfico
de drogas em Bangu-1, mas, mes-
mo atrás das grades, controla com
braço de ferro seus negócios nos
morros do Alemão, Juramento,
Adeus, Nova Brasília e Vila Cru-
zeiro, os principais do complexo.

Por volta de 5h, os militares
deixaram o complexo e foram
substituídos por 30 homens do
Bope. Vestidos de preto, arma-
dos de fuzis e pistolas, os sola-
dos vasculharam becos, revista-
ram carros e pessoas suspeitas.
Dois homens foram detidos e li-
berados depois de passar pela
21"DP (Bonsucessô).
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TERR|T6R EM C0NFLITO

20 DE SETEMBRO - A Polícia Civil ocupa o Morro do Alemão
depois do assassinato do traficante Orlando Jogador. O man-
dante do crime é o traficante Uê, que pretende assumir o con-
trole do tráfico.
10 DE OUTUBRO - Complexo do Alemão vive dias de terror,
com as constantes batalhas entre policiais e bandidos que dis-
putam o território de Orlando Jogador.

1993
09 DE AGOSTO - Agentes da DRE fazem operação nas favelas
Nova Brasília e Alemão. Treze pessoas são mortas com tiros na
cabeça. O diretor da DRE, delegado inaurílio Moreira, dá entre-
vista e afirma que 

"quem atirar na polícia vai acabar na vala
(morto)"
14 DE OUTUBRO - Uma operação com mais de 50 agentes da
Polícia Civil é montada para prender o traficante Uê. O saldo
foi de doze mortos nos acessos da favela Nova Brasília. Como

rabecão demorou a chegar, os corpos foram levados para o
IML na carroceria de uma Kombi da Comlurb.

1994
DE NOVEMBRO - 30 policiais da 29" DP (Madureira) sobem o

Morro do Alemão e apreendem 30 quilos de cocaína e prendem
5 homens ligados ao tráfico.

2000
22 de janeiro - ISO policiais civis e militares invadiram o Mor-
ro do Chapadão, na Pavuna. Quatro dias antes, 3 mães foram
estupradas na fila de matrículas da Escola Municipal Mestre
Valentim, no bairro.
26 de janeiro - 150 policiais civis invadiram o Morro do Alemão
e o Morro do Adeus para reprimir o tráfico de drogas e o roubo
de carros.

Moradores

em retirada

Os constantes tiroteios entre
polícia e traficantes, além das
guerras entre as quadrilhas pelo
controle do comércio de drogas,
tiraram definitivamente a paz dos
moradores das 11 favelas que in-
tegram o Complexo do Alemão, e
engloba os bairros de Bonsucesso,
Inhaúma, Ramos e Vicente Carva-
lho. Em cada beco pode-se encon-
trar uma placa com a inscrição"vende-se" 

presa a uni barraco.
O difícil mesmo é encontrar

alguém interessado em fazer ne-
gócio. O aposentado José Luís
Cardoso, 79 anos, há mais de 40
morando na Praça Muiraquitã,
uma das mais concorridas do
complexo, sente na pele os pro-
blemas do bairro. Há dois anos ele
anunciou que venderia sua casa -
na realidade são três casas de laje
em um único terreno - e ia procu-
rar um lugar onde pudesse viver
com mais tranqüilidade."Aqui 

já foi bom. Fui criado na
Fazendinha e gostava daqui. Saía
de manhã para estudar e ficava até
tarde na rua. Hoje, não é seguro la-
zer isso", desabafa o filho dele, Er-
nesto Fernandes Cardoso, 43, en-
quanto espera que algum interes-
sado apareça para fazer negócio
com o pai. Separado recentemen-
te. Ernesto disse que também está
disposto a ir viver em outra cidade,
onde possa criar o filho Leonardo,
4 anos, com mais segurança."Meu 

pai construiu isso aqui
com muito carinho. A intenção
dele era deixar para os filhos e ne-
tos. Mas, do jeito que as coisas es-
tão, é melhor vender e começar
tudo outra vez", acredita. Enquan-
to falava, Ernesto observava o Es-
cort, que estacionara no portão,
tixlo furado de tiros disparados
durante a operação policial. 

"E es-
te prejuízo, quem é que vai ban-
car?". perguntava.

Operação é

criticada

O relações públicas da PM,
coronel Nilton Lourenço, ad-
mitiu que o resultado da ação
no Complexo do Alemão pode-
ria ler sido melhor. "Perdemos
um policial, mas a operação ti-
nha de ser levada adiante", co-
mentou. Segundo o oficial, o
trabalho não deixou de ser ini-
portante pelo impacto no tráfi-
co de drogas. Ele disse que os
bandidos souberam explorar a
vantagem territorial e o tempo
gasto na troca de tiros para re-
tirar armas e drogas dos depó-
sitos. "Não existe apenas um
paiol, mas vários esconderi-
jos", afirmou.

A operação foi criticada
também por oficiais envolvidos
na ocupação. Segundo policiais
que participaram da ação mas
não quiseram se identificar, os
resultados de uni trabalho des-
sa envergadura deveriam ter si-
do muito melhores e sem ne-
nhum tipo de baixa nas fileiras
policiais. Segundo um oficial
que estava na favela no mo-
inento em que o sargento Van-
der Lúcio Borges Rodrigues foi
baleado, o grande número de
homens envolvidos acabou
atrapalhando o trabalho e pos-
sibilitou aos bandidos festejar
as perdas dos soldados.

Outro militar disse que o
desconhecimento da região
também prejudicou o bom an-
damento da operação. Segundo
ele, faltou uma linha de ação pa-
ra asfixiar os criminosos que
continuam nas favelas e vão
apenas reduzir o comércio de
drogas e o intercâmbio de armas
com outros quadrilhas. De acor-
do com o oficial, a operação de-
veria ter sido deflagrada por ho-
mens habituados às dificuldades
do morro. Para ele, não adianta
enviar para uma favela militares
acostumados ao patrulhamento
das ruas de Copacabana. <
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Romenos da Transilvânia

são 
presos 

no centro do Rio

¦ Romenos clandestinos são presos por usar crianças para pedir esmolas nas ruas

RUY PANEI RO

Eles vieram em bando da aldeia
de Sebis, na Transilvânia, região
da Romênia mostrada nos filmes
de terror como berço do "príncipe

das trevas", o lendário Conde Drá-
cuia. Nem sabem ao certo quantos
são no Brasil, mas chegaram em
busca da caridade do brasileiro.
"Nós escolhemos o Brasil porque
el pueblo daqui tem mui bueno
corazón", explica, num espanhol
misturado com português, Lenuta
Covaci, 28 anos. Enquanto uns di-
zem que vieram de avião, com pas-
sagens pagas 

"por una igreja pen-
tecostal romena, que nada tem a
ver com pastores brasilefíosou-
tros deixam escapar que viajaram
de navio como clandestinos até
Santos, indo para São Paulo e de-
pois se mudaram para o Rio.

Após receberem denúncias de
que estrangeiros estariam expio-
rando menores em mendicância,
agentes do 5o B PM (Harmonia) e
da Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente detiveram ontem
de 19 romenos, incluindo crianças
com id;ides entre dois meses e no-
ve anos de idade. O grupo pedia es-
molas no Centro da cidade. Em
cartazes de cartolina, diziam ser re-
fugiados e recorriam aos pedestres
para pagar comida e estada. Os po-
liciais seguiram os pedintes para
descobrir onde eles se alojavam e
acabaram no Hotel Viçosa, na Rua
do Senado, 38, que cobrava para
abrigá-los diárias de RS 30.

Constrangimento - São sete
os chefes das famílias romenas que
estão no Rio. A delegada da DPCA.
Monique Vidal. autuou os adultos
nos artigos 232 do Estatuto da

João Cerqueira

Os romenos moravam todos juntos num quarto de liotel no Centw e viviam há um ano de esmola

Criança e do Adolescente (expor
criança a constrangimento) e 171
do Código Penal (estelionato). Em
seguida, encaminhou os homens à
Polícia Federal e as mulheres e
crianças ao Juizado da Primeira Va-
ra da Infância e da Juventude, de
onde o juiz Siro Darlan as encami-
nhou para o Asilo Municipal Stela
Maris, na Ilha do Governador.

Com notificação vencida para
deixar o Brasil em julho do ano
passado, o grupo chegou a pedir ao
Comitê Nacional para os Refugia-
dos (Conare) autorização para ficar
no país. mas a justificativa não foi

aceita: dificuldades econômicas na
Europa. Parte deles, no entanto,
ainda aguarda a apreciação de re-
cursos apresentados ao Conare,
que garante refúgio somente a víti-
mas de graves violações de Direi-
tos Humanos. A Polícia Federal in-
formou que providenciará a depor-
tação daqueles que permanecem
ilegalmente no país.

No passaporte de Terezian Co-
reaciu, de 35 anos, consta a anota-
ção de que chegou ao Uruguai em
30 de abril de 1999. Ela diz que
um ano depois viajou de ônibus
com o marido para São Paulo, on-

de procurou a Polícia Federal pa-
ra pedir asilo político. As outras
famílias romenas fizeram o mes-
mo. mas alguns deles dizem que
seus passaportes foram roubados
na capital paulista quando dor-
miam na rua. Segundo Lenuta Co-
reaci, "naiii 

gostamos de Ia
policia, queremos Ia liberdad". É
o bastante para Andronica Cirpa-
ci, de 19, mãe de Chara, um ano,
irmã de Stefan, 25, e Steban, 20.
começar a chorar e a induzir as
crianças a fazerem o mesmo.
Num instante, todas as mulheres e
crianças choram e gritam.

Herbert 
poderá 

deixar o CTI

O cantor e compositor He-
bèrt Vianna poderá ser transfe-
rido para uma unidade de tera-
pia semi-intensiva na próxima
semana. A afirmação foi feita
ontem pelo diretor geral do lios-
pitai Copa D'or, Alfredo Cardo-
so. O médico mostrou-se oti-
mista com o estado clínico do
cantor que vem melhorando
progressivamente. Respondeu-
do a estímulos, Hebert já abriu
os olhos e respira periódica-
mente sem os aparelhos. De

acordo com a equipe médica,
isto significa que aos poucos
ele está saindo do coma.

De acordo com o diretor,
agora tudo vai depender da evo-
lução do quadro neurológico do
músico. "O 

que vem mantendo
Herbet no Centro de Tratamento
Intensivo é a vigilância que de-
vemos ter, pois ainda há o risco
de complicações", explicou. Os
resultados dos exames, porém,
são animadores. A tomografia
computadorizada realizada on-

tem pela manhã mostrou uma
evolução favorável das lesões
cerebrais que se encontram em
processo de absorção.

Os familiares do cantor mos-
tram-se otimistas com a boa no-
tícia. O pai de Hebert, Hermano
Vianna disse que as preocupa-
ções estão voltadas para a recu-
peração do filho. O pneumolo-
gista João Pantoja alerta, contu-
do, que Hebert continua sem
reagir aos estímulos nos mem-
bros inferiores, o que pode estar

acontecendo em função do cho-
que espinhal sofrido durante a
queda do ultraleve. "Ainda é ce-
do para previsões pois este qua-
dro ainda poderá ser revertido",
disse. "A recuperação dele ra-
zoavelmente boa. mas temos que
manter os pés no chão pois sabe-
mos que há um longo percurso
pela frente. Esperamos a plana
reintegração dele na vida pes-
soai com os filhos e naturalmen-
te com a notícia do falecimento
da nossa Luey", finalizou.

Polícia Federal interdita bingo

Em operação com apoio da Po-
lícia Federal, fiscais da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) interdita-
ram no início da noite de ontem o
Bingo Treze de Maio, no Centro.
O empreendimento do espanhol
Chico Recarey, conhecido como
Rei da Noite, consta numa lista de
13 casas de bingo ameaçadas pela
CEF de fechamento, sob acusação
de irregularidades na documenta-
ção. A CEF promoveu a blitz em
meio a uma disputa judicial com a

Loterj pelo poder de controlar o
jogo. A Procuradoria-Geral do Es-
tado deu entrada ontem em mais
um recurso judicial em favor da
Loterj. O órgão estadual concedeu
autorização de funcionamento a
26 bingos no Rio. entre os quais o
Treze de Maio.

De acordo com a CEF, o empre-
sário Chico Recarey e os sócios de
outras 12 casas de bingo serão im-
pedidos de atuar por que não entre-
garam em prazo regulamentar a do-

cumentação exigida pela institui-
ção. Segundo a assessoria de Co-
municação da CEF, todos os bingos
foram notificados em dezembro so-
bre a necessidade de se adaptar, em
60 dias, às regras do jogo impostas
por uma medida provisória assina-
da no fim do ano pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso. Até
então, as casas de bingo seguiam
no Rio o regulamento previsto em
decreto assinado pelo governador
Anthony Garotinho.

0BITUÁRI0

Luciano Perrone 1908 ¦ 2001

Virtuose da bateria

Luciano Perrone, aos 93
anos, de embolia pulmonar,
às 16h de ontem, em sua re-
sidência, em São Januário.
Músico, nascido no Rio em
8 de janeiro de 1908. Cantor
lírico na adolescência, trans-
formou-se nos anos 20 em
baterista. Viria a ser, no con-
senso de músicos e críticos,
o mais importante especia-
lista brasileiro do instru-
mento. Tocou em cinemas,
hotéis, cassinos, teatros e es-
túdios de gravação. Perten-
ceu ao elenco da Rádio Na-
cional desde a inauguração
da emissora, em 1936, até
aposentar-se. Ficou famoso
como uma das principais fi-
guras das orquestras e sexte-
tos dirigidos por Radamés
Gnattali. Os dois. Luciano
na parte de percussão, revo-
lucionaram as orquestrações
na música popular brasilei-
ra. Luciano Perrone, que
atuou também em orquestras
sinfônicas e se apresentou

em várias capitais euro-
péias, será sepultado hoje,
às 13h, no Cemitério da Or-
dem do Carmo, no Caju.
¦ José Rosa de Oliveira
Neto (1927-2001) - Foi
mestre de vários jornalistas
sergipanos. Ajudou a fundar
o primeiro jornal diário e in-
dependente de Aracaju
(Gazeta de Sergipe) na se-
gunda metade dos anos 60.
Zé Rosa, como era conheci-
do, também foi dirigente do
Partido Socialista Brasileiro.
Em 1964, com o golpe mili-
tar, foi preso por integrar a
Casa Civil do governo de-
posto de Seixas Dórea. Mor-
reu segunda-feira, aos 74
anos, de derrame cerebral.
Seu corpo foi velado na sede
da Ordem dos Advogados do
Brasil - em cuja entidade in-
tegrou várias diretorias. De-
pois, foi cremado em Salva-
dor e as cinzas espalhadas
pela cidade de Tobias Barre-
to, onde nasceu.
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XUXA PARK
Vítimas de incêndio ainda se queixam
Cinco dos seis pacientes que ficaram internados no hospital Barra
D'or (Zona Oeste), por causa do incêndio no Projac, foram
submetidos a exames clínicos, ontem à tarde. A pneumologista
Margareth Dalcomo considerou bastante favorável o quadro geral
dos pacientes e os liberou para retomarem às atividades que
faziam antes do acidente. Renato Ferreira da Silva (o palhaço
Topetão), 30 anos, está animado para voltar a fazer seus
exercícios e acrobacias. Alguns pacientes ainda se queixam de
tosse e cansaço. O único que não compareceu
ao hospital foi o segurança Leonilson Vieira
de Oliveira, 40, por motivos pessoais.

Adryana Almeida

O presidente da Associação dos
Administradores de Bingos e Simi-
lares, Amilcar Gierkens, disse on-
tem que das 26 casas de bingo ofi-
ciais do estado apenas a metade ob-
teve prazo de 30 dias, contados a
partir da segunda-feira passada, pa-
ra entregar novos documentos à
CEF e assim garantir o direito de
abrir para o público. 

"De 
qualquer

forma, é impossível cumprir ao
mesmo tempo as regras estadual e
federal", reclama Gierkens.

DROGAS
Polícia apreende
carga de maconha
Agentes da polícia federal
apreenderam na tarde de ontem,
no quilômetro 1 da Via Dutra, 600
quilos de maconha, cinco
granadas defensivas, duas pistolas
e uma metralhadora. A droga
estava escondida nas cabeceiras e
nos pés de 15 camas que estavam
sendo tranaportadas em um
caminhão-baú, com o logotipo
dos correios. Segundo os policiais
o caminhão que pertencia a
empresa foi vendido em leilão.

INTERDIÇÃO
Fiscalização fecha
abrigo para idosos
O Instituto Social Jesus
Reina, em Anchieta
(Subúrbio da Central), foi
interditado, ontem, pela equipe
da Fiscalização Sanitária do
estado após vistoria que
constatou falta de higiene e
descuido com a saúde dos
abrigados. Este foi o terceiro
abrigo interditado desde
segunda-feira em operações
conjuntas do estado e município.
Em todos eles, o cuidado com os
idosos foi considerado deficiente.

PREÇOS PARA AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES

LARGURA ALT MAS OTEIS DOMNOOSRS RS
4,6 cm 3 cm 198,OO 291,OO
4,6 cm A cm 264,00 388,OO
4,6 cm 5 cm 330,00 485,OO
9,6 cm 3 cm 396,OO 582,00
9,6 cm 4 cm 528,OO 776,OO
9,6 cm 5 cm 660,00 970,00
9,6 cm 6 cm 792,00 1.164,00
9,6 cm 7 cm 924,OO 1.358,00
9,6 cm 8 cm 1.056,00 1.552,00
14,6 cm 4 cm 792,OO 1.164,00
14,6 cm 5 cm 990,00 1.455,00
14,6 cm 6 cm 1.188,00 1.746,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE A
NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

574-4540/574-4320
DIA ÚTIL: R$ 66,OO O CM

DOMINGO: R$ 97,OO O CM
wwi^^com.br

JORNAL DO BRÀSIL

QUINA
31 37 38 49 67

CONCURSO: 808
Não houve acertador da Qui-

na e o prêmio acumulou em RS
254.471,66. A quadra paga R$
1.405,92 e o terno RS 38,14.

"COCA"

ERNANIROCÇO DE

PAULA SIMÕES
Seus filhos convidam para
Missa do 7B Dia, a ser reali-
zada dia 14/02 às 18:00H.
na Igreja São José na Lagoa.

A REVISTA QUE

MAIS CIRCULA

PELA CIDADE.

Revista Domingo.
Todo Domingo, no Jornal do Brasil.

ísêêSS-

www.jh.cnm.br

JORNAL DO BRASIL

LAPI PIRES

Adriana, Stefano, Maurício e Yolanda,
Ricardo e Marina, Fernando e Ana Cristina,
Gustavo e Dida, Rodrigo, Guilherme,
Bárbara, Laura e Joana, muito tristes com
a perda do seu querido LAPÍ, gostariam
de agradecer o carinho e a solidariedade
recebidos dos amigos neste momento difícil.

SARA CUNHA FREIRE DE BARROS

Luiz Alfredo Cunha Freire de Barros; Carlos
Alberto Pereira Pinto, filhos, nora, genro e ne-
tos; Maria José e Theo de Carvalho e Silva, fi-
lhos, nora, genro e neta e Dora da Cunha Freire
Boyd convidam para a Missa de 1° Dia por al-
ma de sua querida Mãe, Sogra, Avó, Bisavó e
Irmã a ser realizada na Capela da Paróquia da
Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano, 99 -

às 18hs 30 de sexta-feira, dia 16 de fevereiro.

L

E
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Luciano Perrone 1908 ¦ 2001

Virtuose da bateria

Luciano Perrone, aos 93
anos, de embolia pulmonar,
às 16h de ontem, em sua re-
sidência, em São Januário.
Músico, nascido no Rio em
8 de janeiro de 1908. Cantor
lírico na adolescência, trans-
formou-se nos anos 20 em
baterista. Viria a ser, no con-
senso de músicos e críticos,
o mais importante especia-
lista brasileiro do instru-
mento. Tocou em cinemas,
hotéis, cassinos, teatros e es-
túdios de gravação. Perten-
ceu ao elenco da Rádio Na-
cional desde a inauguração
da emissora, em 1936, até
aposentar-se. Ficou famoso
como uma das principais fi-
guras das orquestras e sexte-
tos dirigidos por Radamés
Gnattali. Os dois, Luciano
na parte de percussão, revo-
lucionaram as orquestrações
na música popular brasilei-
ra. Luciano Perrone, que
atuou também em orquestras
sinfônicas e se apresentou

em várias capitais euro-
péias, será sepultado hoje,
às 13h, no Cemitério da Or-
dem do Carmo, no Caju.
¦ José Rosa de Oliveira
Neto (1927-2001) - Foi
mestre de vários jornalistas
sergipanos. Ajudou a fundar
o primeiro jornal diário e in-
dependente de Aracaju
(Gazeta de Sergipe) na se-
gunda metade dos anos 60.
Zé Rosa, como era conheci-
do, também foi dirigente do
Partido Socialista Brasileiro.
Em 1964, com o golpe mili-
tar, foi preso por integrar a
Casa Civil do governo de-
posto de Seixas Dórea. Mor-
reu segunda-feira, aos 74
anos, de derrame cerebral.
Seu corpo foi velado na sede
da Ordem dos Advogados do
Brasil - em cuja entidade in-
tegrou várias diretorias. De-
pois, foi cremado em Salva-
dor e as cinzas espalhadas
pela cidade de Tobias Barre-
to, onde nasceu.
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XUXA PARK
Vítimas de incêndio ainda se queixam
Cinco dos seis pacientes que ficaram internados no hospital Barra
D'or (Zona Oeste), por causa do incêndio no Projac, foram
submetidos a exames clínicos, ontem à tarde. A pneumologista
Margareth Dalcomo considerou bastante favorável o quadro geral
dos pacientes e os liberou para retomarem às atividades que
faziam antes do acidente. Renato Ferreira da Silva (o palhaço
Topetão), 30 anos, está animado para voltar a fazer seus
exercícios e acrobacias. Alguns pacientes ainda se queixam de
tosse e cansaço. O único que não compareceu
ao hospital foi o segurança Leonilson Vieira
de Oliveira, 40, por motivos pessoais.

Caixa interdita bingo

por 
falta de documentos

Operação com apenas quatro agentes federais fechou a casa em pleno jogo

Numa operação conjunta da
Caixa Econômica Federal (CEF) e
Polícia Federal (PF) o Bingo Tre-
ze de Maio, no Centro, foi fechado
ontem à noite. Por solicitação do
auditor da Caixa, Genário Peixoto
dos Santos, a PF designou quatro
agentes e um delegado para a ope-
ração, que consistiria apenas numa
visita para verificação da docu-
mentação do estabelecimento.

O auditor e os agentes chega-
ram ao bingo às 21 h40, com a ca-
sa em pleno funcionamento. No
salão principal havia cerca de 40
pessoas jogando o chamado "bo-
lão" que estava acumulado em RS
3.254,00. O gerente do bingo,
identificado apenas como Cláu-
dio, suspendeu o jogo. O advoga-
do da firma. Edson Cerqueira
Zampieri apressou-se em explicar
ao auditor que a empresa tem uma
autorização dada pela Loteria do
Estado (Loterj) o que, segundo o
representante da Caixa não tem
nenhuma validade legal.

Segundo Genário Peixoto dos
Santos, a autorização para visitar
o bingo veio de Brasília e fez
questão de esclarecer: "Não há
nenhum interesse do governo em
fechar bingos. Só queremos veri-
ficar a documentação destes esta-
beíecimentos". Ele acrescentou
que o bingo havia sido notificado
no dia 11 de dezembro do ano
passado para apresentar a docu-
mentação, num prazo de 60 dias.
O advogado da firma disse não
entender as explicações do audi-
tor da CEF: "Será este o tipo de
diálogo que a Caixa deseja?"

Irregularidades - O bingo,
empreendimento do espanhol Chi-

Policiais federai.', foram ontem à noite ao Bingo 13 de Maio

co Recarey, constava de uma lista
de 13 casas ameaçadas de fecha-
mento pela CEF, sob acusação de
irregularidades na documentação.
A Caixa promoveu a blitz em meio
a uma disputa judicial com a Loterj
pelo controle do jogo. A Procura-
doria Geral do Estado deu entrada
ontem em mais um recurso judicial
em favor da Loterj, que tinha con-
cedido autorização de funciona-
mento a 26 bingos no Rio, entre os
quais, o Treze de Maio.

Segundo a CEF, os proprietá-
rios de 13 casas de jogo serão
impedidos de atuar porque ainda
não entregaram em prazo regula-
mentar a documentação exigida
pela instituição. A assessoria de
comunicação da Caixa informou
que todos os bingos foram notifi-
cados em dezembro sobre a ne-
cessidade de se adaptar em 60
dias às regras do jogo impostas
por uma Medida Provisória assi-
nada no fim do ano pelo presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so. Até então, as casas de bingo
do Rio seguiam o regulamento
previsto em decreto baixado pelo
governador Anthony Garotinho.

O presidente da Associação
dos Administradores de Bingos e
Similares, Amílcar Gierkens,
disse ontem que das 26 casa de
bingo oficiais do Estado do Rio
apenas a metade obteve prazo de
30 dias, contados a partir da últi-
ma segunda-feira, para entregar
novos documentos à Caixa e ga-
rantir o direito de abrir ao públi-
co. "De 

qualquer forma, é im-
possível cumprir ao mesmo tem-
po as regras estadual e federal",
disse Gierkens.

poderá1 
Romenos são 

presos

deixar cti 
no centro do Rio

O cantor e compositor Hebert
Vianna poderá ser transferido para
uma unidade de terapia semi-intensi-
va na próxima semana. A afirmação
foi feita ontem |x:lo diretor geral do
hospital Copa D'or, Alfredo Cardo-
so. O médico mostrou-se otimista
com o estado clínico do cantor que
vem melhorando progressivamente.
Respondendo a estímulos, Hebert já
abriu os olhos e respira periódica-
mente sem os aparelhos. De acordo
com a equipe médica, isto significa
que aos poucos ele está saindo do
coma.

De acordo com o diretor, agora
tudo vai depender da evolução do
quadro neurológico do músico. "O

que vem mantendo Herbet no Cen-
tro de Tratamento Intensivo é a vi-
gilância que devemos ter, pois ainda
há o risco de complicações", expli-
cou. Os resultados dos exames, po-
rém, são animadores. A tomografia
computadorizada realizada ontem
pela manhã mostrou uma evolução
favorável das lesões cerebrais que se
encontram em processo de absorção.
Os familiares do cantor mostram-se
otimistas com a boa notícia.

RUY PANEI RO

Eles vieram em bando da aldeia
de Sebis, na Transilvânia, região da
Romênia mostrada nos filmes de ter-
ror como berço do "príncipe d;is tre-
vas", o lendário Conde Drácula.
Nem sabem ao certo quantos são no
Brasil, mas chegaram em busca da
caridade do brasileiro. "Nós escolhe-
mos o Brasil porque el piteblo daqui
tem nuii Imeno corazón", explica,
num espanhol misturado com portu-
guês, Lenuta Covaci, 28 ;uios. En-
quanto uns dizem que vieram de
avião, com passagens pagas 

"por
una igreja pentecostal romena, que
nada tem a ver com pastores
bmsilenos", outros deixam escapar
que viajaram de navio como cian-
destinos até Santos, indo para São
Paulo e depois se mudaram para o
Rio.

Após receberem denúncias de
que estrangeiros estariam exploran-
do menores em mendicância, agen-
tes do 5" BPM (Harmonia) e da De-
legacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente detiveram ontem de 19

romenos, incluindo crianças com
idades entre dois meses e nove anos
de idade. O grupo pedia esmolas no
Centro da cidade. Em cartazes de
cartolina, diziam ser refugiados e re-
corriam aos pedestres pai a pagar co-
mida e estada. Os policiais seguiram
os pedintes para descobrir onde eles
se alojavam e acabaram no Hotel Vi-
çosa, na Rua do Senado, 38, que co-
brava para abrigá-los diárias de RS
30.

Constrangimento - São sete
os chefes das famílias romenas no
Rio. A delegada da DPCA, Monique
Vidal, autuou os adultos nos artigos
232 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (expor criança a cons-
trangimento) e 171 do Código Penal
(estelionato). Em seguida, encami-
nhou os homens à Polícia Federal e
as mulheres e crianças ao Juizado da
Primeira Vara da Infância e da Ju-
ventude, de onde o juiz Siro Darlan
as encaminhoua ao Asilo Municipal
Stela M;iris, Ilha do Governador.

Com notificação vencida para
deixar o Brasil em julho do ano pas-
sado, o grupo chegou a pedir ao Co-

mitê Nacional para os Refugiados
(Conare) autorização para ficar no
país, mas a justificativa não foi acei-
ta: dificuldades econômicas na Euro-
pa. Parte deles, no entanto, ;iinda
aguarda a apreciação de recursos
apresentados ao Conare, que garante
refúgio somente a vítimas de graves
violações de Direitos Humanos. A
Polícia Federal informou que provi-
denciará a deportação daqueles que
permanecem ilegalmente no país.

No passaporte de Terezian Co-
reaciu, de 35 anos, consta a anotação
de que chegou ao Uruguai em 30 de
abril de 1999. Ela diz que um ano de-
pois viajou de ônibus com o marido
para São Paulo, onde procurou a Po-
lícia Federal para pedir asilo político.
As outras famílias romenas fizeram
o mesmo, mas alguns deles dizem
que seus passaportes foram rouba-
dos na capitiú paulista quando dor-
miam na rua. Segundo Lenuta Co-
reaci, "nam 

gostamos de la policia,
queremos la liberdad'. E o bastante
para Andronica Cirpaci, de 19, mãe
de Chara um ano, irmã de Stefan,
25, e Steban, 20, começar a chorar.

PREÇOS PARA AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES

LAHOORA ALT MAS OTE1S DONHNGOSRS RS
4,6 cm 3 cm 198,00 291,OO
A,6 cm 4 cm 264,OO 388,OO
4,6 cm 5 cm 330,00 485,OO
9,6 cm 3 cm 396,00 582,OO
9,6 cm 4 cm 528,OO 776,OO
9,6 cm 5 cm 660,00 970,00
9,6 cm 6 cm 792,00 1.164,00
9,6 cm 7 cm 924,OO 1.358,00
9,6 cm 8 cm 1.056,00 1.552,00
14,6 cm 4 cm 792,00 1.164,00
14,6 cm 5 cm 990,00 1.455,OO
14,6 cm 6 cm 1.188,00 1.746,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE A
NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

574-4540/574-4320
DIA ÚTIL: RS 66,OO O CM

DOMINGO: RS 97,OO O CM
__ www.jb.oom.br

QUINA
31 37 38 49 67

CONCURSO: 808
Não houve acertador da Qui-

na e o prêmio acumulou em RS
254.471,66. A quadra paga R$
1.405,92 e o terno R$ 38,14.

"COCA"

ERNANIROCÇO DE

PAULA SIMÕES
Seus filhos convidam para
Missa de V Dia, a ser reali-
zada dia 14/02 às 18:00H.
na Igreja São José na Lagoa.

A REVISTA QUE

MAIS CIRCULA

PELA CIDADE.

Revista Domingo.
Todo Domingo, no Jornal do Brasil.
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LAPI PIRES

Adriana, Stefano, Maurício e Yolanda,
Ricardo e Marina, Fernando e Ana Cristina,
Gustavo e Dida, Rodrigo, Guilherme,
Bárbara, Laura e Joana, muito tristes com
a perda do seu querido LAPÍ, gostariam
de agradecer o carinho e a solidariedade
recebidos dos amigos neste momento difícil.

SARA CUNHA FREIRE DE BARROS

Luiz Alfredo Cunha Freire de Barros; Carlos
Alberto Pereira Pinto, filhos, nora, genro e ne-
tos; Maria José e Theo de Carvalho e Silva, fi-
lhos, nora, genro e neta e Dora da Cunha Freire
Boyd convidam para a Missa de 7- Dia por al-
ma de sua querida Mãe, Sogra, Avó, Bisavó e
Irmã a ser realizada na Capela da Paróquia da
Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano, 99 -
às 18hs 30 de sexta-feira, dia 16 de fevereiro.

Adryana Almeida

DROGAS
Polícia apreende
carga de maconha
Agentes da polícia federal
apreenderam na tarde de ontem,
no quilômetro 1 da Via Dutra, 600
quilos de maconha, cinco
granadas defensivas, duas pistolas
e uma metralhadora. A droga
estava escondida nas cabeceiras e
nos pés de 15 camas que estavam
sendo tranaportadas em um
caminhão-baú, com o logotipo
dos correios. Segundo os policiais
o caminhão que pertencia a
empresa foi vendido em leilão.

INTERDIÇÃO
Fiscalização fecha
abrigo para idosos
O Instituto Social Jesus
Reina, em Anchieta
(Subúrbio da Central), foi
interditado, ontem, pela equipe
da Fiscalização Sanitária do
estado após vistoria que
constatou falta de higiene e
descuido com a saúde dos
abrigados. Este foi o terceiro
abrigo interditado desde
segunda-feira em operações
conjuntas do estado e município.
Em todos eles, o cuidado com os
idosos foi considerado deficiente.

JORNAL DO BRASIL

31 37 38 49 67
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' Pela. se8ut!da vez, «»> carro alegdrico representando um navio . 0 craque do Gremio Ronaldinho Gaikho vai defender a'rnl'n'0 V,ai 
te!lfe"c!r 

0 carnaval (hl Beija-Flor. Nele uma encenaqao vai bandeira da Imperio Serrano na Sapucai A escola vai homemweara "istoria da vinda, como escrava, de Agotime, rainha africana. na avenida os 100 anos (l° Cais (l° Porto.

Será 
gostoso

o francês 
que

vem 
por 

aí?

¦ O misterioso Dominic Ote Le Roy
é rico e quer conhecer uma brasileira

Andró Lobo

CLÁUDIA AMOR1M

Para muitas folias, a maior atra-
ção deste carnaval está longe de ser o
destile da Sapucaí ou o luxuoso Bai-
le do Copa. Levando em considera-
ção a opinião desse público, o mais
interessante do carnaval mede em
torno de 1.80 m, é moreno e atende
pelo nome de Dominic.

Com 45 anos e fama de bonito e
gentil, este ano, o francês Dominic
Ote Le Roy ganha fácil o troféu de
solteiro mais cobiçado do carnaval.
Le Roy chega ao Rio esta semana pa-
ra participar do Baile do Copacabana
Palace e assistir aos desfiles do Sam-
bódromo acompanhado por Claude
Cressot. assessor de Jaques Chirac.

Não há consenso sobre o ponto
forte dos negócios de Dominic. Al-
guns o tratam como banqueiro, ou-
tros dizem que sua principal fonte de
renda são os negócios internacionais,
mas o fato é que, a julgar pelo seu es-
tilo de vida. o parisiense tem tino pa-
ra os lucros. Dominic vai ocupar uma
das suítes presidenciais do Copaca-
bana Palace, com diária de RS 3 mil,
reservou convite para o baile mais

caro da cidade, já encomendou fanta-
sia, estará na Sapucaí nos dois dias
do desfile em lugares nobres e circu-
lará pela cidade em um carro de luxo
com motorista, que custa em média
RS 350 pela diária de oito horas mais
RS 50 por hora extra."Ele é muito ri-
co, bonito e está solteiro", garante o
cenógrafo responsável pela decora-
ção do Baile do Copacabana Palace,
Zeka Marque/., que trabalhar nas fes-
tas do jet set internacional. Para feli-
cidade das esperançosas candidatas a
viver um conto de fadas, Zcka conta
que o cobiçado francês pediu para ser
apresentado a uma bonita brasileira.

Se alguém quiser passar o cama-
vai ao estilo Dominic, a receita é
simples: hospedagem nas suítes
penthouse do Copa com acesso à
exclusiva piscina de mármore negro
etoile por cinco dias (RS 15 mil),
aluguel de automóvel luxuoso com
motorista (RS 4 mil), camarote na
avenida para as duas noites (RS 5.4
mil), convite e fantasia para o Baile
do Copa (RS 1,4 mil) e restaurante
durante estada na cidade (RS 2,5
mil, segundo profissionais de turis-
mo). Total: RS 28.3 mil.

CIRCUITO BADALADO

Baile do Copacabana Palace
(Crystal Magic Bali) - dia 24. às
22h - Camarote (RS 750), Golden
Room (RS 570), Salão Nobre (RS
475), Avulso (RS 400). Tel.: 548-
7070, ramais 8478/8178

Hotel Le Méridien - do dia 24 ao
27. programação gastronômica in-
cluindo Buffet Brasileiro. Sushi
Brunch, Buffet de Frutos do Mare
Feijoada. Tel.: 556-0453.

Feijoadas

Feijoada do Amaral - dia 24, às
I4h - RS 150. Tel.: 219-3133.
Uma das mais tradicionais da
cidade, já recebeu famosos como
os atores Robert De Niro e John
Travolta e o diretor Francis Ford
Copolla.

Hotel Caesar Park - dia 24, às
12h - RS 65. Tel.: 525-5252.

Hotel Intercontinental - dias 17

e 24 - RS 35 + 10%. Tel.: 3323-
2200. Com apresentação da bate-
ria e de passistas da Beija-flor.

Rio Othon Palace Hotel - dia 24,
às 12h3(). Tel.: 525-1666. Festival
de cachaças, sorteio de jóias e
passagens aéreas. Apresentação
de fantasias de luxo, passistas, ba-
teria e drag-queens. Baianas ser-
vem caldo de sururu e acarajé.

Sheraton Rio - dia 24. às 12h30.
Tel.: 529-1171.

Hotel Sofltel Rio Palace - dia 24.
às I2h30 - RS 40. Tel.: 525-1232.

Hotel Luxor Regente - RS 29.
Av. Atlântica, 3716.

The Bed Room - dia 17. às I6h.
tel.: 3322-6193. As camisetas são
vendidas nas lojas Guess. A boate
recém-inaugurada causou re-
boliço ao abolir as mesas e adotar
camas.

EM0ÇA0
Paulo Nicolella
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"Está 
faltando uma verntga no pescoço dele". Foi o único co-

mentárip de dona Elza ao carnavalesco Chico Spinosa, ao con-
templara escultura do dramaturgo Nelson Rodrigues, durante vi-
sita ontem ao barracão da Unidos da Tijuca, que homenageará oautor de Vestido de Noiva. A viúva Jicou emocionada com tudo
que vil1- l ki mim, a escola já ganhou. Ao contrário das outras,
ela vai falar da história de um homem", disse. Dona Elza sempre
gostou da festa, mas é a primeira vez que irá desfilar, pois"quando nos casamos, o Nelson me proibiu de pular carnaval".

O cenógrafa Zeka Marquei garante que o francês Dominic Ote Le Roy já encomendou fantasia para o Baile do Copacabana Palace-

Yips alimentam o circuito chique da folia

Quem diz que o carnaval é uma
festa popular não conhece o circuito
chique da folia na cidade. Além dos
camarotes na Avenida e do tradicio-
nal baile do Copacabana Palace, so-
cialites e vips se dividem entre as
badaladas feijoadas e outros eventos
gastronômicos, como o festival de
comidas brasileiras do hotel Le Mé-
ridien. Desde ontem, o hotel entrou
no clima de carnaval e exibe na fa-
chada uma gigantesca máscara ao
lado de um marajá de 4.5 metro.

A inspiração indiana também é o
tema do baile mais exclusivo da ci-
dade. "O Copa vai estar lindo, lodo
vermelho e com cristais. Vai ser um
carnaval como nos anos 40, quando
os convidados de Jorge Guinle com-
pareciam", adianta Zeka Marque/,
cenógrafo gaúcho responsável pela
decoração dos salões do aristocráti-
co baile do Copacabana Palace. A
freqüência será selecionada pelo
bolso: um lugar no camarote custa
RS 750 e o ingresso mais barato en-

tre as quatro modalidades disponí-
veis custa RS 400, com direito a jau-
ta e whisky escocês.

Para aproveitar o carnaval em
grande estilo do Copacabana é pre-
ciso colocar na conta também a des-
|x*sa extra com traje black-tie ou
fantasia de luxo. Zeka Marque/ ex-
plica que. a partir de sexta-feira, se-
rá possível adquirir fantasias para o
baile por 

"preços acessíveis" na bu-
tique do Salão Azul do Copa. Quem
quiser caprichar vai precisar de um

investimento maior, e só com®
acessórios pode desembolsar <f&
600 ou mil reais por um autêntrc©
sari indiano de organza.

Entre artistas e alta sociedadejji
barbadas são as tradicionais feijòiv
das de carnaval. Além do Ca<4aj
Park e da Feijoada do Amaral, yáj-
rios hotéis oferecem feijoadas hadá-
ladas. A boate The Bed Room, ni
Joá, promete um evento bem cotádò
entre as socialites, graças à oi»;ini*
/ação de Madeleine Saade.

Toque de classe no carnaval carioca

Roupas de gala
acrescentam

glamour a festa

CLÁUDIO MARTINS

Carnaval animado inclui
samba, suor e glamour, garanti-
do por uma roupa de gala. Mas
um modelito desses, um longo
com brilho e brocados, pode
custar caro. A consultora de mo-
da paulista Romy Godoy, que
tem lojas no Rio e em São Pau-
Io de aluguel de roupas, ajuda
na realização desse sonho tor-
nando-o um pouco mais acessí-
vel.

Romy, que passa o ano auxi-
liando noivas na escolha do ves-
lido e detalhes do cerimonial,
nesta época do ano aposta no
desejo das pessoas de viverem
uma noite de luxo e sofistica-

Leonardo Lemos

Luciana Sargentelli é uma das clientes fieis da paulista Ronn

ção. Para*ôs homens, a opção'
correta é o smoking que está na
faixa de RS 95. Já para as mu- •
llieres são tantas alternativas^»
que fica difícil escolher. Os pre-
ços oscilam de RS 90 a RS 2S0.
No caso da cliente preferir um
modelo exclusivo, o preço sobe
para RS 700. "Algumas clientes
ficam tão maravilhadas com o
vestido que acabam pagando
até RS 1.800", revela Romy. E
para realçar ainda mais a folio-
na, é preciso 

"fazer a cabeça"
com uni arranjo hy Pedro Mar-
tius. assessor de Romy, pagan-
do de RS 100 a RS 20Ó.

Os vestidos devem ser retira-
dos na loja na Rua Barão de
Ipanema. 110. na véspera do
baile e podem ser entregues cin-
co dias depois. Outra vantagem
no aluguel de roupas de luxo é a
garantia de estar usando uma
peça única, sem cópias.

Animação 
para 

todos os 
gostos1

LEA AGOSTINHO

O carnaval de rua vai esquen-
tar este fim de semana. Os mora-
dores de Ipanema serão os pri-
meiros a curtir o ritmo da bate-
ria. O bloco Simpatia é Quase
Amor vai desfilar no sábado. A
concentração será na praia, altu-
ra da Rua Farme de Amoedo, a
partir das I7h. No mesmo dia o
Rio Carioca vai animar o bairro
de Laranjeiras. Os foliões vão se
reunir na Rua Ipiranga, 54, às
14h. No domingo a brincadeira
se transfere para o Jardim

Botânico, onde o Suvaco de
Cristo fará a festa. A concentra-
ção será ás 17h, no bar Jóia.

Os carnavalescos da Zona
Norte não terão do que recla-
mar. Em pelo menos dois bair-
ros haverá desfile de blocos. No
sábado, os foliões poderão brin-
car no Baixo Tijuca, que sairá
da Praça Varnhagen às I5h. No
domingo o Saideira põe o bloco
na Rua Dias da Cruz, no Méier.
A festa começa às 16h, em fren-
le ao lmperator.

Entre os que desfilam em pie-
no carnaval, está o Simpatia é

Quase Amor. que sai no domin-
go, dia 25. Na segunda, 26, Iam-
bém terá bloco na rua. O Bloco
de Barbas vai se concentrar na
Rua Assis Bueno, em Botafogo, a
partir das I5h .

As bandas vão desfilar na se-
mana que antecede o carnaval. A
Banda do Mercado dá início à ío-
lia, no dia 22, quinta-feira, pelas
ruas do Centro. A concentração
acontece às 18h na Rua do Mer-
cado. O Cordão do Bola Preta
sai no dia 24. sábado, às 9h. da
Avenida Treze de Maio. no Cen-
tro. A tradicional Banda de Ipa-

nema, animará as ruas do bairro
nos dias 24 e 27. A batucada çpi
meça a partir das I4h, na Pn§3
General Osório.

Um programa tradicional pjfta
os foliões trará uma novidade es-'
te ano. No Ter refrão do Sambai
além dos shows no palco, onde sé
apresentarão, entje outros, Betli
Carvalho e a Velha Guarda da
Portela, também vão acontece*
rodas de samba, enlre elas a da
Tia Doca e Tia Surica. O samba
começa no dia 22 e vai até o dia
3 de março. A RioTur ainda não
definiu o preço do ingresso.

"Você prefere o Rei Momo gordo ou magro?"

"Por uma questão de saúde é
sempre melhor uns qiiilinhos a
menos." (Beatriz Mendes)

"Tradição em alguns casos
sempre é melhor. No caso
dos"Canadenses Loucos", por
carnaval- essa missão só quis vir
fazer inspeção por causa do
Carná- temos é que abrir os
olhos pois, eles podem trazer nos
bolsos algo muito além de
serpentinas." (Paulo Antonio)

"A tradição Momesca dita que
o Rei deste período deve ser
gordo. Vejo o Rei Momo como um
gorducho simpático, alegre, bem
humorado e, principalmente com
um eterno e largo sorriso."
(Andréa Margon)

"Prefiro um Rei Momo magro,
por ser mais saudável. Não que
magreza signifique saúde. Porém
a obesidade éprejudicial."
(Fátima Quadros)

"Mesmo sabendo que o
cuidado com a saúde é de suma
importância, a figura do Rei
Momo deve ser lembrada com o
eterno "gordb ", caso contrário
fica meio esquisito..."
(Adilson Lima)

Como manda a tradição
carnavalesca, o Rei Momo tem que
estar com alguns quilinlws a mais.
(Daniel Moreira)

" O que importa mesmo é que

T

ambos forneçam toda a magia do jCarnaval. A alegria desse evento
não está ligado as características
físicas dos foliões."
(Carol Barros)

Rei momo é gordo por tradição.
Magro não tem graça.
(Linda Neves)

Um homem gordo, que mal
consegue se locomover, destoa do;
carnaval.
(Denise Bandeira)

EM0QA0
Paulo Nicolella

"Estd 
faltando uma verruga no pescogo dele". Foi o itnico co-

mentdrio de dona Elzxi ao camavalesco Chico Spinosa, ao con-
templar a escultura do dramaturgo Nelson Rodrigues, durante vi-
sita ontem ao barracdo da Unidos da Tijuca, que homenageard oalitor de Vestido de Noiva. A viiiva ficou emocionada com tudo
que viu. Pia mini, a escola jd ganliou. Ao contrdrio das ontras,
ela vai fa tarda histdria de urn homem", disse. Dona Elza sempr'e
gostou da festa, mas e a primeira vez. que ird desjilar, pois"quando nos casamos, o Nelson me proibiu de pular carnaval".
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Toque de classe no carnaval carioca 
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Roupas de gala
acrescentam

glamour a festa

CLÁUDIO MARTINS

Carnaval animado inclui
samba, suor e glamour, garan-
tido por uma roupa de gala.
Mas um modelito desses, um
longo com brilho e brocados,
pode custar caro. A consultora
de moda paulista Romy Cio-
doy, que tem lojas 110 Rio e em
São Paulo de aluguel de rou-
pas, ajuda na realização desse
sonho tornando-o 11111 pouco
mais acessível.

Romy, que passa o ano auxi-
liando noivas na escolha do ves-
tido e detalhes do cerimonial,
nesta época do ano aposta no
desejo das pessoas de viverem
uma noite de luxo e sofistica-

ção. Para os homens, a opção
correta é o smoking que está na
faixa de RS 95. Já para as mu- -j
llieres são tantas alternativas £;
que fica difícil escolher. Os pre-
ços oscilam de RS 90 a RS 280.
No caso da cliente preferir um
modelo exclusivo, o preço sobe
para RS 700. "Algumas clientes
ficam tão maravilhadas com o
vestido que acabam pagando
até RS 1.800", revela Romy. E
para realçar ainda mais a folio-
na, é preciso 

"fazer a cabeça"
com um arranjo by Pedro Mar-
tins, assessor de Romy, pagan-
do de RS 100 a RS 200.

Os vestidos devem ser retira-
dos na loja na Rua Barão de
Ipanema, 110, na véspera do
baile e podem ser entregues cin-
co dias depois. Outra vantagem
tio aluguel de roupas de luxo é a
garantia de estar usando uma
peça única, sem cópias.

Será 
gostoso

o francês 
que

vem 
por 

aí?

¦ O misterioso Dominic Ote Le Roy

é rico e quer conhecer uma brasileira

CLÁUDIA AMORIM

Para muitas folias, a maior atra-
ção deste carnaval está longe de ser o
desfile da Sapucaí ou o luxuoso Bai-
le do Copa. Levando em considera-
ção a opinião desse público, o que-
promete chamar atenção neste cama-
vai mede em tomo de 1,80111, é mo-
reno e atende pelo nome de Dominic.

Com 45 anos e fama de bonito e
gentil, este ano, o francês Dominic
Ote Le Roy ganha fácil o troféu de
solteiro mais cobiçado do carnaval.
Le Roy chega ao Rio esta semana pa-
ra participar do Baile do Copacabana
Palace e assistir aos desfiles do Sam-
bódromo acompanhado por Claude
Cressot, assessor de Jaques Chirac.

Não há consenso sobre o ponto
forte dos negócios de Dominic. Al-
guns o tratam como banqueiro, ou-
tros dizem que sua principal fonte de
renda são os negócios internacionais,
mas o fato é que, a julgar pelo seu es-
tilo de vida, o parisiense tem tino pa-
ra os lucros. Dominic vai ocupar uma
das suítes presidenciais do Copaca-
bana Palace, com diária de RS 3 mil,
reservou convite para o baile mais

caro da cidade, já encomendou fanta-
sia, estará na Sapucaí nos dois dias
do desfile em lug;ires nobres e circu-
lará pela cidade em um carro de luxo
com motorista, que custa em média
RS 350 pela diária de oito horas mais
RS 50 por hora extra."Ele é muito ri-
co. bonito e está solteiro", garante o
cenógrafo responsável pela decora-
ção do Baile do Copacabana Palace,
Zeka Marque/., que trabalhar nas fes-
tas do jet set internacional. Para feli-
cidade das esperançosas candidatas a
viver um conto de fadas, Zeka conta
que o cobiçado francês pediu para ser
apresentado a uma bonita brasileira.

Se alguém quiser passar o cama-
vai ao estilo Dominic, a receita é
simples: hospedagem nas suítes
penthouse do Copa com acesso à
exclusiva piscina de mármore negro
etoilé por cinco dias (RS 15 mil),
aluguel de automóvel luxuoso com
motorista (RS 4 mil), camarote na
avenida para as duas noites (RS 5,4
mil), convite e fantasia para o Baile
do Copa (RS 1,4 mil) e restaurante
durante estada na cidade (RS 2.5
mil, segundo profissionais de turis-
mo). Total: RS 28,3 mil.

CIRCUITO BADALADO

Baile do Copacabana Palace
(Crystal Magic Bali) - dia 24, às 22h

Camarote (RS 750), Golden R00111
(RS 570), Salão Nobre (RS 475).
Avulso (RS 400). Te!.: 548-7070, ra-
mais 8478/8178

Hotel Le Méridien - do dia 24 ao
27, programação gastronômica in-
cluindo Buffet Brasileiro, Sushi
Brunch. Buffet de Frutos do Mar e
Feijoada. Tel.: 556-0453.

Feijoada do Amaral - dia 24. às
I4h - RS 150. Tel.: 219-3133. Uma
das mais tradicionais da cidade, já
recebeu famosos como os atores
Robert De Niro e John Travolta e o
diretor Francis Ford Copolla.

Hotel Caesar Park - dia 24, às 12h
RS 65. Tel.: 525-5252.

Hotel Intercontinental - dias 17 e
24 - RS 35 + 10%. Tel.: 3323-2200.
Com apresentação da bateria e de
passistas da Beija-flor.

Rio Othon Palace Hotel - dia 24,
às 12h30. Tel.: 525-1666. Festival
de cachaças, sorteio de jóias e passa-
gens aéreas. Apresentação de fanta-
sias de luxo, passistas, bateria e
drag-queens. Baianas servem caldo
de sururu e acarajé.

Sheraton Rio - dia 24, às 12h30.
Tel.: 529-1171. Uma dupla de ba-
ianas servirá acarajé para os foliões,
que deverão usar traje esporte ou
fantasia.

Hotel Sofitel Rio Palace - dia 24,
às 12h30 - RS 40. Tel.: 525-1232.
Integrantes da Beija-Flor estarão an-
imando a festa.

Hotel Luxor Regente - RS 29. Av.
Atlântica. 3716.

The Bed Room - dia 17. às 16h.
tel.: 3322-6193. As camisetas são
vendidas nas lojas Guess. A boate
recém-inaugurada causou reboliço
ao abolir as mesas e adotar camas.

Leonardo Lemos

Luciana Sargentelli é uma das clientes fiéis da paulista Romy

m Pela segunda vez, um carro alegórico representando um navio
negreiro vai enfeitar o carnaval da Beija-Flor Nele, será encenada a
vinda para o Brasil, como escrava, de Agotime, rainha africana.

m O craque do Grêmio Ronaldinho Gaúcho vai defender a
bandeira da Império Serrano na Sapucaí. A escola vai homenagear
na avenida os 100 anos do Cais do Porto.

O cenógrafo Zeka Marquez garante que o francês Dominic Ote Le Roy jd encomendou fantasia para o Baile do Copacabana Palace

Vips alimentam o circuito chique da folia

Quem diz que o carnaval é uma
festa popular não conhece o circuito
chique da folia 11a cidade. Além dos
camarotes na Avenida e do tradicio-
nal baile do Copacabana Palace, so-
cialites e vips se dividem entre as
badaladas feijoadas e outros eventos
gastronômicos, como o festival de
comidas brasileiras do hotel Le Mé-
ridien. Desde ontem, o hotel entrou
110 clima de carnaval e exibe na fa-
chada uma gigantesca máscara ao
lado de um marajá de 4,5 metro.

A inspiração indiana também é o
tema do baile mais exclusivo da ci-
dade. "O Copa vai estar lindo, todo
vermelho e com cristais. Vai ser um
carnaval como nos anos 40, quando
os convidados de Jorge Guinle com-
pareciam", adianta Zeka Marquez,
cenógrafo gaúcho responsável pela
decoração dos salões do aristocráti-
co baile do Copacabana Palace. A
freqüência será selecionada pelo
bolso: um lugar no camarote custa
RS 750 e o ingresso mais barato en-

tre as quatro modalidades disponí-
veis custa RS 400, com direito a jan-
ta e whisky escocês.

Para aproveitar o carnaval em
grande estilo do Copacabana é pre-
ciso colocar na conta também a des-
pesa extra com traje black-tie ou
fantasia de luxo. Zeka Marquez ex-
plica que, a partir de sexta-feira, se-
rá possível adquirir fantasias para o
baile por 

"preços acessíveis" 11a bu-
tique do Salão Azul do Copa. Quem
quiser caprichar vai precisar de um

investimento maior, e só com 6j>
acessórios pode desembolsar 2$
600 011 mil reais por 11111 autêntiío
sari indiano de organza.

Entre artistas e alta sociedade, as
barbadas são as tradicionais feijd&j-
das de carnaval. Além do Caesar
Park e da Feijoada do Amaral, v&}
rios hotéis oferecem feijoadas bada^
ladas. A boate The Bed R(X)in. no
Joá, promete um evento bem cotado
entre as socialites, graças à organi-
zação de Madeleine Saade.

Paulo Nicolella

"Está 
faltando uma verruga no pescoço dele". Foi o único co-

mentário de dona Elza ao carnavalesco Chico Spinosa, ao con-
templara escultura do dramaturgo Nelson Rodrigues, durante vi-
sita ontem ao barracão da Unidos da Tijuco, que homenageará o
autor de Vestido de Noiva. A viúva ficou emocionada com tudo
que viu. "Pra mim, a escola já ganhou. Ao contrário das outras,
ela vai falar da história de um homem", disse. Dona Elza sempre
gostou da festa, mas é a primeira vez que irá desfilar, pois"quando nos casamos, o Nelson me proibiu de pular carnaval".

EMOÇÃO

Animação 
para 

todos os 
gostos

LÉA AGOSTINHO

O carnaval de rua vai esquen-
tar este fim de semana. Os mora-
dores de Ipanema serão os pri-
meiros a curtir o ritmo da bate-
ria. O bloco Simpatia é Quase
Amor vai desfilar no sábado. A
concentração será na praia, altu-
ra da Rua Farme de Amoedo, a
partir das 17h. No mesmo dia o
Rio Carioca vai animar o bairro
de Laranjeiras. Os foliões vão se
reunir na Rua Ipiranga, 54, às
14h. No domingo a brincadeira
se transfere para o Jardim

"Por uma questão de saúde é
sempre melhor uns quilinhos a
menos." (Beatriz Mendes)

"Tradição em alguns casos
sempre é melhor. No caso
dos"Canadenses Loucos", por
carnaval- essa missão só quis vir
fazer inspeção por causa do
Carná- temos é que abrir os
olhos pois, eles podem trazer nos
bolsos algo muito além de
serpentinas." (Paulo Antonio)

Botânico, onde o Suvaco de
Cristo fará a festa. A concentra-
ção será ás 17h, no bar Jóia.

Os carnavalescos da Zona
Norte não terão do que recla-
mar. Em pelo menos dois bair-
ros haverá desfile de blocos. No
sábado, os foliões poderão brin-
car no Baixo Tijuco, que sairá
da Praça Varnhagen às 15h. No
domingo o Saideira põe o bloco
na Rua Dias da Cruz, no Méier.
A festa começa às 16h, em fren-
te ao Imperator.

Entre os que desfilam em pie-
no carnaval, está o Simpatia é

"A tradição Momesca dita que
o Rei deste período deve ser
gordo. Vejo o Rei Momo como um
gorducho simpático, alegre, bem
humorado e, principalmente com
um eterno e largo sorriso."
(Andréa Margon)

"Prefiro um Rei Momo magro,
por ser mais saudável. Não que
magreza signifique saúde. Porém
a obesidade éprejudicial."
(Fátima Quadros)

Quase Amor, que sai 110 domin-
go, dia 25. Na segunda, 26, tam-
bém terá bloco na rua. O Bloco
de Barbas vai se concentrar na
Rua Assis Bueno, em Botafogo, a
partir das 15h .

As bandas vão desfilar 11a se-
mana que antecede o carnaval. A
Banda do Mercado dá início à lo-
lia. no dia 22, quinta-feira, pelas
ruas do Centro. A concentração
acontece às I8I1 na Rua do Mer-
cado. O Cordão do Bola Preta
sai no dia 24, sábado, às 9h, da
Avenida Treze de Maio, no Cen-
tro. A tradicional Banda de Ipa-

m "Mesmo sabendo que o
cuidado com ti saúde é de suma
importância, a figura do Rei
Momo deve ser lembrada com o
eterno "gordo", caso contrário
fica meio esquisito..."
(Adilson Lima)

Como manda a tradição
carnavalesca, o Rei Momo tem que
estar com alguns quilinhos a mais.
(Daniel Moreira)

"O que importa mesmo é que

nana, animará as ruas do bairro
nos dias 24 e 27. A batucada co-
meça a partir das 14h, na Praça
General Osório. í!j

Um programa tradicional para;
os foliões trará uma novidade es-
te ano. No Terreirão do Samba,
além dos shows no palco, onde se
apresentarão, entre outros, Beth,
Carvalho e a Velha Guarda da!
Portela, também vão acontecer!
rodas de samba, entre elas a da'
Tia Doca e Tia Surica. O samba
começa no dia 22 e vai até o dia
3 de março. A RioTur ainda não
definiu o preço do ingresso.

ambos forneçam toda a magia do
Carnaval. A alegria desse evento
não está ligado as características
físicas dos foliões."
(Carol Barros)

Rei momo é gordo por tradição.
Magro não tem graça.
(Linda Neves)

Um homem gordo, que mal
consegue se locomover, destoa do •
carnaval.
(DenLse Bandeira)

"Você prefere o Rei Momo gordo ou magro?"
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Paulo Nicolella

"Estd 
faltando 1 una verruga no pescogo dele". Foi 0 unico co-

mentdrio de dona Elza ao canuivalesco Chico Spinosa, ao con-
templar a escultura do dramaturgo Nelson Rodrigues, durante vi-
sita ontem ao barracao da Unidos da Tijuca, que homenageard o
alitor de Vestido de Noiva. A viuva ficou emocionada com ttulo
que viu. "Pro mini, a escola jci ganhou. Ao contrdrio das Sutras,
ela vaifalar da historia de um homein", disse. Dona Elza senipre
gostou da festa, mas e a primeira vez que ira desfilar, pois"quando nos casamos, 0 Nelson meproibiu de pulor camaval".
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Rio x Sao Paulo

!*
Alvinegros e tricolores reacendem a partir de hoje com dois

classicos no Maracana e no Morumbi a secular rivalidade
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Donizete (D) quer mostrar contra o Santos o futebol que ajudou o Bbtafogo a derrotar o Palmeiras por 3 a 1 e levar o alvinegro carioca as semifinais
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x São Paulo

Alvinegros e tricolores reacendem a partir de hoje com dois

clássicos no Maracanã e no Morumbi a secular rivalidade

São Paulo ¦ Armando Favaro

O colombiano Asprilla quer repetir a grande atuação que teve contra o São Paulo, na primeira fase do torneio, quando o Fluminense goleou por 5 a 2
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Luiz Morier

ROBERTO ASSAF

Dois clássicos, válidos pela primeira
rodada do Torneio Rio-São Paulo, vol-
tam a reacender a partir de hoje a secu-
lar rivalidade entre os dois estados.

No Maracanã, Botafogo e Santos, dois
tradicionais adversários, buscam superar
o primeiro obstáculo para decidir o tor-
neio que já conquistaram nove vezes - o

alvinegro paulista em cinco ocasiões, a
última em 1997, e o carioca em outras

quatro, a derradeira em 1998.
São Paulo e Fluminense se enfrentam

no Morumbi, no confronto de tricolores

que começa a indicar o outro finalista. O
São Paulo sonha em chegar ao seu pri-
meiro título; o Fluminense em decidir o
campeonato pela primeira vez em 40
anos - foi campeão em 1957 e 1960.

Um carioca, o Fluminense, e um pau-
lista, o Santos, tentam preservar a inven-
cibilidade no torneio de 2001. Somados,
os clubes do Rio têm hoje mais um opor-
tunidade de continuar brigando para su-

perar os de São Paulo no número de vitó-
rias na atual competição. Os paulistas ga-
nharam sete jogos, e os cariocas quatro,
quando restam apenas seis partidas para o
llm da competição. Os paulistas lutam

também para ampliar a vantagem no total
de títulos, que é atualmente de 15 a 10,
em 21 campeonatos desde 1933.

Há quem aguarde, lá e cá, por uma de-
cisão regional. Outros preferem apostar

que uma final entre clubes dos dois esta-
dos seria mais interessante. Mas todos,
com certeza, torcem de fato é para que o
bom futebol - alvinegro ou tricolor, ca-
rioca ou paulista - seja o vitorioso.

Donizete (D) quer mostrar contra o Santos o futebol que ajudou o Botafogo a derrotar o Palmeiras por 3 a 1 e levar o alvinegro carioca às semifinais
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Tostão

Discussões

a vista

Começou a briga para definir o calendário brasileiro
desse ano e o número de participantes do Campeonato
Brasileiro. A Globo Esportes, detentora dos direitos de
transmissão, deseja, com razão, que um clube não par-
ticipe de duas competições ao mesmo tempo, que não
jogue mais de duas vezes por semana e que o Campeo-
nato Brasileiro tenha acesso e rebaixamento.

O Cruzeiro e o Palmeiras já protestaram. Querem
-participar da Libertadores e da Copa do Brasil, além do
Brasileiro, da Mercosul, campeonatos regionais, esta-
duais, Copa dos Campeões, cuspe à distância...

Basta um empresário arrumar um campeonato e ofe-
recer alguns trocados, que os clubes correm atrás.
"Quem tudo quer, nada tem".

Por outro lado, o Cruzeiro tem razão em querer so-
mente 20 clubes na primeira divisão do Campeonato
Brasileiro. A TV Globo quer 24 e os clubes 28. Com
28, a bagunça vai continuar.

Se forem 20, ou 24, quais serão os escolhidos? Aí é

que a briga vai ficar mais feia. O Gama ganhou o direi-
to na justiça. O São Caetano é o vice-campeão da Copa
João Havelange.

A comissão que será criada para salvar o futebol bra-
sileiro, com a participação do Pelé, ao lado do Ricardo
Teixeira, precisa entrar em campo imediatamente. O jo-
go já começou c o futebol está perdendo de goleada.

Torneio Rio-SP
Fluminense, Botafogo, São Paulo e Santos começam

a decidir, hoje, o Torneio Rio - São Paulo. E um cam-
peonato interessante (como os outros regionais e esta-
duais), desde que não atropele as férias e a pré-tempo-
rada dos clubes, como acontece atualmente.

Em circunstâncias normais e com todos os titulares,
o Vasco certamente estaria nessas finais. E a melhor
equipe do Brasil.

Com exceção do Botafogo, os técnicos das três equi-
pes classificadas e de muitas outras espalhadas pelo
Brasil estão tentando inovar nesse início de ano. Isso é
bom. O futebol brasileiro está muito repetitivo.

São Paulo e Santos adotam o sistema tático com três
zagueiros e dois alas e o Fluminense atua com três ata-
cantes rápidos e habilidosos.

O time do Santos é superior ao do ano passado, quan-
do, teoricamente, tinha melhores jogadores. Precisamos
rever o conceito de qualidade dos atletas brasileiros.
Dodô e Robert estão jogando muito bem.

Os garotos do São Paulo deram novo ânimo c quali-
dade ao time. Não seria correto barrá-los para o retorno
de Carlos Miguel e Souza. França voltou a brilhar.

O Fluminense é uma equipe ofensiva e corajosa. Por
outro lado, falta qualidade aos defensores. Fernando
Diniz cisca, cisca, mas nada acontece.

O Botafogo não apresenta novidades. São os mesmos
jogadores medianos, mesmo esquema tático e os salá-
rios continuam atrasados. Ainda assim, os torcedores
chamam o técnico Lazaroni e os jogadores de mercená-
rios. Eles têm de protestar é contra os dirigentes que ad-
ministram e contratam mal.

Contra os pequenos, o time mostra todas as suas de-
ficiências. Contra os grandes, melhora e torna-se um
adversário perigoso.

O lazaronês está de volta. Após a derrota para o
Americano, no Domingo, o técnico declarou que, para a
partida de hoje, contra o Santos, o time fará o treina-
mento invisível e o pijama training. Entendeu?

Retrocesso
Após longa ausência, Emerson voltou a jogar muito

bem na Roma. Fez um belo gol no Domingo. Provável-
mente será convocado pelo técnico Leão.

Espero que na convocação de amanhã não constem
jogadores que quase sempre estiveram presentes nas lis-
tas do Luxemburgo, como Flávio Conceição, Marcos
Assumção, Zé Roberto, Sávio, João Carlos, Evanílson e
César Sampaio. Este último, gostaria de ver na zaga.

Émerson era um bom armador ofensivo, naquele óti-
mo time do Grêmio dirigido por Felipão. O jogador de-
sarmava e armava com eficiência. Depois, na Alemanha
e Itália, transformou-se num volante. Descobriu sua
melhor posição. Além dessas qualidades, tem muita
mobilidade e garra em campo. Não é um craque, mas é
excelente jogador.

Na seleção brasileira Émerson atua pior do que na
Alemanha e Itália. Isso acontece porque, na seleção, ra-
ramente ele ultrapassa a linha do meio-campo. Sua úni-
ca função é desarmar.

O futebol brasileiro,'que sempre caracterizou-se pela
ousadia e ofensividade, é, hoje, mais contido e defensi-
vo do que o europeu e o argentino. Um retrocesso.

e-mail: tostaocoluna@hotmail.com

Baiano no banco dos réus

Zveiter diz que conduta do zagueiro, acusado de doping, influenciará no julgamento

GUSTAVO MARIA

A conduta do zagueiro Júnior
Baiano em campo nos últimos
anos será levada em consideração
no julgamento de hoje, às 18 ho-
ras, na sede da CBF. O jogador se-
rá julgado pela 3* Comissão Disci-
plinar do Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) pela acu-
sação de doping - o exame de sua
urina, após a final contra o São
Caetano, dia 18 de janeiro, consta-
tou a presença da substância ben-
zoilecgonina, um metabólito en-
contrado exclusivamente na cocai-
na. Em caso de condenação, a pe-
na varia de 120 a 360 dias. A ten-
dência é que o jogador fique fora
do futebol por quatro meses.

"Existem atenuantes e agravan-
tes nesses casos. O comportamen-
to do atleta dentro de campo é le-
vado em consideração. Aquele que
volta e meia arruma confusões e é
punido, pode ter a pena agravada.
O que se comporta bem. atenua-
da", revelou o presidente do
STJD, Luís Zveiter, evitando ana-
lisar a conduta de Júnior Baiano."O 

jogador que prestou serviços à
Seleção Brasileira na conquista de
títulos importantes, por exemplo,
pode ter a pena atenuada tam-
bém", complementou Zveiter.

A notícia foi bem recebida pe-
lo vice-presidente jurídico do Vas-
co, o advogado Paulo Reis, princi-
pai responsável pela defesa do jo-
gador 

"Além de ser um jogador
que já cansou de prestar serviços à
Seleção, sempre com dedicação,
Júnior Baiano vem tendo um com-
portamento irrepreensível no cam-

Paulo Nicolella - 06/02/2001
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Baiano pode ser suspenso por um período de 120 a 360 dias

po", afirmou o advogado, anima-
do. No começo da carreira, Júnior
Baiano cometeu seguidos atos de
indisciplina, em virtude do tempe-
ramento explosivo. Mas de alguns
anos para cá, o jogador tem con-
trolado os impulsos e não mais se
envolvido em confusões.

Recurso - O julgamento de
logo mais não é definitivo. Um
recurso automático levará o caso
para apreciação do STJD, que fa-
rá um novo julgamento em cerca
de 10 dias. Hoje, a Comissão que
julgará Júnior Baiano será presi-
dida pelo paulista Kalil Abdalla,
que também será o relator. Ou-
tros quatro auditores vão avaliar
o caso: Márcio Costa Pereira,
Marco Aurélio Pachá, Álvaro Cé-
sar Pereira e a Renata Cabo. Será
a primeira vez uma mulher fará
parte da Comissão.

Júnior Baiano será julgado
pela portaria do MEC 501/1985,
que prevê punição ao atleta que
consumir substâncias proibidas
nas competições. Pela Lei Pelé,
um jogador pode ser suspenso,
no máximo, por 30 dias. Mas
ela não será levada em conside-
ração pelo STJD.

Os advogados do Vasco estão
fazendo mistério quando à tática
defesa que usarão no tribunal."Haverá algumas surpresas", avisa
o advogado Paulo Reis, sem entrar
em detalhes. É certo que a defesa
tentará convencer os auditores de
que Júnior Baiano não teve a in-
tenção de consumir a droga. A
possibilidade da cocaína ter sido
posta na bebida ou comida do jo-
gador será usada. Júnior Baiano
está presente no tribunal.

Romário 
prepara 

volta ao time

Craque treina com

bola hoje ao lado

dos titulares

O Vasco treinou em dois tur-
nos, ontem, em São Januário.
Pela manhã, o técnico Joel San-
tana comandou um coletivo e, à
tarde, quando os atletas aprimo-
raram a parte física, a novidade
foi a volta de Romário ao gra-
mado. O atacante fez muscula-
ção e depois praticou finaliza-
ções. Hoje, Romário se junta ao
resto do grupo e treina normal-
mente, assegurando sua presen-
ça no jogo de sábado, contra o
Cabofriense, em São Januário.

Já Euller, com dores na coxa
esquerda, não treinou. Ele foi
submetido a exame de ressonân-
cia magnética, que não acusou
nenhuma lesão. Segundo Joel, o
jogador deve voltar aos treinos
hoje ou, no máximo, amanhã e,
assim como Romário, joga no sá-
bado contra o Cabofriense.

Os meias Jorginho e Nasa, que
acertaram na segunda-feira a re-
novação dos seus contrato, e par-
ticiparam do coletivo pela ma-
nhã. "O treino foi muito bom. O
Euller não treinou, mas coloquei
o Léo e ele voltou a jogar bem.
Vamos esperar agora o retorno do
Romário e do Paulo Miranda, que
deve renovar contrato até ama-

nhã", disse Joel. Três jogadores
ainda permanecem sem contrato:
Paulo Miranda, Odvan e Juninho
Pernambucano. O caso dos dois
primeiros devem ser resolvidos
até o fim da semana, ao contrário
do de Juninho, que ainda não tem
previsão de acordo, Mazinho,
contratado na semana passada,
ainda não se apresentou mas está
sendo esperado hoje.

Caso Euller - O advogado José
Mauro do Couto, que representa o
Palmeiras na CBF, confirmou on-
tem que o clube paulista vai entrar
com um recurso no Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva
(STJD) para ter o atacante Euller
para a disputa da Copa Libertado-

res e do II Mundial de Clubes. No
ano passado. Palmeiras vendeu o
atacante ao clube carioca por RS 2
milhões, parcelado em quatro ve-
zes, mas até o momento o Vasco
só pagou uma parcela de RS 500
mil. José Mauro do Couto tem um
contrato assinado por Mustafá
Contursi, presidente do Palmeiras,
Eurico Miranda, presidente do
Vasco, e Euller garantindo que o
atleta jogaria pelo Palmeiras de ja-
neiro a agosto deste ano. Mas Eu-
rico se nega a liberar o atleta.

O Palmeiras vai tentar enqua-
drar o Vasco no artigo 277 do Có-
digo Brasileiro Disciplinar de Fü-
tebol (CBDF), que se refere a des-
cumprimento contratual.

Placar JB

FUTEBOL
Torneio Rio-São Paulo
Semifinais
Hoje: São Paulo x Fluminense, Botafogo
x Santos
Copa Sul-Minas
Primeira fase
Hoje: Figueirense-SC x Grêmio-RS,
Caxias-RS x Atlético-PR, Internacio-
nal-RS x Joinville-SC, Paraná-PR x
Cruzeiro-MG
Campeonato do Nordeste
Hoje: Confiança-SE x CRB-AL, Sport-PE
x Vitória-BA, Botafogo-PB x Santa Cruz-
PE, Fluminense-BA x Ceará-CE
Copa Centro-Oeste
Primeira fase
Hoje: Vila Nova-GO x Gama-DF
Copa Norte
Primeira fase
Hoje: Nacional-AM x Paysandu-PA, Ma-
zagão-AP x River-PI
Campeonato Paulista
Série A-2
Primeiro turno
Hoje: São José x Juventus, América x
Mirassol, Comercial x Araçatuba, Etti
Jundiaí x Santo André, Sãocarlense x
Bragantino, Francana x Rio Preto,
Nacional x Paraguaçuense, Ituano x
Olímpia
Campeonato Gaúcho
Fase seletiva
Hoje: Pelotas x Esportivo, São Luiz x
Avenida, Passo Fundo x Guarani, São
José x São Paulo, Santa Cruz x XV de
Novembro, Novo Hamburgo x Santo
Ângelo
Campeonato Paraense
Primeira fase
Hoje: Carajás x Sport Belém, Pedreira x

Munique-Reuters

1i.eAut .iJt
O brasileiro Élber (E) marcou o gol da vitória do Bayern

São Francisco, Vênus x Bragantino
Taça Libertadores
Hoje
Grupo 2: Deportivo/COL x Cobreloa/CHI
Grupo 7: Defensor Sporting/URU x 01-
medo/EQU
Liga dos Campeões da Europa
Grupo A
Hoje: Sturm Graz/AUT x Panathinai-
kos/GRE e Valencia/ESP x Manchester
United/ING
Classificação: Manchester United 6,

Valencia 4, Panathinaikos 1 e Sturm
Graz 0
Grupo B
Hoje: Galatasaray/TUR x Deportivo/ESP
e Milan/ITA x Paris SG/FRA
Classificação: Galatasaray e Milan 4,
Deportivo 3, Paris SG 0
Grupo C
Ontem: Lyon/FRA 0 x 1 Arsenal/ING e
Bayern Munich/ALE 1 x 0 Spartak Mos-
cou/RUS
Classificação: Bayern Munique 7, Arse-

nal 4, Lyon e Spartak Moscou 3
Grupo D
Ontem: Real Madrid/ESP 3x2 Lazio/ITA
e Anderlecht/BEL 1 x 2 Leeds/ING
Classificação: Real Madrid 9, Leeds 6,
Anderlecht 3 e Lazio 0
TÊNIS
Aberto do Catar
Primeira rodada: Henrietta Nagyova
(SVK) 6/1 e 6/2 Maria Sanchez-Loren-
zo (ESP), Iroda Tulyaganova (UZB) 6/3
e 7/6 Olga Barabanschikova (BIE),
Barbara Schett (AUT) 6/1 e 6/3 Nade-
ja Ostovskaya (BIE), Maria Vento (VEN)
7/6, 6/7 e 6/3 Barbara Rittner (ALE),
Lina Krasnorroutskaya (RUS) 6/4 e 7/6
Rita Grande (ITA), Annabel Ellwood
(AUS) 6/2 e 6/4 Rosaana de Los Rios
(PAR), Tatiana Poutchek (BIE) 6/2 e 6/2
Alicia Molik (AUS), Adriana Gersi (RCH)
6/1 e 6/4 Liezel Horn (AFS), Marlene
Weingartner (ALE) 6/0,4/6 e 6/1 Holly
Parkinson (EUA)
Aberto de Copenhagen
(Dinamarca)
Primeira rodada: Wayne Black (ZIM) 6/4
e 6/2 Vladimir Voltchkov (BIE), Bohdan
Ulihrach (RCH) 6/2 e 7/5 Andréa Gau-
denzi (ITA), Georg Basti (SUI) 6/7,7/6 e
6/3 Noam Behr (ISR)
Aberto de Marselha
(França - indoor)
Primeira rodada: Marc Rosset (SUI) 2/6,
6/2 e 7/5 Gianluca Pozzi (ITA), Jean-Re-
né Lisnard (FRA) 6/1, 5/7 e 6/4 Lionel
Roux (FRA), Nicolas Mahut (FRA) 7/6,
6/7 e 6/1 Neville Godwin (AFS), Michel
Kratochvil (SUI) 6/4 e 6/1 Stephane
Huet (FRA), Julien Boutter (FRA) 6/1,
5/7 e 6/4 Lionel Roux (FRA), Max Mirnyi
(BIE) 7/6,6/7 e 6/3 Jacobo Diaz (ESP)



QUARTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2001 ESPORTES
JORNAL DO BRASIL Q

esportes®)b.com.br J

pwm

BHH •.

Aflv Mum.
^Ite4 

> y• • ^vki> ^*L j»^.

Flu e Botafogo lutam 
por 

vaga na final

Tricolor não terá Alvinegro joga

que sua sorte na

classificação

JORGE HENRIQUE CORDEIRO PEDRO LEMOS

Eliminado da disputa da Taça
Guanabara ao perder, no último
domingo, para o Americano, o
Botafogo, mais do que nunca,
volta suas atenções para o jogo
de hoje à noite, no Maracanã.
Na primeira partida válida pelas
semifinais do Torneio Rio-São
Paulo, a equipe do técnico Se-
bastião Lazaroni enfrenta o San-
tos, às 21h40, disposta a repetir
algumas boas atuações no tor-
neio - como a vitória de 3 a 1
sobre o Palmeiras, na semana
passada - e apagar a impressão
ruim deixada nas vezes em que
atuou pelo Campeonato Cario-
ca. A torcida, que anda para lá
de desconfiada, não deve saber
ao certo qual das equipes alvine-
gras estará em campo: a vacilan-
te do Carioca ou a que arrancou
uma vaga na disputa pelo título
do Rio-São Paulo."Eu espero ver um Botafogo
equilibrado e eficiente. Acima
de tudo, uma equipe regular, in-
dependente de quem vai jogar.
Trata-se de um jogo decisivo e
aqueles que gostam do Botafo-
go, que compareçam ao estádio
para dar uma força à equipe",
disse Lazaroni, convocando os
torcedores.

Os jogadores têm uma moti-
vação extra para enfrentar o
Santos. A diretoria pagou ontem
parte dos salários atrasados e
prometeu depositar outra parte
da dívida amanhã.

Video - Ontem, antes do
treinamento realizado em Caio
Martins, o técnico reuniu os jo-
gadores no vestiário e passou o
videoteipe da partida em que as
duas equipes se enfrentaram,
ainda pela primeira fase da com-
petição, na qual o Santos venceu
por 3 a 0, na Vila Belmiro. "Fo-
ram muitos os erros ocorridos
naquela partida que não podem
se repetir. Os gols do Santos fo-
ram frutos de uma desatenção
geral da equipe. O primeiro sur-
giu de um escanteio em que nos-
sa defesa bobeou; o segundo,
apesar de muito bonito, aconte-
ceu após uma saída de bola erra-
da da nossa equipe", lembrou.

Alterações - Para a partida
contra a equipe paulista, Lazaro-
ni se vê obrigado, mais uma vez,
a modificar o time, como nas oi-
to vezes anteriores em que o Bo-
tafogo atuou este ano. Desta
vez, Alexandre Gaúcho e Felipe,
contundidos, saem da equipe.
Pelo time titular que treinou o
coletivo realizado ontem, em
Caio Martins, entram Rodrigo e
Souza, respectivamente. Daniel,
que vinha atuando como meio-
campista passa a ser o centroa-
vante e Donizete, recuperado de
uma contusão, volta ao ataque.
Apesar das evidências, Lazaroni
não confirma a formação da
equipe, até por quê chegou a tes-
tar Taílson no ataque, recuando
Daniel e sacando o meia Souza."Só vou me decidir amanhã (ho-
je), até para não dar chances ao
adversário de conhecer o nosso
time de véspera", explicou.

Mesmo com a recuperação
de Marcelinho Paulista, outro
que estava contundido, Lazaroni
vai manter JUnior na cabeça-de-
área. O jogador, expulso na par-
tida contra o Corinthians - já
cumpriu um jogo de suspensão
-, seria julgado ontem pelo Tri-
bunal da Federação. Mas esse,
se julgando incompetente por se
tratar de uma competição regio-
nal, e não estadual, transferiu a
questão para o STJD. "Eu sei
que o Marcelinho está recupera-
do mas quero mexer o menos
possível na equipe", justificou
Lazaroni.

BOTAFOGO: Wagner, Fábio Augusto, Dê-
nis, Valdson e Augusto; Júnior, Reidner, Souza
(Daniel) e Rodrigo; Donizete e Daniel (Taílson).
Técnico: Sebastião Lazaroni.
SANTOS : Fábio Costa, André Luís. Pereira e
Marcelo Silva; Russo, Renato, Claudiomiro, Ro-
bert e Léo; Dodô e Rodrigão.
Técnico: Geninho.
Local: Maracanã. Horário: 21h40. Árbitro: Edil-
son Pereira de Carvalho. Auxillares: Marcos Viní-
cius de Sá Freire e Elson Passos Sena Filho.

SÃO PAULO - Adiada a co-
memoração do 50° jogo de
Agnaldo pelo Fluminense. A
equipe não contará com o ata-
cante para a primeira partida
da semifinal do Torneio Rio-
São Paulo, hoje no Morumbi,
às 21h40, contra o São Paulo.
Agnaldo, artilheiro da equipe
na competição com quatro
gols (ao lado de Asprilla,
confirmado para a partida) foi
vetado pelo departamento
médico do clube por conta de
uma contratura na coxa direi-
ta, que sentiu no jogo contra
o Vasco, domingo passado,
pelo Estadual.

"No intervalo daquela par-
tida eu já estava sentindo uma
dorzinha, mas continuei. No
final, mal conseguia mexer a
perna. Estou triste, claro, de
ficar de fora de um jogo tão
importante, mas acho melhor
voltar só quando estiver com
100% da minha forma física",
disse Agnaldo, que já ficara
uma semana sem jogar antes
do clássico carioca também
por contusão. O técnico Wal-
dir Espinoza não revelou
quem entrará no lugar de Ag-
naldo, mas o próprio atacante
acredita que Alessandra será o
substituto. "Espero 

que o
Alessandra possa atuar bem
contra o São Paulo e ajudar o
Fluminense a conseguir um
bom resultado."

Alessandra fez este ano
apenas uma partida desde o
início pelo Fluminense - no
empate em 1 a 1 contra o Co-
rinthians, quinta-feira passa-
da em São Paulo, quando a
equipe confirmou sua classi-
ficação para a semifinal do
Torneio Rio São Paulo. Ape-
,sar da falta de ritmo, Alessan-
dro acredita que o time pode
ganhar com sua entrada. "O
ataque fica mais veloz, por-
que eu, o Asprilla e o Roni te-
mos essa caraterística. O Ag-
naldo é mais um homem de
área." Espinoza só definirá a
equipe momentos antes do jo-
go, mas deve confirmar Ales-
sandro no ataque ao lado de
Asprilla, com Roni no meio-
campo. Uma outra opção do
treinador é escalar Roberto
Brum como segundo volante,
ao lado de Marcão, adiantan-
do Roni para o ataque, ao la-
do do colombiano.

Sobre as vaias que o time
e, principalmente, Asprilla
receberam na derrota por 2 a
0 para o Vasco, no fim de se-
mana, Espinoza afirmou que
ainda tem crédito pela boa
campanha na temporada. "A
vaia faz parte do futebol",
ressaltou.

São Paulo - O técnico do
São Paulo, Oswaldo Alvarez,
disse que o esquema 3-5-2 o
agrada, mas não deixa de lado
a possibilidade de enfrentar o
Fluminense utilizando o tradi-
cional 4-4-2. Desde o início
da semana ele vem levando
em conta as duas possibilida-
des, pois havia o risco de não
poder contar com os zaguei-
ros Wilson e Rogério Pinhei-
ro, além do lateral-esquerdo
Gustavo Nery. Todos haviam
sido expulsos contra o próprio
Fluminense, ainda na primei-
ra fase. Considerando a sus-
pensão, o treinador utilizaria
o 4-4-2, com Alemão no lugar
de Gustavo Nery.

Além disso, Jean e Fábio
Simplício ficam de sobreaviso
para formar a zaga e o meio-
campo, respectivamente.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Wilson (Jean),
Rogério Pinheiro (Fábio Simplício) e Reginaldo;
Belletti, Fabiano, Alexandre, Harison e Gustavo Ne-
ry (Alemão); Renatinho e França.
Técnico: Oswaldo Alvarez.
FLUMINENSE: Murilo; Paulo César, Régis,
César e Tiago Silva; Marcão, Fabinho, Fernando Di-
niz e Roni (Ifan); Asprilla e Roni.
Técnico: Valdyr Espinosa.
Local: Estádio do Morumbi, às 21h40. Árbitro:
Relnaldo Ribas (RJ). Auxillares: Carlos Donize-
te Pianosqui (SP) e Silvio Luiz Aranha (SP). TV:
Globo, ao vivo.

Uma rivalidade histórica

Em quatro anos, Santos

e Botafogo se enfrentam

pela 3a vez na semifinal

Se não faz boas campanhas nos últimos
campeonatos estaduais, o Botafogo, ao me-
nos, tem ido um pouco mais longe no Torneio
Rio-São Paulo. Curiosamente, a pior campa-
nha do clube na competição foi em 1997,
quando o torneio foi reeditado. Naquele ano,
no qual o Santos, adversário de hoje à noite,
foi o campeão, o Botafogo foi eliminado na
primeira fase, para logo depois se sagrar cam-
peão carioca. Já nos anos seguintes, numa
proporção inversa, o alvinegro decepcionou
no Carioca, mas sempre chegou às semifinais
do Rio-São Paulo. E curiosamente, nas quatro
ocasiões em que conseguiu passar de fase, em
três delas encarou o Santos nas semifinais.

A primeira vez foi em 1998. Antes de se sa-
grar campeão do torneio, vencendo o São Paulo
na final, o Botafogo precisou passar pelo Santos.
A primeira partida, no Maracanã, houve empate
em 0 a 0. Quanto ao jogo de volta, no Pacaem-
bu, um novo empate. O Botafogo saiu na frente
e fez 2 a 0, com gols de Túlio e Djair. Mas o
Santos acabou igualando o marcador, através, de
Marcos Assunção e Ronaldão. Porém, na deci-
são por pênaltis, a equipe carioca levou a melhor
e ficou com a vaga ao vencer por 4 a 3.

No ano seguinte, as duas equipes se enfren-
tariam novamente pelas semifinais do Torneio
Rio-São Paulo. Mas, dessa vez, o Santos se vin-
gou e eliminou o Botafogo - na final, os santis-
tas foram derrotados pelo Vasco, que se sagrou
o campeão.

Prejuízos - No primeiro jogo, de baixo ní-
vel técnico, o Santos venceu por 1 a 0, gol de
Marcos Assunção, e ficou com a vantagem de

poder empatar com o Botafogo, no Maracanã,
para chegar à decisão. Já na partida de volta, no-
va vitória do Santos, só que por 2 a 0, com gols
de Alessandra e Viola. E a desclassificação não
seria o único prejuízo do Botafogo naquele dia.
Antes do jogo, um ladrão entrou na sede do clu-
be e roubou R$ 60 mil do clube, arrecadados
com a venda antecipada de ingressos.

Já em 2000, o Botafogo passou mais uma
vez para as semifinais, porém não enfrentou o
Santos, mas o Palmeiras. Foi eliminado ao em-
patar no Maracanã em 0 a 0 e ser derrotado, no
Parque Antárctica, por 3 a 1.

Agora, Santos e Botafogo novamente cru-
zam seus caminhos nas semifinais do Torneio
Rio-São Paulo. Nas vezes anteriores, uma elimi-
nação para cada lado, mas com uma leve vanta-
gem para o Santos. Na luta por uma vaga na de-
cisão da competição, os paulistas ainda não fo-
ram derrotados pelo alvinegro carioca.

Jorginho (E) e César treinaram no CT do Palmeiras e garantiram presença na primeira semifinal contra o São Paulo, no Morumbi

Asprilla de volta ao Palmeiras

Colombiano volta ao CT

alviverde e diz que não

teve chance no ex-clube

Os poucos torcedores que acompanharam
ontem, no CT do Palmeiras, o treino do Flumi-
nense tiveram a oportunidade de rever um ve-
lho conhecido. Lá estava o atacante Asprilla,
que no primeiro semestre do ano passado joga-
va pelo Palmeiras, sob o comando de Luís Fe-
lipe Scolari.

A volta do colombiano para o centro de

treinamento palmeirense levantou uma quês-
tão: por que no Palmeiras ele não jogava nem
um décimo do que vem apresentando no Flu-
minense? Com a palavra, o próprio Asprilla.
"Não tive tantas oportunidades de mostrar
meu futebol no Palmeiras como estou tendo no
Fluminense. Foi difícil jogar aqui em São Pau-
lo, não tinha espaço. Mas passado é passado."

O atacante também aponta o clima festivo
do Rio de Janeiro como fator fundamental pa-
ra sua melhora dentro de campo. "Estou mais
alegre, isso é evidente. Tanto pela cidade, que
é maravilhosa, como pelo ambiente que tenho

no Fluminense. Estou jogando sempre, e isso
me anima." Apesar das comparações, Asprilla
fez questão de dizer que voltar ao CT do Pai-
meiras trouxe boas recordações. "Afinal, foi o
clube que me deu a oportunidade de vir para o
Brasil."

Um dos jogadores mais visados pela torci-
da do Fluminense na derrota para o Vasco, do-
mingo passado. Asprilla afirmou que não ficou
aborrecido com as críticas. "Quando a gente
joga mal, qualquer torcida vaia. Isso é natural.
Eles pagam ingresso e têm o direito de recla-
mar." (J.H.C.)

Luiz Morier

O técnico Sebastião Lazaroni (E) deixou para hoje a decisão sobre qual a formação do Botafogo vai enfrentar o Santos, no Maracanã

B
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CP/ í//- Í71ÍC jogadores vendidos por Figer(E) nem jogam no Uruguai e são revendidos para a Europa por um valor muito superior ao de sua saída do Brasil

Juan Figer depõe 
protegido

Com duas liminares, empresário do futebol não responde às perguntas e nega ser dono de passes

FABIANO LANA

BRASÍLIA - Como depôs ontem na CPI
CBF/Nike sob a guarda de duas liminares
proibindo o acesso dos deputados a seu si-
gilo telefônico, fiscal e bancário, o principal
empresário do futebol brasileiro, Juan Fi-
geiyTíão precisou responder a perguntas in-
convenientes sobre a existência de dezenas
de telefonemas seus destinados ao ex-presi-
dente do Guarani, Beto Zini, indiciado pela
CPI do Narcotráfico por lavagem de dinhei-
ro, sonegação fiscal e receptação. As limi-
nítres foram assinadas pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal, Nelson Jobim.

' Juan Figer, entretanto, não soube ex-
plicar aos parlamentares porque a maioria
dos jogadores que ele vende para Europa
por quantias milionárias tem como clubes
intermediários os modestos Rentista e o
Central Espanhol, do Uruguai. A suspeita

dos parlamentares é de que os clubes uru-
guaios sejam utilizados apenas para que a
operação de venda dos atletas não pague
impostos no Brasil.

Figer. de 66 anos, chegou a CPI acom-
punhado por uma equipe de advogados, li-
derada pelo criminalista Márcio Tomaz
Bastos. Sílvio Torres chegou a pedir ao em-
presário para abrir mão de seu sigilo, mas
Figer, que é agente de 37 jogadores, não
aceitou. "Este foi um dos depoimentos para
os quais a gente mais se preparou", lamen-
tou o relator Sílvio Torres (PSDB-SP), ao
saber da liminar de Jobim.

Segundo levantamento da CPI, os joga-
dores vendidos por Figer para o Rentista e
o Central Espanhol não jogam no Uruguai.
Os atletas assinam um contrato com a fe-
deração uruguaia e são imediatamente re-
vendidos para um time europeu por um va-
lor muito superior ao de sua saída do Bra-

sil. A maioria dos jogadores negociados
por esse esquema pelo empresário, que é
uruguaio, saem do Atlético Paranaense. Há
casos em que a passagem do jogador pelo
Uruguai não dura dois dias.

Entre os jogadores negociados pelo
empresário que formalmente passaram pe-
lo Rentista e Central Espanhol estão Lucas
(Paris Saint Germant), Adriano (Olimpi-
que), Alberto (Udinese), Zé Roberto (Real
Madrid) Warlei (Udinese), Paulo Miranda
(Vasco), Paulo Rink (Bayern) e Edu (Arse-
nal). A suspeita dos deputados é que Figer
use o Rentista e o Central Espanhol como
forma de elisão fiscal. O Uruguai é hoje
considerado um dos principais paraísos
fiscais do hemisfério Sul. A maioria dos
jogadores negociados por Figer já passou
pela seleção brasileira.

Um caso de passagem de jogador pelo
Uruguai antes de seguir para Europa, citado

pelo próprio Figer, é o do atacante Lucas.
Metade do passe do jogador foi vendido do
Atlético Paranaense p;ira o Rentista por R$
500 mil. O jogador saiu do Brasil e foi dire-
tamente para a França por US$ 15 milhões,
em 1999. A metade dessa quantia foi para o
Uruguai, sem pagar impostos brasileiros.

Figer negou ser dono de passe de joga-
dores. "Não 

poderia nunca assumir este pa-
pel, teria sido profundamente antiético", ga-
rantiu. O empresário admitiu, entretanto,
que tem uma relação paternal com os atle-
tas que agencia. "Alguns 

passam a me per-
ceber como o dono de suas vidas, tal o grau
de dependência. Por extensão, sou também,
às vezes, visto como o dono de seu passe".
Figer também negou qualquer participação
no esquema de passaportes falsos para joga-
dores brasileiros e a venda de menores para
o exterior. "Sou contra a venda de jogado-
res menores de 18 anos."

Justiça impede saída de Ronaldinho

Jogador só vai para a França se o Paris SG pagar os R$ 84 milhões que o Grêmio exige

JOSÉ MITCIIELL

PORTO ALEGRE - À pedido do
Grêmio, a juíza da 26a Junta de
Conciliação e Julgamento, da Jus-
tiça Trabalhista, Antônia Mara Lo-
guércio, proibiu ontem, por limi-
nar, a CBF de conceder atestado li-
beratório para Ronaldinho Gaúcho
se transferir para outro clube, a não
ser que ele ou o Paris Saint Ger-
main (PSG), com quem tem um
pré-contrato, pague o valor do pas-
se fixado em RS 84 milhões na Fe-
deração Gaúcha de Futebol.

Se Ronaldinho comprar seu pró-
prio passe, o valor a ser pago ao
Grêmio será de RS 71,4 milhões
porque aí já estariam descontados
qs 15% que o atleta teria direito na
transação.

; Foi a primeira grande vitória do
clube no imbróglio da saída do era-
que, cujo contrato com o Grêmio
termina nessa quinta-feira, dia 15, e
que aparentemente, na opinião dos
dirigentes do PSG e do advogado
do jogador, Sérgio Neves, sairia li-
vre, sem que o clube francês pagas-
se qualquer coisa à título de indeni-
zação pelo fim do passe, previsto

São Paulo, 14/12/2000 - Lance

Se o PSG não aceitar pagar, o próprio Ronaldinho pode comprar seu passe

para o próximo dia 26 de março.
No período de vigência dessa li-

minar e até uma decisão final, o
Grêmio se compromete, na sua
própria petição inicial, segundo in-
formou o vice-presidente do clube
e advogado Jayme Eduardo Ma-
chado, "a continuar pagando os sa-
lários atuais do jogador, portanto
não há prejuízo ao direito do atleta
ao trabalho".

Também mantém a proposta de
renovação de contrato por RS 28
milhões pelos próximos dois anos,
e que daria a Ronaldinho Gaúcho,
caso aceitasse, o fantástico e maior
salário do futebol brasileiro, na
média de R$ 1,1 milhão por mês.

No caso da Fifa ignorar a deci-
são brasileira e liberar o jogador
para atuar no PSG ou outro clube,
o Grêmio "cobrará a indenização
do passe sobre os bens patrimo-
niais do jogador. Se o atleta burlar
lá for o que for decidido pela justi-
ça brasileira, terá que indenizar o
Grêmio. Afinal é brasileiro e está
sujeito à legislação brasileira. Mas
não acredito que ele desrespeite a
decisão", acrescentou Jayme
Eduardo Machado.

Cruzeiro só 
precisa 

do empate hoje

Time de Scolari vai

a Curitiba atrás da

vaga na Sul-Minas

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro en-
frenta hoje o Paraná, às 21h45, em Curiti-
ba, precisando de um empate para garantir
a sua classificação às semifinais da Copa
Sul-Minas. O time mineiro está seis pon-
tos na frente dos paranaenses - que ocu-
pam o segundo lugar no Grupo C - e é o lí-
der da chave, com dez pontos ganhos em

quatro jogos. Ainda utilizando um time
misto, o técnico Luiz Felipe Scolari pre-
tende manter a base que goleou o América-
MG por 4 a 1, no último sábado, pelo
Campeonato Mineiro. Mas os contundidos
atrapalham o treinador a montar o time.

O atacante Müller, jogador importante
para os planos de Scolari, continua fora
por causa de uma íngua na virilha direita.
O lateral-esquerdo Sorín, com uma contu-
são no tornozelo direito, também não joga.
O argentino será substituído pelo meia
Sérgio Manoel, que foi improvisado na po-

sição contra o América Mineiro.
O atacante Geovanni deve ser poupado.

Apesar de ter marcado dois gols no último
jogo, Scolari acredita que ele precisa de
treinamentos físicos específicos para vol-
tar à mesma forma de antes das férias. As-
sim, Marcelo Ramos começaria jogando,
formando dupla de ataque com Oséas.

rSem chances de classificação, o Pa-
raná, com apenas quatro pontos ganhos,
enfrenta também uma forte crise inter-
na. O técnico Carbone, no comando da
equipe desde o ano passado, foi demiti-

do esta semana, e será interinamente
substituído pelo ex-atacante Saulo, até
então seu assistente. 'c},

Cruzeiro - Bosco; Jackson, Cris, Clé-
ber, Sérgio Manoel; Cléber Monteiro, Ri-
cardinho, Marcus Vinícius e Jorge Wagner;
Geovanni (Marcelo Ramos) e Oséas. Téc-
nico: Luiz Felipe Scolari .ParanÁ - Mar-
cos, Hilton, Almir Conceição e César Ro-
mero; Fredson, Hélcio, Fernando, Reinai-
do e Ronaldo Alfredo; Márcio e Marco
Antônio. TécnicoiSaulo. Árbitro: Juliano
Bozzano (SC) |

CAMPEONATO ESTADUAL:
Americano já sonha
com vaga na final
Vivendo momentos de pura
alegria, todos no Americano estão
cientes da importância que é
disputar uma semifinal do ;.
Campeonato Carioca e, prometem
buscar a vaga para a final. O
técnico Luís Antônio Zaluar, um
dos mais novos do campeonato,
com apenas 38 anos, é o primeiro
a acreditar em uma possível >
conquista do título. "Se
chegamos até aqui, é porque
temos um bom time. Chegar às
semifinais já foi um sonho
realizado, não custa nada sonhar
com uma final".

SUB-20
Carlos César convoca -
Seleção Brasileira
O técnico Carlos César,
convocou os jogadores Sub-20
para o Torneio Internacional de
Hong Kong. Goleiros: Márcio
(S.Paulo) e Edmar (Atlético
MG); Zagueiros: Anderson
(Flamengo), Bruno (Vasco),
Júlio (S.Paulo), Ângelo e
Marquinhos (Corinthians),
Valnei (S.Cruz) e Tinoco
(Fluminense); Meias:
Fernando (Juventude), Júlio
Baptista (S.Paulo),
Cacá (Atlético-MG),
Siston (Vasco) e Alê (Cruzeiro); .
Atacantes: Daniel (Botafogo),
Leonardo (Vasco), Oliveira
(S.Paulo) e Rodrigo
(Corinthians).

MADUREIRA

Time acredita que
vai às semifinais

Com sete pontos na tabela ii[
do Grupo B da Taça Guanabara m
apenas dois atrás de Fluminense
e Vasco - o Madureira depende
de uma vitória sobre o
América e de um tropeço de um
dos dois times grandes para
conseguir a classificação para as
semifinais. Os jogadores coman->
dados por Renato Gaúcho
acreditam. "Se o Vasco tivesse
perdido, nossa situação seria
bem melhor. Mas não podemos
lamentar o que já passou . Temos
que nos preocupar em vencer o
América", disse Cadu.

FIFA
Entidade concorre
ao Nobel da Paz
A Fifa, entidade máxima do
futebol, pode ganhar o prêmio Z
Nobel da Paz, segundo
informou Geir Lundestad,
diretor do instituto que
distribui a premiação.
A Fifa está na lista de 126 2
pré-candidatos. No ano
passado, o premiado foi
presidente da Coréia do Sul,
Kim Dae-jung. O prêmio será
entregue pelo centésimo ano
consecutivo no dia 12 de
outubro.

ARGENTINA
Polícia prende cinco
torcedores do River
Cinco membros da barra-brava
(torcida violenta do River Plate)
foram presos no último
domingo após terém
utilizado capuzes para ocultar
seus rostos e exibir com ar de
desafio uma bandeira do Boca .
Juniors. Após a prisão, os
policiais encontraram no carro ;
dos torcedores duas armas de
guerra e outros capuzes. Fontes
judiciais argentinas disseram
que os barra-brava serão
processados por porte de armas
de guerra.

TAÇA RIO

Cabofriense muda

para segundo turno
O Cabofriense que enfrenta o

Vasco, neste domingo,
em São Januário, não será o
mesmo que começará a Taça
Rio, segundo turno do
Campeonato Estadual.
A equipe contará com oito
reforços. Para o técnico ,
Moisés, a chegada dos reforços ,
é muito importante.
"O campeonato está nivelado
por cima. As equipes estão bem
preparadas e falta pouco para
atingirmos o nível de
Madureira, Americano e
Friburguense", disse.

J
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CPI diz que jogadores vendidos por Figer{E) nem jogam no Uruguai e são revendidos para a Europa por um valor muito superior ao de sua saída do Brasil

Juan Figer depõe 
protegido

Com duas liminares, empresário do futebol não responde às perguntas e nega ser dono de passes

FABIANO LANA

BRASÍLIA - Como depôs ontem na
CPI CBF/Nike sob a guarda de duas li-
rftiriares proibindo o acesso dos depu-
tados a seu sigilo telefônico, fiscal e
bancário, o principal empresário do fu-
tebol brasileiro, Juan Figer, não preci-
sou. responder a perguntas inconve-
njcntes sobre a existência de dezenas
de telefonemas seus destinados ao ex-
presidente do Guarani, Beto Zini, indi-
ciado pela CPI do Narcotráfico por la-
vagem de dinheiro, sonegação fiscal e
receptação. As liminares foram assina-
das pelo ministro do Supremo Tribunal
Federal, Nelson Jobim.

'"Juan Figer, entretanto, não soube
explicar aos parlamentares porque a
maioria dos jogadores que ele vende
para Europa por quantias milionárias
tem como clubes intermediários os
modestos Rentista e o Central Espa-
nhol, do Uruguai. A suspeita dos par-

/• y.

lamentares é de que os clubes uru-
guaios sejam utilizados apenas para
que a operação de venda dos atletas
não pague impostos no Brasil.

Figer, de 66 anos, chegou a CPI
acompanhado por uma equipe de ad-
vogados, liderada pelo criminalista
Márcio Tomaz Bastos. Sílvio Torres
chegou a pedir ao empresário para
abrir mão de seu sigilo, mas Figer,
que é agente de 37 jogadores, não
aceitou. "Este foi um dos depoimen-
tos para os quais a gente mais se pre-
parou", lamentou o relator Sílvio
Torres (PSDB-SP), ao saber da limi-
nar de Jobim.

Segundo levantamento da CPI, os
jogadores vendidos por Figer para o
Rentista c o Central Espanhol não jo-
gani no Uruguai. Os atletas assinam um
contrato com a federação uruguaia e
são imediatamente revendidos para um
time europeu por um valor muito supe-
rior ao de sua saída do Brasil. A maio-

ria dos jogadores negociados por esse
esquema pelo empresário, que é uru-
guaio, saem do Atlético Paranaense. Há
casos em que a passagem do jogador
pelo Uruguai não dura dois dias.

Entre os jogadores negociados pe-
lo empresário que formalmente pas-
saram pelo Rentista e Central Espa-
nhol estão Lucas (Paris Saint Ger-
mant), Adriano (Olimpique), Alberto
(Udinese), Zé Roberto (Real Madrid)
Warlei (Udinese), Paulo Miranda
(Vasco), Paulo Rink (Bayern) e Edu
(Arsenal). A suspeita dos deputados
é que Figer use o Rentista e o Central
Espanhol como forma de elisão fis-
cal. O Uruguai é hoje considerado
um dos principais paraísos fiscais do
hemisfério Sul. A maioria dos joga-
dores negociados por Figer já passou
pela seleção brasileira.

Um caso de passagem de jogador
pelo Uruguai antes de seguir para Eu-
ropa, citado pelo próprio Figer, é o do

atacante Lucas. Metade do passe do jo-
gador foi vendido do Atlético Para-
naense para o Rentista por R$ 500 mil.
O jogador saiu do Brasil e foi direta-
mente para a França por US$ 15 mi-
lhões, em 1999. A metade dessa quan-
tia foi para o Uruguai, sem pagar im-
postos brasileiros.

Figer negou ser dono de passe de
jogadores. 

"Não 
poderia nunca assu-

mir este papel, teria sido profunda-
mente antiético", garantiu. O empresa-
rio admitiu, entretanto, que tem uma
relação paternal com os atletas que
agencia. "Alguns 

passam a me perce-
bcr como o dono de suas vidas, tal o
grau de dependência. Por extensão,
sou também, às vezes, visto como o
dono de seu passe". Figer também ne-
gou qualquer participação no esquema
de passaportes falsos para jogadores
brasileiros e a venda de menores para
o exterior. "Sou contra a venda de jo-
gadores menores de 18 anos."

Justiça impede saída de Ronaldinho

Jogador só vai para a França se o Paris SG pagar os R$ 84 milhões que o Grêmio exige

JOSÉ MITCHELL

PORTO ALEGRE - À pedido do
Grêmio, a juíza da 26" Junta de Con-
filiação e Julgamento, da Justiça
Trabalhista, Antônia Mara Loguér-
cio, proibiu ontem, por liminar, a
CBF de conceder atestado liberató-
rio para Ronaldinho Gaúcho se
transferir para outro clube, a não ser
que ele ou o Paris Saint Germain
(PSG), com quem tem um pré-con-
trato, pague o valor do passe fixado
em R$ 84 milhões na Federação
Gaúcha de Futebol.

Se Ronaldinho comprar seu pró-
prio passe, o valor a ser pago ao Grê-
mio será de R$ 71,4 milhões porque
aí já estariam descontados os 15%
que o atleta teria direito na transa-
ção.

Foi a primeira grande vitória do
clube no imbróglio da saída do era-
que, cujo contrato com o Grêmio ter-
mina nessa quinta-feira, dia 15, e
que aparentemente, na opinião dos
dirigentes do PSG e do advogado do
jogador, Sérgio Neves, sairia livre,
sem que o clube francês pagasse
qualquer coisa à título de indeniza-

São Paulo, H/12/2000 - Lance

Se o PSG não aceitar pagar, o próprio Ronaldinho pode comprar seu passe

ção pelo fim do passe, previsto para
o próximo dia 26 de março.

No período de vigência dessa li-
minar e até uma decisão final, o Grê-
mio se compromete, na sua própria
petição inicial, segundo informou o
vice-presidente do clube e advogado
Jayme Eduardo Machado, "a conti-
nuar pagando os salários atuais do
jogador, portanto não há prejuízo ao
direito do atleta ao trabalho".

Também mantém a proposta de
renovação de contrato por R$ 28 mi-
lhões pelos próximos dois anos, e
que daria a Ronaldinho Gaúcho, ca-
so aceitasse, o fantástico e maior sa-
lário do futebol brasileiro, na média
de R$ 1,1 milhão por mês.

No caso da Fifa ignorar a decisão
brasileira e liberar o jogador para at-
uar no PSG ou outro clube, o Grêmio"cobrará a indenização do passe so-
bre os bens patrimoniais do jogador.
Se o atleta burlar lá for o que for de-
cidido pela justiça brasileira, terá
que indenizar o Grêmio. Afinal é
brasileiro e está sujeito à legislação
brasileira. Mas não acredito que ele
desrespeite a decisão", acrescentou
Jayme Eduardo Machado.

Seleção deve ter surpresas amanhã

GBF não deve convocar

jogadores sem contrato

du com algum impasse

QLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

; O coordenador técnico da Seleção Brasi-
loira, Antônio Lopes, esteve ontem à tarde na
sede da CBF acertando os últimos detalhes da
convocação de amanhã pelo técnico Emenson
Leão para os amistosos contra o México e os
Estados Unidos. Lopes não falou com a im-
prensa, mas sabe-se que poderá haver surpre-
sá na convocação pelo fato de alguns jogado-
rés cotados estarem com problemas de reno-

vação de contrato com seus clubes.
Não é o caso do lateral-esquerdo Roberto

Carlos, do Real Madrid, e do meia Rivaldo,
do Barcelona, que não serão chamados devi-
do a um pedido dos clubes espanhóis. Mas a
verdade é que outros jogadores não deverão
estar na lista de Leão, seguindo uma tradição
da CBF em não convocar atletas com ques-
tões judiciais ou de contrato.

Embora elogiado por Leão, o atacante Eul-
ler, disputado na Justiça por Vasco e Palmei-
ras, é um dos que não deverão ser convocados.
Euller pertencia ao Palmeiras, que o negociou
ao Vasco com cláusula obrigando o clube ca-
rioca a emprestá-lo para a disputa da Taça Li-
bertadores. O Vasco resolveu não cumprir o

acordo, porque o Palmeiras votou contra o
clube na reunião do Clube dos Treze que de-
terminou a realização de outra partida com o
São Caetano para decidir o título brasileiro. O
caso será resolvido no Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD).

Outro jogador do Vasco que não deverá
ser chamado é o meia Juninho Pernambuca-
no, que ainda não acertou a renovação de
contrato com o clube. Segundo o procurador
do jogador, Reinaldo Pitta, que agora é tam-
bém dono do seu passe, seu destino deve ser
o futebol europeu.

0 atacante Ronaldinho Gaúcho, que as-
sinou um pré-contrato com o Paris Saint-
Germain, é outro que não deverá vestir a

camisa da Seleção Brasileira enquanto não
se resolver o impasse de sua transferência.
O Grêmio ganhou recurso na Justiça do Tra-
balho que impede a transferência do joga-
dor, já afastado da equipe.

Mas outros jogadores deverão retomar à
Seleção, como o lateral Júnior, do Parma nos
amistosos contra os Estados Unidos, dia 3 de
março, no Rose Bowl, e contra o México, no
dia 7. A Seleção embarca na quarta-feira de
cinzas para Los Angeles. O amistoso contra os
Estados Unidos será no Estádio Rose Bowl,
em Pasadena, onde o Brasil foi tetracampeão
mundial, em 1994, e conquistou a primeira
medalha olímpica em futebol: foi prata ao
perder a final para a França.

CAMPEONATO ESTADUAL
Americano já sonha
com vaga na final
Vivendo momentos de pura
alegria, todos no Americano estão
cientes da importância que é
disputar uma semifinal do
Campeonato Carioca e, prometem
buscar a vaga para a final. O
técnico Luís Antônio Zaluar, um
dos mais novos do campeonato,
com apenas 38 anos, é o primeiro
a acreditar em uma possível
conquista do título. "Se
chegamos até aqui, é porque
temos um bom time. Chegar às
semifinais já foi um sonho
realizado, não custa nada sonhar
com uma final".

SUB-20
Carlos César convoca
Seleção Brasileira
O técnico Carlos César,
convocou os jogadores Sub-20
para o Torneio Internacional de
Hong Kong. Goleiros: Márcio
(S.Paulo) e Edmar (Atlético
MG); Zagueiros: Anderson
(Flamengo), Bruno (Vasco),
Júlio (S.Paulo), Ângelo e
Marquinhos (Corinthians),
Valnei (S.Cruz) e Tinoco
(Fluminense); Meias:
Fernando (Juventude), Júlio
Baptista (S.Paulo),
Caca (Atlético-MG),
Siston (Vasco) e Alê (Cruzeiro);
Atacantes: Daniel (Botafogo),
Leonardo (Vasco), Oliveira
(S.Paulo) e Rodrigo
(Corinthians).

MADUREIRA

Time acredita que
vai às semifinais

Com sete pontos na tabela
do Grupo B da Taça Guanabara -
apenas dois atrás de Fluminense
e Vasco - o Madureira depende
de uma vitória sobre o
América e de um tropeço de um
dos dois times grandes para
conseguir a classificação para as
semifinais. Os jogadores coman-
dados por Renato Gaúcho
acreditam. "Se o Vasco tivesse
perdido, nossa situação seria
bem melhor. Mas não podemos
lamentar o que já passou . Temos
que nos preocupar em vencer o
América", disse Cadu.

FIFA
Entidade concorre
ao Nobel da Paz
A Fifa, entidade máxima do
futebol, pode ganhar o prêmio
Nobel da Paz. segundo
informou Geir Lundestad,
diretor do instituto que
distribui a premiação.
A Fifa está na lista de 126
pré-candidatos. No ano
passado, o premiado foi
presidente da Coréia do Sul,
Kim Dae-jung. O prêmio será
entregue pelo centésimo ano
consecutivo no dia 12 de
outubro.

ARGENTINA
Polícia prende cinco
torcedores do River
Cinco membros da barra-brava
(torcida violenta do River Plate)
foram presos no último
domingo após terém
utilizado capuzes para ocultar
seus rostos e exibir com ar de
desafio uma bandeira do Boca
Juniors. Após a prisão, os
policiais encontraram no carro
dos torcedores duas armas de
guerra e outros capuzes. Fontes
judiciais argentinas disseram
que os barra-brava serão
processados por porte de armas
de guerra.

TAÇA RIO

Cabofriense muda

para segundo turno
O Cabofriense que enfrenta o

Vasco, neste domingo,
em São Januário, não será o
mesmo que começará a Taça
Rio, segundo turno do
Campeonato Estadual.
A equipe contará com oito
reforços. Para o técnico
Moisés, a chegada dos reforços
é muito importante."O campeonato está nivelado
por cima. As equipes estão bem
preparadas e falta pouco para
atingirmos o nível de
Madureira, Americano e
Friburguense", disse.

Á



Luxemburgo apoia time de basquete

Treinador vai ajudar Karina a arrumar um novo patrocinador para a equipe de Jundiaí

JORGE HENRIQUE CORDEIRO

SÃO PAULO - Mesmo sob investi-
gação da Receita Federal e de duas CPIs
em Brasília, acusado entre outras coisas
de sonegação fiscal, o técnico Wander-
ley Luxemburgo não parece preocupado
e anunciou ontem, em São Paulo, que
irá ajudar financeiramente a jogadora
Karina a manter a equipe de basquete
feminino de Jundiaí, que perdeu recen-
temente patrocínio da Quaker. Wander-

ley e Karina não informaram quanto
nem de onde virá o dinheiro, mas para
manter a equipe, a ex-patrocinadora de-
sembolsava R$ 100 mil por mês. "O di-
nheiro que vou passar para ela vai ser
direito, legal. Isso é que é importante.
Não sou patrocinador de nada, estou
dando um apoio a uma amiga", disse
Luxemburgo, que se comprometeu por
três meses, mas poderá estender o prazo
caso Karina não consiga um novo patro-
cinador. "Não vou deixá-la na mão. Te-

nho como ajudar. Se não tivesse de on-
de tirar o dinheiro, não faria isso."

Karina não vê problemas em rece-
ber o apoio do técnico do Corinthians,
mesmo sabendo que ele enfrenta pro-
blemas na Justiça. Para a jogadora, o
pedido a Luxemburgo foi o último re-
curso que encontrou para não acabar
com a equipe, que conta com três me-
dalhistas olímpicas (as jogadoras Mar-
ta e Zaine, e o técnico da Seleção Bra-
sileira Antônio Carlos Barbosa) e esta-

va ameaçacja de não participar da Liga :
Nacional de basquete feminino. "Te-
nho amigos bêbados, drogados, ho-
mossexuais, mas não me importa o que .
fazem. E problema dele. Sei que não é
o ideal (pedir dinheiro a Luxemburgo),
mas eu não tive outra saída. O que ele
está fazendo é salvar o time que eu ti-
nha."Além da equipe profissional, o di-
nheiro de Luxemburgo ajudará tam-,
bém a equipe de cadeira de rodas e as
escolas de basquete de Jundiaí.

São Paulo - Lance
Flamengo joga

hoje pela

Superliga

O técnico do Flamengo, Luizomar de
Moura, espera ver a equipe mantendo a
regularidade nos quatro jogos restantes
pelo returno da Superliga Feminina de
Vôlei, antes do início dos playoffs. Hoje,
às 20h, no ginásio do Grajaú, o Flamen-
go, vice-líder com 25 pontos (11 vitórias
e 3 derrotas) enfrenta o Tênis Clube de
São José dos Campos, último colocado
da competição."Vamos buscar uma crescente na Su-
perliga. Tivemos uma semana muito
proveitosa. Vencemos dois clássicos dos
três que disputamos. Precisamos manter
a mesma concentração para a fase deci-
siva", disse o treinador, que quer muito
empenho de suas jogadoras, apesar do
atual momento do adversário na compe-
tição. "O Tênis Clube vem motivado pe-
la primeira vitória obtida no campeona-
to, por isso a necessidade de termos
atenção durante toda a partida", com-
pletou. Recuperada de uma entorse no
tornozelo direito, a ponta Tara Cross po-
derá ser a novidade no jogo de hoje à
noite. A americana, que não participou
dos últimos três jogos do Flamengo, não
vê a hora de poder voltar a jogar. 

"Estou
com fome de bola. Quero voltar o mais
rápido possível e ajudar as minhas com-
panheiras", afirmou.

O Flamengo começa o jogo com: Gi-
sele, Virna, Leila, Valeskinha, Tati e Arle-
ne (Tara). Libero: Josiane

Masculino - Após duas derrotas
consecutivas na Superliga Masculina de
Vôlei, só a vitória interessa ao Vas-
co/Três Corações neste momento deci-
sivo da primeira fase classificatória. O
jogo de hoje será contra o Intelbras/São
José, às 20h30, no Ginásio Villelão, em
Três Corações (MG).

Ainda hoje, serão disputadas as seguiu-
tes partidas, válidas pela sétima rodada:
llneb x Suzano, Banespa x Náutico e Blu-
menau x Santo André. Amanhã, apenas
um jogo entre Minas Tênis e Unisul.

A ajuda de Wanderlèy Luxemburgo vai beneficiar, além do time dirigido por Karina (D), a equipe de deficientes e a escola de basquete de Jundiaí.

' 
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Caixa d'Agua rtrortõeainda ao Vasco

Flamengo não aceita

ceder 10% de sua cota

de TV ao arqui-rival

Lance

MÁRCIO MARÁ E GUSTAVO MARIA

Na reunião do Conselho Arbitrai rea-
lizada na noite de segunda-feira, na sede
da Federação de Futebol do Estado do
Rio de Janeiro, o presidente Eduardo
Vianna, o Caixa d'Água, fez aos dirigen-
tes dos clubes uma proposta, 110 mínimo,
inusitada. Ao iniciar a distribuição das
cotas de transmissão de TV, pediu a cada
um dos clubes um desconto de 10% para
pagar a parte do Vasco. A vaquinha seria
uma forma de ajudar Eurico Miranda na
grave crise financeira que se instalou em
São Januário - segundo o dirigente, a TV
Globo não tem pago as cotas vascaínas.
Quase todos concordaram em colaborar.
Só o Flamengo disse não, e o Botafogo
ficou de dar uma resposta.

A Globo Esportes, empresa responsá-
vel pelo pagamento, alega que tem re-
passado as cotas à Vasco Licenciamen-
tos - empresa criada pelo Bank Of Ame-
rica para cuidar da imagem do clube. O
clube nega a versão. Procurado pela re-
portagem do JORNAL 1)0 BRASIL, o
presidente da Vasco Licenciamentos,
Fernando Gonçalves, não foi encontrado
para dar explicações."Estamos com muitos problemas para
resolver. Queremos sanear a situação fi-
nanceira do clube, e contamos com essa
cota integral. Temos muitas responsabili-
dades, não podemos ficar preocupados
com o Vasco", disse o vice de Futebol do
Flamengo. Walter Oaquim, que esteve pre-
sente à reunião mas não sabe ao certo os
valores das cotas de TV do Campeonato
Estadual. O dirigente, procurando evitar
provocações ao arqui-rival, busca outra ex-
plicação para a atitude do clube. "Além dos
nossos problemas, como eu iria explicar
depois à torcida do Flamengo que eu cedi
dinheiro ao Vasco?"

Carnaval, não - Na reunião de se-
gunda à noite, ficou acertado que não ha-
verá mais a partida de domingo de Cama-
vai, dia 25. às 11 h, pelas semifinais do pri-
meiro turno do Estadual. A primeira semi-
final será na quinta ou sexta-feira, e a se-
gunda será no sábado. Tanto o Vasco
quanto o Flamengo preferem que seja 11a
quinta, mas a resposta final será da TV
Globo. "Muita 

gente estará viajando na
sexta", alegou Walter Oaquim.

Caso o Fluminense assegure a classili-
cação, terá de jogar 110 sábado, indepen-
dentemente do adversário, já que os tricô-
lores terão partida 11a quarta-feira ante-
rior, pelo Rio-São Paulo.

Flamengo terá ataque novo

Zagallo vai testar

Petkovic, Adriano e

Reinaldo no coletivo

O técnico Zagallo gostaria de contar
com a força máxima na partida de domin-
go. contra o Botafogo, para ajustar o Fia-
mengo para as semifinais do Campeonato
Estadual. Estava contente pela volta do
meia Petkovic, e vem elogiando o segundo
tempo da equipe na vitória de 3 a 2 sobre o
Bangu. Mas a expulsão de Edilson e a con-
tusão de Roma 11a coxa esquerda mudaram
seus planos. O treinador terá de escalar um
novo ataque, que deverá ser formado por
Reinaldo e Adriano, e fará dois coletivos,

hoje e amanhã, para ajustar o time."Quero o Flamengo do segundo tempo
contra o Bangu. Com três jogadores na
frente, a equipe criou mais oportunidades",
afirmou Zagallo, que no jogo do último sá-
bado mexeu no time no intervalo, colocan-
do Adriano no lugar de Alessandra ao lado
de Edilson e Roma. Contra o Botafogo, te-
rá o número um do seu esquema dos so-
nhos, o 4-3-2-1, alimentando os atacantes e
aparecendo na frente para concluir. "Sem
dúvida, com a habilidade de Petkovic o Fia-
mengo ganha em poder de decisão. Ele pe-
diu para voltar à equipe, e será importante
jogar para que recupere a forma", disse o
treinador, que confirmou o meio-campo
com Rocha, Jorginho e Beto.

Petkovic participou do treino de ontem à
tarde, na Gávea, mas confessou ainda receio
em bater na bola. "Estou me sentindo um
pouco travado, mas tenho mais cinco dias
para me preparar. Só não posso dizer agora
quanto tempo vou agüentar em campo, tudo
vai depender do momento", disse o sérvio.

Edilson - O atacante não participou
dos treinos de ontem pela manhã e à tar-
de, mas não será punido. O jogador ten-
tou contato com Zagallo e o supervisor
José Chimello, mas só conseguiu falar
com o preparador físico Toninho de Oli-
veira. "Ele me ligou avisando que teria de
gravar um comercial em São Paulo e foi
liberado. Inclusive treinou na academia
de um amigo meu, para não perder a for-

ma", disse Toninho. "Não há problema al-
gum, ele tentou falar comigo, não conse-
guiu e deixou recado na secretária eletrôt
nica. Aqui temos um ambiente excelente,
de confiança", afirmou Zagallo.

Adriano - O vice de Futebol Walter
Oaquim nega, o técnico Zagallo disse não
saber de nada, mas cada vez mais cresce a
versão de que o jovem atacante Adriano, se-
rá vendido para o futebol europeu. E o seu
discurso ontem era de despedida. "O Gil-
mar (Rinaldi, procurador do jogador) me li-
gou e disse que está tudo adiantado. Tudp
vem acontecendo muito rápido na minha
vida. Será bom para o Flamengo e para
mim. Vou conseguir ajudar a família, com:
prar a casa para a minha mãe."

Adriano enfrenta o Botafogo no domingo mas já ensaia discurso de despedida do Flamengo. O atacante deve ser negociado para o futebol europeu
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Vasco tenta evitar debandada

Vice-presidente afirma

que, agora, não existe

solução para os atrasos

FÁBIO GRIJÓ

. Na berlinda, com dívidas e cercado de
estrelas dos esportes olímpicos, o Vasco
tenta contornar os efeitos da crise que se
ülojou em São Januário. Por enquanto, o
projeto olímpico do clube segue sem mu-
danças, segundo o vice-presidente de es-
portes de quadra e salão do Vasco, Fernan-
do Lima. "Vamos continuar lutando para
manter o que temos. Todo mundo criticou
dizendo que o Vasco extrapolou, inflado-
nou (as salários). Se o Vasco não mantiver
seu projeto olímpico, os melhores esportis-
tas brasileiros vão para fora do país", disse
o dirigente.

Ontem, na entrevista coletiva do pivô
Vargas, do basquete, que trocou o Vasco
pelo venezuelano Trotamundos, Fernando
Lima garantiu que, por ora, nenhum es-
porte perderá o apoio do clube. "Se houver
algum corte nos esportes, deixa de ser um
projeto olímpico. Temos 42 modalidades,
muitas não-olímpicas. Se houver algum
corte, e seu for ouvido, voto por começar-
mos pelas não-olímpicas. Mas esse assun-
to (de cortes) não veio à pauta", afirmou
Lima. Na semana passada, o Vasco anun-
ciou, por exemplo, a contratação de 20 ca-
noístas da Seleção.

O motivo para o atraso no pagamentos
dos atletas são divergências do Vasco com o
Bank of America, seu parceiro na Vasco Li-
cenciamento (VGL), empresa criada para
cuidar da marca Vasco. Em conseqüência

desses desentendimentos, o banco deixou
de repassar a verba prevista no contraio ao
clube, que passou a atrasar o pagamentos
dos atletas. No momento, não há solução,
segundo Fernando Lima. "Vamos continuar
o projeto, mas sei que vamos perder peças",
disse. Numa mesma modalidade, há salários
atrasados em dois, três e até quatro meses.

Entre as peças que o Vasco pode perder,
estão os pivôs Janjão e Kelly, da equipe de
basquete, com propostas da Itália e da Espa-
nha. Ainda no basquete, o clube perdeu as
estrangeiras no fim do mês passado: saíram
a uzbeque Elena e a senegaJesa Astou. No
futsal, no fim de 2000, o pivô índio deixou o
clube por causa do atraso no salário. "O 

pro-
jeto se dispôs a trazer os melhores atletas e,
para isso, precisa de dinheiro. Continuamos

o projeto. Se possível, vamos preencher esta
lacuna com a saída do Vargas. Em termos de
basquete, ele foi um jogador muito impor-
tante para nós", disse Lima.

Sem dinheiro para pagar os salários, o
Vasco tem buscado ajudar os atletas da ma-
neira que pode. O pivô Janjão, por exem-
pio, teve o parto de sua mulher custeado pe-
Io clube. "Ele não tinha plano de saúde e o
Vasco pagou o parto", contou Lima, afir-
mando que os atletas estão tendo paciência
mesmo com a indefinição. "Os atletas estão
com o clube, têm consciência do que esta-
mos passando", disse. Segundo o vice.
acordos estão sendo tentados para parcelar
as dívidas. "Buscamos minimizar a situa-
ção de todos os atletas. São 5 mil atletas,
sendo 3 mil federados."

Fotos de Elio Siqueira

Lima disse que o projeto continua, mas ressaltou que pode haver saídas

O dirigente disse ainda que o projeto
também teve como objetivo aumentar a vi-
sibilidade do clube. "E claro que (o proje-
to) teve seu lado comercial. Pegamos a
marca Vasco, que o nosso parceiro (Vasco
Licenciamentos) tem, e a tornamos conhe-
cida. Na Venezuela, onde o futebol não é
difundido, o Vasco só se tornou conhecido
por causa do basquete. Os atletas expan-
dem a marca Vasco. Muitos falam por que
contratamos o Rodrigo Pessoa, mas ele aju-
da a difundir o nome do Vasco. O basquete,
ao ir à final do McDonald's Open (o Mun-
dial Interclubes), contra o San Antonio
Spurs, teve o jogo passado no Japão e nos
Estados Unidos."

O vice vascaíno destacou o projeto como
forma de desenvolvimento de atletas para os
Jogos Olímpicos. "Hoje, se joga pedra nesse
projeto, mas não existe maneira de trabalhar
pensando nas Olimpíadas senão a longo pra-
zo. Em nenhum momento, o governo faz. Só
fica nas palavras", criticou. "Nenhum desses
atletas quer ir embora. Eles não conseguem
condições iguais às do Vasco no Brasil. Só
fora." Na prática, não é bem assim. Há casos
de atletas, em diferentes modalidades, que
pensaram até em não se reapresentar ao clu-
be. Voltaram atrás preocupados em não rece-
ber os atrasados depois.

Lima disse ainda que as CPls afugenta-
ram investidores do esporte, de uma manei-
ra geral. 

"Estão 
passando a Nike a limpo,

um investidor que põe dinheiro no país.
Quem é que vai querer botar dinheiro as-
sim? Me custa crer que hoje alguém queira
patrocinar o esporte", disse. Para ele, isso
também teria atrapalhado o Vasco, que, ho-
je, está sem patrocinador tanto no futebol
como nos esportes amadores.

NATAÇÃO
Bangu faz parceria
com Djan Madruga
A nova diretoria do Bangu,
através do presidente eleito
Rubens Lopes, deu o primeiro 

'

passo rumo ao fortalecimento,
não só da natação, mas de todo
o esporte olímpico do clube.
Ele acertou uma parceria com a'
Academia Djan Madruga,
localizada também na Zona
Oeste do Rio, no Recreio dos
Bandeirantes, cujo objetivo
principal é revitalizar o parque
aquático banguense e formar
uma boa equipe de natação em
um futuro próximo.

JET SKI
Americano disputa
etapa do Brasileiro
A terceira e penúltima etapa do
Campeonato Brasileiro de Jet
Ski, que será disputada em Santa
Catarina, a partir do próximo
sábado, terá a participação do
americano Rob Bortolameolli,
campeão de seu país na
categoria Freestyle Amador e
vice-campeão mundial na
mesma categoria. No Brasileiro,
o americano vai estrear na
Freestyle Profissional,
enfrentando os principais pilotos
do país. o catarinense Alessander
Lenzi, o goiano Douglas
Carvalho, e o paulista Salvador
Tomirote.

TÊNIS
Marcos Daniel
vence no México
O gaúcho Marcos Daniel
prossegue sua ótima campanha
na temporada. Depois de ter
sido campeão no último sábado
em Chetumal, no México, ele
estreou ontem com vitória, na
etapa de Cancún do ITF
Futures, sobre o eslovaco
Steven Randjelovic por 6/4 e
6/0. "Estava apreensivo por
causa da mudança de cidade e
quadra. Como tenho ficado nos
torneios até o último dia, não
tenho tido muito tempo para
me adaptar".

FÓRMULA 3000
Pizzonia e Sperafico
testam em ímola
Antônio Pizzonia treinará pela
primeira vez como piloto da
Equipe Petrobras Jr de F-3000.
Ele e seu companheiro Ricardo
Sperafico testarão o novo carro
da escuderia no circuito de
Imola, em San Marino, na
Itália, hoje e amanhã. O
circuito será palco da segunda
corrida do Campeonato
Internacional de F-3000, no dia
14 de abril. A abertura da
competição será no dia 31 de
março em interlagos.

Atraso faz capitão Vargas deixar clube

Pivô acerta rescisão e

troca Vasco por uma

equipe da Venezuela

O capitão do time masculino de basque-
te do Vasco foi o primeiro a deixar o clube
por conta da crise. O pivô Vargas anunciou
ontem que está se transferindo para o Trota-
mundos, da Venezuela. Demonstrando tris-
teza por deixar o Vasco, Vargas disse que
decidiu aceitar a proposta do time venezue-
lano em virtude de compromissos. "Sou 

pai
de família e empresário. Não posso conti-
nuar no Vasco", afirmou Vargas, que tem
três filhos. O jogador procurou elogiar o

Vasco e defendeu o presidente Eurico Mi-
randa, comparando-o ao ditador iraquiano
Saddam Hussein e o Vasco ao Iraque."Estão todos contra o Eurico, bombar-
deando-o de todas as maneiras como acon-
teceu com o Saddam na época da Guerra do
Golfo. Mas o que aconteceu? O Iraque li-
cou arrasado depois da guerra e o Saddam
continuou lá. Agora, não estão sufocando o
Eurico, é o Vasco", disse Vargas, que parti-
cipou ontem de entrevista coletiva ao lado
de Fernando Lima, vice-presidente de es-
portes de quadra e salão do Vasco; e Hernán
Blanco, presidente do Trotamundos. O pivô
viaja para Valencia, na Venezuela, no dia 24.

Vargas fez questão de dizer que não

abandonou o Vasco. "Estou saindo depois
de ler conversado tudo com a diretoria",
contou o pivô, que acertou a saída numa
reunião com o presidente Eurico Miranda
domingo à noite. "Não havia meu interesse
de jogar em nenhum outro time do Brasil
que não seja o Vasco", disse Vargas, que as-
sinou com o Trotamundos por dois anos e
receberá quase o dobro do salário no Vasco."Se não fossem os problemas, aliás essa
perseguição que está prejudicando o Vasco,
não teria saído. Ficaria aqui até encerrar a
carreira", disse.

O pivô mantém o processo de naturali-
zação. que tramita em Brasília. Vargas disse
não acreditar que haja uma debandada no

basquete. Mas se mostra preocupado com a
situação do clube. "Mais de 3 mil atletas e
funcionários não vão agüentar. Vão ficar pe-
lo meio do caminho", disse Vargas, afir-
mando que o Bank of America não cumpriu
o acordo com o Vasco.

O pivô participou chegou há três anos
ao Vasco e participou das conquistas iné-
ditas do clube: bicampeonato do Sul-A-
mericano (1998/1999) e da Liga Sul-A-
mericana (1999/2000) e o Nacional
(2000). A última vez que usou o unifor-
me do Vasco foi na conquista do Esta-
dual. em dezembro. "Dá muita dor sair
do Vasco. Mas, quem sabe, no futuro, não
posso estar de volta?" (F.G.)

ATRASOS E SILÊNCIO

O atraso nos salários e a indefinição sobre
o saneamento das dívidas têm preocupado
tanto atletas quanto técnicos. Além da saí-
da, alguns têm cogitado medidas como a
Justiça. Veja a situação dos principais es-
portes do Vasco:

BASQUETE
O primeiro esporte a ganhar investimento
no projeto olímpico do Vasco vive incerte-
zas. No feminino, saíram a uzbeque Elena
e a senegalesa Astou após a conquista do
título estadual. Elas foram para a Espanha
e a Rússia, respectivamente. No masculi-
no, Vargas deixou o clube ontem. Demé-
trius recebera proposta do Bauru, por um
salário três vezes menor que o seu no Vas-
co, mas ficou. Os salários em dólar, pre-

vistos em contrato de alguns jogadores, é
um fato que complica mais a situação no
basquete masculino.

VÔLEI
Sob o comando da técnica Isabel, o ti-
me feminino, após a saída da libero
Sandra, se fechou e lidera, invicto, a
Superliga. No masculino, a insatisfação
de alguns jogadores é grande apesar de
nenhum deles falar publicamente sobre
o assunto. Houve um que quase aban-
donou o time, mantido com um convê-
nio com a cidade de Três Corações
(MG). Outro, também um dos líderes
da equipe, pensa em entrar na Justiça
após a Superliga para receber os salá-
rios atrasados.

NATAÇÃO
A equipe que vence tudo no país há dois
anos deve sofrer com as torneiras fechadas
no Vasco. E possível que atletas estrangei-
ros não sejam contratados. O salário de
uma das estrelas da equipe está atrasado
em quatro meses.

FUTSAL
O time campeão brasileiro perdeu três
jogadores, sendo que um deles, o pivô
índio, saiu por conta dos salários atra-
sados. Mesmo assim, o clube se refor-
çou com Lenísio e Vander Carioca, da
Seleção. O momento ruim do futsal, em
que os times diminuíram o orçamento,
fez a dupla ir para o Vasco por salários
não tão altos.

ATLETISMO
O contrato com a Funilense, de São Paulo,
que mantinha uma equipe com a cruz-de-
malta será rescindido por conta do atraso
no pagamento das parcelas pelo Vasco.
Atletas como Claudinei Quirino, André
Domingos e Edson Luciano. prata no reve-
zamento 4x1 OOm rasos em Sydney, devem
se transferir para a gaúcha Ulbra. Atletas
do clube que moram nos Estados Unidos
teriam sofrido até ameaças de despejo.

REMO
O remo também tem salários atrasados.
Até agora, nenhum atleta deixou o clube
até porque a situação do rival, Flamengo,
não é das melhores. A falta de opção não
provocou mudanças.

ESPORTE NA TV
GLOBO
12h45 Globo Esporte
21h40 Torneio Rio - São Paulo:

São Paulo x Fluminense -
ao vivo

BANDEIRANTES
12h Esporte Total
20h Esporte Agora
CNT
12h45 Bem Forte
RECORD
12h Boletim Rio Bom de Bola

SPORTV
7h Sportv News
13h30 Sportv News
14h30 European football show
16h15 Zona de Impado
19h10 Mundial de Futebol de

Areia 2001 - ao vivo
21 h40 Torneio Rio - São Paulo -

São Paulo x Fluminense -
ao vivo

23h55 Sportv News
ESPN BRASIL
6h30 Sportscenter
8h15 Jornal Ação: na onda radi-

cal
10h15 Campeonato Argentino de

Futebol: River Plate x Estu-
diantes (VT)

12h Sportscenter - ao vivo
21 h Campeonato Argentino de

Futeboh Velez Sarsfield x
River Plate - ao vivo

ESPN INTERNACIONAL
15h30 Liga dos Campeões da

UEFA: Leeds United x An-
derlecht

17h30 Liga dos Campeões da
UEFA: Valencia x Manches-
ter United - ao vivo

19h45 Liga dos Campeões da
UEFA: Milan x Paris St.
Germain

23h Liga dos Campeões da UE-
FA: Galatasaray x Deportivo
La Coruna
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Vargas sai do Vasco apos tres anos no clube, em que foi campedo brasileiro e hi sul-americano. O pivo viaja clia 24 para se apresentar ao TrotamiuulosVargas sai do Vasco após três anos no clube, em que foi campeão brasileiro e bi sul-americano. O pivô viaja dia 24 para se apresentar ao Trotamundos
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NA GRANDE ÁREA

¦ PAULO CÉSAR VASCONCELLOS
(Interino)

Primeira

do ano

A exemplo do que acontece com todo homem que um dia
decide virar técnico de qualquer modalidade esportiva,
Emerson Leão sempre pensou em dirigir a seleção do seu
país. Não foi de ficar anunciando aos quatro ventos, mas a
obstinação é uma palavra presente cm todas as páginas do
seu dicionário. Foi assim enquanto defendeu o Palmeiras e o
Vasco e permaneceu quando passou a assistir aos jogos do la-
do de fora do campo.

O fim do ano passado marcou sua entrada na Seleção e
uma convivência dócil com a torcida e a imprensa. Agora é
a hora da verdade. Substituto de um técnico (Wanderley Lu-
xemburgo) que ninguém tinha dúvidas de que estaria dobran-
do a coluna para cumprimentar os japoneses que fossem en-
trevistá-lo em Tóquio em 2002, Leão entrou com seu estilo
- algo que ele sempre teve - e atento aos tropeços cometidos .
pelo seu antecessor.

Convivi com Leão quando era repórter da saudosa Última .
Hora e ele goleiro do Vasco. Naquela época, polemizou com
alguns dirigentes por ter comportamento diferente de outros'
jogadores - era educado, mas não servil; e objetivo, sem ser
autoritário. Tinha uma qualidade que, desde garoto, me faz
pensar duas vezes sobre com quem converso: o aperto de mão
firme e o olhar sempre em direção a quem o entrevistava. Des-
confio daquele que cumprimenta de mão mole e não me enca-
ra enquanto fala.

Seleção Brasileira é um massacre para o mais zen dos téc.--;
nicos - não existe nenhum com este perfil - e Leão não é ho:-t.'„.
mem de deixar pergunta sem resposta. A partir da convoca-; !•
ção de amanhã - a primeira do milênio e segunda de Leão
começarão os seus problemas. Por que esse e não aquele?>
Que motivos o levaram a chamar fulano e não beltrano? Qual;
é o time-base?

Acredito que Leão está preparado para responder a todas:
essas perguntas, mas lembro que é o começo de um trabalho e:
está para nascer o técnico de Seleção Brasileira que deixe to-
dos os outros 160 milhões de treinadores satisfeitos com o que.
pensa e faz. >

ídolo diferente
Alguém, um certo dia e duvido que se saiba hora, mês e

ano, definiu o comportamento do ídolo. Estabeleceu regras, li- ;
mites e colocou uma armadura no corpo de quem era capaz de ;
arrastar multidões, romper namoros, fazer desmaiar e chorar ;
de alegria ou tristeza. Obedientes, os ídolos sempre seguiram •
o manual sem contestá-lo e escrevendo novos capítulos para
torná-los ainda mais inatingíveis, distantes, deuses.

O Brasil não seria exceção. Ídolos não andam na rua, nãó .
entram em fila, freqüentam cinema ou fazem compras de Na- T
tal. Lembro que ano passado, Romário foi assaltado na Barra,
da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e os bandidos leva-; -
ram seu Mercedes, deixando-o a pé. Com a mesma calma que
pisa um Maracanã, Camp Nou ou Rose Bowl lotados, o ata-:
cante foi caminhando até em casa pela orla. Imagine quem
passava de carro naquele instante.

Ih, olha lá o Romário?, diz a mulher ao lado do enfastia-1
do marido que dirige e só pensa no entediante compromisso na
casa de uns amigos chatos.

Você tá louca. Romário é ídolo e ídolo não anda na rua..
Romário e qualquer outro ídolo só anda de carro, helicóptero,
lancha ou avião, responde ao marido secamente.

O diálogo termina naquele instante e o assunto só ressurge
no dia seguinte, no café da manhã, quando a mulher mostra o
jornal com a notícia do assalto a Romário e que o craque vol-
tara para casa a pé.

Tantas linhas e uma história com diálogo de graça duvido-. -
sa para falar de um ídolo que rasgou este manual, que tem tan-
tas edições quanto a Bíblia: Gustavo Kuerten. Ele não tem ne-
nhum compromisso com este ídolo formal, distante de restau-
rantes, bancos, supermercados, praças e praias. Quebra o con-
ceito estabelecido por décadas e décadas sobre as atitudes de
quem vive para alegrar as manhãs de domingo.

Há quanto tempo você não vê um ídolo de bermuda flori- .
da, sandália de dedo, camiseta e bonezinho sambando? Por
melhor que seja a sua memória será difícil lembrar. A fórmur
la de ídolo de Guga não passa por vidros escuros, carros blim .
dados, seguranças e mau humor proporcional a obesidade da
conta bancária.

Gustavo Kuerten é um ídolo comum no sentindo mais am-
pio que esta palavra pode ter. E um sujeito simples, que você
pode encontrar na rua, dizer olá e ouvir um tudo bem como.
resposta.

RÁPIDAS E RASTEIRAS

¦Se o futebol ao menos flertasse
com a justiça, a final do Rio-São
Paulo seria entre Fluminense x
Santos, as duas equipes mais re-
gulares da competição. Mas co-
mo uma das graças do esporte é
quebrar previsões e fazer o mais
fraco derrotar o mais forte, a de-
cisão pode muito bem ser São
Paulo x Botafogo.
¦Que o Rio de Janeiro é uma
cidade com vocação para
eventos esportivos, ninguém

pode discutir. Mas é preciso
seriedade, organização e tra-
balho nesses tempos em que
o esporte se transformou
num grande negócio. Ficar
exaltando a beleza da cidade . -
sentado na praia, tomando
uma cervejinha, não vai aju-
dar em nada.
¦ Intervalo de jogo. Camisa
suada, olho para o placar ele-! ¦
trônico que anuncia: o Poeta
do Esporte está de volta.

Correspondências pura "Na Grande Área": Cx. Postal: 34062 - CEP: 22462-
970 - Rio de Janeiro - RJ - E-MAIL: xapuri@urmandonogueira.com.br

Rio corre atrás da Davis

Preocupado com a perda de torneios na cidade, Garotinho libera R$ 500 mil

FÁBIO GRIJÓ

O Rio prepara um contra-ata-
que para superar a vantagem de
Florianópolis na briga pela sede
do confronto entre Brasil e Aus-
trália, de 6 a 8 de abril, pelas
quartas-de-final da Copa Davis.
O governador Anthony Garoti-
nho disse que pretende liberar
R$ 500 mil para assegurar a rea-
lizar da Davis no Rio. Garotinho
se mostrou preocupado com a
possibilidade de a cidade perder
mais uma competição depois da
Fórmula Indy e da Motoveloci-
dade. "A imagem do Rio fica ar-
ranhada", disse.

Outra frente teve início atrás
da Davis. O presidente da Fede-
ração de Tênis do Rio, Hélcio
Ferreira, se reuniu ontem com o
secretário municipal de Espor-
tes, Ruy César, para discutir a
realização da etapa na cidade.
Hélcio afirmou ter obtido o
apoio da Prefeitura. Segundo
ele, a secretaria estaria disposta
a pôr dinheiro no projeto, o que
não ocorreu na série contra os
marroquinos. O presidente da
Federação fluminense afirmou
que deve se encontrar com o
presidente da Confederação
Brasileira de Tênis (CBT), Nel-
son Nastás, ainda esta semana.

"O secretário (Ruy César) me
deu carta branca para brigar pela
Davis no Rio. Espero a visita do
Nelson Nastás para sentarmos à
mesa com o Ruy César", disse
Hélcio, que pretende ter a arena
do Marapendi, na Barra, abrigan-

Estelan Radovicz - 1/2/2001

Ruy Cezar pediu um projeto ao tênis paro segurar a Davis

do os jogos contra os australia-
nos. Ele disse que, até agora, o
estádio de estrutura tubular não
começou a ser desmontado. Com
a manutenção da arena, que eus-
tou RS 520 mil aos cofres da
CBT, a tendência é que o preço

dos ingressos seja menor caso o
Rio seja confirmado como sede.

Na série contra o Marrocos,
encerrada domingo, o ingresso
mais barato custou RS 100 (para
os três dias) e provou polêmica."Somente as lojas e os estandes

em volta seriam desmontados.
Pagaríamos mais um mês de alu-
guel ao clube (Marapendi) pela
manutenção do estádio", explicou
o presidente da federação. "Os in-
gressos seriam mais baratos do
que os de Florianópolis", disse
Hélcio. A capital catarinense tem
proposta de RS 70.

O presidente da Federação flu-
minense disse que Ruy César se
mostrou receptivo à idéia de o
Rio sediar o próximo confronto."Ele sabe da importância que tem
para a cidade, até para a adminis-
tração dele e da Prefeitura, a rea-
lização de um evento internacio-
nal desses no Rio. Conversei com
o secretário e ele sabe que sediar
a Davis vai melhorar a imagem
da Prefeitura até pelo episódio da
Indy", disse, referindo-se à perda
da corrida.

Ele apresentou ainda à Prefei-
tura projeto de construção de um
complexo com 44 quadras, sendo
20 cobertas, com teto retrátil, e
25 mil lugares. O centro de tênis
seria no Recreio ou em Vargem
Grande e ficaria pronto em um
ano e oito meses. Prefeitura, fe-
deração e iniciativa privada eus-
teariam o projeto.

Hoje, em São Paulo, o presi-
dente da CBT recebe represen-
tantes da Federação Catarinense
para discutir a Davis.

No atletismo, a Confederação
Brasileira (CBAt) confirmou a
realização do GP Brasil no Rio.
Segundo a CBAt, há negociações
com uma empresa para ser patro-
cinadora do GP.
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Coulthard bate outro recorde

Luciano Burti melhorou o desempenho da Jaguar e fez o quinto tempo

VALÊNCIA, ESPANHA - O escocês Da-
vid Coulthard, da McLaren, voltou a bater,
ontem, o recorde do circuito Ricardo Tormo
de Cheste, em Valência, na Espanha, em
mais um dia dos treinos realizados por cinco
equipes de Fórmula 1. Coulthard, que na se-
gunda-feira estabeleceu a nova melhor mar-
ca, com Iml3s423, reduziu para Iml3s309,
em 38 voltas com o McLaren MP4-16.

O italiano Jarno Trulli, da Jordan, ficou
em segundo, com Iml4s085, em 79 voltas.
O austríaco Alexander Wurz, piloto de tes-
tes da Mclaren, ficou em terceiro:
Iml4sl08. O alemão Heinz Harald Frent-
zen, da Jordan, em 96 voltas, foi o quarto,
com 1 m 14s 161. Já o brasileiro Luciano
Burti, da Jaguar, melhorou seu desempenho
e fez o quinto melhor tempo, com

Iml4s395, em 44 voltas, superando o tam-
bém brasileiro Enrique Bernoldi, da Ar-
rows, sexto com Iml4s603, em 74 voltas.

Outros tempos de ontem: Kimi Raikko-
nen (FinlândiaySauber), Iml5s252; Nick
Heidfeld (Inglaterra/Sauber), Iml5s270;
Jos Verstappen (Holanda/Arrows),
Iml5s732; e Eddie Irvine (Irlanda/Jaguar,
com Iml6s080.

A Marlboro pode estar saindo da Fórmula 1 após 30 anos de títulos na categoria, incluindo um de Fittipaldi e três de Sentia

Marlboro 
pode 

sair da Ferrari

Decisão teria sido

causada por crise

da Philip Morris

A Marlboro pode estar de
malas prontas para deixar a Fer-
rari. O jornal inglês Daily Ex-
press e a revista alemã Focus pu-
blicaram que a Philip Morris,
detentora da marca desse cigar-
ro, estaria rescindindo o contra-
to com a escuderia italiana no fi-
nal da temporada de 2002 por
estar em má situação financeira.
A causa da crise teria sido uma
ação judicial coletiva na Flórida,
promovida por ex-fumantes, que
responsabilizam a indústria pe-

Ias mortes e doenças causadas
pelo fumo, no valor de USS 74
milhões. A Ferrari, no entanto,
desmentiu a notícia ontem atra-
vés de seu porta-voz, Cláudio
Berro. "Tudo isso é falso. São
apenas especulações", disse.

Contatada pelo JB, a Philip
Morris do Brasil não havia se
pronunciado oficialmente sobre
o suposto fim da parceria com a
Ferrari até a noite de ontem. Ca-
so o rompimento se concretize,
será o fim de uma união vence-
dora de 30 anos da empresa com
a elite do automobilismo mun-
dial. Atualmente, a Marlboro di-
vide com a petroleira Shell parte
dos custos da Ferrari, encarre-

gando-se do pagamento do brasi-
leiro Rubens Barrichello e do
alemão Michael Schumacher,
tricampeão mundial - cujo salá-
rio corresponde à maior fatia
desse dinheiro.

Por isso, segundo o Daily Ex-
press, a escuderia italiana ainda
estaria tentando manter o patro-
cínio do alemão depois do térmi-
no do contrato, ao final de 2002.
A empresa tabagista vai investir
neste ano cerca de USS 150 mi-
lhões de dólares em patrocínio
de automobilismo - incluindo a
Ferrari na Fórmula 1, a Penske »
na Fórmula Indy e a participação
em outras categoria e eventos.

Brasileiros - A Marlboro

esteve presente em cinco dos dez
títulos mundiais de pilotos brasi-
leiros na ponta do automobilis-
mo mundial. Na Fl, Emerson
Fittipaldi guiou uma McLaren
Marlboro alvirrubra rumo ao bi-
campeonato mundial em 1974.
Ayrton Senna, com um carro da
mesma cor, conquistou seus três
títulos mundiais em vida. Na
Fórmula Indy, Fittipaldi voltou a
dirigir uma máquina vermelha e
branca, só que para a americana
Penske, conquistando o caneco
em 1989. Ano passado, Gil de
Ferran levou o país novamente
ao lugar mais alto do pódio na
Indy na mesma equipe, com o
mesmo patrocínio.
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Rio sem eventos 
preocupa 

Lars Grael

Secretário de Esportes

apoia plano para cidade

sediar o Pan de 2007

VILMA SILVEIRA

BRASÍLIA - O novo secretário Nacio-
nal de Esportes, Lars Grael, reafirmou
ontem que o Ministério do Esporte com
os Comitês Olímpico e Paraolímpico bra-
sileiros desenvolvem planos para que o
Rio sedie os Jogos Pan-Americanos de
2007. No entanto, admitiu que a perda de
eventos como a Fórmula Indy e a Copa
Davis prejudica a cidade. Lars Grael to-
mou posse ontem na secretaria que subs-
tituiu o extinto Instituto Nacional de De-
senvolvimento do Esporte (Indesp)."Sem dúvida, o Rio está perdendo
eventos e isso prejudica. A Taça Davis
nem tanto porque ela continuará no Bra-
sil, em Florianópolis, mas a Fórmula In-
dy me pareceu preocupante", afirmou.
Sem querer entrar no mérito dos motivos
que levaram à perda dos eventos pelo Rio
de Janeiro, o secretário alertou sobre a
necessidade de manter "essa chama acesa
do Rio como uma cidade candidata ao
Pan e futuramente até às Olimpíadas". O
carioca Lars Grael não esconde a prefe-
rência para que os jogos do Pan aconte-
çam no Rio.

Já o ministro dos Esportes, Carlos
Melles, desconversa quanto ao local a ser
realizada a segunda etapa da Taça Davis."Apóio 

que seja realizada no Brasil e num
lugar que for mais propício. O mais im-
portante é que o Brasil dispute e ganhe",
afirmou. "O local para mim é indiferente
e é uma questão de entendimento do Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB), dos di-
rigentes e do Guga", ressaltou.

O novo secretário aponta alguns fa-
tores para que o Rio se transforme na
capital do esporte: é o cartão postal do
Brasil, a cidade tem referência interna-
cional e um parque esportivo "do me-
Ihor nível". Mas para sediar o Pan,
Lars Grael disse que o parque esporti-
vo precisa ser adequado.

Programa - Já no próximo dia 19, o
novo secretário receberá, durante reunião
da Câmara Setorial do Esporte, as diretri-
zes para a formulação de uma política na-
cional do esporte. Além da elaboração
dessa política, Lars Grael tem outra prio-
ridade à frente da secretaria: a implanta-
ção do programa esporte na escola em
parceria com o Ministério da Educação.

Lei Pelé - O ministro Melles defendeu
que as mudanças na Lei Pelé sejam feitas
antes de 26 de março, data prevista para a
entrada em vigor do dispositivo da lei que
acaba com a vincularão dos jogadores
aos clubes. Mas disse também que caso
isto não ocorra não haverá problema."Não é sangria desatada, até porque a CPI
do futebol não termina dia 26", afirmou.
Segundo Melles, não há definição ainda
se as mudanças virão por Medida Provi-
sória ou por decreto.

Tito Ryff vê

prejuízo

para o Rio

O secretário estadual de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, Tito Ryff,
considera incalculáveis os prejuízos que
o Rio terá com a perda das Fórmulas ln-
dy e de Motovelocidade do calendário
de eventos da cidade. "0 Rio tem voca-
ção para o entretenimento, o esporte, o
lazer. E difícil de calcular o que esses
eventos representam de projeção da ci-
dade no mundo: em vez de vazamento
de petróleo na Baía de Guanabara, a
imagem positiva do esporte", avalia.

Deixando claro que a competência
para autorização e organização de even-
tos como corridas e torneios esportivos
é do município, o secretário afirma que
vários projetos podem se concretizar ca-
so dependam de apoio do estado. "Nós
estamos dispostos, e o governador dei-
xou isso bem claro no encontro com o
prefeito, a sermos parceiros da prefeitu-
ra no que for de interesse da cidade",
declarou. Tito Ryff. O secretário citou o
Rock in Rio como exemplo de evento
bem-sucedido para a imagem da cidade."Me disponho a sentar com o secre-
tário municipal de Turismo, José
Eduardo Guinle, ou com quem o pre-
feito César Maia indicar, para vermos
quais os eventos são de interesse do
Rio de Janeiro, do ponto de vista turís-
tico", prometeu. Na sua avaliação, a re-
lação entre as despesas dos eventos e o
retorno turístico para a cidade compen-
sa. "Até entendo que os custos exigem
controle maior e que não vale a pena o
estado ter a visão paternalista de arcar
com os custos enquanto o setor privado
lucra, mas é preciso chegar a um meio
termo", ponderou Ryff.

Brasília - Davi Zocoli

Lars (C), cumprimentado pelo ministro Melles (E), ressaltou que o Rio precisa manter acesa a chama de candidata ao Pan-Americano e às Olimpíadas

ARQUIBANCADA

O Rio está perdendo eventos importantes. O que acha disso?

Zico
Ex-jogador de lulebol
"É hora de os governantes do
Rio pararem para pensar na
viabilidade de trazer esses
eventos para a cidade. É hora
de eles avaliarem o que
representa a perda desses
eventos. O Rio é muito
querido por todos e, por isso,
é um cidade que tem que
estar sempre na vitrine".

Roberto Dinamite
Ex-jogador de lulebol
"O Rio de Janeiro é a cara do
esporte. Também não podemos
deixar de levar em conta que
isso afeta o Turismo da cidade,
que é uma de nossas principais
fontes de renda. Não dá para
sonhar com Olimpíadas, se
não conseguimos organizar
eventos esportivos
importantes".

Bemard Razjman
Ex-jogador de Vôlei
"E lamentável o que está
acontecendo. O Rio já foi a
capital mundial do esporte e
hoje está sofrendo o assédio de
outras cidades. E preciso que
as autoridades municipais e
estaduais se mobilizem. Já que
o prefeito e o governador estão
em paz, chegou a hora de
captar novos eventos".

Róbson Caetano
Ex-atleta
"O Rio tem infra-estrutura
menor que São Paulo. Não
adianta investir dinheiro
público em eventos, como a
Davis, se em frente ao clube
onde aconteceu o torneio,
crianças pediam esmola. As
empresas de marketing estão
em São Paulo e eles querem
levar as competições p;ira lá".

SONHO OLÍMPICO Pequim, Reuters
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•Enquanto o sonho da can-

didatura carioca aos Jo-
gos Olímpicos de 2012 vi-
ra pesadelo com o cance-
lamento de diversos even-
tos esportivos na cidade,
em Pequim, a cidade se
enfeita para tentar ser a
sede em 2008. A capital
chinesa se prepara para
receber no fim deste mês a
visita dos inspetores do
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI), que anun-

ciará a escolha no dia 13
de julho, em Moscou. Pe-
quim, cuja campanha será
fortalecida com um show
dos Três Tenores (Pava-
rotti, Carreras e Domin-
gos), concorre com quatro
outras cidades finalistas:
Istambul, Osaka, Toronto
e Paris. Numa primeira
avaliação do COI, Toron-
to, Paris e Pequim foram
considerados os melhores
projetos apresentados.

Verão com

menos esporte

nas praias

O carioca que costuma caminhar
na orla da cidade deve ter estranha-
do (gostando ou não) a ausência das
arenas esportivas e dos vários even-
tos que costumam ser realizados na
alta temporada. No verão de 2001, o
número de atrativos nas praias do
Rio de Janeiro diminuiu bastante."Quando o ex-prefeito Conde as-
sinou, em dezembro, uma medida
provisória proibindo as placas de
publicidade ilegais, na cidade, gene-
ralizou, incluindo as placas dos
anunciantes que montam as arenas,
que realizam os eventos na praia.
Ninguém vai querer montar um
evento se não puder colocar a sua
marca", explica Ruy Cezar, secretá-
rio municipal de Esportes e Lazer.

Mas, mesmo que a publicidade
nos eventos estivesse liberada, a se-
cretaria municipal criou uma norma
para a realização de qualquer ativi-
dade. "Tudo 

que for feito na zona
sul. tem que ser feito, também, na
zona oeste, ou na zona da Leopoldi-
na. O objetivo da Prefeitura é pro-
mover o esporte para as camadas
menos favorecidas. Quem estiver in-
teressado em montar um evento em
Ipanema, por exemplo, terá que
apresentar um projeto similar para
outra região. Não tem porque só a
zona sul receber estes projetos", diz
Ruy Cezar. Enquanto o Malhação de
Verão está acontecendo em Copaca-
bana, o Verão Alegre, está na Praia
de Sepetiba.

Além disso, o secretário garante
que não pretende permitir a ocupa-
ção desordenada, com grandes are-
nas e outros eventos paralelos, que
já provocaram críticas em outros ve-
rões. "Vamos limitar o uso de arenas
e faremos um calendário predeter-
minado com datas e números de
eventos limites. Estamos realizando
um estudo para diminuir o tamanho
da ocupação na areia, nos próximos
verões. A maior diversão do carioca,
nesta época, é a praia. E ainda tem o
benefício de ser custo zero para a
população."

Ruy Cezar continua afirmando
que a prioridade é usar o esporte para
a integração social. "Estamos mais
preocupados com os 700 mil estudan-
tes da rede pública. Por exemplo, re-
servando 50% das vagas do Miécimo
para estes estudantes. Esta é a dife-
rença da nossa gestão para a anterior.
Eles estavam preocupados em reali-
zar grandes eventos, com grandes
atletas, para divulgar o nome da cida-
de. Nós queremos levar o esporte pa-
ra quem não tem acesso."A Prefeitu-
ra prevê, ainda para o primeiro se-
mestre, a construção de vilas olímpi-
cas - a primeira seria em Vila Vintém
- a criação da "bolsa atleta" e o"Brincando na Praça", com ativida-
des esportivas para crianças.
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Não pode ser vendido separadamente

CARLOS HÊLÍ DE ALMEIDA

O cinema brasileiro ficou de fora da corrida ao Oscar
de melhor filme estrangeiro. Apesar da boa repercussão
nos festivais internacionais e da estratégia de promoção da
Sony Classics, dona dos direitos de distribuição do filme
no mercado americano, Eu tu eles, de Andrucha Wadding-
ton, não emplacou uma das vagas da categoria. As indica-
ções foram anunciadas no inicio da manhã de ontem em
Los Angeles pelo presidente da Academia de Artes e Ciên-
cias de Hollywood Robert Rehne e a atriz Kathy Bates, em
cerimônia rápida e rasteira que coroou Gladiador, de Ri-
dley Scott, como recordista da 73a edição do prêmio, com
12 indicações, incluindo as de melhor filme, direção e ator
(Russell Crowe). A entrega das estatuetas acontece dia 25
de março. Em segundo na briga vem o épico falado em
mandarim 0 tigre e o dragão, de Ang Lee, com 10 indica-
ções e estréia nesta sexta-feira no circuito brasileiro.

O Oscar de melhor produção em língua não-inglesa
será disputado por Amores perros (México), de Alejan-
dro González, Divided we fali (República Tcheca), de
Jan Hrebejk, Le goút des autres (França), de Agnès
Jaouiet, Everybody famous! (Bélgica), de Dominique

Deredeere, e 0 Tigre e o Dragão (Taiwan), de Ang Lee.
O resultado não chegou a surpreender Andrucha. "Eu tu
eles estava concorrendo com 46 filmes. Outros 41 fica-
ram na mesma situação que eu. Isso é esperado quando o
cinema vira futebol. Temos que lembrar também que ha-
via pelo menos uns 10 filmes muito cotados para as va-
gas. O que me surpreendeu foi a ausência de Àmorà Jlor
da pele, de Wong Kar-wai, considerado uma barbada",
conta o diretor. O resultado não altera a agenda interna-
cional de Eu tu eles: o filme será lançado dia 2 de março
nos Estados Unidos e no final daquele mês na Europa.

Mas as surpresas aconteceram em várias outras cale-
gorias. Há alguns bem interessantes na lista de finalistas
do prêmio de melhor filme. Causou certo estranhamen-
to, por exemplo, a ausência de Náufrago, de Robert Ze-
meckis e com Tom Hanks, que desde o seu lançamento
é considerado um dos favoritos. O diretor Steven Soder-
berg vai concorrer consigo mesmo, pois conseguiu em-
placar Tráfico e Erin Brockovicli na competição, repetin-
do suas indicações para o Globo de Ouro, mês passado.
Antes dele, apenas Francis Ford Coppola havia realiza-
do o feito, com O poderoso chefão 2 e A conversação,
em 1974. Confirmando a volta do cineasta ao primeiro

time de Hollywood, Soderbergh também concorre ao
prêmio de melhor diretor pelos dois filmes.

Também causou espécie a indicação de O Tigre e o Dra-
gão para os prêmios de melhor filme e de melhor produção
estrangeira, repetindo o caso de Z (1969). de Costa Gravas,
eA vida é bela (1999), de Roberto Benigni, em 1999.0 no-
vo filme de Ang Lee, uma aventura romântica envolvendo
guerreiros chineses, estrelada por atores asiáticos e falada
em mandarim, concorre a um total de 10 indicações entre
pricipais e técnicas, incluindo a de melhor diretor.

No departamento de interpretação, causou certo re-
boliço a candidatura de Javier Bardem como melhor in-
térprete masculino (foram ouvidos gritinhos de satisfa-
ção no auditório onde a cerimônia ocorreu). Mas o ator
espanhol, que tem uma performance marcante no filme
Antes do anoitecer, de Julian Schnabel, no qual inter-
preta o poeta cubano e homossexual Reinaldo Arenas,
tem um páreo duro: seus colegas de indicação são o fa-
vorito Tom Hanks {Náufrago), Russell Crowe, Ed Har-
ris (Pollock) e Geoflrey Rush (Contos proibidos do
marquês de Sade).

¦ Continua na página 2

Com 12 e 10 indicações e muitos efeitos especiais, os épicos de Ridley Scott e

Ang Lee disputam o Oscar deste ano, que deu bom espaço aos independentes

Gladiador X dragão
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OS INDICADOS

MELHOR FILME
Gladiador
0 tigre e o dragão
Erin Brockovich
Chocolate
Tráfico

DIRETOR
Stephen Daldry (Billy Elliot)
Ang Lee (0 tigre e o dragão)
Steven Soderbergh (Erin Brockovich)
Ridley Scott (Gladiadoi)
Steven Soderbergh (Tráfico)

ATOR
Javier Bardem (Before the night falty
Russell Crowe (Gladiador)
Tom Hanks (Náufrago)
Ed Harris (Pollock)
Geoffrey Rush (Contos proibidos
do Marquês de Sade)

ATRIZ
Joan Alten (The contendei)
Juliette Binoche (Chocolate)
Ellen Burstyn (Requiem fora dream)
Laura Linney (You can count on me)
Julia Roberts (Erin Brockovich)

ATOR COADJUVANTE
Jeff Bridges (The contendei)
Willem Dafoe (Shadowofthe vampirê)
Benicio Del Toro (Tráfico)
Albert Finney (Erin Brockvich)
Joaquin Phoenix (Gladiadoi)

ATRIZ COADJUVANTE
Judi Dench (Chocolate)
Mareia Gay Harden (Pollock)
Kate Hudson (Quase famosos)
Francês McDormand (Quase famosos)
Julie Walters (Billy Elliot)

FOTOGRAFIA
O tigre e o dragão
Gladiador
Malèna
E aí meu irmão, cadê você?
O patriota

DIREÇÃO DE ARTE
O tigre e o dragão
O grinch
Gladiador
Contos proibidos do Marquês de Sade
MateI

MONTAGEM
Quase famosos
O tigre e o dragão
Gladiador
Tráfico
Garotos incríveis

ROTEIRO ADAPTADO
Chocolate
O tigre e o dragão
E aí meu irmão, cadê você?
Tráfico
Garotos incríveis

ROTEIRO ORIGINAL
Cameron Crowe (Quase famosos)
Lee Hall (Billy Elliot)
Suzannah Grant (Erin Brockovich)
David Franzoni, John Logan e Wil-
liam Nicholson (Gladiadoi)
Kenneth Lonergan (You can count
on me)

FIGURINO
O tigre e o dragão
O Grinch
Gladiador
102 dálmatas
Contos proibidos do Marquês de Sade

FILME ESTRANGEIRO
Amores perros (México)
O tigre e o dragão (Tawain)
Divided we fali (República Tcheca)
Everybody famous! (Bélgica)
The taste ofothers (França)

¦ continuação da capa

Filmes de arte

com indicações

significativas

Este ano, o Oscar conseguiu ser
mais generoso com as produções
de baixo orçamento e com preten-
sões artísticas. Pollock, cinebio-
grafia do pintor que empresta o
nome ao título marca a estréia do
ator Ed Harris na direção e ganhou
duas indicações significativas:
ator (Harris, que interpreta o artis-
ta) e atriz coadjuvante (Mareia
Gay Harden).

Já Chocolate, de Lasse Hall-
strõm, que estréia sexta-feira no
Brasil, é uma comédia romântica
produzida pela toda poderosa Mi-
ramax, com elenco internacional.
Cravou cinco indicações: filme,
trilha sonora, roteiro adaptado,
atriz (a francesa Juliette Binoche)
e atriz coadjuvante (a inglesa Judi
Dench). Dona de um Oscar de
atriz coadjuvante, pela saga O pa-
ciente inglês (1997). Juliette terá
que enfrentar a favorita Julia Ro-
berts (Erin Brockovich) mas acre-
dita que a indicação já é um prê-
mio para o filme. "Fiquei muito
satisfeita e orgulhosa por Choco-
late ter conseguido tanta repercus-
são no Oscar. O filme é uma pro-
dução modesta e estas indicações
mostra que ele conseguiu tocar as
pessoas. E um grande alento ao ci-
nema de arte", disse a atriz a uma
emissora de TV americana, logo
após o anúncio das indicações.

A força do cinema independete
ou de arte ficou confirmada em
outras categorias. Shadow ofvam-

pire, de E. Elias Merhige, que re-
constitui os bastidores das filma-
gens de Nosferatu, de Murnau, fa-
turou uma categoria importante, a
de melhor ator coadjuvante (Wil-
lem Dafoe) e uma secundária, a de
melhor maquiagem. Quase famo-
sos, de Cameron Crowe, tido co-
mo um dos favoritos para as esta-
tuetas douradas, recebeu apenas
três indicações, mas de algum pe-
so: atriz coadjuvante (Kate Hud-
son e Francês McDormand), edi-
ção e roteiro original.

Outra produção de baixo orça-
mento que se saiu bem na lista foi
Billy Elliot, produção inglesa diri-
gida por Stephen Daldry. O filme,
um comovente drama sobre um
garoto que entra em choque com a
família por decidir se tornar um
dançarino e que causou sensação
no Festival de Cannes do ano pas-
sado, concorre aos prêmios de ro-
teiro original e direção.

Uma das categorias menos po-
pulares mas de muito prestígio no
mercado internacional é a de do-
cumentário em longa-mêtragem,
que este ano será disputada por In-
to de arms of strangers: stories of
the kindertransport, de mark Jona-
than Harris, Legacy, de Tod Lend-
ing, Long night's journey into day,
de Deborah Hoffman e Francês
Reia, Scottsboro: an american tra-
gedy, de Daniel Ankcr e Bark
Goodman e Sound and fitry, de
Josh Aronson. (C.H.A.)

Dois indicados em Berlim

Soderbergh
'(acima) compete
com ele mesmo
em duas
categorias.
Binoche pode
ser a melhor
atriz por
Chocolate e o
espanhol
Bardem é a
surpresa entre
os atores pelo
papel do
escritor
Reinaldo Arenas
em Antes do
anoitecer

Batalha 
pela Framboesa

LOS ANGELES - Enquanto
Gladiador e O tigre e o dragão
cruzam espadas pelo Oscar de me-
lhor filme, Campo de batalha:
Terra (Battlefield: Eartli), o proje-
to de estimação do ator John Tra-
volta, concorre à láurea principal
da mais debochada premiação de
Hollywood: a Framboesa de Ouro.
A ficção, baseada na obra de L.
Ron Hubbard, lidera a bolsa de
apostas para o prêmio, que desig-
na os piores filmes da indústria,
com outras sete indicações, in-
cluindo pior ator (John Travolta),
pior atriz coadjuvante (Kelly Pres-
ton), pior roteiro e direção (Roger
Christian). O prêmio, criado há 20
anos, será entregue na véspera do
Oscar, dia 24 de março.

Também na lista de pior filme,
concorre um time de abacaxis que
inclui A bruxa de Blair 2: O livro

das sombras. Os Flintstones em Vi-
va Rock Vegas, Little Nicky - Um
diabo diferente e Sobrou pra você.
Este último, considerado um desli-
ze do diretor John Schlesinger, po-
de render mais uma framboesa
dourada para Madonna, eleita pior
atriz do século no ano passado.

A cantora disputa a Framboesa
com Melanie Griffith (Ceei! bem
demente), Demi Moore (Paixões
paralelas) e Kim Basinger. indica-
da pelo drama África dos meus so-
nlios e Filha da luz¦ Sylvester Stal-
lone, pior intérprete masculino do
século, concorre novamente por O
implacável, refilmagem do policial
Get Carter, vivido por Michael
Caine nos anos 70. O eterno Rocky
vai encarar o colega de músculos
Arnold Schwarzenegger, que con-
corre por sua interpretação em O
sexto dia.

*

BERLIM - O anúncio dos indica-
dos ao Oscar foi o assunto do dia no
Festival de Cinema de Berlim. A
agitação foi concentrada em torno
de dois filmes: Chocolate, do sueco
Lasse Hallstroem, e Tráfico, do
americano Steven Soderbergh. que
também disputam prêmios na capital
alemã na qualidade de favoritos.

Após a exibição de Chocolate.
uma fábula sustentada basicamente
pelo personagem de Juliette Binoche,
o público aplaudiu efusivamente - os
mais longos aplausos ouvidos até
agora. O sucesso de sua apresenta-
ção, além da presença de Binoche, já
premiada em Berlim por O paciente
inglês, deixam abertas as chances de
premiação no festival alemão. Tráji-
co, exibido no primeiro dia competi-
tivo do festival, também está na briga
pelos ursos de Berlim. Além dos elo-
gios ao talento de Soderbergh, o fil-
me arrancou aplausos para a interpre-
tação do portorriquenho Benicio dei
Toro. que também está na disputa por
um Oscar de coadjuvante.

Com o interesse redobrado pela
cinematografia asiática após o exce-
lente desempenho de O tigre e o
dragão no mercado americano, Ber-
lim assistiu ontem a dois filmes pro-
duzidos naquele continente, lnsuna-
mi, do diretor japonês Kazuhiro Ya-
maji, foi a que chamou mais a aten-
ção e também provocou perplexida-
de. O filme, um fracasso de bilhete-

ria no Japão, onde estreou há três se-
manas, tenta traçar um reflexo do Ja-
pão atual ao contar a história de uma
família amaldiçoada pelos deuses de
natureza por causa do comporta-
mento incestuoso de uma de suas
mulheres que engravida de um ir-
mão.

"Trata-se de una história real.
Não só no que diz respeito ao inces-
to, mas também em relação às cren-
ças ancestrais que existem no Ja-
pão", afirmou o diretor. Para corro-
borar, os atores afirmaram: "Tenho
medo dos fantasmas e do escuro".
Ou: "Creio nos deuses vivos. Quan-
do rodávamos nos bosques, sentia o
espírito dos cedros".

Já o diretor Lin Cheng-Sheng, de
Taiwan, ao apresentar Betelnut Beau-
ty, afirmou que seu filme faz parte de
uma vanguarda de cineastas asiáti-
cos, mais rápidos no desenvolvimen-
to da ação e mais preocupados com o
aqui e agora do que com o passado,
embora acredite que os filmes asiáti-
cos, de uma forma ou outra, farão
sempre uma referência às tradições.
Em Betelnut Beauty, as raízes da so-
ciedade de Taiwan, são apresentadas
na forma de nozes, fruto vendido pe-
la protagonista pelas ruas.

O cineasta polonês Andzrej Waj-
da foi homenageado ontem no festi-
vai com um prêmio por sua con-
tribuição humanista ao cinema
mundial.

AFP

O diretor polonês (D) recebeu o troféu em cerimônia emocionada em Berlim
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Chega mais

É provável que Ciro Gomes e
Leonel Brizola se reúnam semana
que vem no Rio; a negociação pa-
ra o encontro começou há cerca de
10 dias, cm conversa em São Luís,
no Maranhão, do prefeito da cida-
de, Jackson Lago (PDT), com o
deputado federal Neiva Moreira
(PDT) c o presidenciável do PPS.

No futuro encontro, Ciro e
Brizola vão discutir a idéia de
uma aliança para a corrida ao
Planalto, a exemplo do que já fi-
zeram no Congresso, com o blo-
co PDT-PPS.

Detalhe: Itamar Franco faz par-
te da estratégia dos dois partidos.

'Dream 
team'

O Bar Arataca, na Cobal do
Lcblon, recebe sábado o poeta e
letrista Abel Silva - de Festa tio
interior. Juro secreto etc. -, que
vai autografar seu livro Só unia
palavra me devora.

No mesmo dia, será inaugura-
do um painel com fotos tiradas
nos últimos anos de freqüentado-
res ilustres da Cobal: Tom Jobim.
João Ubaldo, Regina Braga, llu-
go Carvana, José Lewgoy, Maca-
lé, Chico Caniso, Antônio Pedro,
ufa, c outros.

Informação cultural: o traje
pedido é verão tio Rio (in) com-
pleto, olha que original.

Os prefeitos Zito (PSDB), de
Duque de Caxias, e Jorge Rober-
to Silveira (PDT), de Niterói, es-
tão disputando o apoio de César
Maia para enfrentar Garotinho
na luta pelo governo do estado.

Apesar de ter se encontrado
com os dois, César acredita
que seu apoio teria mais peso
se a candidatura fosse originá-
ria da capital.

O PT não está fora do jogo,
e no partido de Lula as prefe-
rendas de César vão para Jor-
ge Bittar.

Verdíssimo

O deputado federal Feman-
do Gabeira (PV-RJ) conseguiu,
por meio de emenda parlamen-
tar, RS 800 mil para o Jardim
Botânico; a verba será aplicada
na compra de equipamentos
para o novo prédio, construído
com o dinheiro de outras três
emendas destinadas anualmen-
te por Gabeira desde 1 lJ98.

Na nova unidade ficam o
Herbário - coleção mais im-
portante da América Latina,
considerada um dicionário de
botânica para pesquisadores-, a Carpoteca - coleção de
frutos secos -ca Xiloteca,
que reúne 8 mil amostras de
madeiras.

M A R Segunda-feira de manhã, por volta de 8h,
banhistas do Leblon fizeram festa ao ver

vários golfinhos indo cm direção a São Conrado.
Sol, praia, gente bonita e golfinhos - tem melhor do que o Rio?

CALÇADAO
» A Telefônica Celu-
lar promoverá, cm
março, o projeto "Viva
Vn/. - Semana tio cnn-
sumidor". para incen-
livar (» bom relaciona-
inenio com o cliente.
* O espaço da Llicky
Strikc na Semana de
Moda ile SP. aberta se-
gundn feira, tem um
lounge com cinco gra-
fiteiros autografando

roupas dos estilistas
participantes do evento.

Os empresários inte-
ressados cm participar
ila Feira Brasileira em
Xangai, China, terão
apoio institucional do
Conselho Empresarial
ile Comércio Exterior ila
Associação Comercial
ilo Rio ile Janeiro - ufa.

() prefeito ile Arama-
ma, Francisco Ribeiro,

assumiu a presidência
do Consórcio Anibicn-
tal Lagos São João.
* O briinrli prc-carna-
valeseo do Caesar
Park. domingo, será
em homenagem ao
cartunista Jaguar, que
chegará ao luilel a
bordo ile uni autêntico
Jaguar S-Type 2001
cedido por uma con-
cessionária da marca.

K-mails para esta coluna: <l;inu/a("\jl>.com.l>r

Vti nessa Mesquita posa com o biquíni tia Rosa Chá que
as convidadas tio camarote tia Brahma ganharão -

os homens recebem sunga, cla-ro

T A 71^1? Parece que agora vai: dentro dc três meses, a
Secretaria Municipal de Obras deve concluir as

reformas do Parque do Flamengo, que completa .Vi anos em abril.
O trabalho inclui urbanização, pavimentação e tratamento

paisagístico do espaço, recuperação dos bancos e brinquedos e
conclusão da pista de skate e dos três campos de futebol.

O Parque do Flamengo é o maior parque urbano da América do
Sul e tem nada menos do que dois milhões de metros quadrados.

Fora do tom

bim; a gotá d'á^
gua foi a foto da loura recc-
bendo o prêmio Celebridade
do Século na revista Caras
em nome de Tom e Vinícius
de Moraes.

Os herdeiros de Tom Jo-
bim dizem que jamais a indi
caram como sua representam
te e que Helô não poderia ter
aceitado o convite da revista
por não ter relações com a la-
mil ia.

Outro assunto que tira os
Jobim do sério é a loja Garo-
ta de Ipanema que Helô tem
no Shopping Villa-Lobos. em
São Paulo: apesar de o INP1
ter dado o título a Helô, os
herdeiros de Tom acham que
ela exagera na exploração co-
mercial de seu papel de musa
inspiradora.

Cetro

Ruddy, a Maravilhosa, vai
dividir o posto de madrinha da
Banda da Carmen Miranda
com Luciana Gimenez, que
vai aproveitar para gravar ce-
nas para seu programa. Super-
/"'/'¦

Muitos foliões da banda -
que sai domingo, às I7h, da
Praça Nossa Senhora da Paz -
estão de olho é no padrinho,
Beto Simas, que vem de Los
Angeles com o mesmo corpi-
nho de sempre.

Artes

O empresário Jttan José
Bellapart, proprietário do
maior museu privado da Re-
pública Dominicana, está no
Rio para a abertura, amanhã,
ila retrospectiva de Jaime Col-
son no Museu Nacional de
Belas Artes, inédita no Brasil.

Depois da exposição, as 71
obras ile Bellapart seguirão
para os outros países do Mer-
cosul.

VFRRO Nas transcrições das gravações de conversas
entre deputados do PMDB foi suprimido o

trecho em que o ex-deputado Jonival Lucas chama o deputado
Leur Lomanto (PMDB-BA) de "frouxo".

Na Bahia, isso é pior do que ser chamado de corrupto.
Priscila Monteiro. Carlos llcnri<jut> lirtiz <> Lcticiu Pimenta

NIZÀ

Vai Luna

Exportação

O projeto Exporta Rio, pa-
ra transformar os municípios
fluminenses em pólos expor-
tadores, será lançado no iní-
cio de março por meio dc par-
ceria entre a Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento,
Economia, Planejamento e
Turismo - leia-se Tito Ryff -
e a Associação Comercial do
Rio de Janeiro.

O primeiro passo será in-
cluir as cidades do estado no
Programa Especial de Expor-
tações, convênio que está pres-
tes a ser assinado por Garoti-
nho e o ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior, Alcides Tápias.

Glória

A apresentação do espetá-
culo Casa, de Deborah Col-
ker, no Festival Americartes,
cm Washington, ganhou críti-
ca mais do que favorável de
Sarah Kaufman, do jornal The
Washington Post. para quem a
coreógrafa faz com que todos"reconheçam 

partes de nós
mesmos à medida que a apre-
sentação avança".

Deborah também apresen-
tará Rota nos EUA e depois
fará uma passagem-relâmpa-
go pelo Brasil, já que no dia
23 estará em Londres para a
inédita participação brasileira
no Prêmio Laurcnce Olivier.

X-men ficam sem o Ciclope

Líder dos mutantes morre nos próximos capítulos da HQ em confronto com Apocalipse

ILA HA D(K/Vl *1»urwacx-). RODRIGO FONSHCA

Os editores americanos de X
meu têm todos os motivos para es-
tourar rojão e comemorar o sucesso
do maior fenômeno dos quadrinhos
dos últimos de/, anos. Depois de em-
placar nas telonas como um dos dez
maiores sucessos de 2000 e chegar a
uma venda mínima de 300 mil
exemplares vendidos, a equipe de
mutantes mais amada do planeta tem
sua melhor fase chegando ao Brasil a
partir do segundo semestre e com a
volta ao título do escritor Chris Cia-
remont, que consagrou os heróis nos
anos 70 e 80. Até lá. os leitores na-
cionais já podem curtir uma das prin-
cipais sagas do grupo - Os doze -
iniciada este mês com uma fajuta au-
tópsia de Wolverine e que culmina
com um evento de fazer qualquer fã
chorar: a morte do Ciclope.

O herói bate as botas graças a
uma bela jogada de marketing. Uma
estratégia editorial argumentada pe-
lo escritor Alan Davis em meados
do ano passado e armada pelo então
chefão da editora Marvel, Bob Har-
ras, para gerar expectativa para o
filme. Na série, o líder dos X-men
morre numa trama rocambolesca
que mistura uma disputa entre mu-
tantes, a heroína Fênix e até os ETs
Skrulls. Tudo para disfarçar os pia-
nos do supervilão Apocalipse, um
ser mal-amado que acredita no ex-
purgo de seres geneticamente infe-
riores. Isto é, nós humanos.

Sua idéia para derrotar os lie-
róis: reunir e manipular os doze
mutantes mais poderosos do uni-
verso e transformá-los nos aposto-
los da destruição. O que significa
colocar as mãos em X-men, como o
professor Xavier. Jean Grey, o futu-
ro defunto Ciclope e. é claro, o bai-
xinlio Wolverine.

Passadas a dor da perda e enter-
ro, nada de docinho para os heróis.
A saga seguinte, já assinada por
Claremont, mostra uma pancadaria
contra uma legião dc mutates. "Eles
chamam-se NEO e são o novo pas-
so na evolução genética", define
Claremont. em entrevista por tele-
fone para o JB, cheio de novas
idéias depois de exercitar-se na fie-
ção no comando da HQ Fantastic
Jbiir. De acordo com o escritor, um
dos mais respeitados na indústria
americana, um dos segredos da boa
média de vendas de X-men está na
humanização dos personagens. 

"O
segredo de sucesso de X-men é a
simplicidade. Suas histórias são o
retrato dc uma família que tenta ser
feliz em um mundo que a ignora",
considera.

O retorno dessa fórmula se re-
produz também nas bancas nacio-
nais. "A reestruturação da linha de
revistas da Abril teve seu maior
êxito na revista X-men. Batman
também vende muito, mas com
uma diferença de 20% para o gibi
dos mutantes", conta Sérgio Fi-
gueiredo da editora Abril.

Itália quer censurar 'Hannibal'

Autoridades italianas e australianas estão estudando censurar o filme
Hannibal, de Ridley Scott, continuação de O silêncio dos inocentes.
Durante uma sessão na Itália no último domingo, quatro mulheres
chegaram a ser retiradas desmaiadas do cinema e levadas para um
hospital. Em uma das cenas mais lortes do filme, o personagem-título
come o cérebro de uma das vítimas enquanto conversa com ela. De
Berlim, onde se encontra para divulgar o filme apresentado fora de
competição no festival, Anthony Hopkins, que interpreta Hannibal,
reagiu às acusações contra o filme. "Censura é tirania. Qualquer corte
iria arruinar o filme. Isso é uma hipocrisia. Ninguém é obrigado a
assistir ao filme", queixou-se.

Botero em pequenas doses

O cinqüentenário da obra do artista plástico colombiano Fernando
Botero será celebrado com uma exposição de obras de pequenos
portes em Paris. A mostra na capital francesa será aberta no dia 28 de
março, na Galeria Hopkins-Thomas-Custot, na Avenue Matignon.
"Esta exposição de Paris é diferente das demais que costumo fazer,
porque vou apresentar uma série de obras em pequeno formato.
Generalmente, faço obras de grandes dimensões, mas tinha esses
quadros que eu vinha pintando nos últimos seis ou sete anos", afirmou
Botero. Na mostra francesa, ele apresentará 25 óleos, dez desenhos e
cerca de dez esculturas. Em todas elas, estão presentes as marcas reg-
istradas do artista, como as personagens de formas avantajadas.

CURTA VIAGEM DO JB. PRA QUEM
COSTA DE SE PROGRAMAR

COM ANTECEDÊNCIA.
Todo Domingo, no Cadorno Viaycm

JOIINA1, DO ItltAHIl.

psicoPEowm
TEKOA - Centro de Estudos da
Aprendizagem oferece curso

de especialização em
Psicopedagogla Clínica.

Ministrado por Maria Luíza Leão.
Telefax.: 21-286-2572 ou 556-3975
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Um saíto em queda livre
"Anjo Drn é uma peça de lealro, um vôo ras ante que eu li2 na

vida da psiquialia Dia. Nise da Silveira." Lw, M(mm
Com Berta Zemel Diieção de Luiz Valcazaras

Ingressos: RS 10 e RS 5

Após o espetáculo, o Sesc Rio convida para um

DEBATE

Análise do trabalho da Dra. Nise da Silveira
A modernização do tratamento psiquiátrico

0 trabalho do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial

15 de fevereiro, a partir das21h
c om

Luiz Carlos Mello (diretor do Museu de Imagens do Inconsciente) / Franklin ChoriQ (diretor da Coso das
Palmeiras)

Celmy Ara ri ps (membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise) / Luiz Valcazaras (diietor de Ânjo Duro)
Milton Freire (enliente do Cosa das Palmeiras) / Mediador: Wilson Coutinho (lornolisto e crítico de orle)

Teatro Sesc Copacabana
Rua Domingos Fcneiia, 160 ¦ lei. M8Í088

Apoio: Soáedade Brasileira de Psicanálise - RJ - Museu de Imagens do Inconsaenle - Casa dns Palmeiras

A REVISTA QUE MAIS CIRCULA

PELA CIDADE.

Revista Domingo.
Todo Domingo, no Jornal do Brasil.

www.jb.com.br
i
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Teatro
JOANA CABRAL

Espaço Cultural Sérgio Porto
A atriz está no elenco do drama Eu sou

mais Nelson, dirigido por Ana Kfouri
PROGRAMA

cadernob@jb.com.br
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QUARTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Música
PAULUS 0TÁVI0S
Mistura Fina
O cantor e compositor (az uma prévia do CD Acreditar
faz bem, com lançamento previsto para abril

CINEMA
COTAÇÕES: • ruim * regular bom

ótimo excelente
¦ Os horários dos filmes o os endereços
dos cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

J>0 Caderno B não se responsabiliza poralterações de última hora nos preços, ho-
rários e endereços fornecidos pelos orga-
nizadores e divulgadoros dos eventos, ou
empresas citadas. Os horários podem ser
confirmados por telefono

ESTREIA
CAPITÃES DE ABRIL • Capitães de abril - De
Maria Modeiros Com Stefano Accorsi. Ma-
ria de Medeiros e Fródoric Pierrot
I>Drama. Em Portugal, numa noite do abril
de 1974. o rádio toca uma canção proibi-da. É o sinal para a açüo do grupo que iria
mudar o destino do país Portugal'! 999
Censura: 14 anos.
Circuito: Sala Instituto Moroira Saltos
15h30, 17h50. 20h. Espaço Rio Dosign 2,
14h20. 16h50. 19h20. 21h40 Espaço Uni-
banco 2 14h10. 16h40. 19h. 21h40.

LIMITE VERTICAL - Vertical llmit - Do Martin
Campbell. Com Chris ODonnoll. Robin
Tunnoy e Scott Glenn
1> Aventura. História do jovorn o corajoso
alpinista Peter Garret. organizador e parti-cipante do uma arriscada e espetacular
missão do resgato no K2, a segunda mon-
tanha mais alta do mundo EUA/2000 Con-
sura: 12 anos
Circuito. Star Ipanoma 14h30. 17h, 19h30,
22h Star Rio Shopping 2 16h. 18h30, 211 v
Star Guadalupe 1 15h50, 18h20, 20h50
Slar Itaipu 3 16(1. 18li30. 21lv Shopping
Nilôpolis Squaro 1. 14h40, 16h50. 19h.
21h10. Downtown 1. Downtown 2 12h20.
15h15. 18li10. 21h20 Downtown 12
11 h15. 14h10. 17h05. 20h. Botafogo Praia
6 11M30. MlvtO, 18M10. 21M20 Palácio I
13h. 15h30. 18h. 20h30. São Luiz 3. Rio
Sul 3. 14h, 16h30. 19h. 21h30. Via Parque
5 16h20. 18h50. 21 h20 Hecroio Shopping
2 15h50. 10h2O. 20li50 Shopping Tijuca
3. 16h10. 18h40. 21h10 Iguatomi 4
16(120, 18h50, 21 h20 Nova América 3
15h40. 18h10. 20h40 Ilha Plaza 1 I6h.
18h30. 21h, Madurou a Shopping 3 16h.
18h30. 21 h Grando Rio 6 15h30. 18h.
20h30. Iguaçu Top 1 15h30. 18h. 20h30
Bay Markot 1 15h50. 18h20. 20h50. New
York 4: 15h40. 18h20. 21 h New York 17.
NowYork 18 13h30. 16h10. 18h50.21h30
Art Copacabana 14h30, 17h. 19h30. 22h
Art Fashion Mall 3 16h30. 19h. 21h30 Art
Ouality 1 13h40. 16h. 18h20. 20h40. Art
West Shopping 6 14h, 16h30. 19h, 21h30.
Art Norte Shopping 2 14h, 16h30, 19h.
21h30 Art Unigranrio 1 13h40. 16h.
18h20. 20h40 Art Bauhaus: 14h. 16h20,
18h40. 21 h. Top Cine Leopoldma Shopping

1 14h, 16h20. 18h40, 21 h
DUELO DE TITÃS - Remember the titans - Do
Boaz Yakin Com Denzol Washington. Will
Patton o Wood Harris
3>Drama. Em 1971, o futebol americano
colegial ora tudo para o povo do Aloxan-
dria Mas quando a dirotoria da escola lo-
cal foi forçada a integrar um time do uma
escola de nogros com um tirno do uma os-
cola do brancos, a grando tradição do fute-
boi foi posta em choquo EUA/2000 Con-
sura: livro *
Circuito: Star Guadalupo 2 16h10. 18h30,
20h50. Star Ponha 3 16h10. 18h30.
20h50 Star Itaipu 4 1üh10. 18h30. 20h50
Shopping Nilôpolis Squaro 2. 14h50. 17h,
19h, 21h. Downtown 10 12h45. 15h25.
18h05. 20h45. Botafogo Praia 3 10h30.
13h15. 16h, 18h45, 21h35. Roxy 2 14h20.
16h40. 19h. 21h20 Rio Sul 4 14h40. 17h.
19h20. 21 h40 Leblon 2 14h30. 16h50.
19h10, 21 h30 Via Parque 3 16h30.
18h50, 21h10 Recreio Shopping 4, 16h20.
18h40. 21 h. Iguatomi 3 16h30. 18h50.
21h10 Nova América 4 16h20, 18h40.
21 h Grando Rio 3 16h. 18h20.20h40 Bay
Markot 2 14h. 16h20. 18h40. 21 h New
York 5 14h30. 17h. 19h30, 22h Art West
Shopping 2 14h30. 16h40. 18h50. 21 h
BRUXA DE BLAIR 2, 0 LIVRO DAS SOMBRAS- Book ol shadows: Blair wilch 2 - De Joo
Berlinger. Corn Triston Skylor. Stephen B
Turner o Erica Leerhson
X>Suspense. Quatro jovons participam do
um tour em Black Hills, organizado por um
oportunista quo criou o passeio turístico
Caça á bruxa do Blair Elos passam uma
noite na floresta e vivem oxpenôncias quováo além do quo a própria monto humana
imagina. EUA/2000
Circuito: Shopping Nilôpolis Squaro 3
15h, 16h50, 18h50. 20h50 Downtown 5
12h. 14h30. 16h45. 19h15. 21h30. Roxy 1
16h. 18h. 20h. 22h. Sâo Luiz 1 14h, 16h.
18h. 20h, 22h. Rio Sul 1: 14h. 16h, 18h.
20h. 22h. Leblon 1 14h. 16h, 18h. 20h.
22h. Via Parque 4 15h50. 17h50. 19h50.
21h50. Recreio Shopping 1 15h 10. 17h10.
19h10. 21h10 Shopping Tijuca 2 15h30.
17h30. 19h30. 21h30. Iguatomi 5 15h30.
17h30, 19h30, 21h30 Norte Shopping 2
15h, 17h, 19h. 21 h Nova América 2
19h20, 2th10 Grando Rio 2 15M0.
17h10. 19h10. 21h10 Iguaçu Top 3 15h.
17h. 19h. 21 h. Contor 15h30. 17h30.
19h30, 21h30. New York 3 14h20. 16h20.
18h20. 20h20. 22h20. New York 9 18h20.
20h20, 22h20. New York 14. 14h. 16h. 18h.
20h. 22h. Art West Shopping 3 14h20,
16h40, 19h. 21h20 Top Cine Leopoldma
Shopping 2 13(i50. 15(i40, 17h30, 19(i20,
21h10

CONTINUAÇAO

E>

PERTO DE VOCE

BARRA/RECREIO/JACAREPAGUÀ
DOWNTOWN (Cinemark}- (Av das Amôrl-
cas. 500/2v andar). 1 (143 I ): Limito
vorticat. 12h20, 15h15, IBhtO. 21h20 2
(131 ILimito vorticat. 12h20. 15h15,
18h10, 21h20. 3 (237 I.): Corpo tocha-
do 10h55. 13h30, 16h. 18h30. 21 h. 4
(206 I): Náufrago 12IH0. 15(140.
18h50. 22h 5 (307 I.) Bruxa de Blair 2
12h. 14h30. 16h45. 19h15, 21h30 6
(172 I ); Entrando numa fria: 11h30.
14h, 16h35. 19h05, 21tl35. 7 (156 I ):
Corpo fechado 11h55. 14h25. 16h55.
19h25. 21h55 8 (287 I) Náufrago
11h05, 14h20, 17h30, 20h40 9 (156 I)
A fuga das galinhas: 11h45. 14h50
(dub). Náufrago 17h30, 20h40. 10
(172 I ): Duolo de Titãs, 12h45. 15h25.
18M05. 20h.t5. 11 (1-15 I ): Tainã
12M30. 14h40 Poucas o boas: 16h50.
19h10, 21 h40 12 (267 I.): Limito vorti-
cal 11 h 15. Mh10. 17h05. 20h. 2* a 5"
RS 6 (sessóos do 10h às 18h) o RS 9
(sessões dopois das 18h), 6* a dom o
feriados RS 9 (sessóos do 10h às 18h)

RS 11 (sessões dopois das 18h) RS
6 (4*) Crianças o maiores de 60 pa-
gam meia.

ESTAÇÃO BARRA POINT- (Av. Armando
Lombardi. 350 - 529-4829) 1 (150 I ):
Poucas o boas: 14h. 16h, 18h, 20h.
22h 2 (150 I.): A copa: 15h40. 17h40.
19h40. 21 h40 RS 8 (2a a 5*. exceto fo-
riados) e RS 10 (6a a dom )

UCI: NEW YORK CITY CENTER- (Av das
Américas. 5.000 - 529-4840) 1 (168 I ):
Um homem de família 17h45, 20h25
Popstar 13h55. 15h50 2 (238 I ): So-
ciedade secreta: 14h45. 17h. 19h15.
21h30 3 (383 I) Bruxa do Blair 2
14h20, 16h20. 18h20. 20h20. 22h20 4
(383 I) Limite vertical 15h40. 18h20.
21 h 5 (307 I.) Duelo do Titãs. 14h30.
17h. 19h30. 22h. 6 (173 I.) Corpo fe-
chado: 15h05. 17h25. 19h45. 22h05. 7
(158 I ) A nova onda do Imperador
13h55. 15h50, 17h45. Highlandor.
19h40. 21 h35. 8 (299 I ) Náufrago
151)20. 18h15. 21h10 9 (159 I ): A fuga
das galinhas 14h35. 16h30 Bruxa de
Blair 2 18h20. 20h20. 22h20 10 (297) Contos proibidos do Marquês do Sa-
de 21h35. Tainá 13h55. 15h50.
17h45 1 1 (277 I ): Entrando numa fria
15h. 17h20. 19h40. 22h. 12 (166 I.)
Corpo fechado 14h. 16h20. 18h40.
21 h 13 (215 I ) Naufrago 14h55.
17h50. 20h45 14 (253 I ) Bruxa do
Blair 2 14h. 16h. 18h, 20h. 22h. 15
(383 I ) Beatles - os reis do ié iô iô: 14h.
16h Lenda urbana: 18h. 20h15. 22h30.
16(253 I.) O 6" dia 15h45. 18h20.
20h55. 17 (216 I ): Limite vertical:
13h30. 16h10. 18h50. 21h30 10 (167I ) Limito vertical 13h30. 16h10,
18h50. 21h30 RS 6 (2a a 5". sessjos
até 18h). RS 11 (6a a dom . sessies
após 15h) o RS 9 (2" a 5o. sossios após
18h). RS 9 (6M a dom . sessios até
15h) O UCI avisa que a entrada de me-
nores em filmes com censura só sera
permitida mediante a apresentação de
documento de identidade, mesmo eles
estando acompanhados de responsá-
vol

VIA PARQUE (Av Ayrton Senna. 3 000 -
529-4848) 1 (290 I ): Entrando numa
fria 16h40, 18h50, 21h 2 (311 I ):
Náufrago 15h10. 18h. 20h50 3 (308I) Duelo de Titãs. 16h30. 18h50.
21h10 4 (311 I ): Bruxa de Blair 2.
15h50. 17h50. 19h50. 21h50 5(313 1):
Limite vertical 16h20, 18h50. 21h20 6
(340 I) Corpo fechado 17h. 19h10.
21h20 RS 5 (2° a 5*. sessões até 18h).
RS 7 (6" a dom . sessóos até 18h) o RS
6 (?" a 5a. sessóos após 18h, oxcoto fe-
riados). RS 8 (6a a dom , sessõesies
após 18h) Crianças o maiores do 60
pagam moia.

RECREIO SHOPPING- (Av das Américas.
19 019 - 529-4848) 1 (247 I) Bruxa
de Blair 2 15h10. 17h10. 19h10.
21 h 10. 2 (330 I ) Limito vertical 15h50,
19h20. 201)50 3 (330 I): Náufrago
14h50. 17h40. 20h30 4 (247 I ) Duelo
do hi.is 16h;'0. 18(1.10, 21h RS 6 (2" a
5°) o RS 10 (6a a dom ). Crianças o
maiores do 60 pagam meia

ART OUALITY (Av Geroniário Darias.
1 400 - 529-4888) 1 (168 I ) Limito ver-
tical 13h40, 16t). 18h20. 20t)40 2(154

I ) Tainá: 15h, 17h. Sociedade secreta:
19h. 21 h RS 3 (2a a 5". exceto feriados)
o RS 5 ( 6a a dom o feriados) Crianças
e maiores do 60 pagam meia.

STAR RIO SHOPPING - (Estrada do Gabi-
nal, 313 - 529-4884) 1 (208 I ): Naufra-
go 15h20. 18h. 20h40 2 (130 I ): Lim-
ite vertical: 16h. 18h30. 21 h. 3 (100 I ):
Corpo fechado 16h30. 18h40. 20h50.
RS 3 (2a a 5a) e RS 6 (sáb. dom., e fe-
riados) Crianças o maiores 60 pagammeia.

ESPAÇO RIO DESIGN- (Av das Américas.
7777, 3" piso - 438-7590- ). 1 (149 I ):
Náufrago 14h. 16h30. 19h. 21h30 2
(88 I): Capitães do Abril 14h20. 16h50.
19h20. 21 h40 3 (116 I ): Entrando nu-

ma Iria: 14h10. 16h. 18h, 20h. 22h. RS
5 (2* a 5*. até às 18h). RS 8 (2* a 5".
após às 18h), RS 7 (6a a dom . e feria-
dos. até às 18h) e RS 10 (6* a dom., e
feriados, após às 18h). Crianças o
maiores do 60 pagam meia.

BOTAFOGO
BOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Cinemark)-
(Praia de Botafogo. 400 - 237-9484 -).
1 (137 I ): A fuga das galinhas: 10h25.
12h40. 14h50. 17h05 2 (137 I.) High¦
landor. 19h15, 21h30 Entrando numa
trio: 15h10. 17M45. 20h20. 3 (254 I.)
Tainá: 10h40. 12h55 Duolo do Titãs:
10h30. 13h15. 16h. 18li45. 21h35 4
(228 I ): Corpo fochado 15h30. 18h15.
20h50 A nova onda do Imperador.
11h15. 13h20 (dub.) 5 (289 I.) Náutra-
go 11h10. 14h20, 17h30. 20h45 6
(289 I ): Limito vorticat, 11h30. 14h40.
18ht0. 21h20. RS 6 (2* a 5*. sessões
até 18h), RS 10 (6a a dom., sessões até
18h) e RS 10 (2* a 5'. sessões apôs
18h. exceto feriados). RS 11 (6a a
dom . sessões após 18h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia

ESPAÇO UNIBANC0- (Rua Voluntários
da Pátria, 35 - 529-4829) 1 (267 I):
Poucas o boas- 14h20, 16h20. 18h20,
20h20. 22h20 2 (228 I.): Capitães do
Abril. 14h10. 16h40, 19ti. 21M40 3 (104

). A copa 14(1. 16h, 18ti, 20h, 22h. RS
8 (2a a 5a. exceto feriados) e RS 10 (6a
a dom ).

ESTAÇÃO BOTAFOGO- (Rua Voluntários
da Pátria, 88 - 529-4829) 1 (280 I ): As
coisas simples da vida: 14h20. 17h40.
21h. 2 (41 I ): Babilônia 2000. 15h.
16h40, 20h20, 22h Brava gonto brasi-
loira: 18(120 3 (66 I.): Beatles - os reis
do iô iô iô 14h30, 16h20, 18h10. 20h.
21h50 RS 8 (2a a 5a. oxceto feriados) e
RS 10 (6a a dom ).

RIO 0FF-PRICE- (Run General Severla-
no, 97/Loja 154 - 529-4B48). 1 (205 I.):
Corpo fechado 15h. 17h10, 19h20.
21h30 2 (163 I ): Entrando numa fria:
16h40, 18h50, 21 h RS 6 (2a a 5a. sos-
sões até 18(i). RS 8 (6* a dom . sos-
sões até 18h) e RS 8 (2a a 5a. sessões
após 18h. exceto feriados), RS 10 (6a a
dom., sessões após 18h)

RIO SUL- (Rua Lauro Müllor, 116/Loja
401 - 529-4848) 1 (160 I) Bruxa de
Blair 2. 14h. 16h. 18h, 20h. 22h. 2 (209
I) Ndutrago 13H30. 16li, 18li40.
21 fi20. 3 (151 I ): Limito vortical, 14h.
16(130, 19h, 21(130 4 (156 I ) Duelo de
Iitás 141140. 17(1. 191120, 2 Hl40 RS 7

(2° a 5". sessões até 18h), RS 9 (6a a
dom , sessões até 18h) RS 9 (2 a 5a.
sessões após 18h, oxcoto feriados) e
RS 11 (6a a dom., sessões após 18h)
Crianças e maiores do 60 pagam meia

CAMPO GRANDE
ART WEST SHOPPING- (Estrada do Mon-
danha, 555- 529-4888) 1 (210 I ) Cor-
po fechado: 15h. 17h10. 19h20. 21h30.

(182 I): Duolo de Titãs 14h30. 16h40,
18h50. 21 h. 3 (228 I ): Bruxa de Blair 2
14h20. 16h40, 19h. 21h20 4 (216 I ):
Popstar 15h30, 17h20, 19ll10, 21 h. 5
(252 I): Náufrago: 13h10. 15h50.
18fi30. 21h10 6 (224 I): Limite vertical
14h, 16h30. 19h. 21h30 RS 5 (2a a 5a.
oxcoto feriados, até às 18h) o RS 6 (2a
a 5a. exceto feriados, após 18h). RS 7
(6a a dom e feriados, até às 18h) e RS
8 (6° a dom o feriados, após às 18h)
Crianças o maiores de 60 pagam meia.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA- (Rua
do Cateto, 153 - 529-4829 - 89 I.).
Tainá 15h, sáb. e dom . a partir do
13h20 Saló ou os 120 dias de Sodo-
ma 16h40. 18hf>0 :J1h RS 6 (2" a 5",
oxcoto feriados) o RS 8 (6J a dom )

ESTAÇÃO PAISSANDU (Rua Senador
Verguoiro. 35 - 529-4829 - 450 I ) A
camareira do Titanic 15h40. 17h40.
19h40. 21 h40 RS 7 (2a a 5a. exceto fe-
riados) e RS 9 (6a a dom )

LARGO DO MACHADO- (Largo do Ma-
chado. 29 - 205-6842) 1 (835 I ): O
pequeno vampiro 14h. Entrando numa
fria 15h50, 17h50 Highlandor 20h.
21h30 2 (419 I ) Beatles- os reis do iô
iô iô 14h30. 16h 10. 1 7h50. 19h30,
21h10 RS 6 (2a a 5a. oxcoto feriados,
até as 18h) e RS 8 (2° a 5a. oxceto fe-
riados. após às 18h, o do 6" a dom o
feriados até às 18h) RS 10 (6a a dom
o feriados após às 18h Crianças e
maioros de 60 pagam moia.

SÃO LUIZ- (Rua do Calote, 307 - 529-
4848). 1 (140 I ): Bruxa do Blair 2. 14h.
16h, 18h. 20h, 22h 2 (258 L): Náufra-
go 13h30, 16h. 18h40. 21h20 3 (267
I.): Limito vorticat 14h, 16h30. 19h.
21h30. 4 (149 I ): Corpo fochado:
15h10. 17h20. 19h30, 21h40 RS 7 (2aa 5a, sessões até 18h), RS 9 (2a a 5a,
após 18h) RS 9 (6a a dom , sessóos até
18h) RS 11 (6a a dom . após 18h)
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL-

(Rua Primeiro de Março, 66 - 808-
2020-99 I.) ver Mostra. RS 8

CASA FRANÇA-BRASIL- (Rua Visconde
de itaboral, 78 - 253-5366- 53 I ): Ver
Extra RS 2. Estudantes e maiores de
60 pagam meia

ESTAÇÃO PAÇO- (Praça 15. 48 - 529-
4829 - 64 I.) Vor Mostra. RS 6

0DE0N BR- (Praça Mahatma Gandhi, 2- 529-4829 - 714 I ): O auto da compa-
docida: 13h. (proço promocional R$ 2).
Poças o boas: 15h. 17h, 19h. 21 h RS
8 Estudantes e maiores de 60 pagammeia.

PALÁCIO- (Rua do Passeio, 40 - 529-
4848). 1 (1.001 I ): Limito vorticat. 13h,
15h30. 18h, 20h30. 2 (304 I ): Náufra-
go 14h30, 17h20, 20h10 RS 6 (2* a 5'.
sessões até 15h). RS 6 (2a a 5a, ses-
sões após 15h) e RS 6 (6a a dom ).

COPACABANA
ART COPACABANA- (Av N S do Copa-
cabana. 759 - 529-4888 - 836 I ): Lim-
ito vorticat. 14h30. I7h, 19h30, 22h RS
6 (2a a 5a. oxceto feriados, até às 18h)
e RS 7 (2a a 5a. exceto feriados, após
às 18h) o RS 8 (6a a dom., e feriados,
até às 18h ) o RS 9 (6a a dom., o foria-
dos) . Crianças e maiores 60 pagammeia.

COPACABANA - (Av N S do Copacaba-
na, 801 - 529-4848 - 712 I ): Náufrago:
15h20, 18IH0. 21 h RS 6 (2a a 5a. até
18h). RS 8 (6a a dom., sessões até 18h,

2a a 5a. sessões após 18h, exceto fe-
riados). RS 10 (6a a dom , sossõos
após 18h) Crianças e maiores do 60
pagam meia.

NOVO JÓIA- (Av N S do Copacabana.
680 - 529-4829 - 95 I ): Banhos 14h
Dançando no escuro 15h40, 18h20,
21 h. RS 6 (2a a 5a. oxcoto feriados) e
RS 7 (6a a dom.)

ROXY- (Av N.S. de Copacabana, 945 -
529-4848). 1 (400 I ): Bruxa do Blair 2.
16h, 18h. 20h. 22h 2 (400 I ): Duolo do
Titãs: 14h20, 16h40. 19h. 21h20. 3
(300 I ): Poucas o boas 15h15. 17h15.
19h15. 21h15. RS 6 (2a a 5°. sessões
até 18h), RS 8 (6a a dom., sessões até
18h, e 2a a 5a. sessões após 18h. exce-
to feriados), RS 10 (6a a dom , sessões
após 18h). Crianças e maiores do 60
pagam meia

GÁVEA/SÀO CONRADO
SALA INSTITUTO MOREIRA SALLES -
(Rua Marquês de São Vicente, 476 -
512-6448 - 120 I ): Capitãos de Abril:
151130, 17(150, 20li. RS 7 (3a a 5") o RS
9 (6a a dom ).

ART FASHION MALL- (Estrada da Gávea,
899 - 529-4888) 1 (164 I ) Sociedade
secreta 16h. 18h. 20h. 22h 2 (356 I ):
Náufrago: 15h50. 18h30, 21 h 10. 3 (325

): Limite vertical: 16h30, 19h, 21h30 4
(192 I.): Beatles-os reis do iô iô iô: 16h,
17h40. 19h20. 21 h. RS 7 (2a a 5a. exce-
to feriados, até às 18h) o RS 8 (2a a 5a,
exceto feriados, após ás 18h). e RS 9
(6° a dom., o feriados) e RS 11 (6a a
dom . o feriados). Crianças e maioros
de 60 pagam meia.

GUADALUPE

16h20. 19h, 21h40. RS 8 (21 a 5». exce-
to feriados) e RS 10 (6a a dom ).

STAR IPANEMA- (Rua Visconde de Pira-
já. 385 - 529-4884 - 385 I ): Limito vor-
ticat. 14h30, 17h. 19h30. 22li. RS 8 (2*
a 5") RS 10 (6" a dom., e feriados).
Crianças o maiores 60 pagam meia.
LEBLON- (Av. Ataulfo de Paiva, 391 -
529-4848) 1 (714 I ): Bruxa do Blair.
14h. 16h. 18h, 20h. 22h. 2 (300 I ): Du-
elo de Titãs-, 14(130, 16h50. 19h10.
21h30 RS 7 (2* a 5", sessões alô 18li).
RS 9 (6a a dom., sessões até 18h) e RS
9 (2fl a 5a. sessões após 18h, exceto fe-
riados), RS 11 (6" a dom., sossõos
após 18h). Crianças o maiores 60 pa-
gam meia.

MADUREIRA

STAR MARKET CENTER GUADALUPE-
(Av Brasil, 22.693 - 529-4884). 1 (154I.): Limite vertical: 15h50, 18h20,
20h50 2 (154 I ): Duolo de titãs: 16h10.
18li30. ?0hri0 RS 3 (?.' a 5») e RS 6 (6"
a dom . e feriados) Crianças o maiores
do 60 pagam meia.

ILHA DO GOVERNADOR
ILHA AUTO CINE- (Praia de São Bento.
s/ny - 3393-3211 - Drive-in): Lenda ur-
bana 2 20li. 21h-10. 23h RS 7

ILHA PLAZA - (Av Maestro Paulo e Silva.
400/158 - 529-4848) 1 (255 I ): Limite
vertical 16h, 18h30. 21 h. 2 (255 I ):
Náufrago 14h50, 17h40, 20h30 RS 5
(2a a 5a, sessões até 18h), RS 7 (6a a
dom . sessões até 18h) e RS 7 (2a a 5a.
sessões após 18h, oxcoto feriados). RS
9 (61' a dom , sessões após 18h) Crian-
ças e maiores do 60 pagam meia.

IPANEMA/LHBLON
CÂNDIDO MENDES- (Rua Joana Angéli-
ca. 63 - 267-7295 - 99 I.): 102 dálma-
tas; 15h. 17h. O jantar 19h. 21h RS 6
(4a e 5a) o RS 8 (6a a dom ).

CINECLUBE LAURA ALVIM- (Av Vieira
Souto, 176 - 267-1647).1 (77 I ): Boat-
les-os róis do iô iô iô: 16h30, 18h15.
Dançando no escuro 20h 2 (45 I ):
Banhos: 17h. 19h, 21h 3 (52 I ): A fuga
das galinhas: 16h20, 18h, 19h35
(dub ). Alta fidelidade: 21 h 10. RS 6 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 8 (6a a dom ).

ESTAÇÃO IPANEMA- (Rua Visconde de
Pirajá, 605 - 529-4829 -). 1 (141 I.):
Tainá 14h20 Poucas o boas: 16h, 18h,
20h, 22h. 2 (163 I ): Náufrago 13h40.

MADUREIRA SHOPPING- (Estrada do
Portela. 222/Lj.301 -529-4848). 1 (159
I ): Corpo fochado: 14h30. 16h40.
18h50. 21(1. 2 (161 I ): Popstar 15h50.
17h40, 19h30, 21(i20. 3 (191 I ): Limite
verticat. 16h, 1Bh30, 21H 4 (191 I ):
Níiutrago: 15h, 17h50, 20h40 RS 5 (2'
a 5a. sessões até 18h). RS 7 (6a a
dom., sessões até 18h) e RS 6 (2a a 5a.
sossões após 18h. exceto foriados). RS
8 (6* a dom., sessões após 18li) Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

MÉIER/PIEDADE/DEL CASTILHO
ART NORTE SHOPPING- (Av Suburbana,
5.332-529-4888). 1 (240 I ); Corpo te-
chado 14h50. 17h, 19b10. 21M20. 2
(240 I.): Limito vorticat. 14h, 16h30.
19h, 21 (i30 RS 5 (2" a 5". oxcoto (oria-
dos, até às 18h) o RS 7 (2a a 5a. exco-
to feriados, após às 18h ), RS 7 (6a a
dom . até às 18h.) o RS 9 (6a a dom .
após às 18h) Crianças o maiores de 60
pagam meia.

NOVA AMÉRICA- (Av Automóvel Club,
126 - 529-4848) 1 (261 I) Naufrago
1-1(150. 17(140. 20(130 2 (240 I ). Bruxa
do Blair 2. 19h20, 21h10 Popstar.
15(130, 17h20. 3 (260 í.):Limite vertical.
15h40, 181110, 20h40 4 (185 I ) Duelo
do titãs: 16h20, 18h40. 21 h. 5 (261 I )
Corpo fechado: 18h30, 20ti50 Tainá:
14(150, 1611-10 RS 5 (2* a 5*. sessões
até 18h), RS 7 (6a a dom., sessóos até
18(1) e RS 7 (2* a 5". sossõos após 10ti.
exceto feriados). RS 9 (6a a dom., sos-
sões após 18h) Crianças e maioros do
60 pagam meia.

NORTE SHOPPING- (Av Suburbana,
5.474 - 529-4848) 1 (240 I ) Náufrago,
15h10, 18(1. 201150 2 (240 I | Bruxa de
Blair 2 15(1, 17h. 19(i. 21li RS 5 (2" a
5a. sessóos até 18h), RS 7 (6J a dom .
sessões até 18h) o RS 7 (2a a 5a, ses-
sões após 18h, exceto feriados), RS 9
(6a a dom , sossõos após 18h) Crian-
ças e maiores do 60 pagam moia

TIJUCA/ANDARAÍ
SHOPPING TIJUCA- (Av Maracanã, 987/-
3" andar - 529-4848) 1 (192 I ) Náutra-
go 15h20, 18h 10, 21li 2 (130 I ) Bruxa
de Blair 2 15(i30. I7(i30, 19h30,
21h30 3 (195 I.) Limite vorticat. 16h10,
18M40, 21(110 RS 7 (2" a 5", sessões
até 18h), RS 9 (6a a dom., sessões até
18h) e RS 9 (2a a 5a. sessões após 18h.
oxceto feriados) o RS 11 (6a a dom .
sessões após 18h) Crianças o maiores
de 60 pagam moia

SHOPPING IGUATEMI- (Rua Barão do
São Francisco, 236/3° andar - 529-
4848) 1 (240 I.) Náufrago: 15h20,
18h10, 21h 2 (156 I ) Corpo iechado:
14h50, 17(1, 19(110. 2(120 3 (156 I)
Duelo de titãs 16h30. 18h50. 21h10. 4
(188 I ) Limite verticat 16h20. 18h50.
211120 5 (155 li Bruxa dc Blair 2

1 5h30 17il30, 19(130.21(130. 6(1521 I
Entrando numa fria 18h30. 20h50
Popstar 14h50. 16h40 7(146 1) High-
landor 21h40 Tainá: 16h10, 18h.
19h50 RS 6 (2a a 5a. sessões até 18h),
RS 8 (6a a dom . sessões até 18h) RS 8
(2a a 5a. sossóos após 18h. exceto fe-
nados) e RS 11 (6" a dom , sossões
após 18h) Crianças e maiores de 60
pagam meia

NILOPOLIS

NITERÓI

- 719-7449 - 528 I ): A fuga das gali-nhas: 17h (dub ). O vento nos lovarà;
18h40. Cavalgada com o Diabo: 21h.RS 2 (2°). RS 4 (3B a 5') o RS 6 (6" adom).

ESTAÇÃO ICARAÍ- (Rua Coronel Moroira
César, 211/153 - 529-4829 - 171 I.):Tainá: 14h40. Boatles-os róis do iô iô iô:
16h20, 20h. Entrando numa fria: 18h,
21h40 RS 6 (2# a 5a. oxcoto feriados).
RS 8 (6a a dom ).

ICARAÍ- (Praia do Icaral. 161 - 529-4848 - 852 I.): Náufrago: 15h20,
18h10, 21 h. RS 6 (2a a 5*, sossões até18h), RS 8 (6a a dom., sossõos até 18h,
e 2a a 5a. sossõos após 18h, oxceto fe-
riados) e RS 10 (6a a dom., sessões
após 18h). Crianças o maiores do 60
pagam meia

SHOPPING BAY MARKET- (Rua Visconde
do Rio Branco, 360 - 529-4848) 1 (221I.) Limite vertical 15h50, 18M20. 20(150
2 (221 I.) Duolo do Titãs 14h, 16h20,
18h40. 21 h 3 (207 I ) Corpo fochado:
16h40, 18h50, 21h. 4 (207 I) Popstar
15(120, 171110. 19(1, 201150 RS 5 (2' a
5a. sessõesies até 18h), RS 7 (6a a
dom , sessões até 18h) o R$ 7 (2a a 5a.
sessões após 18h. oxcoto feriados) o
RS 9 (6° a dom . sossõos após 18h).
Crianças o maioros do 60 pagam moia

STAR ITAIPU MULTICENTER- (EstradaFrancisco Cruz Nunes. 6 501 - 529-
4884) 1 (115 I ): Contos proibidos do
Marquôs do Sado 16h. 18M20. 21 h. 2
(1931 ) Náufrago 15h20. 18h. 20h40. 3
(227 I): Limite vertical 16h. 18h30.
21 h 4 (150 I ) Duolo de titãs: 16h10.
18h30. 20h50 RS 4 (2a a 5a. oxcoto fo-
riado) o RS 8 (6a a dom . o foriados).
Crianças e maiores do 60 pagam meia.

NOVA IGUAÇU
IGUAÇU TOP SHOPPING- (Rua Governa-
dor Roberto Silveira. 540/2ü andar -
529-4848) 1 (222 I ) Limite vorticat
15h30, 18h, 20h30 2 (234 I ): Náufra-
go 14h40. 17h30. 20h20 3 (200 I )
Bruxa do Blair 2. 15h. 17h. 19h. 21 h.
RS 5 (2a a 5a. sessões até 18h), RS 7
(6a a dom . sossóos até 18h) o RS 6 (2a
a 5a. sessóos após 18h. oxcoto foria-
dos). RS 8 (6a a dom., sossóos após
18h) Crianças o maiores do 60 pagammeia

PENHA

SHOPPING NILOPOLIS SQUARE - (Rua
Professor Alfredo Gonçalves Filguei-
ras, 100. Loias 327/328 - 792-0824- )
1 (160 I.):): Limito vorticat. 14h40.
16(150. 19(1. 211110 2 (100 I ) Duolo de
Titãs 14(150. 17(1. 19(1. 2111 3 (150 I ).
Bruxa do Blair 2. 15h, 16h50, 18h50.
20h50. RS 4 (2» a 5") o RS 6 (6" a
dom ). Crianças o maiores do 65 pa-
gam moia.

TOP CINE LEOPOLDINA (Av Brás do Pi-
na. 148 - 529-481 1) 1 (182 I ) Limito
vorticat 14h. 16h20. 18h40. 21 h 2(182

I ) Bruxa do Blair 2 13h50, 15h40,
1 7ll30. 1 9(i20. 21(110 RS 4 (2* a 5'. ex-
coto foriados) o RS 6 (6a a dom ).
Crianças e maioros do 60 pagam moia

STAR PENHA SHOPPING (Av Brás do Pi-
na. 150/317 - 529-4884 -) 2 (99 I ):
Highlandor. 15h10. 17h, 18h50. 20h40
3 (120 I ): Duolo do titãs 16h10. 18h30,
20h50 RS 3 (2a a 5a, oxcoto foriados)
RS 6 (6a a dom o foriados). Crianças o
maioros do 60 pagam moia

SÃO GONÇALO/
SÃ0J0Ã0 DEMERITI
CINE-TEATRO ALCÂNTARA - (Rua Capi-
tão Antônio Martins. 183 - 701-4226 -
180 I): Tainá 17h. Popstar 19h RS 5.
SHOPPING GRANDE RIO- (Rodovia
Pres Dutra. Km. 4 - 529-4848) 1 (240
I ): Náufrago 14h40. 17h30. 20h20. 2
(179 1): Bruxa do Blair 2. 15h10. 17h10,
19(110, 21h10 3 (164 I ) Duplo do titüs
16h, 18(120.20(140 4(1701) Corpo to-
chado 161130. 18h40. 20M50 5(1/0 1.)
Popstar 1 5(130 1 7(i20. I9ll10. 21 ll 6
(230 I ) Limito vorticat 15h30. 18h,
20h30 RS 5 (2a a 5". sossóos até 18h).
RS 7 (6a a dom , sessões até 18h) e RS
6 (2a a 5a. sessões após 18h. exceto fe-
riados), RS 8 (6a a dom , sossóos após
18h) Crianças o maioros do 60 pagam
moia.

DUQUE DE CAXIAS
ART UNIGRANRIO- (Rua Marquôs do
Herval. 1216/A - 529-4888) 1 (195 I.)
Limito vertical: 13h40. 16h. 18h20,
20(140 2 (120 I) Popstar 15ll30
Náutrago 17h40, 20h20 RS 3 (2» a 5".
oxceto feriados) e R$ 4 (6a a dom., o fe-
riados) Crianças o maiores do 60 pa-
gam meia

PETR0P0L1S

CENTER- (Rua Coronel Moreira César.
265 - 529-4848 -3151.) Bruxa de Blair
2 15(130. 17(130. 19(130, 21 (130 RS 6
(2a a 5a, sessões até 18h), RS 8 (6a a
dom . sessões até 18h, o 2a a 5a, ses-
sões após 18h. oxcoto foriados) o RS
10 (6a a dom., sessões após 18ti)
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

CINE ARTE UFF - (Rua Miguel de Frias, 9

ART BAUHAUS- (Rua Doutor Nélson do
Sá Earp. 88 - 246-0408 - 164 I.) Limito
vertical 14h. 16li20. 18li40, 21 h RS 4
(2a a 5a. exceto feriados) o RS 6 (6a a
dom.) Crianças e maioros de 60 pa-
gam meia.

TOP CINE PETRÓPOLIS- (Rua Torosa,
1 515/2» piso - 529-4811) 1 (210 I ): A
nova onda do imperador. 15h30. Corpo
techado.MU, 19(1. 21 ti 2 (154 I) O po-
quono vampiro 14h10 Highlandor
16h. 17(140. (9(120. 21(110 RS 4 (2» a
5a. exceto feriados) e RS 6 (6a a dom ).
Crianças e maiores do 60 pagam meia.

BABILÔNIA 2000 - Babilônia 2000- Do Eduar-
do Coutinho.
5>Documentário. Na manhá do último dia
do 1999, uma equipe de cinema sobe o
morro da Babilônia, em Copacabana, pararegislrar os preparativos para a lesla do ré-
veillon. Brasil/2000. Censura: livre. * ? * ?
Circuito: Estação Botalogo 2 15h.
16h40, 20h20, 22h.

ENTRANDO NUMA FRIA • Mect the parents -
De Jay Roach. Com Robert De Niro, Ben
Stiller e Teri Polo.
^•Comédia. A constrangedora história de
um futuro genro que se esforça, inutilmen-
te. para tentar causar uma boa impressão
à família da namorada. EUA/2000. Censu-
ra: 12 anos.
Circuito: Downtown 6. 11h30. 14h, 16h35.
19h05. 21h35. Botafogo Praia 2. 15h10,
17h45, 20h20. Largo do Machado 1:
15h50, 17h50. Rio Off-Price 2. 16h40.
18h50, 21 h. Via Parque 1: 16h40. 18h50,
21(1. Iguatemi e. 18h30, 20h50 New York
11: 15h, 17h20, 19h40, 22h. Espaço Rio
Design 3. 14h10, 16(1, 18h, 20h, 22h. Es-
tação Icarat. 18h. 21h40.

BEATLES, OS REIS DO IÊ-IÊ-IÊ - A hard day s
night - De Richard Lester. Com John Len-
non. Paul McCartney, George Harrison e
Ringo Starr.
£>Comédia musical. O ano é 1964, quando
quatro jovens de Liverpool estão prestes a
mudar o mundo. O filme retrata os Beatles
recém-chegados ao estrelato. Inglaterra/-
1964. Censura: livre. ???
Circuito: Largo do Machado 2. 14h30.
16h10, 17(150, 19h30, 21h10. Cineclube
LauraAIvim 1:16h30,18h15. NowYork 15:
14h, 16h. Estação Botafogo 3 14h30,
16h20, 18h10, 20h, 21h50. Estação tcaraí
16h20. 20h. Art Fashion Mall 4: 16h,

17h40. 19h20, 21 h
A COPA - The cup - Do Khyonlso Norbu
Com Orgyen Tobgyal Lodro e Neten Chok-
ting.
}>Comédia. Uma história sobre a fuga de
dois jovens moninos do Tibete até um mo-
nastério localizado nas montanhas do Hi-
malaia Apaixonados por futebol, mas pre-
sos a rígida disciplina do monastério budis-
ta. eles provocam uma grande confusão
para assistir á final da Copa do Mundo de
1998 Austrália/Butão/1999. Censura: livre.
? ? *
Circuito: Espaço Unibanco 3 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Estação Barra Point 2
15h40, 17h40, 19h40, 21h40.

POUCAS E BOAS - Sweet and lowdown - do
Woody Allen. Com Sean Penn, Ben Du-
can o Dan Moran.
l>Drama. Uma fantasiosa biografia de um
lendário guitarrista de jazz, Emmet Ray.
EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Downtown 11: 16h50, 19h10,
21h40. Roxy 3 15IH5. 17H15. 19ll15,
21h15. Espaço Unibanco 1 14(i20. 16li20.
18h20. 20h20, 22h20. Estação Barra Point
1: 14(1. 16h, 18(1, 20(1, 22(1. Estação Ipane-
ma 1: 16h. 18(1, 20h, 22(1 Odeon BR. 15h,
17h. 19h, 21h.

AS COISAS SIMPLES DA VIDA - Yi Yi - De Ed-
ward Yang. Com Nianzhen Wu. Jonathan
Chang.
/>Drama. NJ Jian, sua mulher e dois filhos
são uma típica família de classe média,
que divide o apartamento com a sogra jáidosa. Jian é sócio de uma firma bem su-
cedida de hardware, mas que em breve irá
à falência caso não mude de diretoria. Tai-
wam/2000. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Botafogo 1: 14h20.
17h40, 21h.

TAINÁ, UMA AVENTURA NA AMAZÔNIA - Do
/

Tânia Lamarca e Sérgio Bloch. Com Euni-
co Baía, Caio Romei e Rui Polanah.
5>Avontura. Tainá, uma indiazinha órtã de 8
anos. vive na Amazônia com sou velho e
sábio avô Tigê. quo a ensina as coisas da
floresta. Brasil/2000. Censura: livro. *?*
Circuito: Downtown 11: 12h30, 14h40.
Botafogo Praia 3. 10h40. 12h55. Iguatomi
7. 16h10. 18h, 19h50. Nova América 5:
14h50, 16h40. NowYork 10 13h55, 15h50,
17h45. Estação Icarai: 14h40. Estação Ipa-
noma 1: 14h20 Estação Museu da Repú-
blica: 15h. Art Ouality 2. 15h, 17h Cino
Teatro Alcântara: 17h.

A CAMAREIRA DO TITANIC • La lemme de
chambre du Titanic - Do Bigas Luna. Com
Oliver Martinez, Romane Bohringer e Aita-
na Sánchez.
í>Romance. Horty, um jovem operário, ga-nha em uma competição uma passagem
para ver o Titanic zarpar em sua viagem
inaugural, e conhece Marie, a camareira
do grande navio, com quem vive uma
aventura inesquecível. Itália/França/Espa-
nha/1997. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Paissandu: 15h40,
17h40, 19h40, 21h40.

A NOVA ONDA DO IMPERADOR - The empe-
ror's new groove - Do Mark Dindal Anima-
ção de Walt Disney. Vozes de David Spado,
John Goodman e Eartha Kitt. Nas versões
dubladas vozes de Selton Mello, Marieta
Severo e Humberto Martins.
7>Desenho. Um arrogante e egocêntrico
jovem imperador chamado Kuzco desço-
bre o valor da amizade e da bondade de-
pois que é transformado em lhama por sua
conselheira real, a invejosa Yzma. EUA/-
2000. Censura: livre.
Circuito: Botafogo Praia 4: 11 h15. 13h20
(dub ). New York 7: 13h55. 15h50, 17h45.
Top Cine Petrópolis 1: 15h30 (dub.).

A FUGA DAS GALINHAS - Chicken run - Ani-

mação em massinha. Direção de Petor
Lord o Nick Park,
3>Animação. Galinhas de uma granja se
revoltam com a vida quo levam. Reino Uni-
do/2000. Censura: livre.
Circuito: Downtown 9.11h45, 14h50 (dub.).Botafogo Praia 1: 10h25, 12h40, 14h50.
17h05 (dub ). Cineclubo Laura Alvim 3.
16h20. 18h, 19h35 (dub ). New York 9.
14h35, 16h30 (dub ). Cino Arte UFF: 17h
(dub).

DANÇANDO NO ESCURO - Dancer In lhe dark- Do Lars Von Trier. Com Bjõrk e Cathorine
Deneuvo.
}>Drama. Operária tcheca vai para os Es-
tados Unidos em busca de trabalho. Ela
sofre de uma doença que a deixará cega
em breve. E só ó feliz quando entra no
mundo dos musicais americanos. Dina-
marca/França/Suíça/2000. Censura: 18
anos. ???
Circuito: Cineclubo Laura Alvim 1: 20h. No-
vo Jóia: 15h40, 18h20, 21 h.

BRAVA GENTE BRASILEIRA - De Lúcia Mu-
rat. Com Diogo Infante, Floriano Peixoto e
Luciana Rigueira.
}>Drama. Em 1778, no Pantanal, soldados
acompanham Diogo, astrônomo, naturalis-
ta e cartógrafo, que chega à região a fim
de fazer um levantamento topográfico paraa Coroa Portuguesa. Brasil/2000. Censura:
16 anos. ?*
Circuito: Estação Botafogo 2. 18h20.

NÁUFRAGO - Cast away - De Robert Zemec-
kis. Com Tom Hanks, Helen Hunt e Nick
Searcy.
5>Drama. Chuck Noland é um engenheiro
de sistemas cuja vida profissional é contro-
lada pelo relógio. Seu trabalho o leva, na
maioria das vezes, para locais bem distan-
tes, longe de sua namorada. Esta louca
existência termina quando, depois de um
acidente de avião, ele fica isolado numa il-

ha distante, um náufrago no ambiente
mais desolado que se possa imaginar.
EUA/2000. Censura: livre. ??
Circuito: Star Rio Shopping 1 Star Ital-
pú 2 15M20. 18li. 20(140 Downtown 4
12h10. 15M40. 18h50. 22h. Downtown 8:
11(105. 14(120. 17h30, 20h40. Downtown 9:
17h30, 20(140 Botalogo Praia 5: 11h10,
14h20. 17(i30, 20(i45. Palácio 2: 14h30.
17h20. 20h10. São Luiz 2. Rio Sul 2
13(130. 16h, 18li40. 21h20. Copacabana
15h20, 18(110, 21h Via Parque 2 15h10,
18h. 20h50 Recreio Shopping 3 14h50.
17h40. 20h30. Shopping Tijuca 1. Iguale-
mi I 15h20, 18h10, 21h Norte Shopping
1 15(110. 18(1. 20h50. Nova América 1:
14h50, 171-140, 20li30 Ilha Plaza 2.14h50,
17h40, 20h30 Madurelra Shopping 4:
15h, 17li50, 20h40 Grande Rio 1: 14h40,
17h30. 20(120 Iguaçu Top 2. 14h40,
17h30, 20(120 Icarai 15(i20, 18h10. 21h.
New York O 15M20. 18h15. 21h10. New
York 13 14h55, 17M50. 20h45. Espaço
Rio Design 1 14h. 16h30, 19h, 21h30. Es-
tação Ipanoma 2. 13h40. 16h20, 19h,
21h40. Ari Fashion Mall 2. 15h50. 18h30,
21h10. Art West Shopping 5: 13h10,
15h50, 18h30. 21 (110 Art Unigranrio 2.
17h40, 20h20.
CORPO FECHADO - Unbreakable - De M
Night Shyamalan. Com Bruco Willis, Sa-
muel L. Jackson e Robin Wright Penn.
}>Suspense. David Dunn é o único sobre-
vivente de um terrível acidente de trem.
quando encontra Elijah Price, um homem
estranho e misterioso que tem uma expli-
cação bizarra para ele ter escapado sem
nenhum arranhão, explicação que ameaça
mudar a sua vida e de sua família. EUA/-
2000. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Star Rio Shopping 3 16h30,
18h40, 20h50. Downtown 3.10h55. 13h30.
16h, 18h30, 21 h. Downtown 7: 11h55,
14h25, 16h55. 19h25. 21h55. Botafogo
Praia 4: 15h30. 18(i15. 20h50. São Luiz 4:

15(110. 17h20. 19h30. 211140 Rio Off-Price
I 15h. 17(110. 19(120, 211130. Via Parque
6 17(1. 19IH0. 21h20. Iguatemi 2. 14(150,
17h. 19(110, 211i20. Nova América 5
18h30. 20h40. Madurelra Shopping I
14h30. 16(140, 18h50, 21h. Grando Rio 4
(6(130, 18h40, 201150 Bay Markot 3:
16h40. 181150, 21li. Now York 6: 15h05,
17h25, 19h45, 22h05 Now York 12. 14h,
16h20. 18h40, 21 h. Art West Shopping I:
15(1, 17h10, 19h20, 21(130. Art Norte
Shopping I: 14h50. 17h. 19h10, 21h20.
Top Cine Petrópolis 1: 17h, 19h, 21h.

CONTOS PROIBIDOS DO MARQUÊS DE SADE
- Quills - De Philip Kaulman. Com Geolrey
Rush, Kate Winslet o Michael Caine.
}>Drama. História do Marquês de Sade, in-
ternado em um hospício na França. EUA/-
2000. Censura. 18 anos. *?
Circuito: Star Itaipú 1: 16h, 18h20, 21h.
NowYork 10. 21h35.

UM HOMEM DE FAMÍLIA - Family man - Do
Brett Ratner. Com Nicolas Cago, Toa Leo-
ni e Jeremy Piven.
J>Drama. Jack Campbell é um solteiro em
Wall Slreel. muito bom pago. com muito
poder e levando uma boa vida, mas às
véspera do Natal ele tom uma visão do co-
mo poderia ter sido sua vida se tivesse ca-
sado com uma antiga namorada. EUA/-
2000. Censura: 12 anos. ? ?
Circuito: Now York 1: 17h45, 20h25.

ALTA FIDELIDADE - High tidelity - De Sle-
phen Frears. Com John Cusack, Iben Hjej-
le e Todd Louiso.
}>Comédia. Rob Gordon é o dono de uma
loja quase falida em Chicago, onde se ven-
dem antigos discos em vinil. Viciado em
música, quase não sai da loja. EUA/Ingla-
terra/2000. Censura: 14 anos. ??
Circuito: Cinoclube Laura Alvim 3 21h10.

¦ Continua na página 5
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0 JANTAR - La cona - Do Ellore Scola
Com Fanny Ardant. Villorio Gassman oAntonio Catania.
J>Drama. O filme so passa nas duashoras om que várias pessoas estão em
um reslauranto llàlla/França/1998
Censura: 12 anos. ??
Circuito: Cândido Mondes. 19h, 21h.

102 DÁLMATAS ¦ 102 Dalmatians - Do Ko-vin Lima. Com Glenn Close, GerardDepardieu e Joan Gruffudd
I>Comódia. Nesta nova aventura cani-na, Cruela deixa a prisão em liberdade
condicional, jurando jamais chegar
porto do peles novamente. Ela. contu-do, não consegue manter sua promes-sa por muito tempo o pouco depois jáestá arquitetando um plano para torum casaco de pólo de filhotes de dál-matas EUA/2000. Censura: livre. **
Circuito Cândido Mondas 15h, 17h
(dub.).

P0PSTAR • Popstar - De Paulo Sérgio doAlmeida o Tizuka Vamazaki. Com Xuxa
Moneghel, Luigi Baricelli e Leonardo.
}>Romanco. Nick ô uma top-model in-
ternacional quo. depois do brilhante
carreira, retorna ao Brasil para encon-
trar sou príncipe oncantado virtual, quoela conheceu na internet Brasil/2000
Censura: livre. •
Circuito: Iguatomi 6 14h50. 16h40
Nova Amórica 2 15h30. 17h20
Maduroira Shopping 2 15h50. 17h40.
19h30. 21M20 Orando Rio 5 15h30,
17h20, 19h10, 21 h Bay Markot 4
15h20, 17h 10. 19h. 20h50 Now York 1.
13h55, 15h50 Art West Shopping 4
15h30. 17h20. 19h10, 21 h Art Uni¦
granrio 2 15h30 Cino Teatro Alcãnta-
ra 19h

BANHOS - Xizhao - de Zhang Yang Com
Zhang Yang e Liu Fen Dou
J -Drama Abandonado pelo filho mais
volho, quo foi para Shenzhon tentar
ganhar a vida. o pai. quo é mostre de
uma casa do banhos, fica om Pequim
cuidando do filho retardado China/-
1999 Censura livre
Circuito Cinoclubo Lauta Alvim 2 17h.
19h. 21 h Novo Jóia 14h.

0 PEQUENO VAMPIRO -The lilllo vampire
Do Uli Edel Com Richard E. Grant. Ali-
ce Krige o Jonathan l.ipnicki
;>Comódia Um menino americano se
muda para um canto distante da Escó-
cia. onde faz amizade com uma família
do amistosos vampiros desojosos de
se tornarem humanos novamente
EUA/2000 Consura livro
Circuito Largo do Machado 1 14h
(dub ) Top Cine Potrôpohs 2 14h10

LENDA URBANA 2 • Urban legcnds: final
CUt - Do John Ottman Com Jonnifer
Morrison. Matthow Davis e Joseph
Lawrenco.
}>Terror Amy. Travi8 e Graham são ci-
noastas universitários quo adorariam
dospontar para a fama. porém proci-sam sobreviver ao último semestre da
universidade alguórn está matando to-
dos os alunos. EUA/2000 Consura 18
anos
Circuito Ilha Auto Cino 20h, 21h40,
23h New York 15 1Bh. 20h15, 22h30

0 VENTO NOS LEVARÁ ¦ Le vent nous em-
portera - Do Abbas Kiarostami. Com
Behzad Dourani o moradores da vila
Siah Dareh
)>Drama Algumas pessoas saem deToerã para passar uns dias na romota
vila do Siah Dareh, no Curdistão ira-
niano. Os visitantes vão a um antigo
cemitério e andam em torno dolo, fa-
zendo com quo os moradores acredi-tom quo estão procurando por tosou-
ros. França/lrâ/1999 Censura: 12
anos.
Circuito: Cino Arte UFF 18h40

SALÓ OU OS 120 DIAS DE S0D0MA - Salò
o le 120 giornate di Sodoma - Do PiorPaolo Pasolini Com Paolo Bonacolli.
Giorgio Cotaldi, Uberto Paolo Quinta-
vallo e Aldo Vallotti
}--Drama Quatro homens, um duque,
um monsenhor, um juiz e um banquei-ro. rounom-so numa casa para a práti-ca do todo tipo de aberrações sexuais
Basoado no livro do Marquês do SadeItália/1975 Censura: 18 anos
Circuito: Estação Museu da Republi-
ca 16h<10. 18h50, 21 h.

SOCIEDADE SECRETA • The skulls DoRob Cohen Corn Joshua Jackson, Hill
Harpor o Paul Walkor
I-*Drama Luke McNamara conquistou
sua entrada numa universidade commuito estudo o trabalho Agora quer di-nheiro. EUA/2000 Consura 14 anos
Circuito: New York 2 14h45. 17h,19h15, 21h30 Art Fashion Mall 1 16h.18h. 20h. 22h Ari Ouality 2 19h, 21 h

HIGHLANDER: A BATALHA FINAL ¦ High-lander: endgame - De Douglas Aarnio-koski Com Christopher Larnbert, Adri-an Paul e Bruco Payno
3>Ação. Os irmãos imortais Duncan eConnor MacLeod são obrigados a unirforças para derrotar um maléfico as-sassino, Kell, quo planeja ser o únicoimortal na Torra. EUA/2000 Censura:16 anos.
Circuito: Star Ponha Shopping 2:15h 10. 17h. 18h50, 2011.10 BotafogoPraia 2 19M15, 21h30 Largo do Ma-chado t 20h. 21h30 tgualemi 721 h40 New York 7 19h40, 21M35 TopCine Potrópolrs 2 16h. 17h-10 19M2021h10.

0 6" DIA ¦ The 6th day - Do Roger Spot-tlswoodo Com Arnold Schwarzeneg-
ger, Tony Goldwin o Michael Rapaport>Ficçào cientilica. Adam Gibson. um
pai de família dedicado e piloto de ca-
ça. volta para casa uma corta noile edescobre que sua vida foi roubada porum clone dole mesmo EUA/2000 Cen-sura: 12 anos.
Circuito: New York 16 15h45, 18h2020h55.

REAPRESENTAÇAO
CAVALGADA COM 0 DIABO - Ride with thedevil - Do Ang Lee Com Tobey Magui-re. Skeet Ulrich o Jeffrey Wright
>Aventura. Em 1861, a confederação
do Sul é formada e o Guerra Civil ame-ricana tem início. Enquanto as campa-nhas militares oficiais ocorrem a mi-lhas de distância, os pró-sulistas seengajam em guerrilha. EUA/1999. Cen-sura: 14 anos.
Circuito: Cine Arte UFF: 21 h.
0 AUTO DA COMPADECIDA - De ArianoSuassuna. Direção de Guel Arraes.Com Fernanda Montenegro, MatheusNachtergaele e Selton Mello.
>Comédia. No sertão da Paraíba.
João Grilo e Chicó. dois nordestinos
sem eira nem beira, andam pelas ruas,onde conseguem alguns trocados. Embusca de um novo emprego, provocammuitas confusões. Brasil/1999. Censu-ra: 16 anos.
Circuito: Odeon BR: 13h

m«

EXTRA
CURTA PETROBRAS AS 6/CURTA PROIBI-DO PARA MENORES - Sargento Garcia,de Tutti Gregianin. Os filhos de Nelson,
de Marcelo Santiago. Almas em cha-mas. de Arnaldo Galvão. Tropel, deEduardo Nunes. Entrada franca.
Circuito: Casa França-Brasii. 3" adom., ãs 18h.

Hip Hop no Ballroom

Os grupos Inumanos e Negaativa, este só de me-
ninas, são os convidados do líder do Planei Heinp,
Marcelo D2, na festa/show Hip Hop Rio que aconte-
ce hoje, no Ballroom, a partir das 22h. As Negaati-
vas vão oferecer uma novidade no cardápio dos hip
hoppers cariocas: uma apresentação de b-girls. São
as versões femininas dos b-boys, rapazes c|tie dan-
çam ao som dos disparos verbais dos MCs e do que

estiver rolando nas carrapetas. Os toca-discos, aliás,
durante a noite, vão estar sendo pilotados pelo DJ
Negralha, do Rappa. Os Inumanos são os caras que
vêm abrindo os shows do Planei Hemp na excursão
que divulga o recém-Iançado /I invasão do sagaz lio-
mem fumaça. O Ballroom fica na Rua Humaitá, l IO
(Tel.: 537-7600). Entrada: RS 8 de couvert e RS 4 de
consumação mínima.

MOSTRA
MOSTRA 0 OLHAR DAS ESTRELAS - .1",
ãs 15h30. Fintar o destino, do Fernan-
do Vendrell, Cabo Verde/1997 Às
17h30, Polifonias, Paci ó saluti, Michel
Giacometti, de Piorre-Mario Goulot.
Portugal/1997 As 19h30. Ilhóu de con-
tenda, do Leão Lopes, Cabo Verde/-
1995
Circuito: Centro Cultural Banco doBrasil

MOSTRA CATHERINE DENEUVE - 4*. às
15h, Os ladróes, do André Tóchiné,
França/1995 Às 19h, Indochina, do
Régis Wargnier. França/1992
Circuito: Estação Paço

MOSTRA CLÁSSICO DO MÊS - 2* a 4», às
13h. 17h Roma. cidado aborta, de Ro-
berto Rossolini, Itália/1945
Circuito: Estação Paço

ID
TEATRO

ÚLTIMOS DIAS
A COMÉDIA DO TRABALHO - Texto da Ciado Latão Direção do Sérgio de Carvalho
e Márcio Marciano. Com Adriana Men-
donça, Alessandra Fornandoz e outrosTeatro Glauco Rocha. Av Rio Branco,
179. Centro (220-0259). 4* a dom., às19h30 RS 10 Até 18 de fevereiro

l -Comédia Uma radiografia do universodo trabalho nos dias de hoje
CONFISSÕES DE ADOLESCENTES - DeMaria Mariana. Direção de Domingos doOliveira. Com Pitty Webo. Janaína Mourao outros. Teatro Miguel Falabella. Av.Dom Héldor Câmara. 5332/2° piso. Nor-
to Shopping. Del Castilho (595-8245). 3"a 5". ãs 20h RS 10 Até 15 do fevereiro.
í>Comédia adolescente Inspirada nosdepoimentos tirados do diãrio da autora

REESTREIA
ALLAN KARDEC, UM OLHAR PARA A ETER-NIDADE - De Michel Simon. Direção de
Jayme Bossner Com Vera Gimenez. Jor-
ge Queiroz e outros. Teatro Amórica,
Rua Campos Sales, 118, Tijuca (567-1572). 4». às 20h RS 15. Ató 21 do leve-reiro
3>Drama. O espetáculo traça o perfil dohomom que desvendou uma nova doutri-na.

CONTINUAÇAO
TIA ZULMIRA E NÓS - De João Máximo.
Direção de Aderbal Freire Filho. Com
Suoly Franco, Cláudio Lins o outros.
Teatro 2 do Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Primeiro de Março. 66. Cen-
tro (33808-2020) 4* a dom , às 19h30

s RS 10. Até 25 de março.
>Musical. Baseado em histórias e per-sonagons do Stanislaw Ponle Preta/Sér-
gio Porto

A RESISTÍVEL ASCENSÃO DE ARTUR0 Ul- De Bertolt Brecht. Direção de Moacir
Chaves. Com Luiz Fernando Guima-rães, Oswaldo Loureiro e outros.
Teatro 1 do Centro Cultural Banco doBrasil, Rua Primeiro de Março. 66.
Centro (3808-2020). 4» a dom , às19h30. RS 10.
>Tragicomédia. A peça ó uma parábolasobre a ascensão do tirano Adolf Hitler.
STRIP -TEASE E TEATRO IRREGULAR - DeJoan Brossa. Direção de Daniel Dantas.Com Cristina Amadeo. Carolyna Aguiaro outros. Teatro Vanucci, Shopping daGávea. Rua Marquês de São Vicente.52, Gávea (274-7246). 3" e 4', às 21(130.RS 15.
£>Comédia. Esquetes que misturam ele-mentos visuais, cenas mudas, dança ehumor.

EU SOU MAIS NELSON - De Ana Kfouri eGrupo Alice 118. Direção de Ana Kfouri.Com Ana Abbott, Joana Cabral e outros.Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Hu-maità. 163. Humaitá (266-0896) 3" a 5°,ãs 21h. RS 10. Até 22 de fevereiro. ClubeJB: 20% de desconto.
J>Drama. Um mosaico de neuroses edesejos latentes do ser humano.

A DAMA DO LOTAÇÃO De Nelson Rodri-
gues. Direção de Antero de Sales ComAntonia Eunice Farias. Denise de Barros
Assis o outros Teatro Sidnei Domin-
gues, Travossa dos Tamoios, 40. Fia-
mengo (265-1166), 4" e 5", ás 20h. RS
10 Até 22 de fevereiro Clube JB: 20%
de desconto.
5>Drama A peça tiata de conflitos farni-
liares e traições

UM HOMEM MORTO EM PE - Do LucianoLoureiro Direção de Gerson Canutto.
Com a Octopus Cia. Teatral Teatro Can-dido Mondes. Rua Joana Angélica. 63.Ipanema (267-7295) 4" e 5a. ás 21 h. RS
10 Até 8 de março.
>Drama A peça é inspirada na obra deVictor Hugo. O último dia de um conde-nado.

ADORÁVEIS ROMEU E JULIETA - De Sha-kespeare. Adaptação e direção de DinhoValladares Com Aroldo do Oliveira, Di-
nho Valladares e outros Teatro Glàucio
Gil, Praça Cardoal Arcoverdo. s/nv, Co-
pacabnna (547-7003) 4" a sáb . às 21 li
o dom . ás 20h RS 5 (4a) e RS 10 (5o adom ) Até 25 março
} -Drama Trata de um terna atual, a vio-
lência

CUIDADO: GAROTO APAIXONADO - De Toni
Brandão Direção de Eduardo Martini
Com Ricardo Conti. Álamo Facó e ou-
tros Teatro das Artes. Rua Marquês de
São Vicente. 52/2° piso, Shopping da
Grtvoa. Gávea (540 0004) 4* a CS*, às19h RS 15.
J>Comédia. História sobre á conquista
do primeiro amor

BOOM - Do Luís Carlos Góes Direção de
Marcus Alvisi. Com Jorge Fernando
Teatro dos Quatro. Rua Marquês de SãoVicente. 52/2° and , Shopping da Gávea,
Gávea (274-9895) 2" a 4", ns 21 ti30, p
5». às 17h30. RS 10 (2a a 5"). Até 21 defevereiro.
} -Comédia. Urna visão bom humorada
da morte e de outras vidas

0 DESPERTAR DA PRIMAVERA - De Frank
Wedekind. Direção do Michel Bercovitch
Com Thiago Fragoso. Guilherme Sar-monto o outros. Teatro Rubens Corrêa.
Rua Prudente de Moraes. 824, Ipanema
(523-9794) 3* e 4*. às 21h. Até 7 domarço
>Drama. Discute a sexualidade na ado-lescência.

A PRIMEIRA...A GENTE NUNCA ESQUECE -
De Marco Tozatto e Leda Lúcia Direção
de Leda Lúcia. Corn André Rangel. Leda
Lúcia o Luiz Valontim. Toatro Princesa
Isabel. Av Princesa Isabel. 186. Copaca-
bana (275-3346). 4». às 21h. RS 10 Até21 do fevereiro
>Comédia. Retrata situações inusitadas
do nosso cotidiano.

POESIA
PUNHAIS NA GARGANTA - Blue Angel,Rua Júlio de Castilhos, 15. Copacabana
(513-2501). 4". a meia-noite. RS 6>Períormance de poesia erótica com o
grupo A Gang. Hoje. participação espe-ciai do Tom Reiss.

HAPPY H0UR POÉTICO - Razão Cultural,Av. Nossa Senhora de Copacabana.
1.133. loja 112. Copacabana (522-0058). 4", às 19h. RS 6 e RS 3 (esludan-tes).
»Poesia, literatura, música e dançacom o poeta Cairo de Assis Trindade econvidados.

blues.
J0À0 ROBERTO KELLY - Bar do Tom,Rua Adalberto Ferreira, 32, Leblon
(274-4022) 4°, ãs 21h30 e dom., ás
20H30. RS 15 Clube JB: 20% de dos-conto.
£>0 compositor apresenta sucessos
do samba e recebe convidados.

BRAULI0 TAVARES - Mika's, Rua Viscon-
de de Pirajá, 112-a. Ipanema (267-5860) 4", ás 21h30 RS 5 (couvert) o
RS 5 (consumação).5>0 escritor e compositor uno música
o poesia.

SUBURBANDA - Hipódromo Up, Praça
Santos Durnont, 108, Gávea (294-0095). 4", ás 22h RS 5 (couvert) e RS10 (consumação).}>A banda apresenta repertório pró-
prio, além de músicas consagrados.
Participação especial de Sandra de
Sá

ALEX COHEN - Vinícius, Rua Vinícius de
Moraes. 39, Ipanoma (287-1497) 4°.
ás 22h RS 12 (couvert) o RS 8 (consu-mação)
J O cantor e guitarrista apresenta
compositor apresenta repertório pró-
prio

CONTINUAÇAO

M

HIP HOP RIO - Ballroom. Rua Humaitá,
110, Humaitá (537-7600) 4o. ás 22h
RS 8 (couvert) e R$ 4 (consumação))>0 rapper Marcelo D2 apresenta no-
vos grupos do rap. dançarinos de
broak e grafiteiros. além do apresentar
músicas de sou disco solo Eu tiro é on-
da

MESTRE ZÉ PAULO - Bookmakors, Rua
Marquês de São Vicente. 7. Gávea
(274-4441). 4". ás 21 h. RS 8.
J>0 cavaquinista se apresenta ao lado
de Fernando Coolho (violão) e Carli-
nhos Miranda (percussão).

SEIS E MEIA - Teatro João Caetano,
Praça Tiradontes. s/ntf, Centro (242-4883) De 4" a 6o. ás 18h30. RS 10.
>Semana dedicada a ensaios de es-
colas de samba. Hoje, da Unidos da Ti-
juca com o enredo Tijuca com Nelson
Rodrigues polo buraco da fechadura.

QUARTAS BLUES - Bar do Ernesto. Lar-
go da Lapa, 41, Lapa (509-6455) 4a.
ás 19h30 RS 5 Reservas recomenda-
das.
J>A cada semana um show de blues
diferente. Hoje. com Farani Blues
Band.

LIRA CARIOCA - Toatro do Planotãrio,
Av Padre Leonel Franca. 240, Gávea
(239-5948). 4" o 5U. ás 21h. RS 15
Clube JB: 20% de desconto
}>Acompanhados por sua banda, Cia-
ra Sandroni e Marcos Sacramento
apresentam o show Notáveis desço-
nhecidos.
ZÉ MARIA - Ouvidor 43. Rua do Ouvi-
dor. 43. Centro (221-7734). 48. ás19h30. RS 7 (couvert) e RS 10 (consu-mação).
>0 cantor e pianista apresenta show
do MPB e bossa nova.
ZÉ DA VELHA E SILVÉRI0 PONTES -
Restaurante Lisboeta, Rua Frei Cane-ca, 7, Centro (232-2611). 4", às 19hRS 7.
J>A dupla apresenta choros, maxixes esambas incluídos no repertório de seuúltimo disco Ele o eu.

SE TOCA E CHORA - Quiosque Quase 9,Av. Borges de Medeiros. s/n°. Parque
dos Patins, Lagoa. 4a, às 21h. RS 2.2>Show de chorinho.

ii ii GRÁTIS
ESTREIA
PAULUS OTÁVIOS - Mistura Fina, Aveni-
da Borges de Medeiros. 3.207, Lagoa
(537-2844). 4o. às 21h30. RS 12.
J>O cantor e compositor apresenta re-
pertório dos Cds O céu me destroy e
Acreditar faz bem, o último em fase de
finalização.

MERMA0S - Bastidores, Avenida das
Américas, 1.155, Loja b. Barra (495-5520). 4o. às 22h. RS 10 (couvert).>A banda apresenta show de soul e

DANIEL GUERRA - Praça de alimentação
do 3o piso do Shopping Tijuca, Av. Ma-racanã, 987, Tijuca. 4". às 19h30.
2>Happy hour com o cantor e instru-
mentista.

HAPPY HOUR RIO SUL - Praça do Ali-montação do 2o piso do Shopping Rio
Sul, Av. Lauro Müller, 116, Botafogo.
4a, às 18h30.
í>0 cantor e compositor apresenta
composições próprias, além de suces-
sos de Cazuza, Renato Russo. Chico
Buarque e outros,

i

PARA DANÇAR

FESTA
ELETR0 K - Môli Môlo, Avenida Borges deMedeiros, 1.426, Lagoa (219-3132). 4',às 22h. Até às 22h, consumação a RS 15
(mulher) e RS 20 (homem) Após às 22h,consumação a RS 20 (mulher) o RS 25
(homem).X>Noite dedicada aos apreciadores damúsica eletrônica com o DJ Cristian Lo-bra.

BAILE
TRANSN0CHAND0 - Praça Tiradontes, 79.Centro (507-8067). 4*. às 21h30 RS 8£>Noite dedicada ao tango, com apresen-tação do dançarinos profissionais, vinhoso pratos típicos argentinos

FORROESAMBA
SAMBA E CHORO NA RUA DA CARIOCABar Carioca. Rua da Carioca. 53, Centro4°. às 20h. RS 6
X>Roda do samba o choro com Nilzo Car-valho.

BANDA DA RUA DO MERCADO - SkipperCentro, Rua do Mercado, 37. Centro
(516-6879). 4o. às 19h. RS 12 (consuma-çflo)X>Eleiçào da rainha da banda

FORRÓ SEM GRAVATA - Geraos. Rua doOuvidor, 26/28, Arco do Telles 4". das18h às 24h RS 5 (couvert) o RS 6 (con-sumação)
2>Com o Trio Forró Maneiro

RIO CARIOCA — Severyna, Rua Ipiranga,54, Laranjeiras (556-9398) 4", às 21hRS 6.
5>Ensaio do bloco com apresentação daRainha da Bateria

CARNAVAL 2001 - Olimpo, Av Vicente do
Carvalho. 1 450. Vila da Penha (485-9797). 4#, ás 22h R$ 5 As primeiras 200mulheres não pagam}>Ensaio do Salguoiro com o enredo
Salgueiro no mar do Xarayés é Pantanal
ó Carnaval

0 SAMBA BATE OUTRA VEZ - Cató Musical
Carioca da Gema, Av Morn de Sá, 79.
Centro (221-0043) 4*. às 20h30 RS 6.í>Com o grupo Dobrando a Esquina e osambista Zé Luiz, da Império Serrano

EXPOSIÇÃO

ABERTURA
TINTA FRESCA - Galeria de Arte UFF, Rua
Miguel do Frias. 9, Icaraí. Niterói (719-7449). 2o a 6J, das lOh ás 20h Sáb e
dom . das 16h as 20h Grátis Até din
de março Abertura, hoje ãs 20h
}>Obras dos jovens artistas Giane Cor-rêa, Laura Erber. Leonardo Galvão e Re-
nato Zvoiter

LUZ E CORPO/EGAMMA Espaço UFF do
Fotografia, Rua Miguel de Frias, 9. Icarai,
Niterói (704-2151). 2" o 6". das 10fi às
21 h. Sáb e dom , das 17h ás 21 h Grátis.
Até dia 1 de abril Abertura, hojo ãs 20h
3>Experiências cromáticas sobre a pelodos modelos resultando em imagens
plásticas e de grande impacto.

MUSEUS/CENTROS CULTURAIS
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
Rua Primeiro de Março, 66. Centro Í3808-
2020). 3o a dom . das 12h ás 20h Grátis
} -Tompo Inoculado Obras do sois artis-
tas internacionais propõe um amplo de-
bato sobre a vivência do tompo Até dia
25 de março
J -Eça do Queirós Entre Portugal e o
mundo Fotos, documentos, manuscritos
e livros raros celebram o centenário do
escritor Até dia 25 do março
I -Uma goração em trânsito Coletiva corn
jovens artistas com curadoria de Franklin
Pedroso Até 29 de abril
J 'Azulejòes/Adriana Varojão Instalação
composta por obras em pequenos forma-
tos Até 29 de abril
INSTITUTO MOREIRA SALLES/VIAGENS
TROPICAIS - Rua Marquês do São Vicen-
te.476, Gávea (512-6448) 3" a dom . das
13h às 20h Grátis. Grátis Até dia 18 do
março
I>Gravuras do Novo Mundo Vistas o ma-
pas que ilustram o livro Amórica, impros-
so por John Ogilby. om 1671
l^'Paul Harro-Harring. Aguadas da série
Esboços Tropicais do Brasil,
l -HighcUffe Álbum. Imagens produzidasou compiladas pelo artista inglês Charles
Landseer.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NI-

TERÓI/ MAC - Mirante da Boa Viagom,
s/n". Boa Viagom. Niterói (620-2400). 3" a
dom . das 11 h ás 19h. Sáb., das 13h às
21 h. RS 2 e RS 1 (estudantes). Crianças
até 7 anos e maiores do 65 não pagam.Sábado grátis Até dia 18 de março.
>Coleção João Sattamini. Pintura brasi-
leira recento reunindo trabalhos do 14 ar-tistas plásticos.T>Coleçao Sattamini: dos materiais às di-feronças internas. Diversos tipos do mate-riais usados por artistas contemporâneosem suas obras.
MUSEU DE ARTE MODERNA/MAM - Av In-fanto D. Honrique, 85, Aterro do Flamen-
go (210-2188) 3* a 6*. dos 12h às 18h.Sáb o dom., das 13h às 20h. RS 8 (cri-anças até 12 anos não pagam, ostudan-tos o maiores do 65 anos pagam meia).Clube JB: 20% do desconto.)>0 casamonto/Ernosto Noto. Esculturas.Até dia 18.
)>Entro a palavra e a imagem Trabalhosdas coleções MAM e Gilberto Chatoau-briand. Até dia 4 de março.
>Esculturas / Coleção MAM o CotoçAoGilberto ChateaubriandA mostra reúnonovo esculturas entro as tradicionais pro-duzidas com mármore o granito o asconstrutivistas
!> Fotomontagons/Coleção MAM. Foto-montagens surrealistas do arquiteto o ar-tista plástico Athos Bulcáo
}>Froud: conflito e cultura. Documentos,
manuscritos, filmes, fotos apresentam avida de Freud o a influência do psicanalis-Ia na produçflo artística do modernistasbrasileiros nos anos 20 Até 18 do março

MUSEU DO FOLCLORE EDISON CARNEIRO -
Rua do Calote. 179, Catote (285-0441).3* a 6*. das 10h ás 18h. sáb o dom., das15h ás 18h Grátis
J -Módulos vida, técnica, religião, festa oarto 1400 objetos da cultura brasileira.
Exposição permanente

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Av Maro-
chal Âncora, s/n". Contra (550-9224). 3" a6®. das 10h ás 17h30. sáb e dom . de 14hás I8h RS 4 (crianças monoros do 5 omaiores de 60 anos não pagam)} -O tempo não pãra Mostra do relógios
abrangendo o séc XVIII até os dias atu-ais Até março do 2001
) -Arte cusquenha Mostra do quadrosdatados ontro os séculos XVII e XIX Ex-
posição permanente5 Amazônia, o povo das ãguas/ Pedro
Martinolli Fotos fazem urn histórico da ro-
gião amazônica, enfatizando a questãosocial o ecológica Até dia 18

MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAiF DO
BRASIL - Rua Cosme Velho. 561, Cosmo
Velho (205-8612). 3* a 6°, das lOhàs 18h.
sáb o dom . dos 12h às 18h RS 5 o RS
2,50 (crianças, estudantes e maiores do
60 anos).
: ¦Formas o cores do Brasil/Eda Vianna
Esculturas ern papier rnaché Até dia 20.

5 •Ibero-amóricas. lenda o realidado Qua-dros de artista naifs espanhóis, portugue-ses o latino-americanos Até março do
2001

MUSEU NACIONAL - Quinta da Boa Vista,
s/n" Sào Cristóvão (568 1314) 3*adoin,das I0h ãs 16h RS 3 Crianças até 10
anos o maiores de 65 não paga Até dia
28
I -Xingu - arte o história Através de fotos,
desenhos e objetos a antropóloga Bruna
Fanchetto faz um retrato dos povos do Al-to Xingu
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES - Av
Rio Branco. 199, Centro (240-000U) 3* a
6a, das 10h ás 18h Sáb o dom . das 14h
ás 18h RS 4 (dom . grátis) RS 1 (ostu-dantes) Maiores de 65 anos não pagam.; Matéria poética /Moniquo Hecker.
Aquarelas sobro papel Até dia 11 de mar-
çol -Monócrama - Módulo 1 Pinturas, escul-
turas. cerâmicas e instalações ondo os
artistas utilizam apenas urna cor om seus
trabalhos Até 2 de março
5 -Maria Lúcia Pivete/Esculturas
) Esculturas ern forro retorcido Até 2 do
março
: -Brasilidades/ Alcimar Cenas típicas da
cultura brasileira em estilo naif Até dia A
do março

MUSEU DA REPUBLICA, Rua do Cntete. 153.
Cntefe (558-6350). 3* a 6', das 12h ás 17h, sáb.
o dom., das 14h às 18h. RS 5 (4's. grátis).Crianças ale 10 anos e maiores de 65 não pa-
gam.: Grecnpcacc na Amazònia.Folos realizadas
durante a expedição pelos rios amazônicos.
Ale dia 23.

PAÇO IMPERIAL - Paço Imperial Praça XV
de Novembro. 48. Centro (533-4207) 3* a
dom , das 12h ás 18h30 RS 5 o RS 3 (es-tudantos) Grátis para maiores do 65
anos. menores de 8 e estudantes da rode
pública uniformizados
}>A imagem do som do Gilberto Gil.
Obras do 80 artistas inspiradas ern can-
ções de Gilberto Gil Até dia 25 do março.
}> Quando o Brasil era modorno/Rio de
Janeiro de 1905 a 1955 A exposição faz
uma leitura do modernismo carioca. Até
dia 25 do março.

¦ Continua na página 6
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PINTURA
CORES DO RIO/DAVID UZAL - Conlro Cul-
tural Laurinda Santos Lobo, Rua Monto
Alegro, 306. Santa Teresa (242-9741). 3*
o 6*. das 10h às 18h. Sáb o dom., das
14h ds 18h. Grátis. Ató dia 22
I>Pinturas o desenhos do artista plásticonascido na Córsega.
MITIE YWAM0T0 - Jardim Botânico. Rua
Jardim Botânico, 1.000, Jardim Botânico
(294-93<19) 2' a dom., das 0h às 17h RS

(ontrada do parquo). Ató dia 28.
J>Mostra individual da artista.

RAÍZES/FRANSOUFER - Espaço Cultural
do Centro Comorcial do Copacabana,
Av N S do Copacabana. 581/3». 2* a 6\
dns 10h às 10(1 Grátis. Alô dia 28.
J>Mostra individual do artista plásticomaranhonso.
ARTE NAíF - Galoria Drasil Nnít Arto, Av.
Atlântica, 1.990, Copacabana (235-
40'tC) 2* n G\ dns 10M As 19h Sáb . das
10h às 14h. Grátis. Ató dia 20
l>Mostra do artistas naífs Aparecida
Azovodo. Gilvan, Górson o Ozias

ESTER KERDMAN/PINTURAS - Conlro Cul-
tural Paschoal Carlos Magno, Rua Lopes
Trovão, s/nw, Icarai, Niterói (010-5748).
2* a GV das 13h às 18h. Sáb. o dom., das
lOh às 15h. Grátis Ató dia 4 do março.
í>Pinturas.

ENCONTRO/RODRIGO LOBO - Sala Josó
Cândido do Carvalho. Rua Prosidonto
Pedroira. 98. Inyá. Niterói (021-5050). 2"
a 0". das 9h às 17h. Grátis. Ató dia 7 do
março
I'Mostra individual do artista plásticobaiano
PEQUENOS FORMATOS / CRISTINA GOS-
LING - Livraria o Caló da Hazâo Cultural,
Av N S de Copacabana. 1.133, Ij. 112
(522-0058) 2" a G\ das 10h às 22h.
Sáb . das 10h às 19h Grátis. Ató 10 de
março

-Mostra individual da artista.
PELE DO TEMPO/MIGUEL RIO BRANCO -
Contro do Artos Hólio Oiticica, Rua Luís
do Camões. 60. Contro (242-1012) 3* a
6*. dos 11h às 19h Sáb o dom., das 12h
às 10h. Grátis Ató dia 11 do março.
J>Pinturas, fotos o instalação
MÁRCIO MONTEIRO - Galoria do Conjun-
to Cultural da Caixa. Rua República do
Chile, 230, Conlro (262-0942). 2" n 6*.
das 10b às 18h30 Grátis Ató 16 de mar-
ço.}>0 artista utiliza matoriais como torra,
aroia, rosina o botumo om contrasto com
óloo o tinto acrílica

FOTOGRAFIA

ESCULTURA

DESENHO
PRETO E BRANCO 0 LIVRO DE DESENHOSDE GEORGES SEURAT - Musou da Chá-cara do Cóu, Rua Murtinho Nobre. 93.Santa Teresa (224-8524). Diariamente,das 12h às 17h (oxceto, às 3'). R$ 2
(grátis nas 4*) Monoros de 12 anos emaiores de 65 não pagam. Ató dia 5 domarço.
X>Dosenhos do artista francôs onde so
destacam figuras humanas e paisagensem preto e branco.

GRAVURA
PROJETO AMIGOS DA GRAVURA - Musou
da Chácara do Cóu, Rua Murtinho No-
bre, 93, Santa Teresa (224-8524). Diaria-
mente, das 12h às 17h, exceto às terças-
loirns. R$ 2 (<!¦ grátis) Crianças ató 12
anos não pagam o maiores do 65 anos
não pagam ingresso)
X>Gravuras da artistas plástica Beatriz
Milhazes. Ató dia 9 do abril.

CERAM1CA
ANA MARIA PARDAIVCERAMICA - Ratão
Cultural, Av. N. S. de Copacabana,
1.133. Ij.112, Copacabana (522-0058).2" a 6*. das 10h às 22h Sàb., das 10h às19h. Ató dia 23.
3-*Objetos decorativos om vidro ocerâmica.
CERÂMICA - FLORA & FAUNA - JardimBotânico, Rua Jardim Botânico, 1.008,
Jardim Botânico (239-0781). Diariamon-
te, das 8h às 17h, R$ 4. Deficientes físi-
cos, crianças alô 7 anos e maiores do 65nào pagam. Até dia 28.
I>Peças do ceramistas em diversos esti-los e técnicas variadas.

INSTALAÇAO
MONÓLOGO A DOIS/KAREN AUNE - Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno, Rua
Lopes Trovão. s/n°, Icoraí, Niterói (610-5740). 2" a 6°. das 13h às 18h. Sáb. o
dom , das 10h às 15h. Grátis. Ató dia 4
de março.
3>lnstalação com imagens digitalizadas

EXTRA
CORPO E ALMA INDÍGENA - Museu do in-dio, Rua das Palmeiras, 55, Botafogo
(286-8899). 3» a 6*. das 10h às 17h30.
Sáb. e dom., das 13h às 17h. R$ 2.
£>0 universo material e simbólico cons-
truído pelo índio brasileiro.

VILLEGAGNON E A FRANÇA ANTÁRTICA -
Espaço Cultural da Marinha, Av. Alfredo
Agacho, s/n". Praça 15. (233-9165). 31 a
dom., das 12h às 17h. Grátis. Alô dia 15.
I>Objetos e painéis fotográficos fazem
uma leitura das invasões Irancesas ao
Rio de Janeiro.

0 FIGURINO NO SHOW BIZ BRASILEIRO -
P/aza Shopping, Rua XV de Novembro,
8, Centro, Niterói. 2' a 5#, das 10h às
22h. 6", sáb. e dom., das 10h às 23h.
Grátis. Ató dia 18.
J>Figurinos usados por artistas nacio-
nnis o criações de estilistas que influen-
ciaram a moda nas dócadas de 70, 80 e
90.

IDENTIDADE. BELEZA E CARÁTER - NOTAS
FISCAIS DOS ANOS 20 E 30 - Instituto do
Artos Visuais da UnivorCidade, Av. Epitá-
cio Pessoa, 1.664. Lagoa. 2' a 61, das 9h
às 21 h. Grátis. Ató dia 22.
3>Documentos fiscais como objetos de
estudo e documento sociológico.
MÁSCARAS VENEZIANAS: UMA VITRINE PA-
RA 0 CARNAVAL - Clube dos Docorado-
ros do Rio do Janeiro. /\v. N. S. de Copn-cabana, 1.110, 2o andar (247-0226). 2' a6", das 10h às 18h. Grátis.
í>Máscaras de Mauro Fusco o FabianoD'Vallo e imagens do fotógrafo FúlvioRoitor contam a história do carnaval do
Veneza. Alô dia 23.

500 ANOS DE INVENTIVA NO BRASIL -
Casa da Ciência da UFRJ. Rua LauroMüller, 3, Botalogo (542-7494). 3" a 6*.das 9h às 20h Sáb, e dom., dos 10h às
20h. Grátis. Visitas guiadas para grupos.£>Painóis fotográficos, protótipos do in-
ventos e instrumentos contam a história
da inventiva brasileira Alô dia 25
IMAGENS DO PROGRESSO - Musou da
Astronomia o Ciôncias Alins/MAST, Rua
General Bruco. 586, Sào Cristóvão (589-4965) 3'. 5* o 6*. das 10h às 17h 4».
das 10h às 20h. Sáb. o dom , dos 16h às
20h. Grátis. Ató dia 31 de março
}>Mostra de instrumentos científicos
apresontados nas grandes exposições
do sóculo XIX
500 ANOS DE BRASIL - Biblioteca Nacio•
nal. Rua México, Centro (262-8255). 2' a
6\ das 9h às 17h Sáb.. das 11h às 17h.
R$ 4 Ató 20 de abril.
5>Exposição bibliográfica e iconográfica
dos 500 anos de produção documental
do Brasil.
CÉU E TERRA, TEMPO E ESPAÇO - Museu
da Astronomia e Ciências Alins/MAST,
Rua General Bruce. 586, São Cristóvão
(589-4965). 3\ 5* o 6\ das 10h às 17h4*. das 10h às 20h Sáb o dom., das 16h
às 20h. Grátis Ató dia 1 de julho.i>Exposição interativa mostrando como
as noções do tempo e espaço so deson-
volveram ao longo da história.

JARES/KEZYS - FOTOGRAFIAS - Caloria doIbeu Copacabana. Av N. S do Copaca-
bana. 690. 2Ü andar 2* a 6a. das 12h às
18h Grátis Ató dia 23.
3>0 Rio do Janeiro o Chicago nas ima-
gons do fotógrafo brasileiro Paulo Jaros
o do lituano Algimantas Kozys

ARNA(.D0 PAPPALARDO, JULIANA STEIN E
ROGÉRIO GHOMES/ FOTOGRAFIAS - Galo-rias do Centro do Artes da Funarte, Me-
zanino do Palácio Gustavo Capanoma,
Rua da Imprensa. 16. Contro (279-8090). 2" a 6*. das 10h às 18h Grátis
Ató dia 23
J>Colotivo rounindo fotografias em to-
cidos. auto-retratos o trabalhos quemesclam plasticidade com aspectos
sociais

PH0T0 M0RPH0 VEGETABILIS - GaleriaCâmara Clara, Av. Portugal, 986. loja D,
Urca (295-9945) do 2' a 6". das 9h às18h30. Sàb das 9h às 13h Grülis Alôdia 10 de março
J -Mostra de fotografias decorativas

COLETIVA

SVLVI0 FLORES - Nova Amórica OutlotShopping. Av Automóvel Clube. 126, Del
Castilho 2" a sáb. das 10h às 22h Dom .das 15h às 22h Grátis Até dia 17
£>Esculturas om corámica-podra comformatos humanos
ASCÁNI0 MMM - Galoria do Posto Arto
Contemporânea. Rua Coronel Tamarin-
do, 10. Gragoatá. Nitorói (705-3990) 3"a sáb, das 15h às 21 h Grátis
£>Mostra individual do arquiteto e oscul-tor Até dia 25.

DIALETO II - Contro do Arto Hólio Oiticica,
Rua Luís do Camões. 68. Centro (242-1012) 3' a 6\ das 11 h às 19h. Sáb o
dom , das 12h às 1Bh Grátis Alô dia 23.
5>Exposiçào. vídoo e livro rounindo o tra-
balho dos artistas Alexandre Dacosta.
Carli Portela. Chang Chi Chai, Chica
Granchi, João Wesloy, Nólson Augusto e
Podro Paulo Dominguos, Lia do Rio o
Mônica Mansur
PRÊMIO RIO JOVEM ARTISTA 2000 - Es
paço Cultural Sórgio Porto, Rua Humai-
lá. 163, Humaitá (2666-0896) 3* a dom.,
das 12h às 21h Grális Alô dia 18
£>Trabalhos vencedores nas categorias
do artos plásticas e fotografia.

IMAGINARTE - 0 ENCONTRO DAS DIFEREN-
ÇAS - Espaço Cultural Via Parque, Av.
Ayrton Senna, 3.000, 2° piso. Barra
(3385-0100) 2' a s[ab . das 10h às 22h.
Dom., das 15h às 20h. Grátis. Ató dia 4
de março.
}>Coletiva de Pintura.
QUATRO QUADROS - Centro Cultural
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63. Ipanema (531-2000 - r.236) 2" a 6'.
das 10h às 22h Ató dezembro do 2001.
}>Trabalhos om grandes dimensões dos
artistas Fernando Leito. Isabelle Borges,
Vuli Goszti e Rosa Oliveira
PERMANENTE
DE T0RDESILHAS AO MERC0SUL - A HIS-
T0RIA DIPLOMÁTICA BRASILEIRA - Pa/á-
cio do Itamaraty, Av. Marechal Floriano,
196, Conlro 2- a 6a. das 9 às 17h. Grá-
tis
i>lmagens, mapas o tratados raros, pin-turas e gravuras da história diplomática
do Brasil.
MUSEU CASA DO PONTAL - Estrada doPontal. 3.295, Recreio dos Bandeirantes.
(490-3278). 2a a dom., das 9h30 às 18h
RS 5
£>Cerca de 5.000 esculturas de arte po-
pular coletadas pelo dosign francôs Jac-
ques Van do Beque.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Praça Ma-rechal Âncora, s/n°, próximo à Praça XV
(550-9224) 3» a 6*. das 10h às 17h30.
Sáb. o dom., das 14h às 18h. R$ 4 (me-nores de 5 e maiores de 60 anos não pa-
gamJ>0 Museu reúno um acervo de 257 mil
itens, que incluem mobiliário, porcela-nas, pratarias, arte-sacra, além de publi-cações o obras raras.

MUSEU DA REPÚBLICA, Rua do Catete, 153,
Catete (558-6350). 3« a 6', das 12h às 17h,
sáb. e dom., das 14h às 18h. RS 5 (4's, grá-tis).
I-Objetos e documentos contam a história
da República e uma mostra paralela com
pertences pessoais do ex-presidente Getúllo
Vargas.

MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE DO RIO DEJANEIRO - Estrada Santa Marinha, s/n®,
Parque da Cidade, Gávea (512-2353). 3'
a dom., das 11h às 17h. RS 2.
£>Aquarelas, mobiliário, porcelanascompõem um panorama da cidade no
Sóculo 19.

PALÁCIO TIRADENTES: LUGAR DE MEMÓ-
RIA DO PARLAMENTO BRASILEIRO - RuaPrimeiro de Março, s/n°, Centro (588-1251). Diversos. 3* a 6*. das 10h às 20h.sáb., das 9h às 19h, dom., das 9h às14h. Grális.
í>Fotos e documentos que registram a
história política do país.

PEDAÇOS RECOLHIDOS/REGINA BARRETOParque das Ruínas, Rua Murtinho No-bre. 169, Santa Teresa (252-0112). Obje-tos. Diariamente, das 10h às 17h. Grális3>Fragmentos arqueológicos retiradosda Casa de Laurinda Santos Lobo.
FUNDAÇÃO EVA KLABIN RAPAPORT - Av.Epitücio Pessoa, 2.480, Corto de Canta-
galo, Lagoa. 2' a 6», das 13h às 17h.J>Exposição de 1.064 peças entre qua-dros. esculturas, pratarias. Visitas guia-das marcadas pelo telelone 523-3471.

MUSEU CARMEN MIRANDA - Av. Rui Bar-bosa, s/n°, em trente ao n° 560, Flamen-
go (551-2597). 2" a 6\ das 11h às 17h.R$ 1.
3>Acervo de fotografias e objetos dacantora.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO DE JANEIRORua São João Batista, 103/105, Bota-fogo (286-3234). 3* a 6", das 11h às 17h.J>Acervo composto do peças e docu-mentos das artes cênicas no Brasil.

ANTENA

Dia do

fico
Partiu da Rede TV!. On-

tem, a informação que circu-
lava dentro da emissora era de
que houve uma renegociação
com a Globo e, através do ofe-
recimento de garantias bancá-
rias, a Rede TV! conseguiu
estender o prazo para o paga-
mento da primeira parcela do
contrato para a transmissão
conjunta do futebol. Com is-
so, os jogos - no domingo, o
compacto de Palmeiras x Co-
rinthians registrou sete pontos
de média, com picos de 11 -
estariam assegurados até ju-
nho. Até o fim da tarde de on-
tem, a transmissão do carna-
vai ainda estava em discussão.

Boa

notícia
O seriado Tlmi 7()'s show,

exibido pela Sony (TVA/Net),
foi renovado |x>r mais cinco
anos nos Estados Unidos. A Fox
irá produzir a série até 2(X)3.

TUDO A VER
• Participação especial de gente
famosa em seriado sempre dá
um ânimo. Foi o que aconteceu
no episódio de Ally McBeal,
exibido pela Sony (TVA/Nct).
Anne Hechc deu um show inter-
pretando uma mulher cheia de
tiques nervosos.
K-mnil paru a coluna: anlcnu^jb.coni.

GABRIELA GOULART

A onda funk virou
munição pesada na
guerra pela audiên-
cia. Na segunda-fei-
ra, dia em que o Su-
perpop, da Rede TV!,
foi ao ar ao vivo pela
primeira vez sob o
comando de Luciana
Gimenez (fotoj, con-
seguiu média de cin-
co pontos no ibope,
com pico de sete,
derrotando o E show,
apresentado por
Adriane Galisteu na
Record, que teve me'-
dia de quatro. Du-
rante 99,9% do pro-
grama, Luciana Gi-
menez dividiu o pai-
co com Alexandre Frota - o mais novo promotor de bailes funk da
praça - e atrações como a MC Beth, autora das pérolas Dança da
motinha e Tapinha. Luciana se esbaldou ao lado de enfermeiras
com trajes sumários - mostradas em ângulos ginecológicos pelos
câmeras - e, de tanto tentar dançar, levou o último bloco inteiro
do programa para recuperar o fôlego.

Volta ao lar
Não deverá ser renovado o contrato de Luana Piovuni com a

MTV, que vence em setembro. Apresentadora do Tudo de bom. a
atriz voltará a morar no Brasil no fim do ano. Por aqui, Luana vai
fazer o filme 0 homem que copiava, de Jorge Furtado, e, no co-
meço de 2002, produzirá e atuará em uma peça infantil.

Ampliação de horizontes
Depois de inaugurar sua primeira afiliado fora de São Paulo -

com o grupo Itatiaia, em Minas Gerais a TV Gazeta está piei-
teando concessões junto ao Ministério das Telecomunicações no
Rio e em Brasília.

i.br

AP

J?

Data

marcada
Já tem data a estréia do

Band News. O canal de notícias
da Band - com noticiários 24h
por dia- entra dia 19 de março
na Directv e na TVA. Em tem-
po: a Band está negociando os
direitos sobre o reality show
Survivor - que inspirou o No li-
mite, da Globo. Caso o negócio
seja fechado, a Band pretende
exibir a atração depois do Mui-
tishow (Net), que está progra-
mando o Suivivor para março.

Carnaval

interativo
O Eurochannel (TVA/Net)

quer fugir do clima camavales-
co. Até dia 20, os assinantes
poderão escolher pela internet
<www.eiirochaiuiel.com.br>
quatro entre 16 filmes do acer-
vo de clássicos do canal - A be-
Ia da tarde. As diabólicas. Mi-
fune e Serial lover estão entre
as opções que serão exibidos
de 24 a 27 deste mês, às 22h.

NADA A VER
• Da série coisas que só acon-
tecem na TV aberta. Ontem,"com exclusividade e ao vivo",
o TV fama. da Rede TV!, exi-
biu a primeira ultra-sonografia
do filho da cantora Simony
com o rapper Afro X, que está
preso no Carandiru.

PROGRAMAÇAO/ TV ABERTA
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FILMES/TV ABERTA
UMA FAMÍLIA DE PERNA PRO AR -
(Crooklyn), SOT, 1<1h30. Do Spike Leo.Com Alfre Woodard, Dolroy Lindo oDovid Palrick Kolly EUA, 1994. Dura-
çáo: 2h. Drama. Num subúrbio de No-va Iorque, no fim dos anos 70, um ca-sal do negros pobres tenta educarseus filhos. ??

CROCODILO DUNDEE — (Crocodilo Dun•deo). Globo, 15h50. Do Potor Faiman.Com Paul Hogan, Linda Koslowski o Rit-chio Singer. EUA, 1906. Duração: 1h50.Comédia. Uma repórter do Nova York,vai à Austrália entrevistar o guia e aven-tureiro Crocodilo Dundee quo ó uma fi-
gura pitoresca da rogifio. ??

0 PEQUENO PRÍNCIPE - (The llttle prince),CNT, 17h. De Stanley Donen. Com Ri-
chard Kiley, Stevon Warner e Bob Fos-
so. EUA, 1974. DurnçAo: 1h45.
Musical. Piloto profissional faz pousoforçado no Soara ondo conhece um ga-rolo que lho conta sua história. * *

COVA RASA - (Shallow grave), BAND,
22h. De Danny Boylo. Com Kerry Fox,
Christophor Ecclestono e Ewan McGro-
gor. Escócia, 1994. Duração: 2h.
Susponse. Homem misterioso morre na
casa do trôs amigos o deixa mala de di-
nhoiro. Eles passam a ser perseguidos.? ??

I

A MORTE COMO HERANÇA - (Taintedblood). Globo, 4h05. De Matthew Patrick.
Com Raquel Welch, Alley Mills. Kerri
Green e Joan Van Ark. EUA, 1993. Dura-
çáo: 1h45. Mistério. Escritora resolve in-vestigar história de menino que assassi-
nou os pais e descobre doença mental
que o liga à irmã gômea. ?

FlLMESfTV POR ASSINATURA
OLHO POR OLHO - (Eye for an oyo), USA,
21 h. De John Schlesinger.Com Sally
Field, Keifer Sutherland e Ed Harris. EUA,
1996. Duração: 1h50.
Drama. Executiva tem uma grande revira-
volta na vida quando um homem invade
sua casa, estupra e mata sua filha mais
velha. ***

0 HOMEM DE DUAS VIDAS - (Get to know
your rabbit), Cinemax Prime. 21h De Bri-
an De Palma. Com Tom Smothers, John
Astin e Katharine Ross. EUA, 1972. Dura-
çâo: 1h30.
Comódia. Desiludido com a carreira no
mundo dos negócios, um rapaz resolve re-
começar a vida como mágico e dançarino.
? ?

TUDO SOBRE MINHA MÃE - (Todo sobro mi
madre), Telecine Premium, 21h30. De Pe-
dro Almodóvar. Com Cecilia Roth. Marisa
Paredes e Penólope Cruz. Espanha/Fran-
ça, 1999. Duração: 1h40. Drama. Depois
da morto do filho, mulher volta para Barco-
lona e recomeça a sua vida. Oscar de me-
lhor filmo estrangeiro. ???

A VIDA É BELA - (La vita è bela), Cinemax.
22h. De Roberto Bonigni. Com Roberto
Benigni, Nicoletta Braschi e Giustino Du-
rano. Itália, 1997. Duração: 2h. Comédia.

Jovem abandona a vida no campo para
abrir uma livraria na cidade, casa-se com
uma professora e tom um filho. ? * ? *

NOVELAS
0 CRAVO E A ROSA - Globo, 1 Bh05. Marco-
Ia briga com o marido por elo tor ido visitar
a lavadoira. Lindinha fica furiosa com o
desprezo de Januário. Calixto teme que
Mimosa morra de emoção na lua-de-mel
O ladrão e seu comparsa entram no Comi-
tô Eleitoral, mas são prosos e colocados
na mesma cela quo Edmundo. Marcela pe-
de quo Lindinha venda a porquinha paraela. sem que Januário saiba. Josefa aceita
o pedido do casamento de Joaquim. Petru-
chio marca um encontro com Marcela.

GOTINHA DE AMOR - SÜT. 19h10. Lola o
Florôncia pensam em pedir ao doutor
Constantino que ajude Josus a recuperar
Isabel. Célia pede perdão a Josus e se
despede dele com carinho. Maria Fernan-
da vô a cena, mas Jesus pede quo nunca
duvide do seu amor, pois não suporta a
mentira. Maria Fernanda temo quo o rapaz
descubra sou passado. As freiras desço-
bre o cãozinho de Isabel escondido no or-
fanato. Jesus descobre quo Maria Fernan-
da não mora no endereço que lho dou.

UM ANJO CAIU DO CÉU - Globo. 19h15. Ki-
ko pega uma bicicleta o sai correndo atrás
do carro de Maurício. Kiko vô o sua casa o
seus irmãos. Na aula. Paulinho usa Virgf-
nia como símbolo de perfeição, para ódio
de Lulu. Naná se espanta com o carinho
de João. Dorinha consogue abrigo na
ONG. Carlão quer fugir, mas Laurinda tem
outro plano. Laila proíbo Cuca de voltar pa-ra a faculdade. Davi o Maurício brigam.
Carlão queima as coisas do Kiko. Maurício

promete ajudar Cuca. João avista Kiko na
rua.

ESMERALDA - SBT, 20h10. Josó Armando
trata Esmeralda com carinho. Bernardo
morre do uma parada cardíaca o Josó Ar-
mando avisa Georgina. Graziola ameaça
contar para Aurora que passou uma noite
com Adrian. Aurora decide romper o noi-
vado com Adrian. Josó Armando pode a
Esmeralda que o doixe registrar Josó Ro-
dolfo com seu filho. Álvaro diz a Esmerai-
da que Josó Armando quer reconquistã-
Ia. Em uma conversa. Esmeralda deixa
claro para Sebastião que ama Álvaro o ja-mais voltará para José Armando.

VIDAS CRUZADAS - Record, 20h15. Luiza
conta para Janine que descobriu quem ó
seu pai. Beatriz descobre que Letícia
nasceu no mesmo dia que Aquiles. Leo-
nor se preocupa com o novo resultado de
seu exame de sangue. Luiza tenta se co-
municar com Ambrósio. Amaro explica a
Teodoro todo o esquema que envolverá o
dinheiro a ser gasto na construção do ho-
tol e o que será desviado para o exterior.
Rafaela conta a Beatriz quo está apaixo-
nada por Lucas. Aquiles chora por ter
perdido Luiza.

PORTO DOS MILAGRES - Globo. 20h55.
Fólix, agora prefeito, chega de Brasília.
Augusta Eugênia está completamonte
sem dinheiro, mas tenta manter a pose.Os pescadores se queixam do preço pa-
go por Eriberto pelos peixes. A bela Es-
meralda só tem olhos para Guma. Fólix
aguarda a chegada do seu filho Alexan-
dro com a namorada Lívia. Guma e Rufi-
no apostam uma corrida de barcos. Rufi-
no ganha, mas Esmeralda se nega a dar
um beijo como prêmio. A morena se me-
te na rede de Guma e o beija com paixão.
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Afrodite no Olimpo, Priscila Santos (ao lado) na Terra.
Este é o nome da mais nova eleita Deusa do Ebano, que
conquistou os jurados e as cerca de cinco mil pessoas que
prestigiaram a 22* Noite da Beleza Negra, na tenda do
Aeroclube, em Salvador. Agora, a baiana de 19 anos terá
de mostrar a força de uma verdadeira filha de Iansã e fa-
zer jus ao bracelete e ao manto de rainha do tradicional
bloco afro Ilê Aiyê. Concorrendo pela terceira vez ao tí-
tulo, Priscila disse estar realizando um sonho e promete
fazer bonito durante a turnê do grupo por mais de dez ca-
pitais do país. 

"Quero mostrar a todos os negros que eles
são lindos, capazes e fortes", disse em agradecimento.

Abaixo de zero De molho

0 suíço Michel Comte (foto), o melhor fotógrafo de 2000 segun-
do a Vogue italiana, passou a manhã de ontem na pérgula do Copa-
cabana Palace em reunião com o staff que o acompanha na produ-
ção de editoriais de moda para as revistas Dutch e UUomo Vogue
que terão como cenário o Rio. Ele se encontrou com o editor de es-
tilo da Vogue italiana, Robert Rabensteiner, que chegou ontem à
cidade para os trabalhos. Na sexta-feira, quem desembarca por aqui
é o mágico David Blainc (acompanhado pela mulher, Josie). Ele vai
posar para o suíço fazendo performances bárbaras nas praias. Hoje,
Michel fotografa o arquiteto Oscar Niemeyer para um perfil de cin-
co páginas na L'Uomo Vogue. O fotógrafo também começou a fazer
algumas imagens das prostitutas da Vila Mimosa para o seu livro Se.x
in Rio. No final de semana, ele esteve em São Paulo concluindo os
trabalhos para os catálogos da M. Officer e H. Stern. Michel fica no
Rio até segunda-feira de Carnaval, quando embarca para a Austrália
ao encontro do amigo Michael Schumacher. Depois, segue para
Nova Iorque, onde fotografa John Travolta para a Vaniiy Fuir.

A deusa negra do Ilê

Tem suíço no

verão tropical

Novembro inesquecível

Anteontem, a noite foi de Keanu Reeves e da atriz sul-
africana Charlize Theron. Os dois, que formam o par
romântico do filme Sweet November, de Pat 0'Con-
nor, posaram para fotos na pré-estréia, com descontra-
ção e extrema elegância. Na história, o galã vive o per-
sonagem Nelson Moss. um profissional bem-sucedido
que sofre de alcoolismo e tenta desesperadamente fugir
do passado de pobreza e solidão se isolando do mundo.
Até encontrar Sara Deever, uma mulher carinhosa, in-
teligente e livre, que adora se relacionar com pessoas
estranhas, mas tem medo de compromissos. Mesmo
sem muito em comum, eles resolvem passar um mês
juntos com o acordo de separarem logo depois. Mas, o
coração fala mais alto e acabam se apaixonando.

de uma visitante especial: a neta Do-
lores (joio), filha de Antônio Hercula-
no Lopes e da atriz Barbara Harring-
ton. A menina manteve os olhos e o
sorriso bem abertos durante o passeio
pelas mais de 100 imagens bem-humo-
radas. O pai é autor de um dos módu-
los da exposição e pesquisador espe-
cializado em história do teatro.

Uma das homenageadas do Grande Prê-
mio Cinema Brasil, Sônia Braga deixou
o Rio 40 graus e viajou domingo para To-
ronto, onde a temperatura está girando
em tomo de três graus abaixo de zero. No
Canadá, a brasileira vai filmar até o início
de março, quiuido pretende voltar ao Bra-
sil para rever a família. Antes de embar-
car, Sônia almoçou com os quatro irmãos
e sobrinhos no Boteco 66, no Jardim
Botânico, e foi à Livraria Argumento
comprar um livro de contos de Machado
de Assis para ler durante a viagem.

O primeiro fim de semana da expo-
sição Do Guarani ao Guaraná, na
Fundação Casa de Rui Barbosa, foi um
sucesso. Conseguiu conquistar até os
pequenos. A atriz Rosita Thomaz Lo-
pes, intérprete de alguns textos da
mostra, compareceu ao evento ao lado

Apesar das tentativas da família de
manter sigilo sobre o acidente, os jor-
nais austríacos divulgaram ontem que a
princesa Caroline de Mônaco passa
bem depois de sofrer uma queda es-
quiando em Zuers, na região de Ari-
berg, nos Alpes austríacos. A princesa
rompeu um dos ligamentos do tonioze-
Io e foi operada sem complicações em
um hospital especializado em trauma-
tismos. Ela passou a noite internada e o
marido, o príncipe August de Hanno-
ver, esteve o tempo todo ao seu lado.

Iwuails para esta coluna: registro®jb.com.br
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ÁRIES • 21 de março a 20 de abril
0 dia o favorece, arietmo, na conclusão de contratos e ne-
goctações ainda pendentes que digam de interesses de
trabalho ou negócios próprios. Isso lhe trará benefícios e
vantagens em relação a atividades lucrativas. Procure ser
mais dado ao carinho e á ternura no amor

TOURO • 21 de abril a 20 de maio
Você. taurino. vive momento de mudanças em sua rotina,
com lorte positividade para que isso se faça de forma van-
ta|osa e mais compensadora. Presença de pessoa que po-
dera fazê-lo viver sonhos e alegrias de um passado recen-
te, moldando em alegria o passar de seu dia aletivo.

GÊMEOS • 21 de maio a 20 do |unhoA regência que molda a sua quarta-feira, geminiano, lhe
trará vantagens e um quadro no qual Júpiter vai determi-
nar o bom resultado em algumas de suas ações. Vanta-
gens materiais vindas da ação de outras pessoas, mesmo
estranhas Quadro de muita significação para o amor.

CÂNCER • 21 de junho a 21 de julho
Nesta quarta-feira, canceriano, com a Lua. sua regente, a
influencia-lo, ganham valor e expressividade posições quetratam de seus interesses materiais e linanceiros. Nestas
casas podem ter valorização ainda maior para atos que
disserem da familia. Busque prudência no amor.

LEÃO • 22 de julho a 22 de agosto
As posições dominantes em seu dia, leonino, mostram a
seu lavor um quadro de negócios bem estruturados e cres-
cimento de prestigio com o trabalho. Diliculdades de rela-
cionamento podem ser superadas se você não as subesti-
mar. Vivência intima muito lavorável. Ternura e carinho.

VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
Ao longo do dia, virgiano, consolidam-se boas influências
e, com elas, um quadro de vantagens Evite compromissos
duradouros, avais, fianças e assinaturas de favor. Profis-
sionalmente moldam-se vantagens. Amor e família posi-cionados de forma muito favorável e em quadro de alegria.

LIBRA • 23 de setembro a 22 de outubro
Esta sua quarta-feira, libriano, mostra elementos de exce-
lente disposição financeira. Nela. seu estado de ânimo se
posicionará fortemente voltado para seu próprio interior e
isso lhe servirá de maior incentivo para mudar a rotina.
Presença significativa que despertará seu interesse.

ESCORPIÃO • 23 de outubro a 21 de novembro
Dia positivo e que guarda, escorpiano, bons elementos.
Eles mostram uma tendência ao dinamismo em sua rotina
e maior ânimo diante de algumas dificuldades em sua ro-
tina. Dia de vantagens, especialmente se você buscar pes-soas amigas, mais experientes. Amor em fase positiva.
SAGITÁRIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
Ao longo desta quarta-feira, sagitariano, mercê da Lua re-
gendo seu signo, consolidam-se indicações que multo obeneficiam em relação à rotina e aos assuntos pessoais de
caráter material. Fatos e promessas imprevistas poderãose materializar. Mudanças no amor, com boas surpresas.
CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiroExcelente quadro de influências se estabelece durante to-
da esta quarta-feira, capricorniano, quando alguns proble-mas de dinheiro poderão ser resolvidos mercê de sua de-
terminação. Em lamilia há um clima tenso que poderá se
agravar. Por isso, aja com cuidado no trato intimo.

AQUÁRIO • 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Hoje, aquariano, suas ações devem ser fundadas em posi-
ções que revelem um pouco mais de sua autoconfiança edisposição realizadora. Não se deixe abater e faça preva-lecer seus interesses em qualquer circunstância. Afetiva-
mente você terá momentos muito positivos e tranqüilos.
PEIXES • 20 de fevereiro a 20 de março
Ao longo desta quarta-feira, pisciano, são positivas as in-
fluências que se fazem sentir em relação aos seus inte-resses de negócios, moldados que são em sorte e acerto
nas suas decisões e opções. Afetivamente o quadro é re-
guiar o que mostra carência para seus sentimentos.

Home-poge: www.maxklim.com
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HORIZONTAIS - 1 - a quantidade que se perde rio peso de uma mercado-
ria ou de outra coisa qualquer; diminuição, perda; 5 - tendência ou ineli-
nação que leva a prelerir ou privilegiar uma pessoa, elemento etc., em
detrimento de outro; tensão de polarização; 9 - báquico. bacanal; 10 - va-
so Irágil leito de terra sâmia; 11 - peneira; 12 - substância de natureza
polissacarídica que impregna certas paredes celulares nas plantas, consti-
tuindo o calo dos tubos crivados, e se dissolve ao recomeçar a circulação
da seiva; 13 - outra pessoa: 14 - cuja casca é mole; lácil de partir; que tem
a casca lácil de partir, por ser pouco dura; 15 - impressão de doce, azedo,
amargo ou salgado, que certas substâncias exercem sobre o sentido do
gosto; espécie, gênero; 17 - sentir-se, passar; 19 - escarnecer, zombar; 20liga de chumbo e estanlio usada pelos chineses; 23 - torreões
cunniformes usados na construção do muralhas; 25 - titulo do rei do Japão
no antigo regime; 26 - vestibulo aberto ou pórtico, diante da nave de um
templo. 28 - peso indiano que varia, segundo as regiões, entre 141 o 330
quilos; 29 - resguardar com telas de araine (portas e janelas) para evitar
que entrem moscas, mosquitos o outros insetos, 30 - diz-se do negativo
que não apresenta contrastes suficientes, diz-se do impresso que apre-
senta tons Iracos, cinzentos, por deleito de tintagem; 31 - damas do com-
panhia; 32 - que tom bastante idade; velha.
VERTICAIS -1 - lugares para onde alluem pessoas, por motivos específi-
cos; 2 - levar voando; 3 - conjunto de canais de água do mar formados, em
certos litorais, por desgastes ou açoreamentos, e nos quais poderão vir a
lançar-se pequenos cursos de água doce; 4 - grande quantidade; 5 - peça
puramente instrumental, de forma livre, cultivada sobretudo pelos com-
positores românticos (pl.j; forma de verso lixa que consiste comumonte em
três estrofes com rimas recorrentes, uma oferta e refrão idêntico para ca-
da parte (pl.J; 6 - desonesto, libertino; 7 - grilos de dor; 8 - apresentar ro-
mo realidade ou como tendência habitual, costumeira; 10 - pilhéria, vivao-
dade; 12 - realce, relevo, colorido; 14 - montão de pedras e barro trans-
portados pelos glaciares o depositados ao lundir-se e gelo (pl.); as pacas.entre os caçadores do mato; 16 - modelo; diâmetro de um arame; 18 -
pessoas que disputam o amor de outra; 20 - a parte superior de uma ar-
mação; dossel; 21 - dispositivo, lixado â bancada, para segurar ou apertar
as peças a serem trabalhadas, consistindo em duas partes aproximáveis
uma da outra, como mandibulas; 22 - idônea, hábil; 24 - cada um dos prin-cipais vassalos de um senhor feudal; 27 - indivíduo mais notável enlre out-
ros da sua classe, em determinada atividade; 28 - comida própria de
regiões sertanejas, leita com os tubérculos do umbuzeiro e de outros veg-
etais; 30 - simbolo do gadolínio. Problema de ANTONIO CARLOS SANTINI -
PAZ E BEM - Belo Horizonte.
LOGOGRIFO (utilização de letras do conceito)
1. Era FREQÜENTE ao Maracanã (1.9.11.6.2)
de lutebo, porém, não gostavanem tinha time para torcer
licando CALMO (10.11.3.4.2) no seu LUGAR... (5.13.4.12.9.5)Qual o motivo, então, pra ser lã
Do Estádio? SEMPRE ao Juiz xingava: (5.9.8.6.5)Ladrão! PATIFE - era o seu prazer, (1.2.13.7.10.11.3)uma catarse muito especial...
Mas meu amigo já não Ireqüenta
nosso "maraca: xinga o Lalau,
o NICOLAU, o Juiz que arrebenta
a verba das obras do Tribunal...
ALTER EGO - Tertúlia Fluminense - Rio

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - tapirapecu; areniferos; lanerogamo; ad; godo; lumivomo;
orate; ez; barosanemo; it; tucupi; co; pieiras; aster; aor.
VERTICAIS - tafofobica; ara; penamar; inédito; rir; alogo; pegomancia;orado; como; uso; uralos; vestir; azois; empar; aue; euro; pe,CHARADAS METAMORFOSEADAS: 1. pirtiga/pirtigo; 2. nutriz/tutriz; 3.
maça/moça; 4. pendurou/perdurou.

Correspondência para Rua das Palmeiras, 57
ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070
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GARFIELD JIM DAVIS
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JIM DAVIS
OS LEÕES SÃO DA

FAMÍLIA DOS GATO'
OS LEÕES SÃO

GRANDES CAÇADORES.
VOCÊ ÉUM
FRACASSO/

CUIDADO...
ACABO DE

TRUCIDAR UM
REBANHO DE

PICLES!
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O trio Kid Abelha e o septeío Titãs são bandas de ponta da geração 80 a ponto de completar duas décadas de carreira e recomeçando em gravadoras novas

Raridades de Titãs e Kid Abelha

Série e-collection resgata remixes, canções perdidas, demos, gravações ao vivo e sucessos remasterizados

JAMARI FRANÇA

Os Ias cios Titãs e do Kid Abelha acabam
de receber um grande presente com o iança-
mento dos volumes da série e-collection
(Warner) com estas duas bandas que fizeram
suas carreiras dentro desta gravadora e ago-
ra tomaram novos rumos, os primeiros para
a Abril Music e os segundos para a Univer-
sal. Produzido pelo pesquisador Marcelo
Fróes. a série traz um CD de sucessos e um
de raridades, nos dois casos com a recupera-
ção de remixes feitos nos anos 80 que não ti-
nham chegado ao mercado, apenas foram
distribuídos para rádios e DJs.

A compilação dos Titãs teve produção
executiva do baterista do grupo. Charles Ga-
vin, que tem feito um trabalho de recuperação
de discos inéditos em CD para diversas grava-
doras. Ele assumiu a produção executiva do
volume de sua banda e decidiu usar o CD de
sucessos para colocar raridades também."Nós tivemos dois CDs de compilações em

1994, daí resolvi colorar canções que ficaram
de fora, aproveitando a remasterização do
material mas infelizmente muita coisa não
coube, como o remix de Televisão, porque o
disco só pode ter 14 faixas. A partir daí os di-
reitos aumentam absurdamente," explica ele.

Entre as raridades estão o remix de Policia,
puxado para o dançante sem as guitarras ob-
sessivas da versão do LP Cabeça Dinossauro
e o extended remix de 0 que?, de Irai Campos
e Tuta Aquino, um dos mais geniais dos anos
80. "São feitos dentro do espírito da época por
pessoas ligadas no que estavam fazendo, não
são como os de hoje totalmente diferentes dos
originais. Alguns são regravações mesmo e
pouco conhecidos, como o de Clitóris, em que
a gente fez um negócio meio industrial," expii-
ca Gavin, que incluiu ainda o remix de Mar-
vin, um dos grandes sucessos da banda.

No segundo CD preciosidades de ponta a
ponta. Seis faixas são demos gravadas em
1989 como possíveis canções para o LP O
Blesq Blom que ficaram de fora: Eu prefiro

correr, Estrelas, Minha namorada, Aqui é le-
gal, Saber sangrar e Porta principal. São
gravações caseiras feitas apenas por alguns
titãs e Gavin gravou bateria em cima de qua-
tro delas para dar um reforço. Um fonograma
perdido nos arquivos da Som Livre foi resga-
tado por Charles, Planeta morto, de um espe-
ciai da Globo chamado A era de Halley, com
preocupações ecológicas. Tem ainda a opor-
tuna Pela paz, gravada em 1996 e lançada
apenas como single e duas pérolas.
Fazendinha e A marcha do demo, que eles
gravaram e lançaram em single sob o nome de
Vestidos de Espaço. A primeira é um brega
hilário com sotaque caipira: "ô vida boa na fa-
zendinha/ era leite quente pras criança/e pra
nóis caninha." A marcha, boa para um carna-
vai alternativo, tem reforço vocal de Paula
Toller, Jorge Mautner, Liminha e Vitor Farias.

Corta para o Kid. Logo de cara três faixas
inéditas saltam aos ouvidos: uma interpreta-
ção cool de Noite do meu bem com um ca-
prichado vocal de Paula e dois covers,

Tempted e a hilária Parole, com direito a
uma voz masculina declamando macarro-
neamente. Bons temperos para o CD duplo
que equilibra bem sucessos e raridades. Aqui
também houve resgate de remixes dos anos
80, especialmente do segundo LP da banda,
de 1985, começando pela faixa-título, a tur-
binada Lágrimas e chuva, a baladinha Os
outros em versão longa e remix e Educação
sentimental II. com adição de naipe de so-
pros, que entra em duas versões, curta e lon-
ga. De quem é o poder entra ao vivo e numa
remix muito bem feito mas curto demais,
merecia uni extended. Incluídos ainda suces-
sos como Grand Hotel, Como eu quero, Fi-
xação (curta e em remix da rádio Transamé-
rica), Eu tive uni sonho, Amanhã e 2.? e os
dois primeiros registros da banda em disco,
Distração e Vida de cão é chato pra cachor-
ro, gravações bancadas pela própria banda
que a Warner colocou na coletânea Rock
Brasil, a primeira da geração que surgiu nos
anos 80, lançada em 1982.

Boate de mil utilidades

André Lobo

Teatro de revista e projetos
multimídia marcam novo

espaço em Copacabana

MÔNICA RIANI

Uma homenagem ao teatro de revista po-
de parecer coisa estranha nestes dias de
techno, pop e rock'n' roll. Os sócios da Mu-
tante NetClub, minúscula casa noturna em
Copacabana, acham que não. Tanto que ar-
maram a opereta carnavalesca O coroa e a
gatinha, show inspirado nas revistas de
Carlos Machado - o empresário da noite
que fez fortuna com vedetes - para abrir as
portas da boate da rua Rodolfo Dantas, esta
noite, para convidados.

O espaço é mínimo, capaz de abrigar 120
pessoas, mas os donos juram que dali sairão
grandes projetos. Além de pretender abrigar
espetáculos de vários gêneros, a intenção é
desdobrá-los em produtos, reproduzir na in-
ternet e até em especiais de TV. Acessando o
site www.mutante.net, é possível encontrar
outras idéias, com poesia, música e a apre-
sentação do projeto. A opereta foi reproduzi-
da num áudio-book, com um caprichado li-
breto que marca a estréia do cartunista Ben-
to Ribeiro, de 19 anos, numa publicação do
gênero. Bento é filho do escritor João Ubal-
do Ribeiro e conta com a bênção de Jaguar."Estamos apostando numa fórmula em
constante mutação", afirma o empresário
Antônio Saraiva, sócio do produtor musical
Paulo Henrique na produtora BR-Plus, que
está jogando suas fichas para tornar o lugar
um point badalado, olhando mais para a vi-
zinhança recém-vitalizada do Sesc Rioarte,
antigo Ricamar. O show de abertura vai
buscar nas revistas a inspiração para um es-
petáculo com músicas que hoje só se vêem
nos programas de Sílvio Santos em tempo
de Carnaval: maliciosas, de duplo sentido e
com humor de grosso calibre.

No palco, mulheres de 18 a 25 anos, cur-
vilíneas e com corpo de sobra à mostra.
Ressuscitando as célebres vedetes estão Lu-
ciana Duque, Vanessa Paixão, Sabrina Sato
e Aline Barbosa. O texto fala da paixão de
um homem muito mais velho, o coroa, por
sua estagiária super mais jovem, a gatinha.
A música da estagiária, vivida pela bailari-
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Tavinho Paes e Bento Ribeiro: experiência e novidade no luimor carioca

na Ellen Albuquerque, inspira-se na estagiá-
ria americana Mônica Lewinsky, que ataza-
nou a vida do ex-presidente americano Bill
Clinton num affair que ganhou o Salão Oval
da Casa Branca: "Seu 

presidente/Essa sua
estagiária/Parece bobinha/Mas é revolucio-
nária/Fumou o seu charuto/Como fazem os
cubanos/E abalou o império americano", diz
a primeira estrofe.

Mais adiante, a inspiração vai para a Eu-
ropa e toma como mote as declarações apai-
xonadas do príncipe Charles para sua Camil-
la Parker Bowles na canção O cluiveirinlio

do seu bidê. "Meu amorzinho/Eu só queria
ser/O chuveirinho do seu bidê...", manda a
primeira parte da letra, de Tavinho Paes e
Paulinho Soledade, que vive o coroa, na ope-
reta. Tavinho acha que a acolhida ao gênero
será boa. "Não há nenhum risco de ter aura
de show de mulatas do Sargentelli", garante
o compositor.

A Mutante NetClub terá duas sessões do
show por noite, de quinta a sábado, às 2lh e
23h. As madrugadas serão dedicadas ao Ci-
neClube da Madrugada, que exibirá clássicos
acompanhando a atração principal da noite.

Talento precoce

para o humor

Desde que se entende por gente, Bento Ribei-
ro, de 19 anos, desenha. Começou copiando as
histórias da Turma da Mônica, de Maurício de
Souza, passou para Garfield, Honiem-aranha e
daí para os quadrinhos adultos. Chegou a ter uma
coleção de dez mil exemplares, parte vendida
num sebo que teve com amigos. Aos 14 anos foi
convidado e aceitou ilustrar um volume organi-
zado pelo poeta Geraldinho Carneiro sobre poe-
sias de Shakespeare. Dois anos depois deste pri-
meiro trabalho, caiu no mundo. Ou melhor, em
Copacabana. "Aos 16 anos saí de casa para mo-
rar com uma namorada num apartamento na rua
Francisco Sá. Durou um ano e meio. Depois vol-
tei para a casa dos meus pais, no Leblon", conta
o filho do escritor João Ubaldo Ribeiro.

Esta primeira vivência em Copacabana mexeu
com a imaginação. Bento começou a criar uma
história em quadrinhos onde a Princesinha do
Mar aparecia em tempo de apocalipse: um lugar
dominado por corporações multinacionais, cerca-
da por pestes e sombras, de onde ninguém pode
sair. "Copa é bem mutante. À noite, tudo muda no
bairro de forma impressionante ", diz ele, que é
admirador de Stephen King e Sidney Sheldon.

O convite para ilustrar o libreto de O coma e
a gatinha chegou de surpresa. Bento estava de
mãos abanando há algum tempo, investindo na
carreira de ator num curso na Casa de Artes de
Laranjeiras (CAL). Quer sair de lá para a Escola
Martins Pena e engrenar no teatro. "Ainda sou
um leigo em interpretação. Mas se Deus quiser
vou entrar na Martins Pena ", conta, entre um ci-
garro e outro.

O convite partiu de Tavinho Paes. "Primeiro

chamei o Jaguar, que me indicou o trabalho do
Bento, de quem lembro criança, desenhando o
Garfield. Acho louvável aparecer um talento co-
mo ele. Há quase 20 anos, desde o pessoal do
Planeta Diário e Casseta Popular, não aparecem
novos bons cartunistas no Rio", diz o composi-
tor, que com Wálter Queirós foi editor do histó-
rico Pasquim.

A inspiração veio de bate-pronto ao ler a his-
tória de O coma e a gatinha. 

"Sou suspeito para
falar de quem admiro, como o Chico Caruso e o
Jaguar. E também gostava muito das criações do
Henfil. que foi casado com minha mãe. Nunca ti-
nha feito nada de humor", diz Bento.
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