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Morte de

José Carlos

Negligência de deputados na

é apurada Câmara deixa Rio sem verba

L

A morte do ex-diretor de habita-
ção da Caixa Econômica Federal do
governo Collor, José Carlos Guima-
rães, será investigada pela Polícia Ci-
vil do Distrito Federal. Para a poli-
cia, os indícios apontam para um sui-
cídio, mas, segundo o delegado João
Kleiber Esper, "todas as circunstân-
cias devem ser apuradas". Dois bi-
lhetes foram encontrados: um indica-
va o local onde se encontrava o se-
gundo bilhete, que era endereçado
aos dois filhos e à esposa. Manus-
critos e assinados, serão submetidos
a perícia para que seja verificado se
a letra é de José Carlos. (Página 6)

Restituição

de PDVs

sai amanhã

A Receita Federal vai liberar
amanhã um lote de restituições do
Imposto de Renda que foi indevi-
damente cobrado dos trabalhadores
que participaram dos programas de
demissão voluntária (PDVs), entre
1995 e 1997. O lote inclui ainda
pagamentos referentes a declara-
ções retificadas. Em 2000, os clien-
tes de bancos privados cadastrados
poderão receber a restituição do IR
diretamente em conta corrente. A
Receita mais uma vez manteve os
valores dos descontos. (Página 12)

Detran RJ

aposta na

Internet

O Detran do Rio anunciou ontem
uma série de mudanças que, segun-
do o presidente do órgão, Eduardo
Chuay, facilitarão a vida do usuá-
rio. A informatização dos serviços
- terá início em janeiro -, que po-
derão ser solicitados e acompanha-
dos pela Internet, a criação de qua-
tro novos postos de vistoria na cida-
de, com salas de espera climatiza-
das e circuito interno de TV, e a re-
dução em 15 dias no prazo de reti-
rada da primeira via da habilitação
são as maiores novidades. "Não

quero mais usuários aqui no De-
tran. A partir do ano que vem, tudo
poderá ser feito pelos Correios ou
pela Internet", disse Chuay. (Pág. 15)

Prisão para

quem usar

morteiros

A Polícia Militar irá deter quem
tentar levar morteiros para o Réveil-
lon em Copacabana e, quem for pe-
go, só será liberado no fim da festa.
Tudo para evitar acidentes com fo-
gos de artifício durante a virada do
ano. Enquanto a PM se preocupa
com a segurança, a rede hoteleira
tenta elevar de 75 para 90% a taxa
de ocupação. Ao menos nas estra-
das, a segurança indica ter melhora-
do. No feriadão do Natal, o Rio re-
gistrou a maior queda no número de
acidentes do país: 40%. (Págs. 4 e 16)

COTAÇÕES
SALÁRIO MÍNIMO: (dezembro) RS 136; DÓLAR:
Comercial (compra) RS 1,8259; Comercial (venda)
RS 1,8267; Paralelo (compra) RS 1,930; Paralelo
(venda) RS 1,960; TR: do dia 28/11 a 28/12 -
0,2243%; TBF: do dia 24/12 a 24/1 - 1,3585%;
UFIR: (dezembro) para IPTU residencial, comer-
ciai e territorial, ISS e Alvará - RS 0,9770.

NOITES TURÍSTICAS Fernando Rabelo

Bancada fluminense só libera 5% do que pede ao Orçamento da União

Um levantamento feito no Sistema de Adminis-
tração Integrada (Siafi) mostra que a bancada do
Rio no Congresso liberou muito pouco dinheiro
das emendas apresentadas ao Orçamento da União
este ano. O desempenho de deputados e senadores
fluminenses está entre os piores do país. O ano foi
tão ruim, que nem fazer parte do partido que apóia
FH adiantou. Márcio Fortes (PSDB) empenhou
R$ 1,4 milhão dos R$ 1,5 milhão a que tem direi-
to, mas, até o dia 7 de dezembro, nada havia saí-
do. O deputado Alexandre Santos (PSDB) só con-
seguiu tirar do caixa do Tesouro R$ 80 mil, o equi-
valente a 5% do que ele propôs à União. (Página 3)

Governo reserva

R$ 7,7 bi 
para

4 
chá-de-panela'

O governo reservou até R$ 7,7 bilhões do ex-
Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), rebatizado de
Desvinculação dos Recursos da União (DRU), pa-
ra "despesas correntes", a mesma rubrica que per-
mitiu a compra de panelas, caçarolas, frigideiras,
garfos, facas e lençóis, entre outras coisas, para uso
da presidência da República. O FEF, principal pro-
posta na pauta da convocação extraordinária do
Congresso, era, originalmente, destinado ao ajuste
fiscal. "Não tem nada de errado gastar o dinheiro
do FEF com despesas de consumo do governo",
justifica o deputado Arnaldo Madeira, líder do go-
verno. Para Michel Temer, presidente da Câmara,
será preciso 

"trabalhar" 
para aprovar o FEF. (Pág. 3)
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Com seus 2,1 milhões cle lâmpadas, a árvore de natal na Lagoa mudou
a paisagem noturna e se tornou atração para cariocas e turistas (Pág. 15)
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DIAS DE GUERRA Kavkaz, Rússia - Reuters Fia está 
perto

de contratar

estrangeiros

O Flamengo negocia com Corinthians, Venezia e
Atlético de Madri as contratações de Rincón, Petko-
vic e Gamarra, respectivamente. O contato com os
jogadores, que gostaram da proposta rubro-negra, já
foi feito, mas ainda falta o acerto financeiro entre os
clubes envolvidos. O vice de futebol Cacau Medei-
ros esteve na Itália, conversando com a diretoria do
Venezia, e hoje desembarca na Espanha, para tentar
fechar negócio com o Atlético de Madri. No Vasco,
Júnior Baiano e Válber fizeram ontem o primeiro
treino no clube. Os ingressos para o Mundial come-
çam a ser vendidos na quinta-feira. (Págs. 20 a 22)

/I intensificação dos ataques russos à Chechênia fez crescer o fluxo de
refugiados na fronteira. Cerca de 45 mil civis permanecem cercados (Pág. 7)

PREÇO

Venda em banca para RJ, MG, ES, SP:
R$ 1,20
Ia Edição

© JORNAL DO BRASIL 5 A 1999
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Atendimento ao assinante 589-5000

Morte de

José Carlos

é apurada

A morte do ex-diretor de habita-
ção da Caixa Econômica Federal do
governo Collor, José Carlos Guima-
rães, será investigada pela Polícia Ci-
vil do Distrito Federal. Para a poli-
cia, os indícios apontam para um sui-
cídio, mas, segundo o delegado João
KJeiber Esper, "todas as circunstân-
cias devem ser apuradas". Dois bi-
lhetes foram encontrados: um indica-
va o local onde se encontrava o se-

gundo bilhete, que era endereçado
aos dois filhos e à esposa. Manus-
critos e assinados, serão submetidos
a perícia para que seja verificado se
a letra é de José Carlos. (Página 6)

Restituição

de PDVs

Negligência de deputados na

Câmara deixa Rio sem verba

Bancada fluminense só libera 5% do que pede ao Orçamento da União

NOITES TURÍSTICAS Fernando Rabelo

urn lote de
de que
cobrado gyjfl 1 j %

(PDVs),

receber 1R

O Detran do Rio anunciou ontem
uma série de mudanças que, segun-
do o presidente do órgão, Eduardo
Chuay, facilitarão a vida do usuá-
rio. A informatização dos serviços
- terá início em janeiro -, que po-
derão ser solicitados e acompanha-
dos pela Internet, a criação de qua-
tro novos postos de vistoria na cida-
de, com salas de espera climatiza-
das e circuito interno de TV, e a re-
dução em 15 dias no prazo de reti-
rada da primeira via da habilitação
são as maiores novidades. "Não

quero mais usuários aqui no De-
tran. A partir do ano que vem, tudo
poderá ser feito pelos Correios ou
pela Internet", disse Chuay. (Pág. 15)

Prisão para

quem 
usar

morteiros

A Polícia Militar irá deter quem
tentar levar morteiros para o Réveil-
lon em Copacabana e, quem for pe-
go, só será liberado no fim da festa.
Tudo para evitar acidentes com fo-
gos de artifício durante a virada do
ano. Enquanto a PM se preocupa
com a segurança, a rede hoteleira
tenta elevar de 75 para 90% a taxa
de ocupação. Ao menos nas estra-
das, a segurança indica ter melhora-
do. No feriadão do Natal, o Rio re-
gistrou a maior queda no número de
acidentes do país: 40%. (Págs. 4 e 16)

C0TAÇ0ES
SALÁRIO MÍNIMO: (dezembro) RS 136; DÓLAR:
Comercial (compra) RS 1,8259; Comercial (venda)
RS 1,8267; Paralelo (compra) RS 1,930; Paralelo
(venda) RS 1,960; TR: do dia 28/11 a 28/12 -
0,2243%; TBF: do dia 24/12 a 24/1 - 1,3585%;
UFIR. (dezembro) para IPTU residencial, comer-
ciai e territorial, ISS e Alvará - RS 0,9770.

DIAS DE GUERRA

Um levantamento feito no Sistema de Adminis-
tração Integrada (Siafi) mostra que a bancada do
Rio no Congresso liberou muito pouco dinheiro
das emendas apresentadas ao Orçamento da União
este ano. O desempenho de deputados e senadores
fluminenses está entre os piores do país. O ano foi
tão ruim, que nem fazer parte do partido que apóia
FH adiantou. Márcio Fortes (PSDB) empenhou
R$ 1,4 milhão dos R$ 1,5 milhão a que tem direi-
to, mas, até o dia 7 de dezembro, nada havia saí-
do. O deputado Alexandre Santos (PSDB) só con-
seguiu tirar do caixa do Tesouro R$ 80 mil, o equi-
valente a 5% do que ele propôs à União. (Página 3)

Governo reserva

R$ 7,7 bi para

4 
chá-de-panela'

O governo reservou até R$ 7,7 bilhões do ex-
Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), rebatizado de
Desvinculação dos Recursos da União (DRU), pa-
ra "despesas correntes", a mesma rubrica que per-
mitiu a compra de panelas, caçarolas, frigideiras,
garfos, facas e lençóis, entre outras coisas, para uso
da presidência da República. O FEF, principal pro-
posta na pauta da convocação extraordinária do
Congresso, era, originalmente, destinado ao ajuste
fiscal. "Não tem nada de errado gastar o dinheiro
do FEF com despesas de consumo do governo",
justifica o deputado Arnaldo Madeira, líder do go-
verno. Para Michel Temer, presidente da Câmara,
será preciso 

"trabalhar" 
para aprovar o FEF. (Pág. 3)

Com seus 2,1 milhões de lâmpadas, a árvore de Natal na Lagoa mudou

a paisagem noturna e se tornou atração para cariocas e turistas (Pag. 15)

Kavkaz, Rússia - Reuters
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Fia também

terá Gamarra

e Petkovic

Depois de anunciar, ontem, a contratação de
Rincón, do Corinthians, o Flamengo começa a ne-

gociar com Venezia e Atlético de Madri as contra-
tações de Petkovic e Gamarra, respectivamente. O
contato com os jogadores, que gostaram da propos-
ta rubro-negra, já foi feito, mas ainda falta o acerto
financeiro entre os clubes envolvidos. O vice de
futebol Cacau Medeiros esteve na Itália, conver-
sando com a diretoria do Venezia, e hoje desem-
barca na Espanha, para fechar acordo com o Atlé-
tico de Madri. No Vasco, Júnior Baiano e Válber
fizeram ontem o primeiro treino. (Págs. 20 a 22)

L

A intensificação dos ataques russos a Chechenia fez crescer o fluxo de

refugiados na fronteira. Cerca de 45 mil civis permanecem cercados (Pág. 7)

PREÇO

Venda em banca para RJ, MG, ES, SP:
R$ 1,20
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COISAS DA POLÍTICA

¦ DORA KRAMER

Serra 
propõe

lista 
partidária

O ministro da Saúde, José Serra, vai tratando de sua área
- hoje estará no Rio para transferir hospitais e verbas para a

prefeitura mas não descuida da política. Que não se fale de
candidaturas com ele, bem entendido. "Sobre isso tenho ze-
ro a dizer." Mas a vida dos partidos e o sistema eleitoral in-
teressam ao ministro, que já se prepara para sugerir ao PSDB
e ao presidente Fernando Henrique Cardoso que adotem a
defesa da apresentação de listas fechadas de candidatos a de-

putados nas eleições.
"Seria a implantação de metade do sistema de voto distri-

tal misto, que uma parte se dá pelas listagens partidárias e a
outra pela eleição proporcional", justifica Serra diante da re-
conhecida impossibilidade de se aprovar o voto distrital mis-
to. Sobre a proposta da lista, o ministro já falou com o coor-
denador político, Aloysio Nunes Ferreira - crítico irredutível
do distrital -, "que aceitou".

Segundo ele, dada a dificuldade de vencer a briga pelo
voto distrital, ainda que, misto, a lista "já avança muito" no

que diz respeito à organização e fortalecimento dos partidos,
já que o eleitor vota na legenda e a disputa dos candidatos se
dá dentro dos partidos. 

"Hoje essa disputa é na hora da elei-

ção, onde o meu maior inimigo é o meu companheiro de par-
tido", argumenta José Serra.

A outra vantagem, na visão de Serra, é que por conseqüên-
cia a eleição de deputado via lista acaba criando um ambien-
te natural de fidelidade partidária, já que, nessa situação, o do-
no do mandato é claramente o partido e não o indivíduo.

José Serra acha importante fazer esse debate agora, a des-

peito de reconhecer que o governo realmente não vai defen-
der nada na reforma política que não seja o fim das coliga-

ções partidárias nas eleições proporcionais e a limitação do
acesso aos fundos partidários e ao tempo de televisão.

"Acho 
que essa proposta o governo deveria incorporar,

porque é uma forma de dar um jeito nessa absoluta desorga-
nização que existe no ambiente partidário e eleitoral."

Quanto à decisão do presidente Fernando Henrique de at-
uar na sucessão de 2002, Serra limita-se ao "considero boa".
Sobre os comentários do presidente a respeito da eventualida-
de de o nome dele ser apresentado como candidato ao PSDB
à eleição presidencial, é igualmente lacônico: "Não traio dis-
so com ele nem com ninguém. Aliás, nem penso no assunto."

E, com isso, fica então combinado e entendido que não se
fala de candidaturas com o ministro José Sena. Por enquan-
to, bem entendido.

Arrependimento
Não é só o ministro José Serra que apoia o fato de o pre-

sidente da República ter resolvido dizer desde já que real-
mente vai influir e atuar na própria sucessão. O PSDB há
tempos aguardava por uma manifestação semelhante e mui-
tos de seus personagens - principalmente aqueles com chan-
ce de entrar no páreo, como Mário Covas - ficavam descon-
fortáveis quando FH dizia que este era um problema do par-
tido dado que ele não era candidato.

Circula em Brasília uma história segundo a qual hoje o
senador e ex-presidente José Sarney declara-se abertamen-
te arrependido de não ter-se envolvido na eleição de 1989.
Embora ele estivesse mal com a opinião pública e não fos-
se exatamente o cabo-eleitoral dos sonhos de ninguém, Sar-
ney acha agora que juntando os cacos daqui e dali poderia
ter feito um candidato pelo menos em condições de chegar
ao segundo turno.

Que é justamente o problema e o desafio de 2002. Se
Fernando Henrique deixar correr frouxo, não servir de
amálgama a uma candidatura, assistir impávido a cada um
dos partidos que o apoiam escolher um candidato, o peri-
go é que essas mocidades independentes não consigam
chegar a lugar algum.

Exatamente como ocorreu na época de Sarney. Os sócios-
fundadores da Nova República mandavam no Congresso, ti-
nham o governo e o poder na mão. Brigaram e se dispersa-
ram à medida que os índices de popularidade do então presi-
dente se deterioraram e a inflação explodiu.

Cada qual assumiu um projeto próprio. PMDB foi de
Ulysses Guimarães, PSDB de Mário Covas, o hoje PPB de
Paulo Maluf, PFL de Aureliano Chaves e o PTB de Affon-
so Camargo.

Resultado: todos tiveram desempenhos sofríveis e, mes-
mo formalmente majoritários no Congresso, tiveram de as-
sistir à disputa final pelo poder ser travada entre um candida-
to minoritário no que tange à representação partidária - Luiz
Inácio Lula da Silva, do PT - e um arrivista do PRN.

Elegeu-se o arrivista e a História encarregou-se de contar
o resto da história.

Este raciocínio anda absolutamente presente nas cabeças
que hoje detêm o poder e que aprenderam que erros amazô-
nios como aquele só se comete uma vez. Duas já conferem
medalha de honra ao mérito à ignorância.

e-mail para esta coluna: dkramer@jb.com.br

Desagravo terá críticas a FH

¦ Homenagem que Aeronáutica faz hoje a Bráuer mostrará insatisfação militar-

RENATA GIRALDI

BRASÍLIA - Há 11 dias afasta-
do do cargo e já na reserva, o ex-
comandante da Aeronáutica, bri-
gadeiro Walter Werner Brauer,
exonerado após divergências com
o governo, será homenageado ho-
je, às 12h, com um almoço no
Clube da Aeronáutica, no centro
do Rio, que deverá reunir 700 pes-
soas, entre militares da reserva, da
ativa e civis, segundo os organiza-
dores da manifestação. No ato de
desagravo a Bráuer, o general Jo-
nas de Moraes Corrêa Neto, ex-
chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas, lerá manifesto conde-
nado a forma como o presidente
Fernando Henrique Cardoso exo-
nera seus assessores.

Intitulado "Tomada de Posi-
ção", o manifesto será, segundo
militares, um alerta ao presidente
Fernando Henrique para que as-
suma posturas mais "claras e dig-
nas", quando quiser exonerar mi-
nistros e comandantes das Forças
Armadas. "Ele (o presidente)
vem agindo de forma dissimula-
da e muitas vezes hipócrita", ata-
cou o brigadeiro da reserva Mu-
rillo Santos, principal articulador
da manifestação no Clube da Ae-
ronáutica. "O ideal, quando ele
quiser afastar um assessor, é ser
direto, simples e correto, porque
nós, militares, estamos acostu-
mados com a disciplina e a or-
dem, e não vemos inconveniente
algum neste tipo de posição",
completou Murillo, que também
discursará no almoço.

Embraer - No desagravo ao
ex-comandante da Aeronáutica,
os militares pretendem condenar
o que chamam de "subserviência"
do governo a interesses interna-
cionais, com a anunciada venda

J. França - 6/5/99

Brauer perdeu comando porque discordava de atos do governo

20% das ações ordinárias da Em-
braer a um consórcio de empresas
francesas. Eles são contra também
o projeto de privatização dos ae-
roportos e as articulações para
transformar o Departamento de
Aviação Civil (DAC) na Agência
Nacional de Aviação Civil (A-
NAC), que deve ficar a cargo do
Ministério da Defesa. "Temos de
chamar o governo à sua responsa-
bilidade e mostrar que há uma

grande insatisfação pelo desprezo
e o descaso no tratamento das
Forças Armadas", afirmou o bri-
gadeiro da reserva Ivan Frota.

A direção do Clube de Aero-
náutica informou que até ontem
continuava recebendo adesões ao
almoço, amplamente divulgado
através de anúncios em jornais.
Cada participante pagará R$ 20.
O primeiro discurso será do pre-
sidente do Clube da Aeronáutica,

Fernando Bizarra Jr.

Fernando Henrique, hóspede da Marinha na Marambaia, aproveitou o dia para sair de barco

Presidente vai à 
pesca

e não fala da Embraer

SÔNIA CARNEIRO

MANGARATIBA, RJ- Com
sandálias de dedo brancas, ber-
mudão e camisa pólo, o presiden-
te Fernando Henrique Cardoso
aproveitou o segundo dia de des-
canso na Restinga da Marambaia,
ontem, para passear numa lancha
alugada pela Marinha - a possan-
te Classis 2. Acompanhado por
Dona Ruth, pelos netos e pelo fi-
lho, Paulo Henrique, o presidente
permaneceu sentado ao lado do
piloto durante o passeio. Depois,
mandou parar a lancha para rápi-
da conversa com os jornalistas."Não estou preocupado com na-
da", disse, sorrindo. Ele evitou
falar sobre a manutenção da ven-

da dos 20% das ações da Em-
braer a empresas francesas e o
possível impacto negativo do al-
moço no Clube da Aeronáutica,
hoje, sobre o governo.

O presidente fez piada aos jor-
nalistas que o perseguiam no mar.
"Vocês estão bem, hein", brincou.
"Estamos 

gostando de tudo", fri-
sou Fernando Henrique. Dona
Ruth Cardoso, que estava sentada
na parte de baixo da embarcação,
deu um sorriso para os jornalistas."Está tudo ótimo", afirmou ela,
acenando.

Pesca - Depois, o presidente
pescou e, ao final do passeio, re-
tornou para a residência oficial do
comandante naval, na Ilha da Ma-
rambaia. A pesca é um dos hob-

bies de Fernando Henrique desde
a juventude.

No fim da tarde, o presidente
atravessou de lancha, pela segun-
da vez, a Baía de Sepetiba, para
visitar a praia de Bela Vista, em
Itacuruça, no município de Man-
garatiba. O presidente parou no
bar Porto Escuna para tomar um
café expresso com o filho, Paulo
Henrique. Pagou R$ 1,00 por dois
cafezinhos. O dono do bar, Cláu-
dio Aguiar, foi cumprimentado
por não ter aumentado o preço
desde o lançamento do Plano Re-
al. Fernando Henrique ainda quis
saber se o café era expresso mes-
mo. "Ele está do mesmo jeito
quando passou aqui na campanha
de 98", observou Cláudio.

brigadeiro Ércio Braga. Segundo
o texto distribuído ontem, Braga
dirá que a manifestação tem ob-,
jetivo de denunciar à nação á"forma 

grosseira e subreptíciá
como foi tramada e executada" a
exoneração de Brauer. Em segui-
da, discursarão o presidente do ,'
Clube Militar, general Hélio
Ibiapina Lima, o brigadeiro Mu-
rillo Santos e o general Jonas de
Moraes Corrêa Neto.

O brigadeiro Murillo disse que
não há intenção de promover re-
belião contra o governo, apenas ,
evitar que se repitam "maus atos"
como a exoneração de Biiuer. O
ex-comandante da Aeronáutica
foi afastado depois de apoiar a '

quebra do sigilo bancário da ad-
vogada Solange Antunes Resen-
de, ex-assessora do ministro da
Defesa, Elcio Alvares. Solange '

está sendo investigada pela CPI
do Narcotráfico por suposto en- '
volvimento com o crime organi-
zado no Espírito Santo.

Gota d'água - A declaração ,
contra a assessora do ministro da .
Defesa foi, entretanto, apenas a
gota d'água. Segundo assessores
do presidente Fernando Henrique, '

a insatisfação com o comporta-"
mento do brigadeiro Brauer era '

antiga, devido a sua posição con-
tra a venda de ações da Embraer e
a privatização dos aeroportos. A "

atitude de Brauer era considerada '¦

uma reação à perda de atribuições
para o Ministério da Defesa.

O ex-comandante da Aero- "

náutica divergiu do governo tani-
bém no episódio da desativação "

do Boeing 707 que servia à Pré-
sidência, conhecido por Sucatão.
Brauer contestou o governo, ao
declarar que a Aeronáutica consi-
derava o avião em perfeitas con-
dições de uso.

PMDB fará

mobilização:;

por Simon

PORTO ALEGRE - O PMDB
gaúcho vai iniciar nos próximos
dias um trabalho de mobilização ,
do partido visando ampliar a di-
vulgação da candidatura do senã-
dor Pedro Simon à Presidência da
República. *'A candidatura do Si-
mon não é brincadeira nem para
ocupar espaços. É para valer"v',
afirmou o presidente regional do "

PMDB-RS, Odacyr Klein.
Odacyr reclamou que a mídia 1

nacional não fala muito da candi-
datura Simon e disse que não sãoi '

sérias as pesquisas de opinião que,'
excluem o nome do senador gaú-~
cho entre os candidatos à sucessão
do presidente Fernando Henrique.
O presidente regional do PMDB
lembrou que a candidatura de Si-
mon foi lançada num congresso
regional dos pemedebistas gaú-
chos em agosto último e que"houve boa receptividade" do pré- ,
sidente nacional do partido, Jádér '

Barbalho, do presidente da Câmá-
ra, Michel Temer, e de lideranças
pemedebistas. Segundo ele, no
entanto, depois do apoio inicial, ,"não houve nenhuma movimenta-
ção em nível nacional para discu-,
tir as candidaturas do partido".

Gdacyr criticou a movimenta-^'
ção de alguns pemedebistas para
buscar um presidenciável em ou-,.
tros partidos, citando contatos fei-
tos com o governador do Rio de Ja-
neiro, Anthony Garotinho (PDT)."Pode haver candidatos no,
PMDB em igual situação, más,
não com alto espírito público, ho-
norabilidade e capacidade política,
e administrativa maiores do que ò
Simon", disse. Odacyr Klein pro-.'
meteu que o PMDB gaúcho aju-, 

'

dará Simon nos seus contatos e vi-
sitas em outros estados para a di-,
vulgação de sua candidatura.

PRÓTESE DENTAL DE PRECISÃO

PERIODOIMTIA
(TRATAMENTO DE GÊNOVA. DENTES
COM MOBILIDADE E ENXERTOS)

Particular e convêniosAMl 0ENIAI - CAARJ - BANCO DO BRASI. e ASSEFAZ

IV»
Dr. MÁRIO KRUCZAN

CRO 12376
Av. N. S. dt Cop*C4b*ni, 195/uli 1003

Td: 542-1894

Anuncie que a gente
vende acelerado.

iOTO
Caderno Carro e Moto.
Todo sábado.
Ligue 516-5000 e anuncie.
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Bancada do Rio não emplaca emendas

¦ Deputados fluminenses não liberam

nem 5% das verbas do Orçamento

ANA D'ÂNGELO E
UGOBRAGA

BRASÍLIA - Os deputados
federais e senadores que repre-
sentam o Rio de Janeiro no Con-
gresso não conseguiram liberar
quase nenhum dinheiro das
emendas que apresentaram ao
Orçamento deste ano. O desem-
penho da bancada fluminense es-
tá entre os piores: menos de 5%
das propostas. Até dia 7 passado,
a maioria das emendas não havia
saído do papel. 0 levantamento
foi feito pelo deputado Agnelo
Queiroz (PC do B-DF), a pedido
do JORNAL DO BRASIL, por
meio do Sistema de Administra-
ção Financeira Integrada (Siafi).

0 ano foi tão ruim para o Rio
de Janeiro que nem cargo de mi-
nistro ajudou. O deputado licen-
ciado (PPB) e atual ministro do
Trabalho, Francisco Dornelles,
apresentou o limite máximo em
emendas individuais - R$ 1,5
milhão. Até agora, não conse-
guiu nada para os municípios de
Porciúncula, Cantagalo, Rio das
Flores, Sapucaia, Aperibe, Itao-
cara, Miguel Pereira, Piraí, Rio
Bonito, Macuco, Paraíba do Sul,
São José de Ubá e São Sebastião
do Alto, destino das verbas.

Na fila - Dornelles é, no en-
tanto, um privilegiado na banca-
da fluminenses, porque conse-
guiu empenhar R$ 730 mil. Isso
significa que o gasto está na fila
de desembolsos do governo. O
dinheiro vai sair, só não se sabe
quando. O deputado Márcio For-
tes (PSDB) empenhou R$ 1,4
milhão, mas até o dia 7 não havia
saído um tostão.

O deputado Alexandre San-
tos (PSDB) conseguiu tirar R$
80 mil do caixa do Tesouro -

quantia equivalente a 5% do va-
lor das suas emendas. O dinhei-
ro serviu para equipar o hospital

público de Silva Jardim, embora
tivesse pedido R$ 100 mil. "Cor-

taram", resigna-se.
Santos reconhece que o de-

sempenho dos parlamentares flu-
minenses é fraco. "A bancada do
Rio discute mais as ondas do mar
que o sofrimento do cotidiano",
critica. Mas culpa também o go-
verno. "O Ministério do Planeja-
mento está liberando recursos
muito no fim do ano. Ficamos
com o tempo curto para apresen-
tar o plano de trabalho e conse-
guir a liberação."

Só 27 % - Segundo o Siafi, o
governo executou até dia 7 só
27% do orçamento de R$ 8,3 bi-
lhões previstos. Dos investimen-
tos programados para o Estado
do Rio, apenas 14,11% foram
realizados. O curioso é que os
campeões em liberações não são
da base governista. Graças ao ex-
deputado Sérgio Arouca (PPS), a
Fundação Oswaldo Cruz recebeu
R$ 550 mil para comemorar seu
centenário e mais R$ 97 mil para
um centro de estudos. As emen-
das foram apresentadas em 1998.
Arouca perdeu a reeleição, mas
emplacou suas emendas.

Já o deputado Fernando Ga-
beira (PV) conseguiu arrancar
dos cofres da União R$ 436 mil
para ampliação do acervo de
plantas do Jardim Botânico. Os
recursos eqüivalem a 58,7% dos
R$ 742 mil autorizados. Gabeira
conseguiu ainda o empenho de
R$ 100 mil para obras de sanea-
mento em Itatiaia.

"O 
governo está se perdendo

na administração do custo so-
ciai da política econômica",
afirma o deputado Miro Teixei-
ra (PDT). Das emendas que
apresentou, R$ 430 mil estão
empenhados. Até o dia 7, nada
havia saído, mas Miro garantiu
que o dinheiro para Itaguaí -
R$ 300 mil - foi liberado.

Gilberto Alves - 3/6/97
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Mesmo sendo ministro, Dornelles tem emendas na fila de espera Gabeira conseguiu liberar R$ 436 mil para o Jardim Botânico

OS PARLAMENTARES DO RIO, AS EMENDAS E ftS EXECUÇÕES DO ORÇAMENTO DE 1999

(valores até 7 de dezembro de 1999)
Deputado/senador Émerida 

" 
I Empenhadío* (RS) Executado (R$j Executado em relação à emenda (%)

Sérgio Arouca (PPS) 1,5 milhão 992 mil 646 mií 43%
Fernando Gabeira (PV) 1,5 milhão 719 mil 436 mij 29%
Benedita da Siíva (PT) 1,5 rnilhão àò^ mi1 lOO mjl 6,6%
Alexandre Santos (PSDB 1,5 milhão 7901mil H.9..Ü!!! -!—¦
Artur da fávoía (s/partido) Í ,4 milhão |,4 miihão** 60 m|l 4,2%
Simão Sessim (PPB) .M^ão Í7ÍÍM 40 mil 2,6%
itarnar Serpa (PSDB) 1,5 milhão 2801mi) 40 mN 2,6%
Laura Carneiro (PFL) MÍhão 559 mil 24 mil .0,86%
Francisco Dornelles (PPB) 1,5 milhão 730 mil
Jair Bolsonaro (PPB) 1,4 milhão 620 mil
Márcio Fortes (PS 1,5 milhão i ,4 miÍhão** .0
Ronaldo CezarCoeiho (PSDB) 1,5milhão 987 mi!
Carios Santana (PT) 1,2 milhão 460 mil .0
José Maurício (PDT) 1,5 milhão 440mil
Miro Teixeira (Pp^IIIIIIZI .^..mil 0 

Os valores empenhados são quase iguais aos das emendas porque estas integram projeto da União que já tinham previsão de orçamento maior. No caso do senador Artur da Tá-
vola, ele acrescentou valores menores a projetos já com dotação alta. É o que aconteceu com o prorama de saneamento básico em Saquarema, cuja dotação inicial era de R$ 525
mil e ele emendou mais RS 75 mil.

Empenhado significa que o dinheiro do orçamento do exercício está assegurado, mas não há data para desembolso.

FEF tem R$ 7,7 bilhões 
para 

'miudezas'

EUGENIA LOPES

BRASÍLIA - A maior parte
dos recursos do antigo Fundo de
Estabilização Fiscal (FEF) será
utilizada com o pagamento de
pessoal civil e militar da União
no ano que vem. De acordo com
a proposta orçamentária para
2000. a ser aprovada pelo Con-
gresso, o FEF - agora chamado
de Desvinculação dos Recursos
da União (DRU) - vai permitir
que o governo utilize onde qui-
ser R$ 40,7 bilhões. Desse to-
tal, R$ 30.6 bilhões serão para
despesas de pessoal e R$ 7,7

bilhões para 
"outras despesas

correntes". Uma parcela de R$
1,5 bilhão é destinada a investi-
mentos.

No Orçamento de 1999, as
"outras despesas correntes" sig-
nificaram compras feitas pelos
ministérios e repartições públi-
cas como a aquisição de árvores
de Natal, lençóis e panelas para
a Presidência da República e ta-
petes persas. O Orçamento do
ano que vem prevê que o Minis-
tério da Defesa será o campeão
de gastos bancados pelo FEF:
cerca de R$ 7 bilhões. Em se-
guida, vêm o Ministério da

Educação (R$ 4,3 bilhões) e o
Ministério da Saúde (R$ 2,8 bi-
lhões).

Desvinculação - O FEF per-
mite a desvinculação de 20% das
receitas de impostos e contribui-
ções arrecadadas pela União. Na
nova versão, o DRU, não aboca-
nhará mais recursos dos fundos
de Participação dos Estados e
Municípios. Daí, o otimismo dos
líderes governistas quanto à
aprovação do FEF em janeiro,
durante a convocação extraordi-
nária do Congresso. "Mas vamos
precisar trabalhar para aprovar o
FEF", alerta o presidente da

Câmara, deputado Michel Temer
(PMDB-SP).

Segundo o deputado Sérgio
Miranda (PC do B-MG), a maior
parte dos recursos do FEF vem do
orçamento da seguridade social.
"O FEF é a forma de o governo
fazer o ajuste fiscal", afirma. Es-
pecialista em orçamento, Miranda
diz que o governo usa os recursos
do FEF para pagar diversas despe-
sas que deveriam ser cobertas por
outras fontes previstas na propos-
ta orçamentária. "O 

governo faz
uma triangulação: usa o dinheiro
do FEF para pagar despesas em
vez da fonte 100 do Orçamento,

que tem esse fim. Aí pega os re-
cursos da fonte 100 e abate os ju-
ros da dívida", explica.

Juros - O líder do governo na
Câmara, deputado Arnaldo Ma-
deira (PSDB-SP), reconhece que
o governo usa recursos de rubri-
cas destinadas a cobrir suas des-
pesas com o pagamento de juros
da dívida. Afirma, no entanto, que
a finalidade do FEF é dar mais
flexibilidade na execução orça-
mentária. "Não tem nada de erra-
do gastar o dinheiro do FEF em
despesas de consumo do governo
e usar a fonte 100 para abater a dí-
vida. Quanto mais se reduz a dívi-

da, mais se reduz a taxa de juros"
argumenta Madeira, ao ressaltar
que o Orçamento da União é apro
vado pelo Congresso.

O FEF é a principal proposta
da convocação extraordinária do
Congresso, que começa dia 5 d
janeiro e se estende até 14 de fe
vereiro. O governo vai tenta
aprovar o fundo em dois turnos n
Câmara até o fim da convocaçã
extraordinária. O FEF precisa se
aprovado antes do Orçamento d
2000, porque a proposta orçamen
tária foi elaborada com base n
desvinculação de 20% das rece
tas da União.

Cheque em branco

BRASÍLIA - Os recursos do
Fundo de Estabilização Fiscal
(FEF) são utilizados pelo go-
verno em qualquer tipo de des-
pesa. Serviços de bufê, refei-
ções, placas de homenagens,
café, açúcar, revisão de carros e
até arranjos florais são compra-
dos com dinheiro do fundo. "O

FEF é uma aberração, é um
cheque em branco que o Con-
gresso dá para o Executivo",
diz o deputado Agnelo Queiroz
(PC do B-DF).

No dia 6 de dezembro, o Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) empenhou R$ 7.335,00
para comprar 1,5 tonelada de
café em pó. Segundo documen-
to do Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira (Siafi),
da Secretaria do Tesouro Na-
cional, o café adquirido pelo
STJ é "torrado e moído, de pri-
meira qualidade e empacotado
a vácuo puro".

Quatro dias antes, o STJ ha-
via empenhado RS 3.060,00 pa-
ra adquirir seis toneladas de açú-
c&r cristal, também de primeira
qüalidade e em sacos de 5 qui-
lOs. Em 16 de dezembro, o Tri-
bUnal Regional Eleitoral (TRE)
do Amazonas empenhou R$
1.698,62 para revisão de uma
pick-up. Antes, no dia 3, haviam
sido gastos RS 3.700.00 para

"cobrir despesas com curso de
redação".

Coquetel - No dia Io, o Co-
mando do Segundo Distrito Na-
vai empenhou R$ 3.419,85 em
coquetel para 250 convidados.
No dia 9 de dezembro, foi a vez
do Estado-Maior da Armada em-
penhar R$ 1.213,69 para 

"refei-

ções". A Secretaria Geral do
Exército gastou, em 6 de setem-
bro, R$ 2.050,00 com "serviços
de decoração de ambiente por
ocasião da recepção de autorida-
des civis e militares nas come-
morações do Dia da Pátria". Em
18 de outubro, o Ministério das
Relações Exteriores empenhou
R$ 5.373,00 para 

"confecção e
instalação de arranjos florais em
todas a unidades da Federação".

"Desmoralização" - O
uso dos recursos do FEF para
cobrir despesas diversas não é
ilegal. "Mas é um absurdo e
desmoralização do FEF o go-
verno usar os recursos para
comprar qualquer coisa", recla-
ma o líder do PT na Câmara,
deputado José Genoíno (SP)."Não sei por que o governo
pega o dinheiro do FEF para
comprar essas coisas. E absolu-
tamente condenável", critica o
líder do PMDB na Câmara, de-
putado Geddel Vieira Lima
(BA).(E.L.)

Garotinho recebe Dirceu

VASCONCELO QUADROS

SÃO PAULO - O presidente na-
cional do PT, deputado José Dirceu
(SP) reúne-se hoje com o governa-
dor Anthony Garotinho para discu-
tir a consolidação do processo de
pacificação com seu partido no Rio
de Janeiro e pregar a manutenção
da aliança entre os partidos de opo-
sição nas eleições municipais do
ano que vem. "A unidade dos par-
tidos de esquerda nas capitais é
fundamental. A divisão seria um
equívoco grave", advertiu Dirceu.

Ele anunciou que o PT vai iniciar o
próximo ano com grande mobili-
zações de rua para pressionar o go-
verno do presidente Fernando
Henrique Cardoso e atrair os ou-
tros partidos de oposição diante de
temas nacionais, como desempre-
go, as reformas e a dívida externa.

Dirceu disse que está preocu-
pado também com a possibilidade
de que o aprofundamento das di-
vergências entre o ex-governador
Leonel Brizola, presidente nacio-
nal do PDT, possa refletir negati-
vãmente a frente das oposições no

Rio. Mas acha que esse é um pro-
blema interno do PDT, sobre o
qual, o PT não tem outra alterna-
tiva senão torcer para que seja su-
perada. 

"O ideal é que haja um
acordo de ambas as partes, mas
isso não se reflete nas relações
com o PT", observou. Dirceu
lembrou que embora Brizola te-
nha assinado um documento se
comprometendo a apoiar a candi-
datura da vice-govemadora Bene-
dita da Silva à Prefeitura do Rio,
o PT não pretende transformar a
questão num "cavalo de batalha"

caso o ex-governador decida não
levar em conta o acordo.

"O Brizola assumiu o compro-
misso, mas pode mudar de opi-
nião. Ele tem direito e autonomia
de seguir outro caminho e não será
por isso que deixará de existir a
unidade num segundo turno da
eleição no Rio", disse Dirceu. Ele
afirmou que a direção nacional do
PT está mais preocupada em
apoiar o candidato que vencer as
prévias do partido no Rio, que será
disputada entre vários pretenden-
tes, entre eles Benedita da Silva.

Itamar continua sem 
pagar 

dívidas

ROSELENA NICOLAU

BELO HORIZONTE - Perto de
completar um ano da decretação
da moratória do estado, o gover-
nador de Minas Gerais, Itamar
Franco (sem partido), anunciou
que a suspensão dos pagamentos
da dívida estadual permanece e
responsabilizou o governo federal
pela falta de entendimento. Se-
gundo ele, depois de acertado to-
dos os pontos que colocariam fim

à moratória, o governo federal
voltou atrás, fazendo novas exi-
gências. 

"Isso comprova a política
sem princípios e sem caráter da
União", afirmou, destacando que
apesar das previsões, após o rom-
pimento do acordo da dívida, de
que o estado só sobreviveria dois
ou três meses, as dificuldades são,
neste final de ano, menores.

Embora a moratória tenha ge-
rado enorme polêmica que reper-
cutiu durqnte todo o ano no Brasil

e também no exterior, Itamar
Franco disse que não foi este o
maior problema enfrentado por
seu governo. O governador identi-
ficou como o momento mais difí-
cil vivido pelo governo neste pri-
meiro ano de administração a ten-
são gerada, em novembro passa-
do, durante o acampamento do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) na Fa-
zenda Córrego da Ponte, de pro-
priedade do presidente Fernandg

Henrique Cardoso (PSDB),
noroeste de Minas. Nesse cas
destacou, ele saiu vitorioso.

Os novos desentendimentos
ram principalmente em torno t
conta gráfica - 10% do montan
da dívida que teriam que ser pag
em novembro passado por toe
os estados, mas cujo prazo
prorrogado por mais um ano a p
tir de Medida Provisória. O gov
no federal estaria criando uma
va regra para Minas Gerais.

I

?

F



V

JORNAL DO BRASIL Brasil
TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 1999

poltica@jb.com.br

Rio reduz acidentes nas estradas
¦ Polícia Rodoviária registra queda
de 40,60% nos feriados de Natal
FERNANDA MELAZO

Agência JB

BRASÍLIA - O Rio de Janei-

to foi o estado campeão na redu-

ção dos índices de acidentes e

feridos (em números brutos) nas

rodovias federais em todo o

país, durante o período de Natal.

Balanço feito pela Polícia Rodo-

viária Federal mostrou que o nú-

mero de acidentes nos trechos

fluminenses foi reduzido em

40,60%, o que representa 121

acidentes a menos nas estradas

federais do Rio em relação aos

ocorridos no ano passado, quan-
do a Polícia Rodoviária regis-

trou 298. O percentual de pes-
soas feridas diminuiu 47,75%,

passando de 111 em 98 para 58

nesse ano. O índice de mortos

também ficou 50% menor, cain-

do de 10 mortos no ano passado

para cinco esse ano.

O coordenador de fiscaliza-

ção e policiamento da Polícia

Rodoviária Federal, Walter

Giocci, disse que não há nenhum

motivo aparente para esse de-

sempenho. 
"A diretriz é única

para todo o Brasil", explicou.

Mas em relação à redução ao nú-

mero de acidentes em todo o

Brasil, Ciocci atribui à adoção

do novo Código Nacional de

Trânsito, que tem regras mais rí-

gidas e também à campanhas

publicitárias com orientação pa-
ra os motoristas.

País - A Polícia Rodoviária

também registrou redução dos

índices de acidentes, feridos e

mortos em todo o país. Em re-

lação ao ano passado, o número

de acidentes ficou 22% menor.

Houve 1.695 contra 2.175 em

1998. O índice de pessoas mor-

tas reduziu em 13%, o que re-

presentou 19 falecimentos a

menos. Ano passado, houve

146 vítimas fatais nas estradas.

E o percentual de feridos dimi-

nuiu 8% em relação ao ano pas-
sado, quando ocorreu 1.294 fe-

rimentos.
Pelo menos dois lugares fugi-

ram à tendência apresentada por
todo o país: Minas Gerais e Dis-

tri to Federal. Houve 40 aciden-

tes a mais nas rodovias federais

mineiras (aumento de 409 para
449). Foi o pior índice apresen-

tado em números brutos. Nas es-

tradas do Distrito Federal, houve

13 acidentes a mais (em 98

aconteceram 30), o que repre-

sentou aumento de 43,33%.

Causas - O coordenador

afirmou que as principais causas

de acidentes nas estradas são o

excesso de velocidade e ultra-

passagens indevidas. Nesse ano,

Ciocci também culpou o aumen-

to das chuvas como causa de

acidentes. O segundo maior mo-

tivo citado por ele é a 
"falta de

atenção". 
"Cerca de 70% dos

acidentes ocorrem em estradas

boas, durante o dia e quando o

clima está bom", disse.

Ciocci afirmou ainda que o

índice de acidentes provocados

pelo álcool é muito pequeno.
"As campanhas são muito efi-

cientes nesse ponto", explicou.

O coordenador considerou ti-

mida a redução nos índices. 
"Se

não houvesse por parte de al-

guns Detrans estaduais abran-

damento das multas e infra-

ções, o balanço poderia ser me-

lhor", disse. O Natal de 1998

registrou mil mortes a menos

do que os ocorridos em 1997.

No entanto, segundo o coorde-

nador, a partir de junho desse

ano, alguns estados relaxaram o

controle, perdoaram multas e

abrandaram as infrações.
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O caso do senador Luiz Estevão (PMDB-DF) é uma das prioridades do Supremo Tribunal

Brindeiro quer
logo denúncias

apurar
de CPI

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

BRASÍLIA - O procurador-ge-
ral da República, Geraldo Brindei-

ro, disse ontem ao JORNAL DO

BRASIL que espera requisitar até

o final de fevereiro a instauração

de todos os inquéritos e criminais e

cíveis decorrentes do relatório final

da CPI do Judiciário. O pedido de

abertura de inquérito criminal con-

tra o senador Luiz Estevão

(PMDB-DF) foi feito pelo procu-
rador uma semana depois do rece-

bimento das conclusões da CPI.

De acordo com Brindeiro, o Mi-

nistério Público já havia, através dos

sub-procuradores, aberto inquéritos

em São Paulo, no Amazonas e no

Rio de Janeiro antes mesmo do fim

dos trabalhoso da CPI. O caso do se-

nador Luiz Estevão teve atenção di-

reta e especial, por ser o único dos

indiciados pela CPI com prerrogati-
va de função, por ser parlamentar e

ter como foro competente o Supre-

mo Tribunal Federal (STF).
Apoio - O Ministério Público

está dando 
"prioridade absoluta"

às denúncias listadas pela CPI do

Judiciário. O procurador-geral da

República vai mobilizar mais qua-
tro sub-procuradores-gerais da

área criminal, para lhe dar assis-

tência e ajudar os membros do

MP que atuam no Superior Tribu-

nal de Justiça e nos estados.

No entender de Geraldo Brindei-

ro, 
"as coisas estão melhorando mui-

to em termos de combate à impuni-

dade e ao crime organizado". Citou

como fatos positivos a lei que tipifi-

ca o crime de lavagem de dinheiro e

a que garante proteção a testemu-

nhas. Ele destacou, também, 
"o tra-

balho de parceria estabelecido com o

Congresso, a Secretaria Nacional

Antidrogas, o Conselho de Controle

de Atividades Financeiras (Coaf) e a

maior integração da Polícia Federal

com o Ministério Público".

Inquérito divide senadores
LUCIANA JULIÃO

BRASÍLIA - O pedido de aber-

tura de inquérito contra o senador

Luiz Estevão (PMDB-DF), que
chegou na última sexta-feira ao

Supremo Tribunal Federal (STF),
dividiu a opinião dos senadores da

Comissão Parlamentar de Inquéri-

to (CPI) do Judiciário, responsável

pela denúncia de envolvimento de

Luiz Estevão na construção super-

faturada do prédio do Tribunal Re-

gional do Trabalho (TRT), em São

Paulo. Os desdobramentos do pe-
dido protocolado pelo procurador-

geral da República, Geraldo Brin-

deiro, sobre o processo de perda
de mandato de Luiz Estevão ainda

são controversos entre os senado-

res, que só deverão decidir a res-

peito do pedido de cassação em

meados do ano que vem.

No próximo ano, Luiz Estevão

enfrentará estes dois processos
independentes: o primeiro, assi-

nado por partidos de oposição,

pede a cassação do senador pe-

medebista e será examinado pelo
Conselho de Ética da Casa; o se-

gundo, protocolado por Geraldo

Brindeiro, pede a instauração de

inquérito criminal contra Luiz

Estevão, 
"em razão dos indícios'

de prática de atos lesivos ao patri-
mônio público e enriquecimento

ilícito, que podem configurar cri-

mes contra a administração públi-
ca, contra a ordem tributária e de

falsidade ideológica".

De acordo com o vice-presi-

dente da CPI, senador Carlos Wil-

son (PPS-PE), a requisição de in-

diciamento de Luiz Estevão feita

por Brindeiro contribuirá para
agilizar o processo de cassação do

senador, que já está na mesa dire-

tora do Senado, à espera de um

parecer jurídico da assessoria da

Casa. 
"Os dois pedidos sâo inde-

pendentes, mas se completam. Es-

ta solicitação (protocolada por
Brindeiro) reforça o pedido de

cassação de Luiz Estevão apre-

sentado pelos partidos à mesa",

afirmou o senador.

Em posição oposta a de Carlos

Wilson está o presidente da co-

missão, senador Ramez Tebet

(PMDB-MS), que também presi-
de o Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar do Senado, a quem
caberá a decisão sobre a possível
cassação de Luiz Estevão. Para

ele, faltam provas concretas que

pudessem levar o procurador-ge-
ral da República a apresentar de-

núncia contra Luiz Estevão. 
"O

procurador foi cauteloso e apenas

pediu que o senador fosse investi-

gado. Se ele tivesse convicção das

provas contra Luiz Estevão, teria

apresentado denúncia de uma vez,

sem pedir mais investigações ao

Supremo", afirmou Tebet, correli-

gionário de Luiz Estevão.

O simples indiciamento do

senador pemedebista, sem a

imediata apresentação de denún-

cia, pesará, segundo o presiden-
te da CPI do Judiciário, no jul-

gamento dos senadores quando
forem votar pela cassação ou

não de Luiz Estevão.
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Grupo queima
menino de rua
THEO FILIPE

BELO HORIZONTE - Um

grupo de aproximadamente 10

homens ateou fogo ao corpo

de um menor de rua, anteon-

tem à noite, na capital minei-

ra. A polícia ainda não tem

pistas dos autores do crime.

Ao dar entrada no Hospital

João 23, o menino apresentava

queimaduras de segundo e ter-

ceiro graus em 85% do corpo

e, de acordo com os médicos

que o operaram, são mínimas

as chances de sobrevivência.

Jéferson Silênio Leocádio,

de 15 anos, vivia em frente ao

portão 11 do Estádio do Mi-

neirão, na Pampulha. No do-

mingo à noite, ele foi dormir

por volta das 20 horas, mas

cerca de uma hora depois

acordou com o grupo que jo-

gava álcool em seu corpo. De-

pois de atearem fogo, os cri-

minosos fugiram enquanto Jé-

ferson gritava e pedia socorro

cambaleando pelo estaciona-

mento do estádio. Antes de

cair inconsciente, ele conse-

guiu chegar à avenida Abraão

Caram, e relatar às pessoas

que passavam pelo local o que
ocorrera.

Na manhã de ontem Jéfer-

son foi submetido à uma cirur-

gia para tentar amenizar os

efeitos das queimaduras. En-

tretanto, segundo o médico Jo-

sé Gonzaga Madureira, um

dos coordenadores do Hospi-

tal João 23, seu estado, prati-
camente irreversível, perma-
necia gravíssimo até o início

da noite.

OAB alerta

para reforma
do Judiciário
LUIZ ORLANDO CARNEIRO ¦

BRASÍLIA - O texto atual do

projeto de reforma constitucip-

nal do Judiciário, a ser examina-

do pelo plenário da Câmara dos

Deputados durante a convocação

extraordinária do Congresso, é
"uma tentativa de sobrepor um

Estado de Justiça ao Estado de-

mocrático de direito". A opinião

é do presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB),
Reginaldo de Castro, para quem
as emendas feitas por parlamen-
tares governistas no texto origi-

nal da relatora, Zulaiê Cobra

(PSDB-SP), 
"concentram 

pode-
res na cúpula do Judiciário".

"Não 
podemos aceitar passi-

vãmente que, mediante a reani-

mação de instrumentos retrógra-

dos, infelizes e centralizadores',
outorguem-se aos ministros do

Supremo Tribunal Federal e dos

tribunais superiores poderes
sem controle e totalmente dis-

cricionários de decidirem o que
vão julgar" - afirmou o presi-
dente da OAB.

De acordo com Reginaldo de

Castro, os deputados fiéis ao

Planalto inseriram no relatório
"instrumentos comuns ao regi-

me militar, disfarçados com no»

vas denominações". Estes ins-

trumentos, segundo a OAB, são

a avocatória, que aparece com o

nome de incidente de inconstitü-

cionalidade; a argüição de in-

constitucionalidade; as súmulas

vinculantes de decisões do STF

e tribunais superiores; e a manu-

tenção da ação declaratória de

constitucionalidade.

São Paulo
sofre com
a violência

SÃO PAULO - O feriado de

Natal foi um dos mais violentos

na capital paulista. De sexta-feira

à noite até ontem de manhã, 54

pessoas foram assassinadas, a

maioria delas em Santo Amaro,

região Sul de São Paulo, com 19

homicídios. O número representa

23.22% de ocorrências a mais do

que as 43 registradas no final da

semana passada entre as 20h00

de sexta-feira até às 08h00 de se-

gunda-feira. A estatística não in-

clui duas chacinas ocorridas na

madrugada de ontem, com oito

mortos no total. Nas estradas que
cortam o estado a violência foi

ainda maior: 60 pessoas morre-

ram em 890 acidentes - 608 em

rodovias estaduais e outros 182

em federais -, onze a menos do

que no Natal do ano passado.
As duas chacinas ocorridas on-

tem - uma na região metropolitana

e outra em Itanhaém, no litoral Sul

do estado - provocaram um novo e

triste recorde no número de mortos

neste tipo de crime em relação ao

ano passado: 311 pessoas foram

assassinadas nas 89 chacinas já re-

gistradas este ano, contra 308 mor-

tos nas 89 ocorrências de 1998. A

diferença é que na estatística deste

ano está incluída a chacina de Ita»

nhaém que, por ter ocorrido fora da

Grande São Paulo, não entra nos

dados da Secretaria de Segurança.

A maioria das ocorrências foi hk>

tivada pelo tráfico de drogas - es--

pecialmente o crack, que se proli1-
ferou nas áreas pobres da região

metropolitana - e vingança.

Os dados mostram que com: a

chacina de Mauá são 306 mortos

na Grande São Paulo, três a me-

nos que no ano passado na mes-

ma região, onde também houve

um aumento no volume de ocor-

rências, saltando de 36 para 41;

Na capital a situação é inversa. Q
volume de chacinas caiu de 53

para 47. O secretário de Seguf

rança, Marco Vinícius Petrelluz;

zi, explicou que as chacinas são

ocorrências de difícil prevenção:
"É crime entre marginais", dis^e;
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Rio reduz acidentes nas estradas

¦ Polícia Rodoviária registra queda
de 40,60% nos feriados de Natal

J.França - 30/6/99

FERNANDA MELAZO
Agência JB

BRASÍLIA - O Rio de Janei-
ro foi o estado campeão na redu-
ção dos índices de acidentes e
feridos (em números brutos) nas
rodovias federais em todo o
país, durante o período de Natal.
Balanço feito pela Polícia Rodo-
viária Federal mostrou que o nú-
mero de acidentes nos trechos
fluminenses foi reduzido em
40.60%, o que representa 121
acidentes a menos nas estradas
federais do Rio em relação aos
ocorridos no ano passado, quan-
do a Polícia Rodoviária regis-
trou 298. O percentual de pes-
soas feridas diminuiu 47,75%,
passando de 111 em 98 para 58
nesse ano. O índice de mortos
também ficou 50% menor, cain-
do de 10 mortos no ano passado
para cinco esse ano.

O coordenador de fiscaliza-
ção e policiamento da Polícia
Rodoviária Federal, Walter
Ciocci. disse que não há nenhum
motivo aparente para esse de-
sempenho. "A diretriz é única
para todo o Brasil", explicou.
Mas em relação à redução ao nú-
mero de acidentes em todo o
Brasil, Ciocci atribui à adoção
do novo Código Nacional de
Trânsito, que tem regras mais ri-
gidas e também à campanhas
publicitárias com orientação pa-
ra os motoristas.

País - A Polícia Rodoviária
também registrou redução dos
índices de acidentes, feridos e
mortos em todo o país. Em re-
lação ao ano passado, o número
de acidentes ficou 22% menor.
Houve 1.695 contra 2.175 em
1998. O índice de pessoas mor-
tas reduziu em 13%, o que re-
presentou 19 falecimentos a

Mortos
1998 1999 VAR.

RJ 10 -5
GO 0
MT 5
MS i
MG 36 28 -8
SP 14 7
PR -T
SC 15 -7
RS 1
BA 14 -9
PE i'ci 3
ES 2
AL 0
PB -4
RN -2
CE T
pi 0
MA -8
PA -2
SE 2
R0 -2
TO 7
DF 0
AC 0
AM 0
AP 0
RR 0'
TOTAL146 127 -19

menos. Ano passado, houve
146 vítimas fatais nas estradas.
E o percentual de feridos dimi-
nuiu 8% em relação ao ano pas-
sado, quando ocorreu 1.294 fe-
rimentos.

Pelo menos dois lugares fugi-
ram à tendência apresentada por
todo o país: Minas Gerais e Dis-
trito Federal. Houve 40 aciden-
tes a mais nas rodovias federais
mineiras (aumento de 409 para
449). Foi o pior índice apresen-
tado em números brutos. Nas es-
tradas do Distrito Federal, houve
13 acidentes a mais (em 98
aconteceram 30), o que repre-
sentou aumento de 43,33%.

Causas - O coordenador
afirmou que as principais causas
de acidentes nas estradas são o
excesso de velocidade e ultra-
passagens indevidas. Nesse ano,
Ciocci também culpou o aumen-
to das chuvas como causa de
acidentes. O segundo maior mo-
tivo citado por ele é a "falta de
atenção". "Cerca de 70% dos
acidentes ocorrem em estradas
boas, durante o dia e quando o
clima está bom", disse.

Ciocci afirmou ainda que o
índice de acidentes provocados
pelo álcool é muito pequeno."As campanhas são muito efi-
cientes nesse ponto", explicou.
O coordenador considerou tí-
mida a redução nos índices. "Se
não houvesse por parte de al-
guns Detrans estaduais abran-
damento das multas e infra-
ções, o balanço poderia ser me-
lhor", disse. O Natal de 1998
registrou mil mortes a menos
do que os ocorridos em 1997.
No entanto, segundo o coorde-
nador, a partir de junho desse
ano, alguns estados relaxaram o
controle, perdoaram multas e
abrandaram as infrações.

Acidentes
1998 1999 VAR.

RJ 298 177 -121'
GO 74 74 0
MT 31 32 i
MS 35 32 -3
MG 409 449 40"
SP 271 182 -89
PR 114 95 -19
SC 189 141 -48
RS 202 117 -85"
BA 102 75 -27
PE 70 54 -16
ES 81 57 -24
AL 30 21 -9
PB 60 28 -32
RN 31 26 -5"
CE 33 33 0
PI 14 18 4"
MA 19 -i'9'
PA 30 -30
SE 19 16 -3
R0 17 15 -2
TO 13 10 -3
DF 30 43 13
AC 0
AM -2
AP o"
RR -i"
TOTAL 2.175 1695 -480
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O caso do senador Luiz Estevão (PMDB-DF) é uma das prioridades do Supremo Tribunal

Brindeiro 
quer

logo denuncias

LUIZ ORLANDO CARNEIRO

BRASÍLIA - O procurador-ge-
ral da República, Geraldo Brindei-
ro, disse ontem ao JORNAL DO
BRASIL que espera requisitar até
o final de fevereiro a instauração
de todos os inquéritos e criminais e
cíveis decorrentes do relatório final
da CPI do Judiciário. O pedido de
abertura de inquérito criminal con-
tra o senador Luiz Estevão
(PMDB-DF) foi feito pelo procu-
rador uma semana depois do rece-
bimento das conclusões da CPI.

De acordo com Brindeiro, o Mi-
nistério Público já havia, através dos

sub-procuradores, aberto inquéritos
em São Paulo, no Amazonas e no
Rio de Janeiro antes mesmo do fim
dos trabalhoso da CPI. O caso do se-
nador Luiz Estevão teve atenção di-
reta e especial, por ser o único dos
indiciados pela CPI com prerrogati-
va de função, por ser parlamentar e
ter como foro competente o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Apoio - O Ministério Público
está dando "prioridade absoluta"
às denúncias listadas pela CPI do
Judiciário. O procurador-geral da
República vai mobilizar mais qua-
tro sub-procuradores-gerais da
área criminal, para lhe dar assis-

apurar

de CPI

tência e ajudar os membros do
MP que atuam no Superior Tribu-
nal de Justiça e nos estados.

No entender de Geraldo Brindei-
ro, "as coisas estão melhorando mui-
to em termos de combate à impuni-
dade e ao crime organizado". Citou
como fatos positivos a lei que tipifi-
ca o crime de lavagem de dinheiro e
a que garante proteção a testemu-
nhas. Ele destacou, também, "o tra-
balho de parceria estabelecido com o
Congresso, a Secretaria Nacional
Antidrogas, o Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf) e a
maior integração da Polícia Federal
com o Ministério Público".

Inquérito divide senadores

LUCIANA JUL1AO

BRASÍLIA - O pedido de aber-
tura de inquérito contra o senador
Luiz Estevão (PMDB-DF), que
chegou na última sexta-feira ao
Supremo Tribunal Federal (STF),
dividiu a opinião dos senadores da
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) do Judiciário, responsável
pela denúncia de envolvimento de
Luiz Estevão na construção super-
faturada do prédio do Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), em São
Paulo. Os desdobramentos do pe-
dido protocolado pelo procurador-
geral da República, Geraldo Brin-
deiro, sobre o processo de perda
de mandato de Luiz Estevão ainda
são controversos entre os senado-
res, que só deverão decidir a res-
peito do pedido de cassação em
meados do ano que vem.

No próximo ano, Luiz Estevão
enfrentará estes dois processos
independentes: o primeiro, assi-
nado por partidos de oposição,
pede a cassação do senador pe-
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medebista e será examinado pelo
Conselho de Ética da Casa; o se-
gundo, protocolado por Geraldo
Brindeiro, pede a instauração de
inquérito criminal contra Luiz
Estevão, "em razão dos indícios
de prática de atos lesivos ao patri-
mônio público e enriquecimento
ilícito, que podem configurar cri-
mes contra a administração públi-
ca, contra a ordem tributária e de
falsidade ideológica".

De acordo com o vice-presi-
dente da CPI, senador Carlos Wil-
son (PPS-PE), a requisição de in-
diciamento de Luiz Estevão feita
por Brindeiro contribuirá para
agilizar o processo de cassação do
senador, que já está na mesa dire-
tora do Senado, à espera de um
parecer jurídico da assessoria da
Casa. "Os dois pedidos são inde-
pendentes, mas se completam. Es-
ta solicitação (protocolada por
Brindeiro) reforça o pedido de
cassação de Luiz Estevão apre-
sentado pelos partidos à mesa",
afirmou o senador.

Em posição oposta a de Carlos
Wilson está o presidente da co-
missão, senador Ramez Tebet
(PMDB-MS), que também presi-
de o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado, a quem
caberá a decisão sobre a possível
cassação de Luiz Estevão. Para
ele, faltam provas concretas que
pudessem levar o procurador-ge-
ral da República a apresentar de-
núncia contra Luiz Estevão. "O

procurador foi cauteloso e apenas
pediu que o senador fosse investi-
gado. Se ele tivesse convicção das
provas contra Luiz Estevão, teria
apresentado denúncia de uma vez,
sem pedir mais investigações ao
Supremo", afirmou Tebet, correli-
gionário de Luiz Estevão.

O simples indiciamento do
senador pemedebista, sem a
imediata apresentação de denún-
cia, pesará, segundo o presiden-
te da CPI do Judiciário, no jul-
gamento dos senadores quando
forem votar pela cassação ou
não de Luiz Estevão.
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Grupo 
queima

menino de rua

THEO FILIPE

BELO HORIZONTE - Um
grupo de aproximadamente 10
homens ateou fogo ao corpo
de um menor de rua, anteon-
tem à noite, na capital minei-
ra. A polícia ainda não tem
pistas dos autores do crime.
Ao dar entrada no Hospital
João 23, o menino apresentava
queimaduras de segundo e ter-
ceiro graus em 85% do corpo
e, de acordo com os médicos
que o operaram, são mínimas
as chances de sobrevivência.

Jéferson Silênio Leocádio,
de 15 anos, vivia em frente ao
portão 11 do Estádio do Mi-
neirão, na Pampulha. No do-
mingo à noite, ele foi dormir
por volta das 20 horas, mas
cerca de uma hora depois

acordou com o grupo que jo-
gava álcool em seu corpo. De-
pois de atearem fogo, os cri-
minosos fugiram enquanto Jé-
ferson gritava e pedia socorro
cambaleando pelo estaciona-
mento do estádio. Antes de
cair inconsciente, ele conse-
guiu chegar à avenida Abraão
Caram, e relatar às pessoas
que passavam pelo local o que
ocorrera.

Na manhã de ontem Jéfer-
son foi submetido à uma cirur-
gia para tentar amenizar os
efeitos das queimaduras. En-
tretanto, segundo o médico Jo-
sé- Gonzaga Madureira, um
dos coordenadores do Hospi-
tal João 23, seu estado, prati-
camente irreversível, perma-
necia gravíssimo até o início
da noite.

OAB alerta

para reforma

do Judiciário

LUIZ ORLANDO CARNEIRO ¦

BRASÍLIA - O texto atual do
projeto de reforma constitucio-
nal do Judiciário, a ser examina-
do pelo plenário da Câmara dos
Deputados durante a convocação
extraordinária do Congresso,, é"uma tentativa de sobrepor um
Estado de Justiça ao Estado de-
mocrático de direito". A opinjão
é do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Reginaldo de Castro, para quem
as emendas feitas por parlamen-
tares governistas no texto origi-
nal da relatora, Zulaiê Cobra
(PSDB-SP), "concentram 

pode-
res na cúpula do Judiciário". .

"Não 
podemos aceitar passi-

vãmente que, mediante a reani-
mação de instrumentos retrógra-
dos, infelizes e centralizadores,
outorguem-se aos ministros do
Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores poderes
sem controle e totalmente dis-
cricionários de decidirem o que
vão julgar" - afirmou o presi-
dente da OAB.

De acordo com Reginaldo de
Castro, os deputados fiéis ao
Planalto inseriram no relatório
"instrumentos comuns ao regi-
me militar, disfarçados com no-
vas denominações". Estes ins-
trumentos, segundo a OAB, são
a avocatória, que aparece com o
nome de incidente de inconstitu-
cionalidade; a argiiição de in-
constitucionalidade; as súmulas
vinculantes de decisões do STF
e tribunais superiores; e a manu-
tenção da ação declaratória de
constitucionalidade.

i

São Paulo

sofre com

a violência

SÃO PAULO - O feriado de
Natal foi um dos mais violentos na
capital paulista. De sexta-feira à
noite até ontem de manhã, 54 pes-
soas foram assassinadas, a maioria
delas em Santo Amaro, região Sul
de São Paulo, com 19 homicídios.
O número representa 23.22%-de
ocorrências a mais do que as 43 re-
gistradas no final da semana passa-
da entre as 20h00 de sexta-feira até
às 08h00 de segunda-feira. A esta-
tística não inclui duas chacinas
ocorridas na madrugada de ontem,
com oito mortos no total. Nas es-
tradas que cortam o estado a vio-
lência foi ainda maior: 60 pessoas
morreram em 890 acidentes - 608
em rodovias estaduais e outros 182
em federais -, onze a menos do
que no Natal do ano passado. •

As duas chacinas ocorridas on-
tem - uma na região metropolitana
e outra em Itanhaém, no litoral Sul
do estado - provocaram um novo e
triste recorde no número de mortos
neste tipo de crime em relação, ao
ano passado: 311 pessoas foram
assassinadas nas 89 chacinas já re-
gistradas este ano, contra 308 mor-
tos nas 89 ocorrências de 1998. •

Prédio

desaba

em Olinda

Um prédio residencial desa-
bou no fim da tarde de ontem em
Olinda (PE). O edifício Enseada
de Serrambi, de quatro andares,
tinha oito apartamentos e apenas
um estava vazio na hora do desa-
bamento. Doze pessoas já foram
resgatadas com vida. Os bombei-
ros crêem na existência de mais
sobreviventes. As buscas, que ti-
veram início meia hora depois do
desmoronamento, continuavam
ontem à noite. De acordo com vi-
zinhos, houve um estrondo e-o
prédio foi ao chão.

J
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CPI 
quer 

limitar ação de advogados

¦ Deputados contam aprovar projeto que só permite a profissionais se expressar por escrito em depoimentos à comissão

JAILTON DE CARVALHO

BRASÍLIA - A Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) do Nar-
cotráfico só retomará suas ativida-"des 

públicas a partir de 15 de feve-
reiro, início do novo ano legislati-
vo. Mas as férias dos parlamentares
da CPI terminarão em 10 de janei-
ro, pois o comando da comissão
pretende aproveitar a convocação
extraordinária do Congresso para
apresentar e aprovar projeto que re-
gulamenta a atuação de advogados
em depoimentos de réus e testemu-
nhas. Os deputados vão acompa-
nhar de perto, também, a análise de
documentos sobre mais de 500 pes-

Traficante vai

depor em MG

ROSELENA NICOLAU

BELO HORIZONTE - PlO-
curado pela polícia brasileira,
o traficante Luiz Fernando da
Costa, o Fernando Beira-Mar,
marcou para o dia 3 um depoi-
mento, por telefone, aos depu-
tados da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Narco-
tráfico da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais. Beira-
Mar disse, de acordo com o de-
putado Paulo Piau (PFL), que
está disposto a revelar fatos so-
bre sua fuga do Departamento
de Operações Especiais (Deoe-
sp), em março de 1997. Piau
acredita que o traficante quer,
em troca das informações, be-
nefícios em relação à sua pena
no estado.

' Para marcar o depoimento,
Beira-Mar ligou para Piau e
também para outro integrante
da CPI, o deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB). Os te-
lefonemas foram intermedia-
dos por um jornal da capital,
para o qual o traficante já deu
entrevista. De acordo com An-
drada, o depoimento de Beira-
Mar será gravado, conforme
acordo firmado com o trafican-
te, para que a fita seja poste-
dormente submetida a perícia.
Com isso. os deputados preten-
dem se certificar de que não
estão sendo vítimas de algum
trote ou de algum testa de ferro
do traficante.

Informações - O depoi-
mento de Fernando Beira-Mar,
marcado para as 14h, será ou-
vido por todos os membros da
CPI e pela imprensa. Segundo
Paulo Piau, ficou combinado
que os deputados poderão fa-
zer perguntas. Foi o traficante
que se dispôs a auxiliar as in-
vestigações que estão sendo
feitas pela Assembléia, disse
Piau, contando ainda que Bei-
ra-Mar não demonstrou ter
qualquer temor de ser desço-
berto. O traficante faz contato,
lembrou o deputado, de um te-
lefone por satélite, que não po-
de ser localizado pela polícia.
O deputado afirmou ainda que
não foi firmado qualquer acor-
do para que Beira-Mar seja be-
neficiado por dar informações,
apesar de a Justiça oferecer es-
te tipo de garantia. 

"Qualquer
informação que nos ajude será
importante", destacou o parla-
mentar.

A investigação da fuga de
Fernando Beira-Mar do Deoe-
sp se tornou um dos principais
alvos da CPI do Narcotráfico
criada na Assembléia. Os de-
putados acreditam que a fuga
foi facilitada por policiais en-
volvidos com o tráfico de dro-
gas, pois há denúncias de que o
traficante teria pago até R$ 500
mil pela liberdade. Antes de
fiigir do Deoesp, Beira-Mar
tentou subornar policiais do
Departamento de Investiga-
ções, onde estava preso em MI-
nas Gerais desde sua detenção,
em junho de 1996.

TÃO NECESSÁRIO
QUANTO SUAS FERIAS.

Caderno Viagem.
Tudo Domingo, no seu Jornal do ttrasiL
www.jb.com.br

soas e empresas obtidos pela CPI
desde abril.

O projeto que estabelece as re-
gras para a intervenção de advoga-
dos em sessões de CPIs é conside-
rado a mais ousada iniciativa jurídi-
ca da comissão até o momento. Pe-
lo proposta, que está praticamente
pronta, os advogados só poderão se
manifestar por escrito para recla-
mar da impertinência de alguma
pergunta ou para orientar o cliente.
Com esta sugestão, os deputados
esperam assegurar a prerrogativa
da fala aos parlamentares e, a partir
daí, garantir a primazia deles pró-
prios na condução das sessões pú-
blicas das comissões de inquérito.

Parceria - Com este conjunto
de normas, a expectativa da CPI é
preencher algumas brechas do re-
gimento interno da Câmara, que
não trata do assunto de forma ex-
plícita. A costura jurídica, no en-
tendimento do comando da CPI,
será suficiente para pôr fim à resis-
tência do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) a determinados atos da
comissão. "Queremos o Judiciário
como parceiro nesta luta contra o
narcotráfico", afirmou o presidente
da CPI, Magno Malta (PTB-ES).
Desde o mês passado, o STF con-
cedeu duas liminares que amplia-
vam os poderes dos advogados du-
rante os depoimentos.

As duas decisões do STF provo-
caram forte reação do Congresso.
No calor dos debates, alguns depu-
tados chegaram a propor o fim da
CPI, em resposta às deliberações
da instância máxima do Judiciário.
Mas, depois de uma ponderada in-
tervenção do presidente da Câma-
ra, Michel Temer (PMDB-SP), o
comando da CPI concordou com
a apresentação do projeto que
disciplina a atuação dos advoga-
dos. Temer garantiu que a pro-
posta seria apreciada e, provável-
mente, aprovada durante a con-
vocação extraordinária. "Só as-
sim poderemos continuar nor-
malmente nossos trabalhos", dis-

se o relator da CPI, Moroni Tor-
gan (PFL-CE).

Cruzamento - Os deputa-
dos também vão aproveitar o pe-
ríodo da convocação para apres-
sar o cruzamento de informações
sobre as pessoas e empresas que
tiveram seus sigilos bancário, fis-
cal e telefônico quebrados ao
longo deste ano. Os deputados
Wanderley Martins (PDT) e Lau-
ra Carneiro (PFL), do Rio de Ja-
neiro, deverão concluir as invés-
tigações sobre o narcotráfico no
Acre. Os dois deputados já apre-
sentaram o relatório parcial sobre
o crime organizado no estado. A
partir dos indícios contidos no

documento, 55 pessoas foram
presas - entre elas, o ex-deputã-
do Hildebrando Pascoal.

Nesta segunda etapa do relato-
rio, Wanderley Martins e Lauía
Carneiro terão como missão buscar
mais informações sobre o deputado
José Aleksandro (PFL-AC), que as-
sumiu a vaga de Hildebrando, e do
ex-governador Orleir Cameli. A
CPI chegou a pedir a abertura de
processo de cassação de Aleksan-
dro, com base em denúncia de des-
vio da verba de publicidade da
Câmara de Vereadores de Rio
Branco, mas o STF suspendeu ,a
devassa nas contas do deputado por
falta de fundamentação jurídica. ;
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BOAS NOVAS PRA VOCÊ.

O Governo Federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, vem

desenvolvendo uma série de ações para manter e gerar empregos,

modernizar as leis do trabalho e garantir os direitos do cidadão brasileiro.

O resultado são notícias cada vez melhores para você e para o Brasil.

APOIO À MICRO E PEQUENA

EMPRESA

Geração de Emprego e Renda

Visando à geração e manutenção de empregos e ao forta-
lecimento das pequenas empresas, em 1999, o Governo
Federal, utilizando recursos do FAT, investiu 3,8 bilhões
de reais no financiamento à produção, através do Progra-
ma de Geração de Emprego e Renda - PROGER, do Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar - PRONAF, do Programa de Expansão do Emprego e
Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador -

PROEMPREGO, do Programa de Promoção do Emprego
e Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador - PRO-
TRABALHO e do Programa de Crédito Produtivo Popu-
lar - PCPP. Para o ano 2000, a meta desse conjunto de
ações é investir mais de 5 bilhões de reais.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Soluções trabalhistas mais ágeis

O Congresso Nacional aprovou medida do Governo Federal

que cria as Comissões de Conciliação Prévia no âmbito das
empresas e dos sindicatos para solucionar os conflitos traba-
Ihistas. Essas comissões serão compostas por representantes
dos trabalhadores e empregadores e poderão dar solução de-

finitiva às questões que forem acordadas, desafogando a Jus-
tiça Trabalhista. Toda a sociedade lucrará com uma justiça
mais ágil: o trabalhador poderá receber seus direitos em cur-
tíssimo prazo e o empregador se verá livre das reclamações
trabalhistas a cada rescisão.

RITO SUMARÍSSIMO

Resposta rápida às demandas

trabalhistas

O Governo Federal obteve a aprovação, pelo Congresso Na-
cional, de seu Projeto de Lei que estabelece o rito sumarís-
simo na Justiça do Trabalho. Trata-se de um procedimento
mais rápido para as reclamações com valor de até 40 vezes
o salário mínimo, possibilitando a solução judicial das
ações após uma única audiência. Essa medida alcançará
cerca de 80% dos processos que hoje tramitam na Justiça
Trabalhista.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DO TRABALHADOR

Mais treinamento, melhores empregos

A qualificação profissional, hoje, é requisito fundamental
para o trabalhador manter seu emprego ou ter acesso a
novas oportunidades de trabalho. Nesse sentido, o Gover-
no Federal, em parceria com estados, sindicatos patronais
e centrais sindicais, muito tem investido na realização de
cursos em todo o país. Somente este ano, 3 milhões de
trabalhadores foram beneficiados e, no ano 2000, a meta
é qualificar 4 milhões de trabalhadores em todo o país.

GARANTIA DOS DIREITOS

TRABALHISTAS NO CAMPO

O Governo Federal, visando reduzir a informalidade no

trabalho rural, estabeleceu diretrizes para a fiscalização
trabalhista dos chamados Consórcios ou Condomínios de
Empregadores Rurais. A medida possibilita maior segu-

rança jurídica para quem emprega, estimula a fixação dos

trabalhadores no campo e garante maior racionalidade pa-
ra a produção. O empregado que hoje, em sua maioria,

trabalha na informalidade, terá assegurada a preservação
dos seus direitos trabalhistas.

AGÊNCIAS DO EMPREGO

Novas oportunidades para quem

quer trabalhar

Em parceria com estados e centrais sindicais, o Governo
Federal mantém em todo o Brasil 872 Agências do Em-

prego que estão ajudando a recolocar o trabalhador brasi-
leiro no mercado de trabalho. Bons exemplos dessas par-
cerias são as realizadas com a Força Sindical (São Paulo,

Guarulhos, Osasco e Recife), Central Única dos Traba-
lhadores (Santo André), Confederação Nacional dos Me-
talúrgicos (Salto, Taubaté e Franco do Riacho), Social
Democracia Sindical (Rio de Janeiro) e Central Geral dos
Trabalhadores (Belo Horizonte).

FAT
AMPARO AO
TRABALHADOR

MINISTÉRIO DO

TRABALHO E EMPREGO 9
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¦ LUCIANA NUNES LEAL

Nem Fundo de Estabilização Fiscal, nem Orçamento, nem re-
forma do Judiciário, nem taxação de aposentados. Diz o deputa-
do Miro Teixeira, do PDT, que a convocação extraordinária do

•-Congresso tem um único objetivo: permitir a reedição das medi-
das provisórias do Poder Executivo.

Segundo Miro. basta fazer uma análise das convocações do
Parlamento anteriores a 1988, quando foi promulgada a Consti-
tuição, criadora das MPs.

- As convocações eram excepcionalíssimas. Depois de 88, de
• extraordinária a convocação virou ordinária. Todo ano tem - diz
. Miro, que tem experiência de mais de 20 anos de Congresso Na-
cional.

A Constituição diz que, em época de recesso parlamentar, de-
putados e senadores devem ser convocados no prazo de cinco
dias após a reedição de uma medida provisória. Como este é um
governo pródigo em reedições destas medidas - instrumento pa-
ra pôr em prática imediatamente determinada decisão do presi-
dente -, é impossível ficar janeiro e fevereiro sem lançar mão do
recurso. Ou a MP perde o valor.

De fato, é difícil imaginar que em um mês de convocação e oi-
to sessões - talvez um pouco mais, dependendo da disposição da
Mesa Diretora - vão ser resolvidos assuntos que ficaram emper-
rados durante meses ou até durante o ano inteiro no Legislativo.

Mas. a partir do dia 5, estarão deputados e senadores de volta
a Brasília. É bom, pelo menos, que as lideranças se entendam so-
bre a ordem de votação dos projetos, emendas, substitutivos e tal.

Por enquanto, o que se tem é uma pauta extensa, sem ordem
de discussão. Muito menos certeza sobre o que será votado.

?

Agricultura
Chegam em abril técnicos

'da ONU com experiência em
cultivos alternativos que mu-
daram o perfil econômico de
cidades que viviam do plantio
de papoula, matéria-prima da
heroína, em países como Pa-
quistão e Tailândia.

Vão conhecer o Polígono
da Maconha.

A região, aliás, estava pres-
tes a diversificar as plantações
ilegais.

Nulo
O PT nacional não ficou na-

da satisfeito com o encontro
internacional contra o neolibe-
ralismo realizado no início do
mês, em Belém.

Virou a maior fogueira das
vaidades e teve zero de reper-
cussão no resto do país.

Cuidado
Começa às 11 h do dia 31 o

funcionamento do sistema de
prevenção contra o bug do ano
2000, com QG montado no
Ministério da Defesa.

Decisão
O deputado estadual Sér-

gio Cabral Filho tem carta
branca dos figurões do PMDB
nacional para reorganizar a le-
genda no Rio, onde é candida-
to a prefeito.

Para o partido, ganhar
uma capital no Sudeste se-
ria bom reforço para a tese
da candidatura própria a
presidente da República,
em 2002.

Carona
Hoje tem vôo compartilha-

do, a nova forma de a FAB
transportar ministros.

Rafael Greca sai de Curiti-
ba, pega Francisco Weffort em
São Paulo e os dois seguem pa-
ra Brasília.

Para o mesmo compromis-
so: a reunião que vai fechar o
calendário de comemoração

¦ dos 500 anos do Descobrimen-
to, de 22 a 27 de abril.

Folga
O governador de Pemam-

buco, Jarbas Vasconcelos, que
estará de férias entre os dias 5
e 20 de janeiro, defende a se-
guinte tese: o descanso de todo
administrador público deve ser
regulamentado por lei.

Acredita que. assim, muita
viagem oficial não precisaria
ser inventada.

Batismo
O Batalhão de Choque ala-

goano agora vai se chamar Ba-
talhão de Operações Especiais.

A mudança faz parte do
projeto Polícia Cidadã, que
pretende aproximar os policiais
dos moradores de comunidades
e acabar com a imagem repres-
sora da corporação.

Nome trocado, agora é mu-
dar o método.

Duplo
A Assembléia Legislativa

do Rio deve ter seu canal de te-
levisão nos mesmos moldes
das TVs Câmara e Senado.

A proposta foi apresenta-
da pela Mesa Diretora. Deta-
lhe: há um mês, a deputa Ali-
ce Tamborindeguy apresen-
tou projeto idêntico.

Caminho
O artista plástico Cícero

Dias inaugura sua Rosa-dos-
Ventos, dia 31, na Praça do
Marco Zero, no Recife Antigo.

A obra formará o chão da
praça e faz parte do projeto Eu
Vi o Mundo.

Urgente
Começou a ser distribuído

para os médicos do Hospital
do Andaraí. Zona Norte do
Rio, um manual para emergên-
cia, com procedimentos que
devem ser obedecidos em ca-
sos que vão de queimaduras e
surtos psiquiátricos.

Foi feito em conjunto por
uma empresa de consultoria
contratada pelo Ministério da
Saúde e profissionais do pró-
prio hospital.

LANCE-LIVRE

O ministro Pratini de Mo-
raes, que está passando uns
dias de folga em Búzios, fez
ontem uma visita ao prefeito
Mirinho Braga. Pratini tem
casa na Praia de Geribá. A
mesma onde a prefeitura or-
ganizou uma baita festa de
réveillon, com direito a pista
de dança ao ar livre.

A Cedae garante que não
vai faltar água no réveillon
do Rio. mas os moradores da
Rua Silva Castro, em Copa-
cabana, reclamam de proble-
mas crônicos de abasteci-
mento pelo ramal da Rua Si-
queira Campos, que os faz
recorrer quinzenalmente aos
carros-pipa.

Acontece dia 17 de janei-
ro o Encontro Mundial do

Humanismo, no Centro Co-
munitário da Uerj, reunin-
do mais de 60 países.

Animada com a participa-
ção da iniciativa privada no
réveillon de Copacabana,
Ipanema e Leblon, o que fez
a prefeitura economizar R$
16 milhões, a Agência Rio
vai tentar estender a parceria
das empresas a outros locais,
além da praia. Pensando na
festa de chegada de 2001.

Este ano, o governo muni-
cipal organizou festivida-
des em 18 bairros cariocas.

Já são mais de 160 as emis-
soras estrangeiras que vão
transmitir a queima de fogos
de Copacabana.

Faltou fôrma de pizza no
chá-de-panela do FEF.

Com Christiana Albuquerque

Delegado investiga suicídio

¦ Inquérito vai apurar se caligrafia de bilhetes é mesmo de ex-auxiliar de Collor

FRANCISCO LEALI

BRASÍLIA - A Polícia Civil do
Distrito Federal abriu ontem in-
quérito para investigar a morte do
ex-diretor de Habitação da Caixa
Econômica Federal José Carlos
Guimarães. Encontrado morto no
fundo da piscina de sua casa, José
Carlos era casado com Eunícia
Guimarães e fazia parte do mais
restrito círculo de amizades do ex-
presidente Fernando Collor.

Para a Polícia Civil, os indícios
colhidos até agora apontam para
suicídio. "Vamos apurar todas as
circunstâncias. As informações
que temos indicam que foi ele que
se matou", disse o delegado João
Kleiber Esper, da 10a Delegacia
de Polícia. Antes de morrer, José
Carlos deixou dois bilhetes. "Vide
bilhete no criado do quarto", dizia
o primeiro recado encontrado pró-
xima à piscina. No segundo, esta-
va uma mensagem endereçada pa-
ra os dois filhos e a mulher: "Ro-

drigo, Bruno e Eunícia: 1) per-
doem a covardia que estão fazen-
do, esclarecendo que é por livre e
espontânea vontade. Estou cansa-
do desta vida, minha missão aqui
já terminou. Que Deus abençoe
vocês. 25/12/99". Os bilhetes ma-
nuscritos e assinados serão sub-
metidos a perícia para que seja ve-
rificada se a letra é de José Carlos.

Erro - O delegado Kleiber
não vê nada de anormal no fato
de, no segundo bilhete, José Car-
los ter escrito na terceira pessoa
do plural ("a covardia que estão
fazendo"). "Pode ser um erro fru-
to da emoção do momento", justi-
ficou o delegado.

O Instituto Médico Legal, que
apontou a causa da morte como
afogamento, deve concluir o lau-
do até o fim da semana. Por cau-
tela, os legistas pediram a realiza-
ção de um exame toxicológico.
José Carlos foi encontrado no
fundo da piscina com pedras

Gilberto Alves - 25/9/92

José Carlos Guimarães ao lado da mulher, Eunícia, em 1992

Brasília - J.França
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O bilhete será periciado para saber se a letra é de José Carlos

amarradas aos pés e halteres ata-
dos ao tórax. O sepultamento rea:
lizado anteontem contou com a
presença do ex-presidente Collor
e de sua mulher, Rosane.

Com a instauração do inquéri:
to, serão ouvidos os depoimentos
da mulher de José Carlos, dos
dois filhos, dos empregados da
casa e da sobrinha Carla Guima-
rães. A parente do ex-diretor da
Caixa relatou aos policiais, no dia
da morte, que o tio estava com
problemas financeiros. j.

Ações - Nos últimos três me-
ses, José Carlos também foi alvo de
ações impetradas pelo Ministério
Público Federal. A Procuradoria da
República instaurou oito processos,
pedindo ressarcimento ao erário de
supostos prejuízos causados à
União em contratos suspeitos de ir-
regularidades assinados por José
Carlos com construtoras, durante o
período em que foi diretor da área
de Habitação da Caixa.

Além de José Carlos, estão
sendo processados as empresas
Engeplan Engenharia e Planeja-
mento Ltda, Construtora Imobi-
liária Melo, Construtora Oliveira
Maciel, Estenge - Escritório Téc-
nico de Engenharia, Júlio Bogori-
cin Imóveis São Paulo, A. Rela
S/A Indústria e Comércio, Usefer-
ro Indústria e Comércio de Esqua-
drias e Cipeme - Construtora e
Imobiliária Pedro Mesquita.

Apesar de acreditar na tese do
suicídio, a Polícia de Brasília não
quer tirar conclusões apressadas.
"Em caso de suicídio, temos que
verificar se houve auxílio, insti-
gação ou participação de tercei-
ros. Só depois de descartar essas
três hipóteses é que poderemos
concluir que é suicídio puro e
simples", disse o delegado Kleir
ber. "Acredito 

que é suicídio,
mas se mudarmos de idéia direr
mos nos autos", acrescentou o
delegado titular da 10a DP, Valde-
mar Gomes Ribeiro.

c-mail para esta coluna: inrorniejb@jb.com.l>r

O homem mais feio do sertão

Escolhido recebe

R$ 300 e diz que
comprará comida

ADILBERTO DE SOUZA
Agência JB

ARACAJU - Beleza não
põe mesa, pelo menos para Ze-
zito Anjo dos Santos, 59 anos,
escolhido, por um júri de oito
mulheres, o homem mais feio
do Sertão de Sergipe. Além de
um beijo da rainha da vaqueja-
da, Paula Fernanda, uma linda
jovem de 15 anos, o campeão
da feiúra recebeu um cheque
de R$ 300,00. "Vou comprar
feijão, arroz e outras coisas que
estão faltando em casa", disse
Zezito. Organizado por jovens
de Nossa Senhora da Glória, a
110 km da capital, o concurso
reuniu 65 concorrentes.

Lavrador em Poço Redon-
do, o oitavo município mais
pobre do Brasil, Zezito tem
1,70 metro de altura, cabelos
encaracolados, barba desgre-

Nossa Senhora da Glória
mmm.

- Marcos Lopes/SE-Informe

Zezito, um dos 65 concorrentes, foi eleito pelas oito mulheres

nhada, pele tostada pelo sol
forte do sertão e olhos quase
fechados por problemas de vi-
são. Ele caminha desengonça-
do, quase não tem dentes e exi-
be muitas rugas na face. Pai de
dois filhos, Zezito foi abando-
nado pela mulher. "Ela me dei-
xou por causa da minha cara,
mas estou atrás de outra pra di-
vidir a pobreza. Tem de ser no-
va e muito bonita. De feio lá
em casa basta eu e os meni-
nos", brincou.

A vitória de Zezito Anjo
dos Santos no concurso não foi
tranqüila. As oito juradas tive-
ram dificuldade porque os cin-
co finalistas eram considera-
dos realmente muito feios. No
palco, todos procuraram res-
saltar traços de feiúra, com ca-
retas feitas para risos de cerca
de 400 pessoas que lotaram o
clube da cidade.

O vice-campeão, Edson Go-
mes da Silva, o Seninha das Me-
ninas, caiu nas graças da platéia,
mas não convenceu as juradas,
senhoras da sociedade local.
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Jungmann demite 
por 

corrupção

MÁRCIO PACELLI

BRASÍLIA - O ministro de Po-
lítica Fundiária e Desenvolvimen-
to Agrário, Raul Jungmann, demi-
tiu ontem sete funcionários do
Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra) por en-
volvimento em corrupção. Três
deles integravam o órgão no Ama-
pá, outros três trabalham no Pará e
um, em Brasília. Na capital fede-
ral foram dispensados ainda ou-
tros dois servidores por abandono
de emprego. Com as novas demis-
sões, chega perto de 40 o número
de funcionários do Incra afastados
em 1999 por prática de irregulari-
dades. Jungmann disse que o ob-
jetivo da divulgação das demis-
sões foi mostrar que não há impu-
nidade em seu Ministério^

"Quero demonstrar com toda a
clareza que quem rouba, quem
age com improbidade administra-
tiva aqui nesta casa pode ter certe-
za que não tem quartel, não tem
trégua. Se alguém comete um des-
vio, um desrespeito à lei, ele tem
que ser punido", disse o ministro
após anunciar as demissões que
passam a valer a partir de hoje.
Dos funcionários acusados de ir-
regularidades, o chefe de Grupa-
mento de Finanças no Amapá,
Agenor Pires Barbosa, foi demiti-
do porque teria usado seu cargo
para receber propinas na forma de
ordens de pagamento bancárias.

Fraude - Segundo a comis-
são de sindicância dirigida pelo
procurador-geral do Incra, Sebas-
tião Azevedo, o administrador do
Incra no Amapá foi beneficiário

de 24 pagamentos através de or-
dens bancárias, "a maioria emiti-
da fraudulentamente". Agenor te-
ria ainda praticado crimes contra a
administração pública, de impro-
bidade administrativa e continên-
cia pública na repartição. Num
único mês, ele teria recebido R$ 7
mil em lançamentos na sua conta
corrente. As irregularidades vi-
nham acontecendo ao longo dos
últimos três anos. As investiga-
ções começaram neste ano.

Não foi calculado ainda o valor
total dos desvios de dinheiro, mas
Jungmann disse vai tentar recupe-
rar "cada centavo" desviado. No
Amapá foram ainda dispensadas
as técnicas em contabilidade An-
gela Simei Ferreira de Oliveira e
Maria de Fátima Bezerra dos San-
tos, ambas subordinadas a Agenor sação de enriquecimento ilícito,

e acusadas de participar do esque-
ma fraudulento de emissão de or-
dens bancárias a favor do chefe.
As duas funcionárias do Incra te-
riam também se apropriado inde-
vidamente de diárias de viagens e
passagens aéreas. Maria de Fáti-
ma, por exemplo, teria realizado
apenas uma de um total de 10 via-'
gens registradas em seu nome.

No Pará, três funcionários do
Incra, responsáveis pela admi-
nistração do projeto agro-indus-,
trial-canavieiro Abraham Lin-"
coln (Usina Pacal), o engenheiro.
Wilson Mota Figueiredo, (admi-
nistrador) e os técnicos Lucas
Maurício de Farias (gerente-fi-
nanceiro) e José Jessiel Freitas
de Lima (gerente-administrati-
vo), foram demitidos sob a acu-
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índia negocia com terroristas

¦ Após 3 dias de impasse e tensão regional crescente, inicia-se contato direto com seqüestradores

KANDAAR. AFEGANISTÃO -
Três dias depois que um avião da
Indian Airlines caiu em poder de
cinco terroristas - que ainda man-
têm mais de 150 reféns final-
mente iniciaram-se os contatos di-
retos entre o governo indiano e os
seqüestradores, que exigem a li-
bertação do líder muçulmano pa-
quistanês Mau l ana A/.har. preso
desde 1994 na índia. Inicialmente
não houve grande progresso, mas
os terroristas suspenderam o prazo,
que venceria ontem, para que a In-
dia pudesse estudar suas exigên-
cias. O avião levantou vôo de Kat-
mandu, no Nepal, na sexta-feira,
em direção a Nova Déli. mas foi
seqüestrado assim que entrou no
espaço aéreo indiano.

Uma equipe de sete negocia-
dores foi mandada por Nova Déli
a Kandaar. onde o avião está pou-
sado desde sábado. Com eles, foi
enviado também um grupo para
ser trocado pela tripulação - que
já estaria cansada demais para as-
sumir suas funções com seguran-
ça caso os terroristas decidam
levantar vôo novamente. Além
disso, a índia deslocou para Kan-
daar dois médicos.

Conflito - O seqüestro já co-
meçou a reativar as tensões entre a
índia e o Paquistão, que se enfren-
taram em três guerras abertas e ou-
tros conflitos não-declarados des-
de a divisão da antiga colônia
britânica em dois Estados, em
1947. Ontem os nacionalistas hin-
dus do Partido Baratiya Janata
(BJP), que lidera o governo de No-
va Déli, acusou Islamabad de estar
por trás da tomada do avião.

"O seqüestro da aeronave das
Indian Airlines por terroristas é
parte da guerra indireta do Paquis-
tão contra a índia", dizia um co-
municado da direção do partido.

"O 
papel crucial do Paquistão

nesse episódio é evidente, tendo
em conta a principal exigência
dos seqüestradores: a libertação
de Maulana Azhar, líder terrorista
paquistanês." Antecipando-se às
acusações, o Paquistão já havia
dito que o seqüestro teria sido pia-
nejado pela própria índia, para
que Islamabad fosse responsabili-
zada e terminasse isolada da co-
munidade internacional.

O BJP afirmou ainda ter evi-
dências de que o serviço secreto
paquistanês já 

"planejou diversos
ataques terroristas" desde 1994
com o objetivo de obter a liberta-
ção de Azhar e para tentar conquis-
tar a parte da região da Caxemira
que está sob o controle indiano. A
Caxemira é disputada pelos dois
países e foi o motivo de duas guer-
ras entre Nova Déli e Islamabad.
Azhar é acusado de ter entrado na
índia com passaporte falso para li-
derar os muçulmanos no lado in-
diano da Caxemira numa revolta
contra Nova Déli.

Talibãs - Este ano. a índia e o
Paquistão se enfrentaram numa
guerra não-declarada pela Caxemi-
ra. Ontem, houve enfrentamentos
entre guerrilheiros muçulmanos
separatistas no lado indiano da re-
gião e as forças de Nova Déli.

Mas o seqüestro está criando
também mais que um novo embate
entre índia e Paquistão: traz à tona
ainda os descompassos regionais
com outros países. O pouso do
avião em Kandaar contribuiu para
o atraso das negociações diretas
entre os seqüestradores e o gover-
no indiano porque Nova Déli não
tem relações diplomáticas com os
talibãs, grupo extremista muçul-
mano que controla a maior parte
do Afeganistão.

Os talibãs, por sua vez, já indi-

COSTA DO MARFIM
Golpista vai formar

gabinete com civis
O general Robert Guei (foto),
líder da junta militar que
assumiu o poder na Costa do
Marfim após o golpe que
derrubou na sexta-feira o
presidente Henri Konan Bédié,
reuniu-se ontem com os 48
partidos do país pedindo que
propusessem um gabinete
formado por civis para assumir
na semana que vem. Os
militares devem controlar, no
entanto, as pastas da Defesa, da
Segurança, do Interior e do
Exterior. "Não acho saudável
dissolver os partidos políticos",
disse Guei.

GUATEMALA
Vitória da direita
é oficializada
Os resultados oficiais
confirmaram ontem a vitória do
candidato de direita Al fonso
Portillo. um assassino confesso e
aliado do ex-ditador Efraim Rios
Montt, no segundo turno da
eleição presidencial da
Guatemala, realizado no domingo.
Portillo, da Frente Republicana
Guatemalteca, recebeu 68,3% dos
votos válidos, contra 31,7% para
Oscar Berger, do Partido do
Avanço Nacional, do presidente
Álvaro Arzú. "Este resultado é
uma mensagem clara do povo, que
não quer um governo das elites",
disse Portillo.

Abidjan - AP

VENEZUELA
Governo é acusado
de ser negligente
O governo da Venezuela
rechaçou ontem acusações de
negligência durante as chuvas
que mataram 30 mil pessoas no
país este mês. O opositor Jorge
Olavarría afirmou que o
presidente Hugo Chávez
recebeu informe da Defesa
Civil alertando para o perigo,
mas nada fez. O governo alegou
que 

"o fenômeno natural que
devastou a Venezuela é difícil
de se prever".

ARGENTINA
Vítima da repressão
será indenizada
Na primeira reparação concedida
a uma vítima argentina da
Operação Condor - plano de
repressão aplicado por regimes
militares sul-americanos - o
Estado vai pagar uma indenização
de USS 224 mil pesos a Gustavo
Molfino, filho de Noemi Gianetti
de Molfino, assassinada em
Madri em 1980. Integrante do
grupo Mães da Praça de Maio,
Noemi foi seqüestrada no Peru
antes de ser morta na Espanha.

Kandaar, Afeganistão - AP
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Soldados talibãs rezam diante do avião, onde há mais de 150 reféns em poder dos seqüestradores

caram que a presença do avião in-
diano em seu território é indesejá-
vel e afirmaram que os seqüestra-
dores devem libertar logo os reféns
ou levantar vôo novamente. O mi-
nistro do Exterior afegão, Abdul
Wakil Muttawakil, disse também
que, 

"se soubermos que os seques-
tradores estão praticando atos de-
sumanos, como matar pessoas, to-
maremos o avião de assalto para
salvar ao menos algumas vidas".

Em Nova Déli, um grupo de 70
parentes dos reféns enfrentou a
polícia numa manifestação para
pedir que o governo atenda às exi-

gências dos seqüestradores e li-
berte Azhar. Os manifestantes re-
clamaram da falta de informação
a respeito do estado de saúde e
das condições em que se encon-
tram os passageiros que ainda es-
tão em poder dos terroristas.

Depois que o avião foi seqües-
trado, na sexta-feira, os terroris-
tas pousaram em Amritsar, na ín-
dia, mas logo levaram a aeronave
para Lahore, no Paquistão. De-
pois de reabastecido, o avião diri-
giu-se para Dubai, nos Emirados
Árabes, onde os seqüestradores
libertaram 27 passageiros e de-

sembarcaram o corpo de um ho-
mem espancado até a morte. Des-
de sábado, contudo, o avião en-
contra-se em território afegão,
onde mais um refém foi libertado.

O governo argentino recebeu
um comunicado, entregue ao chan-
celer Adalberto Rodríguez Giava-
rini, informando que, para a índia,
a vida dos passageiros estrangeiros
"é 

prioridade". O motivo da men-
sagem é Carlos Falcione Rodrí-
guez, único sul-americano a bordo,
que inicialmente aparecia na lista
de passageiros como espanhol, por
ter dupla nacionalidade.

Jerusalém - AP

Deputados do Shas conversam numa sala do parlamento após o anúncio: prazo de 24 horas

Partido ultra-ortodoxo

ameaça 
governo 

de Israel

JERUSALÉM - O partido
Shas, de judeus ultra-ortodoxos,
principal parceiro da coalizão do
primeiro-ministro Ehud Barak,
anunciou ontem sua decisão de
abandonar o gabinete, ato que po-
de deixar Israel com um instável
governo minoritário, num mo-
mento decisivo das negociações
de paz com os palestinos e da re-
tomada de contatos com a Síria.

Itzik Soudri, porta-voz do
Shas, declarou que o partido se
afastava porque o governo não pô-
de socorrer economicamente seu
sistema escolar e de assistência so-
ciai, com dívidas de US$ 24 mi-
lhões. Mas outro membro do Shas,
o ministro da Saúde Shlomo Ben-
Izri, manifestou confiança em que
se chegue a um acordo. "Estamos
avançando", disse.

Segundo alguns comentaristas,
as declarações contraditórias indi-
cam que se trata de manobra poli-
tica para pressionar Barak. Duran-
te muito tempo um partido mino-
ritário, o Shas tornou-se a 3a força
política nas eleições de maio,
quando sua bancada aumentou de
10 para 17 deputados.

Manchetes - Sem os 17 par-
lamentares do Shas, Barak, cuja
coalizão tem 68 membros, ficaria
com uma minoria de 51 -10 a me-
nos do que ele necessita para ter
maioria no Parlamento de 120 ca-
deiras. Mesmo assim, comenta-se
que o governo não corre risco de
cair, pois tem o apoio de pequenos
partidos árabes e independentes.

Barak manifestou esperança de
resolver o impasse. O presidente
do Shas, Eli Yishai, lhe deu um
prazo de 24 horas, informando que
o Conselho de Sábios do partido
decidira pela saída do governo.
Argumentou que o Shas não podia
apoiar a diplomacia do governo
sem obter cooperação em questões
sociais importantes para o partido.

Esta é a maior ameaça à estabi-
lidade ao governo trabalhista des-
de que Barak venceu a eleição de
maio, prometendo acelerar o pro-
cesso de pacificação com os vizi-
nhos árabes de Israel. Alguns críti-
cos classificaram a ameaça de ma-
nobra. "Há constantemente crises
de gabinete, mas elas normalmen-
te produzem mais manchetes do
que quj^ías de governos", disse

Barry Rubin, analista de assuntos
do Oriente Médio.

As ambiciosas metas pacifica-
doras de Barak têm provocado
tensões em sua coalizão compos-
ta por deputados de direita e es-
querda. Muitos direitistas não
aprovam seus planos de entregar
terras ocupadas nas colinas do
Golã e na Cisjordânia em troca de
paz com a Síria e os palestinos. O
Shas luta pela verba necessária
para socorrer um sistema educa-
cional religioso que gera apoio
político nas bases, entre judeus
sefaraditas (oriundos de países
árabes e norte-africanos)."Pode ser uma manobra táti-
ca", arriscou Yosef Paritzky, depu-
tado do ultra-secular partido Shi-
nui, referindo-se ao prazo de 24
horas dado pelo Shas. "Temos de
lembrar que a votação do orça-
mento é na próxima quinta- feira à
noite. Mesmo que os ministros re-
nunciem, têm 48 horas para recon-
siderar." Se o orçamento não for
aprovado até 31 de dezembro, o
governo tem 3 meses para aprovar
o plano de despesas ou convocar
novas eleições.

Fujimori

confirma

candidatura

LIMA - O presidente do Pe-
ru, Alberto Fujimori, anunciou
ontem sua candidatura à re-ree-
leição, proibida pela Constitui-
ção. mas apoiada numa lei que
burla a restrição expressa na
Carta. "Eu decidi registrar mi-
nha candidatura para a presi-
dência da república para o pe-
ríodo de 2000 a 2005", disse
Fujimori, afirmando sentir "ne-
cessidade de continuar".

A candidatura de Fujimori a
um terceiro mandato foi critica-
da ontem pelo diário La Repú-
blica. "Se o 5 de abril de 1992
será lembrado na história como
a data em que se pisou na Cons-
tituição de 1979, o 27 de de-
zembro de 1999 [...] será recor-
dado como o dia em que se pi-
sou na Constituição de 1993,
que ele mesmo promoveu, fez
ser aprovada e promulgou",
disse o jornal.

Em abril de 1992, Fujimori,
eleito dois anos antes, deu um
autogolpe e suspendeu as ga-
rantias constitucionais sob o ar-
gumento de combater o terro-
rismo (principalmente o Sende-
ro Luminoso). O presidente foi
reeleito em 1995, dois anos de-
pois de lançar uma nova Cons-
tituição, que permite a reelei-
ção apenas uma vez.

Em 1996, contudo, o Con-
gresso aprovou a chamada Lei
de Interpretação Autêntica, que
afirma que Fujimori pode con-
correr mais uma vez, visto que
seu primeiro mandato não deve
contar para efeitos de reeleição,
por ter começado antes da entra-
da em vigor da nova Constitui-
ção. Os juizes do Tribunal Cons-
titucional que se opuseram à lei
acabaram destituídos e o texto
ganhou o aval da Corte Suprema.

Guerrilha

resiste na

Chechênia

MOSCOU - Os combates
se intensificaram ontem na
Chechênia, com as tropas rus-
sas redobrando esforços para
tomar a capital, Grozni, onde
encontraram maior resistência
dos guerrilheiros chechenos
do que esperavam. Com frio e
famintos, cerca de 45 mil civis
permaneciam cercados pelo
terceiro dia de ataque russo
para conquistar a cidade.

"À medida que avançamos,
a resistência é cada vez mais
encarniçada", reconheceu on-
tem Bislan Gantamirov, chefe
das milícias chechenas pró-
russas, transformadas em força
de choque do Exército de Mos-
cou na capital da Chechênia.
Gantamirov, tirado há um mês
da prisão pelo Kremlin para li-
derar a oposição às autoridades
separatistas chechenas, disse
que, apesar da grande resistên-
cia, seus homens estavam
abrindo caminho e que Grózni
cairia antes do fim do ano.

Mas seus ajudantes e asses-
sores não manifestavam tanta
certeza. Eles informaram à
agência de notícias russa Inter-
fax que na cidade existem pelo
menos dois mil rebeldes bem
armados e que tomá-la antes
do dia 31 seria um problema.
Na chamada primeira guerra
da Chechênia (1994-1995), a
Rússia tentou capturar Grózni
na véspera do Ano Novo de 94
e fracassou. Assim, tomá-la
nessa mesma data teria impor-
tante significado simbólico.

Depois de lançar a atual
campanha em setembro, as
forças russas assumiram rapi-
damente o controle das este-
pes do Norte e do fértil vale
ao sul de Grozni. Mas as duas
áreas sob domínio rebelde - a
capital e as montanhas ao Sul
- podem oferecer mais difi-
cuídades. Segundo o Ministé-
rio da Defesa, foram mortos
397 russos e feridos 1.040
desde setembro.
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Tolerância Zero

Por 
intermédio do seu líder na Câmara, o PT

reagiu de primeira, por instinto mas tam-
bem por preconceito, à opinião do presidente
Fernando Henrique em favor da criação do
mandato de senador vitalício para ex-presiden-
tes. e a respeito de sucessão presidencial. Fal-
tou ao versátil deputado José Genoíno o toque
de maturidade que o distingue dos seus seme-
lhantes oposicionistas, por não levar em conta
que o presidente também considerou "descabi-
da no momento" a iniciativa.

O líder do PT reagiu na medida exata do
"oposicionismo sistemático" pelo qual a oposi-
ção lava as mãos de exercer responsabilidade
política. Genoíno atribuiu as opiniões do presi-
dente Fernando Henrique ao JORNAL DO
BRASIL de domingo à melhoria com que foi
agraciado na última pesquisa de opinião públi-
ca e, em conseqüência, "pensa que pode tudo".
Exagerar é próprio de qualquer oposição, e o
PT é oposição por fatalidade eleitoral e não por
opção política.

Mas fica cada vez mais claro que a oposi-
ção. pelo menos no que diz respeito ao PT, vai
radicalizar e caracterizar o que se poderia de-
nominar tolerância zero como padrão de con-
duta política nos próximos três anos. O outro
ponto referido por Fernando Henrique, e reba-
tido em cima pelo líder petista na Câmara, é re-
lativo à postura que vai manter na sua sucessão
em 2002. Tendo sido reeleito e. portanto, afas-
tado automaticamente de especulações, enten-
de que é seu dever ter de manifestar de público
preferência por uma candidatura presidencial.
Respeitadas as limitações legais do cargo, nada
impede que o presidente seja interessado legí-

timo na escolha do seu sucessor, pela própria
continuidade política de sua obra de governo.
Vale como reconhecimento dos cidadãos ao
sentido da sua administração mas também para
confirmar a aprovação coletiva das reformas
com sua assinatura.

É legítima, dada a natureza do sistema
presidencialista de governo, a participação do
governante como avalista político na eleição
do seu sucessor. O temor de que o aval políti-
co implique abuso de poder não tem preceden-
te histórico digno de registro e de apreensão.
Desde que se restaurou em 1945 a eleição di-
reta de governantes, só o primeiro presidente
foi eleito pelo que se denominava candidato da
situação, ou seja, bafejado pelo oficialismo.
Mas aquele pleito, depois de 15 anos de abs-
tenção eleitoral, trouxe em si a nota democrá-
tica de devolver aos cidadãos a escolha dos go-
vernantes. Todas as demais sucessões presi-
denciais, dali por diante, premiaram os candi-
datos oposicionistas. O Brasil mudou e conti-
nua a mudar.

Essa tendência não significava reverência
à oposição, mas a prova da impotência oficial
para eleger sucessor. No ciclo de governantes
militares, na simulação eleitoral indireta, a
oposição era impedida pela força de apresentar
candidato. A primeira eleição de Fernando
Henrique não pode ser creditada ao presidente
que exercia a função, por manter-se distante do
pleito e próximo à lei. E a reeleição foi o julga-
mento do primeiro mandato. Já era tempo de
que a oposição saísse do lugar-comum e da má
vontade para gerar pensamentos, palavras e
atos mais qualificados politicamente.

Efeito Dominó

A 
opinião pública expressou com toda clare-
za, na pesquisa divulgada pelo JORNAL

DO BRASIL domingo, seu repúdio à corrup-
ção que, no entender da maioria, é o segundo
problema brasileiro, atrás do desemprego. Re-
centes denúncias, CPls e reportagens investi-
gativas ressaltaram o traço anômalo do caráter
nacional que não se compatibiliza com a ética
e a moral.

Diante dos fatos, o faro da opinião pública
não se engana. Segundo explicou o diretor do
Instituto Vox Populi, a preocupação com a cor-
rupção, apontada por um terço dos entrevista-
dos, é fruto da sensação de impunidade que
ainda reina no país. Há impunidade de todos os
lados, em todos os Poderes, a exemplo da ten-
tativa atual do Congresso de passar a borracha
nas multas das últimas duas eleições, votada a
toque de caixa no plenário mas vetada pelo
presidente Fernando Henrique. O veto veio
acompanhado de severo pronunciamento presi-
dencial: "Não se pode deixar que a sensação de
impunidade tome conta do país. Impunidade é
a desmoralização e o Brasil cansou disso."

Senadores e deputados, beneficiando de
cambulhada governadores, prefeitos e verea-
dores, legislaram em causa própria e preten-
diam se entregar às delícias da impunidade a
céu aberto. Daí não se pode esperar nada de
bom, principalmente pelo contágio de tais ini-
ciativas entre a cidadania. Anistias de multas
(principalmente as de trânsito), perdão para dí-

vidas atrasadas e outras benesses em plano fe-
deral, estadual e municipal, chovem como ma-
ná sobre a cabeça dos faltosos, que outra coisa
não fazem senão esperar pela benesses das au-
toridades.

Tais benesses têm o poder de abalar a con-
vicção dos bons pagadores e da cidadania em
geral, que se vêem frustrados no seu relaciona-
mento com o Estado. O efeito dominó resul-
tante é inenarrável. A CPI do Judiciário des-
cortinou vícios de alguns juizes que se utiliza-
vam de seus privilégios para enriquecer e para
nomear parentes, e tudo à custa dos contri-
buintes indefesos. Mas estes contribuintes, ci-
dadãos de um país que não pode mais conti-
nuar vivendo à sombra da impunidade da mi-
noria de aproveitadores, não são tão ingênuos
como se pensava.

Com a liberdade de expressão reconquis-
tada após o fim do regime militar tudo se tor-
nou mais transparente. Deixem a opinião pú-
blica se expressar e ela verbaliza logo o in-
conformismo com as práticas viciosas dos go-
vernantes, legisladores e juizes. A imunidade
parlamentar, que na maioria das vezes acober-
ta crimes comuns dos políticos, é talvez o
símbolo desta situação que vai atingindo o li-
mite tolerável. Enquanto a impunidade existir
de forma tão olímpica será difícil exigir do
Brasil que se enquadre em princípios de ética
sem os quais não se pode acreditar em pro-
gresso civilizatório.

Exemplo Argentino

Bem 
mais avançada que o Brasil no programa

de privatizações, que atingiu os mais amplos
setores da economia e da vida do país. a Argenti-
na do presidente Fernando de la Rúa acaba de de-
terminar uma revisão radical nos índices de rea-
juste das tarifas dos serviços que tiveram sua con-
cessão transferida ao setor privado.

As tarifas de energia elétrica sofrerão redu-
ção média de 6%em fevereiro, conforme deter-
minação do governo da Província de Buenos
Aires, a mais populosa do país. Os pedágios das
estradas devem ser revistos para baixo, o mes-
mo ocorrendo com as tarifas telefônicas que se-
rão reduzidas, por pressão dos organismos re-
guladores do país.

Como a Argentina já tem alguns anos de
experiência na privatização e na atuação das
agências reguladoras dos serviços e atividades
transferidas ao setor privado (nacional ou es-
trangeiro), a revisão nos rumos da privatiza-
ção do parceiro no Mercosul - por enquanto
limitada à suspensão da venda do Banco de La
Nación (equivalente ao Banco do Brasil) -
merece ser acompanhada com atenção pelo
governo brasileiro.

O programa de privatização já está sendo
revisto no seu desenho, por determinação do
presidente Fernando Henrique, para incluir a
democratização do capital das empresas, me-
diante a oferta pulverizada de parte do capital
ao grande público. Trata-se. portanto, de uma
ótima oportunidade para a revisão dos critérios
de reajuste das tarifas.

A desvalorização do real mexeu de forma
dramática c^>m os preços relativos da Economia.

Os preços de produtos transacionáveis com o
exterior tiveram forte impacto da alta do dólar e,
em seguida, dos efeitos da prolongada estiagem
sobre os produtos agrícolas. Tudo isso foi capta-
do pelos índices de preços no atacado. Como es-
ses preços têm peso de 60% na composição dos
índices de reajuste das tarifas, o consumidor po-
de ser atingido no ano 2000 por aumentos mui-
to além da sua capacidade e que não guardam
relação estreita com os custos dos serviços.

Esses fatos já seriam suficientes para deter-
minar maior cautela e rigor por parte dos orga-
nismos e agências reguladoras, que têm a fun-
ção específica de vigiar o mercado, levando em
conta em primeiro lugar os altos interesses do
consumidor por serviços eficientes, mas tam-
bém por tarifas e preços justos.

Cabe às agências fazer um estudo profundo
dos custos das empresas. Verificar o impacto di-
reto e indireto da taxa cambial no custo dos ser-
viços de energia elétrica (considerando a parte
fornecida pela binacional Itaipu, remunerada
em dólar), de telecomunicações, de estradas,
ferrovias e dos portos. Além do ganho de pro-
dutividade, que deve ser considerado e sobretu-
do cobrado das próprias concessionárias, como
critério de melhoria de desempenho.

Eventual melhoria não deve implicar au-
mento de lucro a ser apropriado exclusivamen-
te pelos acionistas controladores. As agências
devem arbitrar a distribuição parcial dos lucros
para os consumidores, mediante redução nos
reajustes das tarifas, sobretudo quando compro-
vadamente exagerados em relação à correção de
salários dos consumidores. ¥
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"À 
Curta Distância"

Muito bem colocada a frase do editorial aci-
ma (ed. 14/12): "Atualmente no Brasil não va-
le a pena pagar nada". Além dos impostos, não
deveríamos pagar o salário do presidente do
Congresso, dos senadores, deputados federais e
estaduais, governadores, prefeitos, vereadores,
pois nada fazem pelo País e pelo povo. Pouco
produzem e nada fazem e agora querem nos
surrupiar em R$ 19 milhões com a convocação
extraordinária do Congresso. Hélio de Macedo
- Rio de Janeiro.
"Corregedor explica"

O deputado Severino Cavalcanti explicou os
motivos pelos quais considera o salário dos de-
putados irrisórios. Infelizmente, esqueceu de
mencionar o auxílio moradia, as verbas de ga-
binete, que servem principalmente para nomear
parentes próximos como assessores, reforçan-
do, assim, o orçamento familiar, os bons planos
de saúde e as passagens gratuitas. Bons tempos
aqueles quando a capital era no Rio, o eleito
trazia a família e aqui se instalava, à sua custa,
por todo o tempo de seu mandato. E olhe que
não havia Internet, nem fax. Quanto a levar
uma vida modesta, como a maioria de seus co-
legas, acho normal. Afinal, são representantes
de uma população de Terceiro Mundo. Não se
pode comparar, por exemplo, com os alemães.
Lá não existem famílias vivendo do lixo. Em
uma coisa ele está absolutamente certo: as
campanhas eleitorais são caríssimas. Ninguém
agüenta mais ver tanto político falando na tele-
visão, a qualquer hora do dia e da noite. Mas se
gastam tanto, deve haver alguma compensação.
Antes de falar em aumento de salário, os parla-
mentares deveriam começar a pensar em dimi-
nuir o número de representantes e, principal-
mente, acabar com a imunidade-impunidade.
Olga Lima - Rio de Janeiro.

Piquete bancário
Sou correntista do Banco do Brasil, agên-

cia Barão de Mesquita. Dia 16, pela manhã,
tinham três grevistas deitados na porta do
banco, lendo jornal, e três na porta interna
bloqueando a nosso entrada, solicitando que
as pessoas usassem o caixa eletrônico. Não
havia funcionários internos. Agora pergunto:
com que autoridade essas pessoas fecham um
banco público? Por que a aceitação tranqüila
por parte dos órgãos que poderiam exigir o
seu funcionamento? Eu e todo o povo brasi-
leiro não temos aumento há mais de três anos
e somos os únicos prejudicados por esta poli-
tica da ditadura civil, pois os que deveriam
ser prejudicados não sentem nada, estão com
as janelas fechadas, no ar refrigerado ou via-
jando. Por isso, dá tanta revolta com essa im-
punidade que nos rodeia. Teresa Abreu de
Almeida - Rio de Janeiro.
"Votos do preconceito"

A matéria acima (ed. 19/12, p. 15) não refle-
te minha posição na votação do Projeto de Lei
n° 644/99, de autoria do deputado Carlos Mine,
considerando de utilidade pública o Grupo Ar-
co-íris de Conscientização Homossexual. Votei
pela aprovação do projeto porque não me afas-
to um só momento do princípio mais importan-
te de nossa Constituição: todos são iguais pe-
rante a lei! Ao contrário, posso afirmar que a
defesa que fiz do princípio da isonomia influiu
na decisão de vários deputados que passaram a
apoiar a matéria. Pode conferir. Délio Leal, de-
putado estadual (PMDB) - Rio de Janeiro.

Esquerda dividida
No momento em que o mundo celebra 10

anos da queda do Muro de Berlim, acho impor-
tante a esquerda brasileira discutir e reavaliar
sua posição. Suas lideranças devem - como a
reportagem do JB enfatizou (ed. 14/11)-, reco-
nhecer que o mundo globalizado e altamente
informatizado requer um maior "jogo de cintu-
ra" do que apenas fazer uma análise da contra-
dição entre o capital e o trabalho. A matéria,
muito oportuna, me chamou a atenção em dois
momentos, quando Milton Temer afirma: "(...)

Os atuais protagonistas da luta são os movi-
mentos populares, os movimentos sociais, as
organizações por gênero e por lutas específicas
(...)"; e quando José Genoíno faz a defesa do
socialismo "como um conjunto de valores que
são referências de igualdade e solidariedade
(...)". Como professor de História e Sociologia
tomarei esta reportagem como base para pro-
mover discussões com os alunos no intuito de
buscar melhor compreensão da atual conjuntu-
ra política, assim como dos desafios que se co-
locam para o próximo milênio. Carlos Ibra-
him Elmôr - Rio de Janeiro.

Comlurb responde
Em 20/12, o senhor Jorge Luiz Alves Caeta-

no, recorreu a esta coluna solicitando providên-
cias contra os mosquitos no bairro. Houve um
excesso na reclamação, quando disse que a
Comlurb não toma providências, mesmo após
diversos pedidos de atendimento. A gerência de
controle de vetores realiza um trabalho intensi-
vo de tratamento focai de larvas nos rios do
bairro de Curicica, além de percorrer periódica-
mente a área com o carro-fumacê. Em atenção
às solicitações do leitor, o veículo foi progra-
mado para o combate aos mosquitos nos dias 3,
11,16,23 e 30 de novembro e em 7 e 16 de de-
zembro. Mesmo com todo o trabalho focai e
com o fumacê que está sendo realizado, as con-
dições precárias de saneamento, com rios as-
soreados e poluídos, criam um ambiente ideal
para a proliferação dos insetos. Por esse moti-
vo, a participação da população é fundamen-
tal, já que o lançamento de lixo nos canais fa-
cilita ainda mais a multiplicação dos mosqui-
tos e dificulta a ação dos trabalhos da equipe
de controle de vetores. A Comlurb agradece a
participação do leitor e informa que possui o
serviço de remoção gratuita de entulho e bens
inservíveis, podendo ser solicitado pelo Tele-
Comlurb 1531, que funciona 24 horas, todos
os dias da semana. E a Ouvidoria, sempre
pronta a atender, em horário comercial (Rua
Major Ávila, 358 - Tijuca). Lenora Moraes
de Vasconcellos, gerente de Comunicação
Social - Rio de Janeiro.

O Cellcept
Em relação à carta do sr. Evaldo de Oliveira

(ed. 19/12), o Departamento de Farmácia da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janei-
ro estranha as informações dadas ao paciente,
já que recebeu do fornecedor, em 2/12,46.700
comprimidos de Cellcept, tendo iniciado a
distribuição imediatamente, inclusive para o
Pólo de Distribuição de Teresópolis. A infor-
mação prestada pelo leitor será apurada, pois
estamos empenhados na manutenção regular
da distribuição, inclusive há programação de
outras entregas para o início de janeiro de
2000, muito embora o quantitativo existente
atenda ao consumo previsto para este e para o
próximo mês. Lembramos que esse medica-
mento tem apresentado um elevado aumento
de seu consumo, fato que estamos levando em
consideração na montagem do esquema de
cobertura anual. Esperamos com isso, dar
tranqüilidade aos pacientes cadastrados no
Programa de Medicamentos de Alto Custo da
SES/RJ, quanto ao seu direito de receber sua
medicação. Antônio Carlos Moraes, diretor
do Departamento de Farmácia da Secreta-
ria de Estado de Saúde - Rio de Janeiro.

Correção
Na retrospectiva da revista Domingo, a le-

genda da foto (p. 24) das obras na favela Fer-
não Cardim, em Pilares, está errada. O proje-
to que beneficiou o local foi o Favela-Bairro.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasil
n8 500, 65 andar. CEP 20949-900, Rio de Janeiro, RJ.
Fax 021-574-4858.
As cartas, e-mails e fax serão selecionados para f
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.

e-mnil: cartas@jb.com.br
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As tarefas da ciência e tecnologia
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O fardo

dos EUA

B1LL BRADLEY*

Estamos em um momento especial da
história dos Estados Unidos da América
(EUA), não só porque nos encontramos às
vésperas de um novo milênio mas também
porque nosso país e o planeta estão mudan-
do a um ritmo impressionante.

Há agora 2 bilhões de pessoas a mais no
mercado mundial do que há dez anos. Mais
do que nunca, uma grande parte de nossos
empregos depende das exportações. As ta-
xas de juros nos EUA são fixadas por mi-
lhões de investidores de todo o mundo que
todos os dias dão seu veredicto sobre a eco-
nomia desse país.

A natureza do trabalho em si mesmo
está mudando. A nova economia global
valoriza o conhecimento acima de tudo e,
com efeito, o capital persegue o conheci-
mento. No mundo atual desaparecem as
distâncias físicas, aumenta a expectativa
de vida e os recursos naturais podem ser
melhor preservados.

O espírito empresarial está empurrando
os EUA adiante novamente. Mas com o no-
vo poder e maior prosperidade vêm novas
responsabilidades. Temos a obrigação de
dar ao mundo um plano para estender a de-
mocracia e adotar posturas de princípios em
matéria de direitos humanos.

Podemos ajudar as economias de livre
mercado emergentes para que façam com
que os sonhos de vida melhor de seus cida-
dãos se tomem realidade. Também devemos
usar nosso poder para proporcionar segu-
rança ante descaradas agressões, dentro do
contexto de uma política exterior que tem
raízes firmes e um propósito claro. Somen-
te então estaremos à altura das responsabi-
lidades de uma liderança mundial.

Muitas vezes recitamos os dogmas da
economia como se nossa única razão de ser
fosse fazer com que os balanços encaixem e
os mercados melhorem. Podemos manter os
EUA em um atalho de crescimento econô-
mico e seguir criando empregos, mas uma
economia robusta não é um fim em si mes-
ma, é um meio para alcançar esse fim. Esse
fim é obter um país tão forte socialmente
como é economicamente.

Os efeitos positivos da globalização e da
mudança tecnológica estão recaindo sobre
os EUA de modo desigual. A economia se
expande, mas alguns de nós retrocedem. As
rendas das famílias de classe média estan-
caram, as dívidas individuais aumentaram a
um nível sem precedentes, uma de cada cin-
co crianças vive na pobreza e enquanto reis
e ditadores chegam ao país para desfrutar
do melhor cuidado à saúde do mundo, essa
atenção sanitária não está ao alcance de 45
milhões de americanos que não têm seguro
de saúde algum.

Em muitos aspectos fracassamos em us-
ar nossa prosperidade para melhorar o nível
de vida de todos os nossos cidadãos. Não é,
portanto, agora o momento da autocompla-
cência. Estamos no fim do que se conven-
cionou chamar "o século americano". Co-
meçamos esse centenário como uma potên-
cia menor e terminamos como o gigante in-
discutível entre as nações.

Pela primeira vez na história, uma na-
ção pode realmente tornar-se um farol que
ilumine o futuro. Acreditamos que os va-
lores de defesa da vida e a liberdade não
são valores americanos, mas também de
toda a humanidade. Mas, para começar,
nós devemos encarnar esses valores em
nossa própria casa.

Não é o verdadeiro sentido comum fa-
zer tudo que é necessário para que cada
criança dos EUA seja objeto de um ade-
quado cuidado de sua saúde? Não é senti-
do comum que protejamos nossa natureza
da destruição, que façamos tudo o que fal-
ta para conseguir a unidade racial e que
pretendamos que todas as nossas escolas
funcionem bem?

O que alguns qualificam de idealismo é
só sentido comum aplicado à realidade para
atingir metas que sei que podem ser alcan-
çadas. Isso não significa que eu pense que o
governo pode resolver todos os problemas.
Um setor privado que se desenvolve e as
instituições humanitárias da comunidade
são partes essenciais da equação. O gover-
no não pode ser tudo, mas deveria fazer al-
gumas coisas importantes e essenciais para
toda a nação.

Estamos no fim de um milênio e tal-
vez no fim de dois séculos de história
dos EUA, mas temos ainda em nossas
mãos a possibilidade, como dizia Tho-
mas Paine, de "começar o mundo outra
vez desde o princípio".

•Ex-senador americano, aspirante à
candidatura presidencial do Partido Democrata

RONALDO SARDENBERG*

Em entrevista ao JORNAL DO BRA-
SIL de domingo, o presidente Fernando
Henrique delineou os rumos da ciência e
tecnologia (C&T) brasileira e acentuou que
devemos recuperar a prioridade das ativida-
des de pesquisa e desenvolvimento neste
momento de transição mundial para uma
era de alta tecnologia.

Suas palavra têm uma clara mensagem
política. Partem da avaliação de que vive-
mos uma revolução tecnológica, na qual o
Brasil não pode ficar para trás, dadas as di-
mensões e a complexidade de nossa econo-
mia e nossas urgentes demandas sociais. Se
o Brasil se atrasar, não será apenas o seu
povo que sofrerá - e essa já constituiria
uma razão mais do que suficiente para o
nosso firme empenho -, mas também a eco-
nomia tanto regional quanto mundial en-
frentaria sérias perdas.

Neste final de ano, com os secretários do
Ministério e os meus principais assessores,
estive reunido com os 130 funcionários
mais categorizados do MCT, de suas agên-
cias - CNPq, Finep, Comissão Nacional de
Energia Nuclear e Agência Espacial Brasi-
leira, os diretores de seus institutos e os ge-
rentes do Programa Avança Brasil (PPA
2000-2003). Participei também, no Ceará,
do Fórum Nacional dos Secretários Esta-
duais de Ciências e Tecnologia e promovi
em Manaus um mega-seminário para ava-
liar as ações de pesquisa e desenvolvimen-
to na Amazônia.

Nessas oportunidades e em outras, a ên-
fase foi posta na visão estratégica, ou seja,
a necessidade de participar da mudança
mundial e de fazer escolhas transformado-
ras. Buscamos projetar o futuro da C&T
brasileira, com a utilização de instrumentos
como o reforço de nossa coordenação, o
trabalho em equipe e a mobilização de re-

Luzes e

CARLOS ALBERTO RABAÇA*

Um século intenso e convulsivo está che-
gando ao fim, marcado pelo avanço do co-
nhecimento. Esse tempo será lembrado pela
extraordinária revolução científica e pelas
inovações tecnológicas que transformaram a
natureza e alteraram a vida cotidiana. Mas o
século que faz da técnica a principal força
produtiva tem como base de sustentação efi-
cientes sistemas educacionais, integrados a
centros de pesquisa, públicos e privados. Es-
sa é a realidade dos países classificados como
desenvolvidos.

A gestação do século da ciência e da tec-
nologia se deve ao acesso obrigatório da po-
pulação jovem ao ensino de Io e 2° graus e,
depois, a universidades de qualidade. Em
muitos países, a boa utilização da escola pú-
blica, além de acabar com o analfabetismo, é
também instrumento de socialização, propor-
cionando identidade cultural a milhões de ci-
dadãos. As raízes da escola pública frutifi-
cam nas instituições universitárias, abertas a
todos os segmentos sociais, oferecendo dife-
rentes oportunidades a pessoas com distintas

cursos de todas as fontes, orçamentárias ou
extra-orçamentárias, estaduais, internado-
nais e da iniciativa privada.

No campo da C&T, o Programa Avança
Brasil, ora em exame no Congresso Nacio-
nal, é emblemático desse enfoque e de suas
prioridades. Sinaliza um novo horizonte fi-
nanceiro. O volume total dos recursos do
PPA para os 22 programas e 208 ações do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
alcança R$ 14 bilhões para os quatro anos,
dos quais o Tesouro participa com R$ 5,7
bilhões. A diferença virá das outras fontes,
que mencionei logo acima, o que por si só
indica a necessidade da criação de parce-
rias. Será preciso, ao mesmo tempo, mobi-
lizar a empresa privada, ter critério nos gas-
tos e construir novos mecanismos de finan-
ciamento, como os derivados dos royalties
do setor do petróleo.

Os recursos do Avança Brasil serão em-
pregados em ações nos campos apontados
pelo presidente, como a Sociedade da Infor-
mação, biotecnologia, meteorologia, a ino-
vação tecnológica (tanto do ponto de vista
de sua disseminação local quanto do ângu-
lo do reforço da competitividade brasileira
no plano internacional) e, ainda, as ativida-
des espaciais.

Com relação a essas últimas, realizei, na
semana passada, uma jornada de trabalho
com as autoridades da Agência Espacial
Brasileira, da área de P&D da Aeronáutica
e do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais - também órgão do MCT. Como dese-
ja o presidente, iniciamos a avaliação da
continuidade dos projetos brasileiros de
veículos lançadores e satélites e as perspec-
tivas, aliás muito boas, de colocar o Centro
de Alcântara no mercado internacional de
lançamentos, questão a que tenho dedicado
especial atenção.

Estamos, ainda, implementando a orien-
tação presidencial no sentido de reforçar,

vocações. Desse modo, a educação é a condi-
ção decisiva para o desenvolvimento científi-
co, promovendo o progresso econômico e so-
ciai de tantos povos.

Em nosso país, no entanto, neste fim de
século, ainda nos deparamos perplexos com
injusto quadro social, refletindo absurda de-
sigualdade que atinge mais de 50 milhões de
brasileiros abaixo da linha da pobreza. Os in-
vestimentas anuais feitos pelo governo nas
áreas sociais - cerca de R$ 130 bilhões - fa-
zem muito pouco para reduzir a miséria.

Os gastos públicos com educação não se di-
recionam aos maios carentes. Os orçamentos
das maiores universidades federais, por exem-
pio, correspondem a 0,7% do PIB, mas os po-
bres nada recebem. Ninguém entre os 40%
mais pobres consegue chegar ao curso supe-
rior. Mais de 90% das despesas do governo
com educação universitária são apropriadas
pelos 40% mais ricos. Além disso, 30% das
crianças entre 7 e 14 anos, pertencentes aos
20% mais pobres da população, não estão na
escola. Esses e outros dados foram citados pe-
lo ministro Malan, num depoimento recente na
Comissão da Pobreza, no Congresso Nacional.

no âmbito do MCT, suas agências e institu-
tos, a área de cooperação internacional,
com vistas, sobretudo, a melhorar o acesso
brasileiro ao conhecimento, nossa competi-
tividade internacional e as oportunidades de
ação conjunta com países em desenvolvi-
mento, que muitas vezes enfrentam desa-
fios semelhantes aos nossos.

As conversões entre os presidentes Fer-
nando Henrique e De La Rúa sobre a coo-
peração Brasil-Argentina em C&T, no mo-
mento em que tomava posse o novo gover-
no daquele país, abrem possibilidades mui-
to interessantes. Convidei o novo secretário
nacional de C&T da Argentina, o deputado
e ex-chanceler Dante Caputo, a nos visitar
já em janeiro, quando daremos atenção aos
rumos das relações bilaterais em C&T e à
biotecnologia, Sociedade da Informação,
agronegócios, novos materiais e outros
campos. Esse será, também, um passo no
sentido de dinamizar a cooperação com os
demais países da região. Estou enviando a
Buenos Aires uma pequena missão para
preparar essas conversações.

Teremos muito o que fazer junto à em-
presa privada, a universidades, à comunida-
de científica e seus órgãos representativos.
Com todos eles estaremos revigorando a
nossa relação. A presença atuante do Esta-
do se fará sentir na definição de estratégias
e na articulação de instrumentos. No início
de 2000, estaremos apresentando ao presi;
dente e à opinião pública uma agenda conr
creta de trabalho para o MCT.

Trata-se de reformar a política de C&T,
melhorar a sinergia entre universidades,
empresas e governo e adotar opções niti-
damente identificadas com as necessida-
des da sociedade. O avanço tecnológico é
fundamental para a prosperidade susten-
tada do país.

'Ministro de Ciência e Tecnologia

A atual fragmentação social se reflete gra-
vemente na atividade educacional e nas esco-
Ias pública e privada. Essas se desmoraliza-
ram em seus principais alicerces: professo;
res, com salários aviltantes, sem respeitabili-
dade e reconhecimento; estudantes desmoti7
vados e desorientados no caminho profissior
nal; ensino médio com pouca flexibilidade,
diversidade e contextualização; professores
despreparados para uma nova realidade tec-
nológica; insuficiente interação das universi-
dades com o mercado empresarial; falta de
autonomia e de experiência para enfrentar os
problemas de gestão que afligem instituições
universitárias; currículos ultrapassados; siste-
mas de avaliação insuficientes. Enfim, não se
reconhece a educação como prioridade poli,-
tica e estratégica para um projeto nacional de
desenvolvimento.

Definitivamente, vivemos um longo peno-
do de luzes e sombras da educação. São ta-
lentos e recursos humanos desperdiçados e
malogrados no nosso país. Até quando vive-
remos essa realidade?

"Professor, sociólogo

sombras da educação

O

El
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Ciência
ciencia@ib.com.br
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0 TEMPO
aOM4g eis.: (011) 814-1299,816-7906 e 867-96Í

http://www.somarmeteorologia.com.br

Tempo estável com sol e variação de nuvens no

Rio de Janeiro. Ventos do quadrante norte e

temperaturas em elevação no decorrer do dia.

Tels.: (011) 814-1299,816-7906 e 867-9608
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¦ norte e no leste da Região.
; Região Nordeste - O sol aparece entre nuvens deixando o

tempo abafado com pancadas de chuva na Região.

i ^""Yv aa w^z^m^w ____________

fi* JL WM mmmM m_m_
\ éK^%2"32 famÊÊ ¥*%?**.

) ^mma_~~ z_______M \m__íSÊ3__T'

\^ *K. s??&Ht^fm-iSxB^L 
yl

]m3S\

Pare. Nublado 23 16

Pare. Nublado 22 15

Pane. de Chuva 13 11

Pare. Nublado 1

LOS ANGELES Sol 21 8

MÉXICO Nublado 16 4

MIAMI Sol 21 10

MONTEVIDÉU Pare. Nublado 32 22

MOSCOU Neve -1 -5

NOVA IORQUE Pare. Nublado -1 -3

ORLANDO Sol 16 5
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TÓQUIO Sol 13 6

TORONTO Neve -6 -7

VIENA Neve -7

WASHINGTON Sol -2

___m_m_____ . ¦

AnáliM: SOMAR METEOROL06IA
Fontes: MASTER/1AG/USP

CPTEC/iNPE/MCT

"A" 
CONDIÇÕES DAS ESTRADAS

Central de Rádio da Policia Rodoviária Fe-

deral: 471-6111; Ponte Rio Niterói. Bata-

Ihão Rodoviário da Ponte Rio-Niterói: 620-

8588; Rio-Petrópolis (Concer); 679-1022;

Rio-Santos: 688-2957; Rio-Teresópolis

(CRT): 678-0001; NovaDutra: 0800-173536;

Via Lagos: (24) 665 6565 e DNER: 471 -0171
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Europa depois do vendaval

rj

PARIS - A Europa Ocidental
tentava ontem limpar o rastro de
destruição deixado por ventos
de quase 180km/h que varreram
a França, Suíça, Alemanha e
Áustria no domingo e causaram

pelo menos 60 mortes. O tempo
melhorou, mas os serviços de
meteorologia anunciaram que
outra tempestade estava se for-
mando sobre o Oceano Atlânti-
co e deveria atingir a França de
madrugada.

No norte e leste da França, o
serviço ferroviário foi restabele-

\ cido. mas a situação nas estações
ainda é caótica. Devido à queda

| à_ árvores e barreiras, a empresa

! estatal de trens cancelou os ser-

viços no domingo quando milha-
res de pessoas voltavam para ca-

sa após o Natal e centenas delas

passaram a noite nas estações de
Lille e Lyon.

Na Alemanha, onde pelo me-
nos 11 pessoas morreram, os ser-
viços de emergência estão lim-

pando estradas e linhas de trem. A
região de Stuttgart foi bastante
afetada e a auto-estrada que liga a
cidade a Karlsruhe continuava in-
terditada ontem. Os serviços fer-
roviários na Baviera e no Reno-
Palatinato continuam suspensos e
os danos são calculados em mi-
lhões de marcos.

Na vizinha Suíça. 11 pessoas
morreram em decorrência de feri-

mentos em desastres rodoviários e
de queda de árvores. Um casal de
adolescentes morreu quando uma
árvore derrubou o cabo do eleva-
dor de esquiadores e destruiu a

gôndola em que estava. Milhares
de residências na região monta-
nhosa próximo a Berna conti-

nuam sem energia elétrica.

Nos Alpes italianos, uma
avalanche matou três pessoas no
domingo mas os corpos só fo-
ram achados ontem. Uma quarta
pessoa está desaparecida. A
tempestade de domingo chegou
de madrugada à Itália, mas ain-
da não se tem o balanço dos da-

nos causados pelos ventos, mais
fracos, de 85km/h. l^rbino e

Macerta, no Adriático, foram as

cidades mais atingidas e o aero-

porto de Milão fechou durante

algumas horas.
Na Áustria, ventos de 135km/h

foram sentidos na região de Salz-

kammmergut e na periferia de

Viena, 2.000 pessoas foram retira-

das de um cinema cujo teto amea-

cava desabar. No norte da Espa-

nha, pelo segundo dia consecutivo

o vento chegou a 75km/h e em

Mieres, uma parede desabou, ma-

tando dois operários.
Na Grã-Bretanha, continua

em vigor o alerta de enchente na
costa sul e o norte da Inglaterra e
a Escócia foram atingidos por
fortes nevascas.
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Golfo de Biscaia

Maré negra

polui a
costa bretã
¦ Vazamento de petroleiro afundado
causa catástrofe ecológica na França

PARIS - A maré negra pro-
vocada pelo naufrágio, dia 12

passado, do petroleiro Erika
chegou à terra, ao longo de

quase 100 quilômetros da cos-
ta da Bretanha, no noroeste da

França. Os fortes ventos que
no fim de semana atingiram a

Europa Ocidental venceram a

estratégia de diques flutuantes

adotada pelas autoridades para
conter a mancha de óleo e a

ministra do Meio Ambiente da

França, Dominique Voynet, re-

conheceu que se trata de 
"uma

catástrofe ecológica".
Voynet falou pouco antes

de as autoridades marítimas de

Brest confirmarem que da par-
te traseira do petroleiro conti-

nua vazando combustível. Um

sobrevôo dos técnicos permi-
tiu observar novas manchas de

óleo a uns 70 quilômetros das

costas da Bretanha. A popa do

Erika afundou e repousa a

120m de profundidade a uns

75km do litoral. Na proa, ain-

da não localizada, ficam os

tanques repletos de 20.000 to-

neladas de óleo cru que seria

levado de Dunquerque, na

França, para a Itália.
Robô - Fontes da empresa

proprietária do robô submarino

que, em duas ocasiões, serviu

para recuperar objetos e peças
do Titanic, disseram que ele se-

rá usado para inspecionar o es-

tado do Erika quando as condi-

ções do tempo permitirem. Um

número indeterminado de vo-

luntários está reforçando o

contingente de 1.500 bombei-
ros, 1.000 integrantes da Defe-

sa Civil e 300 militares envia-

dos para a costa da Bretanha.
"A 

poluição pode se pro-
longar por várias semanas",

disse a ministra do Meio Am-

biente da França. 
"Esta maré

negra é diferente das outras

porque não se trata de uma só

mancha que chega à praia,
mas de várias manchas disper-

sas." A mancha maior, de
lOkm de comprimento e 400m

de largura, é compacta e do

mesmo tipo de óleo que vazou
do Erika. Também foi obser-
vada outra língua de petróleo
com cerca de 6km de compri-
mento e 500m de largura. A
maré negra provocada pelo
primeiro vazamento já chegou
ao litoral.

Ostras - Na praia de Le

Croisic, a maré baixa deixou
sobre a areia inúmeras man-

chás negras e espessas. "E

inútil continuar limpando en-

quanto avErika continua no

fundo do mar, vazando óleo",
disse o criador de ostras, Jean
Poirie, que teve de levar sua

produção para local mais se-

guro. 
"Todo 

o litoral virgem
da Bretanha está manchado de
óleo", completou outra teste-
munha. 

"A 
cada maré, tere-

mos uma nova onda de petró-
leo nas praias."

Os franceses recordam o
desastre ecológico ocorrido
em 1987 quando o barco Amo-
co Cadiz deixou vazar

200.000 toneladas de petróleo
na costa da mesma Bretanha e
contaminou cerca de 4.000
aves aquáticas. 

"Desta vez,

com um vazamento um déci-

mo menor já são 10.000 aves

que se tenta salvar", explicou
um dos responsáveis pela Li-

ga Protetora das Aves.
A organização belga Real

Liga Belga para a Proteção

das Aves anunciou em Bruxe-

Ias que vai recolher milhares

de aves sujas de petróleo para
limpeza porque os ambienta-
listas franceses não estão dan-

do conta do recado. A Liga in-
formou que os primeiros 2.500

pássaros chegam depois de

amanhã a Bruxelas em um vôo

especial e pediu a presença de
voluntários para ajudar na lim-

peza e a doação, pelos super-

mercados, de sabonete infantil

e toalhas.
Aves - Ativistas da organi-

zação ambientalista Greenpea-
ce na França recolheram algu-
mas das aves mortas pelo petró-
leo e as entregaram no escrito-
rio em Paris da TotalFina, em-

presa que fretou o barco de
bandeira maltesa, como um
"presente" 

para seu presidente
Thierry Desmarest. Este não
comentou a informação da mi-
nistra Voynet de que uma ope-

ração para bombear o óleo ain-

da nos tanques do barco afun-

dado levaria anos e custaria o

equivalente a US$ 150 milhões.

Se depender da Federação
Nacional das Indústrias Qui-
micas da França, a TotalFina

não terá qualquer apoio por

parte dos trabalhadores. A fe-

deração em nota ontem cha-

mou à responsabilidade as em-

presas de petróleo, afirmando

que elas devem pagar pelos
danos ambientais: 

"Neste ca-

so, como alguém não conse-

guiu dimensionar o risco de

um barco de 25 anos, perten-
cente a uma empresa italiana,

arrendado a uma firma france-

sa, com bandeira da Ilha de

Malta e tripulação indiana?"
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Confira as promoções
Mercadoria Loja De Por
Sapato Foiic No Tag Folic/Nova America Outlet M®?'M?.?J?;.?.9.
Camisa polo Yves Saint Laurent Vila Romanai/Rio Off-Price R$ 27,90R$19,53
Beb§ Toque Engatirilia Ri Happy/Nova America OirtietM®?1.??. R$.19.80
Sandaiia rasteira Passaporte/West Shopping R$ i 9,90 R$9,90
Fogao Continental Stratus Extra Hipermercados R$ 499,00 R$ 299,00
Mocliila da Barbie Estagao do Pe/Recreio Shopping R$ 38,00 R$ 29,90
Toaiha de mesa (1160 x 2,10) Heiio Barkj/Via Parque Shopping R$ 49,80 R$ 24,90
Calga Levi's505 Levi's/NovaAmericaOutletStiopping R$59,90 R$39,90
Carrinho debebe Comb Gem Le Bebe/Botafogo Praia Shopping R$ 349,00 R$ 229,00
Lavadora Continental Evolution Extra Hipermercados R$ 629,00 R$428,00
Agenda Equatore/iguatemi R$28,00 R$i9,00
Calga chino Country Vila Romana/Rio Off-Price R$ 49,90 R$ 34,93
TV CCE 20 poiegadas Extra Hipermercados R$ 399,00 R$ 299,00
Gravata de seda Luigi/West Shopping R$15,90 R$ij,90
Camiseta basica Hering/Via Parque R$ii,90 R$9.90
Boneco Tele Tubies de pelOcia Ri Happy/Nova America Outiet R$ 48,99 R$ 25,99

r
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Cesta básica

sobe até 2,13%

RIO E SÃO PAULO - As
compras das famílias na região
metropolitana do Rio de Jfinei-
ro ficaram até 2,13% mais ca-
ras na terceira quadrissemana
de dezembro - entre 24 dè no-
vembro e 21 de dezembro -
em comparação a novembro -
de 23 de outubro a 23 de no-
vembro. De acordo com a!pes-
quisa Cesta de Compras, do
Instituto Fecomércio de\Pes-
quisa e Desenvolvimento (I-
fec-RJ), as cestas consumidas
pelo grupo 1 - até oito salários
mínimos mensais - aumenta-
ram 1,80%. As cestas do grupo
2 - acima de oito mínimos -
subiram 1,83%.

As famílias com renda entre
20 e 30 salários foram as ;mais
prejudicadas, pagando 2,13% a
mais pela cesta. A faixa menos
afetada foi a de familias.com
renda entre 8 e 10 mínimos, que
está pagando 1,57% a mais.

A cesta básica em São!Pau-
lo teve alta de 0,41%, na sema-
na de 23 a 27 de dezembro, se-
gundo pesquisa do Procon,
avaliando 68 itens em 70 su-
permercados - passou para R$
139,91, contra R$ 139,34 do
último estudo.

Do total de produtos cotados,
29 tiveram alta, 21 permanece-
ram estáveis e 18 baixaram seus
preços. Os aumentos mais signi-
ficativos foram a cebola, com
4,44%; a margarina Delícia,
3,66%; e a mandioca torrada
Yoki, 3,33%. Já as maiores que-
das foram apresentadas pelo pa-
pel higiênico fino branco Camé-
lia, com 1,16%; a margarina
Doriana, 1,12%; e a farinha de
trigo Dona Benta, 1,06%.

Comércio liquida estoques de

Fernando Rabelo

¦ Lojistas oferecem descontos de até

70% para mercadorias que encalharam
Os lojistas estão oferecendo dias que antecederam o Natal.

aos consumidores descontos
que variam de 10% a 70% em
mercadorias que encalharam no
período de compra dos presen-
tes de Natal. Muitos já não acre-
ditam em estimativas que apon-
tam para crescimento de vendas
em torno de 20% em compara-
ção com o ano passado. Nos Hi-
permercados Extra os estoques
foram superestimados e já estão
sendo remarcados. São mais de
1.500 itens entre eletroeletrôni-
cos e produtos têxteis, com des-
contos de até 60%.

Nos pequenos e médios
shopping centers, houve redu-
ção de vendas em 5%. "O movi-
mento ficou muito aquém do de-
sejado. Estamos dando descon-
tos de até 30% em pelo menos
metade dos produtos", disse o
gerente da Estação do Pé, no
Recreio Shopping, Carlos Al-
berto Faria.

Na Ri Happy, do Nova Amé-
rica Outlet Shopping, a boneca
Bebê Toque Engatinha passou
de R$ 69,99 para R$ 19,80 -

quase 72% de variação pagos
pelo consumidor até o dia 24.
Um sapato Folie, na No Tag Fo-
lie, também do Nova América,
caiu de R$ 69,90 para R$ 19,90.
"Como não conseguimos fazer
uma reposição muito grande de
alguns produtos nesta época do
ano, deixamos para vender as
mercadorias com menos saída e
estoque menor depois do Na-
tal", afirmou o gerente da loja
Pontapé, no West Shopping,
Marcos Freire.

A sandália rasteira da Ponta-
pé passou a ser vendida desde
ontem por R$ 9,90 longe dos R$
19,90, praticados durante os

Com exceção das lojas do Saa-
ra, que amargaram queda de
20% nas vendas em relação ao
ano passado, apesar do movi-
mento recorde durante o mês de
dezembro (3 milhões de pes-
soas) e dos grandes shoppings
como o Rio Sul e o Barrashop-
ping, boa parte dos lojistas tam-
bém está praticando descontos
de 10%, 15% e 20%. As com-
pras promocionais podem ainda
ser parceladas nos cartões de
crédito a exemplo do que vinha
sendo oferecido até agora. Os
descontos devem permanecer
até o início de janeiro de 2000.

Segundo o gerente de eletro-
domésticos da filial Tijuca do
Extra, Élcio Pinheiro de Olivei-
ra, houve acordo com os fabri-
cantes para que determinados
aparelhos tivessem desconto lo-
go após o Natal, enquanto ou-
tros entraram na lista de promo-
ções somente para 

"aliviar os
estoques".

A estratégia funcionou bem.
Em um dia, foram vendidas 56 de
60 televisões de 20 polegadas. O
dono da empresa RJE Informáti-
ca, Jorge Muniz, já esperava que
os preços baixassem. "Eu ia com-
prar uma televisão de 14 polega-
das, mas quando vi esta por R$
299 (preço antes do desconto: R$
399), resolvi comprar logo", dis-
se Jorge, avisado da promoção
pela mulher, Fátima Cardoso.

O representante comercial
José Marques também não re-
sistiu ao desconto. "Nem 

pensa-
va em comprar uma televisão.
Aliás, nem preciso de uma nova.
Mas estava passando pelo su-
permercado e decidi levá-la
mesmo assim", explicou.

Jorge e Fátima queriam TV 14 polegadas mas compraram uma de 20, com desconto de R$ 100
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Sai restituição sobre PDVs

¦ Imposto de Renda sobre demissões voluntárias será pago a partir de amanhã

ANA D" ÂNGELO

BRASÍLIA - A Receita Federal
libera amanhã, dia 29, um lote de res-
tituições de Imposto de Renda retido
na fonte sobre indenizações dos tra-
balhadores que participaram de pro-
gramas de demissão voluntária, co-
nhecidos como PDVs. O coordena-
dor-geral de Arrecadação da Receita
Federal, Michiaki Hashimura, afir-
mou que as restituições são referen-
tes basicamente a PDVs realizados
em 1995,1996 e 1997.

Segundo ele, nesse lote estão tam-
Bem as restituições decorrentes de de-
clarações retificadoras entregues nos
anos anteriores. Ele não soube infor-
mar quantas são de programas de de-

missão voluntária. No dia 17 dejanei-
ro, sai um lote residual referente às
restituições de declarações entregues
neste ano referentes a 1998.

O coordenador da Receita expli-
cou que também pode estar nesse lo-
te de amanhã o dinheiro do trabalha-
dor que entregou o pedido de restitui-
ção entre 1995 e 1997, embora o
PDV tenha ocorrido em anos anterio-
res. Nesse caso, ele tem direito à res-
tituição desde que a demissão tenha
ocorrido dentro do prazo de cinco
anos até a entrega do pedido.

Segundo Hashimura, só tem di-
reito à devolução do imposto cobra-
do sobre as indenizações quem entre-
gou o pedido ou a declaração retifica-
dora no prazo de até cinco anos a

contar da data da retenção. É que, se-
gundo o Código Tributário Nacional,
o prazo para o contribuinte pedir res-
tituição de imposto é de cinco anos a
partir do fato gerador.

Para os programas de demissão
de 1998, a restituição vem sendo fei-
ta juntamente com os lotes normais
relativos à declaração entregue no
início do ano.

Os participantes de PDVs recebe-
rão de volta apenas o imposto des-
contado sobre as parcelas pagas es-
pontaneamente pelas empresas ou
órgãos públicos (os valores pagos a
título de incentivo). Para a Receita
Federal, o imposto é devido sobre
13° salário, saldo de salário, férias
proporcionais e vencidas.

A Receita reconheceu a isenção
do Imposto de Renda nas indeniza-
ções do PDV após decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) no ano
passado. A Procuradoria-Geral da
República decidiu não recorrer.

¦ Os bancos só poderão atender ao
público até a próxima quinta-feira,
dia 30. Na sexta, véspera do Ano-
Novo, haverá somente expediente
interno nas agências. O Banco
Central orientou todas as institui-
ções financeiras a registrar duas có-
pias das movimentações dos clien-
tes. Assim, todas as informações
estariam resguardadas de uma pos-
sível pane nos sistemas devido ao
bug do milênio.

COMO FICA 0 IR EM 2000

DECLARAÇÃO NORMAL
Não haverá mudança em
relação a 1999.

DECLARAÇA0 SIMPLIFICADA
Têm direito a optar pelo modelo
simplificado todas as pessoas
tísicas independentemente do valor
e da natureza do rendimento.

Nesse caso, todas as deduções
são substituídas pelo desconto-
padrão correspondente a 20%
do total dos rendimentos, limitado
a<R$8mil.

PRAZO DE ENTREGA
0Ü ON-LINE
Pode ser feita pelas pessoas
físicas cujos bens somam no
máximo R$ 20 mil e optem pela
declaração simplificada.
A declaração por telefone 6 feita
pelo número 0300-78-0300 e o
custo da ligação por minuto 6 de
R$ 0,27 (telefone fixo) e de
Rf 0,50 (celular).
A declaração on-line é feita
diretamente pela Internet.

Instrugao escolar: ate R$ 1.700 At6 28 de abril de 2000.
para o contribuinte e para cada ITT7T!TnTTT7riT¥F,H7iTT7i'SM
dependente (gastos com mJUmU
mensalidade e matrfcula).
Despesas de sadde: sem llmltes. Primeira ou cota linica: ate 28 de
Dependente: R$ 1.080 por a^r"
dependente. Segunda cota: at6 31 demalo.
ContribuifSo & PrevidSncia Social: Terceira cota: ate 30 de junho.
sem llmites. ¦

, . . ¦ , .n„t Quarta cota: at631 de ulho.
Previdencia privada: ate 12% dos
rendimentos. Quinta cota: ate 31 de agosto.
PensSo ailmentfcla: sem limltes. Sexta cota: at6 29 de setembro.

Bovespa bate marca

dos 16 mil 
pontos

SÃO PAULO - O dólar co-
mercial voltou a subir ontem,
chegando a R$ 1,833. O Banco
Central interveio mais uma vez
no mercado, pedindo spreacl de
compra e venda de dólares. Ape-
sar da atuação do BC, a cotação
apresentou recuo pequeno. A
moeda americana fechou em R$
1,831, mesmo nível de sexta-fei-
ra, quando o mercado operou
somente até as 14h. No mercado
acionário, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) rompeu os
16 mil pontos, atingindo novo
recorde histórico.

O dólar abriu os negócios em
queda, na casa de R$ 1,827, mas
foi pressionado pela falta de li-
quidez do mercado. Poucos ne-
gócios e baixo volume fizeram a
cotação subir. Movimentos de
saída de recursos para pagamen-
to de compromissos no exterior
também ajudaram a elevar a co-
tação do câmbio. A máxima do
dia foi de R$ 1,833. Hoje, o
Banco Central realiza leilão de
Notas do Banco Central, série
especial (NBC-E, títulos cam-
biais). Serão levados a leilão
dois bilhões de papéis para rola-
gem de dívidas no exterior.

A bolsa paulista abriu, on-
tem, com uma forte alta motiva-
da pela expectativa da abertura
da Bolsa de Nova Iorque. Logo

pela manhã, a bolsa ultrapassou
o recorde nominal de pontos."A bolsa abriu muito forte, mas
não conseguiu se sustentar",
observou Nicolas Balafas, dire-
tor de renda variável do BNP
Asset Management. Ao longo
do pregão, a bolsa oscilou entre
uma queda de 0,46% e uma alta
de 1,04%.

No fechamento, a bolsa su-
biu 0,36%, atingindo 16.011
pontos. O volume financeiro fi-
cou em R$ 505,403 milhões. A
Bolsa do Rio fechou em alta de
0,2%. Segundo Balafas, os in-
vestidores institucionais estão
fora do mercado. "O mercado
acionário está nas mãos dos in-
vestidores individuais pratica-
mente", observou. No mercado
futuro, da Bolsa de Mercado-
rias e Futuros (BM&F), os ju-
ros e o dólar caíram.

O dólar comercial para janei-
ro fechou em R$ 1,835, com
queda de 0,17%. Para fevereiro
e março, a taxa média recuou
0,16% e 0,19%, respectivamen-
te. Já os juros futuros ficaram
em 18,81% para janeiro e
19,17% para fevereiro. O volu-
me negociado de Dl ficou bem
abaixo da média: o número de
contratos encerrou o dia em
36.068, com volume financeiro
de R$ 3,45 bilhões.

IR na Internet
0 QUE MUDA

BRASÍLIA - A partir de 13 de
fevereiro, já estará disponível na
página da Receita Federal, na In-
ternet, o programa para preenchi-
mento da declaração do Imposto
de Renda referente ao ano-base
1999 - www.receita.fiizeiula.gov.
br. Q prazo de entrega é até 28 de
abril de 2000. A novidade é que
clientes dos bancos privados que
se cadastrarem poderão receber a
restituição diretamente em suas
contas correntes.

A retificação das declarações
de IR pelas pessoas físicas foi fa-
cilitada. Não será mais necessário
autorização prévia da Receita pa-
ra que a nova declaração seja
aceita. Ela substituirá automatica-
mente a anterior. Antes, a retifica-

ção só era válida após análise das
informações e autorização formal
da Receita. A nova norma, válida
desde ontem, aplica-se à declara-
ção do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural (IPTR). As de-
clarações retificadoras, à espera
da autorização - de 40 mil a 50
mil -, serão beneficiadas pela no-
va regra.

Petróleo - O Diário Oficial da
União publicou ontem decreto que
institui regime de tributação espe-
ciai para importação de petróleo e
exportação de seus derivados. Por
90 dias, prorrogável por mais 90, a
Petrobras terá isenção na importa-
ção de óleo bruto mesmo que os
derivados exportados não sejam
desse mesmo óleo. (A.D.)

<" •

Réveillon Off Rio.

Búzios, Parati.

Búzios-f-t, Pacores para 3 noites cm apartamento duplo com café da manhã.
Pousada Vii.a D'Estf. RS 720,

"Pousada do Corsário RS 72o,
Paratir & Pacotes para 5 noites em apartamento duplo com café da manhã.
Pousada do Corsário RS soo,

HOTÉIS
QTHONl
OTHON

Informações e reservas 0 8 0 0-2 10799.

A BOA DO FINAL DE SEMANA
;£: \Revista Programa. Toda sexta, no seu Jornal do Brasil.

m Declarações retificadas
As pessoas físicas poderão fazer a
retificação da declaração de rendi-
mentos e da declaração do Impôs-
to sobre Propriedade Territorial
Rural (ITR) sem autorização pré-
via da Receita. A medida vale pa-
ra as declarações que estão na Re-
ceita à espera dessa autorização.

Bancos privados
Até 10 de janeiro de 2000, a Re-
ceita cadastrará os bancos que
quiserem receber ou fazer o pa-
gamento das restituições. Eles
poderão só fazer a restituição aos
seus clientes.

Declaração de espólio
A declaração final deve ser entre-
gue no prazo de 60 dias a contar
da data da sentença judicial relati-

va à partilha. Antes, esse prazo era
de 30 dias.

Entrega da DIPJ
O prazo para entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) referente
a 1999 será dia 30 de junho. Para as
empresas imunes ou isentas, o pra-
zo vai até 31 de maio. Este ano, o
prazo foi excepcionalmente até se-
tembro (prorrogado para outubro).

Declaração sobre operações
imobiliárias
A partir de Io de janeiro, os cartó-
rios serão obrigados a apresentar
declaração à Receita das opera-
ções de compra e venda de imó-
veis de qualquer valor. Antes, essa
obrigação era só para operações
acima de R$ 25 mil.

Praxair Comércio e Participações Ltda.
CNPJ 62.212.543/0001-20

aviso aos acionistas
1. Em atendimento ao disposto no Art. 5® da Instrução CVM nB 229 de 16
de janeiro de 1995, da Comissão de Valores Mobiliários, PRAXAIR CO-
MERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., acionista controladora da SOCIE-
DADE ANÔNIMA WHITE MARTINS vem comunicar a todos os acionistas
da referida companhia que, em Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 27 de dezembro de 1999, acionistas representando mais de 51% do
capital social, aprovaram a proposta de cancelamento do seu registro de
companhia aberta de que traia o Art, 21 datei n° 6385, de 07 de dezem-
brode1976.
2. Durante a Assembléia acima mencionada, a PRAXAIR COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. declarou que realizará Oferta Pública para
aquisição das ações ordinárias em circulação no mercado, oferta essa
que deverá se efetivar nas seguintes condições:

O preço a ser pago será de R$1,30 (hum real e trinta centavos) por
ação, a ser reajustado pela Taxa Referencial - TR mensal, calculada"pro rata temporis', do dia 27.12.1999 até a data da liquidação finan-
ceira do leilão. O preço final por ação será informado aos Srs. Acionis-
tas pela instituição financeira intermediadora, tão logo seja conhecido
o valor do índice de atualização.

O pagamento será feito em dinheiro, após a efetivação da oferta pú-
blica na Bolsa de Valores de S. Paulo, de acordo com as normas da
Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.

3. A PRAXAIR COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. submeterá a re-
gistro junto á Comissão de Valores Mobiliários pedido de aprovação para
a realização da Oferta Pública para aquisição das ações da S.A. White
Martins em circulação no mercado, nas condições acima descritas. Uma
vez aprovado o pedido, o Edital de Oferta Pública será publicado por 2
(duas) vezes, com um intervalo mínimo de 5 (cinco) e máximo de 15 (quin-
ze) dias entre as duas publicações, as quais conterão todos os elementos
e informações exigidos pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1999
PRAXAIR COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

III il Ia ll SI
Marka S/A Empreendimentos e Participações
(Anteriormente denominada Banco Marka S/A) CNPJ: 15. 207.244/0001-17

penhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras re-
fereotes ao exercício findo em 31.12.98, elaboradas com os ajustes de-^terminados pela Assembléia Geral Ordinária de 29.04.99, de acordocom práticas contábeis aplicáveis a entidades em encerramento de ati-vidades de instituiçào financeira, refletindo os prejuízos das operaçõesatreladas á variação cambial e com as provisões adequadas. Depois de'28 anos de existência, apresentando lucro em todos os exercícios, sem-
pre procurando o reconhecimento dos parceiros de mercado e clientescomo uma instituição séria, competente, com um nicho de mercadodefinido e uma equipe de Associados dedicada e motivada, é muito tris-te saber que este é o nosso último relatório como Banco e, muito maistriste, constatar que a nossa imagem - como instituição financeira cujacompetência e seriedade de propósitos jamais dera motivo a qualquer* dúvida - veio a ser destruída por pré-iulgamentos infundados que, com.0 tempo, sem dúvida serào adequadamente esclarecidos. Reconhece-mos o erro de termos acreditado no Governo Federal quando este assi-nou o Memorando Técnico de Entendimentos com o FMI em 08.12.98,

Relatório da Diretoria
assumindo o compromisso de manutenção da política cambial vigo-
rente, e lamentamos ta comparecido «o Banco Central, de peito aber-to, para apresentar a situação do Banco Marka frente ao mercado ezerar as posições vendidas de câmbio, com o único objetivo de evitarmaiores prejuízos ao País, ao mercado e aos nossos clientes
Infelizmente, ocorrida a desvalorização cambial de Janeiro/99, os
gestores dos Fundos de Investimento administrados pelo Banco Marka
não conseguiram zerar as posições vendidas (de câmbio) das suas
carteiras, nem no teto da banda estabelecida cm 13.01.99 (RS 1,32/USS
1,00) - que o Banco Central se obrigou a operar através do Comunicado
n° 6.560, de 13.01.99 - nem tampouco junto ao mercado, pois a BM&F,
ao estabelecer limites para negociação bem abaixo do teto da banda,
eliminou toda e qualquer liquidez do mercado. Assim, os fundos posi-cionados em câmbio tiveram grandes perdas, pelo que hoje o Banco,
seu Controlador e a empresa Gestora estáo enfrentando o questiona-mento judicial de alguns de seus antigos quotistas. Hoje ainda
aguardamos a homologação, pelo Banco Central, da deliberação da

Assembléia Genü Extraordinária de 13.01.99, que aprovou a transfor-
maçáo do Banco Marka em entidade nio financeira, tal como compro-
tnissado. A Diretoria tem ainda o compromisso firmado com o Banco
Central de manter à disposição das autoridades financeiro os doe»
mentos do Banco e a prestar informações e esclarecimentos nos próxi-mos 5 anos, o que acarretará despesas difíceis de serem arcadas, tendo
em vista que a empresa nio tem receitas e está em processo de encer-
ramento oe atividades. Com esses esclarecimentos e manifestação do
nosso mais profundo pesar pelos dissabores criados com a repentina e
nio buscada paralizaçio das nossas atividades dentro do sistema finan-
ceiro nacional, queremos agradecer a compreensão de todos os nossos
clientes, fornecedores, parceiros de mercado e a dedicação dos nos-
sos Associados, e, ainda, manifestar o nosso mais profundo senti-
mento de gratidio pelos poucos que ainda colaboram com o Banco
Marka, podendo anrmar que nio esqueceremos nunca o quanto foi
bom conviver com todos nestes 28 anos.Salvatore Alberto Cacdola

( Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 1998 e 1997 (Em milhares de Reais) ) ( Demonstrações de Resultados )
ATIVO 1998 1997CIRCULANTE 113.966 252.067Disponibilidade 1.595 988

Aplicações Interf. de Liquidez 10.720 21.861. Títulos e Valorei Mobiliários 79.502 187.554'I Ralações Interfinanceiras 709 8.346
Qrtditos 21.436 33.291
Outros Valores e Bens 27

í PEftMANENTE 14.409 41.373TOTAL DO ATIVO 128.375 293.440

PASSIVO 1998 1997
CIRCULANTE 127.965 232.493
Depósitos 23.363 77.557
Captações no Mercado Aberto 10.290 136.288
Relações Interf/Interdepend 5.114 871
Obrigações por Empréstimos 781
Outras Obrigações 89.198 16.996

EXERCÍCIOS FUTUROS 6
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 410 60.941TOTAL DO PASSIVO 128.375 293.440

1998 1997
Resultado Bruto da Intermedlaçio Financeira... 15.73 1 24.311
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (8.946) 546
Resultado Nio Operacional  (1) 2
Resultado Antes da Tributação e Participações.. 6.784 24.859

Imposto de Renda/Contribuiçio Social  (773) (3.508)
Participações sobre Lucro (2.9891 (2.147)

Lucro Líquido do Exercício  3.022 19.204

DIRETORES: SALVATORE ALBERTO CACCIOLA - C1NTHIA COSTA E SOUZA. CONTADOR: ELIEL MARTINS DA SILVA - CRC-RJ 078627
(As Demonstrações Financeiras completas auditadas estio publicadas no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 28/12/99 e no Monitor Mercantil de 28/12/99)

Polêmica 
'on-line'

Bovespa irrita

investidores ao

omitir informação

PAULA PAVON

SÃO PAULO - Investido-
res do mercado de ações
mostraram nos últimos dias
que estão atentos a qual-
quer mudança nas opera-
ções via Internet. No último
dia 23, a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) eli-
minou, do dia para a noite,
a informação do nome da
corretora, pela qual investi-
dores podem saber com
quem estão fechando or-
dens de compra e venda. In-
vestidores de diversos luga-
res do mundo, que operam
via homebroker (sistema de
negociação via Internet co-
nectado ao MegaBolsa) se
manifestaram contra a deci-
são da Bovespa, alegando
falta de transparência. On-
tem pela manhã, a bolsa
paulista consultou o depar-
tamento técnico, que, pres-
sionado pelo movimento
dos investidores via e-mail,
voltou atrás.

O economista Milton
Nogueira, de 28 anos, foi
um dos que se sentiram le-
sados. "Certamente, a bolsa
tomou essa atitude porque
algumas corretoras que ma-
nipulam o mercado pedi-
ram", disse, de Salvador.
Segundo Nogueira, não é
difícil para os investidores
perceberem quando uma
corretora coloca muita ofer-
ta de venda de um determi-

nado papel, só para comprá-
lo mais barato depois. Para
ele, a bolsa paulista agiu er-
rado em não avisar os invés-
tidores com antecedência
sobre a mudança. "A Boves-
pa avisou somente via Me-
gaBolsa já no dia da mudan-
ça. Achei estranho."

O diretor da corretora
Nettrade, Sérgio Kulikovs-
ky, acredita que a bolsa ag-
iu rapidamente, evitando
maiores problemas. 

"Sem o
número da corretora, o
cliente fica sem saber com
quem está operando. A ma-
nifestação mostra que para
eles é importante saber o
nome da corretora, e, nesse
ponto, a bolsa respondeu
de forma rápida", disse Ku-
likovsky.

Ao operar via homebro-
ker, o investidor tem acesso
a um ranking de oferta de
compra e venda de ações.
Ao lado dessa "fila" de
ofertas, na qual é possível
saber os melhores vendedo-
res ou compradores, há o
número da corretora. A Bo-
vespa informou que o de-
partamento técnico julgou a
informação irrelevante, mo-
tivo pelo qual optou por ti-
rá-la do sistema. Mas em
decorrência dos pedidos
dos investidores, decidiu
recuar. O homebroker co-
meçou em 29 de março des-
se ano. Atualmente, são
realizados 1.600 negócios
por dia, em média, com um
volume financeiro de R$ 5
milhões. O horário de fun-
cionamento vai das llh às
18h e das 19h às 22h.

CORR€IO< VERNt
Ministério

das
Comunicaçõoa

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N« 005/99

OBJETO: Fornecimento mensal de Cestas Básicas de Alimentos,
conforme minuta de contrato. Abertura: 28/01/2000 às 09:00 horas -
Capital Mínimo Exigido: R$ 60.000,00 - Valor do Edital: Ft$ 15,00.
Retirada do Edital e entrega das propostas: Avenida Presidente
Vargas, 3077/16° andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ. COMISSÃO

'

F?J! PETRdLEOBRAS/LEIROS.A.
lilil PETROBRAS ¦GOVE IN OH

MINlSltRIO DE MINAS E ENERGIA ¦ FEDERAL ¦
Exploração e Produção da Bacia de Campos- E&P

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO DE ALIENAÇÃO - 221.001/2000

Objeto: Sucatas em geral: aço carbono (diversos lotes), cabos elétricos, não
terrosa, mangotes e outros materiais. A entrega das propostas deverá ser feita
pessoalmente até às 16:00 horas do 1° dia útil anterior à Abertura, ou enviadas
pelos correios, devendo também neste caso, ser entregue na E&P-BC/GEMAT
até o dia 12/01/2000. Data da Abertura 13/01/2000 às 08:00 horas. O(s)
Edital(is) poderá(ão) ser adquirldo(s) na E&P-BC/GEMAT/GCOM/ATFOR - Rod.
Amaral Peixoto, 11.000, Imboassica - Macaé - RJ ou solicitado(s) via fax (024)
773-6409.
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Assista à festa de Reveillõn - ü
de camarote, 3
No Méridien Copacabana, j
Apartamentos e suites a £
partir de R$ 3.000 com \
direito a 3 noites. J
Menu degustação no 1
exclusivo Le Saint Honoré,
com a mais bela vista i
da praia. Ceia e buffet luxo ' à
no Salão Oysée, com a : •¦•¦'«
Rio Jazz Orchestra e < ">:f
Banda Terra Molhada. ¦ jj £(j
Ceia e buffet luxo com c
música ao vivo no St. Tropèz. ?
Neste reveillõn, surpresas |e sorteios* para aqueles que i
comprarem o pacote de firir11
de ano do hotel. 11 <' }t
Quem comprar apartamento i
e festa tem direito a concorrer
aos sorteios. Quem comprar
só apartamento também, j
Reveillõn no Méridien. ,- \,:Jr
Não era este o presente qué
você queria? . t;>'tyh
Faça logo a sua reserva. ¦
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Econômico

¦ CRISTIANO ROMERO

Tempo de

previdência
No Brasil, a população econômica ativa (PEA) está em torno de

72,1 milhões de pessoas. Do total, menos de 3% contribuem para
planos de aposentadoria complementar. Considerando as três mi-
lhões de pessoas que possuem planos de previdência aberta, o per-
centual de integrantes da PEA que possuem planos de previdência
sobe para 7,2%. Coin a falência da previdência social e os efeitos da
reforma da previdência, além, claro, da estabilização da economia,
o secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previ-
dência, Paulo Kliass, estima que o número de participantes vai du-
plicar nos próximos quatro anos.

"Esta é a previsão mais pessimista. O potencial para o crescimento
do mercado de previdência no Brasil é muito grande", diz Kliass. De
fato, o cenário econômico indica isso. Com a inflação sob controle, os
trabalhadores brasileiros passarão a se preocupar mais com a aposen-
tadoria. Atualmente, existem 353 fundos de pensão fechados no país,
patrocinados por 2.127 empresas. Esses fundos possuem patrimônio de
R$ 122.781 bilhões, o equivalente a 11,5% do PIB. As entidades mais
fortes são as patrocinadas por empresas estatais.

Nos últimos seis anos, um fenômeno interessante aconteceu nesse
mercado. Por causa das privatizações, milhares de funcionários das an-
tigas estatais foram demitidos. Esse processo provocou a redução no
número de segurados no período analisado - de 2.235.015 para
2.200.000. Apesar disso, o patrimônio dos fundos cresceu 154% nes-
ses seis anos (ver gráfico). Parte do incremento pode ser explicada pe-
Ias altas taxas de juros que vigoraram na economia brasileira no perío-
do. Os fundos de pensão são investidores institucionais. Grande parce-
la de seus recursos é aplicada em renda fixa, ou seja, em títulos públi-
cos - a tendência é que, com a queda das taxas de juros, os fundos re-
duzam as posições em renda fixa.

Entre 1994 e 1999 (até novembro), a previdência privada aberta
cresceu ainda mais: 280%. Em 1994, administrava carteira de investi-
mento de R$ 3 bilhões. Agora, administra R$ 11,4 bilhões. O segmen-
to, que eqüivale a apenas 9,35% do patrimônio administrado pelos fun-
dos de pensão fechados, é bastante concentrado. Três instituições - o
Bradesco, a BrasilPrev (ligada ao BB) e o Unibanco - respondem por
72,3% do patrimônio administrado.

Arte JB
Previdência complementar (Fundos de pensão fechados)

Patrimônio em R$ bilhões\ fEQflBO

'Estimativa
Fonte: Secretaria de Previdência Complementar

Multipatrocínio, multiplano e portabilidade

Os instrumentos para o desenvolvimento dos fundos de pensão ain-
da precisam ser aprovados pelo Congresso. Os três projetos que regu-
lamentam a reforma previdenciária constam da pauta de convocação
dos parlamentares para janeiro. Os projetos institucionalizam duas fi-
guras jurídicas - os fundos multipatrocinados e os multiplanos - que,
na avaliação de Paulo Kliass, vão impulsionar o mercado.

Atualmente, já existem fundos patrocinados por várias empresas. A
nova lei vai, na verdade, dar status legal a essas entidades e facilitar sua
atuação. A Petros, por exemplo, recebe contribuições da Petrobras e de
suas subsidiárias. A Aeros é o fundo de pensão de três companhias aé-
reas - Varig. TAM e Transbrasil.

Nos multiplanos, um gestor profissional - um banco, por exemplo
- administra os planos de várias empresas. Esse tipo de instrumento é
o ideal para as empresas de médio porte, que não dispõem de estrutura
nem dinheiro para criar um fundo de pensão fechado. O Banco CCFjá
administra planos para 120 empresas. Quem também tem forte presen-
ça nesse mercado é o BB Previdência, outro braço do Banco do Brasil.

Os projetos criam a figura do instituidor de fundos de aposentado-
ria para entidades como a OAB e a ABI. A regulamentação da reforma
autoriza ainda a União, os estados e municípios a criarem fundos para
financiar as aposentadorias dos funcionários públicos.

Uma novidade interessante é a introdução do conceito de portabili-
dade. Hoje, se o segurado é demitido da empresa, só tem o direito de
retirar do fundo aquilo que contribuiu. A parcela relativa à contribuição
patronal fica na fundação. "Agora, o segurado levará 100% das contri-
buições. Com as novas regras, a lei deixa de dar enfoque na entidade e
passa a dar no plano", explica Paulo Kliass.

Outro estímulo importante serão as futuras regras do Imposto de
Renda. Hoje, fundos de pensão e Receita Federal vivem às turras por-
que o Fisco não abre mão de cobrar o IR referente às aplicações das
fundações no mercado financeiro. Pelas regras atuais, os segurados só
pagam o imposto quando passam a receber a aposentadoria, mas as
aplicações dos fundos são tributadas normalmente. Kliass sustenta que
o dinheiro aplicado pelas fundações é dos segurados, portanto, também
não deve ser taxado. Segundo ele, o disciplinamento dos aspectos tri-
butários será objeto de um projeto de lei ordinária, a ser enviado ao
Congresso após a aprovação das três leis complementares.

PELO MERCADO

¦ A idéia de acionar a Sprint na
Justiça, para tirá-la da sociedade
da Intelig. vinha sendo urdida há
alguns meses. A National Grid
esperava que a France Telecom,
como sócia direta da Sprint, to-
masse alguma providência. Co-
mo a empresa francesa ficou em
cima do muro. os ingleses, que
são sócios das duas empresas nu-

Sprint terá 
que 

deixar Intelig

iJuiz determina que sócia americana se afaste da concorrente da Embratel

MONICA TAVARES

BRASÍLIA - A Sprint vai ter
que se afastar da administração da
Intelig, empresa-espelho (concor-
rente) da Embratel. A decisão foi
tomada pelo juiz da 22a Vara Cível
do Rio de Janeiro, Ricardo Couto
de Castro, no último dia 23. Ele
concedeu liminar ao pedido da Na-
tional Grid, que também é sócia da
Intelig, para que a Sprint não parti-
cipasse mais da empresa, afastan-
do os diretores de Operações, de
Marketing e de Assuntos Normati-
vos, indicados pela empresa. Os
sócios da Intelig são a empresa in-
glesa de transmissão de energia
elétrica National Grid, com 50%; a
France Telecom, com 25%, e a
americana Sprint, com 25%.

O advogado da National Grid,
José Antônio Fichtner, explicou

que 
"o modelo brasileiro exige

competição". Segundo ele, a com-
pra da Sprint pela MCI, anunciada
em outubro nos Estados Unidos,
prejudicaria a concorrência no
Brasil, já que a MCI controla a
Embratel. Na ação, a National
Grid alega que a Intelig corre o
risco de ter a autorização cancela-
da por não ser considerada pela
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) competidora da
Embratel. O segundo risco, se-
gundo os advogados, era a de que
a Telemar conseguisse o direito de
fazer ligações interurbanas nacio-
nais, o que é de exclusividade da
Embratel e da Intelig.

O processo de saída da Sprint
já foi iniciado. Pelo acordo de
acionistas, os sócios têm preferên-
cia na compra das ações da empre-
sa americana, mas estavam achan-

do que o processo estava muito
lento. "A inércia da Sprint estava
criando problemas para a Intelig",
explicou o advogado. "Os acionis-
tas não queriam correr o risco de
trocar informações com represen-
tantes da Sprint que poderiam, em
tese, repassá-las à concorrente
Embratel", acrescentou.

A Anatel não quis comentar a
decisão da Justiça. Porém, Ficht-
ner explicou que a Anatel enviou
um ofício, no dia 16, exigindo
que a Intelig "apresente até 10 de
janeiro de 2000 as ações que as-
segurem compatibilidade com a
legislação vigente". Nessa data,
começam as ser feitas as interco-
nexões da Intelig com as outras
redes telefônicas. Com a decisão
judicial, a Anatel, que vinha sen-
do cobrada pelo ministro das Co-
municações, Pimenta da Veiga, e

pelas outras empresas de telefo-
nia fixa, para que tomasse uma
decisão, terá mais tempo para
analisar o processo de fusão da
MCI com a Sprint.

José Antônio Fichtner não vê
problemas em que a France Te-
iecom continue participando da
Intelig, mesmo sendo sócia da
Sprint internacionalmente. Ele
lembrou que a participação da
France Telecom, de cerca de 5%
no capital da Sprint, não é con-
siderada relevante pela legisla-
ção brasileira.

O ministro das Comunicações,
Pimenta da Veiga, embora não co-
nhecendo o teor da decisão da
Justiça, considerou seus efeitòs
positivos, 

"porque abre a possibi-
lidade da Intelig entrar em opera-
ção na data marcada, sem oferecer
riscos à competição".

ma terceira companhia, partiram
para a briga sozinhos.

¦A coluna informou, no do-
mingo, que Cláudio Contador
trabalha para o grupo Meta.
Na verdade, Contador é dono
da Siicon, empresa de cônsul-
toria que presta serviços ao re-
ferido grupo.

Com Gabriela Mafort
c-mail para esta coluna: inrormeeconomico@jb.coni.br

Dívida faz Eberle

demitir cinco mil

JOSE MITCHELL

PORTO ALEGRE - O Grupo
Eberle Mundial decidiu tomar
uma série de medidas para redu-
zir sua dívida global de R$ 400
milhões, entre as quais se inclui a
demissão de cinco mil dos atuais
nove mil empregados e o fecha-
mento de cinco das nove fábricas.
Pretende ainda aumentar o nível
de produtividade por empregado,
passando de R$ 18 mil anuais pa-
ra R$ 57 mil no mesmo período,
além de traçar uma estratégia de
recomposição de dívidas com o
INSS e com o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), incluindo o paga-
mento desde março.

O anúncio foi feito em nota
oficial, assinada pelo seu dire-
tor-superintendente, Michael
Lenn Ceitlin. Ele diz que a em-
presa aguarda a regulamentação
da Medida Provisória 2004-3
para o parcelamento dos outros
tributos federais. Pela medida
provisória, será possível reduzir
a dívida global de R$ 400 mi-
lhões para a dívida inicial, equi-
valente a R$ 220 milhões, com o
desconto dos juros e acréscimos
do valor original.

A idéia do grupo é vender
duas das quatro unidades restan-

tes, com o objetivo de criar condi-
ções para concretizar futuras as-
sociações ou a venda de um dos
seus três negócios a grupos multi-
nacionais que queiram expandir
seus negócios no Brasil. O grupo
Eberle Mundial é formado por
três empresas. Uma delas, a Eber-
le S/A, tem 103 anos, enquanto a
Zivi S/A Cutelaria completa 70
anos em 2001.

O grupo gaúcho é um dos ra-
ros exemplos de empresa brasilei-
ra com destacada atuação no ex-
terior. Exporta para 88 países sua
marca própria, a Mundial, e é o
segundo maior produtor de moto-
res elétricos dentro do mercado
latino-americano.

Michael Ceitlin rejeita as acu-
sações de sonegação, feitas pelo
Ministério Público Federal, e
aponta como viáveis as medidas
que permitirão ao grupo obter um
resultado operacional positivo de
R$ 16,22 milhões no ano 2000,
contra o prejuízo deste ano, que
chegou a R$ 6 milhões.

A Eberle Mundial obteve um
faturamento de R$ 228 milhões
este ano, acima dos R$ 217,8 mi-
lhões conseguidos no ano passa-
do, mas teve desempenho negati-
vo no resultado operacional,
num total de R$ 6 milhões, por
causa das dívidas.

ANA

2
momts

NA FRENTE

Com a velocidade que o mundo avança, só mesmo uma Universidade atualizada e equipada com

tecnologia de ponta para colocar você à frente do mercado de trabalho. Faça UNIG. E dispare na frente.

MEDICINA • ODONTOLOGIA • DIREITO • MATEMÁTICA • FÍSICA • LETRAS (PORTUGUÊS - INGLÊS e PORTUGUÊS -

LITERATURA) • PEDAGOGIA • CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA e BACHARELADO) • SUPERIOR DE

TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS • CIÊNCIAS CONTÁBEIS • ADMINISTRAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO EM

COMÉRCIO EXTERIOR E GESTÃO DE NEGÓCIOS) • SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • FISIOTERAPIA • ENGENHARIA DA

COMPUTAÇÃO • EDUCAÇÃO FÍSICA (TREINADOR DESPORTIVO) • FARMÁCIA • FONOAUDIOLOGIA

ENFERMAGEM • MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL • TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO
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CONJUNTURA

Último cenário do

ano para 2000

O debate sobre as variáveis macroeconômicas neste
fim de ano esteve concentrado principalmente na traje-
tória da inflação, juros e balança comercial para o pró-
ximo ano. As expectativas para 2000 são otimistas no
cenário macroeconômico. Vale a pena destacar nossas
mais recentes projeções para o ano 2000, baseadas em
pesquisa realizada com várias instituições financeiras
entre os dias 21 e 23 de dezembro. OIGP-DI deverá fe-
char o ano com uma queda considerável, passando de
aproximadamente 20% em 1999 para 8,5% em 2000.
Isto pode ser entendido como um resultado da menor
variação cambial em 2000, repercutindo em menores
reajustes nos preços no atacado. O IPCA ficará dentro
da meta estabelecida pelo governo, devendo fechar o
ano entre 6,6% e 7%. No que se refere aos juros, há um
consenso geral de que as taxas deverão cair para uma
taxa média de juros Selic de 16,9% contra uma taxa
média de 24% em 1999. No plano fiscal, o governo de-
verá obter um superávit primário de 3%, enquanto a ba-
lança comercial poderá apresentar um superávit ao re-
dor de US$ 3,6 bilhões, motivado pelo aumento de pre-
ços das commodities no mercado internacional e pela
expansão do índice quantum relativo às exportações.

Vale lembrar que tudo isso será válido se a econo-
mia internacional crescer conforme o previsto nas esta-
tísticas da ONU e se nós, países emergentes, não for-
mos surpreendidos por uma nova crise financeira. Afi-
nal, vivemos em uma economia globalizada.

Elena Soihet - Instituto Brasileiro de Economia/FGV

BM&F
Dl-Futuro Contratos Ajuste Taxa Anual

em Aberto Projetada
Janeiro/oo 90.820 99.656,00 18,81
Fevereiro/00 98.049 98.210,00 19,17
Volume Negociado RS 3.450.000.000,00
Dólar Comercial Contratos Ajuste Oscilação
(Em RS/lote de USS 1.000) em Aberto (%)
Janeiro/00 34.486 1.835,942 -0,17
Fevereiro/00 74.588 1.852,228 -0,16
Volume Negociado RS 3.180.000.000,00
IBovespa Futuro
Fevereiro/00 30.776 ..
Volume Negociado RS 592.000.000,00
Café Arábica Contratos
(pontos/sacas. 100 sacas) em Aberto
Dezembro/99 nd ..
Volume Negociado RS nd

.16.495 . . .0,29

Ajuste
nd

. .22,26Boi Gordo ([Dezembro/99 1277
Volume Negociado RS 160.850,00
Ouro C0MEX (Em RS/grama)
Janeiro/00 16.955

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

i POR PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fundos de Renda FixaCAIXA FAC EXECUTIVOITAU RENDA FIXA - FAC Fl
BB-FIX 60BB-EMPRESARIAL 60CCF • TIPOFAQ BB-PREMIUM 60CAIXA FIF IDEALREAL FIF MIXSANTANDER RENDA FIXA
BB-APLICCAIXA FIF FÁCILREAL FIF MIX IIBANESPA FBQ ESPECIALBB-FIX 30NOSSA CAIXA FIF 01

p. Uquldo Rentabllldade
em R$ dla mSs ano

4 988 886 394,18 0,07 1.18 23,834.713893 656.15 0,05 0,95 20,853.955.830809.23 0,06 1.11 21.473,022.073.800,31 0,06 1,19 23,522.439.597.267,89 0,07 1.25 25,321.841.342 568,12 0,07 1.22 23.921.828.377.815.87 0.06 1,15 23,341 678.717 270.91 0,07 1,23 24,861.227.998.080.13 0,07 1,29 25,581.153063.972,60 0,04 0.75 6,931 075 205 097,97 0,06 1,11 21,841 010.913 201,63 0,07 1.26 25.13965 786.554,69 0,07 1.23 24,34938 986.276,74 0,05 0.96 17.60930621 254.96 0.06 1,09 22,39

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
30 dias No Ano

Fundos de Renda Fixa 1.52 23.26
Fundos Dl 1.55 23,12
Fundos de Ações e carteira Livre 7.88 42,81
Fundos Cambiais -4.37 81.90
Inflação (IGPM) 2.39 17,97
Bolsa de Sáo Paulo...  15,57 103,09
Ouro *5.69 66,82
Dólar Paralelo -1.51 57.14
Dólar Comercial -4.92 59,97
Poupança 0,69 11,35
CDB 1.55 19.95
Fonte: Anbid e Andima

TR E POUPANÇA
Período TR
18/12 a 18/01/00 0.2282
19 12 3 19 01 00 0,2649
20/12 3 20/01/00 0,2935
21/12 a 21/01/00 0.3179
22/12 a 22/01/00 0.2557
23.' 12 a 23/01 /00 0.2568
24/12 a 24/01/00 0.2061
Poupança do dia 28/12/99

CÂMBIO MERCADO EXTERNO

Fundos DIBRA0ESC0 FIF EMPRESA DI 4.766 087 884.90 0.07 1.23 24,56
ITAU DI FIF 4.204 174.840.10 0,07 1,26 25,19
BRADESCO FAQ FIF DI 3.521 248.354.05 0.06 1,10 22,94
REAL FIF SIBRO DI 2 673.202 730,21 0,07 1.26 25,21
BRADESCO EMPRESA 01- 90 2.055.911031,83 0,07 1,23 24.56CITIFUND0S DI PREMI0 1 949 807141.79 0,06 1,14 -23.25
BB-FIX DI 60 1.849 563 018.08 0.06 1,18 23,64
ITAU DI - FAC Fl. 1 765 590.999,29 0,05 0.94 1 9,93
BOSTON CAPITAL DI 1 605194.146.87 0.07 1.19 23,75
BRADESCO FAC CP VERSATIL 1 489 042 240.06 0,03 0.55 5.22
Fundos CambialsCITIKEDGE 281.539.982,15 0,06 -2,96 70,21 1
CIT1CAMBI0 90.904.301,42 0,06 - 3,10 67.35 *
SUL AMERICA CAMBIAL III FIF 69.544.468.09 0,34 - 2,08 52,40
CCF FIF CAMBIAL 68.811 565.37 0.07 -3.04 66.18 "
SUDAMEfllS CAMBIAL 58 321.681,72 0,06 -4,63 56,99
ING SILVER TULIP FIF 60 51.472 436.23 0,08 -1,90 24.18
ITAU HEDGE CAMBIO FAC 45.701.207,07 0,22 -4,11 75,65 '
BBMFIFCAMBWL 43.719.459.70 0,01 -3,55 70,74WESTLB US HEDGE FIF 41.320.965,01 0,21 -2,29 -1,63 '
IBT CAMBIAL FIF 36205544.43 0.24 -3,73 70,92

12 Meses
26,10
26,04
32.35
83,56
18.50
59,63
60,96
60,31
60,06
12,74
22.36

Dólar
Escudo
Franco Suíço
Franco Francês
Iene
Fonte: Banco do Brasil

Venda(RS)
1,8900
0,0095
1,2000
0,3000
0,0190

Libra
Lira
Marco Alemão
Peseta
Peso Argentino

Venda(RS)
3,0600
0,0009
0,9800
0,0115
1,8900

Moedas internacionais
(Fechamento de ontem/USS 1)

DÓLAR E OURO TAXAS DE JUROS

Fundos de Acoes e Cartelra LivreDYNAMO PUMA 493.393.279.91 NB NB NB"OPPORTUNITY LOGICAII -CL 339.973.273.86 -0.01 17,29 266.45'
BRASIL PRIVATE EQUITY 262.498 458.85 0.01 1.55 17,98 '
CITIACOES 219.622 217,26 -0,01 16,42 146,79*ITAUAC0ES 192.499 453.43 -0,01 9,95 163,16 *
BRADESCO F.MUTU0 ACOES 183 797.600,51 -0,01 9,52 102,71 '
FAT0R SINERGIA CL 178.102 761.01 -0.01 10,60 137,48'
ITAU CARTEIRA UVRE 174 443.255,01 -0,01 13,33 134,09 '
SONATA 159.767.549.49 N8 NB NB'BB-AC0ES1NDICE 140675 780.56 -0.01 14,86 118,37*

Poupança
0,7293
0,7662
0,7950
0,8195
0,7570
0,7581
0,7071
0,7254

Fechamento de ontem
Compra Venda Var.dla(%)

Dólar Comercial 1,8259 1,8267 -0,13
Dólar Paralelo 1.9300 1.9600 0,00
Ouro Spot (BM&F)
RS/Grama 17,230 1.35
Fonte: Andima

Taxa Sclic (%a.a.) a partir de 16/11 19,00
Fechamento de ontem Taxa Over Proj.Mês

(% a.a.) (% a.a.)
Títulos Públicos Federais 19,04 18,99
Dl-Over 18,76 18.78
LFTE
Fonte: Adima

Euro 0,885 Real 1,830
lene 102,350 Peso argentino 1,000
Marco 1,930 Pesouruguaio 11,622
Franco trances 6,474 Pesomexicano 9,510
Franco suigo 1.584 CoroaSueca 8,441
Libra 0,618 Florim 2,173
Lira 1.911,040 Won 1.130,500
Escudo 197,410 Dolar Canadense 1,458
Peseta 164,260 PesoChileno 537,770
Fonte: Nova Iorque

TAXAS DE EMPRÉSTIMO
Hot Money (a.a.)
Desc. de Duplicata (a.m.)
Capital de Giro (a.m.)* Pessoa Física

30,19%
3,07%
2,98%

Cheque Especial' (a.m.)
Conta Garantida (a.m.)
TJLP (a.a.)

11,46%
3,05%

12,50%

Nova Iorque(Dow Jones)
Tóquio (Nikkei)
Hong Kong (Hang Seng)
Londres (FTSE)Frankfurt (DAX)Paris (CAC)Buenos Aires (Merval)
México (IPC)

Bolsas Internacionais
indico

11.391,00
18.546,90

6.837,41
5.834,47

536,69
6.986,38

0sc,(%)•0,13%
•0,20%

Não houve pregão.Não houve pregão.+0,81%•0,31%
•1,94%
+0,88%

SERVIÇOS

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES INFLAÇÃO (%) E REAJUSTE DO ALUGUEL (FATOR) CONTRIBUIÇÕES AO INSS
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Ulir' 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0.9770
Uferj" 44.2655 44.2655 44,2655 44,2655 44.2655
UPC' 17,23 17,23 17.38 17,38 17.3B
TR 0,2945 0,2715 0.2265 0,1998 0,2998
TBF 1,5281 1,4848 1,3992 1,3521 1,5535
SELIC 1,57 1.49 1.38 1,39 nd
• Em Reais. " Em Ulir.

IMPOSTO DE RENDA
IR na Fonte (Dezembro) Allquota Parcela a
Base de cdlculo (RS) deduzlr em RS
Ale 900,00 isento
De 900,00 a 1.800,00 15 135,00
Acima de 1.800,00 27,5 360,00
Deduces: a) RS 90,00 por dependente. b) RS 900,00 por aposentadoria para quern ja

N" Acumulado Corro^o
Ago Set Out Nov Indlcc No ano 12moses do Aluguel

INPC/1BGE 0,55 0.39 0.96 0,94 1.576,88 7,63 8,08 1.0808
IPCA/IBGE 0.56 0,31 1,19 0.95 1.579.09 8.29 8,65 1,0865
IPC/FIPE 0,74 0,91 1,13 1,48 178.440 8.11 7.98 1,0798
ICV/DIEESE 0.38 0.37 0.93 1,34 nd 8.70 8,87 1,0887
IGP/FGV 1,45 1.47 1.89 2,53 174,496 18.52 19.68 1.1968
IGPM/FGV 1,56 1,45 1,70 2,39 174,939 17,97 18.50 1.1850
IPC-RJ/FGV 0,56 0.35 0,68 1,62 187,362 9,70 10,03 1.1003

Autônomos
Classe Meses Base (RS) Allquotas (%) A pagar RS

12 136,00 20,00 27,20
12 251,06 20.00 50,21
24 376.60 20.00 75,322-1 502,13 20.00 100,43
36 627,66 20.00 125,53
48 753,19 20.00 150,6448 878,72 20.00 175.74
60 1.004,26 20.00 200,85
60 1 129,79 20 00 225,96

10 1.255,32 20.00 251.06

SEGUROS

completou 65 anos. c) Contribuição Previdenciária. d) Pensão alimentícia.
Fonte: Secretaria de Receita Federal

¦ TAXA DE JUROS PRO RATA DIA DA TR*
Contratos até 30 06.94 (Anligo IDTR) Contratos a partir de 01/07/94

(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)
28/12 0.00970415 28/12 2,16598916* Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros.

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos
Salário do Contribuição (RS) Alíquota INSS (%) Alíquota IRPF(%)
alé 376.60 7.65 8.00
de 376,61 alé 408,00 8,65 9,00
de 408,01 até 627,66 9,00 9,00
de 627.67 até 1 255,32 11,00 11.00
Empregador 12
Prazos para pagamento: empresas, no dia 2 de cada mês ou no 1° dia útil subseqüente e pes-
soas físicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso não seja dia útil. Após o vencimento, há
acréscimo de juros e multa.

¦ POR RENTABILIDADE p. Uquldo Rentabllldade
em RS dla mfis anoFundos de Renda FlxaFIF BOSTON CREDIT MIX 49 656.463.42 0,07 1,34 36,85BOSTON PRIVATE CREDIT MIX 12.801.580.88 0,07 1,34 36,82BOSTON INST. CREMIX 14.872.051,10 0,07 1,27 33,70FAQ B8A CAPITAL FAST 94.701.985,48 0,07 1,25 33,33FAO BOSTON CREDIT MIX 19.119.885,41 0,07 1.28 32,96MATRIX LEVERAGE II 89.498.550,41 0,07 1,38 28,67MATRIX LEVERAGE CORPORATE 15.561.552.42 0,07 1,37 28,54PRIVBANK ORBAN 4 820 270,21 0,05 1,75 27,99LIBERAL TRADICIONAL 561.585.423,29 0,07 1.32 27.67BBV EMPRESA RF 60 758.013.077.09 0,07 1,29 2 7.44

FAQ PIPELINE 11.192.780,81 0,07 1,49 27,26MATRIX LEVERAGE 81.638 869.42 0,07 1,33 27,18FAQ BENEFIT 60 15.389.421,70 0,07 1,53 27.00PRIVBANK CORAL PLUS 4.154.739,64 0,05 1,75 26,94FIF ABNAMRO INTEREST 91.765.397.20 0,07 1,25 26,65
Fundos DIAGFI FAQ FIF 83.626,93 0,05 0.86 40.34BVA FIX SEGURO 7.571.835,30 0.10 1.31 26,60BRADESCO FAQ MACRO DI - 60 1.417.191.999.76 0,07 1.29 25,83FIF UDER 30 01 129.519.969,69 0,07 1,32 25,54FIF ABNAMRO CREDIT 180.773.965,05 0,07 1,26 25.42JAMSTEC 119.612.894,39 0,07 1,26 25,33ALFA ORBISII FIF 100.387 225.74 0.07 1,27 2 5,26
BESC PRIME - 60 166 935 163,74 0,07 1,28 2 5,25
REAL FAQ INSTmjOONAL DI 3369.396.63 0,07 1,26 25.25
REAL FIF SIBRO II DI 64.193 374,13 0,07 1,26 25,23
Fundos CambialsDREVFUS BRASCAN CAMBIAL 884 317,57 0.09 -4,77 92.24PLURAL FIF CAMBIAL 60 751.749.76 0,05 -5,18 85,91ITAU F PP - FIF 14.321.164.28 0.07 1,27 84,17BOAVISTA CAMBIAL 4 758 390.48 0.07 -3.21 78.53ITAU HEDGE CAMBIO FAC 45 701.207.07 0.22 - 4,11 75.65 *
ICATU CAMBIAL FIF 8 374.144.81 0.09 -3.56 74.62FIX CAMBIAL - FIF 11 947.757.73 0.53 - 3,82 73.43 *
AGF FIF CAMBIAL 5606 434.69 0,21 -2,78 72.60
SUl AMERICA CAMBIAL FIF 1 565 280.47 0.45 -3,04 72.27
LINEAR CAMBIAL 3.196891.73 0.03 -2,89 71.69

BOLSAS EFUNDOS

BVRJ BOVESPA

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde

Mercado à vista 267.065.432
Mercado a termo 187.610.000
Mercado de opções 182.000.000
Lote 636.675.432

IBV
Min.

55.122
Máx. Med.

55.238 55.234

Vol. em RS
3.486.865,40

234.936,00
924.380,00

4.646.181,40
Fech. Osc(%)

55.238 +0,28

AÇÕES DO IBV
Maiores Altas

Teler) pn 7,59%
C.Oeste C.Part. on 2,04%
Telemar on 2,00%

Maiores Baixas
Sudeste C.Part. on 2,21%
Nordeste C.Part. on 1,52%
Telemig C.Part. on 1,41%

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Ações Total (Em RS)
Telerj pn 2.305.400,00
Usiminas an 357.210,00
Acesitapn 146.500,00
Recibo Teles 31 139.000,00
Embraeron 67.000,00

RESUMO DAS OPERAÇOES
Qtde. Tit. Valor em R$

Lote Padrão 25.656.779.226 459.244.444,90
Concordatárias 208.700.000 10.634,00
Direitos e Recibos 479.106.000 6.314.736,00
Bônus (Privados) 65.900.000 112.064,00
Leilão 372.000 167.400,00
Mercado a Termo 598.723.000 16.770.902,55
Opções de Compra 3.402.537.000 20.161.678,30
Opções de Venda 9.300.000 166.560,00
Fracionário 26.044.596 1.418.598,10
Total Geral 39.143.964.422 505.403.292.85
Ibovespa Med. Máx. Fech. Osc.(%) Min.

15.945 16.119 16.011 +0,36% 15.879
Das 44 ações da BOVESPA, 18 subiram, 17 caíram, oito permaneceram es-
táveis e uma não foi negociada.

MERCADO À VISTA
Títulos tipo DBS Old. Fech. Min.

Preço em Reais por mil ações
Acesita PN 132.000.000 1,11 1.06
B.Brasil PN 500.000 11,20 11,20
C.Oeste C.Part ON 1.000.000 2,50 2.50

C.Ocsle C.Part PN 300.000 3.40 3.40
Cel.Sul Part ON 1 000.000 3,75 3,75
Cel.Sul Part PN 300.000 5.50 5.50
Cenlro Sul Part ON 1.000.000 18,20 18,20
Centro Sul Pari PN 300.000 30,60 30,60
CespPN 4.900.000 10,30 10.25
Crt AN 87.000 555.00 555.00

Embratel Part ON 1.000.000 27,00 27,00
EmbralelljrtPN 300.000 41,80 41,80

Jaragua Fabril PN 57.600.000 0.29 0,29
Leste Cel.Part ON 1.000.000 1,25 1,25

Leste Cel.Part PN 300.000 1,43 1,43
Nordeste C.Part ON 1.000.000 3,25 3,25

Nordeste C.Part PN 300.000 4,00 4,00
Norte Cel Part ON 1.000.000 1,61 1.61
Norte Cel Part PN 300.000 1.35 1,35

Recibo Telos 31 1.000.000 139.00 139.00
ReciboTeles 41 300.000 221.35 221.35

Sudeste C.Part ON 1.000.000 6,65 6,65
Sudeste C.Part PN 300.000 13,60 13,60

Telemar ON 1.000.000 30,60 30,60
Telemar PN 300.000 43,50 43,50
Telemig C.Part ON 1.000.000 3.50 3.50
Te.em.gC.Pa1 PN 300.000 3.90 3.90
Telerj PN 55 000.000 43.53 41.52
Telesp ON 1 000-000 24.00 24,00
Telesp PN 300.000 40,50 40.50
Telesp C.Part ON 1 000.000 17,60 17.60
Telesp C.Part PN 300 000 32.00 32.00

Preço em Reais por ações
Conlab PN 30.000
Embraer ON 10.000
Usiminas AN 37.800

Máx. Osc. (%) Nog

1,82
2,04
1,35

-1,09

1,11
11,20
2,50
3,40
3,75
5,50

18,20
30,60
10,30

555,00
27,00 -0,66
41.80

0,29
1,25
1,43
3,25 -1,52
4,00
1,61
1,35

139,00
221,35

6,65
13,60
30,60
43,50

3,50
3,90

43,53
24,00
40,50
17,60
32,00

0,63
0,25
0,39-2,21

7,59-0,41
0,25
0,57

1,65 1,65
6,70 6,70
9,45 9,45

1,65
6,70
9,45

MERCADO
Maiores Altas

Agip Distrlb.pn 117,02%
Montreal po 66,66%
Seara Alm pn 44,70%

Maiores Baixas
Sibra pne 50,00%
Bemge on 17,64%
Biobráson 15,23%

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Ações Total (em R$)
Teles Rctb rpil.,. .137.174.789,00
Globo Cabo pn 32.832.870,00
Petrobras pn 18.971.575,00
Petrobras on 17.058.458,30
Bradescopn 14.096.100,00

MEDnADO À VISTA - AÇÕES DO IBOVESPA

¦ Vale Rio Doce AN . ,.600 47,00 47,00 47,00 1,29

MERCADO DE OPÇÕES Operações
Preço de Prêmio Valor

Titulos tipo DBSSéries Exerc. Quant. Últ. Máx. Min. Méd. (R$)
Preço em Reais por mil ações
Banespa PN CBJ 70,00 70.000.000 1.80 1,80 1,80 1,80 126.000.00
ReciboTeles 31 ..CDE 149,00 2.000.000 6,00 6,00 6,00 6,00 12.000.00
Telemar ON COK 27,50 20.000.000 6,05 6,05 6,05 6,05 121.000,00
Telepar Celular BN CDB 100.00 1 000 000 29,70 29,70 29,70 29,70 29.700,00
Telepar Celular BN CDC 105,00 10.000.000 22,90 22,90 22,90 22,90 229.000,00
Telepar Celular BN CDF 115,00 1.000.000 1 9.40 19,40 19,40 19,40 19.400,00
Telerj PN CDN 45,50 55.000.000 1,90 1,90 1,90 1,90 104.500,00
Telesp PN CBA 187,50 1 6.900.000 1 0,10 10,10 10,10 1 0,10 190.890.00
Telesp PN CDB 210.00 4.100.000 28,10 28,10 6,90 22,41 91.690,00
Não houve Informação (Mercado de Opções de Venda).

Tjtulos Old. Mln. Mix. Fech. Osc. Neg.
Accslta Oil'  2 234 300 000 0.75 0.88 0.83 .10.6 221Acesila PN * 7.850 000 000 1.01 1.12 1.10 -7.8 511Acos Vrli PN 50 000 40.00 40.00 40.00 -6 2
Aqip Dlstlit)PN 1.000 2.04 204 2.04 +117.0 1
Alia Consorc PNE 3 000 1,91 2.C0 2 00 -8.1 3
Alia Financ PN  3 000 1.01 1.01 1.01 -3 I
Alfa Holding ON  1 000 1.57 1.57 1.57 ,1.2 lAlia Holding PNB 1 000 1.62 1.62 1,62 +1.2 1
Alfa Invest PN 1000 2.55 2 55 2.55 -2.0 I
Amazonia Oil' 30000 444.00 460.00 444 00 -1.3 3
Amer Leasing PN 10 000 140.01 140.01 140.01 .38.6 1America Sul ON' 1.100.000 7,15 7,50 7 50 .4,8 3
America Sul PNA- 1.771 000 9.00 9.50 9.05 4 6
Antarct Nord PNA* 2 424 000 233.00 235.00 233 00 -2.5 7
Aracrur ON 1 000 2.10 2.10 2.10 -0.4 1Arncru; Pl.B 307.000 4.35 4,45 4 44 -2.0 39
Artex ON' 149 700 000 0.23 0.24 0.23 8 5
Artex PN' 616.200 000 0.24 0.26 0.24 -11.1 37Arthur Lange PN 'INT 100 000 0.11 O.n 0.11 lAvipal ON' 7.000.000 2.50 2.51 2.50 -3.8 2Batiia Sul FHA* 190000 285.00 289.99 289.99 +5.4 3Banese PN 10.000 000 0.06 0.06 0.06 -14.2 1BanespaON' 5000.000 55.10 57.50 56.00 +1.6 7Banespa PN * 206.600.000 66,30 68.00 66.51 -1.3 240Banrisul ON 'EJ 480 000 9.00 9.00 9.00 1Banrlsul PN 'EJ 120.000 9.60 9.60 9.60 + 24.1 3
Bardella PN 3.601 63.60 64.20 64.00 -0.2 20Belqo Mine.r ON 1 600.000 105.00 105.00 105.00 2Belqo Mineir PN 1 500 000 114.00 118.00 118.00 +0.6 5BemgeON* 100.000 1.40 1.40 1.40 -17.6 1BemgePN* 700.000 1.80 1.84 1,80 -2.7 4BescPNB" 500 000 2.86 2.86 2.86 3BicCaloiPNB* 17.300 000 0.14 0.15 0,14 -6,6 4Biobras ON 200 1.78 1.79 1.76 -15.2 2Bornbrll PN 127.700.000 12.00 12.35 12.35 +3.7 52
BradeSCO ON *ES 765700 000 10.45 10.69 10.45 - 0.9 26
Bradesco PN *ES 1.070.400 000 13.05 13.60 13.50 297
Brahma PN'INT 1.338 000 1 251.001 269.001 200.00 46
Brasil ON' 11.400.000 8.10 8.39 8.30 -1.1 16Brasil PN" 234.700 000 11.06 11.35 11.19 -0.0 137Bras, -1 ON 13.000 1.89 1.96 1.90 - 5.9 5
Brasmotor ON 2.880.000 252,10 253.00 252.10 + 0.4 5
Brasmolor PN 1.640.000 252.00 253.00 253,00 4
Brazil Reall PN 6.000 2.40 2.40 2.40 2Buetlner PN 'INT 100.000 4.60 4.60 4.60 - 0.2 1

C M A Pari PN 100.000 5,71 5,71 5.71 +43.4 1
Cacique ON 5 000 1.20 1.20 1.20 1
Caenli Metal PN 1.100.000 127.00 130.00 128.00 0.6 3
Celesc PNB 2.719.000 0.77 0.80 0.79 +1.2 99Celoe PNA* 1.000.000 7,30 7.35 7.35 + 2.0 2
Celpe PUB- 900.000 6.50 6.50 6.50 + 8.3 2
Celul Irani ON-INT 5.000 190.00 190.00 190.00 1CemlQ ON *EJ 43.200.000 23.50 25.00 24.50 + 2.0 31
CemloPN'EJ 266.200.000 35.40 36.20 35.90 +0.8 188

SOMA

Fundos de Ações e Carteira LivreCARTEIRA UVRE BSA 79.353.275,74 8,92 398,91 *
INSTITUCIONAL SETORIAL ONIX 17.361.574.05 7.45 370.53'OPPORTUNITV LÓGICA II • 339.973 273.86 -0.01 17.29 266.45'
OREYHJS BRASCAN DINÂMICO • F.M.IA CL 3 445 329 60 -0,08 14,45 228.70 '
BOREAL ACOESII 1.441.787,76 1,65 64,82 215.09*OPPORTUMTY LÓGICA • Cl 55.574.374,68 0,01 15,00 212.12*LLOYDSACE-ACOES 14.198 654,35 0,01 8.22 210,94 *
MERCATTO PORTFOUO 18 345 308.03 0,01 13,81 208.87 *
IP PARTIOPACOES 81.405 694.02 19.57 195,60*OPPORTUNITYI CARTEIRA UVRE 44 225 423.95 15,97 193,78 *
Fonte: ANBID

Tltirlos tipo DBS Old. Fech. Mln. M4x, MSd.0sc.(%) I.L(Ano)
Prego em Reais por lotes de agoes
I 8.Meridional PN 10.000 45,05 45,05 45,05 45,05 250,27

Ceee ON 100.000 9,00 9,00 9,00 9,00 818,18
CeeePN 100.000 9,00 9,00 9,00 9,00 818,18

Telamazon AN 3.600 4,95 4,95 4,95 4,95 -1,00 99,00
Telamazon ON 2.600 4,00 4.00 4,00 4,00 80,00
TelasaAN 80.000 55.05 55,05 55,05 55,05 128,02
Teleacre CN 230.000 250,00 250,00 250,00 250,00 555,55
Teleceara AN 12.500 17,00 1 7,00 17,00 17,00 15,54
TelecearaON 20.000 20,00 20,00 20,00 20,00 29,85
Telegoias AN 72.000 132,15 1 32.15 133,50 133,12 -4,24 242,03
Telegolas ON 2.000 128,20 128,20 128,20 128,20 - 7,10 213,66
Telepara AN 419 000 57,00 57,00 59,05 58,32 -6,66 233,93
Teiepara Celular CN 92.000 25,00 25,00 25.00 25,00 208,33
Telepisa AN 732.000 33,00 32,00 33.00 32.68 18,35
Telergipe AN 1.000 35.00 35,00 35,00 35,00 136,88
Telergipe Celular BN 1 000 16.00 1 8,00 18.00 1 8.00
Telem AN 51.000 62,00 60,00 62,05 61,99 -1,59 53,90
Telesc ON 2.300 36.00 32,55 36,00 35,12 2,86 219,50
Telesc PN 1.751.400 37,00 35,05 37.00 36,43 2,78 234,27
Telesc Cel BN 2.800 1 5,15 1 5,15 1 5,15 1 5,15 -0,33
Telest PN 200000 76,95 74,00 76,95 75,28 3,99 127,59
TelmaAN 93.000 36.10 36,10 36,15 36,13 0,14 10,34
Telma Celular BN 34.000 13.55 1 3.55 13,55 13,55 -0,37 1 6,06
Telpa AN 62.000 62.00 62,00 62.00 62,00 250,50
Telpa IA 5.000 34,00 34,00 34,00 34,00 130,76
Telpa Celular BN 50.000 29.00 29.00 29.00 29,00 -3,33 1 22,88
Telpe AN 776.000 30.00 30,00 32,00 31,16 -6,25 92,90
Telpe CN 56.000 27,00 27.00 27,00 27,00 1,69 68.11
Telpe DN 50.000 55.00 55,00 55,00 55,00 117,02
Telpe ON 67.000 26.50 26.15 26,50 26,48 1,53 1 32.40
Telpe Celular BN 1.345.000 14,00 1 4,00 14,65 14,25 -12,50
¦ Total 6.443.200

Cerj ON Cesp ON Cesp PN Ceterp ON Ceterp PN Cia Hering PN *INT
Cim Itau PN CiquinePetr PNC*Coelce PNA*Comgas PN Confab PNCopei ON Copei PNB*Copene PNA*Copene PNB*Copesul ON Coteminas PN Crt PNA*Crt Celular PNA*Docas PN *INT
Ouratex PN'Ebe PN*Eberle PN Electrolux PN Elektro PN*Eletrobras ON Eletrobras PNB*Eletropaulo PN Emae PN*Embraco PNEmbraer ONEmbrae.- PNEmbratel Par ON Embratel Par PN Encorpar PN*Epte PN*Ericsson PN*Esceisa ONEstrela PNEtemit ON Etemit PN FCataguaiesPNA*...F Guimaraes PN Ferbasa PN Ferro Ligas PN *INT....
Fert Serrana PN Foria Taurus PN Fosfeítil PN Frasle PN*lNTGer Paranap ON Ger Paranap PN Ger Tiete ON Ger Tiete PN Gerasul ON*Gerasul PNB*Gerdau PN Gerdau Met ON Gerdau Met PN GlobexPN ..Globo Cabo PNGradiente PNAGrazziotin PN *EJ
Guararapes PN ..

...1.058.200.00062.300.000...114.700.000...400.000

0,548,1010,10 10,80 10,2511,00 11,45 11,45

0,527,60 0,527,70

...359.400.000 11,20 11,30 11.2211.100.000 0.72 0.72 0.7250.000 238.00 240.00 240,002.100.000 0.73 0,75 0.7412.000.000 4,80 4,99 4.951.500.000 47.00 49.45 47.001.048.000 1.56 1.72 1,7076.100 000 10.83 11.00 10.90..162.100.000 1 5.65 15,90 1 5.791.650.000 579,00 590,01 580.0020.000 370.00 370.00 370.00300.000 73.00 74.00 73,001.190.000 159.60 161.00 160.00502.000 550.00 580.00 550.003.528.000 320.00 341.00 334.00...200.000

...20.000. .1 000 000...1.010.000

...449.000...154 000...90 600.000

.600 000

7,15

•3,2-2,3
+4,0-1.1
+2.8+0,8+1,3
-4,0

+8,2•0,1
+1,8-0,3
+0,5-1,3-0,6-5,1-1,7

7,15 7.15.1.800.000 54,50 55,00 54,50.15.500.000 10,20 10,40 10.4030.00 35.00 35.00 +16.61,20 1,20 1,205.75 5,80 5.75...177.700000 37.00 38.10 37.98...196 900 000 39.90 41.00 39,95...26.500.000 116.00 118,01 118.00...29.000.000 4,35 4,86 4.80.430 000 0.80 0.84 0,826.60 6.72 6.706.80 6,86 6.8526,00 27,50 26.00...71.300 000 40.00 42.50 41,501 000.000 2.60 2.60 2.6076800000 11.70 13.40 12.8026.10 26,10 26.10

+4,3-2,2
+1,5-0,1
+0,8+3,2
+2,2+3,0-2,2-1,1
+4.0+9.41,1...425 77,00 85.00 85,00 +10,30,90 +12,5.144.000 0,80 0,92130 000 360.00 360.00 360.00.10 000 400.00 400.00 400.00.62 600 000 1.25 1,35 1,350,089 000 0001.100 000748 200.0003.100.000.167.900 00017.000 0002 000.000.106400 000.212.100 00013.900.000.191.20000086.600 000..169 500 0008.400.000.900 000

0,08 0,0854,00 58,00 54.000,02 0,03 0,03~" 6,500,547,801,098,76

6,300.527,801,098.7311.117,0310.00 10.71 10,201.90 1,97 1.951.94 1,98 1.9747,40 49,00 48.0058,50 59.00 59.00

6.300,527,501,098,7011,11 11,147,00 7,11

15 500 000 85.00 90.00 86.001.000 14.50 1450 14,50.12.271.000 2.55 2.85 2.62
22.000100006200

+6,2-11,1-1,8
-4,5-1.8

+0.1+0.0-1,6-3,8
+2.6
-4,5
+1.7+1,7-3,9-4,7

9,99 11.00 11.00 +20,6
49.50 49.50 49.50 -0,1

5,10 5.21 5,21 -4.4

5165102226433710109401112312102955122131212920849436149363957110233441117131372091264814791829216931.3371514

Títulos
lenergla PNAInds Romi PN'Inepar PN Inepar-fem PN lochp-maxion PN Ipiranga Dis PN Ipiranga Pet ON Ipiranga Pet PN Ipiranga Rei ON Ipiranga Rei PN Itaubanco ON'Itaubanco PN Itaunense PN ItausaPN INTItautec PNA'Klabin PNLa Fonto Par PN INTLight ON*Lightpar ON Lix Da Cunha PNLojas Americ ON Lojas Americ PN Magnesita PNA*Manah PN*Mangels Indl PN Mannesmann ON Mannesmann PN Marcopolo ONMarcopolo PNMet Barbara PN Micheletto PN Minupar PN Mont Aranha ON Multibras ONNltrocarbono PNA ...Odebrecht PN Oxiteno PNP.Acucar-cbd PN *INT. ....Paranapanema PN Paul F Luz ON *INT

Peixe PN Perdigão S/a ON *EJ
Perdigão S/a PN *EJ
Petrobras ON Petrobras PN Petrobras Br PN Petroliex PNA*Pettenati PN Pirelli ON EJPirelli PN EJPirelli Pneu PN EJPlascar Part PN Polialden PN Polipropilen PN Politeno PNB'PortobelloONPortobello PNPronor PNARandon Part PN*Rasip Agro PN Real ON EJReal PN EJReal Cons Pa PNE EJReal Cons Pa PNB EJRealparON EJRealpar PNB EJ..Ren Hermann PNRenner Part PN Rhodia-ster ONRio Gde Ener ONRiosulense PN Ripasa PN INTSabesp ON*Sadia S/a PNSamitri PN*Santista Alm ONSao Carlos PN Saraiva Livr PNSeara Alm ON Seara Alm PN Serrana PNSharp PN*Sibra PNC-INTSid Nacional ON Sid Tubarao PN Solorrico PNSondotecnica PNA*Souza Cruz ONSupergasbras PN Suzano PNTam PN Tam Cia Inv PN Teka PN Tele Cl Sul ON Tele Cl Sul PN Tele Ctr Oes ON Tele Ctr Oes PN*Tele Ctr Sul ON Tele Ctr Sul PN Tele Lest Cl ON Tele Lest Cl PN Tele Nord Cl ON Tele Nord Cl PN Tele Nort Cl ON Tele Nort Cl PN*Tele Sudeste ON Tele Sudeste PN Telebahia PNA*Telebahia Cl PNB*Telebras ON Telebras PN Telebrasiiia ON Telebrasilia PN Telemar ON Telemar PN Telemig ON Telemig PNB*Telemig Cl ON Telemig Cl PNC*Telemig Part ON Telemig Part PN Telepar ON Telepar PN Telepar Cl ON*Telepar Cl PNB*Telerj ON*Telerj PN Telerj Cl PNB*Teles Rctb RON*Teles Rctb RPN*Telesp ON *P99

Telesp PN *P99
Telesp ON *199
Telesp PN *199
Telesp Cl ON Telesp Cl PNB*Telesp Cl Pa ON *
Telesp Cl Pa PN Trafo PNTran Paulist ON Tran Paulist PN Trikem PN Ultrapar PN Umbanco UNT*Unibanco PN Unipar PNBUsiminas PNAUsiminas PNBV C P PN Vale R Doce ONVaie R Doce PNAVarlg PNn. Vidr Smarina ONVigor PN —
Wefeel S/a PM •.—
Wiest PN ..

{*) Ações por lote de mil.

Qtd.
...38 000

Min. Máx. Fech. Osc.%
0,45 0.47 0,45..2.400.000 12,70 12,80 12.70. 325 000.000 6.00 7.00 7.00127.000 101.39 115.00 106.00.. .9.700 000 69.00 70.50 70.00200.000 27.80 27,80 27,80100.000 17.30 17,30 17.30153 900.000 18.50 18.80 18.50.1 000.0004.600.000 21,70 21,70 21,7021,00 21,30 21,3020.000 135.00 135,00 135.00...22.850000 152.10 158.00 152.99500 000 0.11 0.11 0,113 576.000 1.72 1.80 1,76...40.400.000 7,62 8,50 7.65370.000 1.56 1,59 1.5825.000 0.41 0.51 0.50. 22 500 000 184.06 187.00 186.00141 000 000 5.30 6.00 5.500.304,005,503,20

...200009.400.000.174.500.00067.500.0002.000.00015.300.000

0,304,255,933,38

-4.2-2,3
+4,4+6,0+1,4+1,0-1.1-1.5-0,9
+1.4+3,8-2,5-8,3-1,6
+0,6+1,2+6,3
+4,1+3,4+3,60,304,305,943,3824,10 24,50 24,103,15 3,20 3.206.850.000 115.00 127.50 127.5070.000 115.00 124.00 124.00 +12,748.000 1.70 1.70 1.70 -6.0

7.000 2.15 2,15 2.15 +0.4
,..40000.000 2.25 2.25 2,25.10.400 000 1.37 1.80 1.80 *31.3
..21 500000 028 0.29 0.28 -6.6
, . . .200 000 10.95 10.95 10.9570.000 0.99 0.9910000 0,55 0.555800.000 2,90 2.92...33.000 7.64 7.65

+2,7-0,8
+1,5+2,0

0,990,552,907,65

0,990,552,907,642.800.000 55.00 56.90 56,804 000.000 3.92 4.00 3.923 580.000 92.00 96,50 92.00 =
5.000 50,02 50.02 50,02 +25.0
100.000 3,90 3.90 3,90 +35,8
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2.800.00013.00011.0005.000623.100 00071 000 00026.00058.0001.000.1.0001.0001.00095.000200.0003.450.0006.000...300.000...470.000
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220.000 22.00 23,00 22,00...269.600.000 0.04 0.04 0,04.. 358.200.000 0.04 0,05 0.0450.000 420.00 420,00 420.00...1.200.000 399,99 404.99 400.0029.50 31,00 31,0042,70 44,00 43,1344,50 45,90 45,89
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Detran enterra a burocracia

Paulo Nicolella

¦ Serviços pela Internet, novos postos
e vistoria com TV facilitam o acesso

DANIELE LUA

As longas filas e a rotina buro-
crática que inferniza usuários dos
serviços do Detran-RJ estão che-
gando ao fim. Ontem, o presidente
do órgão, Eduardo Chuahy, anun-
ciou um pacote de medidas e pro-
jetos que, a partir de janeiro, farão
com que os motoristas fluminenses
economizem tempo e principal-
mente paciência. Entre as novida-
des estão a informatização de pra-
ticamente todos os serviços, a cria-
çâo de quatro novos postos de vis-
toria e a redução em 15 dias do
processo para a retirada da primei-
ra via da carteira de motorista.

"Não 
quero mais usuários aqui

no Detran. A partir do ano que
vem, tudo poderá ser feito pelos
Correios ou pela Internet", disse,
Chuay. Um dos serviços mais pro-
curados - a retirada da Ia via da
habilitação - poderá ser quase todo
tocado pela rede. Além disso, as
provas de leis de trânsito no Mara-
canã serão descentralizadas, nos
moldes do vestibular.

A primeira etapa do novo pro-
cesso - depois da inscrição do can-
didato em uma auto escola - é a es-
colha da clínica particular para os
exames médicos e psicológicos. As
opções estarão na liome page do
Detran, onde também poderá ser
feito o agendamento. O resultado
das provas - que sairá na hora-
também estará na página. A auto
escola, então, marcará o exame de
legislação também pela Internet,
cujo resultado também será ime-
diato para a marcação da prova
prática. Com essa apresentação na
Internet, acabará o envio de resul-
tados - em papel - entre os órgãos.

Todos os demais serviços do
Detran também poderão ser reali-
zados ou consultados pelo site
www.detran.rj.gov.br. Entre eles.

o agendamento para o licencia-
mento anual; consulta a multas e
pontuação negativa; impressão de
formulários; comunicação de ven-
da, mudança de cor, endereço ou
combustível do veículo; além da
retirada do "nada consta". Até en-
tão, todos os serviços eram feitos
na sede do órgão ou em postos do
Banerj. O início dessa fase da in-
formatização ficou para o segundo
semestre de 2000, já que o Detran
aguarda liberação de verbas do es-
tado para a compra dos softwares.
Outra novidade é a parceria com a
BR Distribuidora, que terá em seus
postos máquinas em que poderão
ser retiradas on-line a carteira de
identidade, num prazo de dez dias
do pedido.

Postos - O Detran também
inaugura, até março, dois novos
postos de vistoria, na Vila Militar e
na Ilha do Governador, com capa-
cidade para 300 vistorias/dia, cada
um. Até julho, serão inaugurados
outros dois postos, na Tijuca (Rua
Haddock Lobo) e no Aeroporto
Santos Dumont. No total, serão
abertas duas mil novas vagas tem-
porárias. O motorista também terá
mais conforto no serviço de visto-
ria. Os postos passarão a ter sala
com ar condicionado e circuito in-
terno de TV, que permitirá ao dono
do veículo acompanhar a vistoria.

O Detran pretende ainda aper-
tar o cerco aos infratores, princi-
palmente os que dirigem ônibus. Já
está pronto o sistema que irá mui-
tar as empresas que não indicarem
o real infrator em 15 dias, a partir
da data da infração. A multa pela
não identificação do real infrator
começará a ser enviada já em feve-
reiro. "As empresas nunca pagam,
sempre conseguiram escapar", de-
nuncia Chuahy, que pretende mon-
tar um sistema só paia controlar as
infrações de trânsito no setor.

Chuay exibiu as multas, com fotos do carro e do motorista

Três dias para achar clone

A partir de fevereiro, as denún-
cias de clonagem de veículos pode-
rão ser resolvidas em até três dias
pelo Detran. Hoje, o tempo entre a
entrada do recurso no órgão e o re-
sultado da investigação pode chegar
a três meses. Este é um dos princi-
pais objetivos do novo modelo de
notificação que será expedida pelo
Detran aos motoristas que comete-
rem infrações na Linha Amarela e
nas rodovias estaduais. A partir do
ano que vem, as multas aplicadas
por lombadas eletrônicas e radares
chegarão a casa do infrator com
uma foto da placa do veículo no
momento da infração, como adian-
tou ontem o JB.

O Departamento de Estradas e
Rodagem (DER) irá inverter, em ja-
neiro, a posição dos radares e lom-
badas para que seja captada a ima-
gem da parte frontal do carro. Na
foto, aparecerá a placa do veículo e
o rosto do infrator, mas a identidade

do motorista será preservada na no-
tificação da multa. A fisionomia do
condutor do carro só será consulta-
da pelo Detran caso haja um recur-
so de suspeita de clonagem. Os ôni-
bus e caminhões não serão atingi-
dos com o novo sistema."Na multa, a imagem do infra-
tor será coberta por um mosaico.
Não queremos criar brigas conju-
gais", brinca o presidente do De-
tran, Eduardo Chuahy, que en-
viou ontem um ofício à prefeitura
sugerindo a implantação do siste-
ma na cidade do Rio. Segundo
Chuahy, o órgão recebe, por mês,
200 processos de clonagem. O
banco de dados com as fotos dos
infratores também ficará à dispo-
sição da secretaria de Segurança
Pública. A notificação (com a fo-
to ampliada) poderá ser vista na
Internet, na página do DER, e a
senha para o acesso estará im-
pressa na multa.

Mudangas previstas

Como sera Como 6

m 0 licenciamento anual, consulta ¦ 0 agendamento e feito por . 1 •
a multas e pontuagao negativa telefone. As consultas, no
impressao de formularios sera feito Banerj, que s6 fornece o nu-
via Internet. mero da infragao e o valor. 0

formulario e dado no Detran.

Serao abertos quatro novos postos ¦ Existem 12 postos no Rio e
de vistoria com capacidade de 300 4 na Regiao Metropolitana,
vistorias diarlas. todos superlotados.

Criagao de sistema que multara as ¦ As empresas nunca pagaram
empresas que nao indicarem o real multas, segundo Eduardo Chuay.
infrator em 15 dias.

Instalagao de salas com ar condi- ¦ 0 motorista fica em pe, ao
cionado e circuito de TV para lado do veiculo, acompanhando
motorista acompanhar a vistoria. a vistoria.

Todos os servigos do Detran poderao ¦ Hoje, os servigos sao agenda-
ser agendados via Internet. dos pelo telefone.

Fornecimento do "nada consta" pela ¦ So pode ser retirado no De-
Internet. tran.

Fotografia digital dos veiculos ¦ Nao existe tal sistema.
vistoriados para a criagao de um
arquivo de carros.

Inclusao da aferigao de ruido na ¦ 0 ruido nao e medido.
vistoria. A partir de 2001, o topico
sera um item de reprovagao.

Implantagao do sistema de URA, que ¦ Todos os servigos sao feitos
fornece os numeros para atendimento pelas atendentes, o que con-
automatico. gestiona as linhas telefonicas

Criagao de bancos de dados que serao ¦ Nao existe tal sistema.
acessados por impressao digital.

Implantagao do Detran On line em ¦ Hoje, existem postos volantes
onibus e caminhonetes, via satelite. que precisam de autorizagao da

Telemar para a conexao.

0 processo para a 1a habilitagao ¦ 0 agendamento e por telefone
renovagao sera feito via Internet, e os resultados das provasen-
reduzindo em 15 dias o servigo. viados em papel para o Detran.

Arvore de Natal é atração noturna

Decoração atrai

cariocas e vira
"point" 

na Lagoa

ALUIZIO FREIRE

A maior árvore de Natal do
mundo, flutuando na Lagoa Rodri-
go de Freitas, mudou o comporta-
mento noturno dos cariocas e tor-
nou-se mais um ponto de atração
turística na cidade. Na noite de do-
mingo e até a madrugada de se-
gunda-feira, casais de namorados,
crianças, famílias inteiras e turistas
estrangeiros admiravam a bela ar-
mação de 76 metros de altura, ilu-
minada com 2,1 milhões de mi-
crolâmpadas. Os cisnes-pedali-
nhos foram muito procurados no
píer do Parque do Cantagalo. To-
dos queriam ver a árvore de perto."O movimento triplicou. E,
agora, começa a partir das 18 ho-
ras, quando escurece", diz Pauli-
nho Vilas-Bôas, dono de uma frota
de 30 pedalinhos, que cobra RS 10
pelo passeio de 30 minutos para
dois adultos e uma criança. Ontem
à noite, cerca de 50 pessoas fize-
ram o passeio, pelo menos 20 tu-
ristas. O americano Peter Hun-
dens, 18 anos, estava ansioso. "Es-
tou apreciando daqui, mas não vou
resistir. Quero chegar mais perto",
disse, correndo para a fila.

O trânsito das avenidas Epitá-
cio Pessoa e Borges de Medeiros
estava lento. Ninguém conseguia
passar indiferente. Muitos estado-
navam e desciam com a família
para tirar uma foto com a árvore
no fundo. "Ele 

prometeu me tra-
zer aqui paia ver de perto. Estou
encantada", contou Liseti Manta,
72 anos, agradecendo o presente
ao marido, Milton Manta, 72, que
também levou a cunhada Léa Bo-
ba, 75. "Eles ficaram até mais
românticos", brincou Léa.

O arquiteto Lino Araújo, 37
anos, resolveu atender aos pedi-
dos das filhas Mila, 3, e Júlia, 5.'Todas as vezes que passava por
aqui com elas, insistiam para eu
parar. Mas nunca havia tempo.
Hoje, resolvi atender os pedidos e
está sendo maravilhoso", admitiu,
ao lado da mulher, Vânia, 39, e da
mãe Dalva, 62.

A árvore, que fica em uma pia-
taforma móvel no espelho d'água,
possui iluminação dourada, mas,
quando apaga, produz um efeito
prateado que encanta as pessoas
que apreciam do mirante. "Con-

quistaram a gente com essa beleza
toda. É impossível pensar em coi-
sas ruins nesses momentos", em-
polgou-se a secretária Sandra Pai-
va, 38 anos, que passeava com a
filha Kiannes, 8, e o sobrinho Dio-
go, 14.

Estefan Radovicz

Iluminada, a árvore também é atração para os românticos

Bactéria mortal

é identificada

LUCIANA CABRAL

A bactéria que causou um
surto de infecção hospitalar no
Hospital Maternidade Oswaldo
Nazareth, na Praça 15 (Centro),
- e resultou na morte de cinco
bebês - foi identificada ontem
como sendo a Enterobacter
Cloacae. "As bactérias, encon-
tradas no sangue das crianças,
agravaram o estado infeccioso
delas", explicou Vera Pantoja,
coordenadora da Comissão de
Infecção Hospitalar da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Os exames realizados no Hos-
pitai Municipal Souza Aguiar
concluíram que a parasita é resis-
tente aos antibióticos utilizados
pela equipe médica. A enterobac-
ter é comum nos intestinos hu-
manos e tem aspecto parecido
com a klebsiella, mais conhecida
nas maternidades. A enterobacter
é um tipo que desenvolveu resis-
tências aos medicamentos e que,
ao passar para a corrente sanguí-
nea, a partir da manipulação de
pacientes, pode desenvolver gra-
ves processos infecciosos.

Entre as 21 crianças que fo-
ram infectadas após as mortes,
quatro receberam alta e 17 conti-

nuam internadas na unidade de
tratamento intensivo (UTI). As
crianças que nasceram após a i
descoberta da infecção hospitalar |j
e precisavam ser atendidas em ,
UTIs foram isoladas em um novo
espaço, criado provisoriamente
pela direção do hospital.

A Secretaria Municipal de
Saúde divulgou uma nota pedin-; .
do investimentos em unidades
neonatais e obstétricas na Região;
Metropolitana para desafogar a .
procura pelas maternidades dá rê- "
de municipal, que estão supèrlõ-
tadas. O Ministério da Saúde; a;
Secretaria Estadual de Saúde, o -
Conselho Regional de Medicina,- 2
a Sociedade de Pediatria do Está- '

do, o Juizado e a Promotoria da '

Infância e da Juventude foram, -
segundo a nota, alertados {jelb 

"

município. Hoje, o Ministério Pú-
blico se pronuncia sobre o caso;:: '

Esta semana a Secretaria éstá- íf
dual de Saúde anunciou investi-;'
mentos de quase R$ 10 milhões^
para compra de equipamentos
destinadas às unidades neonatais. 

'

Amanhã será divulgado o editàl »
de licitação. Há previsão de aber- !
tura de 202 novos leitos em 14 1

maternidades no município do; •
Rio e interior do estado.

if.' ,&• .}

Shoppings do Rio adotam 
primeira 

nora 
gratuita!

JOÃO CARLOS LEAL

Os shoppings do Rio tiveram
que trocar mais do que roupas
apertadas e presentes repetidos no
primeiro dia útil de funcionamento
depois do Natal. Tiveram também
que trocar as tabelas de preços dos
seus estacionamentos. Desde on-
tem, por força de uma nova lei mu-
nicipal - a 2.951 - todos estão im-
pedidos de cobrar pelos primeiros
60 minutos de permanência dos

carros nas vagas que oferecem. A
lei regulamenta o tempo de gratui-
dade que, até ontem, era diferente
em cada shopping.

Durante a tarde de ontem, o
JORNAL DO BRASIL percorreu
os shoppings da Zona Sul e da Bar-
ra e encontrou todos os caixas de-
vidamente orientados a conceder a
gratuidade. A maioria, contudo,
não estampava a decisão da Câma-
ra em nenhum lugar visível - exce-
ção feita ao Barrashopping - e o

que foi possível perceber é que a
orientação dada era a de cobrar pri-
meiro para, se o cliente lembrar da
nova lei, oferecer a hora gratuita
depois."Achei ótimo. Os 20 minutos
de gratuidade daqui eram muito
pouco. A gente gasta lOh só para
achar uma vaga", alegrou-se o sar-
gento do Exército, Ricardo Gaio,
36 anos, depois de sair de uma bus-
ca infrutífera por um determinado
modelo de circulador de ar no Bar-

rashopping, com a mulher. "Fica-
mos 30 minutos e não achamos na-
da. Se fosse antes, eu teria de pagar
apenas para saber que aqui não tem
o que eu quero", acrescentou.

A alegria, porém, pode durar
pouco. A Associação Brasileira de
Shopping Center acredita que as
empresas administradoras deverão
entrar com um pedido de liminar
contra a lei municipal até amanhã.
Os shoppings, que já venceram a
guerra da gratuidade irrestrita do

estacionamento, esperam ganhar
esta também, amparados em duas
decisões do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF): a de que só a Câmara
dos Deputados tem poder para le-
gislar sobre direito civil e a que ga-
rante o uso da propriedade privada
como o dono bem entender.

O vereador Alexandre Cerru-
ti, autor da lei, também pretende
resistir. "Cada shopping tem
uma regra e isso confunde o con-
sumidor. Uma hora é um prazo

razoável", explica. Em uma ho- ;
ra, segundo o JB verificou on-.
tem, é possível estacionar no úl-'
timo piso do Rio Sul, visitar dois
de seus andares de lojas (13 mi-,
nutos em cada), tomar um café
acompanhado de torta (seis mi-, 1
nutos), tirar oito fotos ins-
tantâneas (um minuto) e comprar
um sapato, 44, bico largo, depois
de fazer o vendedor subir seis
vezes até achar o tamanho certo
(20 minutos).

I
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Detenção 
para quem 

estiver com morteiro

ELIANE MARIAf j K«
; A publicidade sobre o Réveil-
|lon 2000. divulgado amplamente
;como o "Réveillon do milênio",
;promete arrastar milhões de pes-

. ;soas para assistir à queima de fo-
,gos nas praias do Rio. Com tama-
;nha aglomeração, cresce também
;o risco de acidentes com fogos de
jartifício, que todo ano levam inú-
;mera$ vítimas às emergências dos
Ihojpitais. Para evitar que esses
Inúmeros se multipliquem, a vi-
jgilância na orla será reforçada.
lOs soldados do 19° BPM (Copa-
Icabana), por exemplo, têm ordem
Ipara prender quem for encontrado

jcom morteiros.
I "O uso de fogos deve ser con-
Itrolado. Um acidente pode tomar

Igrandes proporções", disse o co-
| mandante do 19° BPM, coronel
IFernando Belo. De acordo com o

| (Comandante, aquele que for pego"portando fogos de artifício será
II levado para a delegacia, onde fi-
\ Jcará detido até o fim da festa. Fer-
Ijnandõ acrescentou que esta tam-
!bém deve ser a postura adotada

; Inas demais praias.
;! A preocupação com os mortei-
!ros se justifica. Médicos e bom-

;!beiros são unânimes em afirmar
" ique a maior parte dos ferimentos
iocorridos durante as festas de

;! Ano Novo é causada por fogos de
;!artifício levados individualmente
' !às praias. O perigo é tanto que o
ifolder que será distribuído pelo
! Corpo de Bombeiros no dia 31'faz três referências aos explosi-
!vos: não ficar próximo a áreas de

queimas de fogos; evitar a pre-
sença de animais nestes pontos e
não fazer queima sem autoriza-
ção.

Na montagem da queima de
fogos das praias, a cautela é a
mesma. Em Copacabana haverá
uma grade de proteção de 1,5 me-
tro nas 10 mil bombas espalhadas
em dez pontos. O dispositivo ser-
ve para segurar os morteiros, caso
haja falhas no lançamento, que
será controlado por uma mesa
eletro-eletrônica. "As 

pessoas não
devem ficar na frente das bombas
porque elas estarão direcionadas
para o mar, onde cairão as carca-
ças", alerta Patrícia Junqueira,
uma das sócias da empresa Pro-
mo 3. Patrícia aconselha que as
pessoas mantenham uma distân-
cia de 2 metros das bombas e não
soltem foguetes perto delas, o que
adiantaria a detonação.

As cerca de dez toneladas de
fogos usadas nas bombas que o
Grupo Ait montará em Ipanema,
Leblon e Flamengo têm grade de
proteção de 2 metros. A detona-
ção dos fogos será feita por com-
putadores, com uma área de iso-
lamento em torno das bombas de
5 metros. "Esta área é segura
mas, em termos de visibilidade, o
ideal seria ficar de 300 a 500 me-
tros distante da bomba", aconse-
lha Heraldo Passos, presidente do
grupo. De acordo com Heraldo,
não há riscos de que as pessoas se
machuquem com as carcaças.
"Estes fogos se destroem com a
explosão e não há chance de re-
torno", garantiu.

Paulo Nicolella-30/12/98

Segundo especialistas em queimados, os fogos manejados por profissionais não oferecem risco

¦Evitar soltar morteiros ou outros
tipos de dispositivos manuais.

Colocar o morteiro em um ca-
bo de vassoura ou bambu para
que a explosão ocorra longe, to-
mando cuidado com quem esti-
ver em volta.

Evitar os morteiros mais pos-
santes, como os de 12 tiros, que
são mais comuns.

COMO EVITAR ACIDENTES

Não ficar próximo dos locais
onde os fogos são detonados.

Evitar andar na areia da praia
no dia seguinte e mexer em res-
tos de fogos de artifício abando-
nados.

Caso fique ferido, procurar
imediatamente um serviço espe-
cializado mais próximo. Os hos-
pitais Miguel Couto (Zona Sul),

Souza Aguiar (Centro), Andaraí
(Zona Norte) e Pedro II (Zona
Oeste) têm cirurgiões plásticos
de plantão.
¦ Tomar as doses necessárias de
vacinas antitetânicas após os pri-
meiros socorros.
Fonte: Departamentos de Cirur-
gia Plástica dos hospitais Mi-
guel Couto e Souza Aguiar.

O perigo 
de brincar com fogos de artifício

'LUCIANA CABRAL
•I

1 Nas últimas festas de fim de
ano cresceu o registro de casos de

queimaduras por fogos de artifí-
icio nas emergências dos hospitais

do Rio. Até crianças foram víti-
mas de amputações. "Cada dia'está 

mais fácil comprar, talvez
por" isso tenham se tornado mais

•comuns os acidentes com fogos",
acredita a chefe do Serviço de Ci-

¦rurgia Plástica do Hospital Souza
Aguiar, Irene Daher.' 
_ A causa é quase sempre a mes-

ma: explosão incorreta de mortei-
ros manuais, também conhecidos
como foguetes. Já os megashows
pirotécnicos nas praias, onde é
grande a aglomeração de pessoas
- segundo os cálculos da prefeitu-
ra, somente Copacabana deverá
receber 3 milhões de pessoas -
raramente provocam vítimas. Pa-
ra os médicos, as medidas de se-
gurança adotadas são corretas
porque mantêm o público distan-
te do local da explosão.

A surpresa nos últimos anos
no Hospital Municipal Miguel

Couto foi a quantidade de crian-
ças com lesões nos pés e nas mãos
um dia depois da festa de Réveil-
lon. Ao voltarem à praia para brin-
car na areia, elas entraram em
contato com resíduos dos fogos e
se queimaram. 

"Como a laceração
é muito grande, é muito difícil o
reimplante e só resta a amputa-
ção", esclarece a cirurgiã plástica
do Miguel Couto, Kátia Perin.

O guarda municipal Valério
Muniz, 32 anos, quase viu sua
carreira ir por água abaixo há
quatro anos. Ao recolher algumas

cápsulas de morteiros na manhã
do dia primeiro no telhado de ca-
sa, em Pedra de Guaratiba (Zona
Oeste), um deles explodiu. "As

pontas dos meus dedos indicador
e polegar arrebentaram", conta.
Meses depois, ficaram apenas as
marcas da queimadura e o medo.
"Eu dei sorte, mas agora sei do
perigo", concluiu. "Adolescentes
e maiores de 40 anos são as víti-
mas mais constantes, enquanto
para os primeiros conta a inexpe-
riência, os últimos, apesar de
acostumados, se surpreendem

com uma falha nos dispositivos",
explica Irene.

Kátia lembra também o caso
do dono de uma pizzaria na Zona
Norte. Aos 47 anos, ele comprou
o primeiro carro e tirou a cartei-
ra de motorista nas vésperas do
Réveillon. Empolgado, comprou
vários morteiros e foi para a Pra-
ia de Copacabana comemorar."Recebemos ele aqui no Miguel
Couto e tivemos que amputar
três dedos, ele não conseguia
acreditar no que tinha aconteci-
do", lembra Kátia.

BOMBA
Imagens da Terra
no céu de Ipanema
A empresa Procter & Gamble,
patrocinadora do Réveillon em
Ipanema, investiu em efeitos
especiais, misturando tecnologia e
criatividade. A empresa importou a
bomba holandesa World 2000, que
vai projetar nos céus de Ipanema a
imagem do planeta Terra vazada
com o número do próximo ano. O
espetáculo dos fogos partirá de
quatro pontos, com duração de 20
minutos, formando figuras e uma
cascata luminosa de 200 metros.
Serão cerca de oito toneladas de
explosivos. A contagem regressiva
será feita num telão com a projeção
de desenhos que simbolizam 20
capitais brasileiras.

TIROS
Presos ladrões de
carro na Z. Oeste

Márcio Elias de Oliveira, 27, e
Cléber da Silva Oliveira, 23,
foram presos na madrugada de
ontem por terem roubado dois
carros. Os dois haviam roubado
a Parati LHT 3681 em Bangu e
abandonaram o carro em
Campo Grande, onde furtaram
o Gol vermelho LBD 8874. Na
Estrada do Monteiro, os
rapazes cruzaram com uma
patrulha da PM, que iniciou a
perseguição. Após troca de
tiros, os bandidos foram
interceptados e detidos na
altura de Vila Nova. Márcio e
Cléber foram levados para a
35a DP (Campo Grande).

AEROPORTO
Decoração de Natal
enfeita o Tom Jobim

O Aeroporto Internacional
Galeão Antônio Carlos Jobim
está com uma decoração
diferente neste período de Festas.
São 125 mil gotas douradas que
formam duas grandes árvores de
Natal com 22 metros de altura
cada uma. Elas estão ao lado da
Torre de Controle, nos jardins do
aeroporto. Foram usados mais de
15 quilômetros de cordões de
nylon e 3 mil metros de cabos ,¦
elétricos para fixar as lâmpadas.

Um 
quarto 

dos 
quartos 

está vazio

¦ Rede hoteleira do Rio, que aumentou preços em até 1.110%, está com 75% de ocupação para a festa do Réveillon

De pouco adiantaram as pro-
moções de última hora. Os preços
astronômicos, com expectativa ini-
ciai de 100% de ocupação, para o
aluguel de quartos na rede hotelei-
ra do'Rio na virada do ano, afastou
os- potenciais hóspedes. Con-
seqüentemente, a expectativa de
ocupàção de 100% dos quartos

• 'acabou frustrada. Segundo o presi-
dente' da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis (AB1H-RJ),
Álvaro Bezerra de Mello, os hotéis
cariocas, em especial os localiza-
dos na orla de Copacabana, que
hoje estão com projeção de 75%
de ocupação para o Réveillon te-
rão. no máximo, entre 80% e 90%.

Quando ainda acreditavam que
seria fácil chegar à taxa de 100%
de ocupação, muitos hotéis au-
mentaram a tabela de tarifas. Al-
guns chegaram a majorar o preço
da diária em 1.110%, em relação à
praticada usualmente. Como a pro-
cura foi muito menor do que a ini-
cialmente imaginada, os hotéis de-
ram início a uma espécie de liqui-
dação. Mas, nem a redução de pre-
ços dos pacotes, significando uma
economia de até RS 500 no valor
da diária, convenceu os hóspedes
potenciais. Com todas as promo-
ções, os donos de hotéis viram
20% das reservas feitas pelas agên-
cias de turismo serem canceladas.

" Além do aumento da tabela de
preços, que assustou hóspedes po-
tenciais, a AB1H aponta também
como causa da não ocupação total
dos hotéis o grande número de
pessoas que estão alugando imó-
veis ou se hospedando na casa de
parentes e amigos. "Cada vez mais
aumenta a vinda da população de
Niterói e da Zona Norte para o Ré-
veillon em Copacabana", afirmou
dntem o presidente da ABIH-RJ,
durante a divulgação do balanço

Paulo Nicolella
mensal da rede hoteleira feito pela
instituição.

O erro de cálculo na definição
dos preços para o Réveillon foram
creditados a uma visão comum em
todo o mundo. "Se o motivo para
as taxas de ocupação não terem
chegado a 100% foi o aumento dos
preços, então houve um erro inter-
nacional", justificou Álvaro Bezer-
ra de Mello.

Bug do milênio - Na hora de
achar um culpado para a frustração
da expectativa de ocupação de
100%, usa-se até mesmo o bug do
milênio como bode expiatório.
"Muitas 

pessoas que viriam de
longe estão com dificuldades de
chegai'. Elas são recomendadas a
não viajar porque pode haver pro-
blemas com suas contas bancárias,
entre uma série de outras coisas",
afirmou Álvaro Bezerra de Mello.

No entanto, o presidente da
Riotur, Gérard Bourgeaiseau, ain-
da acredita que o prejuízo possa
ser diminuído nesses últimos dias
de 1999. E torce para a tradição
brasileira de deixar tudo para a úl-
tima hora ser mantida. 'Tenho cer-
teza de que os hotéis estarão lota-
dos no dia 31. Na última hora, pa-
ra atrair os clientes, os preços caem
e são feitas algumas concessões".

Tirando os problemas com a
atração de turistas para a rede ho-
teleira, a festa de Réveillon pro-
mete ser um grande sucesso inter-
nacional, pelo menos do que de-
pender da cobertura da imprensa
internacional. Segundo o presi-
dente da ABIH-RJ, 70 redes de te-
levisão de todo o mundo estão cre-
denciadas para a cobertura do
evento. "O nosso Réveillon não
deixa nada a dever aos de Nova
Iorque, Sidney, Hong Kong e Pa-
ris", concluiu o presidente da Rio-
tur, Gérard Bourgeaiseau.

Apesar dos sorrisos, Borgeaiseau (E) e Bezerra de Mello fazem previsão de 90% de ocupação

As promoções, como a do quarto do Meridien, cuja diária caiu R$ 500, não atraíram hospedes

Dois PMs em

cada esquina

A Polícia Militar promete colo-
car duplas de policiais em cada
cruzamento de Copacabana e na
porta de cada hotel para oferecer
maior segurança aos cariocas e tu-
ristas que forem assistir à virada
do ano em Copacabana. Só para a
Rua Rodolfo Dantas, entre a saída
da estação Cardeal Arcoverde do
Metrô e a Avenida Atlântica, será
destacado um efetivo de 30 ho-
mens.

No total, serão empregados 2
mil policiais em Copacabana, sen-
do 300 do 19° BPM e o restante
de reforços de outros batalhões. A
Guarda Municipal também dispo-
nibilizará 2 mil homens para a
festa no bairro, divididos entre o
monitoramento do trânsito, o au-
xílio a turistas e o reforço do poli-
ciamento ostensivo. Já o esquema
de estacionamento será coordena-
do por 200 operadores da secreta-
ria municipal de Trânsito. "As
18h o acesso ao bairro será blo-
queado em 19 pontos. A passa-
gem só será liberada a motos, tá-
xis, ônibus e vans credenciadas",
explica o coordenador de Vias Es-
peciais da secretaria de Trânsito,
major José Mauro de Farias.

A Ia Vara da Infância e da Ju-
ventude terá um posto avançado na
Escola Municipal Cícero Pena, na
esquina da Rua República do Peru
com Avenida Atlântica, que servirá
como referência para abrigar
crianças perdidas. Se encontradas
por guardas municipais ou poli-
ciais, elas deverão ser imediata-
mente encaminhadas ao local. As
pistas externa e interna da Avenida
Atlântica serão fechadas, respecti-
vãmente, às 7h e às 17h do dia 31.

?
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Passageiros fogem de metrô 
quebrado

¦ Calor e superlotação na Linha 2 fez

dezenas de pessoas saltarem no trilho

Samuel Martins

DENISE OLIVEIRA

Um defeilo num irem da Li-
nha 2, que quebrou ao sair da es-
tação maracanã, fez com que os
passageiros danificassem a porta
de um vagão na manhã de ontem.
revoltados com a paralisação e,
segundo eles, com o descaso da
empresa. Os passageiros alega-
ram ter ficado presos 30 minutos
na composição, parada a 10 me-
tros da da estação do Maracanã,
sem que houvesse qualquer infor-
inação ou movimentação para a
retirada dos passageiros.

Como havia pessoas passando
mal por causa do calor, um grupo
resolveu abrir a porta do trem lota-
do à força e, correndo risco de ele-
trocução, voltou a pé pelos trilhos.
Isso obrigou o Metrô a desenergi-
zar toda a linha para evitar aciden-
tes. Houve princípio de tumulto na
estação e PMs do 6°BPM (Tijuca)
foram ao local.

O problema aconteceu às 7h50,
com a quebra de uma biela do trem
que deixava a estação do Maraca-
nã. Segundo os passageiros, houve
um aviso sobre o problema, pedin-
do que as pessoas aguardassem.
"Mas o trem estava lotado. Fica-
mos uns 30 minutos no maior ca-
lor, porque não tinha ar-condicio-
nado ou ventilação. Algumas pes-
soas passaram mal e o jeito foi
abrir a porta", disse o vigilante
Darven Guimarães Xavier, que pe-
gou o Metrô em Coelho Neto.

O diretor de marketing da con-
cessionária Metrô-Rio, Luís Mário
Miranda, disse que o problema po-
deria ter sido resolvido no máximo
em 8 minutos, caso os usuários não
tivessem quebrado a porta. 

"Foi a
primeira vez que o Metrô registrou
um ato como este. Os passageiros
é que provocaram um dano maior,
forçando a saída. Mas compreendo

que o calor e o trem lotado causam
um grande incômodo", disse.

Além do problema mecânico,
os usuários também reclamaram
dos funcionários que. segundo
eles, não estão preparados para
emergências. "Eles debochavam
da gente e ainda demoraram para
dar o comprovante de atraso. Todo
dia é isso. Chego sempre atrasada
por causa do Metrô", contou a au-
xiliar de escritório Sandra Rodri-
gues Soares, de 36 anos. Ainda as-
sustada, a auxiliar de enfermagem
Márcia Maria, 30, reclamou da
empresa. "Eles insistem em colo-
car trens velhos na hora do rush,
mesmo sabendo que vão enguiçar."

Segundo a assessoria do Me-
trô, a interrupção do tráfego durou
30 minutos e foi normalizada às
8h20. A composição era um trem
articulado, antigo, mas reforma-
do. A porta sanfonada, mais frágil
que as das composições da Linha
1, possibilitou que os usuários a
abrissem. Durante a paralisação
houve atraso nas demais estações
até a Pavuna.

O presidente do Metrô-Rio.
Roberto Simões, disse que as cri-
ticas à companhia não refletem a
opinião dos usuários. "Uma das
indicações positivas é a do núme-
ro de passageiros que passam pe-
la Linha 2 diariamente: subiu de
30 mil no início do ano para 130
mil hoje. Além disso, pela primei-
ra vez em 20 anos o Metrô tem
seus 210 carros em operação", ex-
plicou. Simões acrescentou que
dois projetos para a Linha 2 já fo-
ram enviados à Agência Regula-
dora de Serviços Públicos. Um
deles trata da redistribuição da
frota, e o outro elimina a transfe-
rência na estação Estácio, trans-
formando em uma só viagem o
trecho Pavuna/Praça Cardeal Ar-
coverde, em Copacabana.

Quando a Pohcia Militar estagcio Mciracana, o início de tumulto já estava controlado

Experiência aos domingos

O Metrô vá funcionar aos do-
mingos, nos horários de 7h às 20h,
no período de 2 de janeiro a 27 de
fevereiro. A autorização foi dada
ontem, em uma reunião extraordi-
nária do conselho da Agência Re-
guladora de Serviços Públicos (A-
sep). A medida, em caráter provisó-
rio, servirá para que seja avaliada a
qualidade de do serviço e também
para que a Asep analise com o con-
sórcio Opportrans os resultados de
custo-benefício para essa extensão
de horários. A Asep, no entanto, so-
licitou reforço do policiamento à
Secretaria de Segurança Pública e

proibiu o uso de trajes de banho no
interior das composições.

"Autorizamos a circulação aos
domingos, porque consideramos
um avanço essa preocupação da
concessionária. É mais uma opção
adicional para atender ao usuário,
principalmente nessa época de fé-
rias de verão", disse o presidente da
agência, Ranulfo Vidigal. Para au-
torizar a medida, a Asep exigiu que
seja feita uma ampla campanha de
divulgação para informar aos usuá-
rios. Preocupado com as brigas de
galeras na saída da praia, que já
ocorreram em outras épocas, o pre-

sidente da Asep resolveu encami-
nhar hoje um ofício ao secretário
Josias Quintal solicitando más po-
liciamento para o Metrô.

"Esses conflitos já provocaram
perdas patrimoniais e prejuízos pa-
ra os usuários. Queremos auxílio na
segurança e que isso faça parte do
planejamento da Polícia Militar",
afirmou Ranulfo. A Asep também
recomendou que seja feita uma
campanha educativa restringindo o
uso de trajes de banho nas composi-
ções. 

"É verão, mas as pessoas de-
vem usar roupas adequadas para
não agredir os demais usuários."

VIADUTO
Conde inaugura obra
na Linha Amarela ¦
A concessionária da Linha
Amarela inaugura, hoje, no
viaduto de Manguinhos, com a
presença do prefeito Luís Paulo
Conde, a primeira fase das obras
de expansão da via. Com 25 .
metros de extensão, o viaduto .
teve sua largura ampliada para 30
metros e agora passará a contar •
com quatro faixas de tráfego em
cada sentido. A segunda fase
deverá estar concluída em julho.

CORDOVIL
Corpo encontrado
em mala de carro
Um homem não identificado,
aparentando 25 anos, foi
encontrado morto no interior do
porta-malas de uma Parati preta
sem placa, estacionada em
frente ao número 320 da Rua
Pacheco Júnior, em Cordovil
(Subúrbio da Leopoldina). O
corpo estava com várias
perfurações de bala no corpo. ¦

BEBE
Infecção faz Natália
continuar internada
Natália, a recém-nascida
encontrada em Botafogo no fim de
semana, não irá para o Juizado de
Menores hoje, como previsto. Um
hemograma indicou sinais de
infecção e o tratamento, feito com
antibióticos, requer 10 dias de
internação. A assistente social do
Juizado, Eneida Teixeira de Castro,
confirmou, ontem, que o bebê já
tem pás. Apesar de a adoção ainda
não estar oficializada, um casá -
não revelado pela assistente - tem
a prioridade da adoção.
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Todos os produtos em promoção
com as melhores condições de pagamento.

Tudo em 3x sem Juros e sem entrada.
A 1' prestação, só em 5 de fevereiro. E a 2" após 30 dias.
Você leva o produto na hora e o pagamento vem depois.

Em até 12 vezes com ou sem entrada.
O Ponto Frio faz melhor para facilitar o que já era fácil.

Aceitamos todos os cartões de crédito, com taxas de juros promocionais.

OÃMÁMTUC'

À vista R$ 31 9.Ò0pB A. ~
3x

| R$318;
Sem juros
e sem entrada

SD 435/445
Panasonic
VIDEOCASSETE 4 CABEÇAS
Cabeças de 19 mícrons (grava 6 horas com qualidade 1 M 12x40,51 «Ríw.ia
de 2 noras). Relógio pré-ajustado da fábrica.
Rebobina fita 2 horas em 60 segundos. PAL-M/NTSC.

À visto R$ 393,30

1

3 x 131,10
s R$ 393,30

Sem juros
e sem entrada
OU12x49,93..iwv*>,39

KDSX 845

jamasagar

Pi

bsa M jB200 pe{ai

JVC 30 p*fat
AUTO-RÁDIO A LASER
Tuner HS-11. Seleção direta da faixa (1-1 2)
Memória de controle de som. Controlador
de CD changer. Terminais de saída.

XEROX
IMPRESSORA JATO
DE TINTA COLORIDA
Resolução de até
600x300dpi.
Velocidade de até 3 ppm.
Acompanha cabo de
ligação para PC.

À vista R$ 189,001

3x 63,00
» RS 189,00

Sem juros
e sem entrada
OU 10X2Z<M«I«$270,30
LIQUIDA

À vista R$ 39,90

Sem juros £
e sem entrada è

À vista R$73 .80
3xflíl

> ..

ArVNO
LIQÜIDIFICADOR COM
AUTOCLEAN

I À vista R$ 689 ,001
6x114,83

m RS688.98
Sem juros

e sem entrada
OUI2X87,SO>U

Cônsul^
REFRIGERADOR
342 LITROS
Porta reversível.
Prateleiras removíveis e
inclináveis. Degelo fácil.

xpress

f "j V'*-

Sem juros
e sem entrada

MO-MOTOR soo p*fa.
VASHICA
CÂMERA AUTOMÁTICA
Avanço automático. Flash
embutido. Tampa com trava
de segurança. Acompanham
filme, pilhas e capa.

IfSSi?'

CRA-34C 100 p«fai BÂMÂMTXA'dSgST

I À vista R$ 199,ool
3x 66,33

¦ M 199.00
Sem juros

e sem entrada

LIQUIDAÇAO

Bergamo'
ARMÁRIO EUROPA
Nas cores: mogno ou
marfim. Finíssimo
acabamento interno
na cor marfim.
Altura: 2,12m.
Largura: 1,34m.
Profundidade: 0,48m.
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* 
Wi120 p«fa*

De *2? a domingo, das 8h às 20h. ***' ^mr M I w w
Voe fc compro pêlo totefontí! em minutos e recebe em 24 horas..

^ 7» ISuperGarantia Bonzao. ("<£%£> Um ano a mais de tranqüilidade para você." I

Ofertas válidas até 30/12/99 ou enquanto durar o estoque. Formas de pagto. sem entrada: em 3x (0+3) e 6x (0+6) sem furos, lOx (0+10) tom taxa de
Juros de 6,94% a.m. e 123,71% a.a., e 12x (0*12) com taxa de juros de 6,90% a.m. e 122,71% a.a., sendo o 1" pagto, 35 dias da data da compra e
os demais a cada 30 dias. forma de pagto. a prazo: em 16x (1+15) com taxa de juros de 6,90% a.m. e 122,71% a.a., sendo o Io pagto. no ato da
compra e os demais a cada 30 dias. Os planos de pagamento sem juros sâo válidos apenas para os produtos publicados neste anúncio com esfes planos.-.1.  _ _^.l_ .12 1..H .1K.Í J-'! ..1 J. e 1W . J~ }...

Jito. Multa^morafária de2%,^naritiamento próprio ou pelo Banco Investcred. *Ápós aprovação de

Compre sem sair de casa': ®

www.pontofrio.com.b

; produto: valor da Super

PONTOFRIO

FAZ MELHOR. E PONTO.
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Tortura na 19a Delegacia

¦ Delegado afasta carcereiro acusado, com dois colegas, de espancar 20 presos

MÁRCIA TELLES
V f

A Corregedoria Geral de Poli-
cia vai instaurar inquérito para
investigar denúncias de espanca-
mento e tortura de 20 presos por
policiais da 19a DP (Tijuca) e 59a
DP (D. de Caxias). Em depoi-
mento ao delegado titular da 19a
DP, Aloísio Russo, quatro deten-
tos disseram ter sofrido com
pauladas em sessões de tortura,
inclusive sexual, no dia 18 de de-
zembro, quando foram transferi-
dos da carceragem de Caxias pa-
ra a delegacia da Tijuca. Os poli-
ciais também foram acusados de
roubar pertences dos presos, co-
mo cordões de ouro, relógios e
até uma bíblia.

Um dos detentos, Rogério Ri-
beiro da Silva, de 22 anos, con-

Psicóloga

detalha

denúncia

LÉA AGOSTINHO

Durante os quatro anos que
passou entrevistando presas no De-
partamento do Sistema Penitencia-
rio (Desipe) do Rio, a psicóloga
Olga Teixeira de Almeida se depa-
rou com muitas realidades: a ori-
gem da vida criminosa na violên-
cia doméstica, o aumento de mu-
lheres de classe média condenadas
por tráfico ou uso de drogas e a
queda na idade dessas mesmas cri-
minosas foram algumas revela-
ções. A mais chocante, porém, foi
o uso de tortura contra as presas,
denunciado domingo pelo JB.

Ontem, a psicóloga detalhou o
relato de abuso físico obtido em ju-
nho passado. Uma detenta, cujo
nome não revela, contou que, em
meados de 1998, foi torturada em
uma delegacia ao som de Erguei as
mãos, hit católico do Padre Marce-
lo Rossi. Segundo ela, seu algoz
gritava o refrão enquanto a agredia.
"Ela é de classe média, fala línguas
estrangeiras e é usuária de drogas.
Mas tem um problema no tendão,
de tanta pancada que levou", lem-
bra Olga, há quatro meses partici-
pando de uma pesquisa da Subse-
cretaria Estadual de Pesquisa e Ci-
dadania, ainda em fase inicial.

O relato preocupa a subsecretá-
ria, Bárbara Soares, responsável
pela coordenação da pesquisa reali-
zada nos presídios femininos do es-
tado: "Soube dos casos a partir das
experiências da Olga no Desipe. Se
ao longo do nosso trabalho, encon-
trarmos histórias como essas, serão
encaminhadas aos órgãos compe-
tentes. Mas nosso objetivo não é
ser fonte de denúncias", enfatiza.

Segundo a psicóloga, a detenta
torturada prometeu formalizar a
denúncia na Ouvidoria Geral de
Polícia, mas a chefe da Ouvidoria,
a socióloga Julita Lemgruber, ain-
da não recebeu o relato. "Desde

que assumi, há nove meses, não re-
cebi denúncia de maus tratos co-
metidos por policiais em mulhe-
res", afirmou.

Para ela, o medo faz calar as
presas. 

"Acho 
que isso pode até

existir com elas. Mas aconselho
que não deixem de recorrer à Ou-
vidoria. Só assim, poderemos neu-
tralizar esse comportamento",
acrescentou Julita Lemgruber. 01-
ga Teixeira vê com repúdio a vio-
lência policial. 

"Muitos agem as-
sim com as mulheres homosse-
xuais. A presa que me contou a
história da música do padre Mar-
ceio Rossi, por exemplo, é lésbica.
Li no JB sobre o carcereiro que
contou que as acha mais violentas.
Acho que disputam a força com os
policiais, e no fim perdem", avalia.

Para a psicóloga, que há dois
meses voltou a trabalhar em prisão
masculina - na Casa de Custódia,
na Frei Caneca- o histórico de
violência reforça a tese de que a
negligência começa no Estado,
que não oferece educação, saúde,
emprego. Bárbara Soares discor-
da: "Cada sociedade tem sua his-
tória, que não se explica de forma
simplória. Existem formas dife-
rentes de violência, cada uma com
causas próprias e referentes a rea-
lidades específicas. Não podemos
por a culpa só no Estado ou na so-
ciedade". afirmou.

tou que ao chegarem à 19a DP, às
22h, ele e os demais foram leva-
dos para um pátio interno onde,
depois de obrigados a tirar as
roupas, tiveram que beijar uns
aos outros. Rogério disse ainda
que, assim como os colegas, foi
forçado a caminhar nu, de quatro
no chão, enquanto era espancado
com cacetetes de pau e chicotes
de borracha. "O 

primeiro preso
que saiu do microônibus ganhou
uma paulada no crânio", afirmou
Rogério no depoimento.

Ele e os outros três detentos
apontaram o carcereiro da 19a
DP, Oswaldin Suhet Reis, como
o principal torturador. Eles con-
tam que ao pegar a Bíblia, Suhet
teria dito. "Deus é o caramba,
quem sabe o diabo não é aqui".
Os presos também acusaram os

policiais Marcelo e Vieira, da 59a
DP e o preso Marcus Vandolim
de terem participado do espanca-
mento. Suhet, segundo Aloísio
Russo, já responde a inquérito
administrativo e criminal por
tortura. "Na 19a DP sua função
se restringia apenas à burocracia.
Ele era proibido de lidar com
presos", disse. A denúncia da
tortura chegou primeiro à Ouvi-
doria Geral de Polícia, que enca-
minhou o caso à 19a DP.

Depois de ouvir quatro dos 20
detentos que se apresentaram es-
pontaneamente, o delegado afas-
tou o carcereiro Suhet e transfe-
riu Vandolim para a 26a DP (To-
dos os Santos). "Fiz meu papel.
Cabe agora à Corregedoria invés-
tigar o caso já que existem poli-
ciais envolvidos, inclusive de ou-

tras delegacias", disse Russo, que
também encaminhou todos os de-
tentos para exame de corpo de
delito no Instituto Médico Legal.

O resultado deve ficar pronto
esta semana. Mas, segundo o de-
legado, os detentos que presta-
ram depoimento apresentavam
marcas de espancamento pelo
corpo. A Corregedoria deve ago-
ra ouvir todos os envolvidos, in-
cluindo a equipe de plantão na
19a DP no dia da transferência.
Os depoimentos e todo o traba-
lho do delegado foi acompanha-
do por uma assessora da ouvido-
ra Julita Lengruber. "Sempre ti-
vemos notícias de tortura de pre-
sos. A diferença é que agora será
tudo investigado", afirmou a Ou-
vidora de Polícia e ex-diretora
do Desipe.

João Cerqueira

Jesus, o líder, disse que a maioria dos ocupantes está desempregada e sem lugar para morar

PM cerca ocupantes

de edifício no Centro

Invadido na noite de Natal por
integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto (MTST),
o Edifício Plínio Catanhede, na
Avenida Graça Aranha esquina
com Avenida Franklin Roosevelt,
de propriedade do INSS e desati-
vado há 5 anos, viveu ontem um
dia de apreensão. PMs do 13°
BPM (Praça Tiradentes) foram
enviados ao local e não permitiam
que as pessoas que deixavam o
prédio retornassem. Quem ficou
enfrenta condições de higiene e
habitação muito ruins.

Os PMs ocupam, desde a ma-
nhã de ontem, a porta de entrada
do prédio. Segundo o sargento
Gualter Costa, responsável pela
operação, não há ordem de deso-

cupar o prédio, mas não se permi-
te a entrada de ninguém. "Deste

modo, enfraquecemos o movi-
mento. Muitos integrantes do
MTST saíram e estão impedidos
de retornar", disse Gualter.

A situação dos moradores não
é nada boa. As 50 famílias que in-
vadiram o local - cerca de 150
pessoas, segundo a organização -
estão com mantimentos no fim e o
prédio não tem água potável. A
cisterna, embora cheia, está suja.
O integrantes a utilizam para lavar
o chão dos quartos e para dar des-
carga no banheiro."Sobrevivemos com a solida-
riedade da população. As pessoas
vêm aqui e nos dão mantimen-
tos", disse o líder do grupo, que se

CINEMA E AMIZADES Jorge Cecílio

L

A missa de sétimo dia do produtor de cinema Carlos Niemeyer contou com a presença defami-
liares, amigos, jornalistas, artistas e membros do Clube dos Cafajestes, do qual Carlos foi fim-
dador. O momento de maior emoção foi quando o filho Alexandre leu um texto em homenagem
ao pai. A mensagem lembrava o quanto Carlos foi importante para o cinema e, principalmente,
para os amigos. "Era uma pessoa leal, que sempre esteve cercado de pessoas queridas e que
amava a família, principalmente sua mulher".
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Edmo Zarife ? 1940 t 1999

Inovador do rádio

"Brasil...il...il...il". Foi es-
se bordão, usado em trans-
missões esportivas, que eter-
nizou a voz do comunicador
Edmo Zarife, que morreu
anteontem, em Niterói, aos 59
anos, de problemas cardíacos.
Estava internado na clínica
Procordis, em Santa Rosa.
Com 25 anos de carreira, a
primeira chance como locutor
surgiu no estúdio de ondas
curtas na Rádio Globo. Na
RÁDIO JORNAL DO
BRASIL trabalhou com Jor-
ge da Silva, o Majestade, seu

professor que o ajudava na
pronúncia e impostação de
voz. De lá, voltou para a Rá-
dio Globo substituindo
Roberto Figueiredo no
Repórter Esso. Depois de 19
anos na casa, Edmo ganhou,
em 1984, um programa só
seu: o Show das cinco, Rio de
todos nós. Seu último traba-
lho foi o programa Super Pa-
radão. Era a voz padrão da
Rádio Globo. Foi sepultado
ontem, em Friburgo, cidade
onde nasceu. Deixa mulher e
duas filhas.

e-mails para esta coluna: cidadc@jb.com.br

identificou apenas como Jesus, de
43 anos. Com o rosto oculto por
um pano, Jesus contou que os in-
tegrantes do movimento moram
no Rio, mas muitos vêm de outros
estados. "A maioria é desempre-
gada. Ninguém tem onde morar".

Por enquanto, os ocupantes se
acomodam com podem. Dormem
em colchonetes espalhados pelos
corredores e salas do prédio. Joa-
na, 33 anos é um exemplo. De-
sempregada há dois anos, foi des-
pejada na cidade onde morava, em
Santa Cruz da Serra, interior do
Rio, e não tem para onde ir. Com
a perna operada e dois filhos me-
nores, ela não tem esperanças. "O

prédio estava desocupado há 5
anos. Quero ficar por aqui", disse.

Gaffrée Guiiile

ganha 
nova sala

O hospital Gaffrée Guinle, na Ti-
juca, Zona Norte, tem, desde o dia
20, uma nova sala, equipada com ar-
condicionado, televisão, vídeo, pol-
tronas reclináveis e sistema de
exaustão. A sala, com três poltronas
e uma maca, passou a abrigar o Hos-
pitai Dia, onde são atendidos os pa-
cientes contaminados com vírus
HIV e que vão ao hospital somente
para tomar os medicamentos. A no-
vidade também pretende reduzir os
riscos de contaminação, segundo a
diretora do hospital, Célia Gairitano.

As novas instalações custaram
R$ 10 mil e foram feitas por meio
de parceria com um laboratório
farmacêutico. "Antes, o risco de os
enfermeiros se contaminarem era
constante. Com o exaustor, a troca

de ar é contínua e os riscos de in-
fecção foram eliminados", afir-
mou. O hospital também passará
por uma série de reformas. "Esta-

mos fazendo um convênio com o
MEC e o Ministério da Saúde, que
vão investir R$ 557 mil em equipa-
mentos novos e reforma do prédio.
Até maio, os pacientes notarão as
melhorias", informou.

O Hospital Dia, que tem capaci-
dade para atender 30 pacientes dia-
riamente e conta com uma enfer-
meira e um médico, também trouxe
mais recursos para o Gafrée Guin-
le. "Economizamos de 30 a 40%.
Com um paciente internado, gasta-
ríamos de R$ 800 a R$ 3 mil duran-
te um tratamento de duas sema-
nas", disse Célia.

Pedágio da Via

Lagos não sobe

A Agência Reguladora de
Serviços Públicos (Asep) negou
o pedido de aumento de pedágio
feito pela Concessionária Via
Lagos, que entraria em vigor a
partir de Io de janeiro. Segundo
o presidente da Asep, Ranulfo
Vidigal, a agência dispõe de 30
dias úteis para deliberar sobre o
assunto e não houve tempo sufi-
ciente para avaliações técnicas
sobre o reajuste. De acordo com
a solicitação do consórcio, as ta-
rifas dos pedágios passariam de
R$ 5,70 para R$ 6,10, nos fins
de semana, e de R$ 3,40 para R$
3,90 nos dias úteis.

A decisão sobre o aumento só
será definida após a avaliação do
conselho formado pela Asep. O

relator Sérgio Rui Barbosa já so-
licitou mais informações à con-
cessionária sobre as justificati-
vas do reajuste. Um dos fatos
que gerou o pedido é uma lei
sancionada pelo presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, no dia
23 de dezembro, sobre enqua-
dramento em tributação de servi-
ços de qualquer natureza. Com a
lei, 5% da arrecadação do pedá-
gio deve ser destinada às prefei-
turas do entorno da Via Lagos.

A Asep entrou com uma me-
dida cautelar antes de permitir o
aumento. "Precisamos avaliar a
coerência desse pedido e verifi-
car se não existe nada previsto
no contrato de concessão", dis-
se Ranulfo.

5 Anos de Saudades
"A vida estará onde você estiver"

Sua família solicita a
todos os seus amigos que,
no dia 29 de dezembro, cada
um, em sua fé, realize uma
prece ou um ato religioso,
pedindo luz para que seu
espírito permaneça em
paz, ao lado de Deus.

DEBORAH T. ALVES
28.12.82

17 anos de ausência presente."Querida DEDÉ, quem há de
negar sua exemplar vida?
Partiste, e nossa saudade
recrudesce a dor sentida!"

Seu filho Coryntho.

Assine o JB.
0 jornal da Inteligência Brasfeira.
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TABELA DE PREÇOS PARA

AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

R$ RS
LARGURA ALTURA DIAS UTEIS DOMINGOS

4,6 cm 3 cm 171,00 249,00
4,6 cm 4 cm 228,00 332,00
4,6 cm 5 cm 285,00 415,00
9,6 cm 3 cm 342,00 498,00
9,6 cm 4 cm 456,00 664,00
9,6 cm 5 cm 570,00 830,00
9,6 cm 6 cm 684,00 996,00
9,6 cm 7 cm 798,00 1.162,00
9,6 cm 8 cm 912,00 1.328,00

14,6 cm 4 cm 684,00 996,00
14,6 cm 5 cm 855,00 1.245,00
14,6 cm 6 cm 1.026,00 1.494,00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS 574-4540/574-4320

JORNAL DO BRASIL DIA ÚTIL R$ 57,00 O CM
DOMINGO: R$ 83,00 O CM
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A missa de setimo dia do produtor de cinema Carlos Niemeyer contou com a presen^a defami-
liares, amigos, jornalistas, artistas e membros do Clube dos Cafajestes, do qual Carlos foi fun-
dador. 0 momento de maior emogao foi quando o fillio Alexandre leu um texto em homenagem
ao pai. A mensagem lembrava o quanto Carlos foi importante para o cinema e, principalmente,
para os amigos. "Era lima pessoa leal, que sempre esteve cercado de pessoas queridas e que
amava a fami'lia, principalmente sua mulher".
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¦ Só faltam mulheres

na temporada italiana

do brasileiro Nalbert

LÚCIO DE CAS I RO

0 campeonato é de primeira linha, o di-
nheiro é bom, as condições de trabalho me-
lhores ainda, a comida da melhor qualidade.
Tudo quase perfeito para transformar a pas-
sagem de Nalbert na Itália, para onde se
transferiu há três meses, em uma doce vida
no melhor estilo do cinema, não fosse por
um pequeno detalhe: o impetuoso atacante,
que não costuma ter dificuldade para supe-
rar os bloqueios adversários, sente a falta,
na pequena Macerata, de cerca de 45 mil
habitantes, da abundância de mulheres com
que se acostumou em suas andanças pelo
seu Leblon querido."Está tudo maravilhoso lá. mas realmen-
te falta um pouco mais de mulher na cidade,
que é pequena", conta Nalbert, em sua pas-
sagem pelo Rio, onde ficará treinando com a
seleção brasileira até o pré-olímpico, de 7 a
9 de janeiro, em São Caetano. Na falta de
uma legítima Juliana, o jogador começa a
pensar em uma solução genuinamente verde
e amarela. "É, acho que vou levar alguém
daqui do Brasil mesmo para me fazer com-
panhia", diz Nalbert, cuja diversão mais pró-
xima fica em Roma, a cerca de 250 quilôme-
tros do norte de Macerata.

Já o levantador Marcelinho, o outro brasi-
leiro atuando na liga italiana, pelo Iveco Paler-
mo. na ilha de Palermo, na Sicília, amenizou
a adaptação levando a mãe e a noiva Flávia.
"Elas agora voltaram, mas foram fundamen-
tais no primeiro momento. Mas minha cidade
é linda, moro em frente ao mar, é maiorzinha,
com cerca de 1.3 milhão de habitantes", diz.
No que diz respeito ao vôlei, as opiniões dos
dois se aproximam. "O campeonato tem um
nível muito alto. O nosso também tem. mas a
presença de tantos estrangeiros, em função da
moeda mais foite, torna cada jogo em uma
partida de mundial. Isso faz com que se evo-
lua muito na parte emocional", diz Marcelo. A
preocupação tática permanente dos italianos
também é ressaltada. "O Renan sempre me fa-
lava isso. Fico impressionado os jogadores
tem uma atenção tática com o jogo. Ver isso
nos ajuda e nos faz evoluir a entender o jogo",
conta Nalbert. Uma outra questão é abordada
em comum: a carga de treinos. "Lá treinamos
menos do que aqui, a carga é menor", contam.
Vivendo grandes momentos em suas vidas
profissionais, destaques em um campeonato
repleto de estrelas, os dois seguem brindando
a quase doce vida com o mais recente hábito
incorporado por ambos: a taça de vinho du-
rante as refeições. "Fui recriminado por um
colega de time por acompanhar uma massa
com refrigerante", conta Nalbert.
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Nalbert (E) diz estar adaptado, mas se queixa da falta de
companhia feminina. Já Matvelinho teve ajuda da noiva e da mãei_ IpIfP*®

Guga inicia os trabalhos

Tenista, que faz preparação para ganhar ritmo, estréia 10 de janeiro

FLORIANÓPOLIS - Gustavo
Kuerten começou ontem em Santa Ca-
tarina, a última semana de preparação
para a temporada 2000. Nas quadras
rápidas do Hotel Plaza Itapema, Guga
já está entrando em ritmo de jogo pa-
ra começar o ano com tudo. Supervi-
sionado pelo técnico Larri Passos e
acompanhado dos israelenses Harel
Levy e Noain Okum, dos juvenis Pau-
lo Baumer e Alexandre Bonatto e ain-
da da gaúcha Miriam D'Agostini, en-
tre outros, Guga iniciou o trabalho de
explosão e de ritmo de jogo."Cada semana foi específica. Já

passamos pelo trabalho de velocidade
e força e agora vem a explosão," con-
tou o catarinense, quinto colocado no
ranking mundial.

Até sexta-feira os tenistas estarão jo-
gando sets e pontos entre si, para que
não cheguem nos primeiros torneios do
ano sem ritmo. "Vamos disputar pontos
e sets. Isso é muito importante, porque
treino é treino e na hora de jogar a situa-
ção muda," disse Guga. "Agora 

já é ho-
ra de começar a pensar nos torneios e no
circuito de novo."

A gaúcha Miriam D'Agostini, que
incorporou-se ao grupo na sexta-feira,

contou que os treinamentos têm sido
bem puxados, mas que está aprovei-
tando a oportunidade de treinar com
Passos, Guga e Cia. "Está sendo super
bom treinar com eles. Não tem mole-
za e me dá muita motivação," contou a
tenista número dois do Brasil, que es-
tá em Santa Catarina por ocasião das
festas de ano novo, mas mantém resi-
dência em Porto Alegre e treina com
Carlos Custódio.

Guga e Larri Passos embarcam pa-
ra a Austrália no dia 4 de janeiro e co-
meçam a temporada no dia 10, no ATP
Tour de Sídnei.

SAO SILVESTRE - • 4*
Mais de doze mil
em ação no dia 31
A mais tradicional competição
esportiva do país, a Corrida In- ' "
ternacional de São Silvestre,
chega ao ano 2000 mais forte do '

que nunca. Cerca de 12 mil "
corredores estarão disputandó a'
prova, que tem largada do femi- .; ,'
nino marcada para as 15hl5 do
dia 31 de dezembro, enquantò o 

'"

masculino começa às 17 horas." ¦'

RALLY ' "V

Equipe brasileira!;
segue para Paris

A equipe Hollywood "'''

Troller está a caminho de
Paris, onde amanhã passará'
pela inspeção técnica

visando sua estréia na 22" '"

edição do Rally Paris Dakar
Cairo 2000, que largará dia.fe

de janeiro. Os quatro carròs~è'£
três caminhões de apoio que _
irão participar do maior raiidÍK.
mundo partiram ontem pelí -?
manhã de Granollers, a 30 km
de Barcelona seguindo em „3i- '»•
comboio rumo a Paris, num -'

percurso de 1.200 km.

MARATONA
Edmílson lidera
corrida de 6 dias
Não poderia ter sido melhor a
início da participação da equipe
brasileirauno na 17a Run Across
The Years Track Race, competição ¦
que está sendo realizada em Fênix,
nos EUA. O atleta Antônio
Edmilson de Freitas, que disputa a
categoria 144 horas (seis dias), """
completou o primeiro dia de prova
em primeiro lugar. Após 24 horas,
ele percorreu cerca de 92 '

quilômetros e está 12 quilômétròs 
''

à frente do segundo colocado, o'
francês Jean Paul Mazalde.
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HIPISMO
Rodrigo Pessoa r

chega ao Brasil
Rodrigo Pessoa, líder do ranking
mundial de hipismo, chega aò
Rio amanhã. Esta é a primeira 

'

vez que o cavaleiro vem ao Brasil
depois de assumir a liderança do
ranking da Federação Eqüestre '

Internacional, em novembro, com"'Tf..'»
uma vantagem de 434,6 pontos ; J1
sobre o segundo colocado, o "'"'

alemão Ludger Beerbaum,

Gualicho Day

é destaque

em Campos

Se for confirmada a presença de Gua-
licho Day no quinto páreo desta noite em
Campos trata-se de uma grande barbada.
O tordilho treinado por Joel Redenski
tem enfrentado páreos muito fortes na
Gávea e não deve ter dificuldade para
vencer. Os demais concorrentes vão lutar
pela dupla.

Gatwick, do Haras Fátima e Márcio, po-
de se reabilitar na sexta prova. Depois de
uma série de triunfos correu menos na últi-
ma apresentação em que não passou de
apagado terceiro lugar. Quatromiglia é for-
te adversário no páreo.

1o Páreo (1.200m, 17h30m):
Just Heaven ¦ Uirauna ¦ Time of Fire

2° Páreo (1.200m, 17h55m):
Bela Luna ¦ My Flower ¦ Bonélia

3o Páreo (800m, 18h25m):
Citrine ¦ Input Output ¦ Tronno

4o Páreo (l.lOOm, 18h55m):
Crystallité ¦ Latin Falls ¦ Dublin Dancer

5o Páreo (1.300m, 19h25m):
Gualicho Day ¦ Expresso Primeiro ¦ Quentão Tricolor

6o Páreo (1.600m, 19h55m):
Gatwick ¦ Quatromiglia ¦ Carne Frita

T Páreo (1.200m, 20h25m):
Great Viking ¦ Rad Bruch ¦ Repaixão

8o Páreo (1.200m, 20h55m):
Sargento Mor ¦ Ururay ¦ Peacock

9o Páreo (1.200m,21h25m):
Imperial-Cigano ¦ Pawed ¦ Last Wind
10° Páreo (1.200m, 21h55m):
Beat The Devil ¦ Acalanto ¦ Corredor Dourado
11° Páreo (1.200m,22h25m):
Sinhá Linda ¦ Vale Plata ¦ Saori
Acumulada:
5"( Gualicho Day), 6°( Gatwick) e 9°( Imperial Cigano)

Los Angeles - Reuters r
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O talento de Kobe Bryant, por exemplo, ficou mais constante com as orientações do novo treinador, ex-Chicago Bulls

O Lakers na crista da onda

Time de Los Angeles

ganha vida nova sob

batuta de Phil Jackson
LOS ANGELES - Mesmo restando ain-

da muito antes da segunda fase (os play-
offs) da liga profissional americana de bas-
quete, a NBA, o Los Angeles Lakers está
consciente de que o caminho para o título é
longo. Com apenas um terço da temporada
disputado, o time da Califórnia já se trans-
formou no bicho-papão das quadras do Es-
tados Unidos. Com os pés no chão, os La-
kers, no entanto, sabem que podem desen-
cantar este ano e acabar com um jejum que

começou em 1988, quando conquistaram a
NBA pela última vez. O responsável pela
transformação dos Lakers?

É fácil, trata-se do técnico Phil Jackson,
o mesmo que tomou o Chicago Bulls uma
máquina de vitórias, com seis títulos da liga
na década (91/92/93 e 96/97/98). "O foco
está no lugar certo, muito em função de um
comando técnico melhor", atesta o pivô
Shaquille 0'Neal. "Precisávamos de al-
guém que nos levasse para o topo e acho
que Phil pode fazer isso", acredita Shaq, tal-
vez o jogador que mais melhora tenha apre-
sentado depois da chegada de Jackson. Os
números mostram por quê: sábado, na vitó-
ria contra o San Antonio Spurs, atual cam-

peão, por 99 a 93, o pivô deixou a quadra
com 32 pontos, 11 rebotes e cinco tocos.

Explicar a mudança com Jackson é
simples para o time. "É simples: ele pe-
de, nós seguimos", diz Shaq. Até a roda-
da de sábado, o time acumulava 23 vitó-
rias e cinco derrotas, com oito triunfos
seguidos e 15 vitórias nos últimos 15 dis-
putados. Jackson explica o que mudou
desde sua contratação, no fim da última
temporada, quando os Lakers foram eli-
minados pelos Spurs na segunda rodada
dos playoffs. 

"Agora temos confiança de
que podemos superar times como os
Spurs, que nos trouxeram dificuldades
ano passado", conta Phil Jackson.

ESPORTE NA TV
Globo
12h35 Globo Esporte

Bandeirantes
12h00 Esporte Total

ESPN Brasil
08h45 0 Melhor da Bolinha eip

99: Pete Sampras X André
Agassi, final da Copa do 

"

Mundo ; '

10h30 Cuba, uma viagem ao ' * '

centro da ilha
12h00 Bate-bola ao vivo •» i
13h00 Campeonato Mundial dè

Handebol Feminino: deci-
são do título, Noruega X . v,
França ' 

' 
a

22h30 Jornal do Tênis Especial, tl
23h00 30 Minutos: noticiário ao. 

' 
a.

vivo ',a,. k •*

ESPN Internacional
08h00 Cory Everson Gotta Sweat,;

VT " 
"q

10h00 Campeonato Espanhol, Vf 
't'

13h00 Futebol Americano: New
York X Miami, VT v 

_
17h30 Futebol Americano: NFLç

Greatest Games, VT
20h00 0s Melhores Jogos de 99:

Juventus X Manchester
United, VT

22h30 ESPN This Week
23h00 NBA: Boston Celtics X Sa, -i.J

cramento Kings, ao vivo ,lY
01 h30 Hockey: NHL (Detroit Red .• ,

Wings X Buffalo Sabres)
•••••«•••*•?/ ¦

Sportv
07h30 Sportv News
08h00 Zona de Impacto
IlhOO European Soccer
12h00 Hipismo Nacional
19ti00 Clubes do Coração
21h00 Retrospectiva 99: Cam-

peonato Carioca de Fute-
boi, Vasco X Fli

22h00 Show de Bola
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PRÉ-OLÍMPICO
Seleção Sub-23 faz

exames na Granja
Os vinte jogadores

convocados para o Pré-
Olímpico realizaram ontem
os primeiros exames
laboratoriais, na Granja
Comary, em Teresópolis, A
Seleção Brasileira Sub-23
será liberada amanhã para as
festas de fim de ano. Os
jogadores se reapresentarão
no dia 3, quando embarcam
para Londrina.

GRÊMIO
Paulo Nunes pode
voltar ao clube
Paulo Nunes chegou ontem a
Porto Alegre para as
negociações da sua volta ao
Grêmio. O atacante deve se
reunir com Denis Abrahão,
diretor do Departamento de
Futebol do clube. Se a
contratação de Paulo Nunes
for confirmada, será o
primeiro grande investimento
do Grêmio, que prometeu a
formação de um grande time
para o ano 2000.

INTERNACIONAL
Novo técnico
ainda é dúvida
O técnico Lori Sandri é o nome
mais cotado para assumir o In-
ternacional. Fernando Miranda,
vice de futebol do clube, disse
que ainda é cedo para confir-
mar a contratação. Os diri-
gentes do clube dizem que ain-
da não desistiram de Parreira,
apesar de o Fluminense ter dito
que não pretende liberá-lo.

ATLÉTICO-MG
Humberto Ramos
espera Manoel
A possibilidade de Sérgio
Manoel vestir a camisa do
Atlético/MG na próxima
temporada agradou ao técnico
do clube mineiro, Humberto
Ramos, que, no entanto, pode
perder o zagueiro argentino
Galván, emprestado pelo
Rosário Central, da
Argentina. O zagueiro
interessa a vários clubes.

CRUZEIRO
Galeano pode ser
o quarto reforço
Depois do lateral Zé Maria, do
zagueiro Cléber e do atacante
Oséas, o Cruzeiro pode acertar
a contratação de mais um
jogador do Palmeiras: o
volante Galeano. O vice de
futebol cruzeirense, Alvimar
Perrela, confirmou o interesse
de seu clube no jogador. 

"Ele

se encaixaria muito bem aqui."

SÃO PAULO
França deve
ficar no time
O novo treinador do São Paulo,
Levir Culpi, disse que não vai
abrir mão de França e quer
impedir a venda do jogador
para o futebol italiano. A
diretoria do clube estava
disposta a negociar o jogador
por cerca de US$ 15 milhões.
O técnico pediu também a
contratação do atacante Muller.

SANTOS
Carlos Germano
é prioridade
O novo técnico do Santos,
Carlos Alberto Silva, liberou
ontem o goleiro Zetti, que vem
se recuperando de uma
contusão, e a torcida santista já
sonha em ter Carlos Germano
depois do Mundial de Clubes.
A contratação do goleiro do
Vasco é uma das prioridades da
nova diretoria do Santos.

GUARANI
Ricardo Gomes
observa a base
O treinador Ricardo Gomes as-
sumiu ontem o comando do
Guarani. O novo treinador do
time campineiro ficou impres-
sionado com a estrutura que en-
controu e disse que vai observar
atentamente todas as divisões
de base do clube, com o objeti-
vo de lançar uma nova geração.

Uma legião estrangeira no Fia

* Clube está bem próximo de aceitar

com Rincón, Gamarra e Petkovic

Arquivo JB

Sé o anúncio vai ser mesmo
feito apenas no dia 5, ninguém sa-
be. Mas as três contratações de
peso que o Flamengo prometeu
pára a sua torcida podem virar
reàlidade antes do prazo estipula-
do. O clube está recrutando uma
legião estrangeira para a têmpora-
da do ano 2000: o zagueiro para-
guaio Gamarra; o meia colombia-
no- Rincón e o atacante iugoslavo
Petkovic têm fortes possibilidades
dé jogar ano que vem no clube de
Gávea. Os três gostaram da pro-
posta feita pelo Flamengo, aceita-
ram conversar sobre uma possível
transferência para o Rio, e agora o
Flamengo trata de negociar com
Venezia, Atlético de Madri e Co-
rinthians, as bases das prováveis
transações.

A vinda de Petkovic começou
a ser acertada durante todo o dia
de ontem. O vice-presidente de
futebol do Flamengo, Cacau Me-
deiros, esteve na Itália, onde co-
meçou a acertar com o Venezia a
compra do passe do jogador, que
se destacou no futebol brasileiro
jogando pelo Vitória. Da Itália
para a Espanha. Hoje Cacau de-
sembarca na capital espanhola. O
objetivo é retomar a conversa que
havia sido interrompida para a
aquisição - também em definiti-
vo - do passe de Gamarra. O vi-
ce-presidente rubro-negro apro-
veita que o clube madrilenho es-
tá sob intervenção da Federação
Espanhola e se reúne com o in-
terventor do clube, que se mos-
trou bem receptivo a ouvir o que

o Flamengo tem a oferecer. É
quase certo que Cacau volte ao
Rio no dia 30 trazendo na baga-
gem o passe do zagueiro que foi
campeão brasileiro ano passado,
pelo Corinthians, e que foi apon-
tado como o melhor zagueiro do
mundo na Copa da França.

O caso mais complicado até
agora é mesmo o de Rincón. O
Flamengo o quer e já disse isso.
No último domingo, quando dis-
putou o desafio Rio-São Paulo de
futebol de areia, o jogador confi-
denciou a amigos que já havia
acertado com o clube da Gávea -
as duas partes já iniciaram con-
versas para acertar as bases do
contrato e o acerto depende de de-
talhes mínimos. Mas o Corin-
thians, time pelo qual Rincón jo-
gou as duas últimas temporadas,
tem contrato com o meia até o fim
de 2000 e não quer liberá-lo ago-
ra. O que pode ajudar a transfe-
rência do colombiano para o Rio é
o fato de ele ser dono de seu pró-
prio passe.

Por tudo isso, a chance de Ed-
mundo Santos Silva cumprir o
que prometeu durante todo o tem-
po em que tentava convencer o
Conselho Deliberativo do clube a
aprovar o contrato com a ISL - a
formação de um grande time para
a próxima temporada - é muito
grande. O flamenguista, que ter-
minou 99 contente com a con-
quista da Copa Mercosul, pode
entrar 2000 com a impressão de
que seu time tem tudo para fazer
bonito no ano que vem. Cacau Medeiros esteve ontem em Veneza, na Itália, para acertar a compra de Petkovic

Flu 
planeja 

seu 2000

Fischel confirma Parreira e anuncia parceria até dia 20

EUSÉBIO GALVÃO

Enquanto a torcida comemora, a diretoria tra-
balha. O Fluminense abre hoje os portões de seu
estádio para uma festa com direito a chope, samba
e queima de fogos. Mas ontem mesmo, o presiden-
te, David Fischel; o gerente de futebol, Américo
Faria; e o técnico Carlos Alberto Parreira se reuni-
ram nas Laranjeiras. Em pauta, os planos do Flu-
minense para a temporada 2000.

Primeiro de tudo: a permanência de Parreira no
comando da equipe. Fischel diz que faz questão
que o técnico fique. Parreira diz que quer ficar.
"Falei o ano todo que era importante chegar no fim
com as duas partes com um sorriso no lábio." Mas
o treinador exige boas condições de trabalho.
"Neste ano o Fluminense teve os jogadores que
podia ter. Agora temos que ver como será o traba-
lho daqui para a frente." Parreira diz que, entre ou-
tros, quer um goleiro para o ano que vem. Como
Zetti foi dispensado do Santos, é um nome que po-
de ser tentado. Ele e Parreira já trabalharam juntos
na Seleção campeã da Copa em 94. Mas parreira
diz que contratações, só quando o dinheiro chegar
ao clube. Por isso, na reapresentação dos jo-
gadores, dia 10, dificilmente haverá caras novas.

Mas com o clube às vésperas de fechar a parce-
ria com o Banco Liberal, o dinheiro - escasso em
99 - começa a aparecer. Não apenas deste acordo.

Celso Barros, presidente da Unimed, disse ontem
na sede do clube que a empresa ficou muito satis-
feita com o retorno que teve no segundo semestre
e por isso já conversa com o clube sobre um outro
contrato, que deve ser anunciado na semana que
vem. "Hoje a Unimed é líder dos planos de saúde
na classe A no Rio. Até o começo do ano não era.
Por isso, acreditamos que o Fluminense contribui
para isso." Celso diz que, em vez do contrato de
seis meses que vence agora em dezembro, a idéia
é fazer um de dois anos. "Os valores também se-
riam maiores. Assim o Fluminense já pode se pro-
gramar para fazer contratações. Pode, por exem-
pio, pegar um empréstimo no banco com a certeza
de que terá dinheiro para pagar." Apesar de não
constar no contrato que está para ser assinado,
Barros diz que a Unimed pode até comprar um jo-
gador e emprestá-lo ao Fluminense. "É uma possi-
bilidade." A parceria com o Banco Liberal, segun-
do David Fischel, deve ser confirmada antes do
Fla-Flu de começo de temporada. A reunião de on-
tem teve a participação de Driel Salgueiro, repre-
sentante do banco, que saiu antes do fim do encon-
tro, mas não quis comentar o assunto.

Festa - O Fluminense recebe a torcida às
19h com a distribuição de 4 mil litros de chope
nas Laranjeiras. Além da bebida, haverá passis-
tas e bateria da Mangueira e queima de fogos pa-
ra comemorar a conquista da Terceira Divisão.

Sandro

Botafogo compra

pásse de zagueiro

por R$ 2 milhões
Os torcedores do Botafogo co-

meçáram a última semana de 99
com uma boa notícia. A diretoria
do alvinegro carioca depositou
ontem os R$ 2 milhões referentes
ao passe do zagueiro Sandro, que
agora passa a ser jogador do clube
da estrela solitária. O jogador per-
tencia ao Santos. Segundo os diri-
gentes botafoguenses, a priorida-
de agora passa a ser a compra do
meio campo Rodrigo. Tudo deve-
rá ficar acertado ainda esta sema-
na. Já o também zagueiro Jorge
Luís está com a situação indefini-
da. Anteriormente, o jogador ha-
via sido descartado, mas o treina-
dor Joel Santana pediu a perma-
nência do jogador.

Entre idas, vindas e permanên-
cias no clube, quem está com a

ícabeça a prêmio é Sérgio Manoel.
¦Os dirigentes do Botafogo fize-
ram uma proposta ao Atlético/MG
para poderem ficar de vez com o
atacante Valdir. A negociação en-

L 1
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volveria, além do lateral esquerdo
Ronildo, que pertence ao alvine-
gro do Rio, o meio-campista Sér-
gio Manoel, que iria embora de
General Severiano.

E para que o grupo possa via-
jar completo para Paraíba do Sul,
no dia 4, onde fará a pré-tempora-
da, os botafoguenses tentarão ain-
da a compra do meia Djair. "Eu
conversei com o Antônio Rodri-
gues (vice de futebol do Botafo-
go) e com o Mauro Ney Palmeiro
(futuro presidente). Eles disseram
que queriam informar minha con-
tratação no dia 3, quando tomam
posse. Para mim, tudo bem, desde
que tudo estivesse resolvido com
o Cruzeiro e comigo", afirmou
Djair, que é dono de 65% do seu
passe. Os outros 35% são do time
mineiro. Receber uma dívida que
tem com o Botafogo - os salários
dos últimos dois meses que jogou
no clube - também é exigência de
Djair. Joel Santana pediu também
a indicação de alguns jogadores
prata-da-casa. Serão indicados o
zagueiro Rafael e o volante Clé-
ber, que jogaram na equipe profis-
sional em 99.I

Paulo Nicolella - 2/11/99

Parreira quer reforços para a temporada do ano que vem

Nilton Claudino - 27/08/99

Cléber, indicado pelo técnico dos juniores do Botafogo, pode permanecer no 
jtime principal
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Venda de ingressos começa na
quintai

¦ 
"Hooligans" vão assistir aos jogos

do Mundial das arquibancadas centrais

Antonio Lacerda

CAIO CASTRO LIMA

Na próxima quinta-feira, a partir
das 13h, começa a corrida por in-
gressos para o Io Mundial de Clu-
bes. Estarão à disposição da torcida,
por partida, 75 mil ingressos - ca-
pacidade do Maracanã para esta
competição. O estádio do Morum-
bi, em São Paulo, terá capacidade
para 59 mil torcedores. Os postos
de venda no Rio serão nas estações
do metrô da Carioca, na praça Sanz
Pena e em Maria da Graça, nas lo-
jas Samaritanas, em Niterói, e em
São Januário, onde serão vendidos
30% dos ingressos. No dia dos jo-
gos também haverá venda de in-
gressos. Na capital paulista, os lo-
cais de venda serão no próprio Mo-
rumbi, no estádio do Pacaembu e
no Parque São Jorge.

Segundo Júlio Mariz, diretor
executivo do Comitê Organizador
do Mundial, a capacidade do Ma-
racanã foi reduzida por ordem da
Fifa. "A Fifa proíbe que o torcedor
assista ao jogo em pé. Por isso, as
gerais, que suportam cerca de 25
mil pessoas, não estarão abertas.
Alguns ingressos das arquibanca-
das também não serão vendidos.
Não queremos que um inglês ve-
nha, dê o azar de ficar diante ao
placar eletrônico e, depois, recla-
me que não viu o jogo", afirmou. A
capacidade das arquibancadas será
de 52 mil lugares.

As arquibancadas verdes A e B
- que ficam ao lado das cadeiras es-
peciais - e as cadeiras inferiores são
as mais baratas, custando R$ 10. O
ingresso da arquibancada amarela -

que vai de um córner ao outro atrás
do gol - custará R$ 15. Já a arqui-
bancada branca, que fica no centro
do estádio, custará R$ 25. As cadei-

ras especiais serão as mais caras,
sendo vendidas a RS 50. Esse valor
é válido para as partidas iniciais. Os
ingressos para a disputa do terceiro
lugar e para a final, que acontecem
nos dia 14 e 15, respectivamente, no
Maracanã, terão um aumento de R$
10 nas especiais e R$ 5 nos demais
setores. As cadeiras especiais e as
arquibancadas brancas são numera-
das. O Comitê espera arrecadar
US$ 2,5 milhões nas bilheterias.

O torcedor também poderá com-
prar o seu ingresso pela Internet. E
só acessar o endereço www.ingres-
sofacil.com.br. De acordo com Júlio
Mariz, apenas mil ingressos estarão
à venda pela rede mundial de com-
putadores. Quem tiver cadeira cativa
no Maracanã não precisa se preocu-
par. Basta fazer a troca por um in-
gresso, antecipadamente. Outra
preocupação, também em relação à
torcida, é quanto à chegada dos te-
midos hooligans. "Nós estamos to-
mando todo o cuidado com os ingle-
ses dentro do estádio. Separamos
400 ingressos por partida nas arqui-
bancadas brancas para os torcedores
do Manchester United", disse Júlio
Mariz.

Segundo os organizadores, o
Mundial de Clubes tomou dimen-
sões inesperadas. 'Todos estão que-
rendo vir para a competição. Mi-
chel Platini, Bobby Charlton, Jo-
seph Blatter (presidente da Fifa) e
os seis presidentes das confedera-
ções ligadas à Fifa e que estarão
participando da competição já con-
firmaram presença", afirmou o di-
retor executivo do Comitê Organi-
zador. "Essas 

pessoas estão vindo
também para promover o nome de
seu país como sede de uma futura
Copa do Mundo. Temos que mos-
trar que somos capazes", disse.

A tabela do 1° Mundial de Clubes

Grupo A (Morumbi/SP)
5/1, quarta-feira
18h45 Real Madrid x Al Nassr
21 hi Corinthians x Raja Casablanca
7/1, sexta-feira
18h45 Corinthians x Real Madrid
21 hi Al Nassr x Raja Casablanca
10/1, segunda-feira
18h45 Real Madrid x Raja Casablanca
21 hi Corinthians x Al Nassr
Grupo B (Maracana/RJ)
6/1, quinta-feira
18h15 Manchester United x Necaxa
20h45 Vasco da Gama x South Melbourne
8/1,sabado
18h15 Vasco da Gama x Manchester United
20h45 South Melbourne x Necaxa
11/1, terga-feira
18h15 South Melbourne x Manchester United
20h45 Vasco da Gama x Necaxa
Fase final (Maracana/RJ)
14/1, sexta-feira (3° x 4° lugar)
17h 2° colocado A x 2° colocado B
15/1, sabado (decisao)
20h 1° colocado A x 10 colocado B
* Todos os oito times participantes do 1° Mundial de Clubes Fifa — Brasil 2000 receberao pre-
miagao em dinhoiro. 0 campeao do torneio recebera USS 6 milhoes. 0 segundo colocado,
USS 5 milhoes. Terceiro e quarto colocados receberao USS 4 milhoes e USS 3 milhoes, res-
pectivamente. 0s clubes classiticados entre 5° e 8° lugar receberao USS 2,5 milhoes cada.
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Jj MANCHESTER U. x NECAXA - 18:15h

wVASCO DA GAMA x S. MELBOURNE - 20:45h
Os ingressos custarão mais caro na fase final da competição

Alta definição

TVs pagam até

US$ 40 milhões

para transmitir
De acordo com a organização

do Mundial de Clubes, torcedores
do mundo inteiro estão se interes-
sando pela competição. "Eles viram
a importância do Mundial. Até o Jo-
seph Blater, presidente da Fifa, que-
ria que houvesse mais divulgação",
afirmou Júlio Mariz, diretor execu-
tivo do Comitê Organizador do
Mundial. Segundo Júlio, a competi-
ção será transmitida por 15 emisso-

WÊÊÊÊIÊÊÊÊÊm b^pbh^
Júlio Mariz, diretor do Comitê Organizador, espera arrecadar US$ 2,5 milhões nas vendas

ENTREVISTA/ SIR BOBBY CHARLTON

O 

"embaixador" 
inglês

RENATO LEMOS

No início do ano que vem Sir
Bobby Charlton, o maior nome do fu-
tebol inglês em todos os tempos, esta-
rá no Brasil para divulgar o projeto
para realização da Copa do Mundo na
Inglaterra, em 2006. No projeto in-
glês, Charlton, 61 anos, terá um papel
semelhante ao desenvolvido por Mi-
chel Platini, durante o último Mun-
dial, na França. Sua viagem coincide
com a presença no Brasil do Man-
chester United - time que defendeu
em boa parte de sua carreira - paia
disputar o Mundial de Clubes. O ex-
jogador, fã de Beckham, está confian-
te no sucesso da equipe inglesa. Mais:
acha que, em breve, a Inglaterra ven-
cerá novamente uma Copa, repetindo
66, quando ele era o capitão da sele-
ção. 

'Temos 
grandes chances."

O Manchester venceu o Pai-
meiras, no início do mês no Ja-
pão, na disputa da Taça Toyota.
O senhor acredita que o time
poderá vencer também o Mun-
dial de Clubes no Brasil?

Sim. O time tem excelentes joga-
dores e está bem entrosado. Apesar
de ter tido melhores momentos du-
rante o ano, o time tem todas as con-
dições de vencer o torneio.

O senhor conhece os times do
Vasco e do Corinthians?

Sei apenas que são dois grandes ti-
mes. Mas confesso que ainda tenho
que fazer meu dever de casa.

Em sua opinião quais são os me-
lhores jogadores da atualidade?

O futebol atualmente é dispu-
tado de forma diferente, há me-
nos espaços para os craques.
Acho que hoje Beckham é o me-

lhor. Há também o Batistuta.
O senhor não tem muitas boas

lembranças do Maracanã, não?
Não. Joguei três vezes lá, pela In-

glaterra contra o Brasil e perdi as
três. Sendo que uma de 5. Mas é um
belo estádio, que exprime a paixão
do brasileiro pelo futebol. No mun-
do inteiro o Brasil é reconhecido pe-
lo Maracanã.

Como Wembley?
Da mesma forma que houve a

proposta de demolição do Maraca-
nã, dentro de três anos Wembley
será outro. Contamos com o novo
estádio para o projeto da Copa do
Mundo de 2006.

Esse projeto inclui a Inglaterra
campeã novamente?

No último mundial já tivemos uma
boa participação. Acho que teremos
grandes chances em 2006.

ras de televisão para os cinco conti-
nentes. "Os direitos de transmissão
foram vendidos por US$ 40 mi-
lhões. Mais de sete empresas terão
direito à publicidade estática nos
estádios, que saiu por um valor ex-
pressivo", disse, lembrando que o
Mundial custará em torno de US$
50 milhões. "Só de prêmios serão
US$ 28 milhões. Apenas para parti-
ciparem, os times receberão US$
2,5 milhões", afirmou. Foi construí-
do, no Maracanã, um centro de im-
prensa que custou mais de US$ 300
mil, e tem capacidade para 600 jor-
nalistas. (C.C.L.)

Um desafio fascinante

BOBBY CHARLTON*

Os últimos meses têm sido
bastante agitados para o Man-
chester United, que conseguiu
terminar bem a primeira etapa da
Liga dos Campeões da Europa e
se concentra agora na sua próxi-
ma principal campanha, o pri-
meiro Campeonato Mundial de
Clubes da FÍFA (...).

O torneio será um fascinante
desafio para o Manchester Uni-
ted, sendo seu primeiro grande
obstáculo a aclimatação ao calor
e umidade. O time estará saindo
de pleno inverno inglês e, devido
a restrições de tempo, terá de
adaptar-se rapidamente à grande
variação de temperatura.

Mas tenha a certeza de que o
Manchester United vai jogar para
vencer esse campeonato. A chan-
ce de ser o primeiro e mais ge-
nuíno campeão mundial de clu-
bes é fantástica. O Manchester
United nunca jogou no Brasil ou
na América Latina e toda a equi-
pe está ansiosa para estrear no
lendário estádio Maracanã contra
tantos times diferentes. O jogo

entre o Manchester United e o
Vasco da Gama é definitivamen-
te o que mais me chama atenção.

Pessoalmente, meu histórico
de jogos no Maracanã é bastante
desapontador! Joguei pela Ingla-
terra contra o Brasil três vezes
nesse estádio e acabamos per-
dendo todas as três partidas, in-
clusive um massacrante 5 a 1 em

Arquivo JB

Bobby Charlton nunca venceu
uma partida no Maracanã

1964 que eu definitivamente pre-
firo esquecer! Mas o Maracanã é
provavelmente mais lembrado na
Inglaterra pelo incrível gol resul-
tado de uma jogada individual de
John Barnes, quando a Inglaterra
finalmente consegui derrotar o
Brasil em casa em 1984.

Não resta dúvida de que ao
lado de estádios como Wembley
e Nou Camp, o Maracanã con-
seguiu obter o status de lenda
mítica. Sabemos que estão
acontecendo grandes reformas a
serem terminadas a tempo do
Campeonato Mundial de Clu-
bes da FIFA, quando o Maraca-
nã completará 50 anos. Da mes-
ma forma, nosso estádio nacio-
nal, o Wembley, também será
totalmente transformado. Que-
remos construir um estádio de
classe mundial para o século 21
e também esperamos que seja a
sede da final da Copa do Mun-
do de 2006 (...).

•Bobby Charlton, ex-capitão do \
Manchester United e da seleção da
Inglaterra, é uma espécie de
embaixador da candidatura inglesa à
sede da Copa de 2006.

REAL MADRID
Seedorf desfalca
time no Mundial

O meia holandês Clarence
Seedorf é o segundo desfalque
do Real Madrid para o Mundial
de Clubes, que começa no
próximo dia cinco, com jogos
no Maracanã e no Morumbi. O
clube, que já havia perdido
Júlio César, machucado, vendeu
o jogador holandês para a Inter
de Milão. O meia, que passou
os últimos dias de férias nò Rio,
não gostou da transferência. O
time madrilhenho tem chegada
programada para o dia 3 de
janeiro.

MANCHESTER
Fortune entra na
lista do Mundial
Após a goleada de 4 a 0 sobre
o Bradford, no último fim de
semana, que manteve o
Manchester United na vice-
liderança do Campeonato
Inglês, um dos jogadores
mais felizes era o sul-africano
Quinton Fortune. O atacante
estreou marcando um belo
gol e foi confirmado pelo
técnico Alex Fergunson como
um dos 23 jogadores inscritos
para o Mundial de Clubes. A
chegada da equipe ao Brasil
está prevista para o dia 3 de
janeiro. Antes de chegar ao
Rio, entretanto, o Manchester
tentará recuperar a liderança
na Liga Inglesa, que hoje
pertence ao Leeds United.

CORINTHIANS
Campeão brasileiro
volta aos treinos
Passada a euforia pela
conquista do bicampeonato
brasileiro, o Corinthians já está
em ritmo de Campeonato
Mundial de Clubes, a
competição mais importante de
sua história. O elenco reiniciou
ontem as atividades. O médico
Joaquim Grava aposta que o
time não sofrerá os efeitos do
desgaste físico. E vai além: o
Corinthians, fisicamente, estará;
melhor preparado do que os
demais clubes, inclusive o
Vasco, que vem treinando em
regime de tempo integral.
Joaquim disse ainda que os
jogadores dos times
estrangeiros não estarão no
auge de sua forma.

NECAXA
Técnico acredita
na classificação
O técnico do Necaxa, Raul
Árias, admitiu que gostaria de
ter um elenco mais forte nas !';
mãos. Apesar disso, ele está
confiante em se classificar para
as semifinais do Mundial. Da
lista de 23 jogadores, enviada
para a Fifa, 17 são mexicanos
e seis são estrangeiros (dois
equatorianos, dois uruguaios,
um chileno e um argentino). A
delegação deve chegar hoje;".'

AL-NASSR
Equipe treina em

deLindóia
/

Águas
O elenco do Al-Nassr,_que
conta com apenas dois não' • "

sauditas inscritos, continua
treinando forte nas Águas de
Lindóia, no interior de São
Paulo. O técnico do time, o
iugoslavo Milan Zivadinovic,
disse que sua equipe pode
surpreender no Mundial. A
viagem para a capital está
prevista para o dia 2 de janeiro.

SOUTH MELBOURNE
Equipe joga hojé ; :

contra o Sydney
O South Melbourne fará hoje
o seu último jogo antes da 7
viagem para o Brasil,
programada para o dia 2 de
janeiro. O time visitará o
Sydney United, tentando se
recuperar dos maus resultados
que vem obtendo no
Campeonato Australiano.

L
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Gilberto (E), Jorginho e Junior Baiano, contratados pelo Vasco quando ja estavamfora do Flamengo, lutam contra o estigma de terem seformado no clube rival e buscam apoio da torcida
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Gilberto (E), Jorginho e Júnior Baiano, contratados pelo Vasco quando já estavam fora do Flamengo, lutam contra o estigma de terem se formado no clube rival e buscam apoio da torcida

Vascaínos armam retaguarda rubro-negra

Formados na Gávea, Gilberto, Jorginho e Júnior Baiano integram a nova defesa do Vasco no Mundial de Clubes

PEDRO MOITA GUEIROS

0 jogador é como uma namorada pa-
ra o dirigente que quer contratá-lo. An-
tes de fazê-lo tirar sua antiga camisa, o
cartola flerta com o pretendente. Mas já
foi tempo em que atleta do inimigo re-
gional era. tal qual mulher de amigo,
considerado "homem" nesse jogo de se-
dução. Era uma espécie de traição joga-
dor do Vasco ir para o Flamengo. Até
que Eurico Miranda começou a dissemi-
nar a infidelidade: em 87, foi campeão
estadual em cima do rival com gol do
ex-rubro-negro Tita e, dois anos depois,
seduziu Bebeto. Agora, para a disputa
do Mundial de Clubes, o vice-presiden-

te de futebol vascaíno montou uma reta-
guarda de ex-rubro-negros: o zagueiro
Júnior Baiano e os laterais Gilberto e
Jorginho - sem falar de Romário, que
voltou ao clube que o lançou após uma
longa temporada na Gávea.

Há quem diga que Eurico foi tomado
pela compulsão que movia o ex-presi-
dente Kleber Leite. "Na verdade, ele
(Eurico) tem uma paixão enrustida pelo
Flamengo. É uma síndrome rubro-ne-
gra", ironiza Kleber. "É, realmente sou
apaixonado pelo Flamengo, adoro ga-
nhar deles", desdenhou Eurico. "Estou
realmente trazendo muita gente, mas não
fiz a mesma coisa que o Kleber. Eu sei
contratar e mexer com futebol, ele não."

Eurico nega que tenha direcionado
suas contratações para ex-rubro-negros.
"Quantos são? 0 Gilberto, Júnior Baiano
e Jorginho despontaram no Flamengo,
mas já estavam em outros clubes. O Ro-
mário começou aqui no Vasco." Real-
mente não há nenhum vascaíno que seja
mais fiel ao clube do que Eurico, embo-
ra o dirigente reconheça que esteja mo-
dernizando a maneira de amar o clube.
"Hoje o Vasco é um clube fashion, so-
mos modernos sem perder as caracterís-
ticas de um clube à moda antiga."

A moral lusitana, tão tradicional
quanto os azulejos de São Januário,
ainda resiste a esta promiscuidade que
abriu o clube aos ex-inimigos. Romário

sabe disso. "É uma nova fase, em que
tenho que fazer tudo o que já mostrei
em minhas outras passagens. Sei que a
torcida do Vasco ainda está desconfiada
do que poderei fazer. Por isso tenho
que marcar gols."

O craque teve também que beijar a
cruz de malta, numa demonstração de
fidelidade exigida pelos torcedores que
foram ao Maracanã, em sua estréia,
quinta-feira, na vitória sobre o Santa
Cruz por 2 a 0, na qual Romário marcou
o primeiro gol vascaíno. Antes da parti-
da, a torcida pediu em coro: "Ei, Romá-
rio! Beija a camisa!".

No decorrer do jogo, foi a vez do
pedido ser feito a Jorginho, que aten-

deu com orgulho. "Minha família sem-
pre foi vascaína, pena que meu pai já
não está mais conosco, ele era o mais
fanático da casa. Acho que a torcida do
Vasco vai entender que, apesar da mi-
nha passagem pelo Flamengo, estou
numa nova fase profissional e quero o
melhor para meu novo time."

Júnior Baiano também convive com
a cruz de malta dentro de casa. Seu pai,
Raimundo, o seu Mundinho, torcia pe-
lo Vasco até quando o time enfrentava o
Flamengo do filho. Mundinho pequeno
este de Júnior Baiano, que já saiu no ta-
pa com os vascaínos nas semifinais do
Brasileiro de 92 e agora vai se abraçar
com eles.

... .

Vasco corre atrás de entendimento

¦ Lopes quer entrosar

time com uma grande
seqüência de coletivos

RICARDO CALAZANS

A 10 dias da estréia do Vasco no Mun-
dial de Clubes, o técnico Antônio Lopes
corre contra o tempo. E põe seus jogadores
para correr atrás de entrosamento. Com
quatro reforços recém-chegados a São Ja-
nuário - Romário, Jorginho. Válber e Jú-
nior Baiano - e à espera de outro - Alexan-
dre Torres, que chega dia 3 de janeiro - Lo-
pes decidiu, daqui para a frente, aplicar o
maior número de coletivos que puder. On-
tem, após um movimentado treino tático
pela manhã, os jogadores participaram de
um disputado coletivo à tarde, vencido pe-
los titulares por 2 a 1. "Vou trabalhar a par-
te coletiva o tempo lodo. Temos pouco tem-
po e precisamos entrosar os novos jogado-
res", disse. Atrás de mais entendimento, o
time fará, amanhã, às 18h 15. no Maracanã,
um jogo-treino contra o marroquino Raja
Casablanca (ingressos para a geral e cadei-
ras serão vendidos a R$ 5).

Júnior Baiano e Válber treinaram ontem
pela primeira vez com os companheiros. O
primeiro se apresentou à tarde e participou
do aquecimento ao lado do velho compa-
nheiro de Flamengo e Seleção Brasileira
Romário. Júnior Baiano será o novo titular
da zàjfca, no lugar de Odvan. Válber, que se
juntáía ao grupo na noite anterior, treinou
em tempo integral. Ele será o substituto
imediato de Jorginho mas, por sua versatili-
dade e experiência, poderá ser aproveitado
também em outras posições.

A maior preocupação de Antônio Lopes
é com a defesa, setor que mais tem sofrido
modificações - Jorginho é o novo lateral-
direito e Júnior Baiano, o zagueiro central.
Pelo coletivo de ontem, todo treino será
pouco. O time errou muitos passes e a defe-
sa sejmostrou confusa várias vezes. O gol
dos reservas surgiu numa arrancada rápida
de Wola pela direita, que Mauro Galvão
não conseguiu acompanhar. Viola, que fez
grande treino, cruzou para Paulo Miranda,
que concluiu, livre, de dentro da área.

Em compensação, os contra-ataques dos
titulares se mostraram mortais. Num deles,
Juninho partiu em velocidade pela direita e
tocou para Donizete, que serviu para a con-
clusão de Romário. O outro gol foi marca-
do pelo cabeça-de-área Amaral, mas o ata-
que ameaçou pelo menos mais duas vezes,
com bolas na trave de Donizete e Romário.

O time titular que jogou ontem é o
mesmo que enfrentará o Raja Casablanca
amanhã: Carlos Germano; Jorginho, Jú-
nior Baiano, Mauro Galvão e Gilberto;
Amaral, Felipe, Juninho e Rarnon; Ro-
mário e Donizete. Desses, Donizete deve
dar lugar a Edmundo, que se recupera de
estiramento na coxa direita e ontem ape-
nas correu em volta do campo. Entre os
erros e acertos da equipe no coletivo de
ontem, sobrou para Ramon, que foi xin-
gado por alguns torcedores durante boa
parte dos 50 minutos de treino e, no fi-
nal, retrucou as ofensas.

Júnior Baiano se apresentou ontem em São Januário, beijou a cruz-de-malta e jurou ser Vasco desde criança

ENTREVISTA/ JÚNIOR BAIANO

"Sempre 
fui Vasco"

Os cerca de 200 torcedores que es-
tiveram ontem à tarde em São Januário
presenciaram uma cena inimaginável
há alguns anos: o zagueiro Júnior
Baiano beijando a camisa do Vasco. O
jogador de 28 anos, que se projetou no
Flamengo, apresentou-se oficialmente
ao novo clube, onde ficará por um ano.
E jurou que é Vasco desde criancinha.

Você não teme uma reação contrá-
ria da torcida do Vasco por ter joga-
do tanto tempo no Flamengo?

Eu sempre fui Vasco, apesar de ter
jogado muito tempo no Flamengo.
Quem pensava que eu era Flamengo
pode tirar o cavalinho da chuva. Joguei
lá mas também no Palmeiras, no São
Paulo. Quando era criança, fiz até um
time de futebol, o Vasquinho. Tenho
fotos em casa para provar.

E a declaração de amor que você
fez à torcida Raça Rubro Negra na
decisão da Copa Mercosul?

Eu fiz aquilo para mexer com o pes-
soai que estava pegando no meu pé.
Foi uma gozação. Agora a história é
outra. Vou inventar alguma coisa para
irritá-los durante o Mundial.

Jogar no Vasco, então, era um so-
nho antigo?

Não só meu, mas qualquer jogador
gostaria de estar aqui. Estou aqui para
o que der e vier.

E trabalhar com Eurico Miranda?
Foi ele quem possibilitou a realiza-

ção desse sonho. Não só meu como
de toda a minha família. Meu pai é
vascaíno doente. E, com ele, posso fi-
car tranqüilo: não vão mais me rou-
bar em campo.

Como foi o primeiro treino com os
novos companheiros?

Fiquei à vontade, já conheço a maio-
ria dos jogadores, alguns da Seleção,
como o Romário, outros de jogar con-
tra. Se o Lopes quiser, já participo do
jogo-treino contra o Raja Casablanca
(amanhã). Estou me sentindo bem.

Você se entendeu bem com o Mau-
ro Galvão?

Ele é um grande jogador, experiente,
de nível de Seleção Brasileira. Estou
aqui para aprender com ele e ajudá-lo.

O Vasco é favorito para o Mun-
dial?

Não. Para mim, favoritos são Corin-
thians e Manchester. Mas, se todos os
jogadores deixarem a vaidade de lado
e trabalharem sério, temos grandes
chances de conseguir o título.

Válber volta

para limpar

sua imagem

Válber está de volta ao Vasco. Depois de
quase dois anos afastado do time, com uma
passagem pelo Botafogo e o título de cam-
peão da série C pelo Fluminense este ano, o
jogador, de 32 anos, quer apagar a má im-
pressão que deixou em São Januário. "Sou
outra pessoa, mais experiente e menos indis-
ciplinado", afirmou o jogador, na sua volta ao
Vasco, ontem de manhã.

Válber diz que as antigas divergências com
o técnico Antônio Lopes são coisas do passa-
do. "Eu sei que eu me estourava demais. Mas
já passei por dois clubes e mudei bastante.
Não sou um bad boy. Não escondo o que fa-
ço, gosto mesmo de sair, mas sou responsá-
vel", afirma. Para Antônio Lopes, não existe
mesmo problemas com o jogador. 

"Está tudo
esclarecido. E se ele não for bad boy dentro de
campo, tudo bem", disse o treinador.

E com este novo perfil que o jogador
chega ao Vasco, com um contrato de ape-
nas três meses, motivado para participar
do Mundial, mesmo sabendo que será es-
calado como reserva do time. "O mundo
inteiro vai assistir. Espero poder contribuir
para a vitória do Vasco."

A passagem pelo Fluminense foi funda-
mental para Válber. "Antes de ir para o Flu-
minense, fiquei parado por quatro meses.
Achei que o futebol para mim tinha acaba-
do. Pensei até em desistir." E diz que é uma
grande mudança sair de um clube como o
Fluminense, que luta pelo retorno à Pri-
meira Divisão, para o Vasco. "Não vejo no
Vasco a tristeza que via no Fluminense. A
pressão lá é muito grande."

Raja chega ao

Rio para

jogar amistoso

O Raja Casablanca, atual campeão africa-
no, já está no Rio, onde fará, amanhã, um
amistoso contra o Vasco, às 18hl5, no Mara-
canã. O técnico do Raja Casablanca, o argen-
tino Luis Fullones, resolveu antecipar a chega-
da ao Brasil para uma melhor adaptação ao
clima e ao fuso horário, além de aproveitar pa-
ra jogar contra um time brasileiro. A equipe
marroquina treinou ontem à noite em São Ja-
nuário. Apesar do elenco modesto, o presiden-
te do Raja, Ahmed Amor, espera representar
bem o futebol marroquino. "Não temos ne-
nhum complexo de inferioridade, apesar do ti-
me ser um dos poucos que não contratou es-
trangeiros." O técnico Luis Fullones confirma
a tradição otimista dos africanos. "O Brasil já
conhece o futebol marroquino. No Mundial,
não tem essa de time pequeno ou grande, é tu-
do igual. Estamos aqui para ganhar."
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UM VER

CLAUDIA MIRANDA

A direção do Teatro do Plane-
tário mudou de mãos e de rumos.
Saiu Domingos de Oliveira, en-
trou Luiz Arthur Nunes. Respon-
sável pela programação do espa-
ço nos três primeiros meses do
ano 2000 - em março Domingos
volta a tomar conta do Planetá-
rio o diretor gaúcho promete
transformar o lugar no point dos
amantes do teatro no Rio. De se-
gunda a segunda, serão cinco es-
petáculos em cartaz, além de
uma série de cursos. "É a pri-
meira vez que tenho um teatro
nas mãos, estou superfeliz. Que-
ro levar para o público uma pro-
gramação variada e instigante.
Vou agitar o verão no Rio", ga-
rante Luis Arthur.

Empreitada nova, parceiros
idem. Durante todo o verão Luiz
Arthur vai dividir o palco do Pia-
netário com Milhen Cortáz e Ana
Kutner, da Cia Zagreus, que es-
tão trazendo de São Paulo a peça
A boa e com Roberto Bontempo
e José Joffily que vão estrear no
dia 18 Raul, o fora da lei, sobre a
vida do cantor Raul Seixas. "Os
dois espetáculos vão ocupar ho-
rários alternativos, o primeiro
aos sábados à meia-noite e o se-
gundo às terças e quartas. Mas o
melhor de tudo é que todos os ar-
tistas que trabalharem no Plane-
tário nesse período vão dar aulas
também, cada um vai fazer uma
oficina de arte em data ainda a
ser marcada", adianta o diretor.

Mas o carro-chefe da progra-
mação promete ser mesmo Nel-
son Rodrigues, de quem Luiz Ar-
thur é fã de carteirinha - já mon-
tou com sucesso Vestido de Noi-
va e A vida como ela é. Nelson
vai tomar conta do horário nobre
do Planetário em dose dupla. No
dia 14 estréia A prosa de Nelson
- inspirada em crônicas e maté-
rias que ele escreveu em vários
jornais cariocas - e, na semana
seguinte, volta à cena a peça Cor-

reio sentimental, que estreou em
julho no Gláucio Gil, baseada na
coluna que o dramaturgo manti-
nha no Diário da Noite, nos anos
40, sob o pseudônimo de Myrna.

Em A prosa de Nelson, Luiz
Arthur vai dividir a direção com
Nara Keisserman e Demétrio Ni-
colau. "Vamos contar pequenas
histórias e cada um de nós esco-
lheu momentos diferentes da car-
reira e da vida de Nelson para
montar. Eu, por exemplo, fiquei
com a sua vida pessoal", explica
o diretor que irá encenar, em
duas esquetes, crônicas do livro
Óbvio e ululante. Uma conta a
história da adolescente Lili, o
primeiro amor de Nelson, quan-
do tinha apenas seis anos, e a
outra fala sobre Recife, sua ter-
ra natal. "Mesmo muito peque-
no - saiu do Recife com 4 anos
-, Nelson guardou muitas lem-
branças de lá. São imagens,
sons e cheiros que estão presen-
tes em várias de suas crônicas",
conta Luiz Arthur.

Enquanto Demétrio Nicolau
escolheu traduzir para o teatro as
crônicas sobre futebol do drama-
turgo, Nara Keisserman vai dirigir
três textos baseados em reporta-
gens que Nelson escreveu no co-
meço de sua carreira como jorna-
lista. Segundo ela, as matérias fo-
ram descobertas recentemente pe-
lo diretor Caco Coelho, durante
uma pesquisa que realizava para a
Rio Arte. "São três histórias que
falam sobre estupro, assassinato
e suicídio escritas por um Nelson
ainda adolescente, completamen-
te cru, mas cheio de imaginação.
O suicídio, por exemplo, tem
uma manchete dramática, Um ti-
ro ecoou na festa e a jovem tom-
bou morta, e conta a história de
uma menina que se mata durante
uma festa porque achava que as-
sim sua alma subiria alegre para
o céu", conta Nara, que também
dirige o infantil A.v Aventuras de
Tibicuera, de Érico Veríssimo,
que estréia dia 29.
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\eni toda caridade e sinal
di' bondade. IVIu menos, para
a dupla de atores da Compa-
nliia /abreus. \na Kutner e
Milhem Corta/. 11a um ano os
dois eneomendaram para o
dramaturgo Viniar I abak
lima peça que falasse da liipo-
erisia de muita "ente que finge
que e muito boa. " Vs \e/es.
existe mais vaidade do que
bondade na caridade alheia",
sentencia Milhem.

O espetáculo \ boa. de I a-
back. dirigido por I\an I-eijo.
estreia nu Planctario dia 21
de janeiro e conta a historia
de uma mulher caridosa, in-
terpretada por \na - lilha de
Paulo José e Dina SIat - que
resolve levar para casa um
mendigo que mora nas ruas
por pura opção. O mendigo -
v i\ ido por Milhen - e um ho-
mem que foi riquíssimo e
abandonou a fortuna e a ta-
mília quando percebeu que só
fez maldades quando tinha o

poder nas mãos. "Kle \ira um
andarilho à procura da pró-
priu essência ate que essa mu-
llier o recolhe tentando mu-
dar o seu destino. Até que
ponto a sua bondade não é
também um tipo de tirania?",
questiona Milhen.

\ boa estreou no Festival de
Curitiba deste ano e ficou três
meses em carta/ no Teatro
Ne\t, em São Paulo. " \ peça
foi um sucesso de publico e cri-
tica. Tanto que fomos comida-
dos para participar do f estival
de Teatro de Porto, que aeonle-
ccu mês passado em Portugal,
e quando acabarmos a tempo-
rada no Rio. que vai até março,
v amos direto para o Festival de
Toronto, no Canada", come-
mora n ator paulista.

Nesse meio tempo. ele.
\na. a atriz Isabela l.omés e o
diretor Ivan começam a en-
saiar um novo espetáculo que
tem o titulo provisório de
Kt ii. isem acento mesmo) que
quer di/er ao mesmo tempo
julgamento e diabo. "K um
texto que estamos montando
junto com a orientação do
I rei Betto que fala sobre a
forma como os homens termi-
nam julgando a si mesmo e os
outros", adianta o ator.

Com mais de 20 atores em
cena - a maioria egressa das
salas de aula da Uni-Rio e da
CAL, onde os diretores dão au-
la-, A prosa de Nelson será em-
balada ao vivo e a cores pelo
Coral Quebra Vozes, regido por
Sérgio Sansão. "É um espetá-
culo complexo e desafiador
porque os textos não foram es-
critos para o teatro. Nesse pon-
to sou muito parecido com Do-
mingos, que gosta de colocar
em cena trabalhos experimen-
tais, que nada tem a ver com o
teatrão comercial e convencio-
nal", atesta Luiz Arthur, que já
tem planos para quando deixar
o Planetário.

Até o final de 2000 sai da
gaveta A mulher sem pecado,
outro texto de Nelson Rodri-
gues, que há dois anos ele so-
nha montar com José de Abreu.
Luiz Arthur vai dirigir também
A maldição do Vale Negro, tex-
to dele e de Caio Fernando
Abreu, que ganhou o Molière
de melhor direção em 1994.
"Vou remontar o espetáculo
com o Marcos Breda, que tam-
bém é produtor, e os atores Ma-
risa Orth, Eliane Giardini,
Cláudia Lira, Stela Freitas, Hé-
lio Ary e João Camargo.

A história é um grande melo-
drama uma órfã que é acolhi-
da por um nobre e depois de
muito sofrer descobre que é
sobrinha dele", adianta Luis
Arthur que está em fase de
captação de recursos para o es-
petáculo. 

"Este é o nosso gran-
de calcanhar de Aquiles. A
gente tem cada vez menos re-
torno de bilheteria e os patro-
cinadores estão sumindo. Te-
mos que voltar a bater na porta
dos governos, sejam estaduais,
federais ou municipais. Para
sobreviver, o teatro precisar ser
uma arte subvencionada, assim
como a música erudita, a ópe-
ra, o balé e a dança", diz em
tom de campanha.
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Promoções e descontos especiais para assinantes

**n K^ni ^p
-_^Ê_WÊÊÊ_t_t\ tS^—__—_wí

~^^^^^SS_________m^ ' ' ',!^»v^^**^',•¦", ________rí;**"*;*"'

^ISei ^i;';:'-:'r ' 
* •% £Ü!^B

i\ noite do Réveillon merece um jantar especial no restauran-
le italiano Gallo Nero (Av. Atlântica, 1.424, Copacabana, tel.:

541-4298). com direito a bebidas e aperitivos. O chef Ângelo
Neroni criou duas receitas especiais. Desconto de 10% (à vis-

ta) no jantar de Réveillon. Preço: 224 dólares por pessoa.

Itália no Merci
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o restaurante Merci (Rua Farme de Amoedo, 52, Ipanema,
tel.: 523-2886) - aberto a partir de meio-dia, até o último clien-
te - agora está sob o comando do chef italiano Franco Baroni.
Até o dia 30/12, os assinantes têm desconto de 20% (à vis-
ta/cartão) no total da conta.

N\ o Hotel Daniela (Estrada das Três Cachoeiras, s/n°, Penedo,
Itatiaia, tel.: 24/351-1151), os assinantes têm desconto de 20%
na diária durante a semana e 10% no Final de semana (à vis-
ta/cartão), exceto para promoções anunciadas.

Nó na Madeira

o grupo Sorriso Novo faz show na quinta, dia 30, às 23h, no
Nó na Madeira (Av. Almirante Tamandaré, 810, Piratininga, Ni-
terói. tel.: 619-6942). Desconto de 20% em até dois ingressos.
A entrada para os homens custa R$ 5 (damas grátis). Sem con-
sumação mínima.

¦ As promoções veiculadas na Coluna do Caderno B, na revista PROGRAMA e

no Guia Clube JB são exclusivas para assinantes, com pagamentos em dia, e seus

dependentes cadastrados no Clube JB. Os novos assinantes só poderão participar das

promoções após o pagamento da primeira parcela da assinaturas. Para receber os

brindes é obrigatória a apresentação das carteiras do Clube JB e de identidade. Os

assinantes só podem ser premiados numa única promoção por telefonema e

não podem participar das promoções da semana posterior a qual foram con-
tcmplados. Funcionários das empresas envolvidas, bem como seus parentes,
não poderão participar das promoções LIGUE E GANHE. Nas promoções
LIGUE E GANHE só valem ligações dos assinantes e/ou de seus dependentes.

Quer um desconto?

JORNAL DO BRASIL Ligue

JB
Rio: 589-5000

Outras cidades:

0800-235000

clubeJb@jb.com.br

Fumaça de guerra
Documentário refaz
feitos dos pracinhas
no Norte da Itália

PAULO VASCONCELLOS

O segundo capítulo da aventu-
ra brasileira na 2a Guerra Mundial
chega aos cinemas no ano que
vem. Há um mês, o documentaris-
ta Vinícius Reis começou a gravar
em Brasília a saga dos pracinhas
da Força Expedicionária Brasilei-
ra no Norte da Itália. Desde então
tem registrado também depoimen-
tos nas casas dos guerreiros verde-
amarelos no Rio e no Monumento
aos Pracinhas, no Aterro do Fia-
mengo. O longa A cobra fumou,
com 90 minutos de duração, deve
ficar pronto em abril de 2000.

O documentário é o segundo
da trilogia sobre a participação do
Brasil na 2a Guerra Mundial ini-
ciada com Senta a pita. O terceiro
vai tratar do envolvimento da Ma-
rinha e tem o título provisório de

Operação Atlântico. O documen-

tário sobre os aviadores brasileiros
foi exibido no Festival de Cinema
de Brasília. O filme de Erik Luís

de Castro Oliveira refaz a partici-

pação dos 43 pilotos da Força Aé-
rea' Brasileira enviados para o

fronte. Senta a pua era o nome de

guerra do esquadrão. O diretor re-

gistrou depoimentos de 11 dos 13

pilotos ainda vivos e resgatou de-
talhes sobre a participação do bri-

gadeiro Newton Neiva de Figuei-
redo na tomada do Monte Castelo

e a triste epopéia do brigadeiro

Oton Corrêa Neto por campos de
concentração alemães.

"A 
cobra fumou é menos um

documentário sobre a FEB e mais
sobre a experiência de guerra na

vida dos pracinhas em Monte Cas-
telo e Montese", diz Vinícius Reis.
O documentarista começou a se in-
teressar pelo tema há quatro anos.
Um amigo emprestou-lhe o diário
do avô, Valter Menezes de Paes,

capitão do Regimento Sampaio e
um dos heróis enviados para o

campo de batalha na Itália. O dire-
tor deu substância à idéia com a

leitura de mais trinta livros sobre o

assunto. 
"Optei 

pela micro-histó-
ria." Personagens como Rubens
Andrade, um veterano da campa-
nha da Itália, se sobrepõem aos fei-

tos com lembranças de um heróis-
mo que para eles não foi de festim.

São relatos ricos em vivência e

romantismo. Vinícius Reis já gra-
vou vinte depoimentos de três horas
cada. O diretor optou pelo sistema
DVCam e Beta Digital para não en-
carecer a empreitada. O orçamento
é estimado em R$ 700 mil. No eus-
to estão contabilizados os cinco epi-
sódios de 26 minutos de duração,
cada, que serão exibidos por um ca-
nal de televisão a cabo. O projeto é
conduzido numa parceria da produ-
tora BSB - a mesma de Senta a pua
- com a Raccord - de Como ser sol-
teiro no Rio de Janeiro.

A cobra fumou não procura ba-
ter de frente com o documentário
Rádio Auriverde, de Sylvio Back,
e com o livro As duas faces da

glória, do jornalista William
Wack, que desmistificam a parti-
cipação brasileira na 2a Guerra
Mundial. Antes, foge da polêmi-
ca. 

"O Brasil foi figurante no con-
flito, mas para os pracinhas, ato-
res da campanha da Itália, foi co-
mo se tivessem desempenhado o

papel principal", diz Vinícius
Reis. 

"Não 
estou buscando he-

roísmo, mas resgatando a dimen-
são humana dos combatentes."

Estefan Radovicz
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O ex-combatente Rubens Andrade e o diretor Vinícius Reis

'Senta a pua' deu início à série
MARCELO JANOT

O dia 6 de outubro é especial

para um grupo de bravos brasilei-

ros. É nesta data que os pilotos de
caça que participaram da 2a Guer-
ra Mundial se reúnem no Clube da

Aeronáutica, no Centro do Rio,

para um almoço de confraterniza-

ção. A festa se repete desde outu-
bro de 1945, um ano depois que o

grupo de 372 voluntários da FAB
embarcou para a Europa como in-

tegrantes da Força Aliada.

Hoje, os cerca de 200 velhinhos

que se reúnem para relembrar ve-
lhas histórias de guerra já não têm
mais a saúde e o vigor físico de

quem foi para o fronte enfrentar os
nazistas, mas a lucidez permanece
intacta. É o que pode ser compro-
vado no documentário Senta a

pua!, que participou do último Fes-
tival de Brasília e ficou em segundo
lugar na votação do júri popular. O
diretor Erick de Castro coletou 23

horas de depoimentos dos ex-pilo-
tos e as ilustrou com raras imagens
da época, que renderam o longa-
metragem de uma hora e cinqüenta

e dois minutos. Ao contrário do que
muita gente pode deduzir, Senta a

pua! não é uma exaltação patrióti-
ca, mas simplesmente o relato das
fantásticas histórias de um grupo
de aventureiros - que, obviamente,
se orgulha de ter lutado pelo Brasil.

A missão durou de 6 de outu-
brode 1944 a 16 de julho de 1945.
Dos 49 pilotos de caça, nove mor-
reram. 

"Cada 
dia que passava era

como se ganhássemos uma nova
vida. Por isso que nas horas vagas
enchíamos a cara, fumávamos,
como se estivéssemos fazendo

aquilo pela última vez. Quando
um piloto decolava para uma mis-
são, ele não passava um minuto
sem levar um tiro do inimigo",
lembra o brigadeiro Rui Moreira
Lima, que participou de 94 mis-
soes e foi o principal depoente no
filme. Aos 80 anos, com três fi-
lhos, seis netos e um bisneto (ne-
nhum seguiu carreira militar), Rui
diz que faria tudo de novo. "O

desgaste daquela guerra deixou
marcas em muitos de nós, mas a
sensação de ter contribuído para
uma boa causa supera tudo isso."

Com as bênçãos
de João Gilberto

Palmyra e Paulo Levita não ne-

gam a natureza. Baianos, com ritmo
nas veias, são apontados hoje como a
boa surpresa da música nacional.
Muito elogiado pelo compositor João
Donato, pelo crítico musical Arnaldo
De Souteiro e pelo criador da bossa
nova, João Gilberto, o casal se apre-
senta hoje, às 22h, no Bar do Tom,

para lançar seu novo CD no Rio.
A mistura de ritmos é a receita

dessa dupla que apresenta o que
chamam de axé-bossa, uma mescla-

gem dos sucessos da axé music
com as harmonias bossa-novistas.
No repertório desta noite o casal le-
vara, com a voz de Palmyra e açor-

des do violão de Levita, Rapunzel

(Alain Tavares/ Carlinhos Brown),

O canto da cidade (Daniela Mercu-

ry e Tote Gyra) e clássicos da bossa

nova, como Corcovado, Fotografia
e Águas de março, e ainda as ame-

ricanas Summertime, Teafor two e

September in the rain.
João Donato não poupa elogios

à dupla baiana. "Sou fã deles há

muito tempo. Tenho vários motivos

para adorá-los. Acho o trabalho que
eles fazem maravilhoso, um cami-

nho que mistura estilos diferentes

que é o que também procuro. Sou

um profundo admirador de Palmy-

ra e Levita", afirma Donato.

0 instrumental
de Continentino
O contrabaixista Alberto
Continentino, revelação da nova
safra de contrabaixistas brasileiros,
sobe hoje ao palco do Mistura Fina,
na Lagoa, às 21h30, ao lado do

grupo mineiro Falange 36. Eleja
acompanhou estrelas como Milton
Nascimento e Pepeu Gomes e
atualmente faz parte da banda de
Caetano Veloso. O Falange 36,
criado em Belo Horizonte, em
1992, reúne, além de Alberto,
André Queiroz (bateria) e
Guilherme Monteiro (guitarra), que
mostrarão a música instrumental em
um repertório eclético que inclui

jazz, MPB, funk, salsa e outros. O
Mistura fica na Av. Borges de
Medeiros, 3.207. Tel.: 537-2844.

Humor feminino
na Rádio Cidade
Humor agora tem hora marcada na
Rádio Cidade. Carmem Frenzel,
Cláudia Valli, Cláudia Ventura,

Lucília de Assis e Suzana
Abranches, as meninas do grupo
de humor feminino Grelo Falante,
comandam seis edições diárias do
novo programa da Cidade, A

perseguida da Cidade, que acaba .
de estrear na rádio ocupando os
intervalos comerciais de 8h, lOh,
12h, 14h, 16he21h,porum ••

minuto. As sátiras das situações e 
*

histórias do cotidiano são temas
recorrentes desse novo espaço,
além de visões bem-humoradas ''

sobre a indissolúvel tensão entre 
'

homens e mulheres na guerra dos
sexos do dia-a-dia.

Faça como franceses, americanos e ingleses:

conheça a cultura brasileira.

/W\

Acervo do MAM - Uma seleção.

Venha ao MAM e veja algumas das principais obras

de arte que marcaram a cultura brasileira no século XX.

Salões de exposição - tarifas: R$ 8,00 (estudantes e maiores de 65 anos R$ 4,00,
crianças até 12 anos e amigos do MAM entrada gratuita). Horários: terça, quarta
e sexta das 12h às 18h • quinta das 12h às 20h • sábado e domingo das 13h às 20h
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CENTROR. da Assembléia. 10 sala 1918
Tel: 531-2007

IPANEMAR. Visconde de Pirajá. 414 salas 1122/21 
Tel: 521-2229 Tel: 492-20511

BARRA iR.GIIdásio. 55 sala 1702

A ONDA MALDITA
COMO NASCEU E QUEM ASSASINOU A FLUMINENSE FM

de Luiz Antonio Mello
Finalmente lançado o livro-autópsia do megafone do Rock

vendas:
Internet: www.aondamaldita.com.br ou

Tel.: (0xx21) 722-4847 - 24 horas, de Domingo a Domingo.

TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 1999 JORNAL DO BRASIL

cadernob@jb.com.br

Rua 1° de Março. GG
Rio de Janeira

Terça a Domingo das 12h às 20h
Informações: 808-2D20

Salve Noel

Se estivesse vivo, o grande
Noel Rosa completaria 90
anos em 2000, e os adoradores
do compositor pretendem ho-
menageá-lo com todas as fan-
farras que ele merece.

Noel começou a compor
aos 17 anos e morreu aos 26,
deixando quase 300 músicas e
três óperas que jamais foram
encenadas.

A hora é agora.

Em suspenso

Desde o dia 8 de novembro,
o procurador-geral da Repú-
blica, Geraldo Brindeiro, tem
em mãos o liabeas corpus que
mantém o jogador Edmundo
fora da prisão.

O STJ aguarda a liberação do
parecer para julgar o mérito do
hábeas.

Enquanto Brindeiro não libe-
rar o processo, Edmundo poderá
cair na noite carioca à vontade.

Precaução

O governo do Estado terá
garantias no acordo ambiental
que assina em janeiro com a
Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN).

Segundo o procurador-ge-
ral do Estado, Francesco Con-
te, a CSN terá que investir, em
três anos, R$ 180 milhões em
projetos ambientais dentro da
empresa e R$ 25 milhões no
município de Volta Redonda.

O acordo estabelece que,
se o compromisso não for
cumprido, a dívida será co-
brada ao banco que for fiador
da transação.

Em cena

A temporada teatral do
CCBB começa dia 7 de janei-
ro, com a estréia da montagem
de Caco Coelho para A tem-
pestade, de Shakespeare.

O cenógrafo Gringo Cardia
vai transformar a rotunda do
local em picadeiro de circo,
com direito a cabos de aço e
cordas de até 24 metros de al-
tura - o equivalente a um pré-
dio de oito andares -, de onde
os atores saltarão e executarão
verdadeiros balés aéreos.

Detalhe: os efeitos espe-
ciais serão tantos, mas tantos,
que haverá até neve.

Elsa Martinelli vem passar o
réveillon no Rio. Chega quinta-
feira e será hóspede de Paulo
Fernando Marcondes Ferraz.

Lais Gouthier recebeu fax de
sua filha Cláudia, pedindo que ela
se ocupe socialmente, digamos
assim, de um grupo de 21 amigos
chiquérrimos de Paris que chega
para a passagem do ano.

A noite de 31 chez Lily e Dr.
Roberto - Marinho, claro - não
vai ser igual às outras. Este ano
o jantar será servido às 22h, an-
tes da queima de fogos.

O fecho de ouro do réveil-
lon será no apartamento de
Luís Oswaldo Pastore, em São
Conrado. Hora do início da
festa: 3h da manhã, que tal?

E-niaiis par» cstu coluna: (lunuziijb.com.I>r

Tcitiana Mendonça mostra suas belas costas no jantar do
St. Honoré - e que costas

IVfjjjç tlf*iltin ^ virada do ano será comemorado
ü"" com 12 horas de antecedência no Cen-

tro do Rio.
O réveillon do meio-dia, organizado pela Prefeitura, terá chuva de

papéis dourados e prateados e shows musicais num palco montado no
Largo da Carioca.

Todas as igrejas do Centro vão aderir à festa, tocando os sinos
às 12h do dia 3Í.

Dois em um
Simone comemorava seu aniversário de 50 mios, sábado, em sua

cobertura no Praia Guinle, em São Conrado, quando recebeu a notícia
de que seu disco Café com leite está concorrendo ao Grammy 2000.

Na mes-ma lio-ra, abriu cai-xas de champagne para brindar
com os amigos Marieta Severo, Ney Matogrosso, Cláudia Raia,
Edsion Celulari e Max Pierre, entre nuii-tos mais.

Virada Dilema

¦ Continuação da 1a página

O cineasta dirige monólogo sobre a vida de Raul Sei.xas

Joffily faz sua

estréia no teatro

Nos últimos 20 anos, quem
prestasse atenção aos créditos dos
filmes nacionais exibidos nos ci-
nemas certamente toparia com o
nome de José Joffily em algum lu-
gar. Foi diretor 04 maldição de
Sampciku e Quem matou Pixote?)
roteirista (Parayba mulher macho,
de Tizuka Yamasaki) e diretor de
fotografia (O sonho não acabou,
de Sérgio Rezende). Fora outros
muitos biscates de continuísta, as-
sistente de montagem, produtor
executivo e carregador de caixo-
tès. Fez de tudo. Agora, essa poli-
valência extrapola os limites do ci-
ríema. Aos 54 anos, Joffily está pe-
la primeira vez dirigindo uma pe-
ça de teatro, Raul, o fora-da-lei,
üm monólogo sobre a vida e car-
rèira de Raul Seixas, protagoniza-
do por Roberto Bomtempo e com
estréia marcada para 18 de janeiro
rio teatro do Planetário.* "Fazer filmes é uma experiên-
cia tão pesada que que o teatro pa-
rece fácil. E aí está o perigo. Te-
riios que ter muito cuidado com
cada etapa", diz Joffily. Ele está
seguindo o mesmo caminho de
gente como Arnaldo Jabor e Hec-
tor Babenco. que também passa-

ram pelo teatro. Acha que ali há
uma chance melhor de trabalhar o
ator, um defeito que, admite, atin-
ge quase todos os diretores de ci-
nema no Brasil. "A 

peça é um pia-
no seqüência de 1 hora e 10 minu-
tos. Como fiz apenas a direção,
pude me concentrar na cena, en-
saiar bastante com o Roberto. Te-
nho certeza que quando voltar a
fazer filmes essa experiência vai
me ajudar muito na direção dos
atores". Mas a chance de dirigir
atores no cinema parece que não
vai aparecer tão cedo. O diretor es-
tá finalizando Os dons do Brasil,
um documentário sobre as ações
da Igreja Católica no país.

O convite para Joffily passar ao
teatro veio de Bomtempo, também
produtor da peça. Os dois são ami-
gos de longa data e já trabalharam
juntos várias vezes. Ele diz que a
participação do diretor foi essen-
ciai para achar o ritmo certo do es-
petáculo. 

"O Zé trabalha com a
imagem, sabe a importância disso.
Criou uma dinâmica diferente pa-
ra meu trabalho". Antes de chegar
ao Rio, a peça foi testada em apre-
sentações em Ouro Preto, Juiz de
Fora e Resende.

Dia de 
passistas 

e baianas

Gil, Ivete e Pagodinho comandan festa de confraternização

Rio 40 graus
A revista americana Self Magazine está prepa-

rando um editorial de dez páginas só sobre os bi-
quínis brasileiros.

A equipe de produção fez as fotos semana passada
nas praias de Ipanema e Copacabana, no Horto e na pis-
cina de um SPA na Lagoa.

Foram selecionadas peças das griffes Lenny, Rygy,
Rosa Chá e Fit, além das sandálias de verão da G'art.

Informação cultural: a revista Madison, também americana,
está fazendo outro editorial sobre a moda de praia do Brasil.

Itamar Franco enco-
mendou a seu alfaiate um
terno de linho branco no-
vo para usar no réveillon.

O jantar do governador
de Minas, no Othon Pala-
ce do Rio, na Praia de Co-
pacabana, será de ade-
sões, e custará R$ 150 por
pessoa.

Hoje é o último dia para os
convidados confirmarem pre-
sença no réveillon do Forte de
Copacabana, mas Ney Suassuna
ainda não tomou uma decisão.

O senador está com medo de
não conseguir se locomover do
Forte até o Chopin, onde ficará
sua família, no apartamento do
empresário Paulo Saldanha.

Rio de Janeiro e Bahia se en-
contram na Praça da Apoteose no
próximo dia 2, num show que pro-
mete agitar o público, estimado em
60 mil pessoas, segundo os organi-
zadores. E o Ace in Rio, que vai
reunir os baianos Gilberto Gil e
Ivete Sangalo e o carioca Zeca Pa-
godinho, além das participações
especiais da Companhia Aérea de
Dança e da ala das baianas e bate-
ria da Beija-Flor.

O ingresso é uma peça de roupa
branca que fará parte do maior va-
ral do mundo - armado na Ensea-
da de Botafogo no dia 8 - e depois
será doado a instituições de carida-
de. Até o dia 30, seis pontos de tro-
ca fixos e móveis estarão receben-
do as doações. Os endereços po-
dem ser obtidos no site www.feliz-
branconovo.com.br

Cenários gigantescos comple-
tam a megaprodução do Ace in
Rio, que abre os portões às 17h.
Imagens estilizadas do Pão de
Açúcar e do Morro da Urca, liga-
das por um grande varal com rou-
pas brancas estendidas, vão com-
por a cenografia em primeiro pia-
no. Um grande sol branco compõe
o cenário de fundo, com mais de 2
mil metros quadrados de tecidos e
quatro telões gigantes. Entre um
show e outro, imagens do Rio e da
Bahia vão colorir uma imensa cor-
tina branca, que será usada como
tela de projeção para os vídeos
produzidos especialmente.

A Companhia Aérea de Dança
abre o show às 20h30, apresentan-
do coreografias que têm o Rio de
Janeiro como tema. No programa,
Samba pras moças, de Zeca Pago-
dinho, Suíte carioca instrumental,
de Guinga, Aquele abraço, de Gil-
berto Gil, Valsa de uma cidade, de

Ar limpo Lá e cá

Os postos de gasolina estão
na mira do Ministério Público
do Rio.

A promotora Rosani da Cu-
nha Gomes abriu inquérito para
investigar denúncia de que pos-
tos estão vendendo óleo lubrifi-
cante usado para indústrias.

Uma lei federal determina
que o material só pode ser ven-
dido para empresas que fazem
reciclagem.

O óleo usado pode causar
sdanos ao meio ambiente e à
saúde da população.

De novo

A Prefeitura vai relançar, em
janeiro, o polêmico projeto de
construção do túnel da Grota
Funda, que ligará o Recreio a
Guaratiba.

A licitação estava suspensa
desde março, por pressão de ve-
readores e ecologistas.

Segundo o secretário de
Transportes, Márcio Queiroz, o
novo edital terá pouquíssimas al-
terações em relação ao primeiro.

A mil

O 2000 de Daniela Mercury
já começa com trabalho.

A cantora está na maior cor-
reria para pôr voz em seu novo
disco, que chega às lojas dia 24
de janeiro.

A música de trabalho será Ilê
pérola negra, produzida por
Emilio Estefan, marido da can-
tora cubano-americana Gloria
Estefan.

Patrícia Pillar
(foto) e Ciro Go-
mes passaram o
Natal na casa do
publicitário Einart
Jácome, no bairro
de Dionízio Torres, em Fortaleza.

Do outro lado da cidade, ou-
tra ceia reuniu Patrícia Gomes e
o músico Raul Mascarenhas.

Em alta

O governador Jarbas Vascon-
celos (PMDB) tem derramado
elogios ao presidente FH aos
quatro cantos.

Segundo o governador, a po-
pularidade do presidente au-
mentou em Pernambuco porque
o governo federal está atenden-
do a todas as reivindicações de
seu Estado.

Vida nova

O oftalmologista André
Cechinel é o autor do novo vi-
suai da vice-governadora Be-
nedita da Silva.

Bené dispensou os óculos e
já passa o réveillon de lentes
de contato.

'Début'

A Parmalat será a primeira
anunciante da Rede Globo em
2000.

Vai exibir o filme Gordinha,
criado pela DM9DDB para sua
linha de iogurtes light.

Danuza Leão, Isabel De Luca e Renato Cordeiro

Ismael Neto e Antônio Maria, Jura,
de Sinhô, e Noites cariocas, de Ja-
cob do Bandolim. Zeca Pagodinho
sobe ao palco logo depois, apresen-
tando algumas pérolas de seu re-
pertório, como Vai vadiar, Seu ba-
lance e Saudade louca, além de um
pot-pourri de sucessos.

Gilberto Gil entra em seguida
e canta Samba pras moças com
Zeca Pagodinho, para depois en-
gatar os grandes clássicos de sua

carreira. A Cia. Aérea volta ao
palco e apresenta a coreografia
Andar com fé, inspirada na Bahia.
Gil e Ivete Sangalo cantam juntos
um número surpresa, e a baiana
prossegue sozinha com algumas
canções de seu repertório. O clás-
sico de Gil Aquele abraço encerra
o show reunindo os três artistas,
as baianas e a bateria da Beija-
Flor e a Cia. Aérea de Dança sob
uma grande queima de fogos.

Ivete Sangalo é uma das atrações do show na Apoteose, dia 2
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EM QUESTÃO Sinatra '57 in concert (Trama)

Show de bola de um Mestre da canção em

performer impecável um grande momento

JURIB *$¦ w

Of 5
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DISCOS

CHICO BUARQUE VOL. 1
LUMIAR

¦O primeiro dos nove volumes do song-
book CB tem algumas surpresas. Elba
Ramalho e Tete Espíndola cantam de
verdade em Você vai me seguir e O meu
amor, Miúcha se sai muito bem em
Joana Francesa, Ney Matogrosso e Na-
na Caymmi estão impecáveis em Car-
olina e Olhos nos OLIios (o que não é
surpresa) e Ivete Sangalo se revela uma
cantora em Deixa a menina. (J.F.)

NO ORDINARY WORLD
EMI
¦ A cada ano, Joe Cocker vai se des-
pregando daquela aura soul carboná-
ria dos anos 60 e se aproximando de
um jeito crooner com carisma na rou-
quidão. Nesse disco, várias faixas fi-
caram bem razoáveis, como First we
take Manhattan, mas covers como
While you see a chance, de Steve
Winwood, em nada acrescentam à
história de Cocker,(M.Am.)

Mário Adnet revisita

Gershwin e Jobim,

Markos Resende faz

tributo ao Tom e o

acordeonista Toninho

Ferraguti mostra as

nuances do instrumento

em 
'Sanfomena'

Gueto instrumental

MARÉS
PLAYARTE
¦ Bonito o arranjo da música-título,
Mar...és/Marés, que dá o tom de
praia e areia das cantigas de Belô
Veloso - autora, em parceria com
Ana Flávia, de quatro das faixas do
CD, molhadas, todas elas, com
aquele jeito e tom baianos - algo
dolente e sensual. E, como não po-
deria deixar de ser, tem umas per-
cussões espertas. (L.F.)

STIGMATA
VIRGIN
¦ Esta trilha sonora podia ser dividida
em dois discos: o primeiro, uma boa
coletânea pop/eletrônica com nomes
como Bjõrk e Massive Attack; o segun-
do teria os bons temas de Billy Corgan.
Juntando materiais tão diferentes, foi
possível ao mesmo tempo ganhar di-
nheiro e apresentar um lado menos co-
nhecido de um dos grandes do rock em
faixas pessoais. (E.B.)

' 
Mal comparando, é como se a garotada do

rock inglês tivesse resolvido promover um tri-
J>uto ao seu Reginaldo Rossi. No caso, o galés
Tom Jones, 59 anos de idade, considerado por

.jnuitos a fina flor do brega britânico - mas,
.mesmo assim, alguém com algum estranho

- oharme nesse fim de década. Reload, lançado
,no Brasil pela Roadrunner, traz a voz de tro-

vão de Tlumderball (tema de uni James
,Bond) e Wliat's new pussycat? (do mestre

-"reabilitado Burt Bacharach) ao lado de outras,
«jpenorezinhas, jovens, em músicas do pop re-

cente. Na primeira sílaba de Buming down
r,tlw house (dos Talking Heads), o troncudo

cantor quase varreu do estúdio a frágil Nina
•jPersson, dos Cardigans, que coadjuvaram na

;" versão. O papo só começa de verdade em Re-
nload com o bad boy ex-Take That Robbie

Williams, num dueto de Are you gonna go my
eWayl (de Lenny Kravitz, que Jones já havia

, .çpverizadó). Só que, na comparação, Wil-
¦iliams sai como franguinho.

Banco Prosper, deve chegar às lojas em janei-
ro. O de Markos Resende, gravado em 1996,
ainda em negociação aqui, pode ser adquirido
nos shows que o tecladista vai fazer no Merci
de Ipanema em janeiro. Acompanhado do bai-
xista Mads Vinding e o baterista Nils Vinding,
Resende fundador do grupo Index e atualmen-
te radicado em Paris ("até o circuito europeu
está sendo invadido pela axé musicqueixa-
se), redesenha com intensidade temas jobinia-
nos como Amor em paz, Agua de beber e
Garota de Ipanema. Em Eu sei que vou te
amar exagera no classicismo, compensado pe-
lo balanço no Samba de Oifeu, de Bonfá.

Associado a craques instrumentais da pon-
te Brasil/EUA (Randy Brecker, Eddie Gomez,
Hugo Fattoruso, Romero Lubambo, Zeca As-
sumpção, Jay Ashby, Tutty Moreno) Adnet
prefere o minimalismo do mestre recriando
com argúcia mesmo obras muito regravadas
como Desafinado. Apesar desta ser a única fai-
xa com a expressa assinatura de Jobim, o dis-
co está impregnado de seu estilo. Dos saraco-
teios do Tico-tico no fubá de Zequinha de
Abreu (de novo em voga a bordo do tecno-
mambo do alemão Lou Bega) ao anfíbio
Cliorojazz e a reiterada homenagem Jobim in
lieaven. Isso sem falar nas reconstruções em
sincopa de bossa do Gershwin veloz de / got
rhytlun e ralentado de Love is liere to stay.
Fundindo elementos de música brasileira, ar-
gentina, erudita, jazz. além de sutiãs indianos
e música indígena (Kósmitos) Rufo Herrera
com seu Quinteto Tempos aplaina fronteiras

nú sinuosidade do bandoneón. Contracenando
com violão, cello, vibrafone, baixo e percus-
são, ele suinga no baião {Bebê) ou valseia nas
abstrações de Dança dos meninos, de Milton
Nascimento e Marco Antonio Guimarães
(mentor do grupo Uakti). Do tradicional tango
La cumparsita à onírica A ria de Bach, Herre-
ra combina variações de dinâmica e intensida-
de nas releituras.

Seqüestrado para o baião e derivados pelo
caudaloso talento & sucesso de Luiz Gonza-
ga, o acordeon é repensado em Sanfonemas de
Ferragutti. Em composições próprias, ele diri-
ge a peculiar sonoridade do instrumento para
o samba-choro (Chapéu palheta) e outros so-
taques de samba (Ivuir, 0 mancebo, He-
licóptero) além do vanerão gaúcho da gaita-
ponto (Olímpico). Do híbrido Sanfoneon aos
tipicamente foirozeiros E o Bento levou e
Dominguinhos no parque (com o próprio),
Ferragutti amplia a semântica da sanfona.
Dando um banho de loja jazz/sinfônico na
MPB como indica o próprio nome, a Orques-
tra Jazz Sinfônica de São Paulo com arranjos
dos maestros Cyro Pereira e Nelson Ayres re-
veste, quase sempre com grandiloqüência
(mas sem exageros) do miltoniano Milagre
dos peixes a um pot-pourri de sambas exalta-
ção Aquarela de sambas. Dá outra roupagem
ao mesmo Sanfonema de Ferragutti, aborda o
flautista seminal da MPB em Salve Patápio
Silva e esgrime os sopros nordestinos em
Chiquito no frevo. Biodiversidade tratada com
ecletismo.

TÁR1K DE SOUZA

Com o nivelamento por baixo do mercado
-r também nos EUA. onde os consumidores de
jàzz não chegam a 2% - alguns compositores
populares ganharam o status de clássicos com
Suas obras permanentemente relidas. Para
Gershw in e Jobim. do violonista e arranjador
Mário Adnet. gravado entre Nova Iorque e
Riodesvela seu(s) homenageado(s) a partir do
título, sendo que as músicas do americano
George Gershwin foram jobinizadas num cli-
dia bossa nova. About Jobim... do tecladista
Markos Resende, capturado ao vivo com um
trio em Copenhague, Dinamarca, além do
mencionado aborda também os Luises Gon-
zága (Asa branca) e Bonfá (Manhã de cama-
vai). Música popular do Brasil (Pau Brasil) da
Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo (re)to-
ca de Edu Lobo (Beatriz.) e Pixinguinha (Car-
iulioso) a Paulinho da Viola (Choro negro). O
bandoneonista argentino radicado em Belo
Horizonte Rufo Herrera em Toda música (La-
pa) vai de Hermeto Pascoal (Bebê) ao con-
terrâneo Piazzolla (Libertango). E o acordeo-
nista paulista Toninho Ferraguti no autoral
Sanfonemas (Pau Brasil) também homena-
geia um colega de instrumento (Dominguin-
hos no parque).
ã Em mais um atestado da estreiteza do mer-
cado instrumental tais discos saíram por pe-
quenos selos e os dois primeiros ainda não fo-
rám lançados oficialmente. 0 de Mário Adnet.
Brinde natalino do Grupo Peixoto de Castro e

Tom Jones comunga comi
as gerações posteriores do

Britpop no álbum'Reload'
"SILVIO 

ESSINGER

Reprodução

Tom saiu do ostracismo nos anos 80

Beberrão, conquistador inveterado (com
alguns processos de paternidade nas costas) e
brigão dos bons (deu uma sova em Jerry Lee
Lewis certa vez), Tom Jones é um figuraça,
capaz de dizer barbaridades como "drogas são
para os fracos, você tem que ser homem para
beber um uísque forte", de chamar as bandas
de rock dos anos 60 (com quem convivia) de
"um bando de bichas com cabelos compri-
dos" e de deixar as feministas de cabelo em
pé com seus comentários. Nos anos 80, era
um desses decadentes cantores de Las Ve-
gas quando resolveu pôr sua voz a serviço
de Kiss, do artista então conhecido como
Prince. Assim, voltou às paradas depois de
décadas de ostracismo e viu que a jogada
era estar junto dos jovens. Em Reload, a
parceria volta e meia funciona. Quem diria
que Tom Jones iria encarar uma música dos
soturnos Portishead? Pois ele dá um show
na jamesbondica Ali mine, ao lado do fra-
gilzinho Neil Hannon, do Divine Comedy.
E lindinho é o mínimo que se pode dizer
dele e Natalie Imbruglia num dueto român-
tico em Never tear us apart, do INXS. Mui-
ta coisa é descartável, mas o disco vale só
pela versão de Lust for life (de Iggy Pop,
abertura de Trainspotting) com Chrissie
Hynde, dos Pretenders.

Gravado ao vivo em Seattle (terra
que daria Hendrix e o grungel) com ar-
ranjos de Nelson Riddle, este disco
mostra aos recém chegados deste fim de
milênio porque Sinatra foi "o" cantor.
Até a nona faixa, ele dialoga com so-
pros de raro balanço e mostra como di-
vidir frases, alterar síncopas e repaginar
entonações, tudo na maior naturalidade,
com a platéia a seus pés. Desfilam entre
outros standards You make me feel so
yotmg, I get a kick out of you, A foggy
day e The lady is a tramp (num show de
bola, com injeção soul na voz). Pausa
para um sketch de gags, exibindo (e põe
exibido nisso) o lado histriônico do can-
tor. A partir daí, ele passa a interromper
a orquestra (entra uma seção de cordas
numa parte mais baladista) com brinca-
deiras e trá-lá-lás, sem nunca perder o
controle do auditório e o fio da meada
vocal. O repertório colhido em discos
emblemáticos grava-
dos em estúdio como
Songs foryoung lovers,
In tlie wee small hours
e Only the lonely repas-
sado ao vivo ganha ou-
tro significado. Um di-
ferencial restrito aos
performers superlati-
vos. (Tárik de Souza)

O maior nome da canção americana
está captado neste CD em um de seus
melhores momentos, uma época em
que fazia dois shows por dia e arreben-
tava. A voz impecável e os arranjos la-
pidares de Nelson Riddle emolduram
alguns autores clássicos como Cole
Porter (3 faixas), os Gershwin (2) e
Rodgers & Hart (2). Num monólogo de
cinco minutos ele se confessa bom de
copo e diz que algumas figuras históri-
cas americanas deviam entornar bem,
como o general Grant (fazia jus ao no-
me) e ainda reconstitui diálogos como o
da sra. Abraham Lincoln brigando com
o marido porque ele não queria ir ao tea-
tro: "Você vai sim. Eu levei seis sema-
nas para conseguir esses ingressos!"
Frank tinha seus melhores momentos
ao vivo e, na hora de gravar, gostava de
reunir uma pequena platéia para assis-
ti-lo (só não podiam bater palmas).

Musicalmente, Sinatra
é ecumênico. Quem
quer que ame a música
não pode deixar de re-
conhecer que dsicos
como esse contém
uma aprte da melhor
música da era das big
bands e seus crooners.
(Jamari França)
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QUENTE/ As mais tocadas

1°) Um feliz Natal. Ivan Lins e José Feliciano
2o) Acelerou. Djavan
3o) Palavras. Cássia Eller
4o) Meu erro Paralamas do Sucesso & Zizi Possi
5o) Ain'tno sunshine Lighthouse Family
6o) Vamos fugir. Daúde & Djavan
7o) Outra vez. Maria Bethania
8°) King ofpain Alanis Morissette
9o) Garota dourada Pepeu Gomes
10o) The world is not enough Garbage' Maria Bethania em 7" lugar na JB FM

1o)AnnaJúlia
2o) Minha alma
3o) King ofpain.
4o) Hoje a noite não tem luar.
5°) A mais pedida.
6o) Lastkiss.
7°) Leam to fty.
8o) Te encontrar de novo
9o) The Dolphin's cry.
10")Around the world.

Los Hermanos
0 Rappa

Alanis Morissette
Legião Urbana
Raimundos
Pearl Jam
Foo Fighters
Vinny
Live

Red Hot Chili Peppers
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Exposição
CHICO BUARQUE
Paço Imperial
Em Imagem e som, o cantor e
compositor é tema de mostra

CINEMA
COTAÇOES: • ruim * regular *?
bom ótimo ???* excelente
¦ Os horários dos filmes e os endereços

dos cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

ESTREIA
007 - 0 MUNDO NÃO E 0 BASTANTE - The
world is not enough - de Michaei Apted.
Com Pierce Brosnan, Shopie Marceau,
Robert Caryle.
>Ação. O agente 007 tenta proteger a fi-
lha de um magnata do petróleo que teve
o pai assassinado por um terrorista inter-
nacional. EUA/1999.
Circuito: Palácio 1: 13Í130, 16h, 18h30,
21 h. Hoje a partir de 13h30. São Luiz 1, Rio
OffPrice 1, Copacabana, Leblon 1, Art Nor-
te Shopping 2, Art West Shopping 4: 14h,
16h30, 19h, 21h30. Via Parque 2. Tijuca 1.
Iguatemi 1, Madureira Shopping 2, Center.
13h30, 16h, 18h30, 21h. Nova América 5:
13h30, 16h, 18h20, 20h50. Recreio Shop-
ping 3. 16h, 18h30, 21h. Barra 1: I4h,
16h30, 19h, 21h30. Grande Rio 2. 15h45,
18h15, 20h45. Star Rio Shopping 3.16h20,
18h40, 21 h. New York 3. 15h30, 18h10.
20h50. Nem York 4: 13h50. 16h30. 19h10,
21h50. Downlown 3. 13h10, 16h. 18h50,
21h40. Downtown 12. 12h20, 15h10,
18h05, 20h55. Botafogo Praia 3. 10h30,
13h20. 16h10, 18h55, 21h40. Botafogo
Praia e. 11h40, 14h30, 17h30. 20h30.

A PRIMEIRA NOITE DA MINHA VIDA - La Prime-
ra Noche de mi Vida - de Miguel Albaladejo.
Com Leonor Watling e Juanjo Martinez.
J>No réveillon de 1999, Manuel e Paio-
ma, que está grávida, decidem jantar na
casa dos pais de dela, e a confusão co-
meça. Espanha/1998.
Circuito: Espaço Unibanco 1: 14h50,
16h30, 18h20, 20h10, 22h. Estação Barra
Point 1: 15h, 16h40. 18h20, 20h, 21h40.

0 BEIJO DA SERPENTE - The serpenfs kiss -
de Philippe Rousselot. Com Ewan McGre-
gor, Greta Scacchi. Pete Postlethwaite.
£>Drama. Jovem artista é contratado pa-
ra construir um jardim, desperta o inte-
resse da dona da propriedade, mas se
apaixona pela filha dela. que todos acre-
ditam ser mentalmente pertubada. EUA/-
1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Downtown 2: 11h20, 14h,
16h30. 191120, 21h50.

FÉ- Documentário de longa metragem de
Ricardo Dias.
>0 filme enfoca diversos aspectos da re-
ligião e da fé no Brasil. BRA/1999. Livre.
Circuito: Espaço Unibanco 3: 14h30,
16h20. 18h, 19h40, 21h20.

RELANÇAMENTO
MORTE EM VENEZA - Death in Venice - De
Luchino Visconti. Com Dick Bogard, Bjorn
Andersen e Silvana Mangano. (18 anos),

t J>Na Veneza do início do século, composi-
* * tor alemão chega à cidade para recuperar-

se de uma crise. No balneário, fica fasci-
nado pela beleza de um adolescente.

i Adaptação do romance de Thomas Mann.
Circuito: Estação Botafogo 1: 14h10,
16h30, 19h, 21h30.

C0NTINUAÇA0
TUDO SOBRE MINHA MÃE -Todo sobre mi ma-
dre - de Pedro Almodovar. Com Cecilia
Roth, Marisa Paredes e Penelope Cruz.
>Drama. Depois que seu filho morre
num acidente sem saber que o pai tinha
seios maiores que a mãe e atendia pelonome de Lola, Manuela não suporta o
peso de sua consciência. Espanha/Fran-
ça/1999. Censura: 14 anos. ????
Circuito: Estação Museu: 21 h.

A GAROTA DOS SEUS SONHOS - La nina de
tu ojos - de Fernando Trueba. Com Pené-
lope Cruz e Antonio Resines.
}>Drama. Com o regime de cooperação
entre Franco e Hitler, a Alemanha convi-
da cineastas simpáticos ao regime pararodar em Berlim o drama musical andaluz
A Garota dos seus sonhos. Espanha/-
1999. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Espaço Unibanco 2. 14h40,
17h, 19h20, 21h40. Estação Barra Point
2. 14h20, 16h40. 19h, 21h20.

TOY ST0RY 2 -Toy story - de John Lasse-
ter. Dubladores Tom Hanks, Tim Allen e
Joan Cusack.
>Comédia de aventura. Buzz Lightyer,
Woody e uma legião de brinquedos têm
agora a companhia de um novo e diverti-
do grupo. EUA/1999. Censura: livre. ? ? ?
Circuito: Roxy2, São Luiz2.13h50,16h, 18h
(dub.). 20h, 22h (leg.). Rio Sul 2. 14h, 16h,
18h (dub.), 20h, 22h (leg.). Rio Sul 4:13h30,
15h30, 17h30,19h30, 21h30 (dub.). Via Par-
que 4, Tijuca 2, Norte Shopping t, Madureira
Shopping 1, Icaraí. 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 (dub.). Recreio Shopping 2.
15h10, 17h10, 19h10, 21h10 (dub.). Barra 2.
13h50, 16h, 18h, 20h, 22h (dub.). Shopping
Tijuca 3, Bay Market 1:13h40,15h40,17h40,
19h40, 21h40 (dub.). Iguatemi 4, Nova Amé-
rica 4, Ilha Plaza 2, Grande Rio 3, Iguaçu Top
3, Ari Quaüty 2. 15h, 17h, 19h, 21h (dub.).Iguatemi 7: 13h30, 15h30, 17h30 (dub.),
19h30,21 h30 (leg.). Nova América 2, Grande
Rio 4: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (dub.).An Fashion Mall 3 14h, 16h, 18h (dub.) 20h,
22h (leg.). Art West Shopping 5: 13h20,
15h20, 17h20. 19h20, 21h20 (dub.). Star
Campo Grande 1, Star Guadalupe 2.14h30,
16h40, 18h50, 21h. New York 5: 15h10,
17h15, 19h20 (dub.). New York 7: 13h35,
15h40, 17h45, 19h50, 21h55 (dub.). New
York 10-, 14h35,16h40,18h45, 20h50 (dub.).New York 11: 14h05, 16h10, 18h15, 20h20.
22h25 (leg.). Downtown 3: 12h30, 15h,
17h25, 19h50, 22h (dub.). Downtown 4:
11h10. 13h50, 16h10, 18h30, 20h50 (dub.).Downtown O. 11h05, 13h20, 15h50, 18h15,
21h10 (leg.). Botafogo Praia 5:10h05,12h20,
14h40, 17h10. (dub.). Botafogo Praia 5:

! 19h40, 21h55 (leg.). Top Cine Petrópolis 1:
13h20, 15h10, 17h, 18h50, 20h40.

! 0S CARV0EIR0S - de Nigel Noble.£>Documentário. A vida de milhares de
trabalhadores rurais que ganham seu
sustento queimando árvores para a in-
dústria do carvão. Brasil/97/99. Censura:
12 anos. ???

. Circuito: Estação Paço: 15h.
SANTO FORTE - de Eduardo Coutinho.
£>Documentário. Entre a missa do Papa
no Aterro e o Natal, equipe de cinema pe-netra na intimidade religiosa de morado-
res de uma favela carioca. Brasil/1999.

, Censura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Botafogo 3~. 14h10,
16h10, 17h40. 19h20.

0 PRIMEIRO DIA - de Daniela Thomas e Wal-
ter Salles. Com Fernanda Torres. Luís Car-
los Vasconcellos e Matheus Nachtergale.£>Drama. Rio de Janeiro, 31 de dezem-
bro de 1999. Dois jovens desconhecidos
vindos de mundos opostos, se encon-
tram no teto de um prédio em Copacaba-
na. Brasil/1999. Censura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Paço: 17h40.

CADETE WINSL0W - The Winslow Boy - de
David Mamet. Com Nigel Hawthorne e
Jeremy Northam.

5>Drama. Na Inglaterra de 1912, filho mais
novo do patriarca Arthur Winslow é expul-
so do Colégio Naval, acusado de roubo.
EUA/1999. Censura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Museu. 14h30.

A FORTUNA DE C00KIE - Cookie's Fortune -
de Robert Altman. Com Glenn Close, Ju-
lianne Moore e Chris 0'Donnell.
J>Comédia. A morte de uma anciã causa
confusão em cidadezinha habitada por
personagens excêntricos. EUA/1998.
Censura: 14 anos. ???
Circuito: Cineclube Laura Alvim 1:
16h40, 18h50. 21h10.

DE OLHOS BEM FECHADOS - Eyes wide shut
- de Stanley Kubrick. Com Tom Cruise,
Nicole Kidman e Sydney Pollack.
5>Drama. Médico em crise no relaciona-
mento vaga pela noite em busca de aven-
turas extra-conjugais. EUA/1999. Censu-
ra: 18 anos. ???
Circuito: Estação Botafogo 3: 21 h.

NÓS QUE AQUI ESTAMOS POR VÓS ESPERA-
M0S - de Marcelo Masagao.
J>Documentário. Filme-memória sobre o sé-
culo 20, a partir de recortes biográficos reais
e ficcionais de pequenos e grande persona-
gens. Brasil/1999. Censura: livre. +**
Circuito: Estação Paço: 16h20.

0 TRAPALHÃO E A LUZ AZUL - de Paulo
Aragão. Com Renato Aragão, Dedé San-
tana e Christine Frenandes.
EHnfantil. O trapalhão Didi é transpotado
para um mundo paralelo onde enfrenta
magia e guerreiros para salvar a princesade um vilão. BRA/1999. Censura: livre. ??
Circuito: Roxy 3, Iguatemi 5: 14h50,
16h30, 18h10, 19h50, 21h30. Rio Sul 3:
13h40, 15h10. 16h50, 18h30. 20h10,
21h45. Largo do Machado 1: 14h, 15h30,
17h, 18h30, 210h, 21h30. Via Parque 5,
Barra 3. Norte Shopping 2. 14h20, 16h,
17h40. 19h20, 21h. Recreio Shopping 4:
15h, 16h40. 18h20. 20h. Shopping Tijuca
2, Bay Market 4: 14h20, 15h55, 17h30,
19h05, 20h50. Nova América 3, Madureira
Shopping 4, Grande Rio 1, Iguaçu Top 1:
14h40, 16h20,18h, 19h40, 21 h20. Ilha Pia-
za 1:14h30, 16h10, 17h50, 19h30, 21h15.
Art Fashion Mall 1: 14h30, 16h10, 17h50,
19h30, 21h10. Art Ouality 1, Art West
Shopping 1: 14h50, 16h30, 18h10, 19h50,
21 h30. Art Unigranrio 2. 14h, 15h40.
17h20. 19h. 20h40. Star Guadalupe 1:15h,
17h, 19h, 21 h. New York 2. 13h20, 15h10,
17h, 18h50, 20h40, 22h30. New York O.
14h20, 16h10, 18h. Downtown 7: 121110.
14h05, 16h05,18h20. Downtown 9.10h55,
12h50, 14h50. 16h50, 19h. Botafogo Praia
4: 10h15, 12h15, 14h15. Odeon: 12h,
13h30, 15h. 16h30, 18h, 19h30, 21 h. Es-
tação Icarar, 13h30, 15h, 16h30, 18h,
19h30, 21 h. Top Cine Petrópolis 2, Top Ci-
ne Méier. 13h30. 15h, 16h30, 18h. 19h30.

NO CORAÇÃO DOS DEUSES - de Geraldo
Moraes. Com Antônio Fagundes, Roberto
Bonfim. Cristina Prochaska e Bruno Torres.
5>Aventura. Grupo de aventureiros tenta
redescobrir o ouro dos Martírios a partir
de um roteiro de viagem do século 17 e
acaba caindo no tempo dos bandeiran-
tes. Brasil/1999. Censura: livre. **
Circuito: New York 5: 21h25.

DE CASO COM 0 ACASO - Sliding doors - de
Peter Howitt. Com Gwyneth Paltrow, John
Hannah e John Lynch.
>Comédia romântica. Executiva bem su-
cedida é despedida pelo patrão e volta pa-
ra casa mais cedo que de hábito. Quando
ela perde o metrô, sua vida e de seu na-
morado sofrem uma estranha reviravolta.
Inglaterra/1998. Censura: 14 anos. **
Circuito: New York 9. 13H40, 15h50, 18h,
20h10, 22h20.

CORRA LOLA, CORRA - Lola rennt - de Tom
Tykwer. Com Franka Potente e Moritz
Bleibtreu.
>Ação. A vida, o amor e o dinheiro depen-
dem das pernas de Lola, que dispara pe-
Ias ruas de Berlim para salvar o namorado.
Alemanha/1998. Censura: 12 anos. ??
Circuito: Estação Paço: 19h

OS PICARETAS - Bowfinger - de Frank Oz.
Com Steve Martin, Eddie Murphy e Hea-
ther Graham.
>Comédia. Produtor de cinema quasefalido arrisca sua última chance para a fa-
ma. EUA/1999. Censura: livre. ??
Circuito: New York 8: 19h30, 21h40.

0 SEXTO SENTIDO - The sixth sense - de
M.Night Shyamalan. Com Bruce Willis,
Haley Joel Osment e Toni Collette.
>Drama. O menino Cole Sear, de 8
anos, é assombrado por um tenebroso
segredo: ele vê fantasmas. EUA/1999.
Censura: 12 anos. ??
Circuito: Art Plaza 1: 15h10, 17h10.
19h10, 21h10. New York 16. 13h50,
16h10, 18h30, 20h50. Downtown 7:
20h40. Botafogo Praia 2 19h15, 22h. No-
vo Jóia: 15h, 17h, 19h 21 h. Estação Mu-
seu: 19h. Ilha Auto Cine: 20h, 22h30.

MAUÁ: 0 IMPERADOR E 0 REI - de Sérgio
Rezende. Com Paulo Betti, Malu Mader,
Othon Bastos e Hugo Carvana.
>Drama. Irineu Evangelista de Souza, o
Barão e Visconde de Mauá, com 30
anos, prospera a ponto de ser considera-
do o hommem mais rico do mundo. Mas
sua influência incomoda D.Pedro II. Bra-
sil/1998. Censura: livre. ??
Circuito: New York 4: 11h30, 14h. New
York 3. 20h30. Downtown 13: 14h (4a e
5a). Estação Museu: 16h30.

JOANA DÁRC • The Messenger - the story of
Joan of Are - de Luc Besson. Com Milla Jo-
vovich, John Malcovich e Dustin Hoffman. ?
5>Drama. Épico sobre o mito de Joana
Dárc, uma francesa que seguindo visões
religiosas, luta contra os ingleses e aca-
ba morrendo queimada em uma fogueira.
EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Rio Off Price 2, Barra4:15h, 18h,
21h. Via Parque 1: 14h30, 17h30, 20h30.
Iguatemi & 14h20, 17h20, 20h30. Art Co-
pacabana, Art Fashion Mall 2, Art West
Shopping 2, Art Plaza 2.15h, 18h, 21 h. Star
Ipanema: 15h40, 18h50, 22h. Star Campo
Grande 2. 14h40, 17h50, 21 h. Star Rio
Shopping 2, Windsor. 14h20, 17h30,
20h40. New York 13,13h30, 16h40, 19h50.
New York 14:14h30, 17h40, 20h50. Down-
town 5: 11 h15, 14h10, 18h10, 21h35.
Botafogo Praia 4: 16h15, 20h. Sáb. às
23h20. Estação Paissandir. 15h, 18h, 21 h.

XUXA REQUEBRA - de Tizuka Yamasaki.
Com Xuxa Meneghel, Daniel e Elke Ma-
ravilha.
J>lnfantil. Xuxa interpreta a jornalista Ne-
na, que luta para salvar uma academia
de dança das mãos de um terrível malfei-
tor. BRA/1999. Censura: livre. *
Circuito: Roxy 1, Rio Sul 1, Via Parque 3,
Madureira Shopping 3, Art Norte Shopping
1, Art Unigranrio 1: 13h40, 15h30, 17h20,
19h10, 21h. Largo do Machado 2. 14h30,
16h10, 17h50, 19h30, 21h10. Palácio 2.
13h30, 15h20, 17h10,19h, 20h50. Barra 5:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
Recreio Shopping-. 15h, 16h50, 18h40,
20h30. shopping Tijuca 1. Bay Market 2:
13h30, 15h20, 17h20, 19h20, 21h20. Nova
América 1, Grande Rio 6, Iguaçu Top 2.
13h50, 15h40, 17h30, 19h20, 21h10.
Iguatemi 2, Art West Shopping O. 14h,
15h50, 17h40, 19h30, 21h20. Ari Fashion
Mall 4: 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30.
Star Rio Shopping 1: 15h20, 17h10, 19h,
20h50. New York &. 13h30, 15h30, 17h30.
New York 12.14h10, 16h10. 18h10, 20h10.
22h10. New York 17: 14h50, 16h50. Down-
town 10. 11h, 13h, 15h20. 17h30. Down-
town 11:12h, 14h10.16h20.19h10. Botafo-
go Praia 2.10h20, 12h40, 14h50, 17h.
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BARRA/RECREIO/S. CONRADO
BARRA (GSR) - (Av. das Américas, 4.666 -
431-9757). 1 (270 I.): 007 - o mundo não
é o bastante: 14h, 16h30, 19h, 21h30. 2
(296 I.): Toy Story 2. 13h50. 16h, 18h,
20h, 22h (dub.). 3 (138 I.): O trapalhão e
a luz azuh 14h20, 16h, 17h40, 19h20,
21h15. 4 (130 I.): Joana DArc. 15h, 18h,
21h. 5 (152 I.): Xuxa requebra: 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. R$ 4 (2a a
5®, até 15h), RS 5 (6a a dom., até 15h) e
RS 6 (2a a 5o, após 15h, exceto feriados),
R$ 7 (6° a dom., após 15h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

DOWNTOWN (Cinemark) - (Av. das Améri-
cas, 500/2° andar). 1 (143 I.): Stigmata:
11h30, 13h55, 16h20, 18h50, 21h10. 2
(131 I.): O beijo da serpente: 11h20, 14h,
16h30, 19h20. 21h50. 3 (237 I.): Toy Story
2 (dub.): 12h30, 15h, 17h25, 19h50, 22h.
4 (286 I.):): Toy Story 2 (dub.): 11h10,
13H50, 16h10, 18h30, 20h50. 5 (307 I.):
Joana DArc. 11h15, 14h4018h10, 21h35.

(172 I.): Toy Story (leg.): 11h05, 13h20,
15h50, 18h15, 21h10. 7 (156 I.): O trapa-
Ihão e a luz azuh 12h10, 14h05, 16h05,
18h20. Sexto sentido: 20h40. 8 (287 I.):
007 - 0 mundo não é o bastante: 13h10,
16h, 18h50, 21h40. 9 (156 I.): O trapalhão
e a luz azul 10h55, 12h50,14h50, 16h50,
19h. Mero acaso: 21 h. 10 (1721.): Xuxa re-
quebra: 11h, 13h, 15h20, 17h30. Fim dos
dias. 19h40, 22h15. 11 (145 I.): Xuxa re-
quebra: 12h, 14h10, 16h20, 19h10. Stig-
mata: 21h45. 12 (267 I.): 007 - o mundo
não é o bastante: 12h20, 15h10, 18h05,
20h55. 2a a 5a: RS 6 (10h às 18h) e RS 8
(depois das 18h), 6a a dom. e feriados: RS

(10h às 18h) e RS 10 (depois das 18h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

ESTAÇÃO BARRA POINT - (Av. Armando
Lombardi, 350 - 494-6209). 1 (150 I.): A
primeira noite da minha vida: 15h,
16h40, 18h20, 20h, 21h40. 2 (150 I.): /I
garota dos seus sonhos: 14h20, 16h40,
19h, 21 h20. RS 6 (2' a 5", exceto feria-
dos) e RS 9 (6' a dom.).

NEW YORK CITY CENTER (UCI) - (Av. das Amé-
ricas, 5.000 - 325-3600). 1 (168 I.): Fim dos
dias. 14h40,17h15,19h50,22h25.2 (2381.):O trapalhão e a luz azuh 13h20,15h 10,17h,
18h50. 20h40, 22h30. 3 (383 I.): 007 - o
mundo não è o bastante: 15h30, 18h10,
20h50. Mauá - o imperador e o rer. 20h50 (2a
e 3a). 4 (3831.): 007 - o mundo não é o bas-
tante: 13h50, 16h30, 19h10, 21h50. Mauá -
o imperador e o rer. 11h30, 14h. 5 (307 I.):
Toy Story 2 (dub.): 15h10,17h15,19h20. No
coração dos deuses-. 21 h25.6 (1731.): O tra-
palhão e a luz azuh 14h20,16h10,18h. Des-
tinos cruzados-. 19h50, 22h30.7 (158 I.): Toy
story 2 (dub.): 13h35,15h40,17h45, 19h50,
21h55. Sexto sentida 18h10,20h50. 8 (299
I.): Xuxa requebra: 13h30,15h30,17h30. Os
picaretas-. 19h30, 21h40.9 (159 I.) De caso
com o acaso. 13h40, 15h50, 18h, 20h10,
22h20.10 (297 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h35,
16h40. 18h45, 20h50.11 (277 I.): Toy Story
2 (leg.): 14h05, 16h10, 18h15, 20h20,
22h25. 12 (166 I.): Xuxa requebra: 14h10,
16h10. 18h10, 20h10, 22h10. 13 (215 I.):
Joana DArc. 16h40,19h50. Mauá - o impe-
rador e o rer. 14h (4° e 5a). 14 (253 I.): Joana
DArc. 14h30, 17h40, 20h50. 15 (383 I.):
Stigmata: 14h30, 16h45, 19h, 21h15. 16
(253 I.): Sexto sentido: 13h50, 16h10,
18h30, 20h50. 17 (216 I.): Xuxa requebra:
14h50, 16h50. Fim dos dias-. 18h50, 21h25.
18 (167 I.): Stigmata: 15h30, 17h45, 20h,
22h15. RS 6 (2° a 5°, até 15), RS 8 (6a a
dom., até 15) e RS 8 (2a a 5a, após 15h), RS
10 (6a a dom., após 15h).

VIA PARQUE (GSR) - (Av. Ayrton Senna, 3.000- 385-0265). 1 (290 I.): Joana DArc. 14h30,
17h30, 20h30.2 (3401.): 007 - o mundo não
é o bastante: 13h30, 16h, 18h30, 21h. 3
(340 I.): Xuxa requebra: 13h40, 15h30,
17h20.19h10, 21 h15.6[ não há as duas úl-
timas sessões. 4 (3401.): Toy Story 2 (dub.):
13h30,15h30,17h30,19h30,21h30.5(340
I.): O trapalhão e a luz azuh 14h20, 16h,
17h40, 19h20, 21 h. 6 (340 I.): Stigmata:
14h40, 16h50, 19h, 21h15. RS 4 (2" a 5',
exceto feriados) e RS 6 (6a a dom.). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.
RECREIO SHOPPING (GSR) - (Av. das Amé-
ricas, 19.019-490-4100). 1 (247 I.): Xuxa
requebra: 15h, 16h50, 18h40, 20h30. 2
(330 I.): Toy Story 2 (dub.): 15h10, 17h10,
19h10. 21h10. 3 (330 I.): 007 - o mundo
não é o bastante: 16h, 18h30, 21 h. 4 (247I.): O trapalhão e a luz azuh 15h, 16h40,
18h20, 20h. R$ 6 (2a a 5", exceto feria-
dos) e RS 8 (6a a dom.). Crianças e maio-
res de 60 pagam meia.

ART FASHION MALL - (Estrada da Gávea,
899 - 322-1258). 1 (164 I.): O trapalhão e
a luz azut. 14h30, 16h10, 17h50, 19h30,

21h10. 2 (356 I.): Joana DArc. 15h, 18h,
21h. 3 (325 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h.
16h, 18h. Toy Story 2 (leg.) 20h, 22h. 4
(192 I.): Xuxa requebra: 14h10, 16h,
17h50, 19h40, 21h30. RS 7 (2» a 5«, ex-
ceto feriados) e RS 10 (6a a dom.). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

BOTAFOGO
BOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Cinemark)-
(Praia de Botafogo, 400); 1 (137 I.): Stig-
mata: 11h30, 14h10, 16h50, 19h30,
21h50. 2 (137 I.): Xuxa requebra: 10h20,
12h40, 14h50, 17h. O sexto sentido:
19h15, 22h. 3 (254 I.): 007 - o mundo
não é o bastante: 10h30, 13h20, 16h10,
18h55, 21h40. 4 (228 I.): O trapalhão e
a lua azuh 10h15, 12h15, 14h15. Joana
D'Arc. 16h15, 20h. 5 (289 I.): Toy Story
2 (dub.): 10h05, 12h20, 14h40, 17h10.
Toy story 2 (leg.) 19h40, 21h55. 6 (289
I.): 007 - o mundo não é o bastante:
11 h40, 14h30, 17h30, 20h30. RS 6 (2a a
5a, até 18h), RS 8 (6° e dom., até 18h) e
RS 8 (2a a 5a, após 15h, exceto feria-
dos), RS 10 (6° a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

ESPAÇO UNIBANCO - (Rua Voluntários
da Pátria, 35 - 266-4491). 1 (267 I.): /4
primeira noite da minha vida: 14h50,
16h30, 18h20, 20h10, 22h. 2 (228 I.): A
garota dos seus sonhos: 14h40, 17h,
19h20, 21h40. 3 (104 I.): Fé: 15h,
16h40, 18h20, 20h, 21h40. RS 6 (2a a
5a, exceto feriados) e R$ 8 (6a a dom.).

ESTAÇÃO BOTAFOGO - (Rua Voluntários
da Pátria, 88 - 286-0893). 1 (280 I.):
Morte em Veneza: 14h10, 16h30, 19h,
21h30. 2 (41 I.): A noiva estava de preto:
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. 3 (66 I.): Santo
forte: 14h40, 16h10, 17h40, 19h20. De
olhos bem fechados: 21 h. R$ 6 (2a a 5a,
exceto feriados) e RS 8 (6a a dom.).

RIO 0FF-PRICE (GSR) - (Rua General Se-
veriano, 97/Loja 154 - 295-7990). 1
(205 I.): 007 - o mundo não é o bastan-
te: 14h, 16h30, 19h, 21h30. 2 (163 I.):
Joana DArc. 15h, 18h, 21 h., até 18h) e
RS 8 (2a a 5°, após 18h, exceto feria-
dos), RS 10 (6a a dom., após 18h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

RIO SUL (GSR) - (Rua Lauro Müller, 116/Lo-
ja 401 - 542-1098). 1 (1601.): Xuxa regue-
bra: 13h40, 15h30, 17h20, 19h10, 21 h. 2
(209 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h, 16h, 18h.
(leg): 20h, 22h. 3 (151 I.): O trapalhão e a
lua azut. 13h40, 15h10, 16h50, 18h30,
20h10, 21h50. 4 (156 I.): Toy Story (dub.):
13h30,15h30,17h30, 19h30, 21h30. RS 6
(2° a 5a, até 18h), RS 8 (6a a dom., até 18h)
RS 8 (2 a 5a, após 18h, exceto feriados) e
RS 10 (6a a dom., após 18h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

o bastante. 14h, 16h30, 19h, 21h30.2 (499
I.): Toy Story 2 (dub.). 14h, 16h, 18h, (leg.):
20h, 22h. RS 4 (2° a 5a, até 15h), RS 6 (6«
a dom., até 15h, e 2a a 5a, após 15h, exce-
to feriados), RS 9 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -
(Rua Primeiro de Março, 66 - 808-2020- 99 I.): ver Extra. RS 3.

ESTAÇÃO PAÇO - (Praça 15,48 - 641.): Os
carvoeiros-, 15h. Nós que aqui estamos
por vós esperamos: 16h20. O primeirodia: 17h40. Corra Lola, corra: 19h. RS 5.

0DE0N (Estação) - (Praça Mahatma
Gandhi, 2 - 220-3835 - 700 lugares): O
trapalhão e a luz azul: 12h, 13h30, 15h,
16h30, 18h, 19h30, 21 h. RS 6. Estudan-
tes e maiores de 60 pagam meia.

PALÁCIO (GSR) - (Rua do Passeio, 40 -
240-6541). 1 (1.001 I.): 007 - o mundo não
é o bastante: 13h30, 16h, 18h30, 21 h. 2
(304 I.): Xuxa requebra:. 13h30, 15h20,
17h10,19h, 20h50. RS 4 (até 15h), RS 6.

COPACABANA
ART COPACABANA - (Av. N.S. de Copa-
cabana, 759 - 235-4895 - 836 I.):
Joana D'Are. 15h, 18h, 21 h. RS 6 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 8 (6a a dom.).
Crianças e maiores 60 pagam meia.

COPACABANA (GSR) - (Av. N.S. de Copaca-
bana, 801 - 235-3336 - 712 I.): 007 - o
mundo não é o bastante: 14h, 16h30,19h,
21h30. RS 4 (2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a
dom., até 15h, e 2a a 5a, após 15h, exce-
to feriados), RS 9 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

NOVO JÓIA (Estação) - (Av. N.S. de Copa-
cabana, 680 - 95 I.): O sexto sentido:
15h, 17h, 19h, 21h. RS 5 (2a a 5a, exce-
to feriados) e RS 6 (6a a dom.).

ROXY (GSR) - (Av. N.S. de Copacabana, 945- 236-6245). 1 (400 I.): Xuxa requebra:
13h40, 15h30, 17h20, 19h10, 21h30. 2
(400 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h, 16h, 18h.
(leg.): 20h, 22h. 3 (300 I.): O trapalhão e a
luz azuh 14H50, 16h3C, 18h10, 19h50,
21h30. RS 4 (2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a
dom., até 15h, e 2° a 5a, após 15h, exceto
feriados), RS 9 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

azuh 14h50, 16h30, 18h10, 19h50,
21h30.2 (154 I.): Toy Story 2 (dub.): 15h,
17h, 19h, 21h. RS 4 e RS 3 (na primeirasessão/2fl a 5a, exceto feriados) e R$ 6 e
RS 5 (na primeira sessão/6' a dom.£.
Crianças e maiores de 60 pagam mela.

STAR RIO SHOPPING - (Estrada do Gabl-
nal, 313 - 443-8330). 1 (2081.): Xuxa ré-
quebra: 15h20, 17h10, 19h, 20h50. 2
(130 I.): Joana D'Arc. 14h20, 17h30,
20h40.3 (100 I.): 007- o mundo não é~o
bastante: 16h20,18h40, 21h. R$ 3 (2« a
5a, até 16h), R$ 5 (6* a dom., até 16h) e
RS 4 (2» a 5», após 16h) e R$ 6 (6* a
dom e feriado, após 16h). Crianças e
maiores 60 pagam meia.

MADUREIRA "
MADUREIRA SHOPPING (GSR) - (Estrada
do Portela, 222/Lj. 301 - 488-1441). 1
(159 I.): Toy Story 2 (dub.): 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30.2 (161 I.É
007-o mundo não é o bastante: 13h3Ò,
16h, 18h30, 21 h. 3 (191 I.): Xuxa reque-
bra: 13h40, 15h30, 17h20, 19h10, 21tí.
4 (191 I.): O trapalhão e a luz azuh
14h40, 16h20, 18h, 19h40, 21h15. R$4
(2a a 5a, até 15h), R$ 6 (6» a dom., até
15h) e RS 5 (2» a 5', após 15h, exceto
feriados), RS 7 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

GUADALUPE

CAMPO GRANDE
ART WEST SHOPPING - (Estrada do Men-
danha, 555 - 414-9203). 1 (210 I.): O tra-
palhão e a luz azuh 14h50, 16h30,
18h10, 19h50, 21h30. 2 (182 I.): Joana
DArc. 15h, 18h, 21 h. 3 (228 I.): Fim dos
dias: 13h30,16h10,18h40, 21h10.4 (216
I.): 007 - o mundo não é o bastante: 14h,
16h30, 19h, 21h30.5 (252 I.): Toy Story 2
(dub.): 13h20, 15h20, 17h20, 19h20,
21h20. 6 (224 I.): Xuxa requebra: 14h,
15h50, 17h40, 19h30, 21h20. RS 5 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 7 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

STAR CAMPO GRANDE - (Rua Campo
Grande, 880 - 413-4452). 1 (432 I.): Toy
Story 2 (dub.): 14h30,16h40,18h50, 21h.
2 (276 I.): Joana DArc. 14h40, 17h50,
21 h. RS 3 (2a a 5a) e RS 3 (6a a dom., até
17h), RS 4 (6a a dom., após 17h). Crian-
ças e maiores de 65 pagam meia.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua
do Catete, 153 - 826-1850 - 89 I.):
Cadete Winslow. 14h30. Mauá - o impe-
rador e o rei: 16h30. O sexto sentido: 19h.
Tudo sobre minha mãe: 21 h. RS 5 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 7 (6a a dom.).

ESTAÇÃO PAISSANDU - (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 557-4653 - 450 I.):
Joana D'Are. 15h, 18h, 21 h. RS 5 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 7 (6a a dom.).
Assinante do JB e seu acompanhante
têm 50% de desconto.

LARGO DO MACHADO (CIC) - (Largo do Ma-
chado, 29 - 205-6842). 1 (835 I.): O trapa-
Ihão e a luz azuh 14h, 15h30, 17h, 18h30,
20h, 21h30. 2 (419 I.): Xuxa requebra:
14h30, 16h10, 17h50, 19h30, 21h10. RS 6
(2a a 5a, exceto feriados) e RS 8 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

SÃO LUIZ (GSR) - (Rua do Catete, 307 -
285-2296). 1 (455 I.): 007 - o mundo não é

JACAREPAGUA

FIM DOS DIAS - End of days - de Peter
Hyams. Com Arnold Schwarzenegger e
Gabriel Byrne.
>Suspense. Ex-policial se vê com a mis-
são de evitar o apocalipse. EUA/1999.
Censura: 14 anos.
Circuito: Grande Rio 5: 13h40, 18h20.
Art West Shopping 3-. 13h40, 16h10,
18h40, 21h10. New York 1:14h40, 17h15,
19h50, 22h25. New York 17: 18h50,
21h25. Downtown 1&. 19h40, 22h15. Top
Cine Petrópolis 2, Top Cine Méier. 21 h.

DESTINOS CRUZADOS - Random hearts - de
Sidney Pollack. Com Harrison Ford e
Kristin Scott Thomas.
>Drama romântico. Acidente de avião
acaba unindo homem e mulher que esta-
vam sendo traídos pelos seus respectivos
cônjuges. EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: New York 6: 19h50, 22h30.

MERO ACASO ¦ Marta: meet Frank, Daniel and
Laurence - de Nick Hamm. Com Rufus
Sewell, Tom Hollander e Joseph Fiennes.
5>Comédia.Três amigos vivem em eterna
competição acabam conhecendo Martha.
E passam a disputar o seu amor. EUA/-
1998. Censura: 12 anos.
Circuito: Downtown 9. 21 h.

STIGMATA • Stigmata - de Rupert Wainw-
right. Com Patricia Arquette, Gabriel Byr-
ne e Jo Nathan Pryce.
>Drama. Um padre precisa encontrar em
sua alma a força para salvar a vida de
uma garota, mesmo que para isso tenha
que ir contra suas crenças. EUA/1999.
Censura: 14 anos.
Circuito: Via Parque 6.14h40,16h50,19h,
21h15. Iguatemi 3. 15h10, 17h20, 19h40,
21h40. Grande Rio 5: 16h10, 20h50. Bay
market 3. 14h30. 16h40, 18h50, 21h. New
York 15: 14h30. 16h45. 19h. 21h15. New
York 13. 15h30, 17h45, 20h. 22h15. Doivn-
town 1: 11h30, 13h55, 16h20, 18h50,
21h10. Downtown 11:21h45. Botafogo Pra-
ia 1: 11h30. 14h10. 16h50. 19h30. 21h50..
New York 3. 13h30, 15h30, 17h30. New
York 12. 14h10. 16h10, 18h10. 20h10,
22h10. New York 17: 14h50, 16h50. Down-
town 10. 11h, 13h, 15h20, 17h30. Down-
town 11:12h, 14h10.16h20,19h10. Botafo-
go Praia 2.10h20, 12h40, 14h50, 17h.

REAPRESENTAÇAO
A NOIVA ESTAVA DE PRETO - La mariée etait en
noir - de François Truffaut. Com Jeanne

Moreau, Claude Rich e Jean Claude Brialy.
J>Drama. Julie passa a conhecer vários
homens que, anos antes, causaram a
morte de seu noivo. França/1967. Censu-
ra: 12 anos.
Circuito: Estação Botafogo 2. 14h, 16h,
18h, 20h 22h.

OS AMANTES DO CÍRCULO POLAR - Los
amantes dei circulo polar - de Júlio Me-
dem. Com Fele Martinez, Najwa Nimri e
Nancho Novo.
>Romance. Uma história de amor se-
creta entre dois irmãos por afinidade,
conforme o ponto de vista de cada um
dos protagonistas, dos 8 aos 25 anos.
Espanha/1998.
Circuito: Cineclube Laura Alvim 2. 17h,
19h, 21h.

EXTRA
CONTOS DE NOVA YORK: LIÇÕES DEVIDA -
New York stories: Life lessons - de Martin
Scorsese. Com Nick Noite, Rosana Ar-
quette.>A confusa relação amorosa entre um
pintor de meia-idade e sua jovem assis-
tente. EUA/1989.
Circuito: Centro Cultural Banco do Bra-
sih 12h30.

ANTES DO AMANHECER - Betore sunrlse -
de Richard Linklater. Com Ethan Hawke,
Julie Delpy.
>0 romance entre um rapaz americano
e uma jovem francesa que se conhecem
em um trem e decidem passar uma boite
em Viena. EUA/1995.
Circuito: Centro Cultural Banco do Bra-
sih 15h30.

ASAS DO DESEJO - Der Himmeel über Berlin- de Wim Wenders.
>Uma fábula moderna sobre anjos queobservam os habitantes de Berlim. Um
deles apaixona-se por uma trapezista e
decide renunciar à condição de anjo
para conhecer o mundo das pessoas.ALE/FRA/1987
Circuito: Centro Cultural Banco do Bra-
sih 18h30.
>0 Caderno B não se responsabiliza poralterações de última hora nos preços, ho-
rários e endereços fornecidos pelos orga-
nizadores e divulgadores dos eventos, ou
empresas citadas. Os horários podem
ser confirmados por telefone.
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STAR MARKET CENTER GUADALUPE- (Av.
Brasil, 22.693). 1 (154 I.): O trapalhão e a
luz azuh 15h, 17h, 19h, 21h. 2 (154 I.):
Toy Story 2 (dub.): 14h30,16h40, 18h50,
21 h. RS 3 (2a a 5a) e RS 4 (6a a dom.).
Crianças e maiores de 65 pagam meia.

ILHA DO GOVERNADOR
ILHA AUTO CINE - (Praia de São Bento,
s/nQ - 393-3211 - Drive-in): O sexto
sentido: 20h, 22h30. RS 5.

ILHA PLAZA (GSR) - (Av. Maestro Paulo e
Silva, 400/158 - 462-3413). 1 (255 I.):
O trapalhão e a lua azuh 14h30, 16h10,
17h50, 19h30, 21h15. 2 (255 I.): Toy
Story (dub.): 15h, 17h, 19h, 21 h. RS 4
(2a a 5", até 15h), RS 6 (6a a dom., até
15h) e RS 5 (2a a 5a, após 15h, exceto
feriados), RS 8 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

IPANEMA/LEBLON
CINECLUBE LAURA ALVIM - (Av. Vieira
Souto, 176 - 267-1647). 1 (77 I.): A for-
tuna de Cookie: 16h40, 18h50, 21h10. 2
(45 I.): Os amantes do circulo polar.
17h, 19h, 21h. RS 5 (2a a 5a, exceto fe-
riados) e RS 7 (6a a dom.).

STAR IPANEMA - (Rua Visconde de Pira-
já, 385 - 521-4690 - 385 I.): Joana
DArc. 15h40, 18h50, 22h. RS 5 (2« a 5a,
até 16h), RS 7 (6a a dom., até 16h) e RS
7 (2a a 5a, após 16h, exceto feriados),
RS 9 (6a a dom., após 16h). Crianças e
maiores 60 pagam meia.

LEBLON (GSR) - (Av. Ataulfo de Paiva, 391 -
239-5048). 1 (714 I.): 007 - o mundo não é
o bastante: 14h. 16h30,19h, 21 h30.2 (300
I.): RS 4 (2a a 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom.,
até 15h) e RS 8 (2a a 5a, após 15h, exceto
feriados), RS 10 (6a a dom., após 15h).
Crianças e maiores 60 pagam meia.

MEIER/DEL CASTILHO
TOP CINE MÉIER - (Rua Silva Rabelo, 20- 595-5544 - 645 I.): O trapalhão e a luz
azuh. 13h30, 15h, 16h30, 18h, 19h30.
Fim dos dias-, 21 h. RS 3 (primeira ses-
são de 2" a 5a, exceto feriados) e R$ 4
(demais sessões de 2a a 5°, exceto fe-
riados) RS 4 (primeira sessão de de 6"
a dom.) RS 6 (6a a dom.), crianças e
maiores de 60 pagam meia.

ART NORTE SHOPPING - (Av. Suburbana,
5.332 595-8337). 1 (240 I.): Xuxa reque-
bra: 13h40,15h30,17h20, 19h10, 21 h. 2
(240 I.): 007 - o mundo não é o bastante:
14h, 16h39, 19h, 21h30. RS 5 (21 a 5»,
exceto feriados) e RS 8 (6* a dom.).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

NOVA AMÉRICA (GSR) - (Av. Automóvel Club,
126 - 583-1019). 1 (2611.): Xuxa requebra:
13h50, 15h40, 17h30, 19h20, 21h10. 2
(240 I.): Toy Story 2 (dub.): 14h30, 16h30,
18h30, 20h30. 3 (260 I.): O trapalhão e a
luz azuh 14h40,16h20,18h, 19h40,21h20.
4 (185 I.): Toy story 2 (dub.)-. 15h, 17h, 19h,
21 h. 5 (261 I.): 007 - o mundo não é o bas-
tante: 13h30, 16h, 18h20, 20h50. R$ 4 (2aa 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h) e
RS 5 (2a a 5a, após 15h, exceto feriados),
RS 8 (6a a dom., após '15h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

NORTE SHOPPING (GSR) - (Av. Suburbana,
5.474 - 592-9430). 1 (240 I.): Toy story 2
(dub.): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30.2 (2401.): O trapalhão e a lua azuh
14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h. R$ 4 (2*a 5a, até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h)
e RS 5 (2a a 5a, após 15h, exceto feria-
dos), RS 8 (6° a dom., após 15h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

ART QUALITY- (Av. Geremário Dantas,
1.400). 1 (168 I.): O trapalhão e a luz

TIJUCA/ANDARAI
SHOPPING TIJUCA (GSR) - (Av. Maracanã,
987/3° andar - 254-0343). 1 (192 I.):
Xuxa requebra: 13h30, 15h20, 17h20,
19h20, 21 h20. 2 (130 I.): O trapalhão e
a luz azuh 14h20,15h55, 17h30,19h05,
20h50. 3 (195 I.): Toy Story 2 (dub.):
13h40, 15h40 17h40, 19h40, 21h40. R$

(2a a 5a, até 15h), RS 6 (6« a dom., até
15h, RS 7 (2a a 5', após 15h, exceto (e-
riados) e RS 10 (6" a dom., após 15h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

SHOPPING IGUATEMI (GSR) - (Rua Barão
de São Francisco, 236/3g andar - 577-
2194). 1 (240 I.): 007 - 0 mundo não ó o
bastante: 13h30,16h, 18h30, 21 h. 2 (156
I.): Xuxa requebra: 14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20. 3 (156 I.): Stigmata:
15h10, 17h20, 19h40, 21h40. 4 (188 I.):
Toy Story 2 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21 h. 5
(155 I.): O trapalhão e a luz azuh 14h50,
16h30, 18h10, 19h50, 21h30. 6 (152 I.):
Joana D'Are. 14h20, 17h20, 20h30. 7
(1461.): Toy Story 2 (dub.): 13h30,15h30,
17h30 (leg.): 19h30,21 h30. RS 4 (2a a 5a,
até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h) R$ 7
(2a a 5a, após 15h, exceto feriados) e R$
10 (6a a dom., após 15h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

TIJUCA (GSR) - (Rua Conde de Bontim,
422 - 264-5246). 1 (430 I.): 007 - o mun-
do não é o bastante: 13h30,16h, 18h30,
21 h. 2 (391 I): Toy story 2 (dub.): 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. RS 4 (2a a
5a, até 15h), RS 6 (6a a dom., até 15h) R$

(2a a 5", após 15h, exceto feriados) e
RS 7 (6a a dom., após 15h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

ESTREIA
ARTHUR MOREIRA LIMA, EGBERT0 GISM0N-
TI, HERMET0 PASCH0AL E WAGNER TIS0 -
Metropolitan, Via Parque, Av. Ayrton Sen-
na, 3.000, Barra (421-1331). 3a, às 21h30.
RS 35 (lateral e platéia), RS 45 (especial,lateral especial e camarote B), RS 60 (pai-
co e camarote A), R$ 70 (premium).>Noite instrumental. Show de abertura
com a Intrépida Trupe.

REDE INSTRUMENTAL - Teatro II do Centro
Cultural Banco do Brasil, Rua 10 de Mar-
ço, 66, Centro (216-0237). 3", às 12h30 e
18h30. RS 10.
J>Com Oswaldinho do Acordeão e Clau-
dio Dauelsberg.

PALMYRA E PAULO LEVITA - Bar do Tom,
Rua Adalberto Ferreira, 32, Leblon (274-
4022). 3a, às 22h. Consumação a RS 10.
Couvert a RS 10.
>No repertório do casal baiano, clássi-
cos da bossa nova.

LUIZ AVELLAR - Casa de Cultura Estácio de
Sá, Av. Érico Veríssimo, 359, Barra da Tijuca
(494-1023). 3a, às 21 h. Ingressos a RS 10.
>Show do pianista.

CLÁSSICO
ESTÁCIO VANGUARD- Casa de Cultura da
Universidade Estácio de Sá, Avenida Éri-
co Veríssimo, 359, Barra (494-1023). 3o,
às 21h30. RS 10.

C0NTINUAÇA0
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRA-
SIL/CCBB - Rua Primeiro de Março, 66,
Centro (216-0237). 3a a dom., das 12h às
20h. Grátis.

)>www.mycity.com.br., reúne trabalhos
de 46 melhores webdeslgners de diferen-
tes cidades do mundo. Até 3 de março.'í>Nemer - Aquarelas Recentes, do de-
senhista José Alberto Nemer. Até 3' de
março. ,

CENTRO DE ARTE HÉLIO 0ITICICA - Rua
Luís de Camões, 68, Centro, próximo à
Praça Tiradentes (232-4213). Instalação
e pintura. 3" a 6", das 12h às 20h, sáb. e
dom., das 11 h às 17h. Grátis. ,'P-Amilcar de Castro, esculturas e dese-
nhos. Até 26 de março.

CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO -
Rua São Clemente, 117, Botafogo (503-
3137). 3a a dom., das 12h às 19h. Grátis.
>Rio gravura/Piranesi: ruínas e fahta-
sias, gravuras. Até 23 de janeiro.

MUSEU DE ARTE MODERNA/MAM - Av.' In-
fante D. Henrique, 85, Aterro do Flamen-
go (210-2188). 3a, 4a, 6", das 12h às 18h,
5a, das 12h às 20h, sáb. e dom., das 13h
às 20h. RS 8 (a bilheteria fecha meia ho-
ra antes do encerramento/crianças até
12 anos não pagam, estudantes e maio-
res de 65 anos pagam meia).
t>lberê Camargo, a mostra reúne seis
pinturas e seis desenhos. Até 31 de de-
zembro.
t>Piramidais lll/Ascânio MMM, o artista
usa pela primeira vez cores vibrantes'em
parte de suas 13 obras de grandes di-
mensões: cinco espaciais e oito de pare-
de. Até 2 de janeiro.)>Memória-Presente, um conjunto de 10
obras de um dos centros de arte contem-
porânea mais dinâmicos da França. Até
22 de janeiro.>Obras premiadas dos artistas Lygia Pa-
pe, Cildo Meireles e Gilvan Samlco. Até
13 de fevereiro.
5>Sala Lygia Clark, inicialmente o MAM
exibi os trabalhos do primeiro período da
carreira da artista. Exposição permanente.
J>Acervo de Fotografia/Geraldo de Bar-
ros, a mostra reúne 68 obras do artista,
todas pertencentes ao Acervo do Museu.
Exposição permanente. Até 12 de março.
X>Acervo MAM, uma seleção, seleção de
pinturas e esculturas pertencentes à co-
leção do Museu e à coleção Gilberto
Chateaubriand/MAM. Exposição perma-
nente. Até 12 de março.

¦ Continua na página 6
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Mudança no

Superpop
Para fugir da concorrência

com a novela Terra nostra e
com o 0+, apresentado por
Otaviano Costa, na Band, a
partir desta semana, o Super-
pop, comandando por Adria-
ne Galisteu, na Rede TV!,
muda de horário. Está sendo
exibido às 22h. No primeiro
semestre de 2000, o progra-
ma passa a ir ao ar ao vivo.

Programa

especial
No dia 30, às 20h. a TV

Cultura exibe um Rocia viva
especial com os melhores de-
poimentos de intelectuais
que passaram pelo programa:
Domenico De Masi, Manuel
Castells, Michel Ferrés, Les-
ter Brown e Fernando Henri-
que Cardoso, que gravou en-
trevista na semana passada.
O presidente falou de meio
ambiente, educação, cidada-
nia e violência nas cidades.

TUDO A VER
• Foi interessante o documentá-
rio exibido sábado, no Peo-
ple+arts (TVA/Net), sobre cani-
balismo. Além de teorias, mos-
trou depoimentos de antropólo-
gos que viveram com supostos
índios canibais da Nova Guiné.

ANTENA

GABRIELA GOULART

Divulgação
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Um brinde para
quem adivinhar a
identidade da velhi-
nha da foto ao lado.
Resposta: Lucinha
Lins. A atriz e Giu-
seppe Oristânio tive-
ram que envelhecer
35 anos para gravar
uma das cenas do úl-
timo capítulo da no-
vela Tiro e Queda, da
Record, que vai ao ar
dia 4 de fevereiro. Na
filmagem, Lucinha e
Giuseppe - que in- \s
tepretaram Isabel e
Neco - fizeram dois personagens diferentes. O traba-
lho de caracterização realizado pelo maquiador Vavá
Torres, da Globo, e pela equipe da produtora JPO de-
morou 4 horas. Isto nem foi o mais difícil. Pior vai ser
engolir o fim da novela: os dois velhinhos aparecem
contando detalhes da trama para seus netos, deixando
no ar se o que aconteceu foi real ou imaginação.

Baixo Ibope
Não há programa de TV que resista ao Ibope do Natal. No dia

24, o Jornal Nacional teve média de 27 pontos. Terra nostra não
passou dos 24, Muvuca ficou nos 14 e o Globo repórter registrou 18.

Da série para a novela
Depois de seu desempenho em Lima caliente, Ana Paula Ta-

balipa foi convidada para integrar o elenco de Laços de família,
próxima novela das oito da Globo, escrita por Manoel Carlos.

Audiência

dominical
Os melhores momentos do

Domingão do Faustão rende-
ram a maior fatia da audiência
dominical para a Globo: 26
pontos de média, contra 9 da
reprise do Domingo legal, do
SBT. O pico do programa foi
de 32 a 6, com a reapresenta-
ção das imagens da banda sue-
ca Roxette. Neste momento,
Gugu aparecia ao lado do pa-
dre Marcello Rossi, de Rober-
to Leal e do cantor Netinho.

Azarão

natalino
Correndo por fora, a Record

se deu bem com a exibição de
filmes religiosos. No domingo,
Jacó e José teve média de 8
pontos - chegando a ganhar do
Domingo legal em alguns mo-
mentos. No dia 25, A vicia de
Jesus ficou em segundo lugar,
com 13 pontos. No horário, a
Globo estava em primeiro com
18 e o SBT em terceiro com 3.

NADA A VER
•Todo mundo merece uma foi-
ga, mas quem quis assistir à
TV aberta domingo pagou o
pato. A maioria dos programas
exibiu reprises ou "melhores
momentos". Ficou pior que al-
moço de ceia requentada.

K-nuiil para a coluna: antena@jl).com.hr

PROGRAMAÇÃO/ TV ABERTA

^^Q]j^2£^||QQjjQjQ[9HE29H!iE£EljEE!SI!!n!E5i!SinEBE&MBE^
Palavra viva (6h45) Um salto para o futuro TV qualificar/Campus(8h20) Series Rnfimhum Castel° Y-Tnrin Mundoda n«?hirhnc Rede Brasil / Como abrir
Telecurso 2000 (6h50) (7h20) Curso de francos (8h30) Multirio Ra-Tim-Bum lua um negocio /TV qualificar
Telecurso Bom dia, D„.. OsTrapalhoes RJ7V Globo Esporte
2000(5h50) Rio(6h45) Bomdla,Brasil(7h15) Angelmlx (1lh45J (12h10) (12h3S)

IpannlnBrasil TV Galera da TV com Andrea Sorvetao A casa e sua com Valeria Monleiro RTV Jornal (i 2h45)

ptena^ Di4rio mral cll)a(le que e(,uca Dia dia news Dia tlia revista Programa Olga Bonglovanni (^'h55)° Esporte total A cara do Rio
... T -U i n, ,-n ec, n- n i Programa vip Programa Momento do Na boca doigrejada graga Tnbuna do Rio (71,55) Camera 9 Programa da L.li c/Edllasio Jr Magnavita esporte povo
Palavra viva (6h) _¦ Blossom
Sessiio desenho (6h03) Bomdia&cia. Festolanciia (12h45)
0 despertar da fe (51.) S^'tTMS) Fala' Brasil | Eliana & alegria (9h15) d0 Nosso tempo

voadora Caderno teen Ri-Tim-Bum Tots TV Bigabagll Cocorlco Semcensura SMum° Rede Brasil 0s Monkees

sa-sss;®, «—!¦•« ij-jy arsr"""

miertgaao com FemaiWa Lima Film,: a p.«imm.,

ra^HniS° hoMlth52) Cldadequeedlica ST Paulo Lopes na TV Programa Silvia Popovic Realldade Jomal do Rio da

(cont°nua?ao)OV° Mulheres com Claudete Troiano Mae de gravata com Ronnie Von (1 gMS)3'63

(Ss)" (Stf) Filme: Uma familla quase perfelta (14h15) Programa llvre (16h15) chaves°17lh40)5> Disney Club (18h05) ChlqulUtas (19h15)

Nosso tempo (contlnuapao) Note e anote com Catia Fonseca Miniss6ire religiosa Cidade alerta Joma|6daRecort|h(19h20)

^^^BMultoesde^ Opiniao Brasil e Rio (21 h) Rec)eBraS|| Grupo Senzala - musical Conexao Roberro D'Avila MPB especial: Moraes Moreira rnlilfr^3 Metropolismundos / Metropolis Conversa afiada (21M40) Cultura

onal*20h15) Terra nostra (20h55) Cemanosdem(lslca(21h55) traJiBlilS) In'erclne: Lagos de familla / A napao do medo (23h50) Filme: Susie e os Baker Boys (1h45)

Superpop com Adriane Galisteu Jornal da TV J^hlS)0"1'3 F"me: a Pro9ramar Polimport - televendas
mm As aventuras de Tlazinha (20h02) R| Istn tamhAm era Hollywood Jomal da Flash com Amaury Jr. Religioso Encerrament0(2h15)¦jLJia Programa H com Otavlano Costa (20h17) Filme. isto tambem era Hollywood noite (0h45) (1h45) fMrramentonma)

R.R. Soares (continuapao) CNT Jomal Vida de artista: Titas Festival Neville D'Almeida. Hoje: 0ssete gatinhos

O prMISglo de amar(20h 10) Programa do Ratlnho OsSlmpsons gBT(23h45) Soares onze e mela Sinai — SBT/CBS (1h30)
Escollnha do barulho Sem limites para sonhar com FSbio Junior - especial de Jornal Re- _ . 

gjjjj 
Tiro equeda (201)15) ...u<r.  lim de ano (22h15) cord (0h25) Fala. que eu te escuto (0h45)

VMMCfiES DOS HORARIOS: Tudo mudou (BAN) 5h30-Jornal visual (TVE) 12h05-Profisslonalizante (TVE) 12h25-Canal saude (TVE) 12h40-Viva melhor (TVE) 12h45-Sem censura (TVE) 3h-Programa
vip (CNT) 3h25-Rlme: Uma aventura em Oxford.(GLO) 3h30-Falando de fS(REC) 3h30-Vasc8o (CNT) 3h55-V.R.Troopers ((GL0)5h05

¦ Continuação da pág. 5/Exposição

ESPAÇO CULTURAL DOS CORREIOS - Rua
Visconde de Itaboraí, 20, Centro (503-
8770). 3» a dom., das 12h às 20h. Grátis.

Vida em obras/Bob Nadkarni, desenho
e pintura. Até 16 de janeiro.>Pinturas/Carlos Muniz, trabalhos em
linguagem abstrata em jogo de planos.
Até 16 de janeiro.J>Abóboras e carruagens/Tina Leon, ob-
jetos do cotidiano trabalhados em todas
as suas possibilidades. Até 16 de janeiro.

Terra rasgada/MilIah Cremonini. insta-
lação. Até 16 de janeiro.J> Vazio, linha e profundidade/Marcos Vi-
nicius, João Carlos e Mauro Souza, cole-
tiva de artes plásticas. Até 16 de janeiro.
>Oulras fotos/Flávio Damm, seleção de
lotos de momentos da vida transforma-
dos em registro humano fotográfico. Até
16 de janeiro.!>Esculturas/Jamil Fraga, esculturas. Até
16 de janeiro.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NI-
TEROI - Mirante da Boa Viagem, s/n°, Ni-
terói (620-2400). 3' a dom., das 11 h às
19h, sáb., das 13h às 21h. R$ 2 e R$ 1
(estudantes). Crianças, maiores de 65
anos e aos sábados, grátis.

Retrospectiva: Abraham Paiatnik, reú-
ne 81 obras, entre pinturas, desenhos e
croquis. Até 2 de janeiro.
E> Imagens submarinas/Luiz Fernando
Cassino, a mostra reúne 50 fotografias.
Até 1 de fevereiro.

MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU - Rua Murti-
nho Nobre, 93, Santa Teresa (224-8524).
Gravuras. Diariamente, das 12h às 17h
(exceto às 3as). R$ 2.
}>Rio gravura/Gravura japonesa do séc.
17 ao 19, são 18 xilogravuras a cores.
Até 11 de janeiro.>Os amigos da gravura/Eduardo Sued,
o artista utilizou técnica mista em uma
serigrafia em papel perfurado e relevo se-
co, de cor dourada. Até 3 de março.

MUSEU DO FOLCLORE EDISON CARNEIRO -
Rua do Catete, 179, Catete (285-0441).
2" a 6*. das 10h às 18h, sáb. e dom., das
15h às 18h. Grátis.
}>Máscara e drama no boi do Mara-
nhão/Cazumbá, ele é personagem do
bumba-meu-boi do Maranhão. Até 16 de
janeiro.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Av. Mare-
chal Âncora, s/nQ, Centro (550-9243). 3a
a 6", das 10h às 17h30, sáb. e dom., de
14h às 18h. R$ 4 (crianças e maiores de
60 anos não pagam).Natal juntos -Natal no século 20, o Na-
tal de todas as décadas deste século,
reunindo 17 paises. Até 30 de janeiro.T>Cor, luz, forma no meio subaquáti-
co/Cristiano Franco Burmester, fotógrafo
faz um registro de imagens subaquáti-
cas. Até 12 de março.

Benedito Calixto, encontros com o mar,
a mostra reúne dez obras que caracteri-
zam a fase litorânea do pintor. Até 31 de
março.

MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAÍF DO
BRASIL - Rua Cosme Velho, 561, Cosme
Velho (205-8612). Pinturas. 3» a 6», das 10h
às 18h, sáb. e dom., das 12h às 18h. R$ 5.
I>Salve, Rio de Janeiro, coletiva de pintu-ra. Até 31 de dezembro.
J>Meu Brasil brasileiro/Minha casa, meu
mundo, duas coletivas de pintura nacio-
nal e internacional. Até 31 de dezembro.
7>Folclore: mistura das raízes, composta
de 21 obras naífs. Até 31 de dezembro.
>E/za O.S.: uma artista da alma, pintu-ras. Até 9 de janeiro.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES/MNBA- Av. Rio Branco, 199, Centro (240-0068).Pinturas. 3a a 6e, das 10h às 18h, sáb. e
dom., das 14h às 18h. R$ 4 (dom. grátis).Universo azul/Alfredo Pereira, a mostra
reúne 28 obras de pequenos formatos.
Até 31 de dezembro.

Aquarelas do Brasil/Jorge Eduardo,
são 70 aquarelas que retratam o Brasil
recente. Até 2 de janeiro.J> Jovens pintores afro-brasileiros, a mos-
tra reúne pinturas e desenhos de 27 ado-
lescentes que estréiam nas artes. Até 3
de janeiro.}>A música da aquarela/Fayga Ostrower,
a mostra reúne 48 obras da artista. Até 9
de janeiro.í> Universidade em coresAVaIdomiro de
Deus, a mostra traz 45 óleos e acrílicos
sobre tela. Até 9 de janeiro.J> Carlos Oswald, desenhos e gravuras, o
espaço receberá 38 gravuras, entre
águas-fortes e águas-tintas e 38 dese-
nhos inéditos, englobando nanquim, car-
vão e grafite. Até 6 de fevereiro.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES/SALA
MÁRIO PEDR0SA - Rua Araújo Porto Ale-
gre, 80, Centro (240-0068). 3" a 6*. das
10h às 18h, sáb. e dom., das 14h às 18h.
R$ 4 (dom., grátis).i>Monica Azevedo e Átila Bittencourt, os
dois artistas cariocas dão seguimento ao
calendário sobre a arte do inconsciente.
Até 30 de dezembro.

MUSEU DA REPÚBLICA - Rua do Catete,
153, Catete (285-6350). Grátis.
}>Retratos da exclusão: imagens do
abandono social pelas lentes da ONG
módicos sem fronteiras, fotos. Na sala de
fotografias: diariamente, das 10h às 20h.
Até 3 de janeiro.Desenhos. 5', às 19h. 2* a 6', das 10h às
18h, sáb., dom e feriados, das 12h às
18h. Grátis. Até 16 de janeiro.t>Desenhos, de Beatriz Luz.

MUSEU D0TELEPH0NE- Rua Dois de De-
zembro, 63, Flamengo (556-3189). 3' a
dom., das 9h às 19h. Grátis.
£> Festival Internacional de Quadrinhos, a
mostra reúne duas exposições: Para ter-
minar com este século e Da arte de Ca-
bral à viagem dos quadrinhos. Até 9 de
janeiro.

PAÇO IMPERIAL - Praça 15 de Novembro,
48, Centro (533-4407). 3» a dom., das12h às 18h30. Grátis.
>/4 imagem do som de Chico Buarque,
são 80 composições de Chico Buarque
Interpretadas por 80 artistas contem-
porâneos. Até 5 de março.
>Os 90, a mostra reúne obras de 18 ar-
tistas brasileiros. Até 5 de março.

PINTURA
CARLA SIQAUD E AYRT0N COSTA - GaleriaToulouse/Shopping da Gávea, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52/Lj. 350, Gávea
(274-4044). Pinturas e esculturas. 2' a 6',dás 10h às 21h. sáb., das 14h às 20h.Grátis. Último dia.
>São 9 pinturas em acrílico sobre tela
da artista e esculturas em bronze, resinae mármore do artista.

PINTURAS RECENTES/GONÇALO IV0 - Ga-teria Anita Schwartz, Av. Ataulfo de Paiva,270/Lj. 301-A, Leblon (540-6446). Pintu-ras. 2" a 6\ das 10h às 22h, sáb., das10h às 18h. Grátis. Até 8 de janeiro.£>Uma série de obras em que trabalha as
possibilidades da pintura.

A REPRESENTAÇÃO DOS 500 ANOS NA AR-TE BRASILEIRA - Galeria de Artes MarlyFaro, Rua Aníbal de Mendonça, 221, Ipa-nema. Pinturas e esculturas. 2' a 6", das12h às 20h e sáb., das 12h às 17h. Grá-tis. Até 22 de janeiro.

FOTOGRAFIA
9' EXP. DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBN-
DES - Espaço Cultural do BNDES, Av.
Chile, 100n"érreo. Centro (277-7757). Fo-

tografias. 2' a 6", das 9h às 19h. Grátis.
Até 30 de dezembro.
>São 79 fotos de 35 fotógrafos entre
eles Evandro Teixeira, Rogério Reis, Flá-
vio Rodrigues, José de Paula Machado e
Eustáquio Neves.

GALERIAS FUNARTE - Mezanino do Palá-
cio Gustavo Capanema, Rua da Impren-
sa, 16, Centro. Duas individuais de foto-
grafia e artes plásticas. 2® a 6a, das 11 h
às 19h, sáb. e dom., das 12h às 18h. Grá-
tis. Até 21 de janeiro.

0 EGITO DOS FARAÓS/JOSÉ DE PAULA MA-
CHADO - Forma, Rua Farme de Amoedo,
82-A, Ipanema (523-2949). Fotografias.
2' a 6a, das 9h às 19h, sáb., das 9h30 às
13h. Grátis. Até 10 de janeiro.>São 45 fotos tiradas numa viagem peloCairo, Karnak, Tebas e outros.

DENTRO E FORA DE CENA/ZECA GUIMA-
RÃES - Instituto Cultural Brasil-Argentina,
Praia de Botafogo 228/sobreloja (Botafo-
go). Fotografias. 2° a 69, das 10h às 18h.
Grátis. Até 23 de janeiro.J>Reúne 100 fotos em p&b tanto de fil-
magens quanto de making off, vividas
pelas equipes de filmes onde participou.

ESCULTURA
CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Av. Viei-
ra Souto, 176, Ipanema (267-1647). 2® a
6°, das 10h às 20h, sáb., dom. e feriados
das 16h às 22h. Grátis. Até 16 de janeiro.J>Anatomia, são 42 esculturas em
cerâmica da ceramista Evelyn Kligerman.

INSTALAÇÃO
OS 90/VALESKA SOARES - Espaço Cultural
Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163, Botafo-
go. Instalação. 3o a dom., das 12h às 20h.
Grátis. Até 5 de março.

EXTRA
NATAL É PRESÉPIO - Gávea Trade Center,
Rua Marquês de São Vicente, 124, Gá-
vea. Presépios de cerâmica. Diariamente,
das 10h às 22h. Grátis. Até 6 de janeiro.í>Trabalhos de Gracindo Jr., Liliane Bra-
ga, Léo Lannes e outros.

RUI BARBOSA, 0 ADVOGADO DA LIBERDA-
DE - Museu da Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, Rua Dom Manuel, 29/3° an-
dar. Centro. Diversos. 2e a 60, das 11h às
17h30. Grátis. Até 30 de dezembro.
3>A mostra reúne textos, fotos, gravurase documentos, distribuídos em painéissobre temas diversos.

NATAL NOS JARDINS - Barra Garden
Shopping Center, Av. das Américas,
3255, Barra (430-9422). Paisagismo. 3a a
sáb., das 10h às 22h, dom. e 2", das 12h
às 22h. Grátis. Até 7 de janeiro.i>São 20 jardins diferentes, com idéias
de 34 paisagistas.

NICHOS EC0LÓGIC0S/UG0 E ANGELA BAL-
SINI - Fundação Planetário/Museu do
Universo, Rua Vice Governador Rubens
Berardo, 100, Gávea (274-0096). Diver-
sos. 3" a 5», das 9h às 18h, 6a, das 9h às
21 h, sáb. e dom., das 14h às 21 h. Grátis.
Até 27 de fevereiro.
J>São maquetes artísticas em redomas
com designs geométricos e diferencia-
dos, reproduzinho ambientes ecológicos.

COLETIVA
34 ANOS DE ARTE BRASILEIRA - Galeria de
Arte Ipanema, Rua Aníbal de Mendonça,
27, Ipanema (512-8832). Coletiva. 2a a
6a, das 9h às 19h30, dom., das 15h às
19h. Grátis. Até 2 de janeiro.3>Retrospectiva com obras dos artistas
que marcaram época na arte brasileira.

ARTE EDUCADORES - Amais Espaço Cul-
tural. Rua Real Grandeza, 314, Botafogo
(286-7469). Coletiva. 2» a sáb., das 11 h
às 20h. Grátis. Até 31 de janeiro.3>A mostra coletiva reúne trabalhos de
oito artistas plásticos.

LIVRE OLHAR...SOBRE A PAISAGEM -
Museu Antônio Parreiras, Rua Tira-
dentes, 47, Ingá-Niterói (719-8728).Coletiva. 3a a 6a, das 10h às 18h, sáb.
e dom., das 15h às 17h. Grátis. Até 31
de janeiro.£>A mostra reúne o trabalho de 48 paisa-
gistas brasileiros.

COLETIVA DE ARTE CONTEMPORÂNEA -
Espaço Maria Martins/Estácio de Sá, Av.
Presidente Vargas, 642/6° andar, Centro.
Coletiva. 2a a 6a, das 8h às 22h. Grátis.
Até 27 de abril de 2000.
J>A mostra reúne trabalhos de 29 artistas.

PERMANENTE
EU, GETÚLI0 - Museu da República, Rua
do Catete, 153, Catete (285-6350). Obje-
tos. 3° a 6a, das 12h às 17h, sáb. e dom.,
das 14h às 18h. R$ 5 (4as, grátis).>São objetos do ex-presidente Vargas
que revelam o lado privado do maior mi-
to da história republicana nacional.

PEDAÇOS RECOLHIDOS/REGINA BARRE-
TO - Parque das Ruínas, Rua Murti-
nho Nobre, 169, Santa Teresa (252-0112). Objetos. Diariamente, das 10h
às 17h. Grátis.
>As peças são fragmentos arqueológi-
cos retirados da Casa de Laurinda San-
tos Lobo.

MUSEU CARMEN MIRANDA - Museu Car-
men Miranda, Av. Rui Barbosa, s/nB, en-
frente ao n° 560, Flamengo (551-2597).2a a 6», das 11h às 17h. R$ 1.
>A mostra reúne fotografias e objetos da
cantora.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO DE JANEIROMuseu dos Teatros, Rua São João Ba-
tista, 103/105, Botafogo (286-3234). 3a a
6", das 11hàs 17h.
>Reúne o acervo composto de 36.000
peças e documentos relativos às histó-
rias das artes cênicas.

MUSEU DO ÍNDIO - Museu do índio, Rua
das Palmeiras, 55, Botafogo (286-8899).3a a 68, das 10h às 17h30, sáb. e dom.,
das 13 às 17h. R$ 1.
>Uma construção de 1880, exemplo
arquitetônico das residências do início
da urbanizaçao do bairro de Botafogo,
é a sede de um dos mais importantes
acervos de povos indígenas da Améri-
ca Latina.

COLEÇÃO BERNARDO MONTEVERDE - Es-
paço de Memória Bernardo Monteverde,
Rua Evaristo da Veiga, 55/5° andar, Cen-
tro (533-2000). Diversos. 2a a 6a, das 13h
às 17h. Grátis.
X>São fotos, objetos pessoais e docu-
mentos que passaram para a história da
construção civil no Brasil.

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINSMuseu de Astronomia, Rua General
Bruce, 586, São Cristóvão (580-7010). 3a,
5a, 6a, das 10h às 17h, 4as, das 10h às
20h, sáb. e dom., das 16h às 20h. Grátis.
í>São várias mostras que convidam o vi-
sitante para um passeio pelo céu.

PALÁCIO TIRADENTES: LUGAR DE MEMÓ-
RIA DO PARLAMENTO BRASILEIRO - Palá-
cio Tiradentes, Rua Primeiro de Março,
s/ng, Centro (588-1000). Diversos. 3a a
6a. das 10h às 20h, sáb., das 9h às 19h,
dom., das 9h às 14h. Grátis.
2>Fotos e documentos que registram a
história política e a construção do prédio,do séc. 17 até os dias de hoje.
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FILMES/TV ABERTA
UMA FAMÍLIA QUASE PERFEITA - Picture per-
fect, SBT, 14h15. De Joseph Scanlan. Com
Richard Kam, Dave Thomas e Mary Page
Keller. EUA, 1995. Duração: 2h. Comédia.
Concurso de refrigerantes procura família
perfeita. É aí que um homem joga todas as
fichas para salvar-se de uma hipoteca. ?

ED: UM MACACO MUITO LOUCO - Ed, Globo,
15h55. De Bill Couturie. Com Matt Leblanc,
Jack Warden e Jayne Brook. EUA, 1996.
Duração: 1h45. SAP. Comédia. Rapaz rea-
liza seu sonho de jogar num time de beise-
boi. O chato é que ele tem que dividir o alo-
jamento com o mascote da equipe. ?

ISTO TAMBÉM ERA HOLLYWOOD - Thafs
entertainment! Part 2, Bandeirantes, 22h.
De Gene Kelly. Com Fred Astaire e Gene
Kelly. EUA, 1976. Duração: 2h. Musical.
Continuação de Era uma vez em Holly-
wood, com mais momentos inesquecíveis
dos musicais americanos. ???

SUSIE E OS BAKER B0YS - The fabulous
Baker boys, Globo, 1h45. De Steve Cloves.
Com Jeff Bridges. Michelle Pfeiffer e Beau
Bridges. EUA. 1989. Duração: 1h45. Dra-
ma. A carreira de dois irmãos músicos em
má fase se transforma quando eles conhe-
cem uma bela cantora, irkic

UMA AVENTURA EM OXFORD - Oxford
blues. Globo, 3h30. De Robert Boris. Com
Rob Lowe, Ally Sheedy e Amanda Pays.
EUA/Inglaterra, 1984. Duração: 1 h35. Co-
média. Estudante americano tenta se
adaptar aos costumes da Inglaterra e se
apaixona por uma jovem rica. *

FILMES/TV POR ASSINATURA
FOGO CONTRA FOGO - Heat, Warner, 14h.
De Michael Mann. Com Al Ffecino, Robert
De Niro e Vai Kilmer. EUA, 1995. Duração:
2h. SAP. Ação. Criminoso detalhista e sua
quadrilha são implacavelmente persegui-dos por um policial durão e obsessiva. *?

A VINGANÇA DE MAN0N - Manon des
Sources, Eurochannel, 15h. De Claude
Berri. Com Yves Montand, Emmanuelle
Beart e Elizabeth Depardieu. França,
1987. Duração: 2h. Drama. Mulher resol-
ve investigar o motivo da morte de seu
pai e acaba desconfiando de seu vizinho.
Continuação de Jean de Florette. irk

OU TUDO OU NADA - The full monty, Tele-
cine 1, 21 h. De Peter Cattaneo. Com
Robert Carlyle, Tom Wilkinson e Mark
Addy. Inglaterra, 1997. Duração: 1h50.
Comédia. Seis operários ingleses de-
sempregados realizam um strip-tease
para ganhar dinheiro.

MINHA VIDA EM C0R-DE-R0SA - Ma vie en
rose, Eurochannel, 22h. De Alain Berlin-
ger. Com Michele Laroque e Jean-Pierre
Ecoffrey. França/Bélgica/Inglaterra, 1997.
Duração: 2h. Drama. Garoto cisma que
quer ser menina, causa escândalo e é re-
jeitado pelas outras pessoas. iHrk

INSTINTO SELVAGEM - Basic instinct,
HBO, 23h45. De Paul Verhoeven. Com
Sharon Stone e Michael Douglas. EUA,
1992. Duração: 2h15. Suspensa. Deteti-
ve alcoólatra se envolve com escritora
acusada de assassinato. ???

NOVELAS
FORÇA DE UM DESEJO - Globo, 18h. Inácio
tem crise de ciúmes. Idalina chantageia Hi-
gino. Waldir pede mais dinheiro à Alice e
Abelardo observa de longe. Higino aceita
trocar as provas, desde que as que são
contra ele sejam queimadas no ato. Navar-
ro acha importante que Ester e Pedro este-
jam juntos na festa do Conselheiro. Abelar-
do se constrange na presença de Otavinho.
Idalina se vangloria: conseguiu as provascontra Inácio e é a nova dona de OKvia.

VILA MADALENA - Globo, 19h10. Roberto vol-
ta para a UTI. Marinalva convence o diretor
de que Roberto não tem culpa de nada. De-
pois, conta a Pilar que ele será solto. Solano
e ela decidem contar a verdade para Rober-
to quando ele estiver livre. Mirtes remexe no
arquivo de Arthur e quase é descoberta pe-Io patrão. Ângelo vai ser motorista de turistas
e Bibiana, a guia e tradutora. Margot e Dona-
to decidem se instalar com Menez. Eugênia
e Solano conversam quando Arthur chega.

CHIQUITITAS- SBT, 19h15. Priscila volta ao
normal. Yago, sentindo-se culpado, foge do
orfanato. Carolina e Felipe levam Maria pa-ra comprar malas de viagem. Mosca segue
Álvaro e Ula, mas Álvaro o faz passar ver-
gonha. Neco e Zeca armam vingança e fa-
zem Eugênia brigar com Álvaro. Condessa
visita Juiz e se oferece pra adotar meninos

do orfanato. Ela pede sigilo. Tati pede pa-ra Yago voltar. Ele se recusa. Hanne lê a
verdadeira carta de Monique quando é
surpreendida pela condessa.

0 PRIVILÉGIO DE AMAR - SBT, 20h10. Eliza- .
beth culpa a mãe por não ter perdoado seu
pai, Luciana culpa Lourença e Vítor Manuel
tenta que Luciana perdoe André, par a im-
pedir que ele vá embora do país. Lourença
procura André. Luciana flagra dré nos bra-
ços de Lourença. Ela passa uma procura-
ção para Vítor Manuel e Cristóvão para queos dois cuidem da empresa. Lourença ape-
Ia para a bruxaria na tentativa de conseguir
que André. Cristina vai visitar dona Ana
Joaquina, que faz comentários misteriosos.

TIRO E QUEDA - Record, 20h10. Isabel e
Neco entram no quarto de motel e encon-
tram uma rosa vermelha. Néia diz que o
mundo vai acabar. Isabel e Neco namo-
ram dentro do carro, quando de repente
chega um policial. Aranha sugere a Júlio
que vá conversar seriamente com Lúcia.
Aranha e Xuxu chegam na mansão com
o mesmo policial que pegou Isabel e Ne-
co namorando, e diz que quer a polícia in-
vestigando a morte de Paula.

TERRA NOSTRA - Globo. 20h50. Juliana
se desespera quando Matheu é levado
embora e Heriberto pega Aninha. Marco
Antônio recebe a filha com emoção. Ja-
nete decreta que ela será a rainha da ca-
sa. Marco se reconcilia com a mãe e até
beija as mãos dela. Antenor está decidi-
do a encontrar José Alceu e mentir dizen-
do ser seu pai. Francesco vibra com a ne-
ta, mas se aborrece ao saber o que fize-
ram com Matheu. Juliana quer entrar no
casarão e Mariana resolve ajudá-la.
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Lica e a voz ¦¦'

J^" 
? do mundo

A cantora Lica Ceccato taf«o, de Gilberto Gil, e Z)e
(foto) abre o ano 2000 com rnanhfi, de Caetano Veloso.
shows nos dias 4 e 5, no Mis- "E um japones mais suinga-
tura Fina. 0 cenario e especial: do", define. A paixao pelo Ja-
leva a assinatura do artista pao surgiu quando morou por
plastico Antonio Dias, marido um ano e meio em T6quio e
de Licca. Radicada na Alema- desse interesse estetico e poe-
nha, Lica fala sete lfnguas e ja tico, o rap japones,
se apresentou nos mais dife- crito com Haroldo de Cam-
rentes pafses. Curtindo o verao pos. "Eu discordo dessa ideia
no Rio, ela vai mostrar pela de que japones e Mo. Ha
primeira vez as cargoes do CD pessoas interessantes e comi-
Pele. No repertorio: bossa no- da gostosa." Depois do Rio
va, chorinho, rap e samba. En- ela fara uma turne em Portu-
tre os destaques, interpretagoes gal, onde o marido expoe sua
em japones das autoes Mecli- arte em Lisboa.
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Moda 2000

A moda já tem a agenda pron-
ta para janeiro de 2000. No dia
15, começa a temporada de
desfiles de Primavera-Verão
da Alta-Costura parisiense,
que acabará no dia 19. No dia
seguinte, a cidade lança a mo-
da masculina do Outono-In-
vemo 2000/2001. A têmpora-
da brasileira também dá a par-
tida nas novidades, abrindo
com os desfiles de Outono-In-
verno, de 27 a 31 de janeiro,
no evento Morumbi Fashion
Brasil, em São Paulo.

Mistério na realeza

O príncipe William (foto)
não compareceu no sábado à
tradicional cerimônia religio-
sa de Natal. Os jornais ingle-
ses fizeram um estardalhaço
sobre a ausência do príncipe.
Motivo? Os ingleses sabem
apenas que ele estava doente.
No domingo, quando apare-
ceu ao lado do pai, o príncipe
Charles, e do irmão Harry,
no serviço religioso na igreja
de Sandringham, foi o centro
das atenções de todos que es-
tavam ali para saudar a rainha
Elizabeth II.

¦ HELOÍSA TOLIPAN

E-muils para csla coluna: reyistro@jh.com.br lr.. ir

Família circense

Com apenas oito meses, o pe-
queno Davi, filho dos atores
Carolina Dieckman e Marcos
Frota, já vive o mundo do circo.
No sábado, quando Marcos Fro-
ta e o seu Grande Circo Popular
Brasileiro participaram do en-
cerramento do projeto Natal
Bem Brasileiro/Bradesco, o ator
ensaiou acrobacias com o bebê
(fotos), que adorou. Mas, nin-
guém tente imitar o ator-circen-
se! Aliás, os filhos do primeiro
casamento de Marcos, Amarali-
na, Tainá e Apoena também fo-
ram criados no circo e prestigia-
ram a noite na Lagoa.

Lembrança de Tom

O pianista e compositor japonês
Ryuichi Sakamoto, fã de car-
teirinha de Tom Jobim, deixou
para realizar no ano 2000 um
grande projeto: um CD em ho-
menagem ao maestro, que vai
contar com o cello de Jacques
Morelenbaum e a voz de Paula
Morelenbaum. Do Japão, ele
fez um pedido prontamente
atendido por Ana Jobim: virá
ao Rio para fazer uma gravação
na casa onde morou o maestro,
no Jardim Botânico. Quando es-
teve no Brasil em 1995, Saka-
moto ficou emocionadíssimo ao
conhecer a casa de Tom Jobim.

Núpcias rápidas

O coração do comediante Jer-
ry Seinfeld foi fisgado. No sá-
bado, ele se casou com Jessica
Sklar durante cerimônia judai-
ca realizada em Nova Iorque.
Os dois se conheceram no ano
passado, poucas semanas de-
pois de Jessica ter se casado
com o produtor Eric Neder-
lander. O casamento durou
pouquíssimo tempo, ela pediu
o divórcio, e agora oficializou a
relação com Seinfeld.

Casal em apuros

Arquivo

A atriz e cantora Jennifer
López (Joto) e o produtor e
rapper Puffy Daddy (Sean
Combs) passaram a madru-
gada de ontem na delegacia.
A polícia encontrou um re-
volver no carro do casal, na
saída da boate Club NY, em
Nova Iorque. Houve um tiro-
teio dentro da boate e Jenni-
fer e Puff Daddy foram pre-
sos com mais duas pessoas
cerca de 10 minutos depois
de deixarem o local. Daddy,
que produziu canções para
Mariah Carey e Madonna e
é uma das figuras mais pode-
rosas do showbiz americano,
já se meteu em outras confu-
sões. Em abril passado, ele
bateu em um executivo da in-

A cantora Lica Ceccato taçiio, de Gilberto Gil, e De
(foto) abre o ano 2000 com manhã, de Caetano Veloso.
shows nos dias 4 e 5, no Mis- "É um japonês mais suinga-
tura Fina. O cenário é especial: do", define. A paixão pelo Ja-
leva a assinatura do artista pão surgiu quando morou por
plástico Antônio Dias, marido um ano è meio em Tóquio e
de Licca. Radicada na Alemã- desse interesse estético e poé-
nha, Lica fala sete línguas e já tico, nasceu o rap japonês, es-
se apresentou nos mais dife- crito com Haroldo de Cam-
rentes países. Curtindo o verão pos. "Eu discordo dessa idéia
no Rio, ela vai mostrar pela de que o japonês é frio. Há
primeira vez as canções do CD pessoas interessantes e comi-
Pele. No repertório: bossa no- da gostosa." Depois do Rio
va, chorinho, rap e samba. En- ela fará uma turnê em Portu-
tre os destaques, interpretações gal, onde o marido expõe sua
em japonês das canções Medi- arte em Lisboa.

m

dústria fonográfica, Steven
Stoute, que teve um braço e
a mandíbula fraturados e cor-
tes na cabeça.
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ÁRIES • 21 de março a 20 de abril
Em seu dia da semana, arietino, chegando ao final de ano e
em quadro de mudanças, tudo se faz a seu feitio e modo. A
presença de pessoas próximas, amigas e colaboradores pelo
trabalho, se fará proveitosa em lucros e vantagens. Hoje tam-
bém se manifestam expressões de ternura com o amor.
TOURO • 21 de abril a 20 de maio
Dia benéfico para que você empreenda mudanças na sua rotina
de trabalho, taurino. 0 quadro que prevalece nesta terça feira diz
de vantagens com velhos projetos e com dinheiro. Seja pruden-
te no trato com amigos e pessoas mais próximas, para os quais
as suas avaliações podem parecer excessivamente rigorosas.
GÊMEOS . 21 de maio a 20 junho
Todos os elementos de influências materiais do dia o favore-
cem, geminiano, especialmente aqueles que dizem de negócios
e compromissos mais longos. Mesmo assim, evite a dispersão
de esforços e controle gastos. Seus sentimentos ganham maior
expressividade e se manifestam em pequenos gestos.
CÂNCER • 21 de junho a 21 de julho
As indicações que determinam o andamento do dia fazem da ter-
ça feira um momento de reflexão e de ponderação para os nati-
vos de seu signo, canceriano. Seja mais cuidadoso ao buscar
seus objetivos junto a amigos e parentes. No amor, o momento é
de somar esforços e buscar sua realização no amor. Alegria.

LEÃO • 22 de julho a 22 de agosto
Um quadro de ligeira instabilidade material marca seu dia. 0
descuido com compromissos e agenda, pode fazê-lo inseguro
e isso deve ser controlado. Bom quadro de convivência intima.
Conselhos úteis de parentes próximos e a presença de pessoas
mais queridas muda ânimo e o entusiasmará. Romantismo.
VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
Esta terça-feira, virginiano, governada que é pelo trânsito da Lua
por seu signo, revela um quadro de forte acuidade mental com
facilidades em tudo o que depender de mente e raciocínio. Use
disso para se motivar otimisticamente e busque a companhia das
pessoas com as quais partilha interesses comuns. Sensibilidade.

LIBRA • 23 de setembro a 22 de outubro
Todas as indicações do dia revelam um quadro de forte condi-
cionamento favorável a negócios com dinheiro, jogos e sorte em
loterias. Sua disposição de ânimo pode fazê-lo tímido diante de
situações que exigem bem mais arrojo. Por isso, vá em frente na
defesa e na busca de seus interesses. Intimidade valorizada.

ESCORPIÃO • 23 de outubro a 21 de novembro
Vênus consolida influências e o faz agora mais sensível a outras
pessoas, seus sonhos e sua presença. Isso pode mudar os rumos
de sua atuação tanto com o trabalho quanto no trato pessoal. São
compensadoras as influências que tratam do amor. Nessa casa,
emoções e sensações se fazem fortes e duradouras.
SAGITÁRIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
Sua rotina, sagitariano, marcada que é por elementos positivos,
lhe trará mais vantagens materiais com o trabalho e o resulta-
do de atividades profissionais. 0 momento é de direta e forte in-
fluência mercuriana e isso se manifesta em aspectos materiais,
ganhos e vantagens. Amor e família muito bem posicionados.
CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiro
Seus interesses relacionados a dinheiro ganham maior importân-
cia ao longo desta terça-feira, um dia bem significativo e que lhe
trará vantagens ainda maiores que as habituais, especialmente
se disser da forma de ganhá-lo. Entendimento fácil com amigos
e boa presença em relação às pessoas que ama. Dedicação.
AQUÁRIO • 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Seu dia, aquariano, poderá ser marcado por fato ou decisão de
pessoa próxima que terá influência determinante em assunto pen-dente, ligado a trabalho. 0 quadro que prevalece por todas as pró-ximas horas, revela acerto e acuidade em sua forma de se com-
portar. No amor e em família, busque mais o diálogo e a ternura.
PEIXES . 20 de fevereiro a 20 de março
Momento positivo em termos de trabalho, pisciano. Mas, para
que isso se materialize é essencial que você deixe de lado a
contenção e timidez e busque, mais arrojadamente, definir seus
propósitos e pretensões futuras. Conte com amigos e parentes.No amor, cuide por onde não tomar decisões precipitadas,

maxklini@urtnet.com.br
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HORIZONTAIS -1 - trepadeira lenhosa e ornamental, da família das lega-
minosas, de flores azuis, grandes, pediceladas, e cujo fruto é vagem qile'
encerra sementes pretas e achatadas; 10 - torno menos violento ou meoos,^
grave; 11 - ave fabulosa da Arábia, tão grande que apresava elefantes pa-
ra alimentar os filhotes; 12 - tornar sombrio; tornar menos brilhante ou me-,
nos claro pela interpretação de um corpo; 13 - comida envenenada pata
matar cães; pessoa baixa e gorda; 14 - movimento defensivo-ofensivo na
capoeira; 15 - bala ou golfo abrigado; lugar onde, em qualquer tempos se1
pode fundear com toda a segurança; 17 - açúcar amarelado constituído por!
cristais e largamente exportado pelas usinas; 18 - transitório, passageiro;;
diz-se das flores que murcham no mesmo dia em que desabrocham; 20;-
o altar do testemunho; 21 - gruta pequena; abrigo de animais não muito ,
grandes; 22 - avançada em Idade; 24 - sufixo químico que Indica ânion (ou
sal deste ânion) derivado de oxiácldo de elemento que está em um de ssúe"
estados de oxidação mais baixos; 25 - resumir, supor; 26 - estender, conrr-
preender; 28 - peça de madeira usada por sapateiros e seleiros para seyu-'
rar os cabedais, quando os cosem; chapa de ferro para unir topo a topo;
dois carris; 30 - subordem de anuros americanos e europeus, formado.por.
sapos de patas achatadas e vértebras sacras procélicas, adaptadas a am-,
bientes secos e que vivem em buracos escavados no solo. ...'
VERTICAIS -1 - trepadeira herbácea, da família das legumlnosas, de fio-
res alvas-esverdeadas, reunidas em raclmos de tamanho variável, e du)o '
fruto é vagem de forma arqueada, com sementes alimentares e tendo a fê-
cuia delicado sabor agradável e grande valor alimentício; 2 - Indivíduo [m-,
pio; 3 - (are.) embora; pelo menos; 4 - projeção ortogonal da esfera sob$>
o coluro dos solstíclos; Instrumento astronômico arcaico, de madeira ou la-
tão, sobre o qual se faz uma projeção ortogonal da esfera celeste conMJnv
horizonte móvel ou cursor; 5 - parte do lenho das árvores formada deté-^
lulas mortas e sem substâncias nutritivas da reserva, fica no centrado'
tronco e é quase sempre mais escura; 6 - deusa que presidia ao nascimen- -
to do dia; 7 - cheiro bom e mais ou menos penetrante; 8 - relativos ou pej-^
tencentes a uma massa de matéria, abstraindo as propriedades ou os mb-
vimentos das suas moléculas ou átomos; 9 - peixe elelídeo encontrado ntA^
rios do Pará e do Maranhão (pl.); 13 - título que têm os membros de ifma
ordem de cavalaria, na Inglaterra, conferido pelo soberano; 16 - concebéf,
fecundar; 17 - conformidade do estilo com o assunto; respeito de si níes-'
mo e dos outros; 19 - partícula elementar associada ao campo eletromá([-,
nétlco, com massa nula, spinl, cargar elétrica nula, estável, e cuja energia,
é Igual ao produto da constante de Planck pela freqüência do campo; 23_-<
de viva voz; 25 - jogo de cartas; 27 - meia pipa; 29 - tecido fino como es-
cumilha. Problema de Francisco Augusto Silva - Pendotiba. (
CHARADAS EPENTÉTICAS (adição de sílaba central)
(Charadas de Paulo Alves • Oer Grõsser - Rio)
1. Serviu de TEMA para o poeta a GADELHA da linda moça. 2-3 ¦;r'
2. Na festa, ao abusar da BEBIDA, teve o seu terno MANCHADO. 2-3 L3. Com seu procedimento honesto, o homem CORTA pela raiz qualquer,
MENTIRA que venham inventar sobre ele. 2-3
4. CORTO, de modo DELICADO, a Intromissão indevida em minha vida! 2-Q\
5. A maior PROVA de amor é o sorriso de uma CRIANCINHA! 2-3 ' " 

j
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR Z

HORIZONTAIS - falso; teça; avoado; paz; lince; slma; satisfazer; arre; Idos;
adágio; uf; aguatal; iludir; tru; novela; ama; aras; rosas.
VERTICAIS - falsa; aviar; lontra; saciedades; odes; epizootias; carnes; azar; .
sadia; figurar; ágil; aluas; flor; arma; uva. r.} 7
CHARADAS APOCOPADAS -1. culpado/ culpa; 2. carocha/ caro; 3. arlpa-J
da/ ripa; 4. amojar/ amo; 5. logrador/ logra. $
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Correspondência para Rua das Pali. eiras, 57
ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070 ; i's,
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Vida no triz:
Caso de acaso,
Força motriz.

ÁGUAS TRÁGICAS

As terríveis inundações na Venezuela e na África do Sul, al-
gumas semanas depois das inundações na França, nos fazem
lembrar do que aconteceu na América Central no verão passado
e nos levam a refletir sobre o clima do nosso planeta, a cada dia
mais maluco, e sobre os efeitos dos desmatamentos, da erosão e
da urbanização predadora.

Não adianta creditar as tragédias a fatalidades. Em nossas ci-
dades e periferias há enormes extensões de solo totalmente pa-
vimentadas e impermeabilizadas, sem suficientes pontos de
contato da água da chuva com o solo; pântanos, mangues, bre-
jos ou várzeas aterrados, impermeabilizados e edificados; rios e
córregos assoreados, desviados abusivamente ou canalizados,
com suas margens ocupadas, suas matas ciliares e áreas de acu-
mulação suprimidas e substituídas pelo concreto; ralos, galerias
pluviais e canais entupidos por garrafas e sacos plásticos.

Durante as chuvas de verão, a natureza simplesmente dá o
troco. As encostas desmaiadas e erodidas desmoronam sobre
construções. A ocupação irregular das margens dos rios, canais
e lagoas não só expõe os moradores aos riscos dos efeitos dire-
tos e indiretos das enchentes como inviabiliza o trabalho de dra-
gagem. O solo impermeabilizado pelo asfalto e pelo concreto
não absorve a água que corre velozmente sobre as ruas, arras-
tando casas, automóveis e pessoas. Uma drenagem feita exclu-
sivamente para transportar rapidamente as águas para mais
adiante agrava a situação, pois apenas acelera seu movimento,
sem prever os gargalos que elas fatalmente encontram mais
adiante, com efeitos devastadores.

A concepção moderna (embora ancestral) e sustentável de
drenagem pluvial valoriza as várzeas dos rios e as áreas de bai-
xada periféricas, livres de aterros e de edificações, como indis-
pensáveis bacias de acumulação. O planejamento urbano preci-
sa prever essas bacias naturais (ou os tanques artificiais) para os
períodos de chuvas e enchentes.

A impermeabilização do solo precisa ser reduzida ao mínimo
necessário. As calçadas com muitos canteiros; as praças parcial-
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mente pavimentadas; e estacionamentos de terra batida ou com
uma teia de concreto tipo grade que permita o contato da água
com o solo são boas providências.

Outras ações essenciais são: recuperar as margens dos rios;
recompor a profundidade original dos rios através de dragagens
criteriosas; reflorestar as matas ciliares, os mangues, as várzeas
e as encostas erodidas; reassentar as comunidades de áreas de
risco; fazer uma drenagem mais inteligente, com uma visão de
conjunto da região; multiplicar nas cidades o maior número
possível de áreas verdes destinadas a acumular a precipitação;
construir reservatórios nos telhados para absorver parte da água
e liberá-la gradualmente depois da chuva.

Novas áreas de acumulação podem ser criadas em praças, es-
tacionamentos e parques, com uso recreativo ou de paisagismo
nos dias normais. Cada novo edifício, área de estacionamento
ou parque deve ser desenhado com a preocupação de contribuir
para prevenir ou mitigar inundações e conservar e restaurar re-
cursos hídricos.

Janeiro bate à porta. Que
as tragédia de além-mar
não se repitam em nossos
quintais...

DIOXINAS: A multi-
nacional Solvay assinou
acordo com o Ministério
Público de São Paulo, a Ce-
tesb e o Greenpeace no
qual se obriga a desconta-
minar o Rio Grande, um
afluente da Represa Bil-
lings, removendo um depó-
sito de cal contaminada
conv dioxinas, além de
construir uma barreira de
emergência para conter o
vazamento de material tó-
xico para o meio ambiente.

CSN: Relatório da
Feema aponta uma signifi-
cativa melhoria da qualida-
de do ar nas imediações da
Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em Volta
Redonda, Rio de Janeiro,
que era responsável por
fortes emissões de benze-
no, substância potencialmente cancerígena. Os investimentos da
CSN no aperfeiçoamento de seus processos industriais e no
controle de emissões começam a mostrar bons resultados.

CHICO MENDES: Jorge Viana, governador do Acre,
anuncia a formação de uma equipe para rever o inquérito sobre
o assassinato do líder seringueiro, há 11 anos. O fazendeiro
Darly Alves da Silva e seu filho Darci foram condenados e cum-
prem pena. 

"Diante das recentes descobertas no Acre de quadri-
lhas envolvidas em narcotráfico e assassinatos, é difícil acredi-
tar que apenas Darly e Darci tivessem interesse na morte de
Chico Mendes", afirma.

FALA, LEITOR: "Sou radicalmente contra as mudanças no
Código Florestal propostas pelos ruralistas. Seria retroceder. Gosta-
ria de fazer alguma coisa a respeito." (Larissa Veloso da C. Santos)

DICA: O Instituto Socioambiental (ISA) mostra na Internet
(www.socioambiental.org/noticias/brasil/campanha.html) como é
possível participar da campanha contra o Projeto de Conversão 7/99,
que prescreve uma diminuição substancial nas áreas verdes que os
proprietários de terra são obrigados a preservar e anistia multas por
desmatamento. O Congresso voltará a examinar o assunto em março.

MAROLAS

O governo do Estado do Rio e a Fundação OndAzul assinam
protocolo de intenções destinado a ativar o Conselho das
Águas da Zona Sul (Consag-Sul). Convênio com o Ministério
do Meio Ambiente vai assegurar o funcionamento.

O navio japonês Nishin Maru abalroou a embarcação Artic
Sunrise, do Greenpeace, como represália à ação dos ambienta-
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i Divirta-se. Mas não polua. Feliz 2000...

ção ilegal de caça no Santuá-
rio de Baleias da Antártica.
A tripulação, que inclui a
bióloga brasileira Cristina
Bonfiglioli, está bem.

O projeto Primeira Impres-
são (labcom@usp.br), devo-
tado à publicação de obras de
autores estreantes, transfor-
ma alunos do curso de edito-
ração da USP em editores. O
terceiro lançamento está nas
livrarias: Os infernos possí-
veis, de Ronaldo Bressane,
editor da Revista A (www.re-
vistaa.com.br).

O Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Piracicaba
(SP) está criando o Museu da
Água na antiga estação de cap-
tação construída em 1873.

Em nota sobre o Ibama do
Pará, a coluna perpetrou um
erro de concordância: boa
parte dos projetos de "manejo
sustentável" é fajuta, em vez
de "são fajutos", como saiu.
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Revista Contracampo, sobre cinema e crítica:
www.contracampo.he.com.br
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Futebol - Arte e ofício, de Júlio César Leal (Sprint).

com Sérgio Sá Leitão e Alberto Santos/Fundação OndAzul

c-mail para esta coluna: ondazul@ondazul.org.br

^A, »Q»i I5x »_>' ^5 ¦ >J>

No 
primeiro

Curtis Mayfield ? 1942 t 1999

Arnnixr. Reuters - 07/03/97

Arquivo AP - 18/09/96

escalão da

black music

1991, já o tinha sido pelo legado
de seu antigo grupo, The Im-
pressions), mas estava doente
demais para ir à cerimônia.

Curtis começou a cantar aos
sete anos de idade, no coral
gospel da igreja da avó. Aos 15,
formou com o amigo Jerry Bu-
tler o The Impressions, grupo
que chegou às paradas america-
nas ela primeira vez em 1958
com a música For your precious
love. Graças a composições de

Mayfield como Gipsy Woman,
It's ali right, Woman 's 

got soul e
We 're a winner (um dos seus hi-
nos de afirmação do orgulho ne-
gro, ao lado de Clwice of co-
lours e This is my country), o
grupo seguiu pelos anos 60 em
pé de igualdade com os artistas
da Motown e da Stax. Em 1970.
o cantor saiu em carreira saiu
em carreira solo. Seu maior su-
cesso viria dois anos depois,
com a trilha de Superfly, filme

de Gordon Parks Jr. que virou
clássico da blaxploitation, con-
tando a história do traficante de
drogas do Harlem que resolve
fazer um último trabalhinho an-
tes de se aposentar.

Com um balanço meio latino,
muita guitarra wah-wah, or-
questrações arrojadas e um fal-
sete absolutamente sedutor,
Curtis cunhou uma obra-prima
do pop (de canções como Super-
fly e Fredclie's dead, esta sam-
pleada por meio mundo do rap
nos anos 90) que, junto com a
trilha de Isaac Hayes para Shaft,
está entre as peças mais repre-
sentativas da black music dos
anos 70. O disco teve edição
brasileira em CD no meio da dé-
cada, pela Paradoxx (através do
selo inglês Charly).

Apesar de alguns sucessos
mais convencionais (como Kung
fu e Only you babe), Curtis
Mayfield nunca mais conseguiu
repetir o prodígio de Superfly -
nos anos 80, ele era mais um
desses nomes quase esquecidos
da música americana (apesar de
uma regravação de People get
ready, feita por Rod Stewart e
Jeff Beck). Depois do acidente,
contudo, o rap em peso mostrou
sua admiração e apareceu, en-
fim, o primeiro tributo do pop-
rock: Ali men are brothers
(1994, lançado no Brasil), no
qual artistas como Bruce
Springsteen, Aretha Franklin,
Elton John, Lenny Kravitz,
Branford Marsalis e Whitney
Houston cantaram suas músicas.
Em 1997, graças a evolução dos
equipamentos eletrônicos, Cur-
tis pôde enfim voltar a gravar.
New world order (também lan-
çado aqui) foi o resultado - um
caprichado comeback, com as
participações de Aretha e Mavisj
Staples (das Staples Singers, es-
trelas da Stax). Infelizmente, foi
também o canto do cisne desse
gigante black. f

SILVIO ESSINGER

O primeiro time da música
pop negra dos Estados Unidos te-
ve anteontem uma baixa que há
de ser sentida por várias gerações
de fãs e músicos: o cantor, guitar-
rista, compositor e produtor Cur-
tis Mayfield. Assim como os ou-
tros gigantes, Marvin Gaye, Ste-
vie Wonder e Isaac Hayes, Curtis
surgiu em meio à efervescente
cena rhythm 'n 'blues dos anos 60

(de vibrantes selos como Mo-
town, de Detroit e Stax, de Mem-
phis, que conquistaram a platéia
branca com a soul music) e levou
seu trabalho inegavelmente auto-
ral a níveis de sofisticação (musi-
cal e poético) nunca antes atingi-
dos no pop. People get ready,
(Don 7 worry) If there's a hell be-
low, we 're ali gonna go, Move on
up e Freddy's dead são alguns
dos vários clássicos que este
mestre nos deixou.

Sua morte ocorreu por causas
não divulgadas, aos 57 anos de
idade, num hospital na Geórgia,
onde vivia com a família. A saú-
de de Curtis Mayfield seguia de-
bilitada desde agosto de 1990,
quando um refletor de luz caiu
sobre suas costas num show em
Nova Iorque, deixando-o para-
plégico. No começo de 99, ele
foi entronizado no Rock'n'Roll
Hall Of Fame (desta vez pelo
trabalho solo, uma vez que em

\

Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, Curtis Mayfield
escreveu sucessos como Freddie's dead e People get ready,
encantou a todos com sua voz de falsete e recebeu prêmios
como o do Soul Train Quincy Jones, pelo conjunto da obra
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