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Ponte Aérea

terá tarifas

por horários

A Ponte Aérea Rio-São Paulo te-
rá entre 20 e 25 novos vôos nos
próximos dois meses e, com a en-
trada da Gol, que aguarda permis-
são do DAC, tarifas diferenciadas
por horários. A nova empresa pre-
tende cobrar RS 79 nos horários de
menor procura e R$ 99 nos de
maior movimento. A Transbrasil
vai pôr na rota mais seis vôos diá-
rios, a partir do dia 18, e a Vasp
mais nove vôos em abril. (Página 17)

Juiz argentino

anula anistia

a torturadores

Ao julgar um caso de desapare-
cimento de dois presos políticos, o
juiz argentino Gabriel Cavallo
abriu uma brecha para punir crimes
da ditadura ao considerar inconsti-
tucionais as leis do Ponto Final e de
Obediência Devida. Aprovadas nos
anos 80, as leis impediram proces-
sos contra militares. Um recurso so-
bre a decisão será julgado pelo Su-
premo Tribunal Federal. (Página 14)

Justiça define

regras contra

uso do Napster

A Justiça da Califórnia deter-
minou que o Napster, serviço de
troca de arquivos musicais na in-
ternet, bloqueie o acesso de mais
de 60 milhões de usuários em todo
o mundo no prazo de 72 horas
após o recebimento do aviso de
que estão protegidos por direitos
autorais. A informação sobre quais
arquivos - com título e nome do
artista - deverão ser tornados ina-
cessíveis terá de ser passada ao
site pelas gravadoras. Especialistas
dizem, no entanto, que o sistema,
recém-instalado, tem falhas como
a de permitir que os internautas
usem nomes de código ou variações
para fugira fiscalização. (Página 18)

Condor usou

base dos EUA,

diz embaixador

Em documento oficial e sigiloso
de 1978 do Departamento de Estado
dos EUA, só recentemente liberado,
o então embaixador americano no
Paraguai, Robert E. White, diz que
militares sul-americanos usavam
instalações de comunicação dos Es-
tados Unidos numa base do Panamá
para coordenar as ações da Opera-
ção Condor de perseguição a mili-
tantes da oposição. No telegrama
enviado a seus superiores em Was-
hington, e divulgado pelo jornal The
New York Times, White revela ter
ouvido a informação do chefe de
gabinete do ditador paraguaio, ge-
neral Alfredo Stroessner. (Página 14)

COTAÇÕES

SALÁRIO MÍNIMO: (março) RS 151; DÓLAR: Co-
mercial (compra) RS 2,0200; Comercial (venda)
R$ 2,0208; Paralelo (compra) RS 2,020; Paralelo
(venda) RS 2,050; TR: do dia 7/2 a 7/3 -
0,0363%; TBF: do dia 5/3 a 5/4 - 1,2447.

PREÇO

Venda em banca para RJ, MG, ES:
RS 1,40
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Brasil de luto 
por 

Covas

Populares e as elites política e empresarial reverenciam o governador

PERGUNTA DE ONTEM:
"Você acha que os funcionários públicos

aposentados devem contribuir para
a Previdência?"

Respostas: não, 75%; sim, 21%;
não se definiram 4%.

Página 18

PERGUNTA DE HOJE:
"O Ministério da Saúde informa que 2

milhões dc brasileiros têm diabetes e não
sabem. Você já fez algum teste para

saber se tem a doença?"

www.jb.com.br

Carinho de Lila Covas no rosto do marido morto, imagem de força e de esperança ate o ultimo minuto

Fez-se uma trégua política.
As discussões pararam, políticos
de todos os partidos fizeram ro-
maria e o presidente Fernando
Henrique, que chorou ao receber
a notícia, aumentou de três para
sete dias o luto oficial pela mor-
te do governador Mário Covas,
às 5h30 de ontem, no Instituto
do Coração, em São Paulo, por
falência múltipla dos órgãos,
conseqüência da metástase de
um câncer na bexiga, contra o

qual lutou mais de dois anos sem
esmorecimento. Apontado até

por seus mais ferrenhos adversá-
rios como exemplo de homem

público correto, Covas está sen-
do velado no Palácio dos Ban-
deirantes, onde o cardeal-arce-
bispo, Dom Cláudio Hummes,
rezou missa de corpo presente,
assistida, entre outros, pelo pre-
sidente e 15 ministros. Dona Li-
la, que lutou com o marido até o
último minuto contra a doença,

permaneceu o tempo todo ao la-
do do corpo. Do meio-dia ao fim
da tarde, desfilaram em frente ao
caixão a elite política e empresa-
rial do país e mais de 12 mil

populares. Seu tradicionàl ad-
versário político, Paulo Maluf,

que lhe fez uma visita no Incor,
não tinha aparecido, mas divuí-

gou nota elogiosa. Mário Covas
será enterrado, ao meio-dia em
Santos, sua cidade natal, no jazi-
go da família. (Págs. de 2 a 6)

Jader promete abrir 
Botafogo tem

i •* r •*. 1 or 
de vencer por

dossiê leito 
pelo 

dl 
quatro gols

Carregado por soldados, o caixão chega ao Palácio dos Bandeirantes para o velório

O presidente do Senado, Jader
Barbalho, pediu ao presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, que
lhe encaminhe o dossiê sobre desvio
de recursos do Banco do Estado do
Pará, que supostamente o incrimina,
e solicitou que o relatório seja envia-
do também ao Ministério Público do
Pará. Jader prometeu entregar a cada
senador uma cópia do documento.

V-

Ele reconhece como sua a assinatura
em um cheque que seria a prova de
que depositou em banco particular do
Rio recursos públicos entre 1983 e
1987, período em que governou o Pa-
rá. O promotor Vicente Miranda, res-
ponsável pelo caso no Ministério Pú-
blico Federal, deu prazo de mais uma
semana ao Banco Central para que lhe
encaminhe o relatório. (Página 2)

O Botafogo, derrotado por 4 a 1
no Maracanã, precisa vencer o São
Paulo por quatro gols de diferença, às
21h40 de hoje no Morumbi, para ga- .
nhar o Rio-São Paulo. Com três gols
de frente a decisão será por pênaltis.
A Seleção Brasileira enfrenta o Mé-
xico, às 23h55, em Guadalajara. O
caderno Esportes não circula hoje, ,
excepcionalmente. (Páginas 29 e 30)
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Ponte Aérea

terá tarifas

por 
horários

A Ponte Aérea Rio-São Paulo te-
rá entre 20 e 25 novos vôos nos

próximos dois meses e, com a en-
trada da Gol, que aguarda permis-
são do D AC, tarifas diferenciadas
por horários. A nova empresa pre-
tende cobrar RS 79 nos horários de
menor procura e RS 99 nos de
maior movimento. A Transbrasil
vai pôr na rota mais seis vôos diá-
rios, a partir do dia 18, e a Vasp
mais nove vôos em abril. (Página 17)

Juiz argentino

anula anistia

a torturadores

Ao julgar um caso de desapare-
cimento de dois presos políticos, o

juiz argentino Gabriel Cavallo
abriu uma brecha para punir crimes
da ditadura ao considerar inconsti-
tucionais as leis do Ponto Final e de
Obediência Devida. Aprovadas nos
anos 80, as leis impediram proces-
sos contra militares. Um recurso so-
bre a decisão será julgado pelo Su-

premo Tribunal Federal. (Página 14)

Justiça define

regras contra

uso do Napster

A Justiça da Califórnia deter-
minou que o Napster, serviço de
troca de arquivos musicais na in-
ternet, bloqueie o acesso de mais
de 60 milhões de usuários em todo
o mundo no prazo de 72 horas
após o recebimento do aviso de

que estão protegidos por direitos
autorais. A informação sobre quais
arquivos - com título e nome do
artista - deverão ser tornados ina-
cessíveis terá de ser passada ao
site pelas gravadoras. Especialistas
dizem, no entanto, que o sistema,
recém-instalado, tem falhas como
a de permitir que os internautas
usem nomes de código ou variações

para fugir à fiscalização. (Página 18)

Condor usou

base dos EUA,

diz embaixador

Em documento oficial e sigiloso
de 1978 do Departamento de Estado
dos EUA, só recentemente liberado,
o então embaixador americano no
Paraguai, Robert E. White, diz que
militares sul-americanos usavam
instalações de comunicação dos Es-
tados Unidos numa base do Panamá
para coordenar as ações da Opera-
ção Condor de perseguição a mili-
tantes da oposição. No telegrama
enviado a seus superiores em Was-
hington, e divulgado pelo jornal The
New York Times, White revela ter
ouvido a informação do chefe de
gabinete do ditador paraguaio, ge-
neral Alfredo Stroessner. (Página 14)

COTAÇÕES

SALÁRIO MÍNIMO: (março) R$ 151; DÓLAR: Co-
mercial (compra) R$ 2,0200; Comercial (venda)
RS 2,0208; Paralelo (compra) R$ 2,020; Paralelo
(venda) R$ 2,050; TR: do dia 7/2 a 7/3 -
0,0363%; TBF: do dia 5/3 a 5/4 -1,2447.

PREÇO

Venda em banca para RJ, MG, ES:
R$ 1,40
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São Paulo - Armando Favaro

Cadetes da PM carregam o caixão para o velório no Palácio dos Bandeirantes

Fez-se uma trégua política. As
discussões pararam, políticos de
todos os partidos fizeram romaria
e o presidente Fernando Henri-

que, que chorou ao receber a notí-
cia, aumentou de três para sete
dias o luto oficial pela morte do

governador Mário Covas, às 5h30
de ontem, no Instituto do Cora-

ção, em São Paulo, por falência
múltipla dos órgãos, conseqüên-
cia da metástase de um câncer na
bexiga, contra o qual lutou mais
de dois anos sem esmorecimento.
Apontado até por seus mais ferre-
nhos adversários como exemplo
de homem público correto, Covas
está sendo velado no Palácio dos
Bandeirantes, onde o cardeal-ar-
cebispo, Dom Cláudio Hummes,
rezou missa de corpo presente,
assistida, entre outros, pelo presi-
dente e 15 ministros. Dona Lila,

que lutou com o marido até o úl-
timo minuto, permaneceu o tem-

po todo ao lado do corpo. Do
meio-dia ao fim da tarde, desfila-
ram em frente ao caixão a elite

política e empresarial do país e
milhares de pessoas. Seu tradi-
cional adversário político, Paulo
Maluf, que lhe fez uma visita no
Incor, esteve no velório, por cin-
co minutos, com a mulher,
Sílvia, logo após a missa. Mário
Covas será enterrado, ao meio-
dia em Santos, sua cidade natal,
no jazigo da família. (Páginas de
2 a 6, 12 e editorial, página 10)

Jader promete 
abrir

dossiê feito 
pelo 

BC

O presidente do Senado, Jader
Barbalho, pediu ao presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, que
lhe encaminhe o dossiê sobre desvio
de recursos do Banco do Estado do
Pará, que supostamente o incrimina,
e solicitou que o relatório seja envia-
do também ao Ministério Público do
Pará. Jader prometeu entregar a cada
senador uma cópia do documento.

Ele reconhece como sua a assinatura
em um cheque que seria a prova de
que depositou em banco particular do
Rio recursos públicos entre 1983 e
1987, período em que governou o Pa-
rá. O promotor Vicente Miranda, res-

ponsável pelo caso no Ministério Pú-
blico Federal, deu prazo de mais uma
semana ao Banco Central para que lhe
encaminhe o relatório. (Página 2)

Botafogo tem

de vencer por

quatro gols

O Botafogo, derrotado por 4 a 1
no Maracanã, precisa vencer o São
Paulo por quatro gols de diferença, às
21 h40 de hoje no Morumbi, para ga-
nhar o Rio-São Paulo. Com três gols
de frente a decisão será por pênaltis.
A Seleção Brasileira enfrenta o Mé-
xico, às 23h55, em Guadalajara. O
caderno Esportes não circula hoje,
excepcionalmente. (Páginas 29 e 30)

Página 18

PERGUNTA DE HOJE:
"O Ministério da Saúde informa que 2

milhões de brasileiros têm dialxites e não
sabem. Você já fez algum teste para

saber se tem a doença?"

Respostas: não, 75%; sim, 21%;
não se definiram 4%.

www.jb.com.br

PERGUNTA DE ONTEM:
"Você acha que os funcionários públicos

aposentados devem contribuir para
a Previdência?"
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DORA KRAMER

Mário Covas

é 
para 

sempre

Com as lágrimas escorrendo sob as lentes dos óculos escuros
e recostado num dos raros espaços vazios do Palácio dos Bandei-
rantes ontem à tarde, o líder do governo na Câmara, deputado Ar-
naldo Madeira, repetia em estado de total desconserto:

- E para quem é que a gente vai telefonar agora? Pior: para
quem é que o presidente vai pedir para a gente telefonar?

Em seu desconsolo solitário, involuntariamente Madeira resu-
mia a aflição geral diante da perda da referência e que, ao fim e
ao cabo, é a perfeita tradução do significado não da morte, mas
daquilo que representou e continuará representando a vida de
Mário Covas para a história deste país.

Mas se os aliados já não poderão telefonar para Mário Co-
vas em busca do rumo certo, o Brasil ganhou dele de presente
uma herança que cada um de nós tem o dever de não dilapidar:
a comprovação incontestável de que há na política uma unida-
de de valor que agora poderá ser cunhada à eternidade sob o
nome de Mário Covas.

Nesse momento preciso em que os políticos se esgarçam
em praça pública como a querer demonstrar a inviabilidade da
democracia e a falência da política como exercício do contra-
ditório dentro de padrões razoáveis de civilidade, com toda
certeza, Covas dispensaria lamentos por sua morte, se, em tro-
ca, esses mesmos políticos fizessem uma reflexão a respeito do
que disse e fez em vida.

Poderiam, por exemplo, começar por levar a sério uma frase
dita por ele no discurso que despedida do Senado, em 1989,
quando saiu candidato à Presidência da República: "É 

possível
conciliar política e ética, política e honra, política e mudança."

A maior homenagem que os que ficam - tenham eles tido ou
não Mário Covas como referência - poderiam prestar a ele seria
a observância não de seus ensinamentos, mas de seus exemplos.

Covas morreu como viveu: lutando sem perder o eixo da rea-
lidade e a noção de que a franqueza pode afastar os pusilânimes,
mas aproxima a maioria e permite a vitória final. Por isso perdeu
muitas batalhas, mas ganhou a principal, a do conjunto da obra.

Muito se perguntava ontem durante o seu velório o que será
da política sem Mário Covas. Não era a dúvida adequada ao mo-
mento, dado que desde que a doença do então governador assu-
miu a gravidade do epílogo previsível, ele deixara a condição de
autoridade pública para ser alvo da preocupação coletiva em di-
mensão exclusivamente humana.

E é o homem Mário Covas que deixa o seu melhor legado. Até
porque não se pode separar o homem do político. Aquela perso-
nalidade absolutamente pecu- 

Nesse momento,
vale muito mais a

pena celebrar o que
foi a vida do que

apenas lamentar a
morte de Covas

liar, na qual quase nada era
previsível, foi que fez de Covas
um político tão distante - em
estatura pessoal - de seu entor-
no na política.

Só que essa distância era
exatamente o que aproximava
Mário Covas daqueles com
quem genuinamente se sentia —

bem: o povo. Nem sempre foi compreendido à perfeição. Perdeu
eleições para presidente e governador, foi objeto das críticas mais
pesadas no transcorrer do primeiro mandato no governo de São
Paulo, talvez porque não soubesse - ou se recusasse - a falar a
linguagem algo maquiada do político tradicional.

Nomeado prefeito de São Paulo pelo então governador Fran-
co Montoro, no início dos anos 80, Covas inaugurou duas novi-
dades na administração: as grandes reunião com as comunidades
e o diálogo sincero com elas. Várias vezes disse não a multidões
que lhe pediam o impossível, sem cair no discurso da promessa
fácil, tão em voga naqueles tempos em que a população começa-
va devagar a poder se manifestar.

Dizia, quando necessário, não naquela época e continuou, já
em plena democracia, a fazer o enfrentamento destemido com a
sua gente. Só Mário Covas poderia ter vencido da maneira como
venceu - debaixo de péssimos índices de popularidade - a reelei-
ção em 1998. Tirou a vitória de Paulo Maluf, não com truques de
propaganda ou subterfúgios marqueteiros: ganhou pedindo ao
povo que fizesse um confronto de biografias. Ele se expôs e ven-
ceu pela simples exposição de si.

Semanas antes de inverter o quadro desfavorável estava um
tanto conformado. "Eu devo ter errado. Acho que fiz tudo certo,
mas as pessoas não acham isso, portanto alguma coisa fiz de er-
rado", dizia, em momento algum exibindo revolta por causa da
avaliação popular. Como quem reconhece os direitos entre iguais.
Ele, governante, fazendo. E eles, os eleitores, considerando que
estava malfeito. Nada mais.

Essa percepção de igualdade e que dava também a Mário Co-
vas a dimensão do grande homem público. Aliás, só quem se sen-
te genuinamente igual poderia fazer como ele fez, numa das últi-
mas atuações antes de a doença lhe subtrair o vigor físico: enfren-
tar de igual para igual manifestantes de rua.

O que muitos disseram na ocasião em que Covas respondeu,
na mesma medida, a grevistas e agressores, foi que ele tinha per-
dido o sentido da autoridade. Que talvez estivesse querendo se
exibir, fazendo-se de vítima, criando um fato político, agredindo
o povo em explosão de temperamento agressivo e irascível.

Pobres criaturas que não entenderam coisa alguma. Não sa-
biam do extremo bom humor que imprimia calor até as mais so-
Ienes atitudes de Covas. Não sabiam, e perderam o melhor de
Mário Covas por não saber, que o verdadeiro respeito de um ho-
mem público por aqueles que representa se manifesta não nos
discursos em defesa da igualdade, mas nas ações que traduzem
em toda a sua inteireza o sentido de que o governante, na vitória
ou na adversidade, deve estar ao lado e não acima de sua gente.

Para que tudo isso seja melhor compreendido e a cena brasi-
leira com isso ganhe em qualidade, é que vale menos o lamento
pela morte e mais a reflexão pela vida de Mário Covas. Ela é que
deve, agora, ser celebrada.

c-mail paru esta coluna: dkramcr@jb.com.br
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Brasília tem dia de trégua

na 
guerra 

entre 
políticos

¦ Luto leva tucanos a suspender contra-ataque a Antonio Carlos Magalhães;

BRASÍLIA - Uma trégua po-
lítica foi decretada pelos tucanos
em decorrência da morte do go-
vernador de São Paulo, Mário
Covas. O PSDB suspendeu o
contra-ataque às acusações do
senador Antonio Carlos Maga-
Ihães (PFL-BA), previsto para
ontem, e o Palácio do Planalto já
havia decidido adiar o anúncio
do Plano de Ação Governamen-
tal, destinado a reorganizar a ba-
se aliada do governo. O presi-
dente da Câmara dos Deputados,
Aécio Neves (PSDB-MG), tam-
bém cancelou todas as atividades
na Casa, que foram transferidas
para a próxima semana.

O presidente Fernando Henri-
que Cardoso cancelou as reu-
niões com ministros e líderes dos
partidos da base de sustentação
do governo para discutir o plano
e suspendeu a agenda do dia.
Hoje, deverá ser distribuído um
documento com as orientações
políticas para os partidos. O
anúncio do plano ficou para a a
próxima semana. O mesmo
acontece com a nomeação dos
ministros da Previdência e de
Minas e Energia.

Os tucanos também suspende-
ram uma série de discursos nos
plenários da Câmara e do Senado
para responder às denúncias de
corrupção feitas pelo senador.
"Não 

quero falar desta crise poli-
tica. Só vou à tribuna quando pas-
sar esse momento de luto, de
dor", justificou o líder do governo
no Congresso, Arthur Virgílio
(PSDB-AM), um dos primeiros a
esboçar a reação governista con-
tra o senador baiano na segunda-
feira, reforçada pela nota divulga-
da pelo secretário-geral da presi-
dência, Aloysio Nunes Ferreira.

A única manifestação tucana
ontem foi uma nota divulgada no
site do partido na internet em que
as denúncias de Antonio Carlos
são consideradas "intrigas ranço-
rosas" sem consistência. A nota já
estava pronta e prevista para ser
divulgada, como ocorre todas as
terças-feiras na página do PSDB.
Definindo Antonio Carlos como
"cristão novo do moralismo", a
nota lembra ainda que ele esteve
ligado ao ex-presidente Fernando
Collor e o considera "réu confes-
so de violação da votação secreta
na sessão que culminou na cassa-
ção do senador Luiz Estevão".

A oposição cancelou as reu-
niões previstas para ontem, nas
quais discutiria a instalação da
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito sobre as denúncias de cor-
rupção no governo. Segundo o
deputado Aloizio Mercadante
(PT-SP), o assunto deve ser logo
retomado "pois o país está viven-
do uma crise institucional".

Aécio Neves também cance-
lou as sessões do plenário e a
reunião de líderes partidários pa-
ra definir as presidências da co-
missões permanentes da Câmara."Vamos aproveitar este instante
para refletir sobre o que é a vida
pública", afirmou Aécio.

No Senado, o presidente da Ca-
sa, Jader Barbalho (PMDB-PA),
transferiu a sessão ordinária para
hoje e a transformou em homena-
gens a Covas. A CPI do Futebol
também cancelou o depoimento do
deputado Robson Tuma (PFL-SP).

Manoel de Brito
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Antonio Carlos Magalhães na cerimônia: distante dos pefelistas

Homenagem no Senado

LEONENCIO NOSSA E
HELAYNE BOAVliNTURA

BRASÍLIA - O Congresso foi
palco ontem de discursos que
lembraram a cassação do então
deputado oposicionista Mário Co-
vas, em 1969, e a eleição para o
Senado em 1986, quando obteve a
mais expressiva votação da histó-
ria - 7,7 milhões de votos. Antes
de entrar para o Senado, Covas foi
deputado três vezes (1962. 1966 e
1982). Nas sessões da Câmara e
do Senado, Covas foi elogiado por
velhos e novos companheiros.

Depois de comparar Covas a
personagens históricos como Char-
les de Gaulle. Winston Churchill e
Juscelino Kubitschek, o líder do
governo no Senado, José Roberto
Arruda (PSDB-DF). foi surpreen-
dido com a interrupção do funcio-
namento do microfone. Com o res-

tabelecimento do som, o parlamen-
tar observou: "Que este silêncio se-
ja a homenagem mais importante";

Até versos foram usados. Ber-
nardo Cabral (PFL-AM) foi de Gui-
marães Rosa: "As 

pessoas não mor-
rem, ficam encantadas". José Foga-
ça (PMDB-RS) citou Fernando Pes-
soa para afirmar que Covas não fin-
giu nem na dor. "O 

poeta é um fin-
gidor. Há quem diga que o político
também é um fingidor. Covas, não".

Já o presidente da Câmara. Aé-
cio Neves, disse que 

"Covas era a
maior referência do PSDB, o maior
condutor do processo. Vamos ter
que aprender a articular sem ele".

O deputado Miro Teixeira
(PDT-RJ) lembrou do papel de
Mário Covas na Constituinte de
1988. "Covas será sempre lembra-
do como um dos grandes líderes
da corrente social-democrata mais
avançada do país", disse.

Jader apela

a Arminio

VALDHCI RODRIGUES

BRASÍLIA - O presidente do
Senado, Jader Barbalho (PMDB-
PA), enviou ofício ao presidente
do Banco Central, Arminio Fra-
ga, solicitando que a instituição
lhe encaminhe, e ao Ministério
Público do Pará, o relatório so-
bre desvio de recursos do Banco
do Estado do Pará (Banpará) que
supostamente o incrimina. Jader
assegurou que divulgará o docu-
mento para que todos os senado-
res tomem conhecimento da in-
vestigação comandada pelo
Banco Central."Se ele existe, tem de apare-
cer", afirmou Jader, numa refe-
rêneia ao relatório que o acusa de
desviar RS 10 milhões do Banpa-
rã. quando governou seu estado
pela primeira vez, de 1983 a
1987. Neste relatório estariam in-
cluídos seu pai. Laércio, sua mu-
lher na época, a hoje deputada El-
cione Barbalho (PMDB-PA). e
um de seus dois filhos. Jader res-
salvou que não poderia se defen-
der de um fato ocorrido há 17
anos, mas reconheceu a assinatu-
ra que aparece numa cópia de
cheque divulgada pela imprensa.

O cheque seria uma das pro-
vas de que Jader depositou em
conta particular recursos do esta-
do para embolsar rendimentos de
aplicação financeira. Até o depó-
sito numa agência do Banco Itaú,
no Rio de Janeiro, o presidente
do Senado reconheceu que pode
ter feito. "Não 

posso absoluta-
mente dizer que eu não tenha fei-
to nenhuma aplicação, nem lá
nem em outra parte", justificou.

O argumento do presidente do
Senado é o de que não pode se
defender sem conhecer do que
está sendo acusado. "Eu só quero
saber qual é a acusação que é fei-
ta em relação a esta aplicação ou
a qualquer outra. Sou inocente e,
o pior, não sei do que sou acusa-
do", afirmou. Ele garantiu que só
tomou conhecimento desse rela-
tório do Banco Central em 1996.
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POLÍTICO exemplar Aos 70 anos, Mário Covas perde a batalha final contra o câncer e deixa um vazio político no país

O governador de São Paulo, üfr/o Cmm, worre« no início da manhã de ontem no Instituto do Coração em São Paulo, onde estava internado hei nove dias, devido à falência múltipla de órgãos

Um homem chamado coragem

JORGE HENRIQUE CORDEIRO.
FABIANA MARINELLO E
JESUAN XAVIER

As lágrimas amargas de Lila Covas
eram o sinal de que o fim estava próximo.
Ao sair aos prantos, às 23h30 de segun-
da-feira, do Instituto do Coração, ela pa-
recia pressentir ou ter a certeza de que o
destino do marido, Mário Covas, estava
traçado. Passos apressados e o desespero
escancarado no rosto, Lila deixou o hos-
pitai pelos fundos sem lembrar a mulher
que até pouco fazia um esforço hercúleo
para manter o marido vivo. Nos últimos
dias, ao lado de Mano Covas ou com os
filhos, Lila, uma católica fervorosa, não
desgrudava de um broche de São Judas
Tadeu e rezava, rezava... se agarrava a
qualquer ponta de esperança. A imagem
da mulher dilacerada que no fim da noite
de segunda-feira deixava o Instituto do
Coração era também a confirmação do
que os médicos haviam admitido durante
todo o dia. A luta para manter o governa-
dor paulista vivo estava perdida. E Lila
tomou o caminho de volta para casa. na
longa noite paulistana, sabendo disso.

O sol nascia timidamente sobre São
Paulo quando a esperada e péssima notí-
cia foi anunciada. Em sete linhas, um bo-
letim médico dizia que Mário Covas, go-
vemador do estado, morrera às 5h30, de-
vido à falência múltipla de órgãos. Era o
fim de Mário Covas e o fim de uma ma-
dragada de tensa espera, dolorida expec-
tativa, Duas horas antes da divulgação do
último boletim médico (o que ocorreu às
5h40), houve uma discreta movimenta-
ção de médicos e policiais no saguão do
hospital, que gerou comentários sobre a
possibilidade de Mário Covas já estar
morto. Os comentários foram desmenti-
dos pela assessoria do hospital. Pouco
mais de seis horas depois de Lila Covas
deixar o hospital, veio a confirmação, pe-
Io boletim médico.

O agravamento do estado de saúde do
governador Mário Covas era progressivo
desde a sua entrada no Incor, em 25 de fe-
vereiro, com uma trombose na perna direi-
ta - posteriormente debitada a uma infec-
ção generalizada que começara no abdô-
men. Há três anos Covas sofria de câncer,
que começou na bexiga, chegou ao intesti-
no e posteriormente à meninge. Vinha sen-
do tratado por quimioterapia e imunotera-
pia, mas uma infecção generalizada, que
culminou na trombose, somou-se a outras
complicações. "A situação dele está em
uma instabilidade crescente e nós não te-
mos condições de lutar contra a doença
básica", afirmava anteontem o urologista
Sami Arap. referindo-se ao câncer.

Devido às complicações que teve nos
pulmões (edema e pneumonia), no cora-
ção (arritmia freqüente e falência mo-
mentânea), rins e intestino (obstrução to-
tal), só era possível atacar as situações

pontuais - enquanto isso, o estado clínico
geral declinava. "Ele está muito fragiliza-
do e não pode receber tratamentos indica-
dos contra o câncer", afirmou David Uip
há três dias, quando foi diagnosticado o
inchaço nos pulmões devido aos proble-
mas cardíacos. Na segunda-feira. Covas
perdeu a consciência por completo e teve
convulsões freqüentes. A última vez que
se comunicou com os médicos foi no do-
mingo à tarde, quando reclamou de can-
saço e de sua posição na cama. Anteon-
tem, Arap foi taxativo sobre a possibilida-
de de Covas voltar a ficar consciente. "E

muito pouco provável."
Para o gastrenterologista Raul Cutait,

integrante da equipe médica que cuidou
de Mário Covas, o atendimento ao gover-
nador foi até o limite, "que é o da vida".
Cutait, que acompanhou no quarto os úl-
timos momentos de Mário Covas, ao la-
do dos médicos Sami Arap e David Uip,
foi categórico: "Estamos muito tristes."

Todo o país também. O presidente
Fernando Henrique Cardoso decretou lu-
to oficial por sete dias. Quando recebeu a
notícia da morte do amigo, às 5h50, não
segurou as lágrimas. "Ele é que deveria
ler sido presidente da República", teria
dito a um interlocutor.

Até as 20h30 de ontem, cerca de 12
mil pessoas já haviam comparecido ao
Palácio dos Bandeirantes para se despe-
dir de Mário Covas. As manifestações de
carinho começaram cedo. Durante o tra-
jeto do féretro ao Palácio, a população
aplaudiu, buzinou, fez chover papéis. A
família só saiu do lado do caixão do go-
vemador, onde recebeu as condolências,
no fim da tarde. Lila Covas e filhos foram
descansar por alguns momentos, retor-
nando para receber o presidente Feman-
do Henrique Cardoso. Ele chegou pouco
depois das 20h com uma comitiva de 15
ministros e participou de uma missa de
corpo presente rezada pelo Cardeal Dom
Cláudio Hummes. Um dos instantes de
maior emoção ocorreu quando Lila Co-
vas recebeu 200 crianças das creches
coordenadas pelo Centro Social Nossa
Senhora do Bom Parto.

Mário Covas conseguiu unir num só
local personalidades de diferentes parti-
dos e posições. De Antonio Carlos Ma-
galhães a Luiz Inácio Lula da Silva, por
exemplo. Mas se para os políticos a mor-
te do governador de São Paulo represen-
ta a perda de um guerreiro da democra-
cia, para o povo mais simples não é me-
nos. "Os favelados, agora, estão sem
pai", resumiu a copeira Neide Lande.
"As secretárias diziam que ele não estava
e quando ele ouvia nossa voz, mandava a
gente entrar, servia café e nos atendia."
São lembranças assim - de cumplicida-
de, integridade e coragem - que ficarão
de Mário Covas, para muito além de seu
sepultamento, hoje, às 14h, no Cemité-
rio Paquetá, em Santos.

Lila Covas e a neta Sílvia, num momento de dor e emoção, choram diante do corpo do governador Mário Covas

Manoel de Brito

Multidão acompanha a saída do carro que leva o corpo tle Mário Covas ao Palácio dos Bandeirantes, onde seria velado
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Aos 70 anos, Mário Covas perde a batalha final contra o câncer e deixa um vazio político no país
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Missa de corpo presente rezada pelo Cardeal Dom Cláudio Hummes diante de Dona Lila. do presidente Fernando Henrique e da primeira-dama Ruth Cardoso no Palaeio dos Bandeirantes

Um homem chamado coragem

Fotos de Armando Favaro

JORGE HENRIQUE CORDEIRO.
FABIANA MARINELLO E
JESUAN XAVIER

As lágrimas amargas de Lila Covas
eram o sinal de que o fim estava próximo.
Ao sair aos prantos, às 23h30 de segun-
da-feira, do Instituto do Coração, ela pa-
recia pressentir ou ter a certeza de que o
destino do marido, Mário Covas, estava
traçado. Passos apressados e o desespero
escancarado no rosto, Lila deixou o hos-
pitai pelos fundos sem lembrar a mulher
que até pouco fazia um esforço hercúleo
para manter o marido vivo. Nos últimos
dias, ao lado de Mário Covas ou com os
filhos, Lila, uma católica fervorosa, não
desgrudava de um broche de São Judas
Tadeu e rezava, rezava... se agarrava a
qualquer ponta de esperança. A imagem
da mulher dilacerada que 110 fim da noite
de segunda-feira deixava o Instituto do
Coração era também a confirmação do
que os médicos haviam admitido durante
todo o dia. A luta para manter o governa-
dor paulista vivo estava perdida. E Lila
tomou o caminho de volta para casa, na
longa noite paulistana, sabendo disso.

0 sol nascia timidamente sobre São
Paulo quando a esperada e péssima notí-
cia foi anunciada. Em sete linhas, um bo-
letim médico dizia que Mário Covas, go-
vernador do estado, morrera às 5h30, de-
vido à falência múltipla de órgãos. Era o
fim de Mário Covas e o fim de uma ma-
drugada de tensa espera, dolorida expec-
tativa. Duas horas antes da divulgação do
último boletim médico (o que ocorreu às
5h40), houve uma discreta movimenta-
ção de médicos e policiais no saguão do
hospital, que gerou comentários sobre a
possibilidade de Mário Covas já estar
morto. Os comentários foram desmenti-
dos pela assessoria do hospital. Pouco
mais de seis horas depois de Lila Covas
deixar o hospital, veio a confirmação, pe-
Io boletim médico.

0 agravamento do estado de saúde do
governador Mário Covas era progressivo
desde a sua entrada no Incor, em 25 de fe-
vereiro, com uma trombose na perna direi-
ta - posteriormente debitada a uma infec-
ção generalizada que começara no abdô-
men. Há três anos Covas sofria de câncer,
que começou na bexiga, chegou ao intesti-
no e posteriormente à meninge. Vinha sen-
do tratado por quimioterapia e imunotera-
pia, mas uma infecção generalizada, que
culminou na trombose, somou-se a outras
complicações. "A situação dele está em
uma instabilidade crescente e nós não te-
mos condições de lutar contra a doença
básica", afirmava anteontem o urologista
Sami Arap, referindo-se ao câncer.

Devido às complicações que teve nos
pulmões (edema e pneumonia), no cora-
ção (arritmia freqüente e falência mo-
mentânea), rins e intestino (obstrução to-
tal), só era possível atacar as situações

Lila Covas e a neta Sílvia, num momento de dor e emoção, choram diante do corpo do governador Mário Covas

Manoel de Brito
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pontuais - enquanto isso, o estado clínico
geral declinava. "Ele está muito fragiliza-
do e não pode receber tratamentos indica-
dos contra o câncer", afirmou David Uip
há três dias, quando foi diagnosticado o
inchaço nos pulmões devido aos proble-
mas cardíacos. Na segunda-feira, Covas
perdeu a consciência por completo e teve
convulsões freqüentes. A última vez que
se comunicou com os médicos loi no do-
mingo à tarde, quando reclamou de can-
saço e de sua posição na cama. Anteon-
tem. Arap foi taxativo sobre a possibilida;
de de Covas voltar a ficar consciente. "E

muito pouco provável."
Para o gastrenterologista Raul Cutait,

integrante da equipe médica que cuidou
de Mário Covas, o atendimento ao gover-
nador foi até o limite, "que é o da vida".
Cutait, que acompanhou no quarto os úl-
timos momentos de Mário Covas, ao la-
do dos médicos Sami Arap e David Uip,
foi categórico: "Estamos muito tristes."

Todo o país também. 0 presidente
Fernando Henrique Cardoso decretou lu-
to oficial por sete dias. Quando recebeu a
notícia da morte do amigo, às 5h50, não
segurou as lágrimas. "Ele é que deveria
ter sido presidente da República", teria
dito a um interlocutor.

Até as 20h30 de ontem, cerca de 12
mil pessoas já haviam comparecido ao
Palácio dos Bandeirantes para se despe-
dir de Mário Covas. As manifestações de
carinho começaram cedo. Durante o tra-
jeto do féretro ao Palácio, a população
aplaudiu, buzinou, fez chover papéis. A
família só saiu do lado do caixão do go-
vernador, onde recebeu as condolências,
no fim da tarde. Lila Covas e filhos foram
descansar por alguns momentos, retor-
nando para receber o presidente Feman-
do Henrique Cardoso. Ele chegou pouco
depois das 20h com uma comitiva de 15
ministros e participou de uma missa de
corpo presente rezada pelo Cardeal Dom
Cláudio Hummes. Um dos instantes de
maior emoção ocorreu quando Lila Co-
vas recebeu 200 crianças das creches
coordenadas pelo Centro Social Nossa
Senhora do Bom Parto.

Mário Covas conseguiu unir num só
local personalidades de diferentes parti-
dos e posições. De Antonio Carlos Ma-
galhães a Luiz Inácio Lula da Silva por
exemplo. Mas se para os políticos a mor-
te do governador de São Paulo represen-
ta a perda de um guerreiro da democra-
cia, para o povo mais simples não é me-
nos. "Os favelados, agora, estão sem
pai", resumiu a copeira Neide Lande.
"As secretárias diziam que ele não estava
e quando ele ouvia nossa voz, mandava a
gente entrar, servia café e nos atendia."
São lembranças assim - de cumplicida-
de, integridade e coragem - que ficarão
de Mário Covas, para muito além de seu
sepultamento, hoje, às 14h, no Cemité-
rio Paquetá, em Santos.
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político exemplar Partido vai reforçar Executiva e evitar disputas internas;

Sào Paulo - Carlos Eduardo

Franco Monloro (E) e Sérgio Motta (D): amigos que fazem falta a Fernando Henrique

Tucanos 
perdem 

oráculo

Governador era

referência para
os correligionários

PAULO FONA

BRASÍLIA - A primeira as-
sinatura do livro número 1 do
Partido da Social Democracia
Brasileira, registrando a ata da
primeira reunião da Comissão
Diretora Nacional Provisória do
PSDB, é de Mário Covas.A da-
ta: 21 de julho de 1988. Presen-
tes, entre outros fundadores do
partido, Euclides Scalco, José
Richa, Jayme Santana, Fernan-
do Henrique Cardoso e Franco
Montoro, que assinou a ata de-
pois de Covas.

A morte de Mário Covas dei-
xa o PSDB sem um dos seus or-

ganizadores, fundadores e sem
o espírito empreendedor dos tu-
canos de primeira hora que dei-
xaram o PMDB para criar um
novo partido, sem qualquer ga-
rantia de que ele daria certo.

No ano seguinte, Covas en-
carnou a alma tucana (símbolo,
aliás, definido por Franco Mon-
toro) e saiu pelo Brasil afora co-
mo candidato de um partido que
contava com menos de 40 parla-
mentares mas queria chegar à
Presidência da República. Não
chegou sequer ao segundo turno,
mas transferiu cerca de 90% dos
seus votos para Lula, nas contas
do próprio candidato petista."O PSDB perde um líder e
inspirador, um patrono e um
conselheiro", sintetiza o atual
presidente do partido, senador
Teotonio Vilela Filho, que perio-

dicamente recorria a ele. "Per-
demos o militante que deixava
São Paulo, no começo da noite,
para brigar conosco durante
quatro horas e seguir de volta",
relembra o líder do governo no
Congresso, deputado amazo-
nense Aithur Virgílio Neto, ex-
secretário-geral do partido.

Covas, assim como Monto-
ro, representava para os tucanos
uma referência programática e
política. Governadores, líderes
no Congresso, senadores e mes-
mo o presidente Fernando Hen-
rique queriam saber, antes de
tomar uma decisão importante,
o que pensava o "espanhol tur-
rão". Quando morreram Monto-
ro e Sérgio Motta, outro tucano
de primeira hora, o partido per-
deu parte da alma. Desde ontem
está sem o oráculo.

Gilberto Alves/Arquivo Arnildo Schulz/22-02-1998

NO PONTO
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Alguém conhece garçom negro?

O Centro de Articulação de Populações Marginalizadas
(Ceap), uma das mais ativas entidades do movimento ne-
gro, promove desde o dia Io de março, na Mangueira, cur-
so com 50 alunos voltado para formação em "banqueteria".
Passo seguinte, adianta Ivanir dos Santos que preside o
Ceap, é partir para formar turmas de garçons negros. "Va-
mos lutar contra a discriminação racial nos restaurantes."
Realmente é raro encontrar garçons negros. Ontem, às 19h,
por exemplo, só havia garçons brancos servindo na filial do
Porção no Aterro do Flamengo.

Piada de economista
Gracinha ouvida na escola de Economia da PUC do Rio: "Pior

que um 'Doutor' de Chicago é um 'Mestre' 
por Chicago." A ví-

tima é o ministro argentino Lopez Murphy, que fez mestrado na
universidade americana mas não chegou ao doutorado. Houve
tempo que o pessoal da PUC, quase todos com cursos em esco-
Ias da Costa Leste, como Harvard, Yale, MIT, detestava os cole-
gas que vinham do Centro-Oeste - Chicago, nem pensar.

A volta para casa
Um vôo da Varig repatriará ao Peru esta semana 170 caná-
rios-da-terra. São sobreviventes de um lote com 325 aves
apreendidas pelo Ibama em janeiro, em Jaraguari, em Mato
Grosso do Sul. Conhecidos por lá como botones-de-oro, os
canários da espécie são cantantes. Mas alguns cafajestes os
usam em rinha de pássaros.

Os genéricos da música
No Carnaval da Bahia era comum, comum mesmo, esbarrar em
ambulantes vendendo CDs de Caetano ou Djavan sem esconder
- até de modo criativo - a procedência pirata: 

"Compre aqui
CDs genéricos a cinco reais."

Mário Covas do Bem
Meus Deus! Como o Brasil seria um país melhor se todos aque-
les que homenagearam Mário Covas seguissem - mesmo que
seja daqui para frente - a correção moral do governador.

Um sombreiro no Vasco
Apesar do custo Eurico Miranda, um grupo
mexicano está disposto a desem-
bolsar USS 25 milhões na Vasco
da Gama Licenciamentos - empre-
sa formada pelos investidores Bank of
America, a seguradora A1G, o fundo e.Ventures e a alemã
UFA. O novo sócio é ligado ao grupo de Azcarraga. O Ro-
berto Marinho do México.

Fernando Henrique, ao lado de D. Lila no velório: presidente quer evitar que ausência de Covas deixe o PSDB à deriva

PSDB adia debate sobre 2002

CARMEN KOZAK

SÃO PAULO - Sem o referen-
ciai de rara unanimidade que Má-
rio Covas representava, o PSDB
cuidará agora de impedir que a la-
cuna deixada por um dos princi-
pais formuladores do partido se
transforme em terreno propício
para disputas internas. A maior
preocupação é impedir que se fer-
tilize desde já a discussão da su-
cessão de Fernando Henrique -
hoje polarizada nas candidaturas
de José Serra e Tasso Jereissati. E,
temendo que a ausência de Mário
Covas acabe ampliando para as fi-
leiras internas do PSDB a crise
que abate a base aliada, o próprio
Fernando Henrique assumirá o co-
mando do processo de entendi-
mento de todas as forças do PSDB
e de definição do nome do candi-
dato à sua sucessão, em 2002. O
presidente chegou ontem às
20h05m ao Palácio dos Ban-
deirantes e preferiu assistir em
silêncio a missa de corpo presente.

Já trabalhando com o cenário
tucano sem a forte influência de
Mário Covas, Fernando Henri-
que reuniu, segunda-feira à noi-
te, no Palácio da Alvorada, diri-
gentes, ministros e governadores
do PSDB para uma conversa so-
bre os rumos do partido e dos
dois últimos anos de seu gover-
no. Ficou acertado entre eles que
o PSDB tentará preencher a lacu-
na deixada por Covas com a for-
mação, em maio, de uma expres-
siva Executiva Nacional do parti-
do. Mário Covas, formulador e
estrategista do PSDB desde a sua
fundação, morre em um momen-
to muito delicado para Fernando
Henrique. Seu governo enfrenta
a mais grave crise política dos
seis anos de mandato e, para su-
perá-la, é fundamental que o ni-
nho tucano não esteja à deriva.

Defesa - E, para não deixarem
transparecer fragilidade pela au-
sência de Covas, as principais lide-
ranças do partido assumirão dis-
curso impositivo de defesa das
ações do governo Fernando Henri-
que e tentarão acabar com especu-4

lações sobre a sucessão. O debate
foi antecipado pelo próprio Covas
no final do ano passado, quando
manifestou apoio ao presidenciá-
vel Tasso Jereissati. Até então, o
PSDB discutia o assunto muito
discretamente, já que o governador
de São Paulo era o nome natural
do partido à sucessão em 2002.

Ontem, durante o velório de
Covas, integrantes do comando do
PSDB evitaram como puderam
comentários públicos sobre os des-
tinos do partido. 

"Ganhamos um
símbolo ainda mais forte de coe-
rência e firmeza de caráter e o PS-
DB saberá cumprir sua acenda po-
lítica seguindo o exemplo dele", li-
mitou-se o presidente do PSDB,
Teotonio Vilela Filho (AL). O pre-
sidente da Câmara, Aécio Neves
(MG), no entanto, reconhece a la-
cuna. "Mário Covas era a única
grande unanimidade do PSDB. E,
agora, o partido precisará ter matu-
ridade e responsabilidade para
continuar o seu caminho sem ele."

Modelo - Aécio e Teotonio
estão afinadíssimos e comprome-
tidos com Fernando Henrique na
tarefa de não deixar que o vazio
de Covas deixe o partido à deriva.
A idéia do presidente, aprovada
na reunião do Alvorada, é resgatar
o antigo modelo de gestão parti-
daria, com ministros, governado-
res e lideranças de referência na-
cional compondo a Executiva. Es-
pera-se, assim, contemplar todas
as correntes e enterrar de vez in-
terpretações do grupo de Tasso
Jereissati de que a candidatura Jo-
sé Serra infiltrou-se nos postos-
chave do partido.

Com a resistência do ministro
das Comunicações, Pimenta da
Veiga, em assumir a presidência
do partido, trabalha-se pela conso-
lidação de um perfil paulista para o
substituto do atual presidente, se-
nador Teotonio Vilella. "De 

prefe-
rência uma pessoa que não esteja
ligada nem a Serra nem a Tasso",
diz um influente tucano. Entre os
cotados, o secretário de Ciência e
Tecnologia de São Paulo, José
Anibal, e o atual líder do governo
na Câmara, Arnaldo Madeira.

I

Alckmin está

na disputa

l-LÁVIO FREIRE E
VASCONCELO QUADROS

SÃO PAULO - Ao assumir o
governo de São Paulo, o tucano
Geraldo Alckmin ganhou ampla
vantagem dentro de seu partido
sobre aqueles que, previamente,
manifestaram interesse em dispu-
tar a corrida pela sucessão no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em 2002.
O discreto vice-governador por
enquanto procura manter distân-
cia do assunto. Mas seus pares
não escondem o apoio. "E o no-
me ideal para a eleição de 2002",
antecipou o deputado estadual e
futuro presidente da Assembléia
Legislativa, Walter Feldman.

Também o líder do PSDB na
Câmara, deputado Arnaldo Ma-
deira, previa ontem que Alckmin
ocupará ainda mais espaço no ce-
nário político nacional. "O 

partido
perde Covas, mas sai fortalecido."

Se assumir o compromisso de
disputar o Palácio dos Bandei-
rantes, o novo governador paulis-
ta pode se deparar com um tuca-
no histórico. Especula-se no eixo
Brasília-São Paulo se o ministro
da Saúde, José Serra, sai ou não
candidato à Presidência da Repú-
blica. Se não, Serra é visto como
alternativa para o governo do es-
tado. Além disso, Alckmin esta-
ria legalmente impedido de con-
correr por já ter exercido dois
mandatos. Uma discussão que já
motivou uma consulta ao Tribu-
nal Superior Eleitoral.

Para o deputado estadual Mil-
ton Flávio (PSDB), líder do go-
verno na Assembléia Legislativa,
Alckmin é "o herdeiro natural do
comando e da liderança do PS-
DB no estado". Assim, o projeto
de Covas permanece - mesmo>
que o secretariado entregue os -
cargos e alguns sejam trocados. -
E o secretário de Ciência e Tec-
nologia, José Aníbal, acrescen- -
tou: "Covas deixou as bases e -
Alckmin vai mantê-las".
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POLÍTICO exemplar Velório reúne gente do povo e personalidades que foram prestar as últimas homenagens ao governador

Um dia de romaria no 
palácio

Fotos de Armando Favaro
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Pedro Simon: "O Brasil perde um líder sério e correto'

"Mário Covas foi dos maiores e
melhores homens públicos do

Brasil"
Carlos Velloso

Presidente do Supremo Tribunal Federal

"Covas morre num momento em
que as elites políticas não

dignificam a atividade e esse
silêncio da morte talvez tenha

uma repercussão que altere
positivamente a

qualidade da política brasileira."
Miro Teixeira

Deputado Federal (PDT-RJ)

"Mário Covas foi o político mais
honesto do Brasil de hoje"

Henry Sobel
Rabino

"0 Brasil perde um grande líder
cujo compromisso maior sempre

foi com a democracia"
Carlos Eduardo Ferreira
Presidente da Confederação

Nacional da Indústria

"0 Brasil perde um grande líder,
um dos homens mais sérios e
corretos de todos os tempos"

Pedro Simon
Senador (PMDB-RS)

"Se não fosse a doença, com
certeza Covas seria o nome do
PSDB à sucessão presidencial"

Pimenta da Veiga
Ministro das Comunicações

0 velório do governador Mário Covas no Palácio
dos Bandeirantes prometia se transformar num des-
file de 21 horas de personalidades e anônimos. Em
menos de seis horas de ritual, que começou ao
meio-dia de ontem e estava previsto para terminar
só às 9h de hoje, já haviam passado pelos salões do

palácio a elite política e empresarial do país e o
baixo clero da sociedade. Covas conseguiu reunir

quase todos. Até às 20 horas de ontem, só não ha-
via aparecido Paulo Maluf - o eterno adversário.

"Mário Covas foi, ao longo da
vida, um exemplo em todos os

sentidos - familiar,
profissional e político"

Rubens Approbato Machado
Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil

"Ninguém melhor do que ele
encarnou os postulados da
dignidade na vida pública

em todos os cargos que exerceu"
Antonio Carlos Magalhães

Senador (PFL-BA)

"0 Brasil perdeu hoje um
dos artífices da redemocratização

e das novas conquistas da
cidadania brasileira"

Eliseu Padilha
Ministro dos Transportes

"O exemplo de Covas continuará
vivo inspirando por muitos

anos à frente a classe política e a
cidadania no nosso país"

Pedro Malan
Ministro da Fazenda

"Além da sinceridade, que lhe era
muito peculiar e muitas vezes
confundida com aspereza, ele

também ingressou na luta
contra a corrupção dentro do

nosso país pelo profundo amor
que sentia pelo povo"

Antônio Ermirio de Moraes
Empresário

"Covas 
provou que é possível

lutar por suas idéias, contra a
corrupção e pela honestidade"

Paulo Renato
Ministro da Educação

"Levei alguns puxões de orelha
dele quando era

deputado federal. Registro meu
pesar e sentimento"

César Maia
Prefeito do Rio

"Mário deixa o exemplo da ética,
da dignidade, da moral, e de um

homem que tinha palavra"
Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente de honra do PT

"Pelo PDT e por mim, Covas
teria sido presidente da

República e o nosso país seria
hoje muito diferente.

Não teríamos enveredado por
estes descaminhos"

Leonel Brizola
Presidente nacional do PDT

"A vida pública perde um
homem de valor, com princípios
éticos e um compromisso muito
grande em restabelecer no Brasil

uma nova ordem social"
Anthony Garotinho

Governador do Rio de Janeiro

"O Mário foi para nós, do PSDB,
uma grande referência de caráter"

Tasso Jereissati
Governador do Ceará

"O Brasil perde um homem
de fibra e sobretudo de

muita honestidade"
Marta Suplicy

Prefeita de São Paulo

"O Brasil e São Paulo perdem
uma figura histórica que deve ser

seguida pelas novas gerações"
Itamar Franco

Governador de Minas Gerais
"O Brasil perde um grande

homem, mas o exemplo
de retidão fica para sempre"

Armínio Fraga
Presidente do Banco Central

Eduardo e Marta Suplicy: visitas quase diárias e pesar

O governador Tasso Jereissati (D): "Referência de caráter"

PRÓTESE DENTAL DE PRECISÃO

PEMODONTIA
Dr. MÁRIO KRUCZAN(TRATAMENTO DE GEIMGIVA. DENTES

COM MOBILIDADE E ENXERTOSI

Particular o convêniosAMIL DENTAL ¦ CAARJ • BANCO DO BRASIL • ASSEFAZ
CRO 12376

Av. N. S. de Copacabana, 195/sala 1003
Tel: 542-1894
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

AVISO DE LICITAÇÕES
Dia 22/03/2001

T/P n° 012/01 • Aquisição de compressas para campo operatório e gaze. num total de 06 Itens,
T/P n° 013/01 • Aquisição de Luva cirúrgica e de Procedimento rum total de 08,
T/P n° 014/01 - Aquisição de frasco medidor, conjunto e sistema de aspiração, num total

de 03 Itens
O edital estará à disposição dos interessados na Seção de Preparo o Licitação do Hospital
Universitário Pedro Ernesto, situado na Av. 28 de Setembro n° 77 - Térreo, no horário das
08:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas.

VOZ, FALA, INIBICÃO
IcmATÓmA, AflQUUENTAÇÁO 806 PRESSA?WAJNTRAÜBI230 51S5 - CURSOS: COPA / BARRALIVRO • e K-7 / Blmonboaslalon.com.brl
FONOAUI236 5223 / 230 9

Bom negócio

mesmo é comprar

no Duty Free.

DUTY FREE

AS MELHORES

OPORTUNIDADES

POR CENTÍMETRO

QUADRADO.

Aclwi! Imóveis.
Todo sábado e Domingo, no seu
Jornal do Brasil

www.jb.com.br
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Histituto 

italiano di cultura

lUl 6rgao Oficial do Governo Italiano

CURSOS DE ITALIANO
1° Semestre-Matriculas Abertas

Duragao: 10 de Margo a 14 de Julho

> CURSOS DETRADU(AO
?CURSOS PARA PRINCIPIANTES

? CURSOS DE CONVERSA{AO E CULTURA
^ CURSOS DE HISTORIA DA ARTE E DA MUSICA

'IIIE§1 I ! I nm:, 
'' 

Bolsas de estudo na Italia
• '' • UrnB passagem aerea para a Italia oferecida pela FIT-Tour,

i 1 1 fllffl T SI Iw I* ' "I' 
sera sorteada entre os alunos no final do 2°semestre

1,"' iteii 
CENTR0: AV' PRES' AINT01NI° C ARLOS,

COPACABANA: AV. N.S. COPACABANA,

Veia informativo na internet no site do Instituto: wwwJicrio.orq.br
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v As belas e a fera Pioneiro
O ministro da Saude, Jose

Serra, estard cercado, amanha,
Dia Internacional da Mulher, de
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POLÍTICO exemplar Saga hospitalar começou em 1986 com um infarto
Armando Favaro

INFORME JB

Dureza
Na reunião e em encontros

com govemistas, o presidente
FH tem repetido uma frase que
define o seu atual estado de es-
pírito bélico:

"O momento é de aferição
de lealdades."

Endurecer 
'pero'...

O senador Antonio Carlos
Magalhães acredita que a dire-
ção do PFL finalmente acredi-
tou nas suas previsões de que o
PSDB e o PMDB. apoiados pe-
lo presidente FH, querem 

"es-

magar o PFL".
Amanhã, ACM sabe que o

PFL vai endurecer com o go-
verno, mas sem perder a teniu-
ra...

Pará x Bahia
A disputa Jader x ACM será

lembrada silenciosamente hoje
no Pará durante a inauguração
da fábrica Poematec Fibras Na-
turais da Amazônia, destinada à
produção de encostos para ca-
minhões da multinacional
DaimlerChrysler.

Com investimento de R$ 8
milhões, a fábrica ecologica-
mente correta fará seus produ-
tos a partir de casca de coco re-
tirados da Ilha do Marajó.

É isso mesmo. O Pará sabe
aproveitar melhor o seu coco do
que a Bahia, onde essas árvores
são muito mais abundantes.

0 que eu disse?
O procurador Guilherme

Schelb não quer, mesmo, que
apareça a versão completa da
conversa dele e dois colegas
com o senador ACM.

Schelb falou mal do seu
chefe, o procurador-geral da
República, Geraldo Brindeiro,
de ministros do STF e, natural-
mente, de FH.

0 caos
O líder do PT na Câmara,

deputado Aloizio Mercadante,
faz uma dura avaliação da crise
política do governo no Con-
gresso:"Há um pedido de CPI de
comipção; um cadáver insepul-
•p, o Eduardo Jorge; a CPI da

..ínvrô&tftt c.a briga ACM-Ja-

gppts

As belas e a fera
O ministro da Saúde, José

Serra, estará cercado, amanhã,
Dia Internacional da Mulher, de
quatro belas atrizes: Fernanda
Montenegro, Malu Mader, Flá-
via Alessandra, Tereza Seiblitz
e Tânia Alves.

Eles participam de um de-

bate no Teatro Nacional, em
Brasília, organizado pelo Mi-
nistério da Saúde.

Pelo telefone
O presidente do PPS, sena-

dor Roberto Freire (PE), ligou
para César Maia e fez uma au-
tocrítica sobre o fato da dire-
ção nacional do partido não
manter um diálogo permanen-
te com o prefeito.

Mas registrou sua dis-
cordância sobre alianças com o
PFL, defendida por Maia.

Pobre fundo
O deputado Jorge Bittar

(PT) dispõe de um parecer jurí-
dico que garante que o Fundo
da Pobreza só terá validade se
for regulamentado, o que o go-
vemo ainda não fez.

Nome certo
No orçamento do estudo de

viabilidade que a Fundação
Brasil+500 fez para a prefeitura
para a construção do Museu
Guggenheim - de US$ 2,5 mi-
lhões - cerca de US$ 591 mil se
destinam à própria.

Deve ser por isso que a fun-
dação se chama Brasil+500.

Multiplicai-vos...
O vereador e pastor Mon-

teiro de Castro (PPB), apre-
sentou projeto de lei que"proíbe os motéis e hotéis de
veicularem como propaganda
frases que de alguma forma
venham ferir conceitos ou pre-
ceitos religiosos".

Na sua justificativa, o verea-
dor citou um motel que atrai
clientes com o texto bíblico "A-

mai-vos uns aos outros." A mui-
taéde RS 15.

SOS bondinho
No último domingo, um

bondinho que trafegava em
Santa Teresa ficou envolto em
fumaça. Sob um banco, no ma-
quinário, fogo. Não fossem mo-
torneiros e passageiros, a coisa
poderia virar tragédia. Não ha-
via extintor de incêndio na
composição!

E mais: dos 11 bondinhos,
só quatro circulam, por milagre
dos funcionários. O sucatea-
mento está ficando perigoso pa-
ra a população.• - '. \ :
Pioneiro

O Tribunal Regional do
Trabalho do Rio, presidido
hoje pela juíza Ana Maria
Cossermelli, foi o primeiro
tribunal do país a dar priori-
dade a processos envolvendo
pessoas com mais de 65
anos. Desde 1986.

LANCE LIVRE

Amanhã, às 20h30, no Instituto
Brasileiro de Medicina de Reabili-
tação, a mesa-redonda Lacan no
século: o feminino e o feminls-
mo, com as psicanalistas Clara Lú-
cia Inem, Vera Pollo e Maria Tere-
sa Palazzo Nazar, e a socióloga e
pesquisadora Lúcia Luiz Pinto.

De 12 a 22, na Livraria Letras
e Expressões de Ipanema ocorre
a exposição de fotografias Seg-
mentos, de Jennifer Marie.

No dia 15, às 20h, no Solar
Grandjean de Montigny será
aberta a exposição das artistas
plásticas Paula Boechat e Ga-
briela Moraes.

Clair de Mattos foi indicada
para concorrer ao Prêmio
Award Echo of Literature 2000,
oferecido pela Rickmarc Publis-
hing, de Londres.

O Brasil fica menor sem o gran-
de Mário Covas.

c-mail para esta coluna: inrormcjb@jb.com.br

Depois da colostomia, o choro em público: 
"Deus me deu a vicia e quem gannou o prmcipai nau puuc »"

A longa agonia

O governador Mário Covas
viveu os últimos quinze anos
com a saúde abalada. Os proble-
mas começaram em 1986, quan-
do o governador sofreu um infar-
to e foi submetido a uma cirurgia
para desobstruir as artérias. No
ano seguinte, Covas recebeu duas
pontes de safena e uma mamária.

Foi novamente operado em
1993, desta vez para a retirada da
vesícula, e, em 1994, voltou ao
hospital para tratar de uma erisi-
pela (infecção provocada por bac-
térias) na perna. No ano seguinte
foi internado pelo mesmo motivo.
Em 1997 contraiu uma doença
causada pelo vírus da catapora.
Nesse mesmo ano sentiu dores e
sofreu com bolhas no rosto, o que

; 1 o obrigou a se afastar do Palácio
dos Bandeirantes por alguns dias.

A saga hospitalar continuou em
dezembro de 1998, quando retirou
um tumor benigno na próstata. Por
causa da doença teve de adiar a
posse para o segundo mandato no
governo paulista. Foi nessa opera-
ção que os médicos descobriram
um tumor maligno na bexiga do
governador. Exames feitos em se-
guida confirmaram o câncer. O ór-
gão foi retirado e reconstituído
com tecido do intestino.

Em outubro de 2000 foi des-
coberto um segundo tumor ma-
ligno. A lesão media dois centí-
metros de diâmetro e estava lo-
calizada entre a bexiga e o canal
do reto. A operação para a retira-
da do tumor teve de se estender à
região do intestino delgado, tam-
bém afetado por um nódulo can-
cerígeno de três milímetros de
extensão. Na cirurgia, que durou
sete horas, os médicos amputa-
ram o reto e dez centímetros de
intestino. Fizeram ainda uma co-
lostomia definitiva, colocando
uma bolsa plástica para recolher
o conteúdo intestinal.

No dia 10 de janeiro deste ano,
Covas teve dificuldades de racioci-
nar e falar durante um discurso no
Palácio dos Bandeirantes. Exames
neurológicos constataram a presen-
ça de células cancerígenas na me-
ninge - membrana que reveste o cé-
rebro e a medula óssea.

Nove dia depois foi internado
após alterações metabólicas - com o
aumento das taxas de glicose em seu
sangue - em decorrência do uso de
remédios à base de corticóides. De-
pois de muita resistência, o governa-
dor concordou em iniciar tratamen-
to quimioterápico. Enquanto estava

internado, exames constataram um
quadro de meningite, causado pela
presença de células cancerosas na
região. Covas passou a receber trata-
mento domiciliar, inclusive as ses-
sões de quimioterapia, e teve de se
licenciar do governo no dia 22.

No último dia 25. Covas foi in-
ternado com um quadro infeccioso
grave associado a hiperglicemia -
aumento da taxa de glicose no san-
gue -, distúrbios metabólicos e de
coagulação. O governador passou a
noite na unidade de coronariopatia
aguda do Incor, já que apresentava
arritmia cardíaca e queda na pres-

Manuel de Brito

íí'Infelizmente, estamos chegando ao fim de

uma luta que durou dois anos e meio.

A doença está vencendo"
Sami Arap

Urologista da equipe que tratou de Covas
5/3/2001

são arterial. A infecção, na perna
direita, foi diagnosticada como
uma trombose venosa, que passou
a ser tratada com antibióticos. O
médico David Uip descartou a ne-
cessidade de uma cirurgia e disse
que a trombose é coúium em pá-
cientes que sofrem de diabetes je
têm de tomar medicamentos para
controlar tumores cancerígenos. •

Dois dias depois o estado de
saúde de Mário Covas se agravou ;e
o médico David Uip afirmou que;a
situação nunca estivera tão grave.
Ela apresentava infecção generali-
zada, obstrução intestinal, trombose
na perna e arritmia cardíaca, num
quadro que poderia 

"caminhar para
uma insuficiência múltipla dos ór-
gãos", segundo Uip. j

Com a piora de saúde do gover-
nador, o cardeal emérito de São
Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, foi
chamado pela família e deu a unção
dos enfermos (antiga extrema un-
ção) a Covas. Anteontem, o gover-
nador paulista teve uma pequena
melhora, com a diminuição do pro-
cesso infeccioso, embora continuas-
se em estado grave. Durante toda;a
internação, ele esteve consciente,
com momentos de torpor, no início,
e de sonolência, depois.

A partir daí seguiu-se uma
semana de expectativa. No dia
2, Covas chegou a apresentar
discreta melhora nas condições
respiratórias e no quadro infec-
cioso. Ainda estava consciente,
embora alternasse momentos de
lucidez e torpor. ;

No dia seguinte, o boletim
médico já prenunciava o fim: o
governador estava com pneumo-
nia no pulmão esquerdo. Mas
Covas reagiu. Na noite de se-
gunda-feira, porém, os médicos
se resignaram. "A doença está
vencendo", disse anteontem o
urologista Sami Arap. Ela finai-
mente venceu às 5h30 de ontem.

r
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¦ PAULO FONA

O presidente Fernando Henrique estava reunido no Palácio
da Alvorada com líderes e ministros, no começo da noite de se-

gunda-feira, quando um assessor lhe trouxe a má notícia: as pre-
visões médicas de São Paulo indicavam que o governador Má-
rio Covas não sobreviveria até a l hora do dia seguinte. O pre-
sidente ficou com os olhos cheios de lágrimas e a reunião pra-
ticamente foi encerrada com a notícia.

Horas depois, o presidente FH reuniu os governadores
Tasso Jereissati (CE), Almir Gabriel (PA), os ministros Pi-
menta da Veiga e Aloysio Nunes e o presidente do PSDB,
senador Teotonio Vilela Filho.

Na ausência de Covas, é com esse time - e mais os lide-
res e os ministro José Serra e Paulo Renato - que FH pre-
tende conduzir as relações do governo com o seu partido pa-
ra a sua sucessão em 2002.

Na reunião, todos concluíram que a atual crise política não po-
de ganhar mais fôlego e deve ser afastada qualquer possibilidade da
instalação de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito tendo
como conteúdo as denúncias de Antonio Carlos Magalhães.

A reorganização do partido começa pela escolha do próximo
presidente, que pode ser Pimenta da Veiga, se ele desistir de per-
manecer no ministério. FH quer um presidente do PSDB mais
atuante, disposto a comprar brigas partidárias e na sociedade em
defesa do seu governo.
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B, usando a sua voz. A INTERNET QUE FALA COM VOCE.
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^^^Hm||:- Como usar o Vocall?
E muito facil. Voce acessa
www.vocall.com.br e usa.

Depois, basta ligar de

qualquer em
qualquer comegar

vantagens do Vocall. Voce ;

passa e-maill, recebe ;
e-mail, consulta agenda de

compromissos e muito mais,

usando apenas a sua voz.

Bkk.

t

use: w w w .vocall.cd

O PRIMEIRO

PORTAL

DE VOZ DA

AMÉRICA

LATINA.

Acesse e

A INTERNET QUE FALA CQM VOCÊ.

Como funciona?
É muito simples. Você fala,

o Vocall reconhece a sua

voz e, imediatamente, você

tem acesso a diversos

serviços da Internet: e-mail,

agendas de contatos, de

compromissos e muito

mais. Tudo isso, através

de qualquer telefone fixo,

celular ou até mesmo do

telefone público. É a

Internet com a mobilidade

que você sempre quis.

Qual é a tecnologia?
O Vocall foi buscar
tecnologias de última

geração para facilitar

o seu dia-a-dia:
Voice Recoanition
Reconhece a sua voz,

conectando você aos seus

e-mails e suas agendas.
Text to Soeech
Lê para você os textos

que estão disponíveis
na Internet.

Como usar o Vocall?
É muito fácil. Você acessa
www.vocall.com.br e usa.

Depois, basta ligar de

qualquer telefone, em

qualquer lugar, para começar

a usufruir todas as
vantagens do Vocall. Você

passa e-maill, recebe
e-mail, consulta agenda de

compromissos e muito mais,

usando apenas a sua voz.



m
, „ QUARTA-FEIRA. 7 DE MARÇO DE 2001opinião®jb com.br

JORNAL DO BRASIL
Fundudo em 1891

LIBERATI

CONSELHO EDITORIAL
J A DO NASCIMENTO BRITO

WILSON FIGUEIREDO
Vice-PrcMiicnte

HEDAÇAO
MAURÍCIO DIAS

Editor
FÁBIO DUPIN
Editor Adjunto

LUTERO SOARES
Sccrclárío dc Redação

A Última Batalha

A doença venceu, reconheceu com antece-
iVdência a junta médica que assistiu o go-
vernador Mário Covas na última batalha. A
ciência pode pouco contra o mal que levou
um homem público como os tempos atuais se
desacostumaram de ver. Mário Covas resistiu
com estoicismo à doença que se manifestou
no seu vigoroso organismo. Física e moral-
mente disposto a lutar contra o inimigo ins-
talado em seu corpo, não hesitou em subme-
ter-se ao tratamento cirúrgico ao qual voltou
três vezes e ao rigor dos recursos químicos
que nada puderam de definitivo.

Ao longo de dois anos Mário Covas di-
vidiu-se entre o exercício do mandato e o
tratamento a que era obrigado a recorrer.
Em nenhum momento teve palavras ou ati-
tude de desânimo, de autocompaixão ou
qualquer forma de sensibilizar a opinião pú-
blica. Ao contrário, deu naturalidade à deci-
são de trabalhar como se o quadro fosse
normal, mas sabendo que não podia ser.
Nem um gesto para atrair simpatia, mas per-
manente firmeza que se sustentava com o
espírito público que o movia.

Morre Mário Covas e fica o exemplo
que tanta falta estava fazendo à vida públi-
ca brasileira. Por mais que os médicos o te-
nham poupado de sofrimento físico, ele se
manteve até o final consciente da situação
cientificamente insolúvel. Seu legado moral
foi exatamente manter-se no exercício do
mandato até o limite da força física. A ciên-
bíà poupou-o de dores sem vuinerar a cons-
êiêhcia do dever ético que foi a sua primei-

natureza. Teve até o fim a preocupação de
deixar o exemplo: o homem público não se
jtertence nem na dor.

aoüi! Num país ainda se estiolando na cons-

ciência de que a política perdeu grandeza,
desde o último atentado às instituições de-
mocráticas, Mário Covas escreveu a página
que ficará como o penhor de vida pública: o
exemplo de rara dignidade redime a fase pro-
longada de desconforto moral. Não há na sua
vida - pública ou privada - uma nódoa de na-
tureza ética. Foi sempre exemplar, nos bons
e nos maus momentos. Deputado, senador,
constituinte, candidato a presidente da Repú-
blica na primeira eleição direta (depois do ci-
cio militar), fez da coerência o reflexo políti-
co das suas convicções e jamais transigiu.

Parlamentarista convicto, mas com per-
feita noção de que a causa defrontava no
Brasil resistências históricas, Mário Covas
não se ocultava atrás de conveniências poli-
ticas. Era, também por princípio, contrário à
reeleição. E tomou posição pública contra a
emenda constitucional, embora por pressão
do partido tenha admitido disputar o segun-
do mandato no governo de São Paulo. Cul-
tuava obediência sagrada ao partido. O res-
peito à lei foi a sua salvaguarda de natureza
moral, nunca contestada pelos seus adversá-
rios. O exemplo moral e o respeito demo-
crátieo pelas normas legítimas eram ineren-
tes a Mário Covas.

O impulso ético, sem o qual a vida públi-
ca se esvazia de sentido e passa à categoria
de aventura fora da lei, o levou a perder a es-
perança de recuperação do PMDB, de que
era fundador, para criar o PSDB a que em-
prestou a sua dignidade pessoal e ao qual
deixou o legado de uma vida exemplar. A ba-
talha terminou com a morte do vencedor.
Mas sobreviverá no futuro como exemplo su-
ficiente para lavar a testada da política brasi-
leira no começo do novo século.

ÍÍIL '

Adeus, Reforma

À estrutura tributária no Brasil transfor-
/xmou-se, ao longo dos anos, num polvo
de mil tentáculos. São impostos às man-
cheias, com efeitos injustos e regressivos,
tjué oneram pessoas físicas e jurídicas no li-
¦mite do possível. A fúria arrecadadora é de
tíirordem que gera deseconomias e pesa nos
'CÜstos de produção, reduzindo a competitivi-
dade das mercadorias made in Brazil. O
Prognóstico não é estranho ao governo'Fer-
ífühdo Henrique. Ao contrário, o presidente
•da República, em diversas ocasiões, assumiu
(^compromisso de realizar uma profunda re-
forma tributária. Deu passos nessa direção
jtor intermédio de suas lideranças no Con-
giesso, mas, diante das reações negativas de
governadores e prefeitos, reduziu o ímpeto

^niuial. De caso pensado, protelou a questão,
^tis feito que estava com o ritmo da arreca-
jJ^ção federal. Quando decidiu retomar a dis-
j^$são, já era tarde, não havia mais ambien-
te.político. E a promessa da reforma tributá-
ria esfumaçou-se.

Não há solução à vista. O país será obri-
cado, nos próximos anos, a conviver com a
colcha de retalho dos tributos. O governo deu
adeus ao projeto de racionalização. Tanto
abandonou o objetivo maior que o ministro
da Fazenda, Pedro Malan, decidiu propor ao
Congresso a criação do Imposto sobre Movi-
mentação Financeira (IMF), em substituição
à CPMF, contribuição provisória cuja extin-
¦Ç&b está prevista para julho de 2002. Ao pro-
$òr a Fernando Henrique a troca de nome da
<3PMF, Malan admite implicitamente que
não existe outra fonte para cobrir os gastos
<tóm programas sociais nos próximos dois
anps. Se não é possível corrigir as distorções
da«strutura tributária, confira-se ao provisó-
rio.caráter de permanência.

|&çn E forçoso reconhecer que o ministro Pe-
ílfo Malan está cumprindo seu papel. Cabe-

lhe garantir o equilíbrio fiscal e a estabilida-
de da economia. E é exatamente isso que ele
faz quando sugere fontes permanentes de re-
ceita. O ministro também não abandonou por
completo a idéia de uma minirreforma tribu-
tária que contemple o fim dos efeito cascata
na cobrança da Cofins e do Pis/Pasep. Aten-
de assim à demanda de empresários, princi-
palmente do setor exportador, por redução do
chamado Custo Brasil. Do ponto de vista
macroeconômico, a Fazenda faz o que lhe
compete, de forma realista. Não há o que cri-
ticar na estratégia sugerida por Pedro Malan.

Mas não é demais apontar o peso excessi-
vo do vetor arrecadação na composição de
custos da economia brasileira. Louve-se, a
propósito, o trabalho do Leão-mor Everardo
Maciel, que comanda a Secretaria da Receita
com grande competência e sobre quem recai o
ônus do rigor (o destinatário da incompreen-
são, na verdade, é o presidente). Entre 1992 e
2000, a fatia da arrecadação federal cresceu de
7,81% do PIB para 16,5%. Em valores abso-
lutos, pulou de R$ 43 bilhões paia R$ 176 bi-
lhões. Se a conta incluir estados e municípios,
o peso dos impostos e contribuições no PIB
sobe para 32%. Obviamente, a voracidade do
setor público é respondida com igual fúria por
parte dos sonegadores, o que aumenta brutal-
mente a taxa nacional de corrupção.

Existe, porém, outro aspecto ainda mais
vulnerável. Enquanto a receita cresce em es-
cala geométrica (e justifica o adiamento da
reforma tributária), não se observa o mesmo
empenho na ponta dos gastos públicos. Pou-
co é feito com relação ao corte de despesas.
Nesse sentido, o retrospecto da política fiscal
não é bom para o governo. Até porque o re-
torno da arrecadação em termos de benefí-
cios para os cidadãos é imperceptível. Arre-
cada-se muito no Brasil, e nem assim a dívi-
da social se reduz.

Vt o

O Cheiro e o Pudor

ítriste destino do banheiro público insta-"lado na Praça General Osório, execrado
íílós usuários da praça e pelos moradores

Üijá'arredores, é o retrato sem retoque de uma
popíllação que prefere cometer pequenos de-
lítós a obedecer à lei. Por toda a cidade, e não
éljtèhas em Ipanema, os transeuntes preferem
filzèr xixi na rua, no muro, na árvore, no pos-
16)'Sobretudo no pilar do viaduto, entre outras
coisas por falta de opção.

(Há um plano da prefeitura de instalar nos
próximos cinco anos 100 banheiros públicos
nos diferentes bairros, mas desde agora se
pirevê que a principal tarefa das autoridades
s_práa de educar a população, além, é claro,
cjçi çe educar a si próprias, já que a instalação
e o uso são problemas de causa e efeito que
não podem andar separados.
iobf,vA cidade de Nova Iorque, quando im-

plantou o programa de Tolerância Zero, in-
cluiu o xixi nas ruas como um dos itens a se-
rem fiscalizados pela polícia. Trata-se de fa-
to de caso policial: a tese da Tolerância Zero,
de combate à criminalidade, baseia-se na
premissa de que os pequenos delitos estão na
origem dos grandes. Fazer xixi na rua, jogar
papel no chão, lançar o cigarro pela janela
dos carros, atravessar (os pedestres) a faixa
de trânsito quando o sinal está vermelho,
cuspir, e assim por diante, criam o clima da
bagunça urbana que desemboca na grande
criminalidade.

Não se combatem os grandes delitos
sem antes combater os pequenos. A cidada-
nia não agüenta conviver com o mau cheiro
e a falta de pudor que infestam as ruas da
cidade.

A lei existe para ser obedecida.

lil>crnti(sjb.c(>ni.l)r

A 0P1NIA0 DOS LEITORES

Mário Covas
Com muito pesar a nação acordou hoje

com a notícia do falecimento do governador
Mário Covas. Foi a última, e talvez mais ár-
dua, luta travada por esse grande homem, que
nos brindou com um exemplo de dignidade e
caráter ao longo da sua gloriosa carreira poli-
tica. Covas talvez tenha sido um dos últimos
representantes de uma escola de políticos que
ainda guarda resquícios de uma convicção
ideológica, na essência da expressão. (...) não
recordamos de nenhum desvio a merecer des-
confiança por parte daqueles que aprenderam
a admirá-lo. Concordando ou não com suas
idéias e atitudes, não há um cidadão que pos-
sa afirmar que Covas tenha deixado de lado a
aura que sempre acompanhou seu labor poli-
tico, sendo fiel aos seus companheiros e elei-
tores. O País perde um cidadão lutador,
romântico e idealista. Um homem que nos
emocionou quando numa fase dura de sua
convalescença fez questão de ratificar seu vo-
to em favor da atual prefeita da cidade de São
Paulo, mostrando, nesse que foi um dos últi-
mos de seus gestos, seu senso de convicção,
nobreza e amor pela vida pública. Marcelo
Borges da Silva - Rio de Janeiro.

?
Pessoas raras, principalmente em se tra-

tando de políticos dignos, honestos e incor-
ruptíveis, com uma larga folha de serviços
prestados a seu povo, como no caso do Má-
rio Covas, não têm o direito de nos abando-
nar assim, sem mais nem menos, entregues à
sanha de um bando de governantes incompe-
tentes, parlamentares ávidos por verbas, ver-
dadeiras nulidades e, quase sempre, de ho-
nestidade duvidosa. Deveria haver uma clara
e absoluta proibição constitucional que ve-
dasse a morte desses grandes homens ou, pe-
lo menos, que se instruísse uma forma de
proteger espécies raras de políticos dignos
que se encontram em franca extinção. Torço
para que, pelo menos, a vida do Covas sirva
de exemplo a ser imitado e seguido. Samir
Khouri Benevides - Niterói.

?
Mário Covas é um exemplo eloqüente de

como é possível ser um grande homem e um
grande político, pautando-se sempre pelos
mesmos valores e princípios éticos que orien-
tam o brasileiro comum; ou seja, sem radica-
lismos e sem estardalhaços, e sem nenhum
constrangimento, por conta dessa mesma
coerência, para com a sua trajetória pessoal.
Everton N. Jobim - Rio de Janeiro.

CPMF
Quedo-me, incrédulo, diante da TV ao ou-

vir o noticiário sobre o novo aumento da
CPMF. Fico também estarrecido ao escutar
que na África da Sul as indústrias produtoras
de medicamentos contra a Aids protestam
contra a importação de remédios mais baratos.
Como sempre o lucro é mais importante que a
vida humana. Acho isso tão imoral quanto o
aumento da CPMF criada para acabar com
um rombo surgido exatamente na área da saú-
de em nosso país. Rombo pelo qual os contri-
buintes jamais poderiam ser responsabiliza-
dos. Mas, fomos, na medida em que pagamos
a conta da saúde. (...) O mais engraçado é que
o oposição não fala nada. Onde estão o Lula,
os Suplicy, o Genoíno, o Mercadante, o Bri-
zola? Quantos outros aumentos de CPMF te-
remos de suportar? Aluizio Moraes de Re-
zende - Rio de Janeiro.

Patentes
A atitude do governo brasileiro de fabricar

medicamentos essenciais ao combate à Aids,
sem onerar os cofres públicos com o paga-
mento de taxas pelo uso da fórmula desses
medicamentos, que foram patenteadas por
grandes laboratórios, deve ser apoiada e se-
guida por outros países que não disponham
de recursos para comprar esses remédios das
grandes indústrias farmacêuticas. E impor-
tante que as patentes sejam preservadas ate
certo ponto, caso contrário não haveria inte-

resse dos laboratórios privados em pesquisar
novos medicamentos, mas a saúde e a vida
das pessoas que dependem dos remédios para
sobreviver deveriam estar acima.de qualquer
disputa comercial. Para isso, a OlylC, a ONU,
e a OMS deveriam se unir para encontrar um
meio de evitar que os altos preços cobrados
pela indústria para concessão das patentes
dos remédios impeçam que esses medica-
mentos cheguem até os doentes. (...) Marce-
lo Cizaurre Guirau - Osasco (SP).

Barcas e catamarães
Responsabilizo a Barcas S/A por desres-

peito ao seu passageiro; por exercício irre-
guiar de sua concessão pública; por degrada-
ção do meio ambiente da Ilha Grande. A evi-
dência: por ocasião do último carnaval, a
Barcas S/A, em sua ganância irresponsável,
aumentou sua oferta de embarcações, despe-
jando cerca de 20 mil foliões na Ilha Gran-
de, causando um impacto negativo sobre a
infra-estrutura e o meio ambiente do local.
Como se não bastasse isso, no dia 5/3, no
trecho Ilha-Angra dos Reis, na barca das
lOh, aconteceu o colapso: atraso, superlota-
ção, presença de vendedores ambulantes,
som alto de passageiros, transporte inseguro
de cargas, e tripulação omissa. Este foi um
quadro de (de)serviços que ela vem prestan-
do ao cidadão. Irresponsabilidades que, por-
tanto, foram compartilhadas também pelo
poder público fiscalizador competente, em-
bora ausente... Alexandre Santos Franeis-
co - Angra dos Reis (RJ).

?
Resta-nos apenas lamentar, pela impren-

sa, o péssimo serviço que a empresa Trans-
tur vem prestando na travessia entre Niterói
e Rio de Janeiro. No dia 5, a empresa chegou
ao limite da incompetência, colocando ape-
nas um catamarã e três aerobarcos para rea-
lizar a travessia, gerando uma espera de
aproximadamente 40 minutos para os usuá-
rios que tentavam retornar para Niterói no
início da noite. O que faz a Asep (Agência
Reguladora dos Serviços Públicos) pela exe-
cução digna do serviço público concedido à
empresa pelo estado? Pelo visto nada! A
competência da operadora vem sendo de-
monstrada apenas junto à Justiça para coibir
que a empresa Barcas S/A opere os mesmos
serviços de catamarães, por meio de limina-
res. A concorrência é sempre saudável, haja
vista o que já aconteceu com os preços dos
aerobarcos, que caíram de R$ 4,95 para R$
2,50 com a entrada da Barcas S/A nos servi-
ços de transportes rápidos entre Niterói e
Rio de Janeiro. Magno José - Niterói.

Inflação
A minha taxa de incêndio aumentou acima

de 103%, passando de R$ 12,30 no ano pas-
sado para R$ 25 este ano. Com esse aumento
o senhor governador vai incendiar meu orça-
mento. Espero que ele reveja o índice de au-
mento ou a inadimplência vai voltar. Oswald
J. Silva Filho - Rio de Janeiro.

Metformina
A matéria sobre diabetes, publicada na

edição de 5/3, embora bastante útil para es-
clarecimento da população sobre os sinais e
sintomas do diabetes, seu diagnóstico e a im-
portância da dieta no seu tratamento, veiculou
uma informação equivocada, ao mencionar a"metamorfina" como medicamento utilizado
no tratamento desta doença. O nome da
substância e metformina. Ricardo Meirelles,
diretor do Instituto Estadual de Diabetes e
Endocrinologia - Rio de Janeiro.

Correspondência para esta seção: Avenida Brasiln5 500, 6o andar. CEP 20949-900, Rio de Janeiro, RJ.Fax 021-574-4858.
As cartas, e-mails e fax serão selecionados para publi-cação, no todo ou em parte, entre os que tiverem as-sinatura, nome completo legível e endereço que per-mita prévia confirmação. Pede-se aos leitores a genti-leza de redigirem textos com 15 linhas, no máximo.

c-mall: curtas®jb.coni.hr



» P ii * P p » » P !¦

r

QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2001

Opinião

~i

opiniao@ibcom.br

VILLAS-BÔAS CORRÊA

Orfandade

nacional

Forçando um pouco a ênfase, poderia dizer

que Mário Covas não foi um político do meu tem-

po, quer dizer, da geração que se formou entre a

queda do Estado Novo, em 45, e a mudança da ca-

pitai do Rio para Brasília, cm 59, no final do go-
verno de JK e nos prenúncios da turbulência com
a eleição de Jânio Quadros.

Mas, se não acompanhei de perto a atividade
parlamentar do deputado federal que estreou
em 1963, eleito pelo sobrevivente e justamente
esquecido Partido Social Trabalhista, dele guar-
do as lembranças de contatos e conversas na co-
bertura da campanha do extravagante Jânio da
vassourinha que prometia varrer o lixo da cor-
rupção - já naquele tempo, há mais de quatro
décadas, cm outro milênio.

Depois, cm largo período, do posto distante de
observação das profundas mudanças na atividade
política e do comportamento parlamentar de
adaptação ao estilo da nova capital, cm fase de
afirmação, segui o amadurecimento da liderança
de Mário Covas na bravura com que, da banda
vulnerável da oposição consentida, abrigada na
legenda, com característica de frente, do Movi-
mento Democrático Brasileiro (MDB) ocupava os
espaços que se reduziam para a resistência ao
crescente endurecimento do regime, em marcha
batida para o disfarce da ditadura no rodízio dos

gencrais-presidentes.
Expôs-se, como líder da oposição, no limite

da imprudência, com a coragem que explodia em
impulsos do seu temperamento de sangue quen-
tc e língua solta, na crise artificialmente provo-
cada pelo discurso do então deputado Márcio
Moreira Alves, considerado ofensivo aos brios
militares. A recusa do Congresso ao pedido de
licença do governo do presidente Costa e Silva
para processar o deputado por pronunciamento
da tribuna, coberto pela imunidade parlamentar,
gerou o abjeto AI-5, de 13 de dezembro de 68.

Nas trevas do arbítrio, no silêncio da censura
à imprensa, com a tortura aperfeiçoando-sécomo
método eficiente para arrancar confissões, a cas-
sação do mandato de Mário Covas era inevitável.
E não demorou a consumar-se na lista de 16 de
janeiro de 69. Com o enfeite biográfico de duas
prisões estúpidas. Dez anos de direitos políticos
suspensos e de mergulho da sobrevivência na ati-
vidade privada em escritório de engenharia.

Voltou à tona em grande estilo, em 79, home-
nageado com comícios em Santos c em Campinas;
retomou a militância política no MDB, na mesma
linha de impecável coerência. Enterrada a expe-
riência casuística do bipartidarismo, continuou no
PMDB, até a fundação do Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB).

Reeleito deputado federal, em 83, foi senador, lí-
der da maioria na Assembléia Nacional Constituin-
te que elaborou a Constituição-cidadã das esperan-
ças e frustrações de 88, prefeito de São Paulo.

Estava pronto para o penúltimo salto, com a elei-
ção e reeleição para governador de São Paulo.

As pontes de safena no coração infartado e o cân-
cer cortaram a ascensão, quando a escolha para can-
didato do PSDB e dos aliados para a sucessão do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, amigo de mui-
tos anos, com carreiras entrelaçadas, ganhava a con-
sistência consensual da saída viável.

O governador Mário Covas, ao seu jeito e
com os ajustes das circunstâncias, morreu quan-
do completava a etapa final do esquema que se
traçara, com as régua e compasso do engenheiro
obstinado. Herdou São Paulo falido, com os co-
fres raspados e pilha de dívidas depois da série
calamitosa de Orestes Quércia, Fleury e Paulo
Maluf. Desafiou o desgaste da impopularidade
para arrumar a casa arruinada. Reelegeu-se com
a credibilidade do discurso de orador eloqüente
c um mestre nos debates.

Os dois anos e dois meses do mandato in-
concluso foram de prodigiosa realização de
obras, seguindo à risca os planos anunciados na
campanha. As pesquisas registravam a linha as-
cendcnte dos índices. O governo estava dando
certo. Covas como que se antecipou ao projeto
que o presidente Fernando Henrique deve lan-
çar amanhã para fechar o governo.

A consciência do sucesso explodiu em desabafos
irritados contra a crueldade do câncer que o abatia
quando cm plena colheita da administração planifi-
cada e competente, com inaugurações agendadas até
o último dia de mandato. Não era o candidato que já
se despedira das ilusões, mas a ansiedade do homem
que aspirava o reconhecimento do futuro.

E que se antecipou na comoção nacional e na
unanimidade que reuniu o país, que se sente ór-
fão ao perder a referência moral na sua envergo-
nhada indignação com a roubalheira que se infil-
tra pelos três poderes e se expõe no despudor da
impunidade.

A unanimidade mistura a espontaneidade da
multidão, o sincero pesar de amigos com o opor-
tunismo exibicionista da falsa compunção.

Mário Covas certamente expulsaria muitos in-
trusos do seu enterro.

Repórter político do Jornal do Brasil
e-mail: villas@jbxom.br

CLÁUDIO PAIVA
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Vaca Louca, finanças e soberania

ín

LUIZ FERNANDO VICTOR*

A decisão política do Canadá de impedir a importação
da carne brasileira não encontrou justificativa de qualquer
natureza. As autoridades canadenses, ao tomarem sua deci-
são, se esqueceram que seu país se encontra entre os rela-
cionados pelo Comitê de Cientistas Europeus (CSD) como
país de risco de contaminação, capaz de propagar o príon
patogênico que provoca a encefalopatia espongiforme ani-
mal, transmissível, enquanto o Brasil está fora da lista.

O jornal Liberation (de 21 de novembro de 2000),
apresenta uma síntese dos estudos e classificação dos pai-
ses de risco, efetuados pelo CSD, assim:

Nível de risco 1: Argentina, Austrália, Chile, Nova
Zelândia, Paraguai e Noruega;

Nível de risco 2: Áustria, Suécia, Finlândia, Canadá
e Estados Unidos;

Nível de risco 3: França, Bélgica, Irlanda, Luxem-
burgo, Holanda, Suíça, Alemanha, Itália e Espanha;

Nível de risco 4: Inglaterra e Portugal.
Passados oito meses de apresentação dos trabalhos

do CSD, a Europa transformou-se num só risco, gravís-
simo. Os primeiros casos da doença da vaca louca sur-
gem na Inglaterra em 1985 e somente começam a ser
analisados e divulgados em 1986. À época, cientistas
ingleses já levantavam a hipótese de que o gado apre-
sentava uma degenerescência do sistema nervoso, "i-

dêntica à constatada nas cabras e ovelhas (Scrapie) e no
homem, a doença de Kreutzfeldt-Jakob (DKJ).

As propostas dos cientistas ingleses não foram consi-
deradas pelas autoridades do país e hoje se sabe que 1,5
milhão de vacas infectadas foram consumidas - a carne e
seus derivados, inclusive na alimentação de recém-nasci-
dos - por ingleses e exportadas para todo o mundo. Ao
contrário dos britânicos, muitos estados americanos, já em
1986, determinaram a eliminação integral de todo gado

proveniente da Inglaterra. A partir de 1997, os EUA proi-
biram a importação de animais e produtos animais origi-
nários da Europa, terminando por proibir também que
pessoas que viveram na Europa após 1980 doem sangue.

Decisões foram criminosamente retardadas por
mais de 10 anos e a sociedade e economia inglesas
têm pago um preço elevado pela omissão e dolo no
processo. No final do ano 2000, o governo inglês já
havia abatido quase cinco milhões de vacas e quase
100 pessoas - na sua maior parte jovens - haviam
morrido da variante da DKJ, devido ao consumo da
carne contaminada. As autoridades inglesas, somente
hoje, segundo o jornal Le Monde, esperam a morte
possível de mais de cem mil ingleses, contaminados
pelo príon patogênico, nos próximos 10 anos.

Os custos financeiros, econômicos e sociais para
a Inglaterra são elevadíssimos. Mais de US$ 6 bi-
lhões já foram gastos no processo, e o setor agríco-
la, pecuário, comércio e transportes, estão em fran-
galhos. Agora é o setor de instrumental cirúrgico que
apresenta problemas, pois o príon patogênico só é
destruído a uma temperatura de 800°C, e os sistemas
usuais usam temperaturas de até 300°C. O Governo
inglês acaba de destinar 200 milhões de libras para
reposição do material.

A responsabilidade deste estado de coisas cabe aos
Governos de Margaret Thatcher e John Major. Sua políti-
ca de manter o equilíbrio orçamentário a qualquer custo
incentivou e impediu que medidas de defesa da população
fossem tomadas. Seus governos consideraram sempre as
finanças como a virtude maior da gestão da coisa pública.
Quando a doença veio à tona, apesar dos alertas dos cien-
tistas, os governos Thatcher e Major não tomaram as me-
didas exigidas, para não ter que indenizar produtores e co-
merciantes do setor, o que significaria provocar desequilí-
brios no orçamento nacional.

Um ancião cativa os 
jovens

. ümii
A decisão canadense serve, no entanto, como alef-

ta para a sociedade brasileira. Não se pode deixar Pfi?-
sar a oportunidade para criarmos barreiras comerciais
e sanitárias à exposição dos ovinos, caprinos, peixí?,
aves, porcinos e bovinos, ao príon patogênico. Medi-
das devem ser tomadas, evidentemente após análises
prudentes e realistas, tais como:

- Proibição da produção e consumo humano e ani-
mal de farinhas animais e de ossos;

- Abater todos os animais listados acima, importa-
dos nos últimos 20 anos, dos países europeus;

- Proibir a importação de animais vivos, carnes e de-
rivados dos países europeus; f\

- Recolher e destruir os produtos comestíveis, elabò-
rados com matéria-prima animal dos países europeus;.. .

- Manter vigilância sanitária permanente sobre os
animais, provenientes dos países dos grupos de risco 1 e í\

- Considerar crime, sujeito às mesmas penas pa-
ra os falsificadores de remédios, alimentar os animais
com farinha de carne e ossos;

- Incentivar e financiar a fundo perdido, trabalhos de
pesquisa científica e tecnológica, de forma descentraliza-
da, em instituições públicas e privadas, coordenando sie>s
atividades e considerando suas eventuais descobertas co*-
mo patrimônio público da humanidade. 'i

- Indenizar empresários afetados pelas medidas, inde-

pendentemente da situação financeira do orçamento nacional.
Decisões como as propostas são de difícil resolit-

ção. Entretanto, analisando o que está ocorrendo'fía
Inglaterra, temos certeza de que seus custos serão
muito menores se o príon patogênico chegar ao Br'a-
sil, contaminando o gado e os produtos granjelroS.
Aí sim, estaremos frente a uma catástrofe sem prece-
dentes em nossa história.

"Professor aposentado da Universidade de Brasília
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LUCAS MOREIRA NEVES*

Por diversos e variados motivos um jovem ordi-
nariamente se liga de amizade (eles dizem) com ou-
tros jovens. Extraordinário é que entre na órbita de
influência de um adulto e ainda mais de um ancião.
Extraordinário mas não antinatural. Pois, embora
recusando, às vezes com injustificada veemência,
qualquer liderança que apareça a seus olhos como
imposta e coercitiva de sua liberdade - a dos pais e
avós, a dos mestres, a dos chefes religiosos e outras
- os jovens são ciosos de seu direito de buscar os lí-
deres que lhes convém.

É o que acontece com João Paulo II no seu relacio-
namento com os jovens do mundo inteiro. Ele os cati-
va. E como, segundo a raposa de Antoine de Saint-
Exupéry, tomamo-nos responsáveis por aqueles a
quem cativamos, o Papa Wojtyla sente a responsabili-
dade que tem para com a jovem geração. Esta entra
num vasto projeto pastoral do seu pontificado e sabe
que entra não como peça de xadrez, mas como grupo
humano amado e respeitado.

Desde a homilia da inauguração do seu ministé-
rio papal, ele declarou com força e convicção sua
opção. Tem sido fiel a ela. Quer nas paróquias roma-
nas que visita, quer nas suas viagens pela Itália e pe-
lo mundo, ele inclui invariavelmente um encontro
com os jovens. Mais ainda - acrescenta, usando um
conceito original na sua visão dos jovens -, estes
contagiam, comunicando juventude.

Isto sob uma condição: a de preservarem íntegra a
sua juventude, de não a esbanjarem à toa, de não a
deixarem contaminar por elementos desintegradores.
A outra condição é a de conservarem sólida e clara a

sua fé e a sua adesão corajosa a Cristo mediante o
evangelho. Com uma confiança que desafia uma vi-
são pessimista da juventude, visão reforçada até por
certas estatísticas, João Paulo II escreve: Por isso os
jovens são chamados à nova evangelização.

A esta provocação paterna e amorosa, os jovens res-
pondem de modo surpreendente, escutando o Papa, en-
trando em sintonia com ele e procurando, com todas as
dificuldades, pautar suas vidas pelos seus sentimentos e
segui-lo no testemunho de vida que ele deixa por onde
passa. Nisto reside a sua liderança inconteste: na res-
posta, nem sempre fácil mas constantemente sincera e
entusiasmada, à convocação e ao estímulo do Pontífice
ancião e enfermo, mas sempre capaz e presente.

Qual o ensinamento do Papa aos jovens?
Um dos mais próximos colaboradores do Papa re-

sume em quatro temas fundamentais o discurso de
João Paulo II aos jovens e sobre os jovens.

O primeiro de todos é a centralidade de Jesus Cristo
na vida deles. A juventude cristã busca ardentemente o
encontro com Ele e O reconhece como único Salvador.

O grande acontecimento, que foi o Jubileu dos jo-
vens, o demonstrou: eles não vieram a Roma como
meros turistas religiosos, vieram como peregrinos.
Vieram, sim, para ver o Papa mas, na transparência do
Papa, vieram ver Jesus Cristo. Como era natural, o en-
contro com Cristo os levava ao encontro com a Igreja
e à reflexão sobre o lugar que eles têm na Igreja, para
revelá-la aos seus companheiros de geração.

O segundo tema é o da sacralidade da vida. Não só
da vida e da qualidade de vida dos outros, desde a con-
cepção até a morte natural, qualquer que seja a condição
social do seu portador, mas da sua própria vida. Para ser
o que pode e deve ser, a vida há de ser vivida como uma

vocação, chamado explícito de Deus para um objetivp
superior, para ser um dom de si. A vida não é, pois, Ufp
simples rosário de dias ou de anos, é uma viagem rump
a algo de grande e ela só se explica à luz deste algo.í.n

O terceiro tema é o do caráter único e irrepetível de
cada jovem: o que ele e cada Pastor com ele - Bispos,
Presbíteros, pais e mães de família, mestres, outeós
agentes de pastoral juvenil - podem fazer pedagógica-
mente para revelar melhor aos jovens de hoje o rosto
de Jesus Cristo e o sentido da vida, que eles procuráfri
às vezes desesperadamente?

Em último lugar, mas não menos relevante, o Pa-
pa pede aos agentes de pastoral juvenil que descu-
bram eles mesmos quem são os jovens do nosso tem-
po: seus limites e deficiências, seus desejos, suas
possibilidades, suas aspirações e suas conquistas,
suas frustrações e desilusões. jr

Este é o segredo da irradiação do Papa atual sobre
a juventude. Ele gostaria que fosse também o segredò
da influência de todos os outros agentes pastorais. ,,,

Muitos outros são os temas que o ancião cosljújf
ma tratar com os jovens. Entre outros o do hom^m
novo e do novo humanismo a partir de Jesus Crjfr
to e do Evangelho. O de um redespertar da étioflt
particularmente na política, e em especial da bioé>
tica. O da solidariedade, o da compaixão. O da
abertura aos outros, a começar da própria família-.
O da alegria de viver a vida cristã. - ')tr

Errata na crônica : Desde 1905, houve 16 (e níio
15) Purpurados brasileiros. Dom Geraldo MajellaAg-
nelo é o quinto (não o quarto) Cardeal na Bahia. O teH
ceiro foi o alagoano Dom Avelar Brandão Vilela.

•Arcebispo emérito de Salvador
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Covas que I lie uma cuttodefmiqcio: "Um homem verdade"
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Qualro
engenhana
nicada"A

Covas repelia aos que lhe pediam uma autodefinição: "Um homem que sempre diz a verdade

0 político exemplar Mário Covas deu lições de força e seriedade durante os seus 40 anos de atuação política

A marca da integridade

"Sou um homem

de centro-esquerda,

mas até o Maluf diz

que é. Isso me faz

desconfiar"

Junho de 1997

Hélvio Romero - 28/12/98

Num flagrante de bom humor, apesar da famá de turrão

AJB - 29/03/89

Na tribuna ou nos palanques, um orador eloqüente e apaixonado

Isaías Feitosa - 16/01/79

Ao lado de Montoro quando readquiriu seus direitos políticos

Luiz Antônio Ribeiro - 1/6/1987

Com Ulysses Guimarães logo após a reabertura política

Hélvio Romero - 20/5/2000

Discutindo com sindicalista, num momento tenso do governo
,J

GILBERTO NEGREIROS
<~''Um 

homem que sempre diz a
verdade", definiu-se uma vez Mário
Covas. Mau humor, teimosia e um
vozeirão que os marqueteiros di-
ziam não soar bem na TV eram
apontados como defeitos pelos que
o consideravam desprovido do jogo
de cintura necessário à política.
Mas, na obstinação com que se ape-
gou à verdade, Covas deu, em dois
momentos dramáticos, lições de
coerência com a definição que dera
d|si mesmo. Em 1968, sua verdade
foi a resistência à ditadura. Em
1$)8, a coragem de não esconder
qfc tinha câncer.'' 

Filho do corretor de café Mário
Covas, de ascendência espanhola, e
da portuguesa Arminda Carneiro,
Mffio Covas Júnior nasceu em San-
tos (SP) no dia 21 de abril de 1930.
0 casal se separou quando o filho
Zuza, apelido de família, tinha 15
anos. Foi um momento traumático
que Covas enfrentou pouco antes de
tomar o rumo da Escola Técnica
Bandeirantes, onde se formou em
química industrial no ;ino de 1951.
Quatro anos depois, graduou-se em
engenharia civil pela Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo.

' A engenharia exercida na Prefei-
tura de Santos foi trampolim p;ira a
política. Sob a liderança do então
presidente Jânio Quadros, com
quem romperia depois, Covas tra-
çou o projeto que nunca realizaria:
ser prefeito da sua cidade. Perdeu a
eleição concorrendo em 1961 pelo
inexpressivo Partido Social Traba-
lhista (PST). Um ano depois, aos 32
anos, elegeu-se deputado federal.

O jovem Covas era um político
conservador. Quando os militares
derrubaram o presidente João Gou-
lart, liderava na Câmara dos Depu-
lados um bloco de pequenos parti-
dos que juntava PST, Partido Social
Progressista (PSP), P;irtido Traba-
lhista Nacional (PTN), Partido Re-
publicano (PR), Movimento Traba-
lhista Renovador (MTR) e Partido
Democrata Cristão (PDC). 0 rnare-
cHal Humberto de Alencar Castello
Branco, primeiro presidente do regi-
me militar, extinguiu os piirtidos em
1965 e impôs o sistema bipartidário
que vigoraria até 1979. Covas filiou-
se ao Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB), de oposição à Alian-
ça Renovadora Nacional (Arena),
partido do governo.

Reeleito em 1966, Covas assu-
miu no ano seguinte a liderança
do MDB na Câmara. No comando
da bancada, foi protagonista da
crise de 1968, episódio que digni-
ficou o Congresso com o último
ato de resistência à ditadura. Os
ministros militares tinham exigi-
do licença para processar o depu-
tado emedebista Márcio Moreira
Alves, usando como pretexto um
discurso do parlamentar, feito em
seteiflbro, que consideraram ofen-
sivo às Forças Armadas.

Na tarde de 12 de dezembro, a
Câmara reuniu- ______
se para decidir
se concedia ou
não a licença.
Covas postou-
se junto à urna
colocada no
plenário e pediu
a cada um dos
12(>, deputados
sob sua lideran-
ça qiie resistisse 
5 prepotência
militar. Toda a bancada do MDB
votou contra e se juntou aos dissi-
dentes da Arena numa sessão histó-
rica. No dia seguinte, o presidente
Artur da Costa e Silva fechou o
Congresso e decretou Ato Institu-
cional n° 5 (AI-5), que atirou o país
na década de chumbo.

Covas teve o mandato cassado
e os direitos políticos suspensos
por dez anos em 16 de janeiro de
1969. Preso em Brasília e libertado
dias depois, voltou a ser preso na
Base Aérea de Cumbica, em São
Paulo. Com a carreira política vio-
lentamente interrompida aos 38
anos, abriu um escritório de impor-
tação e exportação em Santos. Du-
rante todo esse tempo, não fez de-
clarações políticas. Para não dar
pretextos à ditadpra, djzia.

Enquanto suportava a violência
da ditadura. Covas passou pelo
drama da mortq de Sílvia, a filha
de 17 anos. O casamento com Fio-
riana Gomes, Dona Lila, em 1954,
foi amor à primeira vista, quando

Li >

Fernando Bizerra Jr. - 25/02/2000

ela viu Covas, aos 16 anos, entrar
na quadra de basquete do Santos
Futebol Clube. Da união nasce-
ram Renata (44 anos), Sílvia e
Mário Covas Neto (41 anos). Síl-
via morreria em 31 de dezembro
de 1975, num acidente de motoci-
cleta em Ubatuba. Covas e Lila
nunca mais comemoraram o Ano
Novo e buscaram no espiritismo o
refúgio para agüentar a perda.

Cumpridos os dez anos de cas-
sação. Covas integrou-se ao movi-
mento que transformou o MDB em
PMDB. Com apoio do senador
Franco Montoro e seu suplente, o
hoje presidente Fernando Henrique
Cardoso, derrotou a facção do sena-
dor Orestes Quércia e assumiu a
presidência do partido em São Pau-
Io. Nas eleições de 1982. Covas vol-
tou à Câmara com 300 mil votos,
mas ficou em Brasília só três meses.
Em maio de 1983, Montoro, eleito
governador, o nomeou prefeito de
São Paulo.

Covas deixou a Prefeitura de
São Paulo para concorrer em 1986 à
Assembléia Constituinte. Foi eleito
________ senador com 7

milhões 785
mil 667 votos.
Três meses an-
tes da votação
consagradora,
sofreu infarto
agudo. Só então
abandonou os
cinco maços de
cigarro que

 consumia por
dia e eram "o

consolo para os aborrecimentos, a
muleta para a timidez". Um ano de-
pois uma dor no peito se manifestou
em Brasília e tomou inevitável a ci-
rurgia para implantação de duas
pontes de safena e uma de mamária.

A Constituinte foi o divisor
que separou Covas do PMDB.
Depois de impor-se a Ulysses
Guimarães, elegendo-se líder do
partido, foi derrotado pelo Cen-
trão, bloco conservador que ga-
rantiu os cinco anos para Samey.
Antes mesmo da promulgação da
Constituição de 1988, Covas
uniu-se a Montoro e Fernando
Henrique para fundar o PSDB.

"Ele 
parece uma mula", disse

Ulysses, atestando com autoridade
de raposa política que Covas não ti-
nha o necessário jogo de cintura. A
trajetória de Covas não confirma a
avaliação de Ulysses. Mostra as os-
cilações de quem começou janista,
deu os primeiros sinais de mudança
após o golpe de 1964 e atingiu seu

Na Constituinte, Covas assumiu a
bandeira do nacionalismo e da in-
tervenção estatal na economia.
"Não aceitamos a tese neoliberal do
Estado quase inexistente", dizia. Ao
lançar-se candidato a presidente da
República pelo PSDB, em 1989,
pregou a necessidade de "um cho-
que de capitalismo" no país. 

"Um

choque de livre iniciativa, sujeita a
riscos e não apenas a prêmios", afir-
mou, numa referência direta às be-
nesses historicamente concedidas
pelo Estado brasileiro ao empresa-
riado. Dono de uma retórica pecu-
liar, assim definiu-se em meio aos
debates na Assembléia Constituin-
te: "Eu me considero um homem de
centro-esquerda. Mas até o Maluf
disse que é - e isso me faz descon-
fiar dessa classificação."

A eleição presidencial não foi
uma experiência das mais bem-su-
cedidas: Covas não conseguiu mais
que um modesto quarto lugar, com
7.790.392 votos. Em 1994. con-
quistou seu primeiro cargo no Exe-
cutivo pelo voto popular. Assumiu o
governo de São Paulo em 1995 com
uma dívida de _
RS 42 bilhões.
Demitiu 150
mil funcioná-
rios e, em 1997,
assinou o con-
trato de renego-
ciação da dívida
de São Paulo
com a União
pelo prazo de
30 anos. Con- 
cluiu o mandato
ostentando a medalha do sanea-
mento financeiro de São Paulo. Dis-
se que não queria, mas acabou acei-
tando a reeleição.

Os tucanos do PSDB viam nele
um trunfo para a sucessão do presi-
dente Fernando Henrique em 2002.
Covas só foi empossado no segun-
do mandato em 11 de janeiro de
1999, ainda se recuperando de duas
cirurgias feitas em dezembro de
1998. Ele havia se internado para
retirar um tumor benigno da prósta-
ta, mas os médicos descobriram um
segundo tumor, este maligno, que
exigiu a extirpação da bexiga.

No começo do segundo manda-
to. Covas se insurgiu contra a guer-
ra entre os estados para atrair em-
presas com isenções de impostos.
Bateu boca com o senador Antonio
Carlos Magalhães, cacique do PFL
que desviava para a Bahia as indús-
trias que Covas achavam ser um di-
reito adquirido de São Paulo. Na
frente interna, a crise da economia

auge como oposicionista em 1968. paulista fermentava insatisfações.

"Deus me deu a vida

e quem ganhou o

principal não pode
reclamar do

acessono

Novembro de 2000

Em maio de 2000, Covas foi atingi-
do na cabeça com o mastro da ban-
deira que um professor grevista em-
punhava. No mês seguinte, foi alve-
jado por pedras e limões atirados
por professores quando decidiu en-
trar no prédio da Secretaria de Edu-
cação. "Ninguém vai impedir o go-
vernador de entrar em uma secreta-
ria de estado pela porta da frente",
gritou aos grevistas. Entrou e saiu
pela porta da frente.

Ao mesmo tempo em que en-
frentava a ira de manifestantes,
Covas submetia-se a sessões de
quimioterapia. Em outubro, de-
pois de sentir fortes dores no intes-
tino, soube que o câncer tinha vol-
tado e mais agressivo. Chorando
diante das câmeras de TV, Covas
expôs seu infortúnio. O tumor ha-
via ressurgido entre a bexiga re-
constituída e o canal do reto. Um
segundo tumor surgiu no intestino
delgado. Um mês depois, Covas
voltou à mesa de cirurgia para uma
operação de sete horas que lhe am-
putou o reto e dez centímetros do
intestino. Na cirurgia, os médicos

fizeram a co-
Iostomia defini-
tiva, colocando
uma bolsa piás-
tica para reco-
lher o conteúdo
intestinal. Mas,
Covas não se
abateu. "Deus
me deu a vida e
quem ganhou o

 principal não
pode reclamar

do acessório", afirmou. Já fora do
hospital, emocionado, declarou:
"Não recebi nada do que pedi, mas
tive tudo que precisava".

Para tentar evitar o aparecimen-
to de novos focos de câncer, Mário
Covas começou, no dia 5 de janei-
ro, tratamento à base de imunotera-
pia. 

"Eu não vou morrer porque
não quero morrer", destemperou-
se. Cinco dias depois, em solenida-
de no Palácio dos Bandeirantes, o
governador demonstrou dificulda-
de de falar. No dia 10 de janeiro,
novo diagnóstico: o câncer que ata-
cava o governador tinha atingido a
meninge. O tratamento de imuno-
terapia foi suspenso.

Determinado, Covas tentou
manter a rotina de atividades com
inaugurações e viagens. Mas, no dia
23 de janeiro, a debilidade física
obrigou-o a se afastar do governo
do estado. Mesmo licenciado, che-
gou a fazer visita surpresa a obras.
"Enquanto eu tiver forças, vou to-
cando", disse Covas na ocasião.
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O ministro Geraldo Quinteto (C) vê envias usadas em combate

Exército ocupará fronteiras do Brasil

¦ Ministro da Defesa diz que idéia é criar um 
"cinto 

de segurança" para inibir o tráfico de drogas e o contrabando

MAKCO ANTONIO MARTINS

Toda a fronteira brasileira será
ocupada pelo Exército. 0 minis-
tro da Defesa. Geraldo Quintao
afirmou, na manhã de ontem, no
Rio. onde visitou a Vila Militar,
em Deodoro, Zona Oeste da cida-
de, que até o fim do ano cerca de
1.150 militares formarão pelotões
avançados na divisa com outros
países. A criação de um "cinto de
segurança" é uma tentativa, se-
gundo o ministro, de inibir o trá-
fico de drogas e o contrabando na
fronteira. Atualmente, existem 19
postos com o efetivo de 50 ho-
mens. A intenção é criar mais cin-
co até o fim do ano com priorida-
de para a região amazônica.

"Essa é a demonstração para
todo mundo, sobretudo para os
países mais industrializados, de
que o Brasil está tendo uma ação
efetiva também de combate ao
narcotráfico, ao crime organiza-
do e ao contrabando. Isso é ne-
cessário, ainda mais numa região
como aquela, da Amazônia bra-
sileira. de cinco milhões de qui-
lômetros quadrados", afirmou o
ministro. Em companhia do co-
mandante do Exército, general
Gleuber Vieira, e do comandante
do Comando Militar do Leste
(CML), general Luiz Seldon da
Silva Muniz, Quintão acompa-
nhou a apresentação da Força Ta-
refa Santos Dumont, formada
por 900 pára-quedistas, respon-
sáveis por missões na selva.

Quintão adiantou que a preo-
cupação do governo brasileiro

não fica limitada apenas à fron-
teira com a Colômbia. Países co-
mo a Bolívia, Peru. Venezuela e
Guiana também serão vigiados.
"É uma região de floresta, com
montanhas, rios e uma densidade
demográfica muito baixa. Há
também muitos índios, que tem
se aproximado da civilização.
Existe a necessidade de se ter ali
uma linha de segurança nacional
ao longo da fronteira. A respon-
sabilidade de sua defesa é das
Forças Armadas, inclusive o
Exército", disse.

O ministro informou que o tra-
balho dos pelotões avançados será
beneficiado com a atuação do Sis-
tema Integrado de Vigilância da
Amazônia (Sivam). "E inegável a
necessidade de recursos. Mas, a
sociedade tem que se convencer
que todo o esforço é necessário
para se manter a soberania de um
país continental como o nosso. O
Sivam está sendo uma grande
conquista para o país. Com ele, se
pode controlar o espaço aéreo e
ainda fazer o assessoramento da
parte terrestre", garantiu.

Além dos militares, cerca de
50 em cada pelotão, o ministro co-
mentou que, se necessário, os pos-
tos podem contar com o reforço
de equipes do Rio, Taubaté (SP) e
Manaus (AM) para operações na
fronteira do país. Ele acredita que
conseguiu mobilizar o Congresso
para a necessidade de implantação
dos pelotões. 

'Tenho lutado por
isso por reconhecer a importância
para a manutenção da soberania
nacional", disse Quintão.

Fotos de Cario Wrede
,/cü
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Militares, usando loucas ninjas, mostram o treinamento que receberam do Exército para atuar nos novos postos de fronteira

Batom, enxadas e 
protestos

Lavradoras fazem

manifestações

em todo o país
VILMA SILVEIRA

BRASÍLIA - As trabalhado-
ras rurais querem marcar o Dia
Internacional da Mulher, come-
morado amanhã, com protestos
em 25 capitais do país contra o
modelo agrícola e agrário do go-
verno. Estão previstas manifes-
tações em frente a bancos e a se-
des do Ministério da Agricultura
nos estados. Uma das coordena-
doras da mobilização, Ivanete
Tonin, não descarta a possibili-

dade de ocupações de órgãos pú-
blicos. Na pauta das reivindica-
ções específicas, as mulheres do
campo querem acesso à saúde e
a direitos previdenciários.

A manifestação é organizada
pela Articulação Nacional de
Mulheres Trabalhadoras Rurais,
que quer reunir cerca de 40 mil
mulheres em acampamentos em
praças públicas, ginásios e sa-
lões paroquiais."O Dia Internacional da Mu-
lher não é de festa. E de luta e
de tornar público para o Brasil
o atual modelo agrícola e agrá-
rio do governo Fernando Henri-
que que privilegia os grandes
grupos internacionais em detri-

mento dos pequenos agriculto-
res", afirma Ivanete.

Enquanto as mulheres protes-
tam nos estados, uma comissão
tenta em Brasília levar suas rei-
vindicações a ministros e parla-
mentares. Hoje está prevista
uma audiência com o ministro
do Desenvolvimento Agrário,
Raul Jungmann, e com represen-
tante do ministro-chefe da Casa
Civil, Pedro Parente.

As mulheres trabalhadoras
rurais querem cobrar dos presi-
dentes da Câmara, Aécio Neves
(PSDB-MG), e do Senado, Jader
Barbalho (PMDB-PA). pressa
na votação de projetos como o
que estabelece limite para a pro-

priedade rural e o que transfere
para a esfera federal os crimes
contra trabalhadores rurais.
Com dificuldades de comprovar
o trabalho rural para efeito de
aposentadoria, as mulheres que-
rem que o bloco de notas da ven-
da da produção sirva como um
comprovante da atividade rural.
Esse bloco de notas é usado ape-
nas nos estados do Sul.

Na área da saúde, as mulheres
rurais defendem a reserva de ti-
chas médicas nos postos para que
sejam atendidas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Também
querem a extensão ao campo do
atendimento do médico da famí-
lia, programa do governo federal.

Vacinação contra febre amarela

ALESSANDRA MELLO
Agência JB

BELO HORIZONTE - Até o
próximo dia 31, a população de
98 municípios mineiros - que cor-
rem o risco de serem atingidos pe-
la epidemia de febre amarela que
ocorre na região centro-oeste do
estado - deverá ser vacinada para
evitar a propagação da doença que
já se aproxima da região metropo-
litana da capital. A imunização

em massa foi determinada pelo
Ministério da Saúde.

Seis milhões de doses da vaci-
na deverão chegar ao estado até o
fim desta semana. A vacinação vai
ocorrer nos 54 municípios do cen-
tro-oeste mineiro, em todas as 37
cidades da região metropolitana,
incluindo a capital, e em sete ci-
dades da zona metalúrgica. Desde
23 de janeiro, 12 pessoas já mor-
reram de febre amarela.

Segundo a superintendente de

epidemiologia da Secretaria esta-
dual de Saúde, Valéria de Melo
Rodrigues, os municípios que
passarão pela vacinação em massa
registraram ou são vizinhos dos
locais onde a doença já apareceu.
"Os municípios que têm afluentes
do rio Pará também vão ser vaci-
nados", afirma. Nesse rio foi loca-
lizado o mosquito Haemagogus,
vetor da febre amarela.

Valéria informou que deverá
ser feita uma fiscalização rigo-

rosa pelas prefeituras do fluxo
de pessoas que entram e saem '

da região atingida pela epide-
mia. Viajantes e turistas que
chegam de outros estados e re-
giões de Minas também deverão^
ser imunizados.

Ao todo foram notificados 36 '

casos suspeitos da doença. Seis^',
foram descartados por meio de
exames laboratoriais. Outros 11'
foram confirmados e 19 estão sen-
do investigados. .
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A reconfiguraçâo da
>

Mais liberdade

e conforto para todos.

Em todas as classes.

ÉH»
Assentos que se transformam
em leitos. A última palavra em

I conforto e privacidade.

iV>
Novos assentos que
proporcionam mais espaço' e conforto do que nunca.

Menos fileiras de assentos.

Ao voar na Primeira Classe, na Executiva ou na Econômica da American Airlines, agora você tem
mais espaço do que nunca. Mais espaço para esticar e cruzar as pernas e viajar confortavelmente.
Voe American. Temos mais espaço para você. Para reservas e informações, ligue para seu agente
de viagens ou para a American Airlines: SP (0xx11) 214-4000, POA 0800-12-4001, RJ (0xx21) 210-3126,
BH 0800-21-6176, Toll Free 0800-12-4001. Ou visite nossas lojas. São Paulo: Hotel Sheraton Mofarrej;
Renaissance Hotel; Jardim Europa - Av. Europa, 418; Centro • Rua Araújo, 216 - 9o andar. Porto Alegre:
Hotel Plaza São Ralael. Rio de Janeiro: Centro - Av. Presidente Wilson, 165 - 5o andar; Barra da
Tijuca - Avenida das Américas, 6700 - BI. II - Loja 109; Copacabana - Avenida Atlântica, 1702 - Lj. 8.
Belo Horizonte: Bairro Funcionários - Av. Bernardo Monteiro. 1539. Ou visite nosso web site: wWW.aa.ÇQm

AmericanAirlines"
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V tf ia a Revista Especial Ea^cação Dia $<\/^ no seu. jft
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Um panorama completo sobre o que está acontecendo com a educação jornal do brasil.
no Estado do Rio de Janeiro. Conheça o Projeto Nova Escola e outros mtmsmmaamBKlsasBm
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Argentina reabre feridas da ditadura

á Juiz considera inconstitucional lei do 
"Ponto 

Final", que anistiou os militares acusados de crimes nos anos 70 e 80

Buenos Aires - Reuters

PORTUGAL
Sonar acha ônibus

que caiu da ponte
Uma embarcação cia Marinha
equipada com sonar detectou on-
tem sinais do ônibus e dos carros
que despencaram de uma altura de
50 metros da ponte Hintze Ribei-
ro. domingo à noite, deixando cer-
cá de 80 mortos. Os objetos foram
localizados a 100 metros da ponte,
que ligava Entre os Rios a Castelo
de Paiva, no Norte de Portugal.
"Um mede 12 metros e outros
quatro assemelham-se a automó-
veis", disse um oficial, sugerindo
que tenham caído quatro, e não
dois carros como se pensava.

RÚSSIA
Vídeo mostra horror
da guerra chechena
O Memorial, um dos principais
grupos pró-direitos humanos na
Rússia, divulgou imagens de uma
cova coletiva onde se
encontravam os cadáveres de
pelo menos 48 chechenos (foto).
Muitos deles apresentam
mutilações e perfurações na
fronte, indício de execução
sumária. O grupo, que
documentou também os abusos
de Stalin, acusou o Exército
russo de perseguir não só
rebeldes, mas também inocentes
vistos como seus colaboradores.

ESTADOS UNIDOS
Bush nomeia novo

embaixador na ONU
O presidente americano, George
W. Bush. nomeou como
representante dos EUA nas
Nações Unidas o diplomata John
Negroponte. que já foi
embaixador no México,
Honduras e Nicarágua. Um
especialista em América Latina,
Negroponte foi membro do
Conselho de Segurança Nacional
durante a Guerra do Vietnã e
também na administração do pai
de Bush. É conhecido por sua
postura conservadora em relação
à política externa.

PARIS
Transexual brasileiro
concorre em eleição
Camille Cabral, transexual
brasileiro, concorrerá à
subprefeitura da 17a região
administrativa de Paris nas
eleições municipais de domingo,
informou o serviço em português
da BBC. Ela mora há duas
décadas na capital francesa e
converteu-se há alguns anos em
ativista dos direitos de
imigrantes, transexuais e
prostitutas de uma área pobre da
cidade. O Partido Verde ficou
impressionado com sua
campanha de combate à AIDS.

MARINA GUIMARÃES
Especial para o JB

BUí-NOS AIRf-S - Uma deci-
são inédita da Justiça abre as por-
tas para que a Argentina passe a
limpo sua história de impunidade
pelo desaparecimento de presos
políticos. O juiz federal Gabriel
Cavallo declarou ontem a incons-
(itucionalidade das leis de anistia
chamadas de Obediência Devida
e Ponto Final, que interrompe-
ram os processos penais e os jul-
gamentos de 1.180 militares da
ditadura de 1976 a 1983.

A decisão do juiz foi motiva-
da pelo processo contra Juan An-
tonio dei Cerro, conhecido por"Colores", e Júlio Simón, o "Tur-

co Juiián", reconhecidos pelo de-
«aparecimento do casal Gertrudis
Hlaczyk e José Poblete Roa. Os
réus já estavam processados pela
apropriação da filha do casal
Cláudia Victória Poblete, que ti-
nha oito meses na época, e agora
terão que responder pelas vidas
dos pais de Cláudia, que tem lio-
je 24 anos. Gabriel Cavallo rece-
beu uni pedido de inconstitucio-
nalidade das referidas leis por
parte do Centro de Estudos Le-
gais e Sociais (CELS), o que o le-
vou a ampliar suas acusações.

Presidida pelo jornalista Ho-
rácio Verbitsky, a entidade come-
mora a decisão que abre o maior
c mais importante precedente pa-
ra que ex-torturadores e assassi-
nos de presos políticos sejam jul-
gados e condenados. "A 

partir
deste momento, todos os inte-
grantes da cadeia de torturas,
principalmente quem as ordena-
va, poderão ser processados, o
que inclui o ex-general Guiller-
mo Suárez Mason e o ex-repres-
sor Raúl Guglielminetti", decla-
rou Verbitsky.

Insubordinação - As lei de
Ponto Final, de 1986. e de Obe-
diência Devida, do ano seguinte,
foram ditadas num momento em
que o primeiro governo da Amé-
rica Latina redemocratizada, o do
ex-presidente Raúl Alfonsín. es-
tava pressionado por um clima de
insubordinação 110 exército por
causa das citações judiciais con-
tra os militares denunciados por

violações de direitos humanos.
Uma das leis fixava uma data li-
mite para apresentação das de-
núncias, e a outra anistiava os en-
volvidos. No governo do presi-
dente Carlos Menem, ambas fo-
ram ratificadas.

Ouvidos pelo JORNAL DO
BRASIL, os penalistas Eugênio
Raúl Zaffaroni e Júlio Meier afir-
maram que as leis de anistia sem-
pre foram consideradas inconsti-
tucionais, pois procederam do
Congresso que tomou para si a
tarefa de julgar criminosos, um
trabalho que só pode ser feito por
juizes. O Congresso já revogou
tais leis, mas corresponde à Cor-
te Suprema de Justiça decidir so-
bre a anulação, o que em princí-
pio possibilitaria a reabertura das
causas arquivadas.

Importância - Com um ar-
gumento exposto em 120 pági-
nas, o juiz Gabriel Cavallo fez o
que os argentinos pedem há 14
anos: abriu uma porta para aca-
bar com a impunidade. Ele ba-
seou-se 11a reforma constitucio-
nal de 1994, na qual foram in-
cluídos. de forma soberana, todos
os pactos 11a área de Direitos Hu-
manos, dentre eles o que trata os
crimes de genocídio, imprescrití-
veis. Ou seja, a lei de Ponto Final
estaria abaixo da que afirma que
tais crimes não perdem jamais
sua vigência. Cavallo sabe que de
sua decisão cabe ainda apelação
e que o assunto ficará nas mãos
do Supremo Tribunal Federal,
mas está orgulhoso do feito: "Es-

ta foi minha decisão mais impor-
tante e a tomei porque não dese-
jo que os fatos monstruosos da
repressão sistemática venham a
ser repetidos", disse.

Desde que o assunto começou
a ser analisado por Cavallo, cer-
ca de 700 militares do Exército,
entre eles seu chefe, Ricardo
Brinzoni, solicitaram aos orga-
nismos públicos e privados toda
informação disponível que os
envolva em crimes cometidos
durante a ditadura, pois querem
saber com precisão se correm o
risco de ser processados por atos
cometidos no passado. Consta
que militares da Marinha e da
Aeronáutica farão o mesmo.

Condor usou

base dos EUA

WASHINGTON - Durante os
anos 70, militares de vários países
da América do Sul teriam usado
instalações americanas de comu-
nicação na Zona do Canal, no Pa-
namá, para trocarem informações
sobre a Operação Condor, a per-
seguição coordenada a adversá-
rios políticos e militantes de es-
querda. E o que sugere um docu-
mento sigiloso do Departamento
de Estado trazido recentemente a
público, informou o jornal ameri-
cano The New York Times.

O documento é um telegrama
enviado em 1978 pelo embaixa-
dor americano no Paraguai, Ro-
bert E. White, ao então secretá-
rio de Estado Cyrus Vance. Ne-
le. o diplomata comenta a infor-
inação: "Obviamente esta é a re-
de Condor. sobre a qual todos
nós temos ouvido falar nos últi-
mos cinco anos". Ao informar
Washington sobre o fato, White
recomendou ao governo que re-
visse esse procedimento, porém,
mais de 20 anos depois, disse
que nunca obteve uma resposta
da Casa Branca.

No telegrama, o então embai-
xador informava ter recebido a
informação durante visita do che-
fe de gabinete do presidente pa-
raguaio Alfredo Stroessner. No
encontro, foi o funcionário para-
guaio quem comentou com o em-
baixador o uso de uma instalação
americana 110 Panamá, onde fun-
cionava a Escola das Américas,
na qual os EUA formavam mili-
tares latino-americanos. "A insta-
lação é usada (...) - diz o texto do
telegrama - para coordenar infor-
inações e material de inteligência
entre diferentes países. Eles man-
têm o caráter confidencial ao em-
pregar a instalação americana
usando códigos bilaterais."

Peter Kornbluh. um pesquisa-
dor ligado ao Arquivo Nacional
de Segurança, disse ao Times que
o telegrama revelaria "conheci-

mento prévio, cooperação e aces-
so total" aos planos da Operação
Condor por parte dos EUA.

O juiz Cavallo fala ao telefone cipós declarar inconstitucional a lei que anistia os militares

Corrida à Justiça é esperada

BUENOS AIRES - "Na Argen-
tina é difícil prever a decisão da
Suprema Corte de Justiça porque
esta não se caracteriza por deci-
sões racionais, mas sim por aten-
der a interesses políticos", acusa o
advogado e diretor do Programa
de Direitos Humanos da Universi-
dade de Buenos Aires, Juan Ma-
nuel de Teodoro. O respeitado
professor disse ao JORNAL DO
BRASIL que acredita numa cor-
rida à Justiça para reabertura dos
casos arquivados. No entanto,
acha pouco provável que a Supre-
ma Corte confirme a decisão do
juiz Gabriel Cavallo. Apesar da
desconfiança, afirma que esta é a

grande oportunidade que a popu-
lação esperava para fechar as feri-
das deixadas pela perda e pela im-
punidade. 

"As feridas 110 povo só
podem ser fechadas quando há
justiça", declara.

A Justiça na Argentina sempre
foi alvo de críticas e de suspeitas.
Nos últimos anos. muitas foram
as denúncias de que os juizes, cu-
ja maioria foi nomeada pelo ex-
presidente Carlos Menem, eram
"subornáveis". Entretanto, há
uma teoria de que a sentença não
seria confirmada para evitar uma
crise institucional.

Um diplomata que preferiu
não se identificar afirmou que a

Argentina já vive "uma brutal cri-
se de modelo econômico e uma
instabilidade política . não seria
conveniente somar a este quadro
uma inquietação militar". Mas,
esse mesmo diplomata disse que o
país não está em paz com seu pas-
sado. "Ninguém esquece 30 mil
mortos e os efeitos Pinochet e
Garzón motivaram essa reviravol-
ta na Argentina". Os efeitos rela-
cionados dizem respeito ao Chile,
que está passando pelo processo
de denunciar os horrores da re-
pressão, e ao trabalho do juiz es-
panhol Baltazar Garzón, que se
converteu no maior caçador de ex-
ditadores. (M.G.)
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Orçamento militar recorde na China

¦ Pequim anuncia aumento de 18% nos gastos com a Defesa e condena os EUA pela venda de armamentos a Taiwan

Pequim - Reulers
PEQUIM - 0 governo chinês

anunciou ontem que vai aumen-
tar em cerca de 18% os gastos
militares para este ano e fez du-
ras ameaças sobre a possibilida-
de de os Estados Unidos vende-
rem armas a Taiwan. As medi-
das marcam uma posição firme
no relacionamento com os Esta-
dos Unidos, em especial com a
nova administração do presi-
dente George W. Bush.

O ministro das Finanças. Xi-
ang Huaicheng, disse aos 3 mil
delegados da Assembléia Na-
cional do Povo (ANP), reunidos
para a sessão anual do Parla-
mento, desde segunda-feira, que
vai destinar o orçamento recor-
de de 141 bilhões de iuans (USS
17 bilhões) ao Exército de Li-
bertação do Povo (ELP). O au-
mento no orçamento da Defesa
para este ano, em torno de 18%,
é bem superior à média de 12%
dos últimos anos.

Com isso, a China passa a
destinar 1,47% do PIB de cerca
de USS 4 trilhões à Defesa. Xi-
ang disse à ANP que o objetivo
do aumento é elevar os salários
de oficiais e soldados, mas o
ministro não deixou de comeri-
tar "a necessidade de atualiza-
çãò frente às mudanças dramáti-
cas no ambiente militar global e
de se preparar para defender e
combater em condições de uso
de tecnologia moderna, em es-
pecial alta tecnologia". A decla-
ração está sendo vista por ana-
listas como uma referência clara
ao projeto americano do escudo
antimísseis que ganhou força na
administração Bush.

Taiwan - Além disso, há
ainda o que o primeiro-ministro
chinês, Zhu Rongji, chamou, na
segunda-feira, ao abrir os traba-
lhos da ANP. de "o 

problema de
Taiwan". A China considera Tai-
wan como uma província rebel-
de e não foi à toa que o aumento
no orçamento de Defesa foi
acompanhado de uma condena-
ção dura à venda, pelos Estados

Liberais no

Japão buscam

opção a Mori

TÓQUIO - 0 primeiro-mi-
nistro japonês, Yoshiro Mori. te-
ria deixado patente sua decisão
de renunciar ao cargo em breve,
afirmou em sua edição de quar-
ta-feira o jornal local Asulii
Shimbun. Ele teria comentado
com a cúpula do partido que
anunciaria publicamente sua de-
cisão nos próximos dias, prova-
velmente na convenção do parti-
do, marcada para 13 de março.
A declaração parece indicar que
é mesmo o fim da linha para
Mori, completamente isolado
dentro de seu próprio partido e
com índices de popularidade ca-
da vez mais baixos.

Ontem foi a vez do ministro
da lustiça, Masahiko Komura -
ele também membro do Partido
Liberal Democrata - insinuar
que Mori deveria deixar o cargo
antes da eleições, previstas para
2004: "Acredito 

que ele dará um
bom exemplo e tomará a decisão
certa na hora certa".

Na segunda-feira, os parla-
mentares da bancada governis-
ta conseguiram evitar a aprova-
ção de uma moção de censura
contra Mori. Nos bastidores,
contudo, continuava o trabalho
de seus partidários em busca de
um substituto que consiga
manter algum apelo popular
mesmo pertencendo à desgas-
tada legenda governista. Vários
analistas condicionam a perma-
nência de Mori no poder ape-
nas a este fato.

O primeiro-ministro garante
que quer aprovar o orçamento
para o novo ano fiscal e recon-
duzir a economia do país de
volta ao caminho da prosperi-
dade, numa época de constan-
tes baixas-recorde na bolsa de
valores de Tóquio. Seu apoio é
cada vez menor. Sua populari-
dade está abaixo de 10% e, se-
gundo o Asahi, 25 das 41 se-
ções de seu partido querem sua
renúncia.

V

Wwm
Soldados chineses patrulham a capital: orçamento maior e acordo de cooperação com a Rússia, principal fornecedor de armas

Unidos, de armas ao governo
taiwanês. "Os Estados Unidos
devem reconhecer o grande peri-
go que esta operação envolve",
disse o ministro das Relações
Exteriores chinês, Tang Jiaxuan.
à imprensa, ontem, na ANP.

O presidente americano
George W. Bush deve decidir
até abril se autoriza ou não a
venda de um pacote de armas
requisitado por Taiwan na sema-
na passada. O pacote inclui qua-
tro navios destróieres com rada-
res de advertência rápida, para
prevenir ataques pelo ar, 24 he-
licópteros, 12 aviões de comba-
te contra submarinos, torpedos e

mísseis do sistema de defesa an-
tiniísseis Patriot - o mesmo uti-
lizado por Israel na Guerra do
Golfo, em 1991, contra os ata-
ques de Saddam Hussein. Além
disso, constam também do pedi-
do unidades do sistema de mis-
seis PAC-3, desenhado para
proteger aeroportos ou tropas
em campo de batalha.

EUA - O governo america-
no demonstrou preocupação
com as declarações do governo
chinês. O secretário de Estado
dos EUA. Colin Powell, disse
que não vê a China como um
país inimigo, mas como um par-
ceiro comercial e. ocasional-

mente, como um adversário na
região. No entanto, Powell não
deixou de demonstrar que vai fi-
car atento ao aumento de gastos
com a Defesa anunciado. "Nós
estaremos observando, veremos
como eles vão gastar todo esse
dinheiro. Vamos ver se isso de
alguma forma vai ameaçar os
nossos interesses na região ou é
só o caso de uma necessidade de
modernização", disse Powell.

O secretário também mos-
trou preocupação com relação a
Taiwan. "Nós estaremos em es-
pecial atentos à forma com que
o aumento anunciado se relacio-
nará com a situação de Taiwan,

se poderá apresentar alguma
ameaça", comentou Powell.

Além do problema da venda
de armas a Taiwan, as relações
entre a China e os Estados Uni-
dos se tornaram mais tensas
desde o início da administração
Bush com críticas duras de Pe-
quim ao projeto americano do
escudo antimísseis. Ao mesmo
tempo, os EUA acusam Pequim
de trabalhar no aprimoramento
do sistema de defesa antiaéreo
iraquiano. O ministro das Rela-
ções Exteriores da China apro-
veitou ontem para negar nova-
mente qualquer atuação de es-
pecialistas chineses em Bagdá.

Sharon toma 
posse 

em Israel
Jerusalém - AFP

JERUSALÉM - Um mês após a
vitória sobre o trabalhista Ehud
Barak, o primeiro-ministro eleito
de Israel. Ariel Sharon, toma pos-
se hoje, depois de ter concluído
acordos com oito partidos, que lhe
permitirão apresentar ao parla-
mento seu gabinete de "união na-
cional", integrado por cerca de 30
ministros, da centro-esquerda à ul-
tradireita. Sustentado por essa for-
mação bastante heterogênea, ele
tentará conter a intifada - a rebe-
lião na Cisjordânia e na Faixa de
Gaza - buscando a paz com os pa-
lestinos. É grande, no entanto, o
número de observadores que
põem em dúvida a possibilidade
de sucesso, dada a extrema diver-
sidade de pensamento - a respeito
do problema palestino - entre os
ministros que integram o gabinete.

A coalizão estabelecida pelo Li-
kud, de Sharon, reúne 73 dos 120
deputados, uma cômoda maioria
parlamentar, mesmo se consideran-
do que por causa de uma divisão
interna dentro do PartidoTrabalhis-
ta. nem todos os seus deputados es-
tejam dispostos a votar sempre com
o governo. Sharon conta em princí-
pio com os 19 representantes do Li-
kud, 23 trabalhistas, 17 do partido
religioso Shas, além dos de outras
formações políticas menores, como
a União Nacional, de ultradireita, a
BaAIiya, dos imigrantes russos de
Israel, e a ala direita do Partido do
Centro.

A solenidade de posse ocorre-
rá no parlamento, ante o presiden-

Ariel Sharon, do Likud, prepara-se para assumir o governo com apoio de uma ampla coligação

te do país, Moshé Katsavi. o cor-
po diplomático e mais de mil con-
vidados. Em discurso, Sharon
anunciará as linhas mestras de seu
governo e apresentará cada um de
seus ministros, entre os quais se
destaca, na pasta das Relações
Exteriores, o veterano político tra-
balhista e Prêmio Nobel da Paz,
Shimon Peres. Em seguida, os de-
pulados votarão a aprovação do
novo governo e será dada posse
formal ao primeiro-ministro.

Divergências - Os ministros
também exporão seus planos aos
deputados e a seguir irão ocupan-
do seus lugares, um por um, na
grande mesa instalada expressa-

mente no centro do plenário. Co-
mo os partidos participantes da
coalizão têm posições extrema-
mente conflitantes a respeito do
problema palestino, é de se prever
fortes desavenças entre os minis-
tros que os representam.

Ontem, ao anunciar a forma-
ção do governo de união nacional.
Sharon declarou: "Temos ainda
um longo caminho a percorrer até
restabelecer a segurança em nos-
sos lares. Mas é importante lem-
brar que Israel é o único lugar no
mundo em que os judeus têm o di-
reito e a possibilidade de se defen-
derem, por eles mesmos".

De acordo com Raanan Gissin,

porta-voz de Sharon, embora este
pretenda estabelecer negociação
política com os palestinos, isso só
será feito quando eles tiverem
cessado toda a violência, pois o
objetivo número um de seu gover-
no é garantir a segurança interna
do país. A polícia israelense, por
sua vez, anunciou que manterá o
estado de alerta máximo até o fi-
nal da festa do Purin, dia 12 pró-
ximo. Segundo informações obti-
das pelos serviços de segurança, o
grupo extremista Ezedim al Qa-
sam, braço armado do Movimento
da Resistência Islâmica (Hamas)
está preparando uma grande ação
na área de Tel Aviv.

Grupo radical assume atentado

CAIRO - Em nota enviada a
uma emissora de televisão dos
Emirados Árabes, o grupo extre-
mista palestino Ezedim al Qasam
assumiu ontem a responsabilidade
pelo atentado suicida cometido do-
mingo na cidade israelense de Na-
tania, no qual morreram quatro
pessoas, entre elas o autor do ata-
que, identificado como Ahmed
Ornar Eliyan, de 23 anos, morador

t '!

do campo de refugiados de Nur
Shams, na Cisjordânia. O noticiário
a respeito foi captado no Egito.

Ouvido pela agência Reuters
em Jenin, seu pai, de 56 anos, o
chamou de "herói" e exortou to-
dos os palestinos a seguirem seu
exemplo, até que - disse - "os sio-
nistas sejam expulsos de nosso sa-
grado território". No dia mesmo
do atentado, dirigentes do grupo

tinham elogiado a pessoa que o
cometera, mas não chegaram a as-
sumir sua autoria, só ontem final-
mente confirmada.

Depois de o Ezedim al Qas-
sam ter se responsabilizado pelo
crime, liackers não identificados
invadiram a página do grupo Ha-
mas na internet, substituindo-a
por um show de pornografia, o
que levou seu líder espiritual, xe-

que Ahmed Yassin, a acusar os
serviços de inteligência israelen-
ses de estarem por trás dessa ati-
tude. "Eles estão tentando desfi-
gurar a imagem do Islã e dos mu-
çulmanos", disse Yassim, para
acrescentar: "Essas 

pessoas estão
derramando nosso sangue e mas-
sacrando nosso povo todos os
dias, e assim não lhes foi difícil
cometer uma ação de tal tipo".

Aproximação

com Moscou

PEQUIM - Além do anúncio
do aumento do orçamento relati-
vo à Defesa e da condenação ex-
plícita à venda de armas pelos
Estados Unidos a Taiwan, o mi-
nistro chinês das Relações Exte-
riores, Tang Jiaxuan, revelou on-
tem que os governos de China e
Rússia irão firmar, ainda este
ano. um acordo que reforça a
aliança estratégica entre os dois
países. O Tratado Bilateral de
Amizade e Cooperação deverá
ser assinado no próximo mês de
julho, em Moscou, pelos presi-
dentes Jian Zemin, da China, e
Vladimir Putin, da Rússia.

O ministro declarou que o
acordo não é uma aliança nos
moldes da que houve entre a
China e União Soviética, du-
rante a Guerra Fria, e que não
está dirigido a nenhuma "ter-
ceira parte" que poderia estar
envolvida, numa referência ex-
plícita aos Estados Unidos. "E
somente um relacionamento
normal de país para país", dis-
se o ministro. China e Rússia
vêm criticando duramente o
plano dos EUA de criar um sis-
tema de defesa antimísseis. Os
dois países também condena-
ram abertamente os recentes
bombardeios ao Iraque realiza-
dos por caças americanos e
britânicos.

Além do acordo, o ministro
também anunciou que o presi-
dente russo, Vladimir Putin, irá
visitar a China duas vezes ain-
da este ano. Tang comentou
que os dois países passam por
um momento de "relaciona-
mento extraordinário", tanto no
campo político, como no co-
mercial, científico e tecnológi-
co. A Rússia, nos últimos anos,
se tornou o mais importante
fornecedor de armamentos ao
governo chinês.

Adolescente

usou arma do

pai nos EUA

SANTEE, EUA - O estudante
de 15 anos que matou dois cole-
gas e deixou 13 feridos na Esco-
Ia Santana disparou 30 tiros e re-
carregou a arma quatro vezes
antes de se render à polícia. 

"Po-

deria ter sido muito pior", disse,
ontem o xerife de Santee, conda-
do de San Diego, na Califórnia.
O adolescente Charles Andrew
Williams, autor dos disparos, ti-
nha ainda dez balas, oito delas
no revólver calibre 22. O deteti-
ve Jerry Lewis disse que a rapi-
dez dos policiais impediu que o
número de mortos fosse maior.

Na casa de Williams, que se
transferiu com o pai de Knoxvil-
le, em Maryland, para Santee no
ano passado, foram aprendidos
sete fuzis. O revólver usado no
crime fazia parte da coleção de
armas de seu pai. Em três minu-
tos, com um sorriso no rosto que
impressionou os colegas, Char-
les Williams entrou atirando no»
banheiro dos meninos, onde um'
deles foi morto com um tiro nà i
nuca e outro ficou ferido, mor-í
rendo mais tarde no hospital/!
Depois, ele se posicionou no
corredor e voltava ao banheiro
para recarregar o revólver.

Na pacata Santee, de 58.000
habitantes, houve romaria on-
tem à Escola Santana, que sus-
pendeu as aulas para assistir
aos alunos. O estudante An-
drew Kaforey recorda-se de
que Williams estava "sorrindo, '*
como sempre fazia" ao reagir ?
às brincadeiras dos colegas, t
que o chamavam de "magrice-:
Ia" e "aleijão". Ontem, Wil-
liams foi formalmente acusado
e terá de responder por seus
atos como adulto. Em tese, não
é impossível que seja condena-
do à morte. Cem testemunhas
já foram interrogadas, entre
elas muitas das que ouviram os !
planos de Williams, mas duvi-
daram de que ele os pusesse;
em prática.
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Região Sul - Pancadas de chuva desde o norte do Rio
Grande do Sul até o Paraná, devido ao deslocamento de um
sistema frontal.
Região Sudeste - 0 calor e áreas de instabilidade mantêm
as condições de chuvas no periodo da tarde e noite.
Região Centro-Oeste - Chuvas em forma de pancadas no
sul do Mato Grosso do Sul, Goiás e leste do Mato Grosso.
Região Norte - As chuvas concentram-se no Pará e leste
do Amazonas.
Região Nordeste - Persistem as condições de chuvas
isoladas no interior do Piauí e Maranhão. Na faixa
litorânea, a nebulosidade aumenta no fim do dia.

AER0P0RT0S

AER0P0RT0S TEMPO VISIBILIDADE
GALEAO PN/PC BOA/MOD
SANTOS DUMONT PN/PC BOA/MOD
MANAUS PN/PC BOA/MOD
FORTAIEZA PN BOA
RECIFE PN BOA
CONFINS PN/PC BOA/MOD
BRASILIA PN/PC BOA/MOO
CONGONHAS PN/PC BOA/MOD
6UARULH0S PN/PC BOA/MOD
VIRACOPOS PN/PC BOA/MOD
CURITIBA PN/PC BOA/MOD
PORTO ALEGRE PN BOA
LEGENDA CK - CHUVA PC - PANCADAS DE CHUVA:
NB - NUBLADO; PN ¦ PARCIALMENTE NUBLADO;
SOL - SOL; RED - REDUZIDA; MOD • MODERADA

ONDAS E MARES

Hora Altura Hora Altura
Rio de Janeiro
Alta 03h02m 1.2
Baixa 09h26m 0.3
São João da Barra
Alia
Baixa
Macaé
Alta
Baixa
Cabo Frio
Alta
Baixa

03h36m 1.1
08h44m O.Z
02h39m 1.2
08h18m 0.2
02h53m 1.2
08h42m 0.4

14h12m 1.0
21ti27m -0.1
14h46m 1.0
20h45m -0.1
13h49m 1.0
20h19m -0.1_
14h14m 1.0
20h46m 00

(Q) N0MUNDQ

CIDADE TEMPO MAX MlN
AMSTERDAM Nublado 4
BARCELONA Encobcrto 16 13
BERUM Pare. Nublado 00
BRUXELAS Pane, de Chuva 6
BUENOS AIRES Pane, de Chuva 25 20
CARACAS Pare. Nublado 31 24
CANCUN Pare. Nublado 23 21
CHICAGO Encoberto 00 -6
EST0C0LM0 Neve 1
GENEBRA Pane, de Chuva 6
HELSINQUE Encoberto 00
LIMA Pane, de Chuva 22 17
LISBOA Chuva 17 15
LONDRES Panc.de Chuva 11 8
LOS ANGELES Chuva 12 10
MEXICO Nublado 21 7
MIAMI Sol 19 14
MONTEVIDEU Chuva 26 22
MOSCOU Neve -4 -7
NOVA IQRQUE Neve -1
ORLANDO Sol 14 10
PARIS Panc.de Chuva 13 10
ROMA Encoberto 13 TIT
SANTIAGO Sol 20 15
SlDNEI Chuva 23 19
TOOUIO Nublado 11 5
TORONTO Neve -1 -5
VIENA Pare. Nublado -3
WASHINGTON Neve -3

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

Julgamento de ação é adiado
O julgamento da ação movida pela Associação Sul-africana de * 1
Indústria Farmacêutica (PMA) contestando a permissão para
fabricação ou importação de medicamentos genéricos contra a Aids j
na África do Sul foi adiado para 18 de abril. A decisão da Justiça ; j
tem por objetivo dar tempo à PMA para preparar sua defesa contra,!
as inesperadas testemunhas reunidas por grupos pró-genéricos. No ;!
Quênia, o Ministério da Saúde anunciou que permitirá a importação
de genéricos anti-Aids. 1.1

MIR
Rússia faz seguro

para cobrir danos
A Rússia fez um seguro de
US$200 milhões para cobrir
possíveis danos causados pela
queda da estação espacial Mir.
Antes, de cair no Oceano Pacífi-
co entre os dias 17 e 20 deste
mês, fragmentos da estação se
espalharão ao longo de 6 mil km.

ALEXANDRIA
Fundação da cidade

gera divergências ;
Arqueólogos do Museu Greco- j
romano de Alexandria estão •-
afirmando que a cidade já
existia antes da chegada de
Alexandre Magno. No Egito,
pesquisadores contestam a tese,.
dizendo que foi Alexandre queni
liderou as construções no local.

Transplante ósseo teve recorde

Ao contrário do que acontece
com a cartilagem, o transplante de
osso não exige a doação em vida.
O problema é outro: o pequeno
número de hospitais capacitados
para realizar a cirurgia. Além do
Hospital de Traumato-Ortopedia,
existem apenas mais três (uin no
Paraná e dois em São Paulo). E to-
dos sofrem com a falta de

doadores. Para conscientizar a
população do problema, o hospi-
tal fez um mutirão, a Semana do
Transplante, no mês de fevereiro e
conseguiu, em apenas sete dias,
fazer 40 cirurgias. A média anual
é 60.

A falta de doadores resulta da
desinformação. "As 

pessoas
acham que os cadáveres não terão

repostos os ossos retirados", diz a
enfermeira Célia Bruno, respon-
sável pelas duas câmaras de os-
sos do Hospital Traumato-Orto-
pedia, explicando que próteses
de plástico substituem a parte do
esqueleto doada. Em 80% dos ca-
sos de morte encefálica -
condição para que o paciente doe
seus órgãos as famílias não au-

torizam a captação dos ossos.
"O apelo pela doação não é

tão grande, pois o osso não é vi-
tal como o fígado ou o rim. O
transplante neste caso não é uma
situação de vida ou morte; en-
volve qualidade de vida", afirma
Célia, ensinando que, diferente-
mente dos órgãos, o osso não
provoca rejeição.

Boston - Reuters

Sem aula, crianças brincaram com morros de neve de 60cm

Nevasca castiga

Nova Inglaterra

BOSTON - A tempestade
que castigou o leste dos Esta-
dos Unidos ontem deixou par-
tes da Nova Inglaterra sob 60
centímetros de neve. Em Mas-
sachusetts, 80 mil pessoas fica-
ram sem eletricidade, as aulas
foram suspensas e muitos falta-
ram ao trabalho. Já em Nova
Iorque, as previsões catastrófi-
cas de que esta seria a maior
nevasca dos últimos 50 anos
não vingaram e moradores pas-
saram o dia questionando a efi-
cácia do sistema de meteorolo-
gia.

Massachusetts e Connecti-
cut estão operando em estado
de emergência. A situação em

algumas áreas da Nova Ingla-
terra pode piorar hoje com o
aumento da maré. Vôos que de-
veriam partir da Filadélfia e
Nova Iorque continuavam can-
celados.

Em Maine, onde moradores
de cidades litorâneas abandona-
ram suas casas para se abrigar em
campos da Cruz Vermelha, o go-
vernador, Angus King, se disse
preparado para decretar estado de
emergência, se necessário. A
tempestade também atingiu o Ca-
nadá, principalmente na fronteira
com os Estados Unidos. No sul
de Quebec e Ontário, a camada
de neve alcançou 20 centímetros
e os ventos chegaram a 90km/h.

Príon infecta

espécies

WASHING TON - A suspeita
de que o mal da vaca louca possa
ser transmitido aos humanos au-
mentou ontem com a publicação
na Nature de um estudo america-
no em que príons (proteínas que
causam o mal) híbridos se mos-
traram capazes de infectar duas
espécies de levedura. A transmis-
são entre espécies diferentes es-
taria relacionada à capacidade da
proteína de modificar sua forma,
adaptando-se ao organismo do
hospedeiro.

As levedura foram escolhidas
pelos pesquisadores (Saccha-
romyces cerevisiae e Condida al-
bicans) da University of Califor-
nia, em São Francisco, porque as
proteínas desses fungos são fácil-
mente manipuladas em laborató-
rio e bastante semelhantes às hu-
manas. O príon de uma espécie
foi misturado ao da outra, resul-
tando numa proteína híbrida, ca-
paz de infectar as duas leveduras.

"O 
que aprendemos com o

¦ - - iexperimento e que os pnons de
ovelhas podem ter se modificado
no processamento da carne e dos
ossos dos ovinos para a produ-
ção de ração e assumido uma
forma compatível com o organis-
mo dos bovinos. As vacas que se
alimentaram da ração animal po-
deriam, então, ter contraído a
doença das ovelhas", explicou
Jonathan Weissman, um dos lí^
deres do estudo.

Nos bovinos, a proteína terià
transformado-se ao passar de ani--
mal para animal e assumido um£
resistência tal que, mesmo coziiia
ou assada, a carne dos animai^
contaminados conservaria m)
agente infeccioso, transmitindo-<j>
aos humanos.

No homem, o príon se apre^
senta em pelo menos duas foi-}
mas. Uma delas causa a doen^à
de Creutzfeldt-Jakob (DCV);^à
outra está relacionada com o kúj-
ru, de sintomas semelhantes
que afeta uma tribo africana. J

condroblastos a partir da cartila-
gem retirada do próprio paciente
que receberá o enxerto. Um peda-
ço com volume de 0.5 centímetro
cúbico, geralmente extraído do
dedão do pé, é suficiente para pro-
duzir a quantidade necessária para
o transplante. O enxerto fica pron-
to em duas semanas.

"Ainda estamos definindo os
métodos de cultura e as condi-
ções ideais, mas esperamos co-
meçar a produção em breve e de-
vemos fazer parcerias com outros
hospitais, públicos e privados",
adianta o histologista. A produ-
ção de cartilagem em laboratório
é importante porque, para con-
servar a elasticidade, o tecido
não pode ser armazenado, pois
resseca e enrijece. Ao contrário
do que acontece com ossso.

O Hospital de Traumato-Or-
topedia tem dois frigoríficos
com capacidade para receber os-
sos de dez doadores. Parece pou-
co, mas cada doador resulta em
material para até 20 transplantes.
"O transplante de osso difere dos
outros porque um único é dividi-
do em segmentos e usado em di-
ferentes cirurgias. O osso é tritu-
rado e moldado para cada pa-
ciente. Isso permite que pedaços
de uni fêmur (osso da coxa) seja
implantado no lugar de ossos do
crânio por exemplo", ensina Sér-
gio Cortes.

¦ Tecido vai ser

usado pai a reparar

articulação lesada

DANIELLE NOGUEIRA

Lesões nas juntas deixarão de
ser motivo de preocupação. Ge-
ralmente substituída por próte-
ses que devem ser trocadas de
tempos em tempos, a cartilagem
perdida cm acidentes poderá ser
reposta pelo tecido cultivado in
vilro. Acordo fechado entre o
Hospital Universitário da UFRJ
ç o Hospital de Traumato-Orto-
pedia, no Centro, cria o primeiro
laboratório de produção de carti-
lagem do Brasil. As cirurgias co-
meçarão a ser feitas em caráter
experimental até o fim do se-
mestre.

O laboratório será instalado
no hospital universitário, que for-
necerá o material para o Trauma-
to-Ortopedia, ligado ao Ministé-
rio da Saúde. "Eles (UFRJ) en-
tram com a técnica e nós entrara-
mos com a parte clínica", diz o
ortopedista Sérgio Cortes, chefe
de transplante de ossos do Trau-
mato-Ortopedia. Com a parceria,
Sérgio espera dar impulso às
operações feitas no hospital e
atingir a meta dc 200 transplan-
tes por ano, além de encurtar a
longa fila de espera. São 400 pa-

A produção de cartilagem dará novo impulso aos transplantes

cientes aguardando em todo o es-
tado.

Hoje, quando uma pessoa so-
fre uma lesão e há perda de carti-
lagem, em seu lugar é implantada
uma prótese, que, por ter vida
útil de no máximo 20 anos, preci-
sa ser trocada constantemente. O
cultivo in vitro de células de car-
tilagem, os condroblastos, permi-
tirá reconstituir o tecido lesado,
facilitando a recuperação dos

movimentos do paciente."A cartilagem é um tecido
elástico encontrado nas articula-
ções que serve de sustentação e
dá mobilidade aos membros. Por
ser flexível, ela impede que os
ossos se desgastem, o que provo-
caria dor", explica o histologista
Radovan Borojevic, da UFRJ.

Com técnica semelhante à usa-
da no cultivo de células da pele, a
equipe de Borojevic vai cultivar
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aérea

1 Gol dará desconto* inédito em passagens fora dos horários de pico. Transbrasil e Vasp aumentam número de vôos

Alta infidelidade
NILSON BRANDÃO JÚNIOR

A quantidade de vôos na ponte
aérea Rio-São Paulo aumentará
26% nos próximos dois meses. A
Gol planeja entrar na rota e a
Transbrasil e a Vasp ampliarão a
quantidade atual de vôos. No to-
tal, serão quase 25 novos vôos por
dia entre os aeroportos de Santos
Dumont (RJ) e Congonhas (SP).
Além do aumento da oferta de ta-
rifas promocionais, chega à rota,
pelas asas da Gol, o conceito, dé
preços diferenciados por horários
ao longo do dia, uma estratégia
comum em outras pontes aéreas
jio mundo.
* • A Gol prepara-se para cobrar o
mínimo de RS 79.00 por cada tre-
jcho na rota e o máximo de RS
99,00, conforme a demanda. Nos
jiorários de menor procura, o preço
será inferior. Nos momentos de pi-
co, a tarifa será maior. A estratégia
da empresa aérea de Constantino
de Oliveira, o Nenê, vem sendo
discutida dentro da empresa, que
está definindo se pleiteará seis, oi-
to ou dez vôos por dia na rota.

Lobby contra - A empresa
não havia entrado, até ontem, com
o pedido de autorização para voar
na rota no Departamento de Avia-
çâo Civil (DAC). Apesar do lobby
contrário dos grandes grupos aé-
reos nacionais, que gostariam que
a Gol não voasse nos aeroportos
centrais, o pedido deverá ser acei-
to. Tanto que, neste momento, o
modelo de avião com o qual a Gol
opera, o Boeing 737-700, está em
processo de homologação para
poder operar no Santos Dumont.

Isto porque o aeroporto tem
numa direção da pista o morro do
Pão de Açúcar e, na outra, a Pon-
te Rio-Niterói. Para iniciarem
operação e substituírem os anti-

gos turboélices Electra, no segun-
dó semestre de 1991, os jatos 737-
300 da antiga Ponte Aérea tam-
bém tiveram de passar por testes e
serem homologados. Além da ho-
mologação, a Gol precisa receber
o sétimo jato da frota para poder
começar os vôos entre os dois ae-
roportos centrais.

Se usasse um dos seis aviões
das rotàs nas quais voa hoje, a Gol
desmantelaria süa rede e demoraria

a consolida^ as ligações atu-
mais um ja-

mado por MárifiÍBSltòx diretor de
vendas da Gol. A companhia não
desativará a ligação entre os aero-
portos de Galeão e Congonhas, ho-
je em operação com os mesmos
preços que praticará na ponte aé-
rea. Esta semana, a Gol foi autori-
zada a voar para Curitiba e Recife.

Vitrine - A rota entre os aero-
portos centrais do Rio e de São
Paulo, usada por formadores de
opinião, empresários e executi-
vos, é considerada o filé mignon
da aviação comercial brasileira,
em especial pela visibilidade que
dá às empresas. É isto que explica
o fato de algumas delas operarem
o trecho com prejuízo. Pior seria
ficar fora da rota e não ter a cha-
mada experimentação do serviço.
No ano passado, o tráfego no tre-
cho avançou 17% sobre 1999, so-
mando 3,6 milhões de passageiros
embarcados nos dois aeroportos -
no mesmo período, o tráfego do-
méstico total cresceu 12,6%.

Além da Gol, a Transbrasil au-
mentará de 12 para 18 a quantida-
de de vôos diários, a partir do pró-
ximo dia 19. Em meados de abril,
será a vez de a Vasp avançar de 14
para 23 vôos. Hoje, a Transbrasil
cobra entre RS 128,00 e R$ 183
cada trecho da viagem, conforme

Performance das empresas aereas

Varig
Rio Sul

Nordeste
TAM

Transbrasil
interbrasil

Vasp
Passaredo

Trip
Pantanal

Penta
Gol

58%
51%

56%
——— 47%

— 60%
——— 60%

^—59%
I— 57%

58%

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 54%

"i i'i ^>1 iliZiMail iiW>ULWi]f
Varig -8% ¦

Rio SuT| -5% I
Nordeste -26% HHI

TAM
Transbrasil
Interbrasil -25% IHH

Vasp
Passaredo -57%

Trip
Pantanal -19% IBfll

Penta NF
Gol —

I 35%
11%

5%

1.011%

fonte: DAC

a antecedência. E a Vasp, preço
único de R$ 104,00. Os grupos
TAM e Varig, líderes na rota, pra-
ticam as tarifas mais altas, de R$
208,00, mas trabalham com acor-
dos para clientes corporativos, que
ganham descontos conforme o vo-
lume de reservas e a fidelidade.

"Precisamos ver se há slols
(espaços de tempo para pouso e
decolagem) para este aumento de
vôos. Agora, uma vez autorizado,
veremos o posicionamento dos
concorrentes", disse Roberto Ma-
cedo, vice-presidente comercial
da Varig, que tem 37 vôos diários

entre os dois aeroportos. A TAM,
com 32 vôos por semana, quer
consolidar este ano as mudanças
que implementou durante o ano
passado na rota, como vôos de
meia em meia hora, uso de jatos
da Airbus e duas classes (executi-
va e econômica).

"Esta é uma rota em que o pas-
sageiro quer ir no próximo vôo",
diz Luiz Eduardo Falco, vice-pre-
sidente de vendas e marketing da
TAM, para quem, além da TAM e
da Varig, "há um grupo de franco-
atiradores" disputando os passa-
geiros no trajeto.

Grandes fabricantes mundiais
de aviões e turbinas acompa-
nham de perto o crescimento da
aviação comercial brasileira.
Não sem motivo. Querem vender
mais e deixar o menor espaço
possível para seus concorrentes
diretos. Por isso, tradicionais
parceiros de grupos aéreos na-
cionais assediam, neste momen-
to, companhias rivais. E, isto,
sem que ninguém reclame.

As americanas General Elec-
tric e Pratt & Whitney estão ne-
gociando com a TAM o forneci-
mento de motores. A empresa de
Rolim Amaro foi autorizada, em
novembro passado, a operar ro-
tas para o exterior que eram da
Vasp e prepara a expansão da
frota de jatos intercontinentais,
modelo A330, da Airbus. Cada
avião, que custa ao redor de USS
100 milhões, carrega USS 20 mi-
lhões em turbinas.

Sedução - A disputa é das
boas. As propostas dos fabrican-
tes de turbinas não se limitam
aos motores. Para seduzir o
cliente, dispõem-se a levantar o
próprio financiamento dos
aviões. As negociações começa-
ram no fim do ano passado e ar-
rastam-se até hoje. Para a GE,
tradicional parceira comercial da
Varig, o contrato representa uma
chance de cooptar a TAM para
sua carteira de clientes.

"Não batemos o martelo ain-
da", limita-se a comentar Luiz
Eduardo Falco, vice-presidente da
TAM. Ontem, executivos da Pratt
reuniram-se com a diretoria da
TAM, em mais uma rodada de en-
tendimentos. No Grupo Varig, a si-

tuação é similar, mas as conversas
dizem respeito aos aviões. Tradi-
cional cliente da Boeing, o grupo
líder no país retomou contato com
a Airbus, que concentra as enco-
méndas de grandes jatos da TAM.

Opções - Isto não significa
que a Varig deixará de comprar
aviões da Boeing. A empresa quer
apenas exercer o benefício de po-
der considerar as ofertas dos con-
correntes. Numa política de boa
vizinhança, aliás, não raro o vice-
presidente de vendas da Boeing
para a América Latina, Daniel Sil-
va, visita Rolim Amaro. Além dos
atuais clientes, a Boeing tornou-
se fornecedora da Gol.

A empresa americana já ven-
deu seis jatos 737-700 para a em-
presa de Nenê Constantino e até
novembro entregará outros quatro
aviões do modelo. Com isso, a Gol
tomou-se a sexta empresa latino-a-
mericana a utilizar estes novos ja-
tos no continente. "As duas novas
empresas de passageiros começa-
ram no Brasil com jatos da Boe-
ing, a Gol e a Nacional", diz Silva.

Airbus e Boeing travam forte
disputa na venda de jatos no con-
tinente e no mundo. No ano pas-
sado, o fabricante americano re-
tomou a frente na entrega de ja-
tos: foram 489 contra 311 da Air-
bus. A empresa européia, que em
2000 faturou USS 17,2 bilhões,
informa, contudo, que tem uma
carteira de encomendas maior
que a da concorrente: 1.626 con-
tra 1.612 da Boeing. O Grupo
Boeing faturou USS 51,3 bilhões
no ano passado, dos quais cerca
de 60% com a venda de aviões
comerciais. (N.B.J.)
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Covas é lei: de

responsabilidade

Algumas leis no Brasil costumam ser batizadas pelo nome de
seus autores. Afonso Arinos deu nome à primeira iniciativa legal
contra a discriminação racial, atualizada na Constituinte pela Lei
Caó (de autoria do então deputado Carlos Alberto de Oliveira, do
PDT-RJ). A constituinte Rita Camata (PMDB-ES) deu nome à lei
que limitou os gastos da administração pública com pessoal a 60%
da receita tributária líquida.

Covas foi o primeiro governador a cumprir a Lei Camata, até ho-
je tergiversada por administradores públicos e até pelo Congresso,
que protelou por três vezes o enquadramento dos estados c municí-
pios aos limites legais. Depois da Constituição de 1988, foi Mário
Covas o precursor da aplicação prática do princípio da austeridade
fiscal. Seria uma bela homenagem do Congresso batizar a Lei de
Responsabilidade Fiscal de Lei Mário Covas.

Ser austero, respeitar o dinheiro dos impostos pagos com sacri-
fício pela imensa maioria dos contribuintes (a carga fiscal brasilei-
ra chega a 31,75% do PIB e é altamente regressiva, pois cai mais
pesadamente, via impostos indiretos, sobre quem ganha menos c
não tem meio de sonegar) é a obrigação de todo homem público.
A deformação brasileira chegou a tal ponto que a ética e a coerên-
cia de posições, levadas a cabo por Mário Covas na política e na
administração pública, viraram exemplos.

Covas assumiu São Paulo, em janeiro de 1995. com as finanças
públicas em situação calamitosa, deixada por Luiz Antônio Fleury
Filho, secretário de Justiça de Orestes Quércia e cuja eleição me-
receu o seguinte comentário de seu patrono político:

- Quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor.
O Banespa sofreu intervenção do Banco Central em 31 de de-

zembro de 1994, último dia da gestão de Fleury c véspera da pos-
se de Covas. O novo governador encontrou o estado com déficit or-
çamentário dc RS 4,5 bilhões, ccjuivulcntc i\ 25,69í~ du reccitti tri-
butária, e a folha de pessoal com 920 mil funcionários públicos,
que consumiam quase três quartos de toda a receita.

Covas trabalhou duro, com o auxílio do secretariado, à frente o
economista Yoshiaki Nakano, secretário de Fazenda da primeira
administração. Cortou 180 mil funcionários. Renegociou contratos
em bases mais favoráveis. Fechou o colre. E lutou pelo aumento da
arrecadação. Sem se curvar à guerra fiscal dos estados concorren-
tes, que abriam mão da receita de ICMS para atrair nova indústria
ao país ou tirá-la do território paulista.

Em janeiro dc 1999, reeleito, iniciou o segundo mandato já com
superávit orçamentário de 0,2% e as despesas de pessoal abaixo de
60%. Este ano, com as finanças em ordem, pretendia inaugurar vá-
rias obras cm fase de conclusão que consumiram R$ 4,8 bilhões
em investimentos. O destino não quis que colhesse o que semeou,
mas seu exemplo ficará.

Como ficou o dc André Franco Montoro. o primeiro governa-
dor paulista eleito pelo voto direto depois da redemocratização, cm
1982. Montoro, que era do PMDB e depois foi um dos fundadores
do PSDB, com Covas e Fernando Henrique Cardoso, encontrou as
finanças paulistas também com enorme déficit e crescente endivi-
damento, deixados por Paulo Maluf e por seu vice, José Maria Ma-
rin, que o sucedeu quando saiu do governo, em maio de 1982, pa-
ra tentar a presidência da República pelo voto indireto no Colégio
Eleitoral.

O fiel escudeiro de Montoro foi o então secretário de Planeja-
mento, José Serra, que fez dobradinha com o secretário dc Fazen-
da, João Sayad, depois ministro do Planejamento de José Sarney
(vice dc Tancredo Neves, que venceu Maluf, mas não chegou a to-
mar posse, c morreu cm 21 dc abril dc 1985).

Vargas, outro exemplo
Outro exemplo da austeridade já tinha sido dado nos anos 30

por Getúlio Vargas. Ministro da Fazenda de Washington Luiz c
presidente da província do Rio Grande do Sul, antes dc se lançar
candidato à sucessão de Washington Luiz e depois liderar a mar-
cha que levou ao poder a Revolução de 1930, Vargas tinha horror
ao desperdício de dinheiro público, à orgia orçamentária e à irres-
ponsabilidade na emissão de títulos pelos estados e municípios que
levaram ao encilhamcnto dos anos 20.

Um dos seus primeiros atos foi proibir a emissão de títulos pú-
blicos pelos estados e municípios. A proibição vigorou até 1969,
quando o Senado Federal passou a autorizar o aumento dos limites
de endividamento. Getúlio Vargas era tão austero, tinha tal horror
à inflação - que sabia se alimentar da orgia orçamentária - que fez
constar da Constituição de 1937, outorgada de encomenda para o
Estado Novo, tendo o jurista Francisco Campos se inspirado na
Constituição do Estado Fascista dc Benito Mussolini, a possibiji-
dade de intervenção federal no estado que apresentasse déficit or-
çamentário por dois anos seguidos. Mário Covas, que nasceu cm
Santos, em 1930, cresceu e se forjou politicamente inspirado nos
pilares do gctulismo.

Desafio de Murphy
José Luis Machinea caiu porque já não tinha mais crédito para pe-

dir novo waiver (perdão) ao FMI pelo não-cumprimento das metas fis-
cais trimestrais. Desde a sua posse, Fernando dc la Rúa não consegue
cumprir as metas fiscais acertadas com o FMI. Até o primeiro trimes-
tre dc 2000, o FMI tolerou. Primeiro, por causa do impacto da desva-
lorização do real na economia argentina. Depois, porque Carlos Me-
nem deixou as finanças em petição de miséria.

Mas, desde o segundo trimestre do ano passado, quando o go-
verno de La Rúa apresentou seu segundo pacote fiscal, o FMI foi
relevando os estouros. O virtual estouro do primeiro trimestre fez
Machinea perder o crédito. O ex-ministro da Defesa, o economis-
ta ortodoxo Ricardo Lopes Murphy, entra com crédito para conse-
guir o waiver, mas novo perdão cm junho, se as metas do segundo
trimestre falharem, será mais difícil...

Sua receita para garantir o ajuste fiscal, difundida desde os tem-
pos cm que era economista-chefe da Federação de Investigações
Econômicas para a América Latina (Fiel), é aparentemente simples:
simplificar o sistema fiscal, mediante redução das alíquotas para
combater a sonegação (o que se prega há muito no Brasil), e fortalc-
cimento da Dircción General Impositiva (DGI), a Receita de lá, pa-
ra fechar o cerco contra a evasão fiscal.

A carga tributária argentina está cm torno de 20% do PIB e a
sonegação é estimada em 2,5% do PIB. (No Brasil, a sonegação fi-
ca em 5%, pelo menos). A arrecadação só não cairá (com a redu-
ção de alíquotas) se a economia crescer (aumentando o bolo tribu-
tário) e a DGI for eficiente. Murphy tem dc três a quatro meses pa-
ra mostrar serviço. Será uma luta contra o tempo. E o descrédito dc
um país engessado pelo câmbio fixo.

Esta coluna é publicada às quartas, às sextas e aos domingos.
c-mail pura esla coluna: gnic@jb.coni.br

Napster terá 72 horas

para 
bloquear músicas

¦ Gravadoras indicarão arquivos. 
'Hackers' 

roubam dados de 98 mil na Amazon

SÃO FRANCISCO - Será o
fim da festa para a música na in-
ternet? A juíza Marilyn Hall Pa-
tel, da Justiça da Califórnia, de-
terminou ontem que o Napster,
serviço de troca de arquivos mu-
sicais na grande rede com mais de
60 milhões de usuários, bloqueie
o acesso aos mesmos no prazo de
72 horas após receber notificação
de que eles estão protegidos por
direitos autorais. Em sua senten-
ça, Patel instruiu o site a parar de
"tomar 

parte, ou facilitar a outros,
a cópia, download, upload, trans-
missão ou distribuição de grava-
ções musicais com Copyright".

Apesar de favorável aos apelos
da R1AA, a sentença de Patel de
certa forma beneficiou o Napster
ao tirar do site a responsabilidade
de identificar os arquivos que vio-
Iam os direitos autorais. A juíza en-
tregou parte do ônus do processo à
indústria fonográfica, que deve
identificar com exatidão os ;irqui-
vos que deseja que sejam bloquea-
dos. De acordo com a decisão, os
autores da ação, no caso a Associa-
ção da Indústria Fonográfica Ame-
ricana (RIAA na sigla em inglês),
devem fornecer ao Napster o título
e o nome do artista de cada obra
que querem tornar inacessível atra-
vés do sistema, além de providen-
ciar um exemplo da mesma obtida
pelo serviço de troca e um certifi-
cado de que ela está protegida pe-
Ias leis de direito autoral do país.

Variações - A sentença diz
ainda que está sob responsabilida-
de tanto do Napster quanto da RI-
AA identificar por 

"meios razoá-
veis" variações nos nomes dos ar-
quivos que devem ser bloqueados.
Essa deverá ser a parte mais difícil
do processo, apontam especialis-
tas. O programa de filtragem do
Napster, instalado esta semana,
ainda está longe da perfeição. Ele
funciona identificando o artista e o
nome da canção. Uma pequena va-
nação tanto em um quanto em ou-
tro (ou em ambos), e a distribuição
da música é liberada.

Hackers na Amazon -
Clientes da Bibliofind.com, subsi-
diária da Amazon.com que comer-
cializa livros raros, foram vítimas
de luwkers. Entre outubro do ano
passado a fevereiro de 2001, os pi-
ratas tiveram acesso às informações
de 98 mil pessoas cadastradas no
serviço, de dados como endereços a
seus números de cartões de crédito,
segundo informou ontem o The
Wall Street Journal. A empresa no-
tificou o FBI (a Polícia Federal
americana) e as administradoras de
cartões de crédito. Não foram reve-
lados, porém, casos de uso indevi-
do dos cartões. A Bibliofind.com.
adquirida pela Amazon em 1999,
retirou todas as informações sobre
os usuários do seu site, que saiu do
ar na última sexta-feira por conta da
falha de segurança e só voltou a
funcionar na segunda-feira.

Sào Francisco - AFP

Produção de carros

cresce em fevereiro

SÃO PAULO - A Associação
Nacional de Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea)
anunciou que a produção da in-
dústria automobilística brasileira
cresceu 14,8% em fevereiro com
respeito a janeiro. As vendas, por
sua vez, aumentaram 12,9%. Se-
gundo dados da associação, em
fevereiro foram fabricados no
Brasil 142.459 veículos, 18.337
unidades a mais do que em janei-
ro. Em comparação com o mes-
mo mês do ano passado, a produ-
ção avançou 7,2%, ao passo que
as vendas aumentaram 14,7%.

"A indústria automobilística
reagiu a um ciclo econômico
positivo", disse o diretor execu-
tivo da Anfavea Paulo Pires
Costa, em relação à recuperação
que a economia nacional vem
apresentando desde o ano passa-

do. As exportações alcançaram
23.923 unidades em fevereiro,
15% a mais do que em janeiro,
resultando em aporte de US$
286,5 milhões.

De acordo com os cálculos da
Anfavea, a expectativa é que as
vendas aumentem este ano 10%
em relação a 2000, representan-
do uma receita de US$ 4,3 bi-
lhões e a produção cresça 1,8 mi-
lhão de veículos (+10%). Quanto
às vendas internas, o balanço
mostra que a Volkswagen recu-
perou o primeiro lugar - perdido
nos últimos três meses para a Fi-
at -, ao pôr no mercado 34.506
veículos, 466 a mais que o grupo
italiano. A General Motors se
manteve no terceiro lugar, com
28.962 unidades vendidas, segui-
da pela Ford, com 11.108, e pela
Renault, com 6.176 unidades.

MERCADO
Bovespa ignora EUA e cai 1,2%

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou ontem em queda
de 1,28%, na contramão dos mercados americanos, em função de
rumores sobre novas denúncias de corrupção no governo federal,
que seriam feitas pelo senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-
BA). Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq continuou ontem sua re-
cuperação fechando em alta de 2,9%, graças à corrente de compras
de ações tecnológicas, que tiveram forte desvalorização nos últimos
meses. Já o Dow Jones registrou ganho mais modesto: 0,27%.

FGTS
Fiijan rejeita

plano do governo
A solução para o pagamento da
correção de 68,9% do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) referentes aos Planos
Verão e Collor 1 deve ser diluída
pela sociedade e não sustentada
por um único segmento, no caso
o empresariado. Essa é a
posição da Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro sobre a
proposta do governo de uma
contribuição extra de 2% das
empresas fora do Simples para
custear a reposição.

IPMF
Febraban apóia

criação do imposto
A transformação da CPMF no
Imposto Permanente sobre
Movimentação Financeira, para
financiar ações na área social,
pode ser uma medida justa do
governo, disse Paulo Malman,
diretor da Câmara de
Pagamentos da Federação
Brasileira das Associações de
Bancos (Febraban). Segundo
ele, não haverá impacto
econômico, já que a CPMF,
que era provisória, vem
sendo prorrogada.

FEBRE AFTOSA
UE prorroga embargo à Inglaterra

A União Européia (UE) decidiu ontem prorrogar mais uma vez o
embargo aos animais, carne e derivados do Reino Unido e proibiu a
realização de feiras agropecuárias no território europeu. As duas
medidas, que valem até o dia 27 de março, são conseqüência do
surto de febre aftosa nesse país. O anúncio foi feito pelo Comitê
Veterinário Permanente da UE. Outros quatro focos da doença
foram confirmados ontem na Inglaterra, elevando para 80 o número
total de áreas infectadas no Reino Unido.

I

Napster de Shawn Fanning (E) não terei qite identificar piratas

PB
jb.com.br

"Você acha que os funcionários públicos
aposentados devem contribuir para a Previdência?"

"Quem trabalhou durante 35 anos
já deu a sua contribuição. O certo se-
ria cobrar dos políticos que 

'traba-

lham' muito pouco tempo e se apo-
sentam." (Júlia Maria Miranda)

"Eles já contribuíram durante
todo o tempo em que trabalharam
justamente para usufruírem deste
benefício na aposentadoria." (Ge-
raldo J. Oliveira)

m "O 
problema da Previdência

não vai se resolver com aumento
de alíquota ou taxação de aposen-
tados, mas com a cobrança devida
e com o fim da sonegação." (Sônia
Palliares Marinho)

m "Se os planos de seguridade so-
ciai fossem administrados sem
fraudes e por pessoas idôneas,
nenhum aposentado precisaria
arcar com tais despesas." (Edna
Pacheco Fernandes)

m "Os funcionários públicos apo-
sentados não devem pagar, porque
não têm fundo de garantia. Isso não
é privilégio, mas uma conquista da
classe, (pie todos os trabalhadores
deveriam obter." (Gleidson Mota)

m "Apenas os funcionários civis e,
principalmente, militares que re-
cebem aposentadorias acima de
um determinado valor deveriam
contribuir." (Sérgio Natal)

¦ "Os 
funcionários públicos apo-

sentados deveriam receber em vez
de contribuir para a Previdência.
Aposentadoria não é salário."
(Janaína Pietroluongo)

m "E um absurdo o governo colo-
car nas costas dos aposentados a
sua incompetência em gerir asfi-
nanças públicas. Eles já contri-
buíram durante seu tempo de tra-
balho." (Josepha Britto)

SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

Aviso de Licitação

Concorrência Internacional 001/2001 - Brasil
Ensino de Primeiro Grau de Minas Gerais
Criação Gráfica, Publicação, Impressão e

Distribuição de Livros Texto
Empréstimo N° 3733 - BR

- O Estado de Minas Gerais recebeu um empréstimo do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para o custeio do
Projeto de Educação de Primeiro Grau de Minas Gerais, e tem a
intenção de aplicar parte dos recursos deste empréstimo para a
Criação Gráfica, Publicação, Impressão e Distribuição de Livros Texto.

- A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais convida
agora para a apresentação de propostas lacradas de CONCOR-
RENTES ELEGÍVEIS para a Criação Gráfica, Publicação, Impressão e
Distribuição de Livros Texto.

- A licitação será conduzida através de procedimentos de licitações
internacionais especificadas nas Diretrizes: Aquisições sob
Empréstimos do BIRD e Créditos IDA, e está aberta a todos os Licitantes
de fontes de países qualificados conforme definido nas Diretrizes.

• CONCORRENTES ELEGÍVEIS interessados poderão obter maiores
informações da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e
inspecionar os documentos da licitação no endereço abaixo, das
08:00 às 18:00 horas.

- Um conjunto completo de documentos em inglês poderá ser
adquirido pelos Licitantes interessados quando da apresentação de
um requerimento, por escrito, no endereço abaixo, e quando do paga-
mento de uma taxa não restituivel de RS 50,00 (cinqüenta Reais do
Brasil) a ser paga para a Secretaria de Estado da Educação do Estado
de Minas Gerais, através da conta bancária n5 1107-X da filial do
Banco do Brasil n5 1615-2 (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil) (não
será aceito comprovante de entrega de envelopes em caixa rápido).
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo em ou até
as 10:00 horas do dia 27/04/01. Todas as propostas deverão ser
acompanhadas por uma Garantia de Proposta de U$$ 55.000,00 ou
R$ 100.000,00, ou uma importância equivalente em moeda livre-
mente conversível. As propostas que forem entregues com atraso
serão rejeitadas. As propostas serão abertas na presença dos repre-
sentantes dos Licitantes que desejem estar presentes no Auditório II
do endereço abaixo às 10h15min do dia 27/04/2001.

Comissão Especial de Licitação
Avenida Amazonas 5855 - Gameleira - Bloco A

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
CEP.: 30.510-000

Telefone: + 55-31-379-8424
FAX: + 55-31-379-8665
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Homens
58,60%

CONO/W/ft

Mulheres
41,40%

EiaiaBa

LUCIANA BRAFMAN

Ainda que tenham aumentado
sua participação no mercado de tra-
balho, sejam mais instruídas e as-
sumam cada vez mais o papel de
chefe da família, as mulheres conti-
nuam ganhando menos que os ho-
mens. As conclusões, que levam
em conta dados do IBGE, foram di-
vulgadas pelo Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), em ho-
menagem ao Dia Internacional da
Mulher, comemorado amanhã.

*'0 cenário econômico me-
lhorou. mas isso por si só não
garante que a desigualdade de- {'j££
sapareça", analisa a socióloga
e coordenadora de pesquisas
do Dieese, Solange Sanches.
Ela constata que as mulheres
são as primeiras a sentir na pe-
le o mau desempenho da eco-
nomia e as últimas a receber os
benefícios originados do cresci-
mento. "Essa tem sido a regra",
afirma. ^

Defasagem - De
acordo com o IB-
GE, a defasa- j~ JÈm$

As trabalhadoras brasileiras
As mulheres continuam ampliando sua inserção
na força de trabalho no Brasil. Em 1999, eram 32,8
milhões de trabalhadoras, o que corresponde a
41,4% da População Economicamente Ativa (PEA),
um aumento de 0,73% em relação ao ano de 1998.
No Inicio dos anos 80, as mulheres correspondiam
a apenas 31,3%, elevando sua participação na PEA
para 35,5% em 1990, segundo o IBGE

Ocupação por sexo no Brasil (em %)

Trabalho principal Mulheres Homens
1998 1999 1998 1999

Empregados 45,1 43,9 57,3 56,3
Domesticos 16,9 17,2 0,8 0,9
Conta propria 16,1 16,1 27,4 27,9
Empregadores 2,3 2,2 5,2 5,4
Nao-remunerados 11,4 12,3 7 7,3
Produgao para
consumo proprio 8 8,2 1,8 1,9
Construgao para  
uso proprio 0,1 0,1 0,4 0,2
Sem declaragao 0 0 0.
Total ..100 ,|.  100
Fonte: IBGE/PNAD - Elaboração: Dieese

Tânia Beyda:
executiva

sem preconceito

Foto Fernando Rabelo

gem entre os
rendimentos
dos dois se-
xos continua
diminuindo,
masaremu-
neração mé-
dia de traba-
lho das mu-
lheres ainda fi- <, '
cou em patamar
bem inferior ao dos
homens. Em 1992, as
mulheres recebiam cerca
de metade (53,2%) do rendimento
médio dos homens. A relação ficou
em 60,7% em 1999.

A socióloga ressalta que o mo-
vimento de participação das mu-
lheres na força de trabalho é irre-
versível. "Isso vem se constituin-
do há décadas, não é da noite pa-
ra o dia". As mulheres, segundo o
último Censo do IBGE, são mais
de 51% dos 170 milhões de brasi-
leiros. Só que o percentual delas
no mercado de trabalho, apesar de
crescente, é de 41% - no início
dos anos 80 era de apenas 31%.

A maioria das trabalhadoras
brasileiras são assalariadas e o
emprego doméstico ainda está
vinculado à figura feminina. Cer-
ca de 30% das mulheres se con-
centram no setor de serviços, en-
quanto a indústria ainda é muito
masculinizada - agrega 27% dos
homens e 9% das mulheres.

Discriminação - "Elas vêm
abrindo seu leque de atuação, mas
ainda há áreas consideradas femini-
nas", critica Solange, lembrando
que educação, saúde, limpeza, aten-
dimento e atividades sociais estão
associadas à mulher. A pesquisado-
ra do Dieese acrescenta que, por es-
tarem em maior contato com o pú-
blico, as mulheres sofrem mais com
discriminações. "É exigido que se-
jam jovens, louras e bonitas".

Mais preparadas - em 1999,
35% tinham mais de oito anos de
estudo, grau obtido por 32% dos
homens 26% das mulheres já são
consideradas chefes de suas famí-
lias. Para Solange, o mais impor-
tante é a constatação de que o salá-
rio feminino agora indispensável.

ATIVIDADES DAS MULHERES
¦ 1998 £111399

Fonte:IBGE, PNAD - Elaboração: Dieese

Pioneira em cargo de direção

TALITA FIGUEIREDO

"Mulher, não subestime seu
potencial e não se esconda ou se
acomode pelo preconceito que
tem de si própria". Esse é o re-
cado de Tânia Tisse Beyda, 41
anos - a única sócia do gênero
feminino da sede carioca da
consultoria Arthur Andersen -

para o Dia Internacional da Mu-
lher, a ser comemorado amanhã.

Dos 70 sócios da empresa no
Brasil, há apenas três mulheres.

Formada em arquitetura, Tâ-
nia fez o curso de trainee da
empresa há 16 anos - do qual
participou apenas mais uma re-
presentante do sexo (dito) frá-
gil. A partir daí. foi galgando
espaço, passando por várias
áreas até se tornar a única sócia
da Arthur Andersen que come-
çou como trainee.

"Hoje as coisas melhoraram
um pouco. Há alguns anos, o
preconceito era maior e tinha-
mos que provar tudo em dobro.
É engraçado lembrar que,
quando resolvi me casar, há 10
anos, todos se surpreenderam.
Acho que até hoje é esperado
que uma executiva num alto
cargo, seja solteirona e se dedi-
que exclusivamente à empre-
sa", disse.

QUARTA-FEIRA. 7 DE MARÇO DE 2001

PELO MERCADO

• Mais informações e relacio-
namento da empresa com in-
vestidores é tema de seminá-
rio que o Ibri promoverá, dia
22, em São Paulo.

•Leitor furioso reclama que
sua taxa de incêndio aumen-
tou mais de 10o %, passando
de R$ 12,30 no ano passado

para R$ 25 este ano. "Com
esse aumento, o senhor (go-
vernador) vai incendiar meu
orçamento", contesta.

• O advogado tributarista
Condorcet Resende foi eleito
pela quinta vez presidente da
Associação Brasileira de Di-
reito Financeiro.

Com Mana Fernanda dc Freitas

c-rmiil pura esta coluna: informcccnnomico@jb.c<>m.l>r
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¦ CRISTINA BORGES

Política pode

mudar economia

O risco de instabilidade política instalou-se no mercado fi-
nanceiro ontem no fim da tarde, rompendo a trégua que a mor-
te do governador licenciado de São Paulo, Mário Covas
(PMDB), trouxe. Nada mais eficiente do que boatos sobre su-

postos envolvimentos de personagens do governo em escânda-
los de corrupção para ressuscitar traumas recentes. A boataria
correu solta, bateu nas mesas de operação em Nova Iorque e
derrubou os títulos da dívida externa brasileira.

A Bovespa inverteu a alta, fechando em queda de 1,28%; a
cotação do dólar comercial, que vinha em baixa, voltou a subir

para RS 2.034. A reação negativa dos mercados a um simples
diz-que-diz não confere com a sagacidade dos operadores e co-
mandantes das grandes instituições financeiras. Revela muito
mais o medo de que. mais uma vez, a política sobreponha-se à
economia, deflagrado o jogo da sucessão presidencial de 2002.

O medo cresce ante a possibilidade de a política mudar a
economia, ainda que seus fundamentos - equilíbrio fiscal, infla-
ção em baixa, financiamento do déficit de conta corrente (a di-
ferença entre os dólares que entram e saem do país) com invés-
timentos externos diretos e crescimento econômico - sejam re-
conhecidamente consistentes.

No momento em que se forma um quadro de instabilidade po-
lítica, o raciocínio imediato e prático dos que atuam no mercado fi-
nanceiro é zerar as posições feitas em ações, juros, dólar e títulos
da dívida externa. Até porque, passado o turbilhão, volta-se a com-
prar tudo de novo, a preços mais baixos. A lógica é fria. prática,
sem emoções. Sem falar que ambiente político instável abre as por-
tas para campo fértil de especulações, em que tacadas ousadas po-
dem significar milhões a mais para uns e a menos para outros.

Na disputa por espaço político nas eleições de 2002, os arti-
culadores da sucessão presidencial estão ávidos em saber o que
o povo quer. Vários políticos entendem que denúncias de cor-
rupção ganham votos, e o bombardeio pode estraçalhar perspec-
tivas positivas para a economia.

Exemplo próximo é o da Argentina, onde o desgaste da coa-
lização política contaminou a credibilidade da população no go-
verno e a confiança dos investidores. Lá. as denúncias de lava-
gem de dinheiro vinculadas a políticos aumentaram o grau de
contaminação da economia.

No Brasil, o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA)
saiu mortalmente ferido da derrota para Jader Barbalho
(PMDB-PA) na eleição da presidência do Senado. Sem encon-
trar uma porta que lhe desse saída honrosa, elegeu múltiplos al-
vos para sua mira. O nervosismo do mercado financeiro ontem
foi uma mostra do receio da extensão que pode alcançar a dis-
puta política pela Presidência da República.

?

De volta à ilha
Depois de um ano de sua

primeira visita à Cuba, uma
missão empresarial fluminen-
se volta à ilha de Fidel Castro
entre os dias 20 e 24.

O governo do estado e a
Firjan, organizadores da co-
mitiva, programaram visitas a
empresas cubanas, além de
encontro com Fidel Castro e
seus ministros.

Os interesses comerciais
são dirigidos aos setores de
energia, alimentação, calça-
dos, agropecuária, vestuário,
saúde, turismo e esporte.

Caça a investidores
Enquanto o governador do

Rio. Anthony Garotinho,
aposta em Cuba, Marconi Pe-
rillo, de Goiás, fará sua invés-
tida em Londres. O objetivo
da visita é atrair investidores
para privatização das Centrais
Elétricas de Goiás (Celg) e
para o pólo farmoquímico do
estado.

Com 137 indústrias de me-
dicamentos já instaladas no
estado - grande fabricante de
genéricos - o governo goiano
está em busca de novos invés-
tidores.

Gás natural
Os preços médios mensais

à vista para gás natural caíram
34% nos Estados Unidos em
fevereiro em relação ao mês
anterior, segundo dados da
Platts, divisão de informações
sobre o mercado de energia da
The MCGraw-Hill.

No mesmo período, no
Brasil, segundo a Associação
Brasileira das Distribuidoras
de Gás Natural, o combustível
subiu 5,08%, sendo que o au-
mento reivindicado era de
14%. Novo reajuste para este
ano ainda está em negociação.

Cadê a globalização?

Clube seleto
Por RS 7.2 mil, ao ano, 42

presidentes e executivos senio-
res de empresas que operam
no Brasil participam do Fórum
Empresarial, clube exclusivo.

Os associados, entre eles,
representantes da Suzano Pa-
péis e Celulose, Vésper, Avon
e America On Line, assistem
seminários com personalida-
des e autoridades da economia
brasileira e mundial. Após os
debates, é freqüente a troca de
experiências e confidências

Na próxima reunião do
grupo, dia 13, o cônsul cana-
dense em São Paulo, Jean-Mi-
chel Roy, falará sobre a con-
trovérsia comercial entre Bra-
sil e Canadá.

Incentivo nipônico
Em continuidade ao pro-

grama de incentivo às expor-
tações brasileiras para o Ja-
pão, o Jetro (Japan Trade Or•
ganization) promove na pró-
xima semana a visita do técni-
co Fumio Yamaguchi, espe-
cialista em estamparia de au-
topeças, à empresas paulistas
do setor. Na agenda, encontro
encontros com executivos da
Honda e da Panasonic.

Aumenta inserção feminina

no mercado de trabalho

¦ Entretanto, segundo Dieese, rendimento continua menor do que o dos homens Arte JB

Remédios sobem até 9,93%

VILMA SILVEIRA

BRASÍLIA - O Conselho Re-
gional de Farmácia (CRF) do Dis-
trito Federal constatou que 381
medicamentos tiveram reajustes
de preços na virada do mês de fe-
vereiro para março. Os reajustes
dos medicamentos eram permiti-
dos até janeiro. Pelas regras do se-
tor, estabelecidas pelo governo fe-
deral após controvertidas negocia-
ções com os laboratórios, os pre-
ços dos remédios devem ficar con-
gelados até dezembro de 2001.

O levantamento do conselho
aponta reajustes verificados em Io
de março que variaram entre
0,02% a 9,93% para um total de
381 medicamentos. Além de proi-
bidos, os reajustes de quatro pro-

dutos teriam sido superiores ao li-
mite estabelecido pela Medida
Provisória, publicada em dezem-
bro, que congelou os preços dos
remédios.

Um exemplo é o Calcium San-
doz, produzido pelo laboratório
Novartis, que teve reajuste de
5,98%, de acordo com o conselho.
O maior aumento foi verificado em
relação ao medicamento Testogan,
fabricado pelo laboratório Sintera-
pico, com reajuste de 9,93%.

"Atraso" - O secretário de
Gestão e Investimentos do Ministé-
rio da Saúde, Geraldo Biasoto, afir-
mou que 

"houve atraso" na divul-
gação do novo preço dos medica-
mentos e, portanto, a comparação
do conselho apontaria reajustes.

Segundo ele, a "grande maio-

ria" dos laboratórios já vinha pra-
ticando o reajuste comunicado à
Câmara de Medicamentos de
acordo com as regras do governo.
O secretário reconhece, entretan-
to, que 

"alguns" descumpriram a
Medida Provisória. É o caso do
laboratório Sinterapico, contra o
qual será aberto processo admi-
nistrativo.

Há também os casos de "arre-

dondamento" de preços, segundo
o secretário, e nessa situação não
será aberto processo administrati-
vo. É o caso da Novartis, que au-
mentou em 5,98%. O preço será
adequado ao reajuste máximo
permitido de 5,94%.

A Câmara de Medicamentos
abrirá processos administrativos
contra os laboratórios Roche, Neo

Química, Cifarma e Qif. A Roche
lançou novas apresentações no
mercado e não encaminhou a do-
cumentação à Câmara. Além dis-
so, praticou, de acordo com o se-
cretário, preço superior ao da As-
ta Médica, que produzia os remé-
dios colocados no mercado. A
Medida Provisória diz que as no-
vas apresentações devem seguir a
média de preço dò mercado.

Inflação - Os preços dos re-
médios foram os principais res-
ponsáveis pela alta do Índice de
Preços ao Consumidor (IPC),
apurado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe),
que fechou fevereiro em 0,11%.
No grupo saúde, que inclui os me-
dicamentos, foi registrada alta de
0,88%.
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CONJUNTURA

Exportações mundiais

(I): mercadorias

Os últimos dados do comércio mundial de merca-
dorias elaborados pela Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) são de 1999. As exportações de manu-
faturas aumentaram a sua participação de 70.5% para
76,5% entre 1990 e 1999, enquanto de agrícolas e mi-
nerais caíram. Nas exportações de manufaturas, a par-
ticipação da América Latina aumentou de 2,3% para
4,3% - excluindo o México, a participação cresce de
1,2% para 1,5% e a do Brasil cai de 0,7% para 0,6%.
Dos 15 líderes nas exportações mundiais de manufa-
turas, no grupo dos países desenvolvidos, apenas Es-
tados Unidos e Canadá aumentaram a sua participa-
ção - juntos respondem por 17,5% -, caindo a dos
países europeus e a do Japão. Chama a atenção que
países com aumentos expressivos em suas participa-
ções têm as suas exportações de manufaturas associa-
das a zonas de processamento de exportações (China,
0,8% para 4,1% e México, de 0,2% para 2,8%) e/ou
atividades de reexportação (Cingapura, 0,8% para
2,4%). Entre os setores manufaturados, as maiores ex-
portações são as de máquinas/material de transporte.
Neste grupo, o maior crescimento foi de produtos de
telecomunicações/informática (média anual de 11%
entre 1990 e 1999). Nesse caso, cai a participação dos
dois principais líderes (EUA, 20,2% para 16,3% e Ja-
pão, 21,1% para 11,9%). Ganham espaço países como
Cingapura (7,9%), Malásia (5,8%) e China (3,9%),
que são montadores de produtos. A liderança tecnoló-
gica permanece com os países desenvolvidos. Na aná-
lise do comércio mundial é necessário considerar as
exportações de serviços.

Ua Valls Pereira - Instituto Brasileiro de Economia/FGV

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
30 dtas No Ano 12 Meses

Fundos de Renda Fba 1.11 1,38 15.64
Fundos Dl 1.09 1.22 15.30
Fundos deA^es -4,53 10.63 19,39
Fundos Camboa 3,87 2.37 21,10
ktfla^oOGPMl 0,62 0,62 9.29
Boisa de S&o Paulo -3.48 15,81 7.84
Ouro -1.78 -2.25 4.82
OOtar Paraiek) -1,91 -1.42 8.85
Dttar Comeroai 1.49 0.80 9.36
poupan^a 0.53 0.64 8,26
COB '-24 1,04 13.84
Fonte: Anbid e Andima

TR E POUPANÇA
Período
27/02 a 27AB01
28Ü2 a 28/03/01 
01/03 a 01/04/01
0ZO3 a 02/04Ü1
03D3 a 03/044)1 —
0403 a 03/044)1. 
0STO a 05/04/01 _
Poupança do dta 7/03/01

TR Poupan^a
0,0676 0.5679
0,0942 0,5946
0,1724 0.6732

.0.1379 0,6385

...0,1362 0.6368
0.1704 06712

...0.1987 0.6936
0,5365

IMPOSTOS, TAXAS E ÍNDICES
Outubro Novembro bezembro Janeiro Feverelro

W„.RJ- 1,1283 1.1283
Uteri" 44.2655 44.2655 44,2655 44,2655 44,2655
UPC* 17,81 17.81 17.81 17.87 17.87
TR 0.1316 0,1197 0,0991 0.1369 0 0368
TBF 1,2230 1.1910 1.1602 1,2284 0.9671
SELIC 1,29 1,22 1,20 1,27 nd• Em Reais *' Em Ufif.

IMPOSTO DE RENDA
IR na Fonte (Março) Alíquota Parecia a
Base de cálculo (RS) deduzir em RS
Até 900.00 'sento
De 900,00 a 1.800 00 15 135.00
Acima de 1 B00.00 27,5 360,00
Deduções: a) RS 90.00 por dependente, b) RS 900.00 por aposentadoria para quem |á
completou 65 anos. c) Contribuição Previdenciária. d) Pensão alimentícia.
Fonte: Secretaria de Receita Federal

MERCADO FINANCEIRO

CÂMBIO MERCADO EXTERNO

Dólar
EscudoFranco Suíço
Franco Francês
Iene
Fonte: Banco do Brasil

Venda (RS)2.0600
0.0095
1,2500
0,2900
0,0170

Libra
LiraMarco Alemão
Peseta
Peso Argentino

Venda(RS)
3,0200
0.0009
0,9800
0.0115
2,0600

Moedas internacionais

DÓLAR E OURO TAXAS DE JUROS
Fechamento de ontem

Compra Venda Var.dia(%)
Dólar Comeraal 2.0224 2.0232
Dólar Paralelo 2.0200 2.0500
Ouro Spot (BMAF)
RVGrama 17,580
Fonte: Andima

•0.60
-1 44

Taxa Selic (%a.a.) a partir de 15/02 15,23
Fechamento de ontem Taxa Over Proj.Més

(*«*) <%«.«.)Títulos Públicos Federais 15.06 15.17
DIOver 15,05 15,09
LFTE -
Fonte: Adima

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

26,37%
2,68%
2,69%

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

9.29%
2.51%
9.25%

SERVIÇOS

(Fechamento de ontem/USS 1)
Euro 0,934 Peseta 178.010
lene 118.860 Real 2.033
Marco 2.092 Peso argentino 1,000
Franco francos 7.017 Pesouruguaio 12.800
Franco sui^o 1.648 Peso mexicano 9,663
Libra 0,681 Coroa Sueca 9,738
Lira 2.071.540 Doiar Canadense 1.537
Escudo 214.49 PesoChileno 588,860
Fonte: Nova torque

Bolsas Internacionals
Indice 0sc.(%)

Nova torque (Dow Jones) 10 599.62 *0,89%
Toquio (Nikkei) 12 687,74 +2,97V
Hong Kong (Hang Seng) 14 321.05 +1,31%
Londres (FTSE) 6012,00 +1.36%Frankfurt (DAX) 6.284.06 +1.09%Pans (CAC) 5457,28 +1.65%Buenos Aires (MervaO 485.17 +8,10%
Mexico (IPC) 6.110,14 -0,38%

INFLAÇÃO (%) E REAJUSTE DO ALUGUEL (FATOR) CONTRIBUIÇÕES AO INSS
N* Acumulado Corre^to AlitdnOmOS

Nov Dei Jan Fev Indice No ano 12 meses doAluguel Classe Meses Base(RS) Allquotas(S) ApajarRS
INPG1BGE 0.29 0.55 0.77 nd 1.685,190 0.77 5,44 1,0544 '=5 '2 delSI ,00 a 664,13 20.00 de 30.20 a 132.83
IPCA1BGE 0.31 0,59 0.57 nd 1693.070 0.57 5,92 1.0592 36 796 95 2000 '59'39
IPC/FIPt 0.05 0.26 0.38 nd 187.887 0.38 4,18 1.0418 36 92977 20 00 , 85'95
ICV/DIEESE 0,34 0.82 0.83 nd nd 0.83 6,82 1.0682 4jj 1 062,61 20 00 212,52
IGP-DITGV 0.39 0.76 0.49 nd 194.920 0,49 9 23 1,0923 4_ ^ 265^5IGPM/TGV 0.29 0 63 0,62 0.23 197,491 0.85 9,15 1,0915
ipc-rj/fgv 1,05 0 89 0 51 nd 201.894 0,51 6.48 t o648 Assalariados, Dom6sticos e Trabalhadores Avulsos

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

(Fator acumulado de juros-TR(FAJ-TR)
07/3 0.00994544 07/3 2.21984451* Fator Diário para Aplicação de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

Salário de Contribuição (RS)até 398,48de 398,49 até 453,00
de 453.01 até 664,13de 664,14 até 1.328.25Empregador

Alíquota INSS (%)7.72
8.739,0011,00
12

Pra/os para pagamento: empresas, no dia 2 de cada mês ou no 1° dia útil subsequente e pes-soas físicas, até o dia 15 ou antecipadamente caso náo seja dia útil. Após o vencimento, há
acréscimo de juros e multa* Tabela do mès de fevereiro para pagamento em março.

BOLSAS E FUNDOS

BM&F B0VESPA

Dl-Futuro Contratos Ajuste Taxa Anual
em Aberto Projetada

Abril/01 294.657 98.941,68 15,16
Malo/01 69.420 97.829,00 15,24
Volume Negociado R$ 17.520.000.000,00

Dólar Comercial
(Em RVIote de JSS 1 000)
Abril/01
Malo/01
Volume Negociado R$ 7.170.000.000,00

Contratos Ajuste
em Aberlo

177.885 2.033,649 0,52
5.685 2.045,621

Oscilação
<%)

0,54

IBovespa Futuro
Abril/00 27.266
Volume Negociado RS 1.650.000.000,00

16.485 -1,52

Cal6 Ariblca (Contrato = 100 Contratos Ajusle
sacas. cota;ao= USS'saca) em Aberto
Man;o/01 632 70,50
Malo/01 3598 72,65
Volume Negoclado RS 41.760.000,00

Bol Gordo (US&'@. 330®)
Feverelra/01 nd nd
Volume Negoclado RS 5.120.000,00

Ouro COMEX (Em RS/grama)
MarQO/01 16,707

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

i POR PATRIMÔNIO LIQUIDO P. Liquldo Rentabllldadeem RS dla mfls ano
Fundos de Renda FliaBH FIX PREFERENC1AI 6 550 594 944 58 0.05 0.15 2.20
CAIXA FAC EXECUTIV0 5 373 395 524 58 0.05 0.18 2.35
CAIXA FAC PERSONAL 3 493 984 304 78 0 05 0.18 2 41
ITAU RENDA FIXA - FAC Fl 3 320 450 918 0 0.04 0.14 1,83
SAFRA EXECUTIVE 3 127 555 070 00 0,05 0,17 2,42
BB FIX ESPtCIAI. PIUS 2901115937,87 0,06 0,16 2,40ITAU SUPER RF FAC Fl 2 849 765 366.91 0,04 0,16 2.14
BOSTON FIX 2 823 965 972.28 0,05 0.19 2.43
BB PREMIUM ESPECIAL PLUS 2 64 7 566 596,97 0.06 0 1 2.38
CCf-TlPO 2 274 939 090,01 0.05 0.18 2,45B8FIXADM TRAOaONAL 2 152 686 821.97 0.03 0.10 1.39
CAIXA FIF IDEAL 1 942 027 461.68 0.05 0,17 2.24
UNIBANCO RF PLUS 1 853 947 867.45 0.05 0.15 2,06
BOSTON CAPITAL FIX 1 719 325 941.73 0.05 0.18 2.33
ABN AMRO FIF PETROBRAS 1 465 818 083.29 -0 14 -0.03 6.22
Fundos DlBRADESCO FIF EMPRESA 6 912 570 089.14 0,06 0,17 2.44FIF BOSTON 01 6 773 746 705.24 0.06 0.17 2.46ITAUOIFIF 5 522 523 747.30 0.06 0 17 2.48
BRADESCO FAQ DE FIF MACRO 3 954 307 024.57 0 06 0.17 2.57
HS8C Dl PLUS 3 097 095 589.97 0,05 0.14 1,97
BRADESCO FAODE FIF 60 3 082 106 769,03 0,05 0,15 2,19
CITICORPORATE 2 1 88 146 498.13 0.05 0.16 2.38
BB Dl ESPECIAL PLUS 2 071 440 558.73 0,05 0.16 2.29BOSTON MAXI01 2 027 709009 52 0,05 0.16 2.40BRADESCO CURTO PRAZO MIX 1 781 899 399 28 0.06 017 2.46
Fundos CamblalsCITIHEDGE 364 774 003.31 -0.92 -1.06 5 54 •
ACODBCAMBIAl 21B 960 996 18 - 0.12 -0,82 5,73CREDIT SUISSE CSAM MB CAMBIAL 176 135 960.90 -0.19 0.34 5.88 •
BOSTON CAMBW 157 293 372.17 -0.59 -0,78 5.59 '
BB CAMBIAL ESPECIAL PLUS 81 824 074.29 -0.20 -0.67 5,81 *
BTM JUMP CAMBIAL 75 288 003.66 - 0,09 -0,85 4.63SUDAMEHIS CAMBIAL 66 347 208.43 - 0.54 -1.01 4,26WESTLB US HEDGE FIF 63 807 112,70 -0.40 -0,51 5.55'BB CAMBIAL EMPRESARIAL PLUS 61 649 319.61 -0.20 -0.6 5.80'
BBM FIF CAMBIAL 61 590 584.45 -0.23 -0,42 5.30
Fundos de Aftes e Cartelra LrvretCATU ENER6IA SP FIA 1 035 418314.00 0 -0.01 *
DYNAMO PUMA 709 549 234,23 0.54 1,37 11.44 '
OPPORTUNITY LOGICAII FIA 590224 752.08 -0.11 1,83 18.05 '
(TAUACOES - FIA 378 284 482.61 0.36 3.62 10.27 '
BRADESCO TEMPLETONFVL 330 186 529.76 0.14 0.91 4.86'CtTlACOES 210 652 966,59 0.49 3,09 6.38'BRADESCO FIA 203 499 358.92 -0.03 2.30 10,32"FATOR SINERGIA CL 201 446 478 66 0,35 1.19 12,57*BRASIL PRIVATE EQUITY 197 985 976.40 - 0.35 0.18 - 21,72 '
ITAU CARTE1RA LIVRE FIA 177.717.828.68 0.29 3.76 9.22 '

l POR RENTABILIDADE P. LJqufldo Rentabllldadeem RS dla m*s anoFundos de Renda FliaABN AMRO FIF PETROBRAS 1 465 818 083,29 - 0.14 -0.03 6.22FIF PATRIMONIAL CaOS-1 15919.184 66 0.05 0,16 4.22BRADESCO GOLDEN DIN 30 FAO 120114.913,37 0.10 0.98 3,71SAftC YIELD FIF RENDA FIXA 1 463 692 94 0.15 0.15 3.53MANHATTAN FAQ Fl 1 496 605.10 0,03 3.37
F1FBKBIGPM 3 548 953.47 0.08 0.21 3.29ABROUtOSFIF 370 837 586.82 0.07 0.16 3.20
BRADESCO GOLDEN MOD 30 FAO 71 535 289.23 0,08 0.71 3,12
FIF IAMEX STRATEGY 5 049 442,56 0,05 0,35 3,05
ITAU MATRIX K2 230 062.23 0.05 0,28 3,00PROSPER LIMITED INST1TUCIONAL FIF 14 924 120 85 0,09 0,27 2,98FAO OUTSOURCE 8 896 984,30 0,02 0,13 2.89
BCN ALLIANCE ENERGIA FIF 58 913 889.26 0,05 0.24 2.88
CHALLENGER FIF 33 954 610.06 0,06 0,17 2,87
BOSTON CREDIT FIX 56 298 045 39 0.06 0.19 2.85
Fundos DlBB PRINCIPAL Dl 2 909 256.08 0.05 0.15 3.54
DURA Dl 169 58 708 326.95 -O.OI 0.10 3.23
ASTON RF 926 140 571 755.34 0.04 0.13 2,71
BANCOCIOADE MAIS FIF 171 463 671.37 0.05 0,22 2.65
FLOOR FIF 366 844 358.31 0.05 0.18 2.61
ABN AMRO FIF GOVPE 119096 028.43 0.05 0,18 2,60
BVA FIX SEGURO 8 693 990.33 0.06 0.17 2.58
BRADESCO FAO DE FIF MACRO 3 954 307 024,57 0.06 0.17 2.57
FIF PREEMINENT 108 235 063.46 0.06 0,18 2,54
PERFIL 01 FIF 390 976 064,28 0,06 0.17 2.53
Fundos CamblalsFIF PACTUAL REAL ALAVANCADO 800 651.50 - 0.61 -3.44 9.85
RF INVEST HEDGE 60 1 626 589.43 -0.57 -1,02 7.59 '
BANESPA FBI Dl 30 CAM 21.910.651,82 -0,35 -0.46 7,26"HEDGING-GRIFFO CAMBIAL FIF 4 111 225.88 -0.18 -1,21 6,37
DEUTSCHE CAMBIAL B 499 608.80 -0.28 -0.25 6.22 *
CREDIT SUISSE CSAM MB CAMBIAL 176 135 960,90 -0.19 -0,34 5 88 *
FAQ SANTANDER CAMBIAL ESPECIAL VIP 1 634 320 04 -0,10 -0,89 5,85
BB CAMBIAL ESPECIAL PLUS 81 824 074.29 -0.20 -0,67 5.81 •
BB CAMBIAL EMPRESARIAL PLUS 61 649 319.61 -0,20 -0,67 5.80'
FIF SANTANDER PRIME CAMBIAL 9 257 276.86 -0.10 -0.87 5.80
Fundos de AcAes e Cartelra UvreVERDCEOZFIA 2 811 634.42 - 0 2 3.45 58.62 "
AAA ACOES FIA 3 712.290.04 0.72 2.18 32.46 '
SAFRA SETORIAL ENERGIA IB 360 162.24 0.03 3,73 26,44 '
TUDOR ARCADIA 657 703,11 -0.27 14.B5 26.16'
SANTANDER PRIVAT1ZACA0 5 253 330.81 -0.16 1,52 25,70'
ITAU INSTTTUCIONAL ONIX FIA 24 560 868.43 0,67 1.26 23,28'
FIA H.URAL ENERGETICO 1 969 958.75 - 0.59 2,49 22.76 '
BRADESCO SMALL CAP 581 068,19 - 0.01 0.33 22.72'
ABNAMROENERGY 8 899 458.17 -0,01 2.57 21.24 '
BOSTON ENERGY • FIA 31 316.721.45 0.65 3.31 20.78'

RESUMO DAS OPERAÇÕES
Qtde. Tlt Valor em R$

Lote Padrão 23.748 377 821 526.006 031 21
Concordatàrias 25.100.000 2.006,00
Direitos e Recibos 56.000.000 480.140.00
Fundos e Certificados 1.087.949.400 16.759.834,80
Bônus (Privados) 86.700.000 102.717,00
Mercado a Termo 3.116.259.219 33.906.342,47
Opções de Compra 16.805.030.000 27.556.794,10
Fracionário 42.931.004 1.069.806,87
Total Geral 45 039.617.955 613.655.772,85
Ibovespa Med. Máx. Fech. Osc.(%) Min.

16.646 16.813 16.324 -1,28% 16.287
Das 57 ações da BOVESPA, 14 subiram, 40 cairam, 3 permaneceram es-
távels e 0 não loram negociadas.

MERCADO
Maiores Altas

Hercules on 76,51%
Brasilit pn 70,14%
Lojas Hering on 20,00%

Maiores Baixas
Gazola pn 66,66%
Telebras on 33,33%
Besc pna 24,00%

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
Total *(em RS)
Telemar pn 66.576.039,00
Petrobras pn 46.832.398,00
Crt Celular pna 28.526,885,36
Banespa pn 24.005,764,00
Eletrobras pnb ... .17.663.022,00

MERCADO À VISTA

Fonte: ANBID

Acesita ON 
Acesita PN Adubos Trevo PN AJbarus ONAlpargatas PN *...
Amazônia ON Ambev ON Ambev PN Antarct Nord PNA* .
A/acruj PNB
Bahia Sul PNA*Banespa ON Banespa PN 
Ba/delia PNBeigo Mmeir ON Belgo Mmeir PN 
Besc PNA*INT
Besc PNB*INTBic Caloi PNB*
Btobras PN
Bombríl PN Bompreco PN
Bradesco ON *EJ
Bradesco PN *EJ
Bradespar ON 
Bradespar PN 
Brasil ON *ED
Brasil PN *ED
Brasil T Par ON 
Brasil T Par PN 
Brasil Telec ON *ANT...
Brasil Telec ON *CRT...
Brasil Telec PN *ANT...
Brasil Telec PN "CRT ...
Brasilit PNBrazil Realt PN
Bunge Alim ON Bunge AJim PN 
Bunge Feri PN V.Cacique PN 
Caeml Metal PN 
Ceb PNA*
Ceg ON * 
Ceiesc PNB 
CeipaPNA* Ceipe PNA*
Cemig ON Cemig PN 
CerjON *INT
Cesp ON Cesp PN*
Cnapcco ON Chapeco PN 
Ca Hering PN 
Clm Itau PN 
Coelce PNA*
Coldex PN * 
Comgas PN 
Confab PN
Copei ON'Copei PNB* 
Copene PNA*Copesul ON Cosipa ON-Cosipa PNCoteminas PN 
Cremer ON Crt Celular ON Crt Celular PNA*DIxía Toga PN
Duratex PN Eberte PNEletrobras ON *......
Eletrobras PNB*
Eletropaulo PN 
Emae PN Embraco PN
Embraer ONEmbraer PNEmbratel Par ON Embratel Par PN Epte PN *...»
Encsson ON ....
Etemit ON*Etemit PN 

F Cataguaxes PNA*Ferbasa PN Ferro Ligas PN
Ferti/a PN Forja Taurus PN Fosfertil PN Frasle PN Gaiola PN #.—
Ger Paranap PN 
Ger Tíete PN 
Gerasul ON Gerasul PNB*Gerdau PN Gerdau Met ON Gerdau Met PN 
Gtobex PN
Globo Cabo PN
Gradiente PNA.....'.....,
Grazziotin PN 
Guararapes ON

108.000.000...1.362.000.0001.200.00049.00070.00030.0002.230.00016 200 000
90 000
 488 000

260 000
24 600 000257 200 000
921120 0001 880 000

100 000100.000100.0001.00027.600.00022.60094.000.000.1.379.400.000432.900.000...3.202.400.00088.600 000659.700.00085.900.000562.000.000
600000200.000823,000.000

191.400.000160008.0002 100 000
 1 500 0006 900 000
3 00030 600 000

110000500 000
 730 0005000000

1 000 000101400000536 600 000
1 200 00013 200 000113 700 00020 000 000287 600 0001 800 000 300 000....400 000100 000

33510000128 00026.400 000... 582 900 0003.460 00025000040.000380.0001.890.00010.000495.00029.999.000320.0004.700.00015.000176.500.000456.900.00024.460.00055 800 000
78 000173.10089 500445 900 000591 800 00027 000 000200.00080.00070 000700 0002 600 000
...4002 000 000......169.700 00025 800 000
9 100 000
1 0005 300 0004 900 000200 700 000

2.700.000138.700.000300 00044.100 000
169009 196 000
1 60010 00038 000

0,911.083,701.10

224,902,69

0.941,153.901,12
153,00 153.01395.00 400,00490.00 504.99495,00 510,00224.902,80
268.00 275,0093,15 93,2593,30 93,4070,00 71,00160.00 165,00179.00 186,001,902,050,083,30

1,902,050,083.3019.80 19.808,01 8.609.80 10.0411,60 12,200,931,047.859.11

0,961.118.089.6019.01 20.7022,66 23.4515,50 15,5014.02 14.5115,90 16,4515.50 16,003.393,203,643.40

3,423,203,653.5018,20 18,602.00 2.00300,00 309,0041,03 42.008,200,633,228,80

8,200,673,228,8025,61 27.0031.50 32.720,37 0.3822.00 22,9025,50 26.70
0.050,070,4

0,050,070,48
389,99 389,996.45 6,550,30 0,30151.00 159,001.29 1,3116,01 17,0018,17 19,50650,00 700,0087.00 88,000,520,64 0.540.67165,00 175.0040,01 40.01910.00 925.01937,00 958,900,63 0.6363.00 64.791.00 1.0539.00 41.3037,00 39,10101,81 110,8511,45 11,750,80 0.8015.45 15.9019.00 19.51
21,31 22,8026.60 27,4718,10 19,5949,39 49,39371,00 381.00345.00 345,001.81 1,8963,99 64,0117,72 18,008,990.465,201,145,008,10

8,990,485,291.155,00B,4013,75 14.003,65 3.743.17 3.3019,40 19,6531.00 31.0036.10 37,0024.00 25,001.70 1,8130,50 32,6077,00 77,005,50 5.50

0,911,083,701.10153,00400,00490,00497,00
224.902.70268,0093.2193.3971,00160,00181,001.902,050,083,3019,808,509,9511,700,931,057.919,1219,3022,9015.5014.5116,0015,703,423,203,653.4018.402,00301,0042,00

8.200.633,228.8025,7331,700,3722.0025,560,050,070,48389,996,450,30151,001.2916,4018,30650,0087,500,530,65174.0040.01
925.01955,000,6363,001,0039,0037,40102,7011,500,8015,6919,2021,5426,6018,5049.39381,00345,001.8164,0017,728,990,465,281.145,008,4014,003,653.3019.4031.0036,5025.001.71

31.0077.005,50

-1,0 11-2,7 186-5,1 2
4-1,2 2

+1,2 3-2,0 19-0.8 144-0.0 2-2.1 90-2.5 6
+0,0 20+0.1 125

5-3.0 6-0,0 21-24,0 1-2,3 1-11,1 1•5.7 1
4+0.5 13

+1.9 51-1.0 815-1,0 71-2,7 325
78-3,4 150-2.7 115-0.3 409

+8.3 1
+3.5 2+0.0 446+0.6 131+ 70.1 62-0,8 2

4-2,1 6
2+0,3 82+4.9 2-3.5 1-4.5 80

+7.3 2+3,5 1-2.1 71-0,9 328-5.1 3
33+0.2 178291

12+20,0 1-4,3 91-0,7 15-0,9 36-3.9 186
34-0.5 5
4
27+2.3 10+0.0 1+1,6 7+2,1 323+5,0 3+0,8 4-9,0 2-2,4 169-1.3 306-2.1 117-1.0 51
6-0.1 95

82-3.6 348-1.2 518-2.5 22
+5,0 1+0,2 54-2,1 3-3,0 6-6,6 3-0.1 1-2.1 15-0.3 26-1.7 5-66.6 1
+3.5 6-0.7 6-0.8 37-2.9 5
+0.5 138+3.3 1+2,2 72+2.0 7-3,3 558-2.7 4
+6,9 1

Tltulos Qtd. Min. MAx. Fech. Osc.% Neg.

Guararapes PN 13.200 5.30 5,50 5,45 -0,9 8
HerculesON* 22 000 300.00 300.00 300.00 + 76.5 1

Ideiasnet ON 500 3.20 3.20 3.20 *2.7 2
IndsRomiPN* 700 000 19.30 19.90 19.30 -1.0 5
Inepar PN 176 600 000 2.60 2.85 2,60 - 4.0 152
lochp-mamon PN  850 000 36.80 38,00 36.80 -0,5 8
Ipiranga Pet PN 18 700 000 14.72 15.10 14.72 -1.2 45
Ipiranga Ret ON 300.000 20.00 20,00 20.00 1
ipiranga Ret PN 600 000 21.00 21.00 21.00 2
Itaubanco ON *EJ 30.000 181.00 181.00 181,00 +2,8 1
Itaubanco PN *EJ 60.070 000 179.00 186,20 182.00 +1.6 254
Itausa PN 1.745 000 1.92 1.98 1.92 -0.5 141
Itautec ON 5 500 5.70 5.71 5.70 -2.3 3
Klabln PN 455000 1.28 1.34 1,28 -4.4 49
Light ON* 4 560 000 218.00 231.50 221,00 -5.1 68
UghtparON* 4.500 000 3.40 3.60 3.46 + 0,2 12
LixDaCunhaON 10 000 0.40 0.40 0.40 1
Lojas Amenc ON 47.900 000 4.00 4.10 4.00 -11.1 23
Lojas Amenc PN 55.900 000 4.70 4.90 4.72 -3,4 50
Magnesita PNA* 18 300 000 3.75 3.85 3.76 -0.5 17
Mangels Indl PN 33.000 000 2.65 2.80 2.80 +4.0 15
MarcopoloPN 32.500 2.63 2.66 2,65 +1.9 10
Merc S Paulo ON *INT 120 000 130,00 130.00 130.00 2
Merc S Paulo PN *INT 1.000.000 125,00 125,00 125,00 -7.4 3
Met Duque PN 20.000 54,00 54,00 54.00 +8,0 2
Metisa PN 700.000 15,50 15,50 15,50 4
Minupar PN 1.000.000 0,14 0,14 0,14 2
Multibras PN 10.000 0,71 0,71 0,71 +1,4 1
P.Acucar-cbd PN "INT 30.400.000 67,90 68,50 68.00 +0,7 22
Paranapanema PN 3.600.000 3,30 3,45 3,45 +1,4 5
Perdigao S/a PN 29.500 16,00 16,20 16,09 +0,5 6
PetrobrasON 288,400 58,20 59,20 58,70 +0,3 199
Petrobras PN 820.800 56,01 57,60 56,95 +0,0 466Petrobras Br PN 62.200.000 40,80 41.70 40.80 -0.7 90
Petroquisa PN *ED 120.000 170.00 175,00 175,00 +2,9 5
Pettenati PN 800.000 30.00 32,00 30,00 5
Plascar Part PN 6 100 000 3,50 3,60 3.60 -3.7 4
Polar ON  .28 000 2.60 2.60 2.60 4
Polar PN 1000 2.60 2.60 2,60 0.3 1
Polialden PN 160 000 191.00 194.00 193.00 +3.2 4
Polipr Part PN 200 000 2.70 2.70 2.70 +5.4 1
Pohpropilen PN 200 000 2.36 2.45 2.45 +4.2 2
Politeno PNB' 16.900.000 10,01 10,29 10,02 -1.7 25Porlobello PN 3 000 0.41 0.41 0.41 3
Randon Part PN 61.500 000 0.48 0.49 0.48 +2.1 10
RasipAgroPN* 15.500 000 0.05 0,06 0.05 4
RecrusulPN* 3 000 000 1.70 1.79 1.70 3
Rhodia-ster ON  1 390000 0.13 0.13 0.13 14
RipasaPNlNT 179000 1.12 1.17 1.12 -1.7 23Rossi Resid ON 324 000 0,80 0,81 0.81 +1.2 16
Sabesp ON *INT 12 240 000 215.00 224.00 215.05 -1.3 140
SadiaS-APN 431 000 1.32 1.35 1.32 -1.4 30
Sam industr PN 30 000 90 00 95.00 90.00 -5.2 2
Sansuy PNA* 16000 496.10 4%,10 496.10 4
Santistextil PN 540 000 174,00 174,00 174.00 2
Sao Carlos PN* 800 000 4.48 4.48 4.48 +1.8 4
Saraiva Livr PNA EJ 1 100 7.00 7,20 7.00 +1.7 4
Saraiva Uvr PNB EJ 4 200 12.60 13.00 12.60 -3.0 4
Seara Aim PN 1 700000 1.14 1.16 1.16 +5.4 6
Sergen PN 303.000.000 1.10 1.10 1.10 +14.5 2
Serrana PN 2.000 0,99 0,99 0,99 +2.0 2
Sgobaincanal ON 14.700.000 2.80 2,80 2.80 +1.0 5
Sgobamcanal PN 18 600 000 2,81 2.85 2.81 +0.3 8
SibraPNC 200 8,25 8.30 8,25 -0.6 2
Sid Nacional ON 102 200 000 71,00 74,90 71.00 - 3.5 184
Sid Tubarao PN * 58 700 000 21.30 22.50 21.49 -1.5 56
Sola ON 'INT 10 000 000 0.04 0.04 0.04 2
Sola PN .. 10.100 000 0.06 0.07 0.07 +16.6 2
Souto Vidig ON 10 000 415.01 415.01 415,01 2
Sou/a Cruz ON 413 100 12.72 13.39 12.72 -2.1 209
Sudamens PN 2 000 0,61 0,61 0.61 1
Sultepa PN .59 000 1.57 1.64 1.63 + 3.1 16
Supergasbras ON *. 1 600 000 2.30 2.31 2,30 3
Supergasbras PN 42 600 000 2.90 3.00 2.90 -1.6 16
SuzanoPN 14 000 6.80 6,99 6,99 +0.1 5
Tecel S Jose PN 5 000 1.00 1.00 1.00 -4.7 2
Tectoy PNA* 200 000 0.06 0.06 0.06 2
TekaPN* 29 600 000 1.02 1.06 1.02 -0.9 6
Tele CI Sul ON 174.300.000 3.53 3,89 3,70 -3,8 103
Tele CI Sul PN 1.194 100 000 4.60 4,80 4,61 -0.4 400
Tele Ctr Oes ON 10 700 000 8.60 8.78 8.60 - 3.3 21
Tele Ctr Oes PN  473 100 000 7.78 8.10 7.87 + 0.1 192
Tele Lest CI ON 136 400 000 1.80 1.88 1.87 + 3.8 35
Tele Lest Cl PN  1.114 900 000 1.68 1.74 1.71 +0.5 225
Tele Nord CI ON 19 500 000 3.72 3.98 3.79 -2.8 21
Tele Nord Cl PN  479 300 000 3.58 3.79 3.58 -2.7 263
Tele Nort CI ON 12.300 000 1.61 1.80 1.80 + 5.8 21
Tele Norl Cl PN 439 900 000 1.49 1.57 1.50 88
Tele Sudeste ON 'ANT  28 200 000 7.00 7,50 7.50 + 6.3 25
Tele Sudeste ON *TLT 400 000 6.61 6.61 6.61 +0.9 1
Tele Sudeste ON *TRJ  .500 000 6.51 6.51 6.51 +1.7 1
Tele Sudeste PN *ANT 6 500 000 9.30 9.59 9.40 23
Tele Sudeste PN *TLT 8 500 000 8.61 8.80 8.71 +1.2 10
Tele Sudeste PN *TRJ  4 400 000 8.61 8.61 8.61 +0.1 9
Telebahia ON 10 000 110.00 110.00 110.00 1
Telebahia PNA* 20 000 125.00 127.90 127.90 -0.0 2
TelebrasON* 233 500 000 0.04 0.05 0.04 -33,3 17
Telebras PN * 107.600 000 0.05 0.06 0.05 -16.6 12
TelemarON*  69 000 000 33.52 36.60 33.52 -4.7 97
Telemar PN 1.468.000.000 44.30 46,00 44,38 -1,7 875
Telemig ON 1.500.000 97,10 97,10 97,10 +0,1 6
TelemigPNB*  4 840 000 104.99 106.00 105.00 -0.5 24
Telemig Cl ON* 100 000 40,00 40.00 40.00 1
Telemig Part ON 501.500 000 7.15 7.70 7.70 + 8.2 45
Telemig Part PN 1 265 000 000 6.33 6,55 6.47 +2.6 438
Telepar Cl PNB* 1.250 000 108.90 111.00 110.00 +1.8 7
Teleri PN  38 500 000 60.30 62.00 61.00 -1.1 76
Teles RctbRON-EJ  2 400 000 150.00 152.00 152.00 +1.3 2
Teles Rctb RPN'EJ  .300 000 181.00 181.50 181.50 +1.3 3
Teles Rctb R33*EJ 100 000 101.80 101.80 101.80 -2.3 1
Teles Rctb R42*EJ 81.300.000 137.00 142,00 137,00 -1,5 18
Telesp ON *ANT 27.700 000 24.00 24.79 24,00 -2.4 42
Telesp PN *ANT 107 400 000 30.50 31.40 31.00 + 0.3 154
Telesp Cl Pa ON 78.300 000 14.50 15.00 14.50 -2.4 32
Telesp Cl Pa PN 747 400 000 17.91 19.05 18.05 -2.6 619
Trafo PN 6 800 0.97 1.00 0.97 -3.0 4
Tran Paulist ON 26.400 000 7.00 7.20 7.10 -1.3 21
Tran Paulist PN 143 700 000 8.70 9.39 8.70 -4.8 76
Trevisa PN  9 800 000 1.65 1.81 1.80 +9.0 12
Trikem PN 1 000 000 7.30 7.50 7.30 -0.6 3
TupyPN* 200 000 5.20 5.20 5.20 2
Ultrapar PN 5 000 000 20.00 20.05 20.00 -1.9 2
Unibanco ON 5 400 000 113.00 114.30 114.30 +0.2 15
Umbanco PN 6 200000 53.50 54.10 54.01 +0.0 25
Unibanco Ufa* 10.300 000 108.00 109.00 108,00 13
Unipar PNB 603 000 1.26 1.28 1.26 -0.7 44
Usiminas PNA 546 800 10.71 11.30 10.91 -0.5 192
UsiminasPNB 2.000 10.55 10.57 10.57 +0.6 2VCPPN* 15.500000 56.79 57.40 56.79 +0.5 47
Vale R Doce ON 16 500 49.50 50.20 50.00 + 0.0 17
Vale R Doce PNA ANT 316 200 50.50 52.01 50,70 -0.9 257
Varlg PN 27.000 3.80 4.00 3.80 -5.9 8
Varig Serv PN 646 000 11.60 12.00 11.60 -3.3 8
Varig Transp PN 191 000 160.00 164.79 160,00 -15.2 9
Vigor PN* 60 000 820.00 825.00 820,00 -1,3 5
Weg PN 30.000 1,40 1,45 1,43 -1,3 5

OPQOES DE COMPRA
Tilulos Venc. P. Exerc. Ole. At>t. Min. Mill.

Tltulos .Venc. P. Exerc. Ote. Abt. Min. MM. Mix. Ull Osc.
Max  Ull Osc.
Aces . . PN 1.30 108 500.000 0.01 0.01 0,01 0.01 0,01
Aces. PN 1.00 76 600000 0,15 0,10 0.13 0.17 0,10 - 28,5
Aces PN 1,10 195.000 000 0.08 0,06 0,07 0.08 0,06 -14,2
Aces... PN 1.20 429.000 000 0.04 0.03 0.04 0,04 0.03 -25.0Bbas. PN 10,50 800 000 0.25 0,25 0.25 0.25 0,25 =
BOas PN 9,00 10 000.000 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 +17.6
Bbdc le| PN 12.99 200 000 0.50 0.25 0,38 0.50 0.25 + 25,0
BMC /ej.PN 11,99 2.000.000 0.50 0.50 0,50 0,50 0,50 -12,2Bbdc BorVe|PN 14.35 1.800 000 0.60 0,35 0,55 0,60 0,35 -12,5
Besp . PN 94,00 3 000 000 2,25 2.10 2,12 2,25 2,10 - 4,5
Brap PN 1.00 257.900000 0,13 0.10 0,10 0,14 0.10 - 23.0
Brap PN 1,10 412 100000 0,06 0,04 0,05 0.06 0,04 - 33,3
Brap.. . .PN 1.20 170.000 000 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Cesp PN 23.00 14 800 000 4.00 3,60 4,08 4.11 4,11 +2B.4
Cesp PN 19,00 1.000 000 8.00 B.00 8.00 8,00 8.00 + 5,2
Cesp PN 29.00 3.900 000 3.41 3,30 3.36 3,41 3,30 + 32.0
Cgas ... PN 150.00 660000 16.00 14.00 15,38 16,00 15,50 - 8.8
CISC ...PNB 0.60 108.000 0.08 0.07 0.08 0,08 0,07 -12,5
Crip . PNA 800.00 1.000 000 180,00 180.00 180.00 180.00 180.00 + 605.8
Ebtp ON 21,00 5.100000 1,95 1.72 2,16 2,29 1,72 -14,0Ebtp PN 26,00 1.000000 3.56 3,56 3,56 3,56 3.56 + 41.8
Inep PN 2.40 8.900.000 0.50 0.37 0.44 0.50 0,37 + 5.7
Inep PN 2.80 61.000.000 0.20 0.17 0,20 0,20 0,17 - 5,5
Inep PN 3,00 79.800.000 0,14 0,12 0,12 0,14 0,12 + 9,0
Petr PN 50,00 100 7,10 7,10 7,10 7.10 7,10 - 6,5
Petr . .PN 49.00 200 8.60 8.60 8,60 8.60 8.60 - 5,4
Petr PN 53,00 12 800 5.B0 5.60 5.99 6.10 5.60 -1,7Petr PN 55,00 23.800 4,40 4.30 4,54 4.60 4.40 + 9.7
Petr . .. PN 56.00 6.000 3,80 3.58 3,74 3.80 3,58 + 8,4
Petr PN 57,00 109.600 3.00 2.55 3,05 3,18 2.55 - 7.2
Petr . PN 58,00 190,900 2.39 2.10 2,36 2,55 2,10 - 4,5
Petr PN 59,00 44.300 1,85 1.66 1,87 1,99 1,66 - 2.3
Petr PN 60.00 31.800 1,40 1,27 1,38 1,45 1.27 - 5,9
Petr , .PN 61.00 2.000 1.00 1,00 1,00 1.00 1,00Petr . .. PN 62.00 3 000 0.60 0,60 0.63 0.70 0,70 +40,0
Pelr PN 66,00 500 0.30 0,30 0.30 0.30 0,30 +20,0Plim PN 1 40 62.000 0.40 0,38 0,39 0,41 0,38 - 9,5
ptlm PN 1,60 4 377.000 0.24 0,20 0,22 0.25 0.20 -13,0
Pllm PN 1,80 14 839000 0,12 0,09 0,11 0,13 0.10 -16.6
Plim PN 2,00 9.801 000 0.06 0.03 0.05 0.06 0,03 - 40,0
Plim PN 2,20 4.224 000 0.03 0.02 0,02 0,03 0,02
Plim PN 2,40 1.234 000 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
TeprAnt . .PN 18,00 1 000 000 1,30 1.30 1,30 1,30 1.30 + 22.6
TeprAnl . .PN 17,00 2.000 000 1.53 1,53 1,53 1,53 1.53 + 91,2
Tlcp .PN 1,90 779.000 000 0.06 0,06 0.06 0,06 0,06
Tmcp ...PN 5.60 68.000 000 0,95 0,95 1,06 1,14 1,14 + 34,1
Tnlp . PN 38,00 1.000 000 8.00 8.00 8,00 8,00 8,00 -9,0Tnlp .. .PN 40,00 15.000 000 6,50 6.00 6.60 7.00 6.00 -1,8Tnlp PN 42,00 320.200000 5.10 4.15 5.02 5,11 4.15 -11.7Tnlp PN 44,00 820 800000 3,40 2.81 3.48 3.87 2.81 -16.1Tnlp . . PN 46.002.245.000 000 2.40 1.80 2.35 2.66 1,88 -16,4
Tnlp . .PN 48.006.210.900 000 1.64 1.20 1,51 1.73 1.21 -18,2
Tnlp PN 50.003.439.300.000 0.94 0.67 0.B8 1.01 0,67 -23,8Tnlp ... PN 52.00 923 000 000 0.47 0,34 0,45 0,53 0.35 - 23.9
Tnlp . . .PN 54,00 95.400.000 0.24 0,16 0.20 0.25 0.17 -26,0Tnlp PN 56,00 300 000 0,11 0.11 0.11 0,11 0,11 -8,3
Tspp, . .PN 19.00 5.000.000 0.70 0 7 0.70 0,70 0.70 - 30.0

SOMA

Preço em Roais por lotesTitulo Tipo DBS Prév.A VISTACTMn CFLULAH BN VSI 160.00CIMR CELULAR ON VST 150.00SANEPAR PN VST  ?3,50TELA1MAAN VST 410,00TÍLAJMAON VST  385.00TEIAMAZON AN VST  14,00TELASA AN VST 130.00TELASA a BN VST B8.00TELEAMAPA AN VST 40.00TELEAMAPA ON VST 35.10TELEGOIAS CL BN VST 57,00TELEGOIAS CL ON VST 49.10TELEPARA AN VST 170,00TELEPISAAN VST  75.00TELERGIPE AN VST 93,00TELERN AN VST 17B.50TELERNON VST  165.00TELEST PN VST  165.05TELMA AN VST  85.80

de açõesFech. Otc {%).
130,10170.10?3.00420.00390,0012,50134.0090,0043.0041.0051,0549.05180.0073.1095.50181.00160.00188.9585.8024.0021.00150,00131.0032,0022,00

TELMA CL BN VST 24.00TELMA CL ON VST  21,05TELPAAN VST  145,00TELPAIA VST  115.00TELPE O BN VST  33.70TELPE CL CN VST 23.00OPÇÃOTELPE a BN OPC COA 2.50 4,60 84,00FRAÇÃOTELAJMA AN FRATELAIMA ON FRA TELASA a BN FRATELASA ON FRATELEAMAPA ON FRATELEST PN FRATELMA CL ON FRATELPE a CN FRATELPE ON FRA Total 838 685,24

18.69•19.93
2,132.441.30-10,71
3.082.277.5016,8110,44-0.10
5.88-2.53
2.691,403,0314.48

13.91-5.04-4.35

Min.
130.10120.1023,00420.00390,0012.50132.0090.0043.0038.0051,0549,05175.0073.1095,00162.55160,00175.0081.0024.0021,00130.00131,0027.1522.00

4,60

Mil. MM. Qtda.
130.10 130,10 3 000120.10 120.10 1 00023.00 23,00 1 400420.00 470.00 260 000390,00 390,00 90 00012.50 17.50 76 900134.00 137,01 7 380 00090.00 90,00 30 00043.00 43.00 3 / 00041.00 38.78 178 00051.05 51.05 1049,05 49.05 14 *
180.00 179,67 1 414 000 '
73.10 73.10 1 00095,50 95.36 69 000181,00 171.78 70000160.00 160,00 1 000188.95 181.99 8 00085.80 85.37 18 00074.00 74.00 74 00071,00 21.00 159000150.00 145.09 106 000131.00 131,00 1000037.00 78.93 4 308 00077,00 77.00 5 000

4.60/9 797 000
420,00 470,00 470,00 470,00 470.00 6 396
370.00 750,00 7&.00 750.00 750,00 73667.25 90.00 90.00 90.00 90.00 2 668
70,00 50.00 50.00 50,00 50,00 2 588
19,00 30,50 30,50 30.50 30,50 759123.00 124,05 124,05 124.05 124.05 96116.15 17.05 - 17.05 17,05 17.05 94814.15 16.00 16,00 16.00 16.00 70145.00 50,05 50,05 50.05 50.05 229

BOLSA DO RIO - SISBEX
RESUMO DAS OPERAÇÕES

Resumo das 0perag6esMercado Vol. Qtdfl. Neg.
Roda Formadores de Mercado
C/VaTermode 1 dia-LTN 375 383 097,54 430 000 43
Roda PrincipalC/VaTermode I dia-LTN 1 144 4 06 024.63 1 310 000 131
C/V com Rnanciamenlo - LTN 17 430 456.18 20.000 2
Renascenta EspeclallstaC/V Financlamenlo-NTN D/NBC 24 305.411.65 20000 2
Total 1.561.524.990,00 1.780.000 178

15,7316,11

15,2516,25
16,4515,7715,96
16,110,00

15,73 15,73
16,13 16,16

Compra e Venda Definitiva
Instrumento Qtde. Aber. Mix. Min. Méd.
Roda Formadores de MercadoC/V a Termo de 1 dia • LTND LTN 031001 10 000 1 5.73 15,73
D LTN 060202 420.000 16,15 16,16Roda Principal / Especialista
C/V a Termo de 1 dia - LTNd LTN 020501 30.000 15,25 15,25d LTN 030402 50 000 16,25 16,29
d LTN 030702 60 000 16,45 16,46
d LTN 031001 20.000 15.78 15,78d LTN 051201 100.000 15,98 15,98d LTN 060202 1.050 000 16,18 16,19d LTN 060601 0,00 0.00C/V com Financiamento - LTN.....
I LTN 060202  20 000 16,11 16,11 16,11 16.11 16,11
C/V a Termo de 1 dia - LFT
d LFT170903  0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
C/V Financiamento-NTN D/NBC E
INBE 120603 20 000 9,35 9.35 9,30 9,33 9,30

15.2516.2616.4515,7815,9716,140,00

15,2516,29
16,4515,7715,9816,19
0,00

Neg.

142

1
66210103
0
2
0
2

L
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Cidade

Ciimulus-nimbos _|_
Dentro das nuvens existem correntes
em movimento, que transportam 14 mil
para cima e para baixo as goticulas metros
presentes na composigao do ar.
Essas pequenas gotas se agregam
e formam gotas maiores

®* *®
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III ® Cristais
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' de gelo isoterma
/ n°p

/ i k Gotas de 0 ^
/X /\ / + Sgua

/ \ f % / As gotas se"j 1 r~^ I ® / congelam e
//II transformam-se em

II / / \ \ PecJras porque,
e lormaoa pur / / J \ \ mu''° a'tas> as
camadas / / / | nuvens apresentam Correntes de ar
alternadas / / II temperaturas ascendente
degelo / / J J negativas

/ 
J ©

fator que leva a
precipitagao de granizo

chama-se isoterma de zero
graus, uma linha em que acima dela
as temperaturas seriam negativas
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No Brasil, um granizo geralmente atinge
• um centímetro de diâmetro. Porém, multas

vezes chegam a três centimetros. Só é
, possível prever que áreas serio atingidas

por chuvas de granizo com duas ou três
horas de antecedênciammmÊmmmm

Cúmuius-nimbos

14 mil
metros

Velocidade do Granizo
raBjfc éde10cm/sque

eqüivale a 0,3 Km/h

Dentro das nuvens existem correntes
em movimento, que transportam
para cima e para baixo as gotículas
presentes na composição do ar.
Essas pequenas gotas se agregam
e formam gotas maiores

0 Granizo

Cortada ao meio, a
pedra de granizo
é formada por
camadas
alternadas
de gelo

As gotas se
congelam e
transformam-se em
pedras porque,
muito altas, as
nuvens apresentam
temperaturas
negativas

Cristais
de gelo

Gotas de
água

Correntes de ar
ascendente

0
fenômeno
ocorre com
temperaturas elevadas e
zonas de baixa pressão. A
umidade do oceano encontra o calor do
continente e o choque forma umidade suficiente
para da rorigem a nuvens profundas

Fonte: SOMAR Meteorologia; InMet-Rio

Isoterma

0°C

'400 
mil

metros

fator que leva a
precipitação de granizo

chama-se isoterma de zero
graus, uma linha em que acima dela
as temperaturas seriam negativas

e abaixo positivas

QUADRO PREOCUPANTE

OS NÚMEROS DA DOENÇA:
O Brasil tem sete milhões de

portadores de diabetes
Dois milhões de brasileiros não

sabem que são diabéticos
220 mil cariocas têm diabetes
Pouco mais de um quarto dos

diabéticos cariocas estão registra-
dos nas estatísticas oficiais para
receber tratamento

No ano passado, 1179 pacientes

da doença foram internados nos
hospitais do município, 126 mor-
reram
SINTOMAS

Sede constante
Incontinência urinaria
Urina alaranjada
Feridas que não cicatrizam
Fadiga
Dor-de-cabeça
Distúrbio visual

ERJ

CENTRO BIOMÉDICO FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2001

Terceiro Ano Opcional (R3) em Cardiologia (Unidade Coronariana — 1 vaga)
e Pediatria (Cardiopediatria - 1 vaga)

Inscrições: de 08/03 a 16/03/2001, das 9h às 16h, na COORDENADORIA
DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, Boulevard 28 de Setembro, 77 -
3" andar - Vila Isabel - Rio de Janeiro-RJ - tel.: (21) 587-6445
O Edital do referido concurso estará afixado no local.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2001
Prof. Plínio José da Rocha - Diretor FCM/UERJ

Município entra na luta contra a diabetes

cidade@jb.com.br
Fotos de Samuel Martins

Verão se despede com tempestades

¦ Meteorologistas prevêem que a cidade deve ser atingida por novas chuvas de granizo devido à frente fria vinda do Sul

Para um paciente de diabetes, a
diferença entre um final trágico de
uma vida sem problemas é o diag-
nóstico e tratamento. Vinculada à
Campanha Nacional de Detecção
do Diabetes, promovida pelo Mi-
nistério da Saúde, foi aberta on-
tem na cidade a Campanha de
Combate à Diabetes do Rio de Ja-
neiro, que pretende alertar a popu-
lação sobre os sintomas e a neces-
sidade de acompanhamento da
doença - a quinta causa de mortes
em todo o país.

A Campanha Nacional de De-
tecção do Diabetes, lançada ontem
pelo ministro da Saúde, José Ser-
ra, no município de Paulista, em
Pernambuco, deverá atingir mais
de 40 milhões de pessoas com
exames para detectar a doença. A
estimativa de identificar três mi-
lhões de novos casos. As últimas
estatísticas da Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes (SBD) indicam que
para cada brasileiro diabético exis-
te outro que ainda não identificou
o problema. Mais de cinco mi-
lhões de pessoas no país já têm a
diabete diagnosticada.

A Secretaria Municipal de
Saúde estima que 220 mil cario-
cas sejam diabéticos, mas apenas

Concentrado em Jacarepaguá, o chuva de granizo derrubou seis arvores e assustou nwraaores As casas do bairro amanheceram com telhados danificados e sujeira trazida pelo vento forte

LAVIN1A PORTELLA

Além de chamar atenção pelo
calor, o verão de 2001 mostrou
que tem força para surpreender
até quando está quase de partida.
No dia seguinte à chuva de gra-
nizo que atingiu em cheio Jaca-
repaguá (Zona Oeste), no início
da noite de segunda-feira, o
bairro era o retrato do caos, com
árvores tombadas, fios de ener-
gia destruídos, lama espalhada
pelas ruas e moradores assusta-
dos dentro de casa. Seco desde
que chegou, o verão pretende ar-
rançar lágrimas na despedida: a
previsão é de que novas chuvas
de granizo voltem a modificar o
cenário da cidade.

As condições climáticas do
Rio favorecem a formação de nu-
vens intensas, onde os grani/os
se desenvolvem. "O calor do
continente encontra o ar úmido
que vem do oceano, transportado
pelo vento, e cria condições
ideais para o surgimento de nu-
vens profundas, onde os granizos
se formam", explica Paulo Etchi-
chury, meteorologista da Somar
Meteorologia. Segundo Paulo,
até o fim de semana, pode voltar

a chover gelo no Rio. "Chuva de
granizo está associada a dias de
calor intenso, o que provoca e
evaporação das águas, permitiu-
do a liberação de umidade sufi-
ciente para formar nuvens como
as de granizo", disse.

As chuvas de granizo devem, a
princípio, incomodar o carioca só
no início de sua passagem pela ci-
dade. Caso ela fique estacionada
por aqui, a tendência é que o clima
se torne mais frio e, com isso, o
risco de chuvas fortes diminui.

Fenômeno - A precipitação
de gelo no Rio foi considerada
atípica pelos meteorologistas.
"Não é comum chuva de granizo
no Rio, mas também não chega a
ser anômalo, já que é possível que
os fatores que contribuem para is-
so estão presentes no verão cario-
ca", afirma Paulo. Os termôme-
tros em Jacarepaguá marcavam
36 graus quando as pedras de ge-
Io surgiram do céu. "As chuvas de
granizo ocorrem isoladamente",
acrescenta Almerindo Marinho,
do Instituto de Meteorologia do
Rio (InMet-Rio).

Jacarepaguá foi o único bairro
atingido pela chuva de granizo,
segundo o lnMet. Entre as sete

ruas mais atingidas, a Doutor Ber-
nardino ficou em pior estado. Até
os funcionários do setor de emer-
gência da Companhia de Limpeza
Urbana (Comlurb) se surpreende-
ram com a situação da via. onde
seis árvores caíram. "Sinceramen-

te nunca vi uma rua tão destruída
depois de uma chuva", disse o ga-
ri Sidnei Mendes. Desde a zero
hora de ontem até às I6h30, a
Comlurb recolheu 365 toneladas
de lixo das ruas do bairro - o que
eqüivale a 19 caminhões.

Para os moradores, foram
duas horas de medo. "O 

granizo
quebrou quatro telhas da minha
casa. O cano da caixa d'água
estourou e ainda ficamos sem
luz até 4h. Parecia que tudo ia
desabar", contou a dona de casa
Arinete Guimarães, 58 anos. A
Light informou que a rede e 11
circuitos de energia foram afe-
tados pela chuva deixando 22
mil famílias sem luz. Pela ma-
nhã, o problema foi sanado. O
vizinho da frente teve trabalho
com a caixa d'água. "A tampa
voou e virou tudo lama. Só
Deus explica a força dessa chu-
va". contou o comerciário Ger-
son Luiz dos Santos. 37 anos.

O fim da estiagem

Pode parecer delírio provoca-
do pelo calor, mas, apesar da pre-
visão de chuvas de granizo, o ca-
rioca tem motivos para comeino-
rar. De acordo com Paulo Etchi-
chury, meteorologista do Somar,
a chegada da frente fria amanhã
representa uma interrupção na es-
tiagem, que pode trazer chuvas
para o final de semana. E se uma
frente fria pode fazer milagres,
duas nem se fala. A mudança do
quadro será prolongada por uma

segunda frente fria, que chegará
ao Rio na quarta-feira da próxima
semana. As duas partem do mes-
mo endereço, Sul do país.

A visita da primeira frente
marca o começo da mudança. "E-

la inicia uma modificação no pa-
drão atmosférico observado du-
rante toda a estação, quando as
condições tropicais predomina-
ram, provocando dias quentes e
chuvas isoladas", explicou Paulo.
Muitas outras frentes frias já in-

vadiram o Rio neste verão, po-
rém, essas são estacionárias e
mais duradouras. "As outras fica-
vam um dia e depois perdiam for-
ça", comparou o meteorologista.

Apesar da trégua da estia-
gem, o calor continuará . "A

temperatura vai cair um pouco
mas o tempo ainda permanecerá
quente. Mas não dá para prever
se choverá o suficiente para re-
por o déficit hídrico desse ve-
rão", disse o meteorologista.

favorecidas, já que a falta de infor-
mação, maior inimiga do diabéti-
co, impossibilita a procura pelo
tratamento necessário.

Amputações - A campanha
pretende também diminuir a esta-
tística de amputados entre diabéti-
cos. Hoje, de cada dez amputa-
ções de membros inferiores que
não são causadas por acidentes,
sete são feitas em pacientes de
diabetes. Mas o maior objetivo da
Secretaria de Saúde é mostrar que
todas as seqüelas podem ser evita-
das, e que o diabético pode viver
normalmente, desde que procure
acompanhamento médico. "A

campanha significa a possibilida-
de de as pessoas saberem que têm
diabetes e viverem sem sofrimen-
to, cuidando do rumo de sua vi-
da", explicou o secretário inunici-
pai de saúde Sérgio Arouca.

Além de fatores hereditários, a
visão turva, difícil cicatrização,
fadiga em excesso, sede constan-
te, dores de cabeça, incontinência
urinaria e urina alaranjada são
sintomas que devem merecer
atenção, principalmente em pes-
soas com mais de 40 anos. faixa
etária em que os casos da doença
são mais comuns.

Segundo Arouca, o paciente de diabetes pode ter vida normal

27% desse total - cerca de 58 mil
pacientes - estão inscritos no
Programa de Diabetes do Muni-
cípio, recebendo medicamentos
e tratamento adequado. A maior
parte dos doentes sequer sabe
que tem diabetes.

Não ter consciência de que é
portador da doença e não receber
acompanhamento médico, maior

perigo que envolve a diabetes, le-
va anualmente mais de mil pes-
soas aos leitos dos hospitais muni-
cipais. No ano passado, foram
1.179 internações e 126 mortes.
Os fatores de risco da diabetes são
a obesidade, hipertensão e doen-
ças cardiovasculares. As compli-
cações, entre elas a cegueira, atin-
gem mais as classes sociais menos

yTZJj?,
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Afrânio de Viçoso Jardim 1919 ¦ 2001

General e engenheiro

Vítima de parada cardíaca,
moneu dia Io, aos 81 anos, no
Hospital Beneficência Portugue-
sa de Petrópolis (RJ). Era carioca
de Botafogo e teve na sua ascen-
dência quatro tenentes que parti-
ciparam da Guerra do Paraguai e
dos quais muito se orgulhava.
Um deles foi o tenente e também
engenheiro Jerônimo Jardim,
promovido a marechal por atos
de bravura. Era expedicionário
das tropas brasileiras na Segunda
Guerra Mundial quando um dia,
em outubro de 1944, em Livorno
(Itália), percebeu um avião inglês
em chamas e perdendo altura. A
aeronave caiu no lado oposto de
um lago, onde Afrânio estava. 0

militar não hesitou: tirou a roupa,
nadou até o aparelho destroçado,
a tempo de retirar das ferragens
um oficial britânico, único sobre-
vivente. O comandante da Força
Expedicionária Brasileira (FEB),
general Mascarenhas de Morais,
considerava o tenente Jardim "u-

ma das esperanças do Exército",
do que deu provas quando seguiu
para o Mato Grosso. Ali, ele foi
um dos construtores da Rodovia
Jardim-Porto Murtinho e muito
ajudou aos índios terenas e gua-
ranis. Era casado com Florisbcla
Dias Jardim e tinha um filho:
Roberto Jardim. Foi cremado,
sábado, no Cemitério de São
Francisco Xavier, no Caju.

e-mails para esta coluna: cidade@jb.com.lir

Quentinhas 
vão ter

licitação em um mês

Dentro de 30 dias será aberta no-
va licitação para contratação das em-
presas que vão fornecer a comida
dos 17.800 presos do estado do Rio,
de acordo com o secretário estadual
de Justiça, João Luiz Duboc Pinaud.
O edital da concorrência, suspensa
por liminar em 12 de janeiro, está
sendo alterado conforme recomen-
dações do Tribunal de Contas do Es-
tado. "Os cálculos do procedimento
inicial eram antigos. A época, não
contamos com as casas de custódia e
unhamos menos cozinhas disponí-
veis. Os vencedores devem ser anun-
ciados em maio", disse Pinaud.

Os presos e funcionários do siste-
ma penitenciário fluminense conti-

TRAFICO
PM prende 3 jovens
vendendo drogas
Leandro Araújo, Silas da Silva
Bento e Lucilo do Nascimento, os
três com 18 anos, foram presos
em flagrante por policiais do 14°
BPM (Bangu) vendendo drogas
na Rua Leocádia, em Guadalupe.
Com o eles foram encontrados 50
sacolés de cocaína, 13 trouxinhas
de maconha, além de RS 25 em
dinheiro.

QUINA
02 11 42 60 62

CONCURSO: 816

A REVISTA QUE MAIS CIRCULA
PELA CIDADE.

Revista Domingo.
Todo Domingo,

no Jornal do Brasil.

JOHN AL DO IinAHll.

Fernando Moraes terá

patrimônio 
investigado

¦ Delegado é acusado de ameaçar guarda municipal durante o Rock in Rio 3

nuam sendo servidos pelas mesmas
seis empresas contratadas, em cará-
ter emergencial e sem licitação, em
agosto do ano passado. A Secretaria
não analisou propostas de outras em-
presas para essa nova prestação de
serviços, pois se disse satisfeita com
o apresentado nos últimos seis meses
do ano passado. 

'Teríamos um gran-
de trabalho para investigar técnica,
fiscal e juridicamente outras empre-
sas", explicou.

Segundo Pinaud, o maior objeti-
vo da Secretaria é usar a mão de obra
dos internos, dando a eles a chance
de reduzir a pena e receber salário -
o que representa também redução de
custos para a Secretaria.

ILHA DO GOVERNADOR
Assaltantes levam
dinheiro dos Correios
Dois homens assaltaram ontem a
agência dos Correios, na Estrada
do Dendê, 40, Ilha do Governador.
Eles renderam os funcionários e os
obrigaram a entregar todo o
dinheiro do posto. A dupla fugiu a
pé em direção ao Morro do Dendê.
Policiais do 17°BPM, ainda
fizeram um cerco no local mas
ninguém foi preso.

CAIXA
Agência da CEF é
assaltada na Baixada
Cinco homens assaltaram ontem a
agência da Caixa Econômica
Federal, na Rua Marechal Floriano,
em Nova Iguaçu (Baixada
Fluminense). Os assaltantes
fugiram com R$ 138.972.

JOÃO PINHEIRO

O ex-diretor-geral das delega-
cias especializadas, delegado José
Fernando Moraes Alves, terá o
patrimônio investigado no inqué-
rito que apura a denúncia de que
ele teria extorquido o seqüestra-
dor Ismael Caetano da Silva Fi-
lho, o Tulá, em 1998. Ao prestar
depoimento para o delegado An-
tenor Rego Neto, em novembro
do ano passado, o bandido afir-
mou ter pago US$ 20 mil dólares
para que sua família não fosse
molestada pelo delegado, à época,
diretor da Divisão Anti-Seqüestro.

Documentos que já estão na
Secretaria de Segurança Pública
mostram que Fernando Moraes
declarou à Receita Federal a com-
pra de dólares, além de carros es-
trangeiros. O fato de ter declarado
as transações, segundo Fernando
Moraes, mostram que não houve
irregularidades.

Um dos responsáveis pela
coordenação da polícia durante o
Rock in Rio 3, Fernando Moraes,
também está sendo acusado de us-
ar a força para ter acesso à área
vermelha - entrada restrita - do
festival, em janeiro. Acompanha-
do de mulheres, o policial furou o
bloqueio da Guarda Municipal e
da PM, foi perseguido e ao ser de-
tido sacou a pistola para ameaçar
o supervisor de Operações do se-
tor, o guarda municipal De Lima.

Ameaça - A Corregedoria de
Polícia abriu procedimento para
investigar o caso, denunciado pelo
Coordenador de Trânsito da Guar-
da Municipal, Márcio Medeiros
de Oliveira. O incidente, segundo
o ofício GM/SUE/N°0112/2001
encaminhado ao corregedor-geral,
delegado José Vercillo Filho,
aconteceu no dia 20 de janeiro.

Moraes, que estava na pick-up
S-10, placa KNC-1789, não teria
obedecido à sinalização dos
guardas responsáveis pelo blo-
queio na Avenida Salvador Allen-
de, no cruzamento com a Aveni-
da Embaixador Abelardo Bueno.
Perseguido por carros da Guarda
e da PM, o delegado foi alcança-
do na altura da Rua Abraão Ja-
bour, já na área vermelha.

Segundo a denúncia. Moraes
desceu do carro e sacou a arma,
mas foi contido pelos PMs, que o
liberaram. O caso aconteceu dias
após o chefe da Polícia Civil, Al-
varo Lins, visitar a área de shows,
acompanhado do delegado da Di-
visão de Fiscalização de Armas e
Explosivos (DFAE), Fernando
Oséas, e do próprio Fernando
Moraes. O chefe de polícia che-
gou a afirmar à época que não se-
ria permitida a entrada de pessoas
armadas no festival.
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Senhor Corrcucdor

Iinciuninhmnos a V.S", para conhecimento, apreciação e
providências que julgar cabíveis, a participação firmada pelo Coordenador
de Transito desla Instituição, Márcio Medeiros de Oliveira, eni que se
encontra envolvido o lír Fernando, Delegado da PCERJ, ex-titular da DAS,
numa ocorrência que se verificou no dia 20/01/2001, no evento
Rock in Rio III. realizado nesta Cidade.

Atenciosamente.
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No mês passado, a Guarda Municipal pediu à Corregedoria providências sobre o delegado

Leo Caldas / Agência Lumiar - 20/12/1999

Serão investigados detalhes na declaração de renda de Moraes

Caso decidido

pelo telefone

O ex-diretor-geral das delega-
cias especializadas, delegado Fer-
liando Moraes, assumiu a Divisão
Anti-Seqüestro em maio de 1999.
O capítulo mais conhecido de sua
atuação foi no ano passado, quan-
do o policial resolveu um seqües-
tro negociando, por telefone com
o mandante do crime, Carlos Braz
Victor da Silva, o Fiote, que esta-
va no presídio de segurança máxi-
ma Bangu 3. Na época, o delega-
do chegou a criticar o sistema:
"Não adianta prender porque o ca-
ra continua mandando de dentro
do presídio", reclamou.

A vítima de Fiote era o pastor
prebisteriano Isaías de Souza Ma-
ciei, de 74 anos, que ficou 10 dias
no cativeiro. A o operação durou
mais de 15 horas e a polícia estou-
rou o cativeiro em Duque de Ca-
xias (Baixada Fluminense). Res-
ponsável pela investigação, Fre-
nando Moraes negociou por tele-
fone celular, durante quatro horas,
a libertação do pastor. 

"E a situa-
ção mais esdrúxula e ridícula que
já vivi: Ter de negociar com um
bandido que foi preso pela DAS
em 96", declarou.

A Escola de Música da UFRJ
comunica com pesar o falecimento do pianista e professor

SÉRGIO TAVARES
Velório na Capela do Santo Cristo, sala 2

Enterro dia 7 de março, às 11 horas, no Cemitério de Irajá.

GENERAL

AFRANIO DE VIÇOSO JARDIM

(MISSA DE 7a DIA)
A família convida amigos e parentes para a Mis-
sa que será celebrada por sua alma, na Igreja
Nossa Senhora do Rosário, Rua Gal. Ribeiro da
Costa - Leme, dia 08/03 (quinta-feira), às 10h.t

£

SANTA CASA

JOSÉ CHAMILETE
MISSA DE 30a DIA

A Irmandade da Santa Casa convida parentes e
amigos para a missa, que fará celebrar no dia 08 de
março, amanhã, quinta-feira, às 10:30 horas, na
Igreja N. S. do Bonsucesso - Largo da Misericórdia.

MARIA POSE TOMÉ
Missa de 1 Ano

O filho Pepe Pose, a nora Fátima Pose e netos, convidam para a
MHssa de 1 Ano da querida mãe, sogra e avó, que será celebrada
no dia 8 de Março - Quinta-feira, às 10h na Igreja Santo Antônio
dos Pobres. Rua dos Inválidos, 42 - Centro.

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
LARQURA ALT MAS CfTBS DOMNQOSRS R$
4,6 cm 3 cm 190,00 291,00
4,6 cm 4 cm 264,00 388,00
4,6 cm 5 cm 330,00 485,00
9,6 cm 3 cm 396,00 582,00
9,6 cm 4 cm 528,00 776,00
9,6 cm 5 cm 660,00 970,00
9,6 cm 6 cm 792,00 1.164,00
9,6 cm 7 cm 924,00 1.358,00
9,6 cm 8 cm 1.056,00 1.552,00
14,6 cm 4 cm 792,00 1.164,00
14,6 cm 5 cm 990,00 1.455,00
14,6 cm 6 cm 1.188,00 1.746,00

DEMAIS FORMATOS,
CONSULTE A NOSSA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
5744540/5744320

DIA ÚTIL R$66,00 O CM
DOMINGO: R$ 97,00 O CM

www.jb.oom.br

JORNAL DO BRASIL

FERNANDO MARCOS CAVALCANTI
MISSA DE 7o DIA

Sua esposa Patrícia (Pat); suas filhas Márcia, Flavia e Paula; seus genros José
Ribas Vieira e Bernardo Hardman de Castro; seus netos Bruno, Joana, André,
Eugênia e Rosa; suas irmãs Estella Walcacer e Regina Lang; seus cunhados
Margarida Cavalcanti, Sandy Lonergan e Alberto Lang; Sônia Camargo, Wilson
Thimóteo Jr. (Tom) e amigos convidam para a Missa de 7o Dia do querido
Fernando, que será celebrada AMANHÃ, dia 8 de março, às 19 horas, na Igreja
Santa Margarida Maria, Rua Frei Solano, 23, Lagoa - Rio de Janeiro.

m

FERNANDO MARCOS CAVALCANTI

Missa de 7o Dia
Gilda Saavedra e família convidam para a Missa de 7o Dia

do seu grande amigo Fernando a realizar-se AMANHÃ,

quinta-feira, dia 8 de março, às 19 horas, na Igreja Santa

Margarida Maria, Rua Frei Solano, 23, Lagoa - Rio de Janeiro.t

LUIZ FURTADO DE MENDONÇA

IÇjj . 1
A Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de

: I ' '

Capitalização - FENASEG, convida para a Missa em memória do seu

emérito Consultor, Luiz Furtado de Mendonça, que será celebrada

HOJE, dia 07 de março, às 18:00 horas, na Paróquia da Imaculada

Conceição - Praia de Botafogo, 266 - Botafogo.

JBTIP
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2001Afrânio de Viçoso Jardim 1919

General e engenheiro

Vítima de parada cardíaca,
morreu dia Io, aos 81 anos, no
Hospital Beneficência Portugue-
sa de Petrópolis (RJ). Era carioca
de Botafogo e teve na sua ascen-
dência quatro tenentes que parti-
ciparam da Guerra do Paraguai e
dos quais muito se orgulhava.
Um deles foi o tenente e também
engenheiro Jerônimo Jardim,
promovido a marechal por atos
de bravura. Era expedicionário
das tropas brasileiras na Segunda
Guerra Mundial quando um dia,
em outubro de 1944, em Livorno
(Itália), percebeu um avião inglês
em chamas e perdendo altura. A
aeronave caiu no lado oposto de
um lago, onde Afrânio estava. O

militar não hesitou: tirou a roupa,
nadou até o aparelho destroçado,
a tempo de retirar das ferragens
um oficia] britânico, único sobre-
vivente. O comandante da Força
Expedicionária Brasileira (FEB),
general Mascarenhas de Morais,
considerava o tenente Jardim "u-
ma das esperanças do Exército",
do que deu provas quando seguiu
para o Mato Grosso. Ali, ele foi
um dos construtores da Rodovia
Jardim-Porto Murtinho e muilo
ajudou aos índios terenas e gua-
ranis. Era casado com Florisbela
Dias Jardim e tinha um filho:
Roberto Jardim. Foi cremado,
sábado, no Cemitério de São
Francisco Xavier, no Caju.

c-mails para esta coluna: cldade@jb.com.br

Quentinhas 
vão ter

licitação em um mês

Dentro de 30 dias será aberta no-
va licitação para contratação das em-
presas que vão fornecer a comida
dos 17.800 presos do estado do Rio,
de acordo com o secretário estadual
de Justiça, João Luiz Duboc Pinaud.
O edital da concorrência, suspensa
por liminar em 12 de janeiro, está
sendo alterado conforme recomen-
dações do Tribunal de Contas do Es-
tado. "Os cálculos do procedimento
inicial eram antigos. A época, não
contamos com as casas de custódia e
tínhamos menos cozinhas disponí-
veis. Os vencedores devem ser anun-
ciados em maio", disse Pinaud.

Os presos e funcionários do siste-
ma penitenciário fluminense conti-

TRAFICO
PM prende 3 jovens
vendendo drogas
Leandro Araújo, Silas da Silva
Bento e Lucilo do Nascimento, os
três com 18 anos, foram presos
em flagrante por policiais do 14°
BPM (Bangu) vendendo drogas
na Rua Leocádia, em Guadalupe.
Com o eles foram encontrados 50
sacolés de cocaína, 13 trouxinhas
de maconha, além de RS 25 em
dinheiro.

QUINA
02 11 42 60 62

CONCURSO: 816

Ninguém acertou a Quina, cu-
jo prêmio acumulou em RS
249.144,84. A quadra pagará RS
992,61 e o terno RS 33,36.

ILHA DO GOVERNADOR
Assaltantes levam
dinheiro dos Correios
Dois homens assaltaram ontem a
agência dos Correios, na Estrada
do Dendê, 40, Ilha do Governador.
Eles renderam os funcionários e os
obrigaram a entregar todo o
dinheiro do posto. A dupla fugiu a
pé em direção ao Morro do Dendê.
Policiais do 17CBPM, ainda
fizeram um cerco no local mas
ninguém foi preso.

CAIXA
Agência da CEF é
assaltada na Baixada
Cinco homens assaltaram ontem a
agência da Caixa Econômica
Federal, na Rua Marechal Floriano,
em Nova Iguaçu (Baixada
Fluminense). Os assaltantes
fugiram com RS 138.972.

Fernando Moraes terá

patrimônio 
investigado

¦ Delegado é acusado de ameaçar guarda municipal durante o Rock in Rio 3

nuam sendo servidos pelas mesmas
seis empresas contratadas, em cará-
ter emergencial e sem licitação, em
agosto do ano passado. A Secretaria
não analisou propostas de outras em-
presas para essa nova prestação de
serviços, pois se disse satisfeita com
o apresentado nos últimos seis meses
do ano passado. 

'Teríamos um gran-
de trabalho para investigar técnica,
fiscal e juridicamente outras empre-
sas", explicou.

Segundo Pinaud, o maior objeti-
vo da Secretaria é usar a mão de obra
dos internos, dando a eles a chance
de reduzir a pena e receber salário -
o que representa também redução de
custos para a Secretaria.

JOÃO PINHEIRO

O ex-diretor-geral das delega-
cias especializadas, delegado José
Fernando Moraes Alves, terá o
patrimônio investigado no inqué-
rito que apura a denúncia de que
ele teria extorquido o seqüestra-
dor Ismael Caetano da Silva Fi-
lho, o Tulá, em 1998. Ao prestar
depoimento para o delegado An-
tenor Rego Neto, em novembro
do ano passado, o bandido afir-
mou ter pago USS 20 mil dólares
para que sua família não fosse
molestada pelo delegado, à época,
diretor da Divisão Anti-Seqüestro.

Documentos que já estão na
Secretaria de Segurança Pública
mostram que Fernando Moraes
declarou à Receita Federal a com-
pra de dólares, além de carros es-
trangeiros. O fato de ter declarado
as transações, segundo Fernando
Moraes, mostram que não houve
irregularidades.

Um dos responsáveis pela
coordenação da polícia durante o
Rock in Rio 3, Fernando Moraes,
também está sendo acusado de us-
ar a força para ter acesso à área
vermelha - entrada restrita - do
festival, em janeiro. Acompanha-
do de mulheres, o policial furou o
bloqueio da Guarda Municipal e
da PM, foi perseguido e ao ser de-
tido sacou a pistola para ameaçar
o supervisor de Operações do se-
tor, o guarda municipal De Lima.

Ameaça - A Corregedoria de
Polícia abriu procedimento para
investigar o caso, denunciado pelo
Coordenador de Trânsito da Guar-
da Municipal, Márcio Medeiros
de Oliveira. O incidente, segundo
o ofício GM/SUE/N°0112/2001
encaminhado ao corregedor-geral,
delegado José Vercillo Filho,
aconteceu no dia 20 de janeiro.

Moraes, que estava na pick-up
S-10, placa KNC-1789, não teria
obedecido à sinalização dos
guardas responsáveis pelo blo-
queio na Avenida Salvador Allen-
de, no cruzamento com a Aveni-
da Embaixador Abelardo Bueno.
Perseguido por carros da Guarda
e da PM, o delegado foi alcança-
do na altura da Rua Abraão Ja-
bour, já na área vermelha.

Segundo a denúncia, Moraes
desceu do carro e sacou a arma,
mas foi contido pelos PMs, que o
liberaram. O caso aconteceu dias
após o chefe da Polícia Civil, Ál-
varo Lins, visitar a área de shows,
acompanhado do delegado da Di-
visão de Fiscalização de Armas e
Explosivos (DFAE), Fernando
Oséas, e do próprio Fernando
Moraes. O chefe de polícia che-
gou a afirmar à época que não se-
ria permitida a entrada de pessoas
armadas no festival.
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Atenciosamente,
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No mês passado, a Guarda Municipal pediu à Corregedoria providências sobre o delegado

Leo Caldas / Agência Lumiar - 20/12/1999

Caso decidido

pelo telefone

O ex-diretor-geral das delega-
cias especializadas, delegado Fer-
nando Moraes, assumiu a Divisão
Anti-Seqüestro em maio de 1999.
O capítulo mais conhecido de sua
atuação foi no ano passado, quan-
do o policial resolveu um seqües-
tro negociando, por telefone com
o mandante do crime, Carlos Braz
Victor da Silva, o Fiole, que esta-
va no presídio de segurança máxi-
ma Bangu 3. Na época, o delega-
do chegou a criticar o sistema:
"Não adianta prender porque o ca-
ra continua mandando de dentro
do presídio", reclamou.

A vítima de Fiote era o pastor
prebisteriano Isaías de Souza Ma-
ciei, de 74 anos, que ficou 10 dias
no cativeiro. A o operação durou
mais de 15 horas e a polícia estou-
rou o cativeiro em Duque de Ca-
xias (Baixada Fluminense). Res-
ponsável pela investigação, Fre-
nando Moraes negociou por tele-
fone celular, durante quatro horas,
a libertação do pastor. 

"E a situa-
ção mais esdrúxula e ridícula que
já vivi: Ter de negociar com um
bandido que foi preso pela DAS

Serão investigados detalhes na declaração de renda de Moraes em 96", declarou.
—.. ¦ ¦-

A Escola de Música da UFRJ
comunica com pesar o falecimento do pianista e professor

SÉRGIO TAVARES
Velório na Capela do Santo Cristo, sala 2

Enterro dia 7 de março, às 11 horas, no Cemitério de Irajá.

GENERAL

AFRANIO DE VIÇOSO JARDIM

(MISSA DE 7a DIA)
A família convida amigos e parentes para a Mis-
sa que será celebrada por sua alma, na Igreja
Nossa Senhora do Rosário, Rua Gal. Ribeiro da
Costa - Leme, dia 08/03 (quinta-feira), às 10h.t

SANTA CASA

JOSÉ CHAMILETE
MISSA DE 30s DIA

A Irmandade da Santa Casa convida parentes e
amigos para a missa, que fará celebrar no dia 08 de
março, amanhã, quinta-feira, às 10:30 horas, na
Igreja N. S. do Bonsucesso - Largo da Misericórdia.

MARIA POSE TOMÉ
Missa de 1 Ano

O filho Pepe Pose, a nora Fátima Pose e netos, convidam para a
Miissa de 1 Ano da querida mâe, sogra e avó, que será celebrada
no dia 8 de Março - Quinta-feira, às 10h na Igreja Santo Antônio
dos Pobres. Rua dos Inválidos, 42-Centro.

PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
LAMQURA ALT MAS llTBS DOMHOQ3R$ RS
4,6 cm 3 cm 198,00 291,004,6 cm 4 cm 264,00 388,00
4,6 cm 5 cm 330,00 485,009,6 cm 3 cm 396,00 582,009,6 cm 4 cm 528,00 776,009,6 cm 5 cm 660,00 970,00
9,6 cm 6 cm 792,00 1.164,009,6 cm 7 cm 924,00 1.358,009,6 cm 8 cm 1.056,00 1.552,0014,6 cm 4 cm 792,00 1.164,0014,6 cm 5 cm 990,00 1.455,0014,6 cm 6 cm 1.188,00 1.746,00

DEMAIS FORMATOS,
CONSULTE A NOSSA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
5744540/574-4320

DIA ÚTIL R$ 66,00 0 CM
DOMINGO: R$ 97,00 0 CM

www.jb.com.br

JORNAL DO BRASIL

FERNANDO MARCOS CAVALCANTI
MISSA DE 7o DIA

Sua esposa Patrícia (Pat); suas filhas Márcia, Flavia e Paula; seus genros José
Ribas Vieira e Bernardo Hardman de Castro; seus netos Bruno, Joana, André,
Eugênia e Rosa; suas irmãs Estella Walcacer e Regina Lang; seus cunhados
Margarida Cavalcanti, Sandy Lonergan e Alberto Lang; Sônia Camargo, Wilson
Thimóteo Jr. (Tom) e amigos convidam para a Missa de 7o Dia do querido
Fernando, que será celebrada AMANHÃ, dia 8 de março, às 19 horas, na Igreja
Santa Margarida Maria, Rua Frei Solano, 23, Lagoa - Rio de Janeiro.

t

FERNANDO MARCOS CAVALCANTI

t

Missa de 7o Dia
Gilda Saavedra e família convidam para a Missa de 7o Dia
do seu grande amigo Fernando a realizar-se AMANHÃ,
quinta-feira, dia 8 de março, às 19 horas, na Igreja Santa
Margarida Maria, Rua Frei Solano, 23, Lagoa - Rio de Janeiro.

LUIZ FURTADO DE MENDONÇA

A Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de

Capitalização - FENASEG, convida para a Missa em memória do seu

emérito Consultor, Luiz Furtado de Mendonça, que será celebrada

HOJE, dia 07 de março, às 18:00 horas, na Paróquia da Imaculada

Conceição - Praia de Botafogo, 266 - Botafogo.

02 11 42 60 62
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Quern compra um Volkswagen
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2001 COM CAM BIO AUTOMATICO GRATIS NO VALOR DE R$ 3.991'00*
*ESTA PROMOCAO NAO t CUMULATIVA A PROMOCAO DO AR-CONDICIONADO.
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Venha fazer um test drive, y
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Got Gera;So III • 8V - 2P (c6d. 5X10A4). pre;o promoctonal 6 vislot a portirde R$'iS.9fc),00. Toda a linha Golf, modelo 2001, com ar-condicionado grdtls no
valor de R$ 2.718,00. "Exemplo: Golf 1.6 (c6d. 9B12C2/9JJUW),coni ar-coiylktonodo (PHI) ofdtis. trio el4trlco e direcfio hidrdulica, pre^o promocional 6 vistai
R$ 31.407,00. (Com o ar-condicionado eletrAnjcoX|Wij^^KPH2, o dwrttfdever6 pogar a diferenco.) A promofdo do Golf 2.0 (c6d. 9B12G3/9B13V3) com
cAmbio outomAtico grdtis nflo A cumulative 6 f*o«K>ito lla'llhba Golf com or-condlcionodo gr6tii. Bflnus de R) 1.000,00 v6lido apenas para floroti 1.8. Bfinus ^
de RJ 800.00 v6lido apenas poro o Savetro IJl. Bora/com taxa de finonciomento atravis de piano CDC ou leasing do Banco Volkswagen, com taxa de 1,39%

/•? & •'' anu com entrada minima de 20% e soldo em 24 parcelas. Taxa de juros 18%; multq de mora d# 2%. Taxa de —^ ¦ j. #ob«rtura d« cr*dito TAC d« RS 160,00. Promocfio vdlida at* 31/3/2001 ou onquanto durartm os •stoquts nos ¦ |f,^%|ll|aV#ll#¦!#*¦ ¦r't; Conc«ss1on6rios Volkswogtn. Pr*?os vdlidos para vticulos com pintura s6|ida Fr«t« nflo induso • variAvel',-X '*'Imm VblaMVOOtfl ¦ > ik #a conform* o locolidad®. Estoqu«s no R«d« «m 06/3/2001: Gol G«ra;do ill • 8V - 2P (cod 5X10A4) = 140 AHI^v" IVfTU unidod«s. Golf 1.6 (c6d. 9B12C2/9B12F4)» 125 unidod.s. Golf 2.0 (c6d. 9B12G3/9B13V3) = 69 unidod.s. As imog«ns .do anuncio sflo m«ram«nte rsferanciais, noo condizonfts n«c»ssariamente com os mod«los ofertados. Estes veiculos ^
«sl5o «m conformidod* com o PROCONVE - Programa d« Controle d« PoluicSo do Ar por Veiculos Automolores CONCESSIONARIOS DOS ESTADOS DO

RIO DE JANEIRO E ESPlRITO SANTO
vr.v>.§¦'^?Vh;C/;:¦^ ^ - -;'. •• : ] *' • .. lt:- *
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Parati

Novo Bora

Tem sempre um Concessionário Volkswagen ao seu lado
OFERTAS

!<C RHASIl i í

Quem compra um Volkswagen

janha 
3 vezes: 

quando 
compra,

^quando 
usa e 

quando 
vende.

Toda a linha Golf com

AR-CONDICIONADO GRÁTIS

NO VALOR DE R$ 2.718'00

Golf 2.0 
- 

2001 COM CÂMBIO AUTOMÁTICO GRÁTIS NO VALOR DE R$ 3.99T00*
*ESTA PROMOÇÃO NÂO É CUMULATIVA A PROMOÇÃO DO AR-CONDICIONADO.

Com bônus de

TAXA DE 1,39% a.m

Venha fazer um test drive

Gol G#ração III - 8V - 2P (cód. 5X10A4). preço promocional à vUloí o portir d# R|15^0,00. Toda a linha Go)t modtlo 2001, com ar-condidonado grátis no
volor d« R| 2.718,00. "Ex«mplo: Golf 16 (cód. 9B12CcÀni (PH1) grátis, trio elétrico • direçõo hidráulica, praço promocional à visto:
R$ 31.407,00. (Com o or-condicionodo eletrônico .ÇUfl|olroii^C''** PH2, o cKiínte deverá pagar a diferença.) A promoção do Golf 2.0 (cád. 9B12G3/9B13V3) com
câmbio automático grátis náo é cumulativa ò prank^Áo 4ld llr^ia Golf com ar*condicionodo grátis. Bônus de R$ 1.000,00 válido apenas para Püroti 1.8. Bônus
de R$ 800,00 válido apenas Mro ô .Sà^W 1À Bora. com toxa de financiamento através de plano CÓÇ ou leosing do Banco Volkswagen, com taxa de 1,39%* ' .': f :f :'i%¦'' a.HL, com entrada minima de 20% e soldo em 24 parcelas. Taxa de Juros 18%: multq de mora de 2%. Taxa de- 1Y-obertura de crédito TAC de R$ 160,00. Promoção válido até 31/3/2001 ou enquanto durarem os estoques nos

Tr. riíí?':'Concessionários Volkswagen. Preços válidos para veículos com pintura sólida Frete nâo incluso e variável
BmMÁ VbflnVMMMfl IXÍMM con'orm* o localidade. Estoques na Rede em 06/3/2001: Gol Geraçdo III • 8V - 2P (cód 5X10A4) = 140UtTU unidades. Golf 1.6 (cód. 9B12C2/9B12F4) » 125 unidodes. Golf 2.0 (cód. 9B12G3/9B13V3) = 69 unidades. As imagens

do anúncio sâo meramente referenciais, nõo condizentes necessariamente com os modelos ofertados Estes veículos
estôo em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluiçõo do Ar por Veículos Automotores

Rede Autorizada

CONCESSIONÁRIOS DOS ESTADOS DO
RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO
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Impasse 
dificulta vinda do Guggeiiheim

¦ Associação Brasil+500 desiste de negociar com a prefeitura. César não concorda em pagar US$ 660 mil à entidade

RENATA VICTAL

A possibilidade de ter um museu
Guggenheim no pier da Praça Mauá

, es^á mais distante. Ontem, a Associa-
ção' Brasil+500 enviou uma carta ao
prefeito anunciando que desistiu de ne-
gociar com a cidade. A decisão veio da
Rússia, por um telefonema do presi-

. dente da entidade, EdemarCide Ferrei-
r«iiEm novembro, a associação assinou
¦um acordo com a Fundação Gugge-
ohejm para intermediar e garantir a ex-
clu$ividade das negociações do museu
na América Latina.

0 impasse entre a entidade e a pre-
feityra começou no dia 20, quando o
coordenador do projeto na associação,
Arnim Lore, entregou ao prefeito a
proposta de um estudo de viabilidade
para instalação do museu, no valor de
US$ 2,469 milhões (quase RS 5 mi-
Ihões). Além de não aceitar negociar
pom intermediários, o secretário muni-

. cipal de Urbanismo, Alfredo Sirkis,
contestou e considerou absurda a
quantia de US$ 600 mil, que seria re-
passada do valor total do estudo, para a
Associação Brasil+500.

Na carta entregue ao prefeito, a entida-
de justifica ser uma "organização sem fins

i Mip

lucrativos" e que 
"não 

gere do ponto de
vista técnico e financeiro qualquer inicia-
tiva em tomo do Museu Guggenheim"
De acordo com b documento, a quantia
que seria paga à instituição refere-se a
"despesas já incorridas nas diversas mis-
sões do Museu Guggenheim ao país e
provisões para despesas futuras, caso o
projeto progrida". A assessoria de Alfredo
Sirkis informou que hoje o secretário e o
prefeito estudarão o conteúdo da carta.

Para Lore, a reação de Sirkis foi su-
preendente e o rompimento a única solu-
ção para.o impasse. "0 município prefe-
riu um caminho que nos afastou. Quere-
mos que o museu fique no Brasil, mas a
partir de agora o Rio de Janeiro deverá ca-
minhar sozinho", afirmou o coordenador,
que já havia agendado um encontro do
prefeito com a direção do museu em No-
va Iorque para o fim do mês.

Ainda segundo Lore, o presidente do
Museu Guggenheim, Thomas Krens, já
está informado a respeito. Dentre todas
as cidades, a própria Fundação Gugge-
nheim confirmou por email ao JOR-
NAL DO BRASIL que o Rio de Janei-
ro é o local preferencial para a instala-
ção do museu. As cidades de Salvador e
Recife estariam competindo para abri-
gar uma outra filial de menor porte.

Divulgação

Construções com arte

i r-inaugurado em 1937, The Solo-
mon R.Guggenheim Museum, em
Nova Iorque, foi o precursor da grife
Guggenheim. Hoje, além de dois mu-
seus em Nova Iorque, existem ainda
ftüais em Veneza, na Itália; Bilbao,
,na'Espanha; e Berlim, na Alemanha.
Odnuseu abriga uma das mais impor-
tantes coleções de arte moderna e
[contemporânea. Entre, elas, obras de
Cézanne, Chagall, Léger e Picasso. 0

i primeiro projeto arquitetônico foi as-
si nado por Frank Lloyd Wright, que-
brando as linhas retas de Manhathan
e dando um novo significado para a

i ;pa.lavra museu. O local é considerado
uma das mais belas construções ar-
quitetônicas do século passado e

abriu a seqüência de verdadeiras
obras de arte em que se transforma-
ram as filiais do Guggenhneim.

A internacionalização do museu
teve início em 1992, sob o comando
do atual presidente Thomas Krens. A
segunda construção da marca foi o
Guggenheim Museum SoHo, também
em Nova Iorque. Cinco anos depois,
começaram as construções em Bilbao,
e Berlim. Em Veneza, o museu abriga
uma rica coleção de estilos que vão
do cubismo e surrealismo até ao ex-
pressionismo abstrato e ainda uma
clássica coleção de esculturas moder-
nas. A coleção permanente de pintu-
ras, esculturas e fotografias crescei
mais de 15% nos últimos dois anos. O Museu Guggenheim, em Bilbao, Espanha, recebeu financiamento do governo

Três cidades

no páreo

Na corrida para abrigar a sede
do museu no Brasil, as cidades de
Salvador, Curitiba e Recife saíram
na frente do Rio. Apesar de ainda
não ter definido o local de cons-
trução, uma comissão estuda em
Salvador a viabilidade e os impac-
tos que o projeto poderá trazer pa-
ra a cidade. A comissão composta
pelo prefeito, Antônio Imbassahy;
pelo diretor da Fundação Grego-
rio de Mattos, Francisco Senna; e
pelos secretários municipais de
Planejamento e de Fazenda, Ma-
noel Lorenzo e Jorge Lins Freire,
ainda não decidiu quem pagará
pela construção do museu.

A principal aposto da prefeitura
é colocar a cidade no circuito inter-
nacional. "Na nossa visão, o Gug-
genheim abre o diálogo de Salva-
dor com outras grandes cidades no
mundo", diz Francisco Scnna. Em
Pernambuco, o governo do estado e
as prefeituras de Recife e Olinda
estudam em conjunto a proposta do
estudo, feito pela Associação Bra-
SÍ1+-500, orçado em US$ 1,9 mi-
lhão. 'Temos um projeto maior,
que será implementado com o mu-
seu. Vamos construir um complexo
cultural, que vai de Recife Antigo
ao centro histórico de Olinda",
anuncia o secretário municipal de
Cultura, Roberto Peixe.

Apesar de não disputar em pé
de igualdade com as outras cida-
des, o projeto em Curitiba é coman-
dado pelo próprio governador do
Paraná, Jaime Lerner. "Estamos

mantendo contato com o museu.
Há três semanas, o governador es-
teve em Nova Iorque. O problema é
que não abrimos mão de instalar o
museu em um prédio que já temos
projetado pelo Niemeyer", afirmou
o secretário estadual de assuntos
estratégicos Alexandre Beltrão.

J
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Alerj 
pede 

auditoria na Via Lagos

¦ Presidente da empresa diz que a concessionária está em dificuldade e que aceitará reduzir pedágio se houver indenização

A redução do pedágio cobrado pela con-
cessionária Via Lagos na RJ-126 (Rio Boni-
to-São Pedro D'Aldeia), prometida pelo go-
vemador Anthony Garotinho para o dia Io
de janeiro, ainda está longe de se tornar rea-
lidade. A pedido do próprio governador, ir-
ritado com os questionamentos da bancada
do PT na Aleij, a mensagem que previa in-
denizar a empresa em RS 83 milhões para
para permitir a cobrança da tarifa única de
RS 3 foi retirada da pauta. Ontem, os depu-
todos pediram uma auditoria no contrato fir-
mado entre o estado e a empresa.

A audiência foi convocada pela Comis-
são Especial de Fiscalização dos Serviços
Públicos Concedidos, presidida pelo depu-
todo Paulo Pinheiro (PT). O presidente da
Via Lagos, Flávio Almada, apresentou nú-
meros do desempenho da empresa e afir-
mou que a concessionária está em dificulda-
des, apesar de cobrar o pedágio mais caro do
Brasil - de RS 6,60 nos fins de semana e RS
4,30 em dias úteis. Segundo Almada, o flu-
xo de veículos na rodovia nos últimos anos
foi inferior ao previsto. Em 1999, trafega-
ram pela RJ-116 4,308 milhões de veículos,
20% a menos do esperado. No ano passado,

> foram 3,9 veículos, volume 30% inferior.
De acordo com o presidente da Via La-

gos, que admite a redução do pedágio desde
que a empresa seja indenizada pelo que in-
vestiu, o prejuízo do ano passado chegou a
RS 10 milhões. O patrimônio líquido caiu de
RS 10,5 milhões em 98 para menos RS 3,9
milhões em 2000. O presidente da Comis-
são Especial, Paulo Pinheiro, estranhou a
coincidência do valor da dívida da empresa
com os bancos, de RS 83 milhões, com o va-
lor da indenização proposta pelo governo."Ninguém consegue explicar como chega-
ram a esse número", afirmou o deputado.

Além de pedir auditoria do contrato à
Asep (Agência Reguladora de Serviços Pú-
blicos Concedidos), os deputados cobraram
a criação imediata de uma comissão triparti-
te, formada por usuários, representantes da
concessionária e da Asep - previsto no con-
trato e nunca implantada. "E confiável en-
tregar todo esse dinheiro à empresa, que es-
tá com dificuldades contábeis?', pergunta
Paulo Pinheiro. Deputados governistas acre-
ditam que o governador enviará nova men-
sagem à Alerj, desta vez reduzindo o pedá-
gio sem fixar indenização.

Vítimas de

incêndio vão

à Justiça

Três vítimas do incêndio nò pro-
grama Xuxa Park, ocorrido no dia 11
de janeiro no Projac, entram hoje com
ação contra a Rede Globo. Reínàldo
Alves Teixeira, seu afilhado Mateus
Vinícius Ventura, de 5 anos - aíé hoje
internado na Clínica São Vicente e
a mãe do menino, Kátia Venturty vão
processar a empresa por danos morais,
materiais e estéticos. "O valor da' in-
denização é definido pelo juiz, quefa-
rá uma relação entre os danos provo-
cados e as posses da empresa", contou
o advogado, João Tancredo. ~ ]'

Reinaldo resolveu processar a Glo-
bo após visitar Marcus Vinícius i\ó sá-
bado de carnaval. "Foi a primeirà'vez
que o vi sem as faixas e não conse-
guia para de chorar. E le está todo re-
mendado e não vai voltar a ser uma
criança perfeita", disse. Reinaldo, que
é mestre-sala do Salgueiro, disse tam-
bém que foi financeiramente prejudi-
cado por causa do acidente. "Passei

18 dias internado e mais um tempo
para me recuperar. Ano passado, no
carnaval, faturei quase R$ 6 mil. Esse
ano não foram nem RS 2 mil", 'recla-
mou. Segundo ele, a mãe do menino,
também sem trabalhar desde ò üci-
dente, já teve até problemas para pa-
gar o aluguel.

O titular da 32"DP (Jacarepaguá),
delegado Zaqueu Teixeira, recebeu o
inquérito de volta do Ministério Pú-
blico, na última quinta-feira.' Uma
das determinações do MP é que1 todas
as 28 vítimas façam exame de corpo e
delito. Anteontem, o delegado ouviu,
pela segunda vez, a cenógrafa Lueli
Antunes e o produtor Aluísio Alves.
"Ainda estou esperando a resposta
das perguntas que enviei ao Instituto
Carlos Eboli, sobre o primeiro laudo
que emitiram".

A redução da tarifa do pedágio da Via Lagos não tem data definida por causa do impasse entre Estado e a empresa

TCE adia licitação do Metrô 
que

ligará Niterói a São Gonçalo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE)
determinou adiamento da licitação que vai
definir qual empresa administrará a linha 3
do Metrô - que ligará Niterói a São Gonça-
lo. O TCE adiou a concorrência porque
quer o esclarecimento de alguns itens do
edital de licitação. O prazo final de entrega
de documentos dos concorrentes seria até o
dia 13 de março e a licitação estava previs-
ta para o dia 3 de abril. Com a resolução do
TCE, a Secretaria Estadual de Transportes
vai definir novas datas amanhã.

Segundo o secretário estadual de trans-
portes, Luiz Alfredo Salomão, grande par-
te das 14 exigências apresentadas pelo

TCE para a realização da licitação podem
ser justificadas pelas inovações do projeto.
A empresa que vencer a licitação terá a
possibilidade de construir ou revender
imóveis em terrenos nas proximidades da
estação. "Muitas das dúvidas estão relacio-
nadas com isso. Este projeto é inédito no
Brasil", disse Salomão.

O secretário preferiu não comentar todas
as exigências do TCE, mas estranhou uma
delas. O Tribunal quer saber a origem do va-
lor de RS 480 referente à cópia do CD-Rom
exigido dos concorrentes na planilha de
custo do edital. "Este é um projeto orçado
em 1 bilhão e o TCE está pedindo esclare-

cimento de um CD de R$ 400. Não enten-
di", disse. O TCE também quer que a Secre-
taria de Transportes explique o valor da ta-
rifa de RS 1,80 e forneça a avaliação de eus-
to de desapropriação de terrenos e imóveis
particulares à cargo da concessionária.

Segundo Salomão, até o momento, 20
empresas adquiriram o edital de licitação.
"O adiamento dos prazos não foi tão
ruim, já que muitas ainda precisam apre-
sentar a documentação", garantiu. O pre-
feito César Maia acredita que a constru-
ção da Linha 3 do metrô será uma forma
de atender a população em crescimento
do outro lado da Baía de Guanabara.
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passem na sua trente. PromoMilhas TransBrasil. As mesmas miihas que voce gannou em ouxra compannia, voce ganna ?qui.

B| TransBrasil __J;
Consulte seu agente de viagens ou hDH^lfj

Ugue 
gratis: 0800151151 IDflHF: f|

SSSSBrS www.tr3nsbrasil.com.br *J""

Promo^ao vdlida para compra e reserva, em qualquer destino operado por aeronaves TransBrasil, no perlodo de 05 a 11 de mar<;o de 2001 e utilizaQfio total da passagem at6 31 de margo de 2001 Para participar, o pessageiro deverd enviar para a Cerjl
• it t i vi TransPass, na R. Gal. PantaleSo Telles, 40, Jardim Aeroporto, CEP: 04355-040, informando no envelope "PromoMilhas TransBrasil", o ultimo extrato original (janeiro ou fevereiro) do programa do milhagem de qualquer cia. a6rea brasileira, c6piar

* passagem, cbpia do cartdo de embarque de todos os trechos utilizados e uma carta solicitando o cr6dito das miihas para a sua conta TransPass, juntamente com c6digo de associado, at6 o dia 20 de abril de 2001. Aqueles que ainda nflo tSm o cart >
i ; * ! ;C I ¦ ¦ i' < TransPass, deverAo preencher o formulArio nas lojas da TransBrasil. nos aeroportos ou pelo site www.transbrasil.com.br. As miihas acumuladas nesta promo<;5o estarao disponlveis a partir de 30 de malo de 2001. Ap6s o cr6dito das miihas no programa J
i j I . ^ I' •; »"1 TransPass, passardo a vigorar as regras e restriijdes do mesmo. Bilhetes reemitidos e reitinerados nflo entram na promo<;So. A TransBrasil reserva o dlreito de alterar, ao todo ou em parte, os regulamentos e as condigfies desta promo$3o sem aviso pr6vio. ^'» I
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Você não 
perde 

as milhas que já 
tem nas

outras companhias aéreas.

PromoMilhas.

Suas milhas, agora, vão

viajar de TransBrasil.

De 05 a 11 de março, traga suas milhas para a TransBrasil.
As mesmas milhas que você tem em outra companhia aérea nacional, vão valer no TransPass também.

Você tem milhas acumuladas de outras companhias aéreas? Ótimo. Você pode aproveitar a promoção PromoMil

TransBrasil. Nós vamos creditar o mesmo total de milhagens que você tem em outro cartão de fidelidade de qualqi|

companhia aérea nacional, no cartão da TransBrasil, o TransPass. Basta você reservar e comprar passagens TransBrasil p

viajar até 31 de março. Promoção válida para todos os destinos, inclusive Ponte Aérea. Aproveite antes que milhares de pessoi

passem na sua frente. PromoMilhas TransBrasil. As mesmas milhas que você ganhou em outra companhia, você ganha ?qui

Use seu programa demilhagem definitivo.

TransBrasil
Consulte seu agente de viagens ou

Ugue grátis: 0800151151

www.transbrasil.com.br

Promoção válida para compra e reserva, em qualquer destino operado por aeronaves TransBrasil. no período de 05 a 11 de março de 2001 e utilização total da passagem até 31 de março de 2001 Para participar, o passageiro deverá enviar para a Cef]
TransPass. na R. Gal. Pantaleão Telles, 40, Jardim Aeroporto, CEP: 04355-040, informando no envelope "PromoMilhas TransBrasil", o último extrato original (janeiro ou fevereiro) do programa do milhagem de qualquer cia. aérea brasileira, cópia
passagem, cópia do cartão de embarque de todos os trechos utilizados e uma carta solicitando o crédito das milhas para a sua conta TransPass, juntamente com código de associado, ató o dia 20 de abril de 2001. Aqueles que ainda não tôm o cart o
TransPass, deverão preencher o formulário nas lojas da TransBrasil, nos aeroportos ou pelo site www.transbrasil.com.br. As milhas acumuladas nesta promoção estarão disponíveis a partir de 30 de maio de 2001. Após o crédito das milhas no programa
TransPass, passarão a vigorar as regras e restrições do mesmo. Bilhetes reemitidos e reitinerados não entram na promoção. A TransBrasil reserva o direito de alterar, ao todo ou em parte, os regulamentos e as condições desta promoção sem aviso prévio.
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Anuncie no Suplemento Energia e Meio Ambiente, dia 25/03, no seuJB.
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¦ Argentinos abrem exceção e tecem longos elogios a Guga

Guga, tratado como um deus pelos argentinos, chegou ontem a Florianópolis para descansar

Paixão emergente

dar por e-mail a cada um fotos suas nas ondas das
praias de Florianópolis", ressaltou.

El Grafico conta a trajetória de Guga, fala da
importância de sua assessora Diana Gabanyi, "que

o acompanha em quase 80% dos torneios" e da
mamei Alice, "sempre consolando os tenistas que
acabaram de perder, às vezes os que foram derro-
tados pelo próprio filho". E não desperdiça a opor-
tunidade de descrever o brasileiro como "im 

flaco
de poça pinta de deportista de elite", com "um es-
tilo particular", que 

"não abusa jamais de sua con-
dição de número um, que respeita os juizes e que
faz questão de agradecer aos elogios", diz.

El Grafico aproveitou para contar uma histori-
nha capaz de demonstrar todo o seu apreço pelo
ídolo. "Em dos últimos jogos, acertou inadvertida-
mente uma bolada em um ball-boy. No fim, pediu-
lhe perdão e deu-lhe um beijo", concluiu.

Não há dúvida. Os argentinos estão apaixona-
dos por Guga.

Em casa - Guga chegou ontem a Florianópolis.
Hoje faz visita às quadras de saibro que serão
construídas para as partidas entre Brasil e Austrá-
lia, pela Copa Davis, em abril.

ROBERTO ASSAF

Os argentinos, que raras vezes abrem espaço
para traçar perfis de brasileiros, renderam-se enfim
a Gustavo Kuerten. El Grafico, a mais importante
revista de esporte do país e uma das principais do
planeta, com 82 anos de vida, dedicou oito páginas
de sua última edição ao tenista catarinense, todas -
daí a importância do registro - repletas de elogios.

"Guga não é desses campeões inalcançáveis,
cheios de mistério e fantasia, mas de carne e osso",
conta a revista, encantada com o comportamento
do brasileiro durante a semana que passou em
Buenos Aires, para conquistar o ATP Tour, com vi-
tória sobre o argentino José Acasuso.

O próprio Acasuso, talento emergente local, te-
ve direito apenas a duas e escassas páginas de El
Grafico, na mesma edição. "Longe de apresentar-
se como um divo, Kuerten faz questão de dividir os
espaços comuns e de incentivar os tenistas mais
novos", registrou a revista, ressaltando o fair-play
de Guga. "Suportou com bom humor as brincadei-
ras dos que o acusavam de ser um péssimo surfis-
ta. E, para comprovar o que disse, prometeu man-

f.R
tornai. Faz de você uma pessoa muito mais interessante. 4Ni

= £ ASSOCIAÇÃO
m ¦ NACIONAL

DE JORNAIS i www.anj.org.br
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MuítÒB são fanáticos pelo caderno prefira ler no banheiro. Cara-de- tempo lêem ate obituario. Jornal.
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Revelações em ação hoje

¦ Vasco e Rexona

mostram novas

caras do vôlei

LÚCIO IM-: CAS TRO

Vasco e Rexona enfrentam-se
na noite de hoje, às 2()h, no ginásio
do Municipal, pela última rodada
do returno da Superliga feminina,
em jogo vital p;ira definir a classifi-
cação dos clubes e os cruzamentos
das oitavas de final. Se o Vasco já
tem o primeiro lugar assegurado, o
Rexona luta pela vitória para che-
gar entre os quatro primeiros, ga-
rantindo vantagem nos jogos das
oitavas. Entretanto, as atrações do
jogo vão muito além da ordem de

classificação das equipes. Em qua-
dra, estarão algumas das grandes
revelações da temporada, como a
meio de rede Flúvia e a libero Fabi
do Vasco e a meio de rede Lígia, do
Rexona, nomes emergentes que co-
meçam a ser fixados por quem
acompanha vôlei.

Se Bernardinho é reconhecida-
mente um descobridor e lapidador
de talentos no vôlei brasileiro, ago-
ra é a vez de surgirem novidades do
caldeirão de Isabel, que vem mos-
trando a mesma habilidade para
trabalhar com novos valores e aju-
dar com que evoluam. "Venho 

jo-
gando com a Isabel há um tempo e
ela trabalha muito legal esse lado
da evolução e amadurecimento da
jogadora. Basta ver o caso da Rô,

como evoluiu com a Isabel. Assim,
venho evoluindo muito, gradativa-
mente", diz Flúvia. com a aprova-
ção e a concordância de Fabi. que
completa 21 anos hoje.

A técnica também vem encon-
trando prazer nesse trabalho com
jovens valores. "Elas amadurece-
ram muito, e ver essa evolução tem
sido um grande prazer. E é legal
porque as duas tem um lado de di-
vertirem-se jogando e serem boas
de grupo. Sem dúvida nenhuma
são nomes que chegaram para ficar
no vôlei", diz Isabel.

No Rexona, onde se forjaram
as últimas revelações do vôlei
brasileiro, como Érika, Elisânge-
la e Walewska, Lígia é a próxima
aposta. "Ela tem uma técnica

apurada e quando estiver tendo
participações cada vez mais ele-
tivas deve despontar", afirma Ri-
cardo Tabach. auxiliar de Bernar-
dinho a respeito da meio de rede
de l,95m e 22 anos.

Fernanda - O Vasco estará des-
falcado da levantadora Fernanda Ven-
turini, que será poupada em função de
dores no ombro, resguardando-se para
os jogos da série decisiva.

Seleção- Considerado um dos
grandes técnicos da história do vô-
lei brasileiro, responsável junta-
mente com Bebeto de Freitas por
uma revolução tática nos anos 80,
Jorge Barros, o Jorjão, foi anuncia-
do ontem como supervisor da sele-
ção feminina de vôlei, comandada
por Marco Aurélio Motta.

Circo chega às ondas aussies

Brasileiros estréiam hoje no Quiksilver Pro, que terá a presença de Slater

Depois de passar pelo Brasil com eta-
pas em Florianópolis e Fernando de Noro-
nha, o circo do surfe mundial aportou na
costa australiana. Na última segunda-feira,
dia de abertura de série de quatro eventos
do World Qualifying Series e do World
Championship Tour em águas aussies, on-
das perfeitas de l,5m premiaram os surfis-
tas em Kirra. 0 Quiksilver Pro, oitava eta-
pa do circuito WQS e a primeira do ano
com o status de prime (realizada em ondas
de alta qualidade), conta com a presença
das maiores estrelas do mundo do esporte.
Nomes como o do hexacampeão mundial
Kelly Slater, dos Estados Unidos, e do at-
uai número um, o havaiano Sunny Garcia,
que se enfrentarão logo na estréia, uma fa-

se antes das oitavas-de-final.
Nos dois primeiros dias. jovens e vete-

ranos australianos fizeram a diferença. O
mito local Matt Hoy, que abandonou o cir-
cuito mundial ano passado, tirou uma nota
9,3 no primeiro minuto de sua bateria, de-
pois de sair de um longo tubo. Mas foi o
adolescente Joe Hudson o vencedor da
disputa, com o recorde de pontos, totali-
zando 22,5 em suas três melhores ondas.

Hoje é a vez do Brasil entrar na água.
Marcelo Trekinho e Bernardo Pigmeu
abrem a participação brasileira contra os
australianos Robbie Johnson e Dave Sti-
vey. Léo Neves também tenta uma vaga no
evento principal, contra o americano Ryan
Tumer e os aussies Matt Thompson e Joel

Reading. Ainda competirão nesta fase Al-
varo Bacana e Beto Fernandes. Somados a
esses cinco surfistas, outros 18 brasileiros
- incluindo 4 dos 11 que estão na elite -
estarão entrando nas diversas fases do
evento principal antes das oitavas-de-final.
Entre eles, Danylo Grillo, semifinalista na
última etapa brasileira, disputada em Fer-
nando de Noronha; Raoni Monteiro, jo-
vem talento brasileiro apontado como um
dos favoritos a uma futura vaga no WCT;
Paulo Moura e Marcelo Nunes, as duas
novidades brasileiras na elite do circuito
mundial; Victor Ribas, o brasileiro mais
bem colocado na história do WCT (3o em
1999); e os tops Renan Rocha, Armando
Daltro e Teco Padaratz.

NA GRANDE AREA

ARMANDO NOGUEIRA

O dia _ *? * * * ?

da caça...

V * #
Que seria de nós se não tivéssemos Guga pra dar alegrU»

aos nossos corações? Do jeito que anda o futebol, já estàt&l j
mos todos fritos. A emoção do jogo, ultimamente, residelnó;
terceiro tempo, o da cobrança de pênaltis que define o yèní;
cedor. A bem da verdade, o critério de pênaltis, sempre^mplj
visto, até que tem sua dose de arrebatamento. A cena^djs*
execuções dá um aperto no coração. Lembra o suspensè;do*
cinema e dos folhetins literários. *

Sei de muita gente que deplora a cobrança de pênaltis;»
Prefere a prorrogação com morte súbita, fórmula que, pòr;si: <
nal, também tem seus detratores. A mim, ambas me
dam. Venho do tempo em que a derradeira instância era taí;
ra-ou-coroa tirado pelo árbitro, no centro do campo, di^hjé *

dos dois capitães. Poderia haver coisa mais melancólica cp^;
mo desfecho de uma partida?

Confesso que gosto dos pênaltis, a começar da liturgiá:;Os *,

jogadores no grande círculo, abraçados e contritos, o rbstoí
angustiado da torcida, a longa e solitária travessia do verdin"

go, que, na verdade, nada tem de verdugo e, por fim, o epíf»
logo emocionante. É curioso que, na hora dos pênaltis, quení *
menos sofre é o goleiro. Outro dia, vimos Rogério Ceni pro-- *
vocar alguns cobradores do Fluminense, com um variado re4 r

pertório de provocações mímicas e verbais: "Vou ficar para--;:
do no meio!" - sussurrava o goleiro do São Paulo, fitando;
nos olhos cada rival à sua frente. E não é que ele conseguiu ;
desestabilizar alguns deles? De fato, no plano psicológico^
quem defende um pênalti acaba muito mais festejado do'qüè>
quem converte. E se assim é durante a partida, muito mais.»
ainda será no duelo pós-jogo. É bom notar que, na horá dít-
verdade, enquanto o goleiro tem cinco chances de virar bè->
rói, o cobrador só tem uma; é bola ou é búrica... . 

* %
Não há dúvida de que o pênalti virou o dia da caça... > *

•• 4

...O Zé-do-efeito...
Quanto mais vejo na tevê o gol de pênalti que deu ao Fia-

mengo a Taça Guanabara mais me lembro do Zé do Efeito.
Recordemos o pênalti de Cássio: o goleiro do Flu espalma a
bola, num salto acrobático. A torcida tricolor delira com a
defesa, realmente, prodigiosa. No que toca no chão, a bola
assume um impressentido efeito contra e escorre, mansinha,

pra dentro do gol. Um milagre que alucina a multidão rubro-
negra.

Por que a cena insólita me fez lembrar o Zé do Efeito? v
Vamos a história:

Zé do Efeito jogava pelo Sapiranga FC, time do interior• *

gaúcho. Não era um craque, mas tinha um segredo que otor-
nava irresistível em certos momentos da vida do Sapiranga T
FC: chutava de efeito, como poucos.

Pênalti contra o Sapucaia. Sapucaia era o feroz rival do
Sapiranga. Quem é que vai cobrar? 0 cobrador oficial do Sa-

piranga, nervoso, sai de fininho: o jogo está Sapucaia um a •

zero, e o Marajó sabia que, perdendo o pênalti, no mínimo,

perderia o lugar no time se é que não acabaria perdendo o ¦

emprego na fábrica ou até a própria vida.
Na beira do campo, alguém lembrou aos gritos: 

"Zé-do-E-

feito!" 0 capitão do time chamou o treinador, fez um pequeno
comício a um canto do campo, provando que Zé-do-Efeito não
era o homem ideal. Ele tinha a mania de chutar de efeito, o chu-;
te saia fraco demais, o momento não era de brincadeira: quem; ^
devia cobrar o pênalti, insistia o capitão, era o Carruíra, que ti-;
nha um canhão no pé direito. Ou, então, o Marajó. Qualqúèt' j
um, só não devia ser o Zé-do-Efeito. Conversa daqui, discute>
dali, acabou vingando mesmo o nome do Zé-do-Efeito. ; -;. *

Imaginem um silêncio profundo em todo o estádio:
do-Efeito, a bola e o goleiro do Sapucaia, que, todos sabiam,- ü
era um gato debaixo dos paus.

Zé-do-Efeito parte para a bola e chuta. Sai-lhe do pé; táK
como previra o capitão, um peteleco que o goleiro encaixa
altura dos peitos sem o menor esforço. ¦;*»*

A torcida do Sapiranga explode de ódio. Os próprioS>
companheiros querem esganar o Zé-do-Efeito. Mascarado!:»
Mascarado!

Nisso, o goleiro do Sapucaia, glorioso, dá dois passosà.'
frente pra repor a bola em jogo. Coitado, nem chegou a qHu-;
tar porque, no quique, a bola possuída de estranho efeito,T.fil-
giu-lhe ao controle e foi rolando, zarolha, para dentro das râ- ^
des: gol do Sapiranga.

Zé-do-Efeito voltou ao centro do campo, em triunfal si-^*
lêncio. ?

Pertinho do troféu ^
São Paulo e Botafogo decidem, hoje, o Rio-São Páukr»

2001. Se é verdade que futebol nunca foi ciência exata,
é menos verdade que, no esporte, milagre é coisa que rára-r»
mente acontece. Assim sendo, dá pra dizer que o São Paulo; ?
está com a mão bem pertinho do troféu. Ou alguém acredita^»
piamente, que o time do Botafogo, depois da traulitada d&

quatro a um, semana passada, terá cacife pra fazer três, o]i *

quatro gols sem tomar nenhum? O time do Botafogo vfchj,« l
deixando, ultimamente, uma idéia de marcante irregularidá-;
de. Daí, o cronista se render ao velho dito popular: l i 

*
"Amor e fé nas obras se vê." Ou seja, pelo que as pessoas; l

fazem é que se vê o que elas realmente são...

Correspondências para "Na Grande Área": Cx. Postal: 34062 - CEP: 22462-' «
970 - Ri» du Janeiro - RJ - E-MAIL: .\üpuri@armundonogueira.coni.br
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Anlonio Lacerda

A técnica vascaína Isabel, orienta as jogadoras Fabi e Flúvia, que hoje enfrenta o Rexona pela Liga Nacional feminina at \ oiei

FIA vai monitorar velocidade
l.t • . : .* ' . , .V: ^

Performance nas

curvas pode ser

limitada na F 1

A Federação Internacional
de Automobilismo (FIA), vai
monitorar a velocidade dos car-
ros nas próximas duas provas do
Mundial de Fórmula 1, na Malá-
sia e no Brasil, para determinar
se há a necessidade de novas
medidas para reduzir a perfor-
mance dos carros da elite do au-
tomobilismo mundial. A inicia-
tiva surgiu após a corrida do úl-
timo domingo, na Austrália, on-
de um acidente envolvendo Jac-
ques Villeneuve e Ralf Schuma-
cher provocou a morte de um
comissário de prova, atingido
por um dos pneus da BAR do
canadense.

Se depender de quem está no
cockpit, a velocidade será ape-
nas monitorada e não reduzida.
"Medidas para melhorar a segu-
rança dos pilotos, comissários e
-espectadores serão bem recebi-

das, contanto que não influam
no rendimento dos carros", opi-
nou ontem o brasileiro Rubens
Barrichello. "Isso antes deve ser
conversado conosco", concluiu,
ainda sem detalhes da novidade.

Nesta temporada, a velocida-
de dos carros aumentou signifi-
cativamente, em função da che-
gada da Michelin ao circo, que
iniciou com a Bridgestone uma
guerra tecnológica por melhores
compostos. E. com mudanças
aerodinâmicas, os carros fica-
ram visivelmente mais velozes
nas retas. Nas curvas, se consi-
deradas apenas as mudanças no
regulamento, ficariam mais len-
tos. Mas os novos pneus com
mais tração podem estar elevan-
do a velocidade em todo a pista."Se depois de investigarmos a
velocidade de curva dos carros
nas duas próximas corridas, des-
cobrirmos que a performance
aumentou, novas medidas serão
adotadas para reduzir a veloci-
dade", disse o porta-voz da FIA,
Francesco Longanesi.

Reuters - 3/3/2001

Barrichello espera melhoras no Grande Prêmio da Malásia
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Murilo \quer esquecera tristeza cie ver o Fluminense eliminado em duas disputas de pênaltis e se concentrar na disputa do segundo turno do Estadual

Flu adota modelo argentino

¦ Espinosa se inspira na seleção argentina para escalar a equipe tricolor, que atua ofensivamente

CAIO CASTRO LIMA

Valdyr Espinosa, treinador do Flumi-
pense, resolveu ousar no coletivo de on-
tem nas Laranjeiras. Q técnico tricolor
escalou a equipe titular com quatro ata-
cantos - Agnaldo, Magno Alves, Marco
Brito e Asprilla. Sendo que esse último
atuou também como uma espécie de
meio-campo. 0 comandante do time das
três cores contou que pôs em campo es-
sa escalação tendo como inspiração a se-
leçãó da Argentina. "0 selecionado ar-
gentíno, o holandês e a equipe do River
Plate são os time que têm a melhor for-

mação e o melhor estilo de jogo hoje em
dia. Jogam com três atacantes e três za-
gueiros. Só que um jogador faz várias
funções. É a variação tática que peço aos
atletas", afirmou Espinosa.

O treinador da seleção argentina,
Marcelo Bielsa, tem à disposição joga-
dores ofensivos como Cláudio Lopes,
Verón, Crespo, Batistuta, Killy Gonzá-
lez, Aimar e Ortega. "São 

jogadores
velozes, que correm bastante e não at-
uam em um só setor do campo. 0 es-
quema 3-4-3 é o mais equilibrado. Se
o time estiver jogando de forma com-
pacta e com todos correndo, é difícil

não obter sucesso", disse, lembrando
que os argentinos não tem medo de en-
carar o adversário. "Não se pode ter
medo de jogar. Tem atleta que teme se
expor."

Valdyr Espinosa afirmou que o prin-
cipal objetivo desse esquema é marcar
gols. 

"É isso que faz o jogo bonito. Fa-
ço cobranças ofensivas. Não quero ga-
nhar só de 1 a 0", disse. Segundo o trei-
nador do Fluminense, sua equipe está
entendendo melhor - a cada dia que
passa - esse estilo ofensivo. "Foi contra
o Vasco, no Maracanã, que os jogadores
começaram a captar melhor o esquema.

Perdíamos de 3 a 0 e passamos a jogar
pressionando. Fizemos dois gols e saí-
mos aplaudidos", lembrou. No Estadual
o time tricolor marcou 18 gols em sete
partidas.

Preocupação - Asprilla, que não es-
tá em uma boa fase, afirmou que está
preocupado em mostrar, para si próprio e
para os outros, que está bem e isso o tem
atrapalhado. "Fico com isso em mente e
assim, não consigo encontrar o equilí-
brio", disse. 0 colombiano espera poder
marcar um gol contra o Olaria e homena-
gear o filho Santiago mostrando a cami-
sa com os dizeres: "Santi, te amo!"

Vasco recomenda boicote à CPI

Conselho do clube crê

que senadores tentam

desestabilizar o clube

0 Conselho Deliberativo do Vasco se
reuniu na segunda-feira. Assunto: CPI
do Futebol no Senado. Acreditando que
a investigação tenta desestabilizar o clu-
be, por 

"representar uma força contra o
domínio das empresas no esporte brasi-
leiro". o conselho, através de uma nota
oficial, "recomendou que qualquer diri-

CBF pretende

se precaver

contra ações
i
Vicente sedaí /

Em entrevista coletiva concedida ontem à
tarde, na sede da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), o presidente da entidade, Ri-
cardo Teixeira, revelou que todos os 64 clu-
bes quê participarão da Copa do Brasil, que
começa no próximo dia 14 com término no
dia 16 de junho, são convidados, asseguran-
do apenas as vagas para os campeões de ca-
da Estado. O novo critério, que observou as-
pectos técnicos e financeiros, além de incen-
tivo para clubes que conseguiram se destacar,
como o Malutrom, do Paraná, foi apresenta-
do com o objetivo de impedir ações judiciais
do^, clubes que disputam a Taça Libertadores
da Ariiérica e outros excluídos.

Segundo o presidente, seria impossível
montar'um calendário limpo, sem coincidên-
cia de datas, se Palmeiras, Vasco, São Caetano
e Cruzeiro, disputassem as duas competições
simultaneamente. "Aí teríamos que colocar jo-
gos terças e quintas-feiras, o que fere a legisla-
ção do èsporte. Assim, qualquer clube poderia
entrar com ação para alterar as datas das parti-
das e teríamos o mesmo problema dos anos
anteriores. É impossível fazer uma omelete
sem quebrar ovos. Não havia outra solução",
explicou Teixeira. Todos os jogos da Copa do
Brasil Serão quarta-feira e as datas dos dois tor-
neios coincidem a partir das oitavas-de-final.

Essa prevenção contra ações na Justiça de-
ve se estender também ao Campeonato Brasi-
leiro, que deve ser planejado até o início do
próximo mês. Ricardo afirmou que a assesso-
ria juríciica da CBF servirá para apontar com
antecedência os possíveis problemas da com-
petição' e assim impedir que sejam alteradas
datas e outras normas do regulamento e que o
24 clubes é um número que o agrada.

Sobre o problema dos passaportes fal-
sos na Europa, Ricardo afirmou que a CPI
da Câmara está mais adiantada do que a
própriá Fifa, mas afirmou que isso não é

• problema do Brasil.

gente ou ex-dirigente convocado pela
CPI não fale sobre as atividades do Vas-
co". Isto é, não colaborem com o traba-
lho da CPI do Senado, que desconfia
que o presidente do Vasco, Eurico Mi-
randa, use o clube para enriquecer - co-
mo já declararam o presidente da CPI,
Álvaro Dias (PSDB-PR). e o relator Ge-
raldo AltholT (PFL-SC).

Assim mesmo, estão marcados para
amanhã os depoimentos do ex-presiden-
te Antônio Soares Calçada e do funcio-
nário do clube Aremitas José de Lima,

suspeito pela CPI de ser um laranja de
Eurico - ele recebeu R$ 2 milhões do
Vasco em 1998. Calçada vem sendo es-
perado há semanas, mas por várias vezes
cancelou seu depoimento. Irritados, os
senadores da CPI já avisaram que não
aceitarão mais desculpas.

Só treinos - Ontem o time treinou
em tempo integral. O Vasco estréia no
segundo turno do Estadual no domingo,
contra o Cabofriense, em São Januário.
0 técnico Joel Santana espera contar
com Romário, Juninho Paulista e Euller,

Madri - AFP

O ídolo Raul marcou dois gols para o Real Madrid, um deles com a mão

Goleada do Lyon

Time briga por vaga na Liga dos Campeões

MADRI - O Lyon jogou desfalcado
do zagueiro Edmílson, que está com a
Seleção Brasileira no México, mas ven-
ceu o Bayern de Munique de Paulo Sér-
gio e Élber por 3 a 0, mantendo-se na
briga por uma das vagas à próxima fase
da Liga dos Campeões da Europa.

No Santiago Bernabeu, o Real Ma-
drid derrotou o Leeds por 3 a 2, mas
ambos já estavam classificados. Vale
registrar o segundo gol dos espanhóis,
marcado por Raul com a mão, após a
cobrança de um escanteio.

Nos outros jogos de ontem: Arse-
nal 1 x 0 Spartak Moscou e Lazio 2 x

I Anderlecht.

Dois jogos completam hoje a
quinta rodada desta fase: Sturm Graz
x Valencia e Panathinaikos x Man-
chester United (Grupo A) e Galatasa-
ray x Milan e Deportivo x Paris
Saint-Germain (Grupo B).

Classificação - Grupo A: Man-
chester United/ING 8, Valencia/ESP
e Sturm Graz/AUT 6, Panathinaikos
1; Grupo B: Galatasaray/TUR 7, Mi-
lan/ITA e Deportivo/ESP 6, Paris
SG/FRA 2; Grupo C: Bayern Muni-
que/ALE 10, Arsenal/ING 8,
Lyon/FRA 7, Spartak/RUS 3; Grupo
D: Real Madrid/ESP 13, Leeds/ING
9, Lazio/ITA 4 e Anderlecht/BEL 3.

que hoje jogam pela Seleção Brasileira,
contra o México. Eles desembarcam no
Rio de Janeiro na sexta-feira. "Dois dias
são suficientes para eles descansarem,
não?", brincou o técnico, que está prepa-
rando um time para o caso de não poder
escalar as três estrelas. Outro que ainda
não tem escalação garantida é Pedrinho.
O jogador, com uma indisposição, não
treinou ontem. Mas a principal meta do
Vasco é a estréia na Taça Libertadores da
América, dia 14, contra o América de
Cali, na Colômbia.

Fifa define

grupos 
do

2 
o 

Mundial

MADRID, ESPANHA - Foram sor-
teados, ontem, os grupos do II Mundial
de Clubes, organizado pela Fifa, que se-
rá disputado este ano na Espanha, entre
28 de julho e 12 de agosto. O Palmeiras
- único representante do Brasil - ficará
no grupo B, juntamente com o Galatasa-
ray (Turquia), CD Olímpia (Honduras) e
Al-Hilal (Arábia Saudita). Os times des-
ta chave disputarão seus jogos no Está-
dio Vicente Calderón, em Madrid.

O time brasileiro, que participará do
torneio por ter conquistado o título da
Copa Libertadores de 1999, estreará no
dia 30 de julho contra o CD Olimpia.
Depois, no dia 2 de agosto, o adversário
será o Al Hilal. O Palmeiras encerra sua

participação na primeira fase do Mun-
dial enfrentando o Galatasaray no dia 5
de agosto.

Já o grupo A, que terá seus jogos dis-

putados no Estádio Riazor, em La Co-
runa, terá os seguintes clubes:. Boca Ju-
niors (Argentina), Deportivo La Coruiia
(Espanha), Wollongong Wolves (Austrá-
lia) e Zamalek FC (Egito).

O grupo C, que terá como sede o Es-
tádio Santiago Bernabeu, em Madrid, fi-
cou com Real Madrid (Espanha), Los
Angeles Galaxy (EUA), Júbilo Iwata
(Japão) e Accra Hearts of Oak (Gana).

Classificam-se para a semifinal do
Mundial os primeiros colocados de cada
grupo, mais o segundo colocado com
melhor campanha.

Os organizadores do Mundial de Clu-
bes anunciaram, durante a cerimônia do
sorteio da segunda edição do torneio,
que as próximas edições da competição
terão um número maior de clubes parti-
cipantes. Disputada pela primeira vez
em janeiro de 2000, no Brasil, com oito
clubes, o Mundial terá 12 clubes neste
ano. No ano passado, o Corinthians con-
quistou o título. i

LIBERTADORES
Rodada prevê três

jogos para hoje
Serão realizadas, hoje, três
partidas pela Copa Libertadores
da América. Pelo grupo 7 - o
mesmo do São Caetano - jogarão
Olmedo, do Equador, contra o
Defensor, do Uruguai, às 18h (-
Brasília), em Riobamba. O
Olmedo já fez duas partidas, mas
não conseguiu um ponto sequer.
Já o Defensor tem três pontos em
dois jogos. As outras duas
partidas são válidas pelo grupo 8.
As 16h (Brasília) Cobreloa do
Chile contra Oriente Petrolero do
Peru, em Calama. Às 21hl0, em
Buenos Aires, o Boca Juniors
receberá o Deportivo Cáli, da
Colômbia. O Boca lidera com
seis pontos, seguido de Deportivo
Cáli e Cobreloa, com três, e
Oriente, sem ponto.

CAMPEONATO GAÚCHO
Inter joga contra

o Caxias em casa
O Internacional, que estreou no
Campeonato Gaúcho com uma
vitória de 3 a 2 sobre o Pelotas,
enfrenta hoje o Caxias, no
Estádio beira-Rio, a partir das
21 h, pela segunda rodada da
competição. O atual campeão
gaúcho também estreou com
vitória (1 a 0 sobre o
Esportivo). O técnico do Inter.
Zé Mário, que ficou muito
satisfeito com o desempenho
da sua equipe na vitória sobre
o Pelotas, manterá o mesmo
time da estréia.

COPA SUL-MINAS
Cruzeiro a Atlético

pela terceira vez
A briga entre os rivais mineiros
Cruzeiro e Atlético invadiu os
tribunais. Por causa de um recurso
dos atleticanos, ontem, o STJD
confirmou a data para a partida
que definirá o finalista da Copa
Sul-Minas para hoje, às 21h45. A
decisão contraria a CBF, que havia
marcado a partida para sábado, às
16h, data que beneficiaria o
Cruzeiro. O time azul poderá
escalar três jogadores que
retomam da Seleção Brasileira, já
que precisa da vitória para se
classificar. É o terceiro jogo entre
os dois em uma semana.

SÃO JANUÁRIO
Calçada terá que
recorrer ao STF
O STF é o foro para julgar o
habeas-corpus impetrado pelo ex-
presidente do Vasco, Antônio
Soares Calçada, e José Joaquim
Cardoso, responsável pela
manutenção de São Januário, com
o objetivo de trancar o inquérito
da polícia do Rio para apurar
responsabilidades nos incidentes
que feriram 139 torcedores. O
juiz Luiz Noronha Dantas, da 38a
Vara Criminal, declinou da
competência para julgar o pedido
e remeteu o processo ao STF, pois
o caso envolve o deputado federal
Eurico Miranda.

ESPORTE NA TV

GLOBO
12h45 Globo Esporte
21h40 Torneio Rio - São Pauto de

Futebol: São Paulo x Bota-
fogo - ao vivo

BANDEIRANTES
12h Esporte Total
20h Esporte Agora
CNT
12h45 Bem Forte
RECORD
12h Boletim Rio Bom de Bola
TVE
18h Stadium
SPORTV
15h Clubes do coração
16h25 Academia
17h Zona de impacto
19h Taça Brasil de tutsak Banespa

x Bahia - ao vivo
20h30 Torneio Rio - São Paulo - ti-

nat São Paulo x Botafogo -
ao vivo

Oh Sportv News
ESPN BRASIL
10h Campeonato Argentino: Ri-

ver Plate x Independiente
(VT)

12h Sportscenter - ao vivo
13h Grande Prêmio de Hipismo:

Etapa de Bremen
14h30 Especial: Copa do Mundo

de Natação
18h05 Surfe 2001
ESPN INTERNACIONAL
16h30 Liga dos campeões da

UEFA: Galatasaray x Milan
- ao vivo
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Luiz Morier - 28/2/2001

Murilo quer esquecer a tristeza de ver o Fluminense eliminado em duas disputas de pênaltis e se concentrar na disputa do segundo turno do Estadual

LIBERTADORES
São Caetano empata
com Cruz Azul
O São Caetano, jogando em casa,
empatou, em 1 a 1, com o Cruz
Azul, do México, na estréia pela
Copa Libertadores. Daniel fez o
gol do São Caetano, aos 36min do
2° tempo. Hoje, serão realizadas
três partidas. Pelo grupo 7 - o
mesmo do São Caetano - jogarão
Olmedo, do Equador, contra o
Defensor, do Uruguai, às 18h
(Brasília), em Riobamba. As
outras duas partidas são válidas
pelo grupo 8. Às 16h (Brasília),
Cobreloa do Chile contra Oriente
Petrolero do Peru, em Calama.
Às 21hl0, em Buenos Aires, o
Boca Juniors receberá o Deportivo
Cáli, da Colômbia. 0 Boca lidera
com seis pontos, seguido de
Deportivo Cáli e Cobreloa,
com três, e Oriente, sem ponto.

CAMPEONATO GAÚCHO
Inter joga contra
o Caxias em casa
O Internacional, que estreou no
Campeonato Gaúcho com uma
vitória de 3 a 2 sobre o Pelotas,
enfrenta hoje o Caxias, no
Estádio beira-Rio, a partir das
21 h, pela segunda rodada da
competição. O atual campeão
gaúcho também estreou com
vitória (1 a 0 sobre o
Esportivo). O técnico do Inter,
Zé Mário, que ficou muito
satisfeito com o desempenho
da sua equipe na vitória sobre
o Pelotas, manterá o mesmo
time da estréia.

COPA SUL-MINAS
Cruzeiro a Atlético

pela terceira vez
A briga entre os rivais mineiros
Cruzeiro e Atlético invadiu os
tribunais. Por causa de um recurso
dos atleticanos, ontem, o STJD
confirmou a data para a partida
que definirá o finalista da Copa
Sul-Minas para hoje, às 21h45. A
decisão contraria a CBF, que havia
marcado a partida para sábado, às
16h, data que beneficiaria o
Cruzeiro. O time azul poderá
escalar três jogadores que
retomam da Seleção Brasileira, já
que precisa da vitória para se
classificar. É o terceiro jogo entre
os dois em uma semana.

SÃO JANUÁRIO
Calçada terá que
recorrer ao STF
0 STF é o foro para julgar o
habeas-corpus impetrado pelo ex-
presidente do Vasco, Antônio
Soares Calçada, e José Joaquim
Cardoso, responsável pela
manutenção de São Januário, com
o objetivo de trancar o inquérito
da polícia do Rio para apurar
responsabilidades nos incidentes
que feriram 139 torcedores. O
juiz Luiz Noronha Dantas, da 38"
Vara Criminal, declinou da
competência para julgar o pedido
e remeteu o processo ao STF, pois
o caso envolve o deputado federal
Eurico Miranda.

ESPORTE NA TV

GLOBO
12h45 Globo Esporte
21h40 Torneio Rio ¦ São Paulo de

Futebol: São Paulo x Bota-
fogo - ao vivo

BANDEIRANTES
12h Esporte Total
20h Esporte Agora
CNT
12h45 Bem Forte
RECORD
12h Boletim Rio Bom de Bola
TVE
18h Stadium
SPORTV
15h Clubes do coração
16hZ5 Academia
17h Zona de impacto
19h Taça Brasil de tutsah Banespa

x Bahia - ao vivo
20h30 Torneio Rio - São Paulo - ti-

nah São Paulo x Botafogo -
ao vivo

Oh Sportv News
ESPN BRASIL
10h Campeonato Argentino: Ri-

ver Plate x Independiente
(VT)

12h Sportscenter - ao vivo
13h Grande Prêmio de Hipismo:

Etapa de Bremen
14h30 Especial: Copa do Mundo

de Natação
18h05 Surfe 2001
ESPN INTERNACIONAL
16h30 Liga dos campeões da

UEFA: Galatasaray x Milan
- ao vivo

LT

Em entrevista coletiva concedida ontem à
tarde, na sede da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), o presidente da entidade. Ri-
cardo Teixeira, revelou que todos os 64 clu-
bes que participarão da Copa do Brasil, que
começa no próximo dia 14 com término no
dia 16 de junho, são convidados, asseguran-
do apenas as vagas para os campeões de ca-
da Estado. O novo critério, que observou as-
pectos técnicos e financeiros, além de incen-
tivo para clubes que conseguiram se destacar,
como o Malutrom, do Paraná, foi apresenta-
do com o objetivo de impedir ações judiciais
dos clubes que disputam a Taça Libertadores
da América e outros excluídos.

Segundo o presidente, seria impossível
montar um calendário limpo, sem coincidên-
cia de datas, se Palmeiras, Vasco, São Caetano
e Cruzeiro, disputassem as duas competições
simultaneamente. "Aí teríamos que colocar jo-
gos terças e quintas-feiras, o que fere a legisla-
ção do esporte. Assim, qualquer clube poderia
entrar com ação para alterar as datas das parti-
das e teríamos o mesmo problema dos anos
anteriores. É impossível fazer uma omelete
sem quebrar ovos. Não havia outra solução",
explicou Teixeira. Todos os jogos da Copa do
Brasil serão quarta-feira e as datas dos dois tor-
neios coincidem a partir das oitavas-de-final.

Essa prevenção contra ações na Justiça de-
ve se estender também ao Campeonato Brasi-
leiro, que deve ser planejado até o início do
próximo mês. Ricardo afirmou que a assesso-
ria jurídica da CBF servirá para apontar com
antecedência os possíveis problemas da com-
petição e assim impedir que sejam alteradas
datas e outras normas do regulamento e que o
24 clubes é um número que o agrada.

Sobre o problema dos passaportes fal-
sos na Europa, Ricardo afirmou que a CPI
da Câmara está mais adiantada do que a
própria Fifa, mas afirmou que isso não é
problema do Brasil.

O ídolo Raul marcou dois gols para o Real Madrid, um deles com a mão

Goleada do Lyon

Time briga por vaga na Liga dos Campeões

MADRI - O Lyon jogou desfalcado
do zagueiro Edmílson, que está com a
Seleção brasileira no México, mas ven-
ceu o Bayern de Munique de Paulo Sér-
gio e Élber por 3 a O, mantendo-se na
briga por uma das vagas à próxima fase
da Liga dos Campeões da Europa.

No Santiago Bernabeu, o Real Ma-
drid derrotou o Leeds por 3 a 2, mas
ambos já estavam classificados. Vale
registrar o segundo gol dos espanhóis,
marcado por Raul com a mão, após a
cobrança de um escanteio.

Nos outros jogos de ontem: Arse-
nal 1 x O Spartak Moscou e Lazio 2 x
I Anderlecht.

Dois jogos completam hoje a
quinta rodada desta fase: Sturm Graz
x Valencia e Panathinaikos x Man-
chester United (Grupo A) e Galatasa-
ray x Milan e Deportivo x Paris
Saint-Germain (Grupo B).

Classificação - Grupo A: Man-
chester United/ING 8, Valencia/ESP
e Sturm Graz/AUT 6, Panathinaikos
1; Grupo B: Galatasaray/TUR 7, Mi-
lan/lTA e Deportivo/ESP 6, Paris
SG/FRA 2; Grupo C: Bayern Muni-
que/ALE 10, Arsenal/ING 8,
Lyon/FRA 7, Spartak/RUS 3; Grupo
D: Real Madrid/ESP 13, Leeds/ING
9, Lazio/ITA 4 e Anderlecht/BEL 3.
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Vasco recomenda boicote à CPI

Conselho do clube crê

que senadores tentam

desestabilizar o clube

O Conselho Deliberativo do Vasco se
reuniu na segunda-feira. Assunto: CPI
do Futebol no Senado. Acreditando que
a investigação tenta desestabilizar o clu-
be, por 

"representar uma força contra o
domínio das empresas no esporte brasi-
leiro", o conselho, através de uma nota
oficial, "recomendou 

que qualquer diri-

gente ou ex-dirigente convocado pela
CPI não fale sobre as atividades do Vas-
co". Isto é, não colaborem com o traba-
lho da CPI do Senado, que desconfia
que o presidente do Vasco, Eurico Mi-
randa, use o clube para enriquecer - co-
mo já declararam o presidente da CPI.
Álvaro Dias (PSDB-PR). e o relator Ge-
raldo Althoff (PFL-SC).

Assim mesmo, estão marcados para
amanhã os depoimentos do ex-presiden-
te Antônio Soares Calçada e do funcio-
nário do clube Aremitas José de Lima,

suspeito pela CPI de ser um laranja de
Eurico - ele recebeu R$ 2 milhões do
Vasco em 1998. Calçada vem sendo es-
perado há semanas, mas por várias vezes
cancelou seu depoimento. Irritados, os
senadores da CPI já avisaram que não
aceitarão mais desculpas.

Só treinos - Ontem o time treinou
em tempo integral. 0 Vasco estréia no
segundo turno do Estadual no domingo,
contra o Cabofriense, em São Januário.
O técnico Joel Santana espera contar
com Romário, Juninho Paulista e Euller,

que hoje jogam pela Seleção Brasileira,
contra o México. Eles desembarcam no
Rio de Janeiro na sexta-feira. "Dois dias
são suficientes para eles descansarem,
não?", brincou o técnico, que está prepa-
rando um time para o caso de não poder
escalar as três estrelas. Outro que ainda
não tem escalação garantida é Pedrinho.
O jogador, com uma indisposição, não
treinou ontem. Mas a principal meta do
Vasco é a estréia na Taça Libertadores da
América, dia 14, contra o América de
Cali, na Colômbia.

Flu adota modelo argentino

¦ Espinosa se inspira na seleção argentina para escalar a equipe tricolor, que atua ofensivamente

CAIO CASTRO LIMA

Valdyr Espinosa, treinador do Flumi-
nense. resolveu ousar no coletivo de on-
tem nas Laranjeiras. O técnico tricolor
escalou a equipe titular com quatro ata-
cantes - Agnaldo, Magno Alves, Marco
Brito e Asprilla. Sendo que esse último
atuou também como uma espécie de
meio-campo. O comandante do time das
três cores contou que pôs em campo es-
sa escalação tendo como inspiração a se-
leção da Argentina. "O selecionado ar-
gentino, o holandês e a equipe do River
Plate são os time que têm a melhor for-

mação e o melhor estilo de jogo hoje em
dia. Jogam com três atacantes e três za-
gueiros. Só que um jogador faz várias
funções. É a variação tática que peço aos
atletas", afirmou Espinosa.

O treinador da seleção argentina,
Marcelo Bielsa, tem à disposição joga-
dores ofensivos como Cláudio Lopes,
Verón, Crespo, Batistuta, Killy Gonzá-
lez, Aimar e Ortega. "São 

jogadores
velozes, que correm bastante e não at-
uam em um só setor do campo. O es-
quema 3-4-3 é o mais equilibrado. Se
o time estiver jogando de forma com-
pacta e com todos correndo, é difícil

não obter sucesso", disse, lembrando
que os argentinos não tem medo de en-
carar o adversário. "Não se pode ter
medo de jogar. Tem atleta que teme se
expor."

Valdyr Espinosa afirmou que o prin-
cipal objetivo desse esquema é marcar
gols. 

"É isso que faz o jogo bonito. Fa-
ço cobranças ofensivas. Não quero ga-
nhar só de 1 a 0", disse. Segundo o trei-
nador do Fluminense, sua equipe está
entendendo melhor - a cada dia que
passa - esse estilo ofensivo. "Foi contra
o Vasco, no Maracanã, que os jogadores
começaram a captar melhor o esquema.

Perdíamos de 3 a 0 e passamos a jogar
pressionando. Fizemos dois gols e saí-
mos aplaudidos", lembrou. No Estadual
o time tricolor marcou 18 gols em sete
partidas.

Preocupação - Asprilla, que não es-
tá em uma boa fase, afirmou que está
preocupado em mostrar, para si próprio e
para os outros, que está bem e isso o tem
atrapalhado. "Fico com isso em mente e
assim, não consigo encontrar o equilí-
brio", disse. O colombiano espera poder
marcar um gol contra o Olaria e homena-
gear o filho Santiago mostrando a cami-
sa com os dizeres: "Santi, te amo!"

CBF pretende

se precaver

contra ações

MADRID, ESPANHA - Foram sor-
teados, ontem, os grupos do II Mundial
de Clubes, organizado pela Fifa, que se-
rá disputado este ano na Espanha, entre
28 de julho e 12 de agosto. O Palmeiras
- único representante do Brasil - ficará
no grupo B, juntamente com o Galatasa-
ray (Turquia), CD Olimpia (Honduras) e
Al-Hilal (Arábia Saudita). Os times des-
ta chave disputarão seus jogos no Está-
dio Vicente Calderón, em Madrid.

O time brasileiro, que participará do
torneio por ter conquistado o título da
Copa Libertadores de 1999, estreará no
dia 30 de julho contra o CD Olimpia.
Depois, no dia 2 de agosto, o adversário
será o Al Hilal. O Palmeiras encerra sua
participação na primeira fase do Mun-
dial enfrentando o Galatasaray no dia 5
de agosto.

Já o grupo A, que terá seus jogos dis-
pulados no Estádio Riazor, em La Co-
ruíia, terá os seguintes clubes: Boca Ju-
niors (Argentina), Deportivo La Coruna
(Espanha), Wollongong Wolves (Austrá-
lia) e Zamalek FC (Egito).

O grupo C, que terá como sede o Es-
tádio Santiago Bernabeu, em Madrid, fi-
cou com Real Madrid (Espanha), Los
Angeles Galaxy (EUA), Júbilo Iwata
(Japão) e Accra Hearts of Oak (Gana).

Classificam-se para a semifinal do
Mundial os primeiros colocados de cada
grupo, mais o segundo colocado com
melhor campanha.

Os organizadores do Mundial de Clu-
bes anunciaram, durante a cerimônia do
sorteio da segunda edição do torneio,
que as próximas edições da competição
terão um número maior de clubes parti-
cipantes. Disputada pela primeira vez
em janeiro de 2000, no Brasil, com oito
clubes, o Mundial terá 12 clubes neste
ano. No ano passado, o Corinthians con-
quistou o título.

Madri - AFP
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Rivaldo busca reconhecimento

ídolo no Barcelona,

jogador ainda tem que

provai* talento na Seleção

GUADALAJARA. MÉXICO - Ele é idola-
trado no Barcelona. Mas, na Seleção Brasilei-
ra, o pernambucano Rivaldo se vê ainda na
obrigação de provar que é craque. No sábado
passado, no clássico contra o Real Madrid,
ele marcou os dois gols do Barcelona, no em-
pate em 2 a 2 - fez um terceiro, anulado - e
foi o destaque da partida. Mas bastou se apre-
sentar à Seleção, escalado para enfrentar ho-
je o México, para o seu futebol ser novamen-
te cercado de desconfiança.

A pergunta, então, se repete. Por que o Ri-
valdo da Seleção não é o mesmo do Barcelo-
na? "Não sei mais o que fazer para que as pes-
soas me valorizem na Seleção. Cheguei à final
da Copa do Mundo de 1998 apontado como
um dos melhores da competição. Fui campeão
e o melhor jogador da Copa América de 1999.

Acho que o torcedor brasileiro gosta de ques-
tionar os jogadores que atuam no exterior",
disse Rivaldo.

Rivaldo tem ainda outra explicação. Se-
gundo ele, não se pode exigir de um jogador
de Seleção, que se reúne esporadicamente, o
mesmo rendimento que tem num clube. No
Barcelona, apesar de ídolo da torcida, ele é
visto pelos torcedores como mais um craque
entre tantos, sem ter a obrigação de decidir os
jogos, como lhe cobram na Seleção. "Muitas

vezes, o Barcelona vence de goleada, eu não
faço gol e mesmo assim reconhecem que jo-
guei bem. Na Seleção, esperam que eu arre-
bente em todos os jogos."

Aos 29 anos, Rivaldo diz-se orgulhoso de
jogar na Seleção, onde planeja ficar por mais
algum tempo. "Só não quero passar vergonha
em campo. O dia em que eu sentir que não dá
mais, eu paro." Antes disso, tem a Copa do
Mundo de 2002 e a oportunidade de conquis-
tar o título mundial que escapou na França, em
1998. "Acho também que fiquei marcado por

causa daquele jogo contra a França. Para supe-
rar isso, só sendo campeão do mundo."

Rivaldo Júnior - O filho de Rivaldo tem
apenas cinco anos, mas já recebe tratamento
de astro cm Barcelona, onde é às vezes tão ou
mais assediado do que o pai. 

"Ele vai sempre
aos jogos e, às vezes, dá mais autógrafos do
que eu", disse Rivaldo, que tem ainda a filha
Tamires, que completa quatro anos no sábado.
O garoto é protagonista de vários anúncios na
TV, daí ser facilmente reconhecido nas ruas.
Rivaldo Júnior fala espanhol e está sendo alfa-
betizado em uma escola americana.

Seleção fantasma - Os jogadores da Se-
leção Brasileira não sabiam que o jogo de sá-
bado contra os Estados Unidos não fora trans-
mitido pela TV. O lateral Cafu ficou surpreso,
pois durante os 11 anos que está na Seleção foi
a primeira vez que viu isso acontecer. "Telefo-

nei para a minha mãe, em São Paulo, e pergun-
tei se ela tinha visto o jogo. 

'Que 
jogo?', ela

me respondeu. Foi aí que ela me explicou que
o jogo não passou na TV."
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Emerson e Ronaldinlto Gaúcho estão confirmados no time titular para a partida de hoje contra o México, em Guadalajara

Reforço no meio-campo

¦ Leão muda esquema tático da Seleção para amistoso de hoje contra o México

JORNAL DO BRASIL
esportesOlb com.br Z* is

LUIZ AUGUSTO NUNES
Enviado especial

GUADALAJARA, MÉXICO - O futebol espe-
táculo que Leão vem prometendo desde que assu-
miu a Seleção Brasileira, em outubro do ano pas-
sado. ainda não foi visto em campo. No amistoso
de hoje. no Estádio Jalisco, contra o México - à
meia-noite de Brasília, com transmissão da TV
Globo o time do Brasil terá uma nova oportu-
nidade. O treinador recuou no seu objetivo de im-
plantar o futebol ofensivo e, na última hora, tio-
cou o esquema tático de três atacantes por uma
maior força de marcação no meio-campo. Edil-
son, que treinou segunda-feira entre os titulares,
voltou a ser reserva. Leão escalou quatro jogado-
res no meio-campo: Emerson. Vampeta. Ricardi-
nho e Rivaldo. Na frente, ficaram Ronaldinho
Gaúcho e Romário. "Minha intenção inicial era
repetir a escalação com três atacantes, mas obser-
vei no treino que a Seleção ficou muito frágil na
defesa. Daí, decidi aumentar o poder de marcação
no meio-campo. Só que isso não significa que o
time deixará de ser ofensivo. Toda vez que a Se-
leção for à frente, o fará com três atacantes, pois
o Rivaldo tem liberdade para se juntar a Ronaldi-
nho Gaúcho e Romário", disse o técnico.

Ainda assim, tomando os cuidados defensivos
que julgou necessários para enfrentar o México,

Leão não abre mão do propósito de que a Seleção
Brasileira jogue para ganh;ir e, ao mesmo tempo,
exibia um futebol espetáculo. "Não basta somen-
te vencer. O Brasil vai ter sempre que superar os
adversários com talento." Confirmado como titu-
lar no meio-campo, Rivaldo não tem a mesma
certeza do treinador. "Nem sempre é possível
vencer dando show de bola. Para isso. a Seleção
precisa estar entrosada e treinar muito mais tem-
po", disse Rivaldo.

Rivaldo substituirá Juninho Paulista e com is-
so. pelo que mostrou no treino, o time ficou com
maior [Kxler de conclusão. Na frente, Ronaldinho
Gaúcho e Romário têm instruções de se movi-
mentar o tempo todo, para confundir a defesa ad-
versária. Com a mudança tática, Ronaldinho
Gaúcho vai realizar, enfim, o antigo sonho de for-
mar dupla com Romário. "Já era para ter aconte-
cido antes, mas o Romário se machucou. E fácil
jogar ao lado dele e espero que dê certo", disse
Ronaldinho Gaúcho.

Roberto Carlos substituirá Silvinho - apesar
dos elogios do treinador à atuação do lateral es-
querdo do Arsenal diante dos EUA - e com isso
a Seleção terá mais um cobrador de faltas. Rival-
do e Ronaldinho Gaúcho são os outros. O cobra-
dor oficial de pênaltis é Romário, cjue ontem viu
reafirmada a confiança do treinador no seu lute-
boi, apesar da fraca atuação do atacante diante

dos americanos. Leão deixou claro, inclusive, que
Romário passará a treinar de maneira diferencia-
da da dos companheiros. "Ele tem 35 anos e não
pode ser exigido da mesma maneira que os ou-
tros. Temos de respeitar as individualidades de
cada atleta", disse Leão.

Estádio lotado - Nos dois treinos no Jalisco,
a cada boa jogada realizada pelos jogadores da Se-
leção, os mexicanos, fãs do futebol brasileiro,
aplaudiam com entusiasmo. Apesar da admiração
pelo futebol do Brasil, e do retrospecto ruim do
México - cinco derrotas nos últimos cinco jogos -,
os torcedores devem lotar o Jalisco hoje para in-
centivar sua seleção. A previsão é de que os 75 mil
lugares do estádio estarão ocupados.

Artilheiro - A CBF divulgou, ontem, os nú-
meros de gols marcados por Romário pela Sele-
ção Brasileira. O atacante, desde as seleções de
base, foi convocado 111 vezes e marcou 75 gols,
em 91 jogos (média de 0,82 por jogo).

MÉXICO: Jorge Campos; Duilio Davino, Salvador Carmona, Pa-
vel Pardo, Cláudio Suárez, Marco Antonio Ruiz. Germán Villa, Brau-
lio Luna, Antonio De Nigris, Miguel Zepeda e Daniel Osorno. Téc-
nico: Enrique Meza.
BRASILlRogério Ceni, Cafu, Lúcio, Edmilson e Roberto Carlos;
Emerson, Vampeta, Ricardinho e Rivaldo; Ronaldinho Gaúcho e Ro-
mário. Técnico; Leão.
Local: Guadalajara. Horário: 23h55h. A TV Globo transmite.

Tostão

Drible elástico
Na final da Taça Guanabara, Roma mostrou novamen- ,

te que tem grande habilidade. Seu drible elástico, com a ,
bola em movimento, foi sensacional. Rivelino, pai desse ,
tipo de drible, executava essa habilidade com a bola pa-
rada. Romário também. Com ela em movimento é muito
mais difícil.

Se quiser ser um excepcional jogador e não apenas ha-
bilidoso, Roma terá que treinar muito, aprender e aprimo-
rar os fundamentos básicos, como o passe e a finalização. •

Desenvolver a visão e antevisão das jogadas. Criativida-
de não se ensina, mas pode-se aprender a usá-la.

Aí, sim, Roma será um craque.

c-mail: tostaocoluna@hotmail.com ; ^
-,j

Guadalajara. México - Reuters

Jogo secreto

No último sábado, sentei-me diante da tevê para assis-
tir ao amistoso da Seleção Brasileira contra os Estados -I

Unidos. Mesmo que não fosse um colunista esportivo, !
não perderia um jogo do Brasil, pelo hábito e prazer.
sei que as informações de que a partida não seria televi;! •

sionada fossem brincadeira. T -" r*
Não acreditei no que não vi. Nenhuma tevê transmitid-i

o jogo. Nem o canal americano via satélite. No dia

guinte, certamente passaria o tape. Nem isso! Incrível! O**
fato simboliza o término da magia do futebol brasileiro? «;

Assisti pelo menos aos gols. Disseram que o Brasil jó- :

gou mal e melhorou no segundo tempo, após a entrada do
Ricardinho, Edilson e Euller, nos lugares do Vampeta, Ju-
ninho Paulista e Christian. .

Somente o Leão e alguns fiis do jogador, no Rio Gran-: •:

de do Sul, acreditavam no sucesso do Christian na Seleis

ção. O perigo era ele fazer um gol de placa, como já fez:

pelo Inter, contra o Cruzeiro, e criar a ilusão de que seria
uma solução. Teríamos, ainda, que escutar o Leão dizer: !
"Vocês não entendem de futebol".

Após a partida, o jornal americano Los Angeles Times

publicou que o futebol brasileiro e o norte-americano es-
tão no mesmo nível. Se fosse verdade seria o real fundo
do poço. De qualquer maneira, isso pressupõe que o jogo
deve ter sido muito ruim.

Numa entrevista ao Armando Nogueira, Leão disse:
"Serei implacável com o volante que se mete a foguetei-
ro. Agora, todo volante se manda para frente, ansioso por
fazer gol, porque sabe que, no futebol, quem faz gol vale
muito mais".

Evidentemente, ninguém quer ver os volantes abando-
nando a marcação no meio-campo. Essa qualidade é fun-
damental e óbvia no sucesso de um time.

No entanto, a nova postura de alguns volantes foi o
único avanço no futebol brasileiro dos últimos anos. Ri-
cardinho, Rockembach, Vampeta e o próprio Emerson, na
Roma, destacam-se por essa qualidade. No momento cer-
to, avançam para finalizar ou participar do ataque. Por is-
so estão na Seleção. Rockembach foi um dos destaques
da Seleção Sub-20.

A grande virtude de uma equipe de futebol é a capaci-
dade de surpreender. Isso fez a fama do futebol brasilei-
ro. Os volantes Zito, Clodoaldo e Falcão fizeram gols de-
cisivos em Copas de Mundo. Não adianta escalar muitos
atacantes que só atacam e volantes que só defendem. Fi-
ca muito previsível.

Hoje, contra o México, o ataque brasileiro terá Ri-
valdo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Edilson. Dará
certo, se esses jogadores ocuparem funções e espaços
diferentes.

Imaginem o ataque do Brasil, na Copa, com Ronaldi-
nho Gaúcho avançado pela direita, Rivaldo pela esquerda
e Romário e ou Ronaldo pelo meio. Ainda tem a opção de
um dos dois Juninhos vindo de trás, ou Djalminha.

Esses jogadores se completam. Rivaldo é um excep-
cional finalizador. Ronaldinho é muito inteligente e téc-
nico. Ronaldo é veloz, habilidoso e faz gols. Um craque! •

Romário é a síntese de tudo isso.
No entanto, todos enfrentam problemas. Na Seleção,

Rivaldo não teve uma seqüência de grandes partidas, co-
mo no Barcelona. Na equipe espanhola, Rivaldo brilha na

ponta-esquerda, como queria o técnico Loui Van Gaal, ou

pelo meio, como atua no momento. Sua dificuldade na
Seleção não é de posicionamento. É de confiança. Talvez,
não consiga dividir o estrelato com outros jogadores.

Ronaldinho Gaúcho está em fase de definição. Poderá
se tornar um dos maiores jogadores do mundo, ou não

passar de um excelente atleta. Seu xará Ronaldo é uma
incógnita. Certamente voltará a jogar, mas não se sabe se

terá a mesma descontração e técnica.
Romário está com 35 anos. Sua presença na Copa, em

forma, dependerá muito de seu desejo. Freqüentemente,

grandes atletas que brilharam numa Copa ou numa Olim-

piada, como o Pelé, Cruyff, Hortência e Paula, não arris-
caram seu prestígio nas próximas competições desse ní-
vel. Quiseram parar por cima. É compreensível!

Se Rivaldo, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaú-
cho estiverem bem individualmente e entrosados, a Se-
leção Brasileira poderá ser a principal favorita ao títu-
lo mundial. '

Leão fez mudanças na equipe que entra em campo hoje para enfrentar os mexicanos. O treinador quer Jazer novas observaçoes

F
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Emerson e Ronaldinho Gaúcho estão confirmados no time titular para a partida de hoje contra o México, em Guadalajara

Os mistérios de Leão

¦ Técnico não sabe com qual esquema tático Seleção joga hoje contra o México

LUIZ AUGUSTO NUNES
Enviado especial

GUADALAJARA, MÉXICO - 0 técnico
Leão recuou no tempo e mudou a atitude.
Antes, disposto a implantar uma mentalidade
ofensiva na Seleção Brasileira, o que o levou
a escalar três atacantes, o técnico agora não
sabe o esquema tático que vai utilizar no
amistoso de hoje, no Estádio Jalisco, contra
o México - à meia-noite de Brasília, com
transmissão da TV Globo. Daí, como fazem
nove entre dez treinadores Leão só vai divul-
gar a escalação momentos antes da Seleção
entrar no Jalisco. Ele está indeciso entre a
formação que tem Ronaldinho Gaúcho, Ro-
mário e Edilson na frente e a que tem Vam-
peta no meio-campo, saindo Edilson.

Os dois treinos coletivos que a Seleção rea-
lizou em Guadalajara serviram mais para pôr
dúvidas na cabeça do treinador do que tirar
conclusões. No treino de segunda-feira, Leão
escalou um time altamente ofensivo, com Ri-
valdo no meio-campo se juntando a Ronaldi-
nho Gaúcho, Romário e Edilson na frente. O
resultado não foi animador. "O time ficou mais
rápido mas, em compensação, mais frágil na
defesa", disse Leão. Já no coletivo de ontem, o
técnico optou por escalar mais um volante, -

Ricardinho no lugar de Edilson - e fechar as-
sim o meio-campo. "Tentei reforçar a marca-
ção no meio-campo, mas o resultado do treino
também não me agradou. A defesa continuou
exposta, até porque o time reserva tinha muita
qualidade técnica. Estou em dúvida e só vou
escolher a melhor formação antes do jogo."

Ofensivo/Defensivo - Para quem vinha
prometendo um futebol espetáculo, a decisão
de Leão em escalar três volantes pode sinalizar
um recuo. O técnico não entende dessa forma.
"Primeiro que não serão três volantes. O Ri-
cardinho é um dos melhores chutadores de
meia distância do futebol brasileiro e, por isso,
faz muitos gols no Cruzeiro. Ele será mais um
jogador com a missão de atacar. E ainda tem o
Rivaldo com liberdade para se juntar aos dois
homens de frente."

Futebol show - Mas Leão não abre mão
do propósito de que a Seleção jogue para ga-
nhar e, ao mesmo tempo, exiba uni lutebol es-
petáculo. 

"Não basta somente vencer. O Brasil
vai ter sempre que superar os adversários com
talento." Confirmado como titular no meio-
campo, Rivaldo não tem a mesma certeza do
treinador. "Nem sempre é possível vencer dan-
do show de bola. Para isso, a Seleção precisa
estar entrosada e treinar muito mais tempo ,
disse Rivaldo. O lateral Cafu, sem saber ainda

das declarações de Leão, também se mostrou
descrente quanto ao lutebol espetáculo. "As

últimas seleções do Brasil que eu vi dar fute-
boi espetáculo foram as de 82 e 86, e elas nao
ganharam nada", disse Cafu. Na lrente, Ronal-
dinho Gaúcho e Romário têm instruções de se
movimentar o tempo todo, para confundir a defe-
sa adversária. Com a mudança tática, Ronaldinho
Gaúcho vai realizar, enfim, o antigo sonho de for-
mar dupla com Romário. "Já era para ter aconte-
cido antes, mas o Romário se machucou. E fácil
jogar ao lado dele e espero que dê certo", disse
Ronaldinho Gaúcho.

Artilheiro - A CBF divulgou, ontem, os
números de gols marcados por Romário,
agora o cobrador oficial de pênaltis e capi-
tão da atual Seleção. O atacante, desde as
seleções de base, foi convocado 111 vezes e
marcou 75 gols, em 91 jogos (média de 0,82
por jogo).

MÉXICO: Jorge Campos; Duilio Davino, Salvador Carmona, Pa-
vel Pardo, Cláudio Suárez, Marco Antonio Ruiz, Germán Villa, Brau:
lio Luna, Antonio De Nigris, Miguel Zepeda e Daniel Osorno. Téc-
nico: Enrique Meza.
BRASIL : Rogério Ceni, Cafu, Lúcio, Edmílson e Roberto Cados;
Emerson, Vampeta (Edilson), Ricardinho e Rivaldo; Ronaldinho Gaú-
cho e Romário. Técnico: Leão.
Local; Guadalajara. Horário: 23h55h. A TV Globo transmite.

Leão fez mudanças na equipe que entra em campo hoje para enfrentar os mexicanos. O treinador quer fazer novas obse trações

Rivaldo busca reconhecimento

L

ídolo no Barcelona,

jogador ainda tem que

provai' talento na Seleção

GUADALAJARA, MÉXICO - Ele é idola-
trado no Barcelona. Mas, na Seleção Brasilei-
ra, o pernambucano Rivaldo se vê ainda na
obrigação de provar que é craque. No sábado
passado, no clássico contra o Real Madrid,
ele marcou os dois gols do Barcelona, no em-
pate em 2 a 2 - fez um terceiro, anulado - e
foi o destaque da partida. Mas bastou se apre-
sentar à Seleção, escalado para enfrentar ho-
je o México, para o seu futebol ser novamen-
te cercado de desconfiança.

A pergunta, então, se repete. Por que o Ri-
valdo da Seleção não é o mesmo do Barcelo-
na? "Não sei mais o que fazer para que as pes-
soas me valorizem na Seleção. Cheguei à final
da Copa do Mundo de 1998 apontado como
um dos melhores da competição. Fui campeão
e o melhor jogador da Copa América de 1999.

Acho que o torcedor brasileiro gosta de ques-
tionar os jogadores que atuam no exterior",
disse Rivaldo.

Rivaldo tem ainda outra explicação. Se-
gundo ele, não se pode exigir de um jogador
de Seleção, que se reúne esporadicamente, o
mesmo rendimento que tem num clube. No
Barcelona, apesar de ídolo da torcida, ele é
visto pelos torcedores como mais um craque
entre tantos, sem ter a obrigação de decidir os
jogos, como lhe cobram na Seleção. "Muitas

vezes, o Barcelona vence de goleada, eu nao
faço gol e mesmo assim reconhecem que jo-
guei bem. Na Seleção, esperam que eu arre-
bente em todos os jogos."

Aos 29 anos, Rivaldo diz-se orgulhoso de
jogar na Seleção, onde planeja ficar por mais
algum tempo. "Só não quero passar vergonha
em campo. O dia em que eu sentir que não dá
mais, eu paro." Antes disso, tem a Copa do
Mundo de 2002 e a oportunidade de conquis-
tar o título mundial que escapou na França, em
1998. "Acho também que fiquei marcado por

causa daquele jogo contra a França. Para supe-
rar isso, só sendo campeão do mundo."

Rivaldo Júnior - O filho de Rivaldo tem
apenas cinco anos, mas já recebe tratamento
de astro em Barcelona, onde é às vezes tão ou
mais assediado do que ó pai. 

"Ele vai sempre
aos jogos e, às vezes, dá mais autógrafos do
que eu", disse Rivaldo, que tem ainda a filha
Tamires, que completa quatro anos no sábado.
O garoto é protagonista de vários anúncios na
TV, daí ser facilmente reconhecido nas ruas.
Rivaldo Júnior fala espanhol e está sendo alfa-
betizado em uma escola americana.

Seleção fantasma - Os jogadores da Se-
leção Brasileira não sabiam que o jogo de sá-
bado contra os Estados Unidos não fora trans-
mitido pela TV. O lateral Cafu ficou surpreso,
pois durante os 11 anos que está na Seleção foi
a primeira vez que viu isso acontecer. "Telefo-

nei para a minha mãe, em São Paulo, e pergun-
tei se ela tinha visto o jogo. 

'Que jogo?', ela
me respondeu. Foi aí que ela me explicou que
o jogo não passou na TV."

Tostão

Jogo secreto

No último sábado, sentei-me diante da tevê para assis-
tir ao amistoso da Seleção Brasileira contra os Estados
Unidos. Mesmo que não fosse um colunista esportivo,
não perderia um jogo do Brasil, pelo hábito e prazer. Pen-
sei que as informações de que a partida não seria televi-
sionada fossem brincadeira.

Não acreditei no que não vi. Nenhuma tevê transmitiu
o jogo. Nem o canal americano via satélite. No dia se-

guinte, certamente passaria o tape. Nem isso! Incrível! O
fato simboliza o término da magia do futebol brasileiro?

Assisti pelo menos aos gols. Disseram que o Brasil jo-
gou mal e melhorou no segundo tempo, após a entrada do
Ricardinho, Edilson e Euller, nos lugares do Vampeta, Ju-
ninho Paulista e Christian.

Somente o Leão e alguns fãs do jogador, no Rio Gran-
de do Sul, acreditavam no sucesso do Christian na Sele-

ção. O perigo era ele fazer um gol de placa, como já fez

pelo Inter, contra o Cruzeiro, e criar a ilusão de que seria
uma solução. Teríamos, ainda, que escutar o Leão dizer:
"Vocês não entendem de futebol".

Após a partida, o jornal americano Los Angeles Times

publicou que o futebol brasileiro e o norte-americano es-
tão no mesmo nível. Se fosse verdade seria o real fundo
do poço. De qualquer maneira, isso pressupõe que o jogo
deve ter sido muito ruim.

Numa entrevista ao Armando Nogueira, Leão disse:
"Serei implacável com o volante que se mete a foguetei-
ro. Agora, todo volante se manda para frente, ansioso por
fazer gol, porque sabe que, no futebol, quem faz gol vale
muito mais".

Evidentemente, ninguém quer ver os volantes abando-
nando a marcação no meio-campo. Essa qualidade é fun-
damental e óbvia no sucesso de um time.

No entanto, a nova postura de alguns volantes foi o
único avanço no futebol brasileiro dos últimos anos. Ri-
cardinho, Rockembach, Vampeta e o próprio Emerson, na
Roma, destacam-se por essa qualidade. No momento cer-
to, avançam para finalizar ou participar do ataque. Por is-
so estão na Seleção. Rockembach foi um dos destaques
da Seleção Sub-20.

A grande virtude de uma equipe de futebol é a capaci-
dade de surpreender. Isso fez a fama do futebol brasilei-
ro. Os volantes Zito, Clodoaldo e Falcão fizeram gols de-
cisivos em Copas de Mundo. Não adianta escalar muitos
atacantes que só atacam e volantes que só defendem. Fi-
ca muito previsível.

Hoje, contra o México, o ataque brasileiro terá Ri-
valdo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Edilson. Dará
certo, se esses jogadores ocuparem funções e espaços
diferentes.

Imaginem o ataque do Brasil, na Copa, com Ronaldi-
nho Gaúcho avançado pela direita, Rivaldo pela esquerda
e Romário e ou Ronaldo pelo meio. Ainda tem a opção de
um dos dois Juninhos vindo de trás, ou Djalminha.

Esses jogadores se completam. Rivaldo é um excep-
cional finalizador. Ronaldinho é muito inteligente e téc-
nico. Ronaldo é veloz, habilidoso e faz gols. Um craque!
Romário é a síntese de tudo isso.

No entanto, todos enfrentam problemas. Na Seleção,
Rivaldo não teve uma seqüência de grandes partidas, co-
mo no Barcelona. Na equipe espanhola, Rivaldo brilha na

ponta-esquerda, como queria o técnico Loui Van Gaal, ou

pelo meio, como atua no momento. Sua dificuldade na
Seleção não é de posicionamento. É de confiança. Talvez,
não consiga dividir o estrelato com outros jogadores.

Ronaldinho Gaúcho está em fase de definição. Poderá
se tornar um dos maiores jogadores do mundo, ou não

passar de um excelente atleta. Seu xará Ronaldo é uma
incógnita. Certamente voltará a jogar, mas não se sabe se
terá a mesma descontração e técnica.

Romário está com 35 anos. Sua presença na Copa, em
forma, dependerá muito de seu desejo. Freqüentemente,

grandes atletas que brilharam numa Copa ou numa Olim-

piada, como o Pelé, Cruyff, Hortência e Paula, não arris-
caram seu prestígio nas próximas competições desse ní-
vel. Quiseram parar por cima. É compreensível!

Se Rivaldo, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaú-
cho estiverem bem individualmente e entrosados, a Se-
leção Brasileira poderá ser a principal favorita ao títu-
lo mundial.

Drible elástico
Na final da Taça Guanabara, Roma mostrou novamen-

te que tem grande habilidade. Seu drible elástico, com a
bola em movimento, foi sensacional. Rivelino, pai desse
tipo de drible, executava essa habilidade com a bola pa-
rada. Romário também. Com ela em movimento é muito
mais difícil.

Se quiser ser um excepcional jogador e não apenas ha-
bilidoso, Roma terá que treinar muito, aprender e aprimo-
rar os fundamentos básicos, como o passe e a finalização.
Desenvolver a visão e antevisão das jogadas. Criativida-
de não se ensina, mas pode-se aprender a usá-la.

Aí, sim, Roma será um craque.

e-mail: tostaoculuna@liotmail.com
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Fotos de Luiz Morier

O técnico Èazaroni sabe que a missão.do seu Botafogo hoje é muito difícil e quer que os jogadores não se desesperem para buscar a goleada de qualquer maneira contra o tricolor

Botafogo 
parte 

em busca do milagre

¦Time precisa golear o São Paulo mas jogadores

querem ao menos terminar o torneio com vitória

PEDRO LI-MOS que dá o título ao clube, serve de motivação.
"Eu não sei quanto aos outros jogadores,

mas estou pensando também no Estadual.
Se não vencermos o São Paulo por três gols,

Hoje à noite, às 21 h40, o Botafogo en-
frenta o São Paulo, no Morumbi - com
transmissão da Rede Globo -, em busca do
quinto título do Torneio Rio-São Paulo. No
primeiro confronto entre as equipes, na se-
mana passada, no Maracanã, o time paulis-
ta venceu por 4 a 1 e deu grande passo pa-
ra conquistar o torneio pela primeira vez na
história. Ao Botafogo, portanto, resta ven-
cer a partida por quatro gols de diferença
para se sagrar o campeão ou por três gcls
para levar a decisão para a disputa de pê-
naltis. A difícil missão não é motivo de
desânimo para os alvinegros, que acredi-
tam que podem devolver ao adversário a
goleada que lhes foi imposta na primeira
partida. Porém, conseguindo ou não o títu-
lo, os jogadores querem sair de campo com
uma vitória, resultado que levantaria a mo-
ral do time, cercado por olhares de descon-
fiança dos torcedores. Esperam, ao menos,
terminar a competição dignamente. Até
gdrgúe, no próximo domingo o Botafogo
estréia no returno do Campeonato Esta-
dual, contra o América, no Maracanã.

"Acredito muito que podemos ser cam-
peões, pois no futebol nada é impossível. E,
sinceramente, acho que o saldo do Botafo-
go, que chegou a uma decisão logo na pri-
meira competição do ano, já é positivo.
Mesmo que não conquistemos o título, é
fundamental fazermos uma boa apresenta-
ç3o'porque já tem jogo no domingo e preci-
samos sempre da confiança dos torcedo-
res", atesta o meia Rodrigo.

A opinião de Rodrigo é compartilhada
por muitos dos seus companheiros. Uma
derrota hoje para o São Paulo pode abater a
equipe, que foi duramente vaiada e criticada
pelos torcedores no último jogo. Já uma vi-
tória, mesmo que não seja pela diferença

que pelo menos o Botafogo ganhe e jogue
bem para mostrar a torcida que aquela go-
leada que sofremos no Maracanã foi um aci-
dente", diz o lateral-direito Fábio Augusto.

Para o atacante Donizete, o Botafogo
deve entrar em campo tranqüilo e esquecer
a obrigatoriedade de golear o adversário.
"Nosso time tem que se preocupar em jo-
gar bem, pois só assim que os gols que pre-
cisamos podem surgir. E temos que dar o
máximo em campo para, caso o Botafogo
não conquiste o título, sair de campo de ca-
beça erguida".

Pênaltis - Pensando na decisão do
Rio-São Paulo, o técnico Sebastião Laza-
roni armou sua equipe ofensivamente,
com o meia Alexandre Gaúcho escalado
como terceiro atacante. E, confiante num
bom resultado, ordenou que seus jogado-
res treinassem, durante a semana, penali-
dades. "E claro que temos de acreditar
que é possível a conquista do título. O
prazer de voltar de São Paulo com a faixa
de campeão não teria preço". No entanto,
Lazaroni é mais um a pensar no futuro.
"A vida não termina com uma vitória ou
uma derrota. Temos de seguir adiante,
pois é preciso dar seqüência ao trabalho
implantado".

BOTAFOGO: Wagner, Fábio Augusto. Dênis, Valdson e
Augusto; Júnior, Reidner, Rodrigo e Alexandre Gaúcho; Doni-
zete e Tailson. Técnico: Sebastião Lazaroni.
SÃO PAULO: Roger, Rogério Pinheiro, Wilson e Jean ;
Belletti. Maldonado, Fabiano, Carlos Miguel e Gustavo Nery;
França e Luís Fabiano. Técnico: Oswaldo Alvarez.
Local: Morumbi. Horário: 21h40. Arbitro: Jorge Rabello.
Auxiliares: Wilian Valdemir Zaccaria e Manoel Gil Gomes. A
Rede Globo transmite a partida ao vivo.
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Wagner volta a enfrentar o São Paulo depois das falhas da semana passada

Wagner quer

voltar a ser

herói alvinegro

Da noite para o dia Wagner, de herói,
se transformou em vilão para a torcida
do Botafogo. Um dos responsáveis pela
classificação do clube à final do Torneio
Rio-São Paulo, ao fazer difíceis defesas
na vitória sobre o Santos, na Vila Belmi-
ro, o goleiro foi apontado pelos torcedo-
res como o grande culpado pela derrota
de 4 a 1 para o São Paulo - falhou em
dois gols do adversário uma semana
depois. Hoje, os olhos dos botafoguen-
ses estão voltados mais do que nunca pa-;
ra o goleiro. Elogiado por uns, contesta-
do por outros, Wagner diz que não teme:
as cobranças e que já esqueceu o jogo
passado. 

"O mundo não pode acabar pa-
ra mim por causa de uma partida e não
posso ficar olhando para trás. E nada
melhor que uma boa atuação amanhã
(hoje) para apagar a má impressão que;
ficou", pensa o goleiro.

Se ainda não tem o apoio incontestá-
vel dos torcedores, Wagner conta com a
total confiança dos companheiros. "O

Wagner é um exemplo para nós, o joga-
dor mais antigo do clube e que tem mui-
to a ensinar. E não é preciso falar nada ou
lhe dar qualquer conselho. Como o mais
experiente do grupo, ele é quem tem
muito a nos dizer", afirma Rodrigo. "Fa-

lhar é humano e confiamos no Wagner,
que já fez muito pelo Botafogo", com-
pleta o amigo Donizete.

Decisão - O Botafogo entra em cam-
po hoje para a disputa de uma outra final.
No estádio da Rua Bariri, às 15 horas, a
equipe de juniores decide a Taça Guana-
bara contra o Vasco.

Flamengo eom 
problemas 

e dúvidas

J/-

Contusões aumentam e

time pode ter 10 pratas
da casa contra Bangu
MÁRCIO MARÁ

Na final da Taça Guanabara, contra o
Fluminense, o Flamengo entrou em cam-
po com seis pratas da casa - no segundo
tempo, Alessandra e Reinaldo aumenta-
ram o quórum. Mas a garotada de pele ru-
bro-negra poderá ser maior no sábado, na
estréia da equipe na Taça Rio contra o
Bangu, no Maracanã. Na reapresentação
de ontem, na Gávea, o lateral Maurinho,
contundido e suspenso com o terceiro
cartão amarelo; o zagueiro Gamarra e o
meia Beto, com lesão no joelho; e o vo-
lante Jorginho, com estiramento na perna
direita ao final do treino físico, foram
anunciados como desfalques.

Além disso, Leandro Ávila, que será
julgado hoje pela expulsão contra o Vasco,
deverá ser suspenso. Mas Roma, poupado
do treino com dores nas costas, deverá jo-
gar. As opções imediatas de Zagallo são
justamente jogadores feitos no clube. Para
a lateral direita, Alessandra; para a zaga,
Fernando; e para o meio-campo, Andrezi-

nho, Luciano Netter e Fabiano Cabral. A
boa notícia para o treinador é que Edilson
estará de volta da Seleção Brasileira e Pet-
kovic tenta recuperar-se a tempo.

No coletivo de hoje, Zagallo começa-
rá a fazer experiências. "Quando termi-
nei o treino, o departamento médico me
informou que Gamarra, Beto e Jorginho
estavam fora do jogo contra o Bangu,
além do Maurinho, suspenso. Os proble-
mas estão surgindo e precisamos come-
çar bem o segundo turno, já que nosso
objetivo é conquistá-lo para assegurar o
tricampeonato. Mas vou escalar o time
conforme a coisa fluir nos coletivos",
afirmou o treinador, preocupado.

Petkovic - Liberado para os treinos fí-
sicos, o meia deu ontem várias corridas em
volta do campo e mostrou otimismo. "Ain-
da tenho mais três dias para me preparar.
De 0 a 10, hoje (ontem) dou nota 7 para as
chances de enfrentar o Bangu. Mas nos
próximos dias, não sei", afirmou o sérvio.
Zagallo espera contar com o jogador no co-
letivo da tarde, contra os juniores. 

"Seria
bom para avaliarmos suas chances."

Mas uma coisa é certa: Petkovic não en-
trará evitando chutar a gol a exemplo do jo-
go contra o Botafogo, quando foi substituí-
do no intervalo. "De 

jeito nenhum, se jogar

Evandro Teixeira

Adriano (E) e Reinaldo disputam com Roma posição no ataque rubro-negm

vou fazer tudo. Na verdade, a minha inse-
gurança veio da falta de experiência com
lesões musculares, nunca havia sofrido
uma. E a vontade de voltar era grande."

Ataque - Na linha de frente rubro-ne-
gra, Roma, Reinaldo e Adriano disputarão
uma das vagas do ataque - a outra é de Edil-
son, que joga hoje pela Seleção Brasileira.
Roma, que não treinou hoje, tem três gols na
competição e leva um pouco de vantagem.
Reinaldo, com dois gols, foi decisivo na Ta-
ça Guanabara e sua cotação passou a cres-
cer. Adriano, em baixa com a torcida, conta
no entanto com a admiração de Zagallo.

Mas a disputa não abala a amizade dos
três jogadores. 

"Estamos disputando vaga
mas somos amigos. E não vai haver tráira-
gem nenhuma nessa disputa. O escolhido
por Zagallo terá o apoio dos outros", afir-
mou Reinaldo, rasgando elogios aos com-
panheiros. 

"O Adriano é o homem mais fi-
nalizador, de área, entre nós. E o Roma tem
mais o estilo do Edilson, se movimenta
bem, é habilidoso. O baixinho tá sinistro."
Roma concorda com Reinaldo quanto a
Adriano. "E o Rei voltou à boa fase, meteu
um golaço." E Adriano, que elogia a habi-
lidade e movimentação de ambos, reconhe-
ce. "Eles estão em melhor fase, mas vou
continuar lutando."
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JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro - Quarta-feira, 7 de março de 2001

Defesa dos novos talentos

Rafic Farah, hoje com 53 anos de idade e
20 de profissão, já criou mais de 100 logo-
marcas para grifes de roupa como Zoomp,
Zapping e Fit, além de filmes publicitários pa-
ra a C&A e catálogos para marcas como Das-
lu e Vivavida. "Comecei a trabalhar como fo-
tógrafo porque não acreditava que pudesse me
afirmar através da linguagem escrita. Daí des-
cobri que poderia fabricar dinheiro desenhan-
do a nanquim sobre o papel branco", lembra.

O designer se ressente do descaso da elite
brasileira ao design produzido no país. 

" O
Brasil, que já alcançou destaque na arquitetu-
ra, na música, no futebol e na literatura, ain-
da não aprendeu a valorizar seus designers",
alfineta. Farah diz que os grandes escritórios
são "vítimas da ignorância das elites domi-
nantes", que preferem recorrer a péssimos es-
critérios internacionais ao invés de trabalha-
rem com os melhores nomes daqui. "Num

momento em que o design brasileiro tenta se
impor, é lamentável que empresas como a Va-
rig, o Bradesco e a Associação Brasil 500
Anos Artes Visuais recorram a um escritório
como o Landor, dos Estados Unidos, conhe-
cido por empregar os piores designers do
mercado mundial", ataca.

Mesmo sem se considerar um nacionalis-
ta, Rafic Farah torce por uma retomada do es-
pírito reinante no Brasil dos anos 70. "E bom
ver que os jovens da classe média estão con-

seguindo sair de casa e voltando seus olhos
para a brasilidade", diz o designer, que em-
prega em seu estúdio quatro jovens profissio-
nais, com idades entre 25 e 27 anos. "Optei

por trabalhar com recém-formados de arqui-
tetura que, ao contrário dos de publicidade e
desenho industrial, têm melhor formação tan-
to em desenho quanto em história da arte",
compara.

Filho e neto de instrumentistas, Rafic che-
gou a acreditar que o retorno financeiro das
artes gráficas o afastaria da música, discipli-
na que ele pretende começar a estudar, já que
acaba de adquirir um piano de cauda. "Me vi
habituado à música desde pequenininho, tan-
to que via o desenho como uma atividade
provisória", lembra Farah.

As súbitas interrupções na atividade pro-
fissional ele encara como um exercício de de-
puração. 

"Já 
parei algumas vezes, seja para

fazer design de móveis, ou mesmo escultu-
ras. Fiquei parado uns seis meses no ano pas-
sado para construir uma casa em que traba-
lhei como o próprio mestre de obras", exem-
plifica. 

"Chega uma hora em que o escritório
começa a ficar extremamente comercial, e
você corre o risco de ver a qualidade artística
baixar", reconhece ele, que cita o veterano
Giovanni Bianco e os novatos Eduardo Hira-
ma e Paola Bianchi como os nomes que me-
recem destaque no panorama nacional.(G.A.)

GILBERTO DE ABREU

O paulista Rafic Jorge Farah é o de-
signer brasileiro que vai representar o
país na exposição Graphistes autour du
monde, que acontece na segunda quin-
zena de outubro no Centre Georges
Pompidou, em P;iris. Farah - que há
mais de 20 anos dirige seu próprio es-
túdio, acumulando as funções de dire-
tor de arte, artista gráfico, fotógrafo e
roteirista - vai estar dividindo os holo-
fotes com 22 criadores de todo o niun-
do, entre eles os cultuados Neville Bro-
dy, Paula Scher e Ken Cato.

O Brasil, que nunca esteve nesse
evento, entrou na história por acaso,
como conta o próprio Rafic Farah:
"Os curadores vieram ao Brasil para a
Bienal da Associação dos Designers
Gráficos e não levaram ninguém. Uma
mulher que tinha um catálogo meu pa-
ra uma grife paulista o mostrou para
um dos curadores, que se interessou e
quis ver mais". Do material solicitado
para análise, Rafic emplacou 18 traba-
lhos, dentre eles o pôster comemorati-
vo dos 50 anos da Coca-Cola no Bra-
sil (inspirado na música Águas de
março, de Tom Jobim), a versão não-
censuiada do pôster para a Rio 92 (a
proibida mostrava uma cena de sexo
oral), além, é claro, dos seus consagra-
dos catálogos de moda.

O convite para expor em Paris es-
se belo panorama de 10 anos de tra-
balho veio em boa hora, já que Rafic
Farah estava disposto a novamente
interromper as atividades como de-
signer gráfico para se dedicar às coi-

sas que mais gosta na vida: às mulhe-
res, ao futebol society, à música e à
arquitetura. Ele é graduado pelaFa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo.

Apesar do ensaiado desdém à pro-
fissão - que o transformou em um dos
designers mais requisitados do país -
Rafic Farah é consciente de que não
pode se desvencilhar tão facilmente de
seu histórico profissional. No final do
ano passado, ele teve sua produção das
duas últimas décadas compilada no lu-
xuoso volume Como vi o design gráfi-
co, distribuído pela editora Cosac &
Naify. Um dos maiores e mais bem
produzidos títulos sobre o assunto já
lançado no país, o livro traz uma foto
do ator Grande Otelo ocupando quase
toda a capa, textos sobre o designer as-
si nados por nomes como Decio Pigna-
tari e Francisco Homem de Mello, e
mais de mi) imagens, acompanhadas de
pequenos e saborosos comentários do
próprio Rafic, sobre a relação com os
clientes e sobre os embates criativos
que o estimulam em cada campanha.

Assim como o livro, a mostra
Graphistes autour du monde se propõe
a ilustrar o design gráfico de Farah em
todas as suas formas. Para o designer,
trata-se de uma ótima oportunidade de
introduzir sua obra e o país no circuito
internacional. "O design gráfico brasi-
leiro não é reconhecido no exterior, nem
identificável, nem marcante, porque
tem a cara do que se faz lá fora", lamen-
ta. "Enquanto isso, quem nos vê lá fora
tem a expectativa de perceber as nossas
peculiaridades", afirma o criador.

cademob@jb.com.br

O Brasil
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O veterano

designer paulista é

o único brasileiro

na grande

exposição sobre

artes gráficas do
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Pompidou,
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Não pode ser vendido separadamente

No cdto, à direita, o pôster para a Rio 92.
Acima, livro sobre o cenógrafo Flavio
Império. Ao lado, registro gráfico do
Brasil que começa a seduzir no exterior
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ADILSON PEREIRA

Quase dá para chamar de atípico o
carioca que não torce a cara para algu-
ma manifestação que seja tipicamente
paulistana. A rixa fica mais séria no fu-
tebol e quando o assunto envolve pa-
queras. Na música não é diferente.
Nossos irmãos da terra da garoa se or-
gulham de ter em torno de 60% do
mercado brasileiro de discos e não se
conformam por serem aqui as sedes
das maiores gravadoras. Para acabar
com mal-entendidos e fazer ver que
preconceito só atrapalha o desenvolvi-
mento dos traços culturais, começa ho-
je, às 21 h. com show de Carlos Malta e
Arnaldo Antunes, no Sesc Rio Arte, em
Copacabana, o projeto Ponte-aérea. Ao
longo das próximas quatro semanas
também vão se apresentar Jards Maca-
lé com Itamar Assumpção e Marcelo
D2 com Max de Castro, entre outros.

A idéia do produtor Wagner Leroux é
ter sempre alguém daqui e alguém de lá
juntos no palco, não para brigar e, sim,
colaborar. "Pensamos cm levar para o
público do Rio artistas que se apresen-
tam muito mais em São Paulo e vice-
versa. Inicialmente, seriam um carioca e

um paulista. Mas depois lembramos que
artistas do Brasil inteiro estão baseados
nestas duas cidades. O pernambucano
Lenine, por exemplo, está no Rio há
mais de 20 anos e o baiano Tom Zé, em
São Paulo há 30", diz Leroux, adiantan-
do dois nomes que se apresentarão no
segundo semestre, graças ao projeto, que
está orçado em RS 150.000. Este mês.
além dos já citados, veremos também
Ângela Rô Rô e Cida Moreira e Jorge
Benjor e Wilson Simoninha.

Carlos Malta, que comanda o Pife
Mudemo, diz que no campo da música a
rivalidade é praticamente nula. Para api-
mentá-la, então, mas sem maldade, pre-
parou para fazer com o ex-Titãs uma pé-
rola que foi batizada com uma expressão
típica dos nossos subúrbios: Caracaí.
Entre risos, o músico explica que é o que
os meninos dizem para expressar espan-
to e admiração por alguma coisa, é a so-
ma de cciraai e aí. "Não dá para recla-
mar do samba de São Paulo, que produ-
ziu Adoniran Barbosa. Quando me fala-
ram do projeto, o primeiro nome em que
pensei foi o de Arnaldo porque apesar de
o Pife ter uma formação clássica, tam-
bém está sempre buscando as manifesta-
ções mais contemporâneas. O Arnaldo

Ponte sonora

entre cariocas

e 
paulistas

O Pife
Mudemo
explora
ritmos
regionais
com base
no Rio de
Janeiro

Antunes é um percussionista que usa a
palavra, tem uma musicalidade muito
forte", elogia Malta, que já tem prontos
três quartos do próximo disco e vê no
encontro a possibilidade de a colabora-
ção com o paulistano se estender ao re-
gistro fonográfico.

Arnaldo Antunes falou com o JOR-
NAL DO BRASIL ontem, por telefo-
ne, quando ainda preparava 

"o texto, o
improviso, a embolada" que quer fazer
em Caracaí. Ele quer que Malta dê o ar
da graça na hora de fazer a sua O silên-
cio. O artista já está no Rio, aonde veio
para gravar participação no disco de
Branco Mello, e vê nisso um exemplo
de que na música a rivalidade entre os
dois estados é praticamente nula mes-
mo. "Não dou atenção para este tipo de
preconceito", resume.ARnaldo diz que
tem muita afinidade com músicos ca-
riocas. Com baianos também. E para lá
que ele vai para gravar o disco que de-
verá ser lançado no meio do ano. Ain-
da sem título, a empreitada será produ-
/.ida por Cadinhos Brown e Alê Siquei-
ra.O Sesc Rio Arte - Espaço Cultural
Baden Powell fica na Avenida Nossa
Senhora de Copacabana, 360. O in-
gresso custa RS 10.

Projeto no Sesc Rioaite mistura

artistas das duas cidades em série

de shows que começa hoje com

Arnaldo Antunes e Pife Muderno

Arnaldo quer
participação

de Carlos
Malta e seu
grupo em O

silêncio
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Os restaurantes que servem vinho em tapas
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Exposições, filmes, peças de teatro, boates, restaurantes, opções para crianças,

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

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

JORNAL DO BRASIL

O jornal da inteligência brasileira

www.jb.com.br

A revista Programa da próxima

sexta-feira dá um roteiro

com bares, restaurantes e

casas noturnas que vêm seguindo

a tendência de servir vinho em

taças, o que faz com que o cliente

não precise mais comprar a garrafa

inteira. Entre eles estão o Ateliê,

em Ipanema e a Wine Store, em

São Conrado. Na agenda cultural

da semana, destaque para o show

da banda Cidade Negra, no

Canecão, e para a estréia da

comédia 
"Qualquer 

gato vira-lata

tem uma vida sexual mais sadia

que a nossa", de Juca de Oliveira,

no Teatro Vannucci.
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Voto aberto 
'Douce 

France'

» Hoje, às 19h30, lan-
çamcnio tio livro A ne-
Xtição do Brasil - O ne-
yn> na telenovela brust-
leira. de Jocl Zito Anui-
jo, na Livraria do Mu-
seu (Palácio do Calote).

A nova coleção de
Helena Rubinstein.
inspirada no rosto eu-
ro-asiático, chega este
mês às perfumadas.

Lcny Andrade deu

uma pausa cm sua car-
reini internacional e faz
minitemporada no Mi-
ka's Piano Bar, dc quinta
a sábado, cantando mú-
sitas de Altay Veloso.
* Boa notícia para as
mulheres que já passa-
ram dos 40: chegou ao
Brasil a Soy50, cápsu-
la de soja mais vendi-
da no mundo; reco-
mendada pela FDA.

substitui os hormônios
químicos c previnc a
osteoporose.
* O prefeito de Ara-
ruama - ecologica-
mente corretíssimo -
vai defender a introdu-
ção da disciplina dc
Educação Ambiental
no ensino fundamental
no 6" Congresso Bra-
sileiro de Municípios,
tlia 12. em Brasília.

K-mails puni esta coluiw: ilami/.!i@jl).ci>iii.l)r

Competição Pelo mundo

CALÇADAO A .super Adriana Varejão, sucesso das
artes plásticas no Brasil e tio inundo

PAJELANÇA
Lideranças dos índios e represen-
tantes do movimento negro encer-

ram hoje, em Brasília, o I" Encontro Afro-Indígena.
Os grupos de 20 índios - um cacique Xavante, um pajé Maxa-

kali e os demais vereadores e advogados - e de 20 negros - entre
eles a vice-governadora Benedita da Silva e o pastor Antônio San-
tana - vão elaborar a pauta conjunta a ser levada para a Conlerên-
cia Mundial sobre Racismo e Discriminação, que será promovida
pela ONU na África do Sul, em agosto.

Partidários de Marcílio Mar-
ques Moreira à presidência da
Associação Comercial do Rio
lembram que o ex-ministro pre-
side, há mais de seis anos, o
Conselho de Políticas Econô-
micas da entidade e tem o apoio
da maioria dos associados.

A briga pelo trono promete
ser boa; seu adversário, Ruy
Barreto, é cafeicultor, preside a
Federação das Associações
Comerciais, Industriais e Agro-
pastoris do Estado do Rio, ufa,
e só não tem a Associação Co-
mercial sob suas asas.

Pela paz
O escritor Elie Wiesel, Prê-

mio Nobel da Paz em 1986,
chega hoje ao Brasil a convite
da Congregação Israelita de
São Paulo. Vem com uma mis-
são especial: discutir os rumos
das negociações dc Paz no
Oriente Médio no novo cena-
rio de mudanças nos governos
de Israel e dos EUA.

Wiesel fará palestras para
os pesos pesados da comuni-
dade judaica e deverá ser rece-
bido pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso hoje mes-
mo, cm Brasília, das mãos de
quem receberá a Ordem do
Cruzeiro do Sul.

Influência

A prefeitura conseguiu re-
ver o convênio acertado entre
a administração anterior e o
Sesc para uso do Espaço Cul-
tural Baden Powell, antigo Ci-
ne Ricamar, em Copacabana.

O acordo previa que a pro-
gramação cultural seria tle res-
ponsabilidade do Sesc durante
12 anos, mas o secretário das
Culturas, Artur da Távola, ga-
rantiu para a prefeitura o direi-
to de sugerir atrações.

Távola pretende investir na
área musical, promovendo
shows variados.

Enquanto briga com o se-
cretário municipal de Urbanis-
mo, Alfredo Sirkis, por causa
do possível Guggenheim ca-
rioca, Edemar Cid Ferreira
continua sua peregrinação
atrás de novas exposições.

O idealizador da Mostra do
Redescobrimento foi recebido
semana passada em São Pe-
tersburgo, na Rússia, pelo di-
retor do museu Ermitage, Mi-
kahil Protrovski, e Ficou tudo
combinado: em 2003 o Brasil
se apresenta na maior sala do
museu, a Alexandria, com a
mostra Amazônia natural, cul-
tural e artística.

Em contrapartida, o mu-
seu russo - um dos mais im-
portantes do mundo - man-
dará para o Brasil, também
em 2003, tu-do o que possui
das vanguardas russas desde
o princípio do século. A
mostra vai começar por São
Paulo, claro.

Será a maior exposição ja-
mais* saída do Ermitage em to-
da a história do museu.

Destino

A Orquestra Sinfônica
Brasileira (OSB) entrou no
páreo para usar o Cassino da
Urca como sede, mas a pre-
feitura está preocupada com
um possível aumento de trân-
sito no bairro com a vinda do
público.

A tendência c destinar o
espaço para a Multi-Rio. pro-
dutora de programas educati-
vos de TV: a empresa usaria
os estúdios do lugar e não
causaria transtornos para os
vizinhos.

Solteiríssimo

Nem tudo o que reluz é ouro.
O deputado Luiz Alfredo

Salomão está livre como um
pássaro - e assim pretende
continuar.

Danaza Leão, Priscila Monteiro e Carlos Henrique Bruz

QUADR0-NEGR0 SSSSTS
em Miami para o Seminário sobre Educação na América Latina,
que começa hoje com participação de 125 educadores, empresa-
rios e lideranças políticas latino-americanas.

O principal foco de atuação da fundação em 2001 será a edu-
cação para o trabalho.

O deputa-
do Paulo Paim
(PT-RS) (foto)
defendeu se-
gunda-feira,
da tribuna da
Câmara, o fim
do voto secre-

to no Congresso Nacional.
Segundo Paim. o voto se-

creto só interessa aos que an-
dam em águas turvas e ao
submundo da política. Per-
gunta a coluna: mas como 11-
cariam os conchavos, com o
voto aberto?

Os últimos fatos ocorri-
dos no Senado Federal
mostram que o deputado
está com a razão; com o
voto aberto os eleitores po-
derão cobrar dos parlamen-
tares em quem votaram
suas posições em to-das as
votações.

Mas para que a emenda
constitucional ca-mi-nhe no
Congresso vai ser preciso que
o presidente da Câmara, Aé-
cio Neves (PSDB-MG). se in-
teresse, digamos assim, pelo
assunto.

Façam suas apostas.

Os produtores de mostarda
da região de Dijon. na França,
estão preocupados: devido à
redução no consumo da carne
no país, as vendas do produto
tiveram queda de 15%.

A mostarda francesa está
na lista negra dos EUA, em re-
taliaçãó à proibição de impor-
tação da carne bovina norte-a-
mericana pela França, por
conter hormônios.

Os fabricantes de mostarda
pretendem deflagrar campa-
nhas para aumentar seu consu-
mo entre os jovens.

E por falar na França, o lu-
xuoso Plaza Athénée foi eleito
pela exigente Conde Nast Tra-
veler, em sua edição de janei-
ro, o melhor hotel de Paris.

Independência

A advogada Maria Goretti
- agora Bulhões Carvalho - e
o advogado Antonio Fernando
Bulhões Carvalho retomaram
suas atividades.

Unidos na vida conjugai mas
independentes na vida profissio-
nal, cada qual em seu escritório.
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Para comemorar seu 225° aniversário, em março, o Bòlshoi está apresentando Lago dos
cisnes, de Tchaikovsky, que estreou na última sexta-feira, em Moscou. O espetáculo tem co-
reografia do russo Yuri Grigopvich, que havia sido expulso do Bolslioi em 1995 e, desde
então, estava proibido ate' de entrar no prédio. Na nova versão, Odete é interpretada por
Galina Stepanenko (em primeiro plano, na foto).

A dança universal

do Flamenco Vivo

A pesquisa em tomo da dança
flamenca uniu o ex-arquiteto Ri-
cardo Sarael, a doutora em filoso-
fia Isabel Rios e a doutora cm ma-
temática Marta Hernandez há dez
anos, quando formaram o grupo
Flamenco Vivo. Desde então, os
bailarinos tomaram um mesmo
caminho, descobrindo novas pos-
sibilidades de levar ao palco movi-
mentos mais modernos dentro da
tradicional expressão espanhola,
como poderá ser visto no espeta-
culo Brisas dei tiempo, que estréia
hoje, às 19h. no teatro do Museu
da República, no Catete. O trio se
apresenta com Mara Lúcia Ribei-
ro, os irmãos Geórgia e Luciano

Câmara e o cantor Diego Zarcán,
convidados p;ira a ocasião.

"Buscamos aliar uma concep-
ção contemporânea ao flamenco
tradicional, usando referências do
sapateado americano, da dança do
ventre, mas sempre numa combi-
nação que torna os movimentos
mesclados", explica Samel. Entre
as referências espanholas, o grupo
aponta para a excelência de Anto-
nio Gades no filme Bodas de san-
{•ue, de Carlos Saura. "Depois ou-
tros vieram mostrando uma possi-
bilidade de renovação, algo me-
nos folclórico", diz Samel, que di-
rigiu o curso de dança espanhol
da escola do Teatro Municipal e

hoje faz a direção do curso no
Ballet Dalal Achcar.

Com uma hora de duração,
Brisas dei tiempo seleciona alguns
ritmos que são interpretados pelos
bailarinos, como alegrias, penas,
soleas, bulerias e siguiriyas, sem-
pre tendo como indicadores os mo-
vimentos surgidos 110 século 18.
quando o flamenco surgiu 11a An-
daluzia, no sul da Espanha. "Nós

nos interessamos pelas expressões
universais representadas na dança
flamenca que falam de emoções
como a dor, o amor e a alegria",
conta a bailarina Isabel Rios. O es-
petáculo lica em cartaz ate 29 de
março, às quartas e quintas.

SESC
RIO DE JANEIRO

CISNES DO B0LSH0I

Itaú volta a mapear artes plásticas

Estão abertas as inscrições para a edição 2001/2002 do programa Rumos
Itaú Cultural Artes Visuais, dirigido a artistas plásticos residentes 110 país
e que desenvolvam trabalhos em fotografia, escultura, objeto, pintura,
gravura, desenho, instalação, site specific, intervenção, novas tecnologias
e performance. O programa objetiva mapear e fomentar a produção visu-
al contemporânea. Entre as ações previstas estão exposições, palestras,
workshops e concessão de bolsas, no Brasil e no exterior. As inscrições
podem ser feitas até 30 de abril nas unidades do Itaú Cultural em São
Paulo, Brasília, Belo Horizonte - no Rio, elas serão feitas no Museu de
Arte Moderna, no Flamengo. Cada artista pode inscrever-se com apenas
um portfolio contendo ficha de inscrição, sete a dez reproduções fotográ-
ficas de obras produzidas a partir de 1999, currículo e descrição dos tra-
balhos. Mais informações no site www.itaucultural.org.br

Elizeth Cardoso na voz de Zezé Motta

Zezé Motta está até sábado no Teatro Rival cantando pérolas con-
hecidas que consagraram Elizeth Cardoso, no espetáculo Divina
saudade, com direção musical de Roberto Menescal e Flávio
Mendes. O show, que tem direção geral, cenário e figurino de
Charles Moeller, começa às 19h30. O ingresso custa RS 15 e o Ri-
vai fica na Rua Álvaro Alvim, 33, Centro.

Vulgue Tostoi faz

show no Ballroom

No CD Impaciência, lançado no
fim do mês passado, o trio
roqueiro carioca Vulgue Tostoi já
mostrou que é eficiente. Juntos
desde 1997, Marcelo H (voz), Jr
Tostoi (guitarra) e Victor Z
(baixo), além de um baterista
convidado, se apresentam hoje,
no Ballroom, às 22h, para mostrar
o que já exibiram ao público em
festivais como o Abril Pro Rock e
o Porão do Rock, dos quais
saíram apontados como mais do
que promessa para a cena pop-
roqueira verde e amarela. No
repertório, além de uma versão
para Vapor barato, de Macalé e
Waly Salomão, composições
próprias como Quebra cara e
Deleta. O Ballroom fica na Rua
Humaitá, 110 (Tel.: 537-7600).
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DEPOIMÍNTO SHOW - MULHER '

Regina Duarte Joyce e Gilson Peranzzetta
18b 19H30

Entrada franca
Bilhotoria aborta a partir das 14h para retiroda dos ingressos

Sesc Rio Arte
Av. N S dl «Copacabana, 360 - Copacabancp

NEM PREFÁCIO

RECOMENDA

MELHOR

UM LIVRO.

Caderno Idéias.
Todo sábado, no .seu
Jornal do Brasil

www.jb.com.br

Sesc
Rio
AJ*te

ESP-*fo CULTURAL BADEN POWELL
A P R E S E N 1 A

Proieto Ponte Aérea
Quartas-feiras de 7/3 a 4/4

dia 7/3 - 2ih

carlos malta e pife muderno

& arnaldo antunes
RS 10,00 e RS 5,00
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CISNES DO B0LSH0I AFP

Para comemorar sen 225° aniversdrio, em marqo, 0 Bolshoi estd apresentaiulo Lago dos
cisnes, de Tchaikovsky, que estreou na ultima sexta-feira, em Moscou. O espetdculo tem co-
reografia do russo Yuri Grigorovich, que havia sido expulso do Bolshoi em 1995 e, desde
entao, estava proibido ate' de entrar no predio. Na nova versdo, Odete e interpretada par
Galina Stepanenko (em primeiro piano, na fotoj.
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JORNAL DO BRASIL

Cinema
GWYNETH PALTROW

Art West Shopping 5, Estação Botafogo 3 e outros
A atriz está no elenco de Duets: vem

cantar comigo, comédia de Bruce Paltrow
PROGRAMA

cademob@jb.com.br

QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2001

Música
MARINHO BOFFA
Mistura Fina
Ao lado de convidados, o pianista interpreta
sucessos de Ary Barroso e Luís Gonzaga

B

oS

uiHimina
BARRA/RECRE10/JACAREPAGUA
DOWNTOWN (Cinemark>- (Av das Améri-
cas. 500'2o andar) 1 (143 I.) Psicopata
americano: 11h55, 14h20, 16h15,
19h10.21h35 2(131 I.) Vom cantar co-
migo 12h45. 15h25. 18h10. 20h50 3
(237 I ): O exorcista 12h30, 15h25,
181120. 21h15 4 (286 I ): Hannibat.
11h05, 14h, 16h55, 19h50 5 (307 I.)
Náufraga 13h10. 16h25. 6 (172 I ); Um-
ito vertical 12h25, 15h20. 18h15,
21h10 7 (156 I ): Chocolate 12h55,
15h45. 10h35, 21h25 8 (287 I ): Hanni-
bah 12h35. 15h30. 18h35. 21h30 9
(156 I.) Limito verticah 11h15. 14h10,
17h05 10 (172 I.) Náufrago 11h20.
14h25. 17h30. 20h40 11 (145 I ): Han-
nibah 11h45. 14h40. 17h35 12 (267 I ):

tigre e o dragão 12h15. 15h10.
18h05. 20h55 2• a 5* RS 6 (sessões do
10h às 18h) o RS 9 (sessões depois das
I8h). 6* a dom e feriados RS 9 (ses-
sões do lOh às 18h) e RS 11 (sessões
dopois das 18h) RS 6 (4*). Crianças o
maiores do 60 pagam meia

ESTAÇÀO BARRA POINT- (Av Armando
Lombardi. 350 - 529-4829). 1 (150 I): As
coisas simples da vida: 14h20. 17h40,
21 h 2 (150 I ): A camareira do Titanic.
14h, 16h. 18h. 20h. 22h. RS 8 (2» a 5V
exceto feriados) o RS 10 (6* a dom )

UCI: NEW YORK CITY CENTER- (Av das
Américas. 5 000 - 529-4840) 1 (168 I):
Tainá: 15h, 17h. 19h. Duelo de Titãs.
21h!0. 2 (238 I.): A nova onda do Impo-
rador 14h. 15h50. 17h40 (dub). Bruxa
do Blair 2 19h40. 21li40 3 (383 I): O
exorcista: 16h. 1Bfi40. 21h20.4 (383 I.) O
tigro o o dragão 16h05, 18h40, 21h15. 5
(307 I ): Náufrago: 14h15. 17h10. 20h05.
G (173 I) Planeta vermelho: 14h, 16h15.
18h30, 20h45. 7 (158 I.) Vem cantar co-
migo: 14h. 16h20. 18h40, 21h 8 (299 I ):Limite verticah 15h55, 18h35. 21h15. 9
(159 I ): O exorcista: 16h, 18h40. 21h20.
10 (297 I): Limito verticah 14h30. 17h10,
I9h50. 22h30. 11 (277 I.) Psicopala
americano: 15h10, 17h20. 19h30,
21h40 12 (166 I ): Chocolate: 15h30.
10h. 20h30 13 (2151.): Hannibah. 14h30,
17h10, 19h50. 22h30.14 (253 I ): O exor-
cista: 15h. 17h40. 20h20. 15 (383 I.):
Náufrago: 16h25. 19h20. 22h15. 16(253

) A fuga das galinhas-. 14h55. 16h50,
18h45 (dub). Entrando numa fria:
20h40. 17 (216 I .): Hannibah 15h40.
18h20, 21h 18 (167 I ): Hannibat. 15h40,
10h20. 21h. RS 6 (2' a 5". sessíes até
18h). RS 11 (6a a dom . sessíes após
15h) e RS 9 (2o a 5o. sessíes após 18h),
RS 9 (6a a dom., sessíes até 15h). O UCI
avisa que a entrada de menores em fil-
mes com censura só será pormitida me-
diante a apresentação de documento do
identidade, mesmo eles estando acom-
panhados de responsável.

VIA PARQUE- (Av Ayrton Senna. 3.000 -
529-4848) 1 (242 I.): Limite vorticah
1Gh20. 18M50. 21h20. 2 (311 I.): o exor-
cista: 16M20, 18h50. 21h20, 3 (30B l.):0
tigre e o dragão: 16h, 18h30, 21 h. 4
(311 I.): Chocolate: 16h. 18h30. 21h. 5
(313 I ): Hannibal: 15h45, 16M20.
20h55 6 (242 I.): Nãufrago: 15h10. 18h,
20h50, RS 5 (2° a 5*. sessões até 18h),
RS 7 (6" a dom., sessões até 18h) e RS
6 (2B a 5*. sessões após 18h. exceto fe-
riados). RS 8 (6* a dom., sessõesíes
após 18h) Crianças e maiores de 60
pagam meia.

RECREIO SHOPPING- (Av. das Américas,
19.019 - 529-4848). 1 (247 I.): O tigre e

dragão: 16h. 18h30. 21h. 2 (330 I.) O
exorcista: 15h30. 18h, 20h30. 3 (330 I.):
Hannibat. 15h40. 18h15. 20h50. 4 (247I): Chocolate 16h10, 18h40. 21h10. RS
6 (2* a 5°) o RS 10 (6* a dom ). Crianças
e maiores do 60 pagam meia.

ART QUALITY- (Av. Geremário Danas.
400- 529-4888) 1 (168 I ): O tigre e o

dragão: 14h. 16h20. 18h40, 21 h. 2 (154I ): Limito vorticah 13h40, 16h. 18h20,
20h40 RS 3 (2a a 5°, exceto feriados) e
RS 5 ( 6* a dom. o feriados) Crianças e
maiores do 60 pagam meia.

STAR RIO SHOPPING- (Estrada do Gabi-
nal, 313 - 529-4884). 1 (208 I ): Hanni-
bah 15h50, 18h20, 20h50. 2 (130 I ):Náufrago: 15h20. 18h. 20h40. 3 (100 I ):O exorcista: 16h. 18h30. 21 h. RS 3 (2* a
5*) e RS 6 (sáb. dom., o feriados).
Crianças e maiores 60 pagam meia.

ESPAÇO RIO DESIGN- (Av. das Américas.
7777, 3o piso - 438-7590- ). 1 (149 I ):Hannibat. 14h, 16h30. 19h, 21h30. 2 (88
I.) Náufrago: 15h. 18h, 21 h 3 (1161): O
tigre e o dragão 14h10, 16h40, 19h10,
21h40. RS 5 (2" a 5", até às 18h), RS 8
(2- a 5", após íis 18h). RS 7 (6" a dom .
o feriados, até às 18h) e RS 10 (6a a
dom., o feriados, após às 18h) Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

BOTAFOGO

BOTAFOGO PRAIA SHOPPING (Cinemark>-
(Praia de Botafogo. 400 - 237-9484 -) 1
(139 I ): Limite vorticat. 10h50, 14h, 17h.
20h10 2 (137 I) A tuga das galinhas.11h30. 13h45 (dub ). Niiufrago 16h15,
19h30. 3 (254 I) O tigro e o dragão
12h30. 15h25, 18h30. 21h30. 4 (204 I )
Chocolate 10h30. 13h15. 16h05. 19h.
21h50 5 (289 I.) O exorcista: 11h50.
15h, 18h10. 21h20 6 (289 I ) Hannibat.
11 h, 14h05, 17h30, 20h40 RS 6 (2# a 5".
sessões até 18h). RS 10 (6' a dom .
sessões até 18h) e RS 10 (2» a 5'. ses-
sões após 18h, excoto feriados). RS 11
(6* a dom . sessõos após 18h) Crianças
e maiores de 60 pagam meia

ESPAÇO UNIBANCO- (Rua Voluntários da
Pátria. 35 - 529-4829) 1 (267 I) Amor
ã tlor da pele 14h. 16h, 18h. 20h. 22h.
2 (228 I ) Chocolate 14h40. 17h.
19M20, 21h40 3 (104 I.) Babilônia
2000 15h Poucas o boas: 16M50.
)8h40, 201130, 22h20 RS 8 (2' a 5». ex-
ceto feriados) e RS 10 (6" a dom ).

ESTAÇÃO BOTAFOGO- (Rua Voluntários
da Pátria. 88 - 529-4829) 1 (280 I ):
Hannibat. 14h. 16h30, 19h. 21h30 2 (41

I ). Capitães do Abrih 14h30, 17h,
19h30. Saló ou os 120 dias do Sodoma:
21h50 3 (66 I.): Vem cantar comigo:
15h. 17h20. 19h40. 22h RS 8 (2" a 5*.
exceto feriados) o RS 10 (6a a dom.).

RIO OFF-PRICE- (Rua General Severia-
no. 97/Loja 154 - 529-4848) 1 (205
\ ):Fechado 2 (163 I.): Fechado R$ 6 (2'
a 5\ sessões até 18h), RS 8 (6' a dom.,
sessões até 18h) e RS 8 (2a a 5a, ses-
sõos após 18h, exceto feriados). RS 10
(6a a dom., sessõos após 18h).

RIO SUL- (Rua Lauro Müller. 116/Loja
401 - 529-4848). 1 (160 !): O tigre e o
dragão: 14h, 16h30, 19h, 21h30 2 (209
I.): Hannibal: 14h05, 16h40, 19h15.
21 h50 3 (151 I.): O exorcista: 14h30.
17h. 19h30, 22h. 4 (156 I.): Chocolate:
14h10. 16h40, 19h10. 21h40 R$ 7 (2a a
5a, sessõos até 18h), RS 9 (6a a dom ,
sessões até 18h) RS 9 (2 a 5a, sessões
após 18h, exceto feriados) e RS 11 (6a
a dom., sessões após 18h). Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

CAMPO GRANDE
ART WEST SHOPPING- (Estrada do Men-
danha, 555 - 529-4888). 1 (210 I.) Ps/-
copata americano: 15h, 17h, 19h10,
21h10, 2 (182 I): O exorcista: 13h50.
16h20, 18h50, 21h20. 3 (228 I.): Limite
verticat. 14h. 16h30, 19h. 21h30. 4 (216
I.): O tigre e o dragão: 14h10, 16h40,
19h10, 21h40. 5 (252 I ): Vem cantar co-
migo: 14h30, 16h40. 18h50. 21h. 6 (224
I ): Hannibal: 14h05. 16h30, 18h55,
21h20. RS 5 (2° a 5', exceto feriados,
até às 18h) e RS 6 (2" a 5». exceto leria-
dos, após 18h), RS 7 (6° a dom. e feria-
dos, até às 18h) e RS 8 (6° a dom. e fe-
riados. após às 18h) Crianças o maio-
res de 60 pagam meia.

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA- (Rua
do Catete, 153 - 529-4829 - 89 I.): A co-
pa: 16h40. Entrando numa fria: 18h30.
Dançando no escuro: 14h, RS 6 (2fl a 5U,
exceto feriados) e RS 8 (6q a dom.).

ESTAÇÃO PAISSANDU- (Rua Senador
Vergueiro, 35 - 529-4829 - 450 I ): Psi-
copata americano: 15h40, 17h40,
19h40. 21h40. RS 7 (2a a 5", exceto fe-
riados) e RS 9 (6a a dom.).

LARGO DO MACHADO- (Largo do Macha-
do. 29 - 205-6842). 1 (835 I ): Bruxa de
Blair 2.14h. Naufrago-. 16h, 18h30,21h. 2
(419 I ): Planeta vermelha. 14h30,16h30.
Limito verticah 19h, 21h20. RS 6 (2a a 5a,
exceto feriados, até as 18h) o RS 8 (2a a
59, exceto feriados, após às 18h, e de 6°
a dom. o feriados até às 18h). RS 10 (6a
a dom. e feriados após às 18h Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

SÃO LUIZ- (Rua do Catete. 307 - 529-
4848). 1 (140 I.): O exorcista: 16h,
18h30, 21h, 2 (258 I ): Hannibal. 16h10.
181145, 21h20. 3 (267 I.): O tigro o o drn-
gão: 16h30, 19h, 21h30, 4 (149 I ):
Chocolate: 16h45, 19h15, 21h45, RS 7
(2® a 5a. sessõos até 18h), RS 9 (2a a 5a,
após 18h) RS 9 (6* a dom . sessões até
18h) RS 11 (6° a dom., após 18h).
Crianças o maiores de 60 pagam meia.

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL-
(Rua Primeiro de Março, 66 - 808-2020-
99 I.) ver Mostra. RS 8.

CASA FRANÇA-BRASIL- (Rua Visconde
de Itaboral. 78 - 253-5366- 53 I.)'
Capitães de Abrih 13h40, 15h50. Ver
Extra. RS 2. Estudantes e maiores de 60
pagam meia.

ESTAÇÃO PAÇO- (Praça 15, 48 - 529-
4829 - 64 I.). Ver Mostra RS 6.

ODEON BR- (Praça Mahatma Gandhi. 2-529-4829 - 714 I ) O tigre e o dragão
14h. 16h20. 18h40. 21h RS 8 Estudan-
tes e maiores do 60 pagam meia

PALÁCIO- (Rua do Passeio. 40 - 529-
4848). 1 (1.001 I ): Hannibah 12h50.
15h25, 18h, 20h35 2 (304 I): O ex oreis-
ta 13h20. 15h50, 18h20. 20h50 RS 6
(2* a 5*. sessões até 15h), RS 6 (2* a 5*.
sessões após 15h) e RS 6 (6* a dom )

COPACABANA
ART COPACABANA- (Av N.S. do Copa-
cabana, 759 - 529-4888 - 836 I ): Vem
cantar comigo: 15h30, 17h40, 19h50.
RS 6 (2" a 5*. exceto feriados, até às
18h) e RS 7 (2a a 5§. exceto feriados,
após às 18h) e RS 8 (6a a dom., o fo-
riados. até às 18h ) o RS 9 (6a a dom ,
o feriados) . Crianças e maiores 60 pa-
gam meia.

COPACABANA- (Av. N.S. do Copacaba-
na. 801 - 529-4848 - 712 I.): O exorcis-
ta: 14h. 16h30, I9h. 21h30. RS 6 (2a a
5a. até 18h), RS 8 (6* a dom., sessões
até 18h, e 2a a 5a, sessões após 18h,
excoto feriados). RS 10 (6a a dom., ses-
sões após 18h). Crianças e maiores de
60 pagam meia.

NOVO JÓIA- (Av. N.S. de Copacabana.
680 - 529-4829 - 95 I.): Poucas o boas:
14h40, 19h. Contos Proibidos do Mar-
quês do Sade 16h40, 21h. RS 6 (2» a
5a, exceto feriados) e RS 7 (6a a dom ).

ROXY- (Av N.S de Copacabana. 945 -
529-4848). 1 (400 I.): Hannibat. 14h,
161135, 19h10. 21Í145 2 (400 I ): O tigre
o o dragão: 14h25, 16h55, 19h25,
21h55. 3 (300 I.): Chocolate: 14h,
16h30. 19h. 21 h30 RS 6 (2* a 5S, ses-
sões até 18h), RS 8 (6a a dom., sessões
até 18h, e 2a a 5a. sessões após 18h.
exceto feriados), RS 10 (6a a dom., ses-
sões após 18h). Crianças e maiores de
60 pagam meia.

GAVEA/SÃO CONRADO
SALA INSTITUTO MOREIRA SALLES -
(Rua Marquês de São Vicente. 476 -
512-6448 - 120 I.): Meu melhor inimigo:
16h, 18h, 20h. RS 7 (3" a 5") e RS 9 (6"
a dom.).

ART FASHION MALL- (Estrada da Gávea.
899 - 529-4888). 1 (164 \.):Vem cantar
comigo: 15h20. 17h30. 19h40. 21h50. 2
(356 I.): O tigre e o dragão: 14h30,
16h50.19h10, 21h30. 3 (325 I.): Náutra-
go: 15h40, 18h20, 21h, 4 (192 l.):Psi-
copata americano: 16h, 18h, 20h, 22h,
RS 7 (2a a 5", exceto feriados, até às
18h) e RS 8 (2a a 5". exceto feriados,
após ás 18h). e RS 9 (6a a dom., o feria-
dos) e RS 11 (6' a dom., e feriados).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

GUADALUPE
STAR MARKET CENTER GUADALUPE- (Av
Brasil, 22.693 - 529-4884). 1 (154 I.):
Entrando numa fria: 16h20, 18h30,
20h40. 2 (154 I.): Bruxa de Blair 2.
15h20, 17h10. 19h, 20h50. RS 3 (2" a
5") e RS 6 (6° a dom., e feriados). Crian-
ças e maiores do 60 pagam meia.

ILHA DO GOVERNADOR
ILHA AUTO CINE- (Praia de São Bento,
s/n° - 3393-3211 - Drive-in): Limite ver-
ticat. 18h30. 20h45, 23h. RS 7.

ILHA PLAZA- (Av. Maestro Paulo e Silva.
400/158 - 529-4848). 1 (255 I.): Hanni-
bat. 15h55. 18h30. 21 h. 2 (255 I.): O tigre
e o dragão: 15h40, 18h10, 20h40. RS 5
(2a a 5a. sessões até 18h), RS 7 (6a a
dom., sessões até 18h) e RS 7 (2a a 5a,
sessões após 18h, exceto feriados). RS
9 (6" a dom., sessões após 18h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MENDES- (Rua Joana Angéli-
ca. 63 - 267-7295 - 99 I.): A nova on-
da do imperador. 15h, 17h (dub ).
Contos proibidos do Marquês de Sa-
do: 19h. 21 h30, R$ 6 (4» e 5») e RS 8
(6" a dom.).
CINECLUBE LAURA ALVIM- (Av. Vieira
Souto. 176 - 267-1647).1 (77 I ):
Náufrago: 17h30, 20h20. 2 (45 I ):
Banhos: 17h. 19h, 21h. 3 (52 I.): Pou-
cas o boas: 17h, 19h. Alta fidelidade:
21h RS 6 (2' a 5a. exceto feriados) e
RS 8 (6a a dom.). .

ESTAÇÃO IPANEMA- (Rua Visconde de
Pirajá, 605 - 529-4829 -). 1 (141 I.):
Amor ã flor da pele: 14h20, 16h20,
18h20. 20h20. 22h20. 2 (163 I.): Psico-
pata americano: 14h, 16h, 18h, 20h,

22h RS 8 (2a a 5a. exceto feriados) e RS
10 (6# a dom).

STAR IPANEMA- (Rua Visconde de Pira-
já. 385 - 529-4884 - 385 I.): O tigre e o
dragão 14h30. 17h, 19h30. 22h RS 8
(2a a 5a) RS 10 (6a a dom . e feriados).
Crianças e maiores 60 pagam meia.

LEBLON- (Av Ataulfo de Paiva. 391 -
529-4848) 1 (714 I ): Hannibah 14h05.
16h40. 19h15, 21h50 2 (300 I ): Choco-
late 14h. 16h30 19h. 21h30 RS 7 (2a a
5a. sessões até 18h). RS 9 (6a a dom .
sessões até 18h) o RS 9 (2a a 5a. ses-
sões após 18h, exceto feriados). RS 11
(6a a dom , sessõos após 18h). Crian-
ças e maiores 60 pagam moia.

MADUREIRA
MADUREIRA SHOPPING- (Estrada do
Portela. 222/Lj 301 - 529-4848) 1 (159
I.): O tigre o o dragão 15h50, 18h20,
20h50 2 (161 I): Náufrago: 15h, 17h50.
20h40 3 (191 I.): Hannibal 15h50.
18h25, 21h. 4 (191 I ) O Exorcista:
15h40. 18h10, 20h40. RS 5 (2a a 5a.
sessões até 18h). RS 7 (6a a dom., ses-
sões até 18h) e RS 6 (2a a 5a. sessõos
após 18h, exceto feriados). RS 8 (6a a
dom . sessões após 18h). Crianças e
maiores do 60 pagam meia.

MÉIER/PIEDADE/DEL CASTILHO
ART NORTE SHOPPING- (Av. Dom Hélder
Câmara. 5.332 - 529-4888) 1 (240 I ):tigre e o dragão: 14M20, 16h40. 19h.
21 h20 2 (240 I ): Limite verticah 14h.
16h30. 19h10, 21h30. RS 5 (2a a 5a. ex-
ceto feriados, até às 18h) e RS 7 (2° a
5", exceto feriados, após às 18h ). RS 7
(6a a dom , até às 18h.) e RS 9 (6a a
dom., após às 18h) Crianças o maiores
do 60 pagam meia.

NOVA AMÉRICA- (Av Automóvel Club.
126- 529-4848). 1 (261 I.): O exorcista:
15h50, 18h20. 20h50 2 (240 I ): Náutra-
go: 14h40, 17h30. 20h20. 3 (260I.):Hannibah. 15h55, 18h30, 21h. 4 (185
I.): Limite verticah. 15h40, 18h10, 20h40.
5 (261 I.): O tigre e o dragão: 15h30,
18h, 20h30. RS 5 (2d a 5a, sessões até
18h), RS 7 (6a a dom . sessões até 18h)
e RS 7 (2a a 5a, sessões após 18h, ex-
ceto feriados). RS 9 (6a a dom., sessões
após 18h). Crianças e maiores de 60
pagam meia.

NORTE SHOPPING- (Av Dom Hélder
Câmara. 5.474 - 529-4848) 1 (240 I ) O
exorcista: 16h10, 18h40. 21 h 10. 2 (240

) Hannibat. 15h55, 18h30, 21h, RS 5
(2a a 5°, sessões até 18h). RS 7 (6a a
dom., sessões até 18h) e RS 7 (2a a 5a,
sessões após 18h, exceto feriados), RS
9 (6a a dom., sessões após 18h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

TIJUCA/ANDARAÍ
SHOPPING TIJUCA- (Av. Maracanã. 987/-
3o andar - 529-4848). 1 (192 I.) O tigro e
o dragão: 15h45, 18h15. 20h45. 2 (130
I.) O exorcista: 16h. 18h30, 21h. 3 (195
I.) Hannibat. 15h50, 18h20. 20li50. RS 7
(2a a 5a. sessões até 18h), RS 9 (6a a
dom., sessões até 18h) e RS 9 (2a a 5a,
sessões após 18h, exceto feriados) e
RS 11 (6" a dom., sessões após 18h).
Crianças e maiores de 60 pagam meia.

SHOPPING IGUATEMI- (Rua Barão de São
Francisco, 236/3° andar - 529-4848). 1
(240 I.) Hannibat. 16h10, 18h45, 21h20.

(156 I.) O tigre e o dragão: 16hn,
18h30, 21h 3 (1561 ): Chocolate 16h10.
18h40, 21h10. 4 (188 I.) O exorcista:
16h30. 19h, 21h30. 5 (155 I.) Hannibat.
15h40. 181115. 20li50 6 (152 I.) Náutra-
go 15h20, 18h10, 21h. A tuga das gali-nhas: 13h30 (dub ). 7 (146 I.) Limite ver-
ticat. 16h20. 18h50. 21h20. RS 6 (2a a
5", sessões até 18h), R$ 8 (6a a dom.,
sessões até 18h) RS 8 (2a a 5a, sessõos
após 18h, exceto feriados) e RS 11 (6a a
dom., sessões após 18h) Crianças e
maiores de 60 pagam meia.

NILÓPOLIS
SHOPPING NILÓPOLIS SQUARE - (Rua
Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras,
100. Lojas 327/328 - 792-0824- ): 1
(160 I.):): O exorcista: 16h, 181130. 21h.
2 (100 I.) Limite verticah. 14h40, 16h50,
19h, 21 h10. 3 (1501): Náufrago: 16h15,
18h30. 20M45. RS 4 (2a a 5a) e RS 6 (6a
a dom ). Crianças e maiores de 65 pa-
gam meia.

NITERÓI
CENTER- (Rua Coronel Moreira César,
265 - 529-4848 - 315 I.) Chocolate:
16h. 18h30, 21h. RS 6 (2a a 5a. sessões
até 18h), RS 8 (6" a dom., sessões até
18h, e 2a a 5a, sessões após 18h, exce-
to feriados) e RS 10 (6a a dom., sessões
após 18h). Crianças e maiores de 60
pagam meia.

CINE ARTE UFF - (Rua Miguel de Frias.
9 - 719-7449 - 528 I.): Beleza ameri-
cana: 16h20, 18h40. Dançando no es-
curo: 21h. RS 2 (2a), RS 4 (3a a 5a) e
RS 6 (6a a dom ).

ESTAÇÃO ICARAÍ- (Rua Coronel Moreira
César, 211/153 - 529-4829 - 171 I ):Vem cantar comigo: 15h40, 17h40.
19h40, 21h40 RS 6 (2" a 5a. exceto fe-
riados). RS 8 (6* a dom.).

ICARAÍ- (Praia de Icaraí, 161 - 529-
4848 - 852 I ): O tigre o o dragão
16h30. 19h. 21h30 RS 6 (2a a 5a. ses-
sões até 18h). RS 8 (6a a dom., sessões
até 18h. e 2a a 5a. sessões após 18h.
excoto feriados) e RS 10 (6a a dom ,
sessões após 18h). Crianças e maiores
de 60 pagam meia.

SHOPPING BAY MARKET- (Rua Visconde
do Rio Branco, 360 - 529-4848). 1 (221
I.) Hannibah 16h, 18h35, 21h10 2 (221
I.) O exorcista 16h15, 18h45, 21h15 3
(207 I.) Náufrago 14h50, 17h40, 20h30.
4 (207 I.) Limite verticah 15h50. 18h20.
20h50. RS 5 (2a a 5a, sessõesíes até
18h). RS 7 (6a a dom . sessões atô 18h)
e RS 7 (2a a 5a. sessões após 18h, ex-
ceto feriados) o RS 9 (6a a dom., ses-
sões após 18h). Crianças o maiores de
60 pagam meia

STAR ITAIPU MULTICENTER- (EstradaFrancisco Cruz Nunes. 6.501 - 529-
4884) 1 (115 I): Chocolate: 16h20.
18h40. 21 h 2 (193 I ): O tigre e o dra-
gão 15h50, 18h20. 20h50 3 (227 I.):
Hannibal 16h10. 18h40. 21h10 4 (150
I.) Náufrago 15h20. 18h. 20h40. RS 4
(2a a 5a. excoto feriado) e RS 8 (6a a
dom . o feriados). Crianças e maiores
do 60 pagam meia.

NOVA IGUAÇU
IGUAÇU TOP SHOPPING- (Rua Governa-
dor Roberto Silveira. 540/2g andar -
529-4848) 1 (222 I.) O exorcista:
15h30. 18h, 20h30. 2 (234 I ): Hannibat.
15h50. 181120. 20h50 3 (200 I.) O tigre
e o ladrão: 15h40, 18h10. 20h40. RS 5
(2a a 5a. sessões até 18h). RS 7 (6a a
dom., sessõos até 18h) o RS 6 (2a a 5°,
sessões após 18h, exceto feriados), RS
8 (6" a dom . sessões após 18h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

PENHA
TOP CINE LEOPOLDINA- (Av. Brás de Pi-
na. 148 - 529-4811) 1 (182 1): Tainá:
14h30. Psicopata americano: 16h30.
181130. 20h40. 2 (182 I ): O exorcista:
15h30. 18h. 20h30. RS 4 (2a a 5a, exce-
to feriados) o RS 6 (6a a dom ). Crianças
o maiores de 60 pagam meia.

STAR PENHA SHOPPING- (Av. Brás de Pi-
na. 150/317 - 529-4884 -). 2 (99 I.): A
nova onda do Imperador. 15h10.
16h50. Corpo fechado: 18h30, 20h40. 3
(120 I ): A tuga das galinhas: 14h40.
16h30. Limite verticah 18h20, 20h50.
RS 3 (2a a 5°, excoto feriados) RS 6 (6°
a dom. o feriados). Crianças e maiores
de 60 pagam meia.

SÃO GONÇALO/S. J.E MERITI
SHOPPING GRANDE RIO- (Rodovia Pres.
Dutra, Km. 4 - 529-4848). 1 (240 I ): O
exorcista: 15h40, 18h10. 20h40, 2 (179
I): Náufrago: 14h40, 17h30, 20h20. 3
(164 I.) O tigre e o dragão: 15h40,
1Bh10. 20h40. 4 (170 I ): Corpo fecha-
do: 16h30, 18h40, 20h50. 5 (1701.) Lim-
Ite vorticat. 15h30. 18h, 20h30. 6 (230 I.)
Hannibat 15h50, 18h20, 20h50. RS 5
(2a a 5a, sessões até 18h), RS 7 (6a a
dom., sessõos até 18h) o RS 6 (2a a 5",
sessões após 18h, exceto feriados), RS
8 (6° a dom., sessões após 18h). Crian-
ças e maiores de 60 pagam meia.

DUQUE DE CAXIAS
ART UNIGRANRIO- (Rua Marquês de
Herval, 1216/A - 529-4888). 1 (195 I.)
O tigre e o dragão: 14h, 16h20,
18h40, 21h. 2 (120 I) Limite vertical:
13h40, 16h. 18h20, 20h40 RS 3 (2a a
5a, exceto feriados) e RS 4 (6a a dom.,

feriados). Crianças e maiores de 60
pagam meia.

PETRÓPOLIS
ART BAUHAUS- (Rua Doutor Nélson de
Sá Earp. 88 - 246-0408 - 164 I.) Psi-
copata americano: 15h, 17h. 19h, 21 h.
RS 4 (2a a 5a. exceto feriados) e RS 6
(6a a dom ). Crianças o maiores de 60
pagam meia.

TOP CINE PETRÓPOLIS- (Rua Teresa,
515/2" piso - 529-4811). 1 (210 I ):

Chocolate: 16h10, 18h30, 20h50. Tainá:
14h20. 2 (154 I) O exorcista: 15h30.
18h, 20h30. RS 4 (2a a 5a. exceto feria-
dos) e RS 6 (6a a dom.). Crianças o
maiores de 60 pagam meia.

CINEMA
COTAÇÕES: • ruim ? regular ? ? bom

? ótimo excelente
¦ Os horários dos filmes o os endereços
dos cinemas ostào no PERTO DE VOCê

J>0 Caderno B nâo se responsabiliza por
alterações do última hora nos preços, ho-
ràrios e endereços fornecidos pelos orga-
nizadoros o divulgadores dos eventos, ou
empresas citadas Os horários podom ser
confirmados por telefono

ESTRÉIA
DUETS: VEM CANTAR COMIGO - Duets - Do
Bruce Paltrow Com Gwyneth Paltrow.
Huey Lewis o Maria Bello
J>Comédia Seis possoas iniciam uma
jornada que vai mudar suas vidas Elas
atravessam as ostradas americanas, on-
de se destacam baros do karaokô, nos
quais so podo sor famoso por trôs minu-
tos e ganhar algum dinheiro. EUA/2000
Censura: 12 anos ***
Circuito: NowYork 7 14h, 16h20. 18h40,
21 h. Art Copacabana 15h30. 17h40.
19h50. Art Fashion Mall 1. 15h20. 17h30.
19h40. 21h50. Art West Shopping 5
14h30, 16h40. 18h50. 21h Downtown 2
12h45. 15h25. 18h10, 20h50 Estação Bo-
tafogo 3. 15h. 17h20. 19h40, 22h Estação
Icarai 15h40. 17h40. 19h40. 21h40

MEU MELHOR INIMIGO - Mcin liebster telnd -
do Wornor Herzog
>Documontário Filmo sobro a tompes-
tuosa e também lendária relação do tra-
balho entro dois mitos do cinoma. Worner
Herzog o Klaus Kinski Alernanha/1999.
Circuito: Sala Instituto Moreira Salles
16h. 18h, 20h

RELANÇAMENTO
0 EXORCISTA, VERSÃO DO DIRETOR - The
Exorcist-diroctor's cut - De William Fried-
kin. Com Linda Blair. Ellon Burstyn. Max
von Sydow o Loo J Cobb
J>Suspense. Adolescente é possuída pelo
demônio o. para exorcizá-lo. é chamado
urn padre, posquisador do domoniologia
EUA/1973 Censura 14 anos *?**
Circuito: Palácio 2: 13h20. 15h50,
18h20. 20h50 São Luiz 1 16h. 18h30.
21 h Rio Sul 3 14h30. 17h, 1 9h30, 22h
Copacabana 14h, 16h30. 19h, 21h30
Via Parquo 2 16h20, 18h50, 21h20
Rocreio Shopping 2. 15h30. 18h, 20h30
Shopping Tijuca 2 16h, 18h30. 21h.
Iguatemi 4. 16h30. 19h. 21h30. Norte
Shopping 1. 16h10. 18h40, 21h10 Nova
Amórica 1 15h50. 18h20. 20h50.
Madureira Shopping 4 15h40. 18h10,
20h40 Grande Rio 1 15h40. 18h10,
20h40. Iguaçu Top 1: 15h30, 18h.
20h30 Bay Market 2 16h15. 18h45,
21h15. Shopping Nilópolis 1: 16h.
18h30, 21 h New York 3 16h. 18h40.
21 h20 New York 9 16h, 18h40, 21h20.
NowYork U: 15h, 17h40. 20h20. Top Ci-
ne Potrôpolis 2 15h30, 18h, 20h30. Top
Cine Leopoldina 2 15h30, 18h. 20h30.
Art West Shopping 2. 13h50. 16h20.
18h50. 21 h20 Downtown 3 12h30.
15h25, 18h20. 21h15 Botafogo Praia 5:
11 h50. 15h. 18h10. 21h20 Star Rio
Shopping 3 16h, 18h30. 21 h

CONTINUAÇÃO
BABILÔNIA 2000 - Babilônia 2000- De
Eduardo Coutinho.
>Documontário Na manhã do último
dia do 1999, uma equipe de cinema so-
bo o morro da Babilônia, om Copacaba-
na, para registrar os preparativos para a
festa do révoillon. Brasil/2000 Censura:
livre
Circuito: Espaço Unibanco 3 15h

ENTRANDO NUMA FRIA - Mect the parents -
De Jay Roach Com Robert De Niro, Ben
Stillor o Teri Polo
}>Comódia A constrangedora história do
um futuro gonro que se esforça, inútil-
mento, para tentar causar uma boa im-
pressão à família da namorada EUA/-
2000. Censura: 12 anos **?
Circuito: New York 16: 20h40 Star Gua-
dalupo 1 16h20, 18h30, 20h40 Estação
Museu da República: 18h30

CAPITÃES DE ABRIL - Capitães de abril - De
Maria Medeiros Com Stofano Accorsi,
Maria de Medeiros e Fréderic Pierrot
3>Drama Em Portugal, numa noite de
abril de 1974. o rádio toca uma canção
proibida. É o sinal para a ação do grupo
que iria mudar o destino do pais. Portu-
gat/1999. Censura 14 anos.
Circuito: Casa França-Brasih 13h40.
15h50. Estação Botafogo 2 14h30, 17h.
19h30.

AMOR À FLOR DA PELE - In the mood lor lo-
ve - de Wong Kar-Wai Com Maggio
Choung, Tony Loung e Lai Chon
>Drama. Chow e sua mulher acabaram
de se mudar. Logo. ele conhece Li-Zhon.
uma jovem que também acabou do se
mudar com o marido. Elos se tornam
amigos o. um dia. são forçados a encarar
os fatos: seus respectivos parceiros es-
tão tendo um caso. China/França/2000
Censura: 12 anos.
Circuito: Espaço Unibanco 1: 14h, 16h.
18h. 20h. 22h Estação Ipanoma 1:
14h20, 16h20, 18h20, 20h20. 22h20.

0 TIGRE E 0 DRAGÃO - Crouchlng tiger hld-
den dragon - Do Ang Lee Com Chow
Yun-Fat, Michelo Yeoh o Chang Chen.
J>Aventura. Um épico sobro desafio, de-
cepçào o destino, contado através das vi-
das entrelaçadas de duas mulheres.
Tailândia/China/EUA/2000 Censura: 12
anos.
Circuito: Art Fashion Mall 2 14h30.
16h50, 19h10, 21 h30. Art Ouality 1:
14h. 16h20, 18h40. 21h. Art West
Shopping 4: 14h10. 16h40. 19h10.
21h40. Art Norte Shopping 1: 14h20,
16h40, 19h, 21h20. Art Unigranrio 1:
14h, 16h20, 18h40. 21h. New York 4:
16h05, 18h40, 21h15. Espaço Rio Do-
sign 3: 14h10, 16h40, 19h10, 21h40.
Star Ipanema: 14h30, 17h, 19h30. 22h.
Star Itaipu 2. 15h50, 18h20, 20h50.
Downtown 12. 12h15, 15h10. 18h05,
20h55. Botafogo Praia 3: 12h30, 15h25,
18h30, 21h30. Odeon BR: 14h, 16h20,
18h40. 21h. Roxy 2 14h25. 16h55.
19h25. 21 h55. São Luiz 3: 16h30. 19h,
21 h30. Rio Sul 1: 14h. 16h30, 19h,
21 h30. Via Parquo 3. 16h. 18h30. 21 h
Recreio Shopping 1 16h. 18h30, 21 h
Shopping Tijuca 1: 15h45. 18h15,
20h45. Iguatemi 2. 16h, 18h30, 21 h.
Nova Amórica 5: 15h30, 18h, 20h30. II-
ha Plaza 2: 15h40. 18h10, 20h40.
Madureira Shopping 1: 15h50. 18h20.
20h50. Grande Rio 3: 15h40. 18h10.
20h40. Iguaçu Top 3 15h40. 18h10.
20h40. Icarai: 16h30. 19h, 21h30.

A COPA - The cup - De Khyentse Norbu
Com Orgyen Tobgyal Lodro e Neten
Chokting.
>Comédia. Uma história sobre a fuga
de dois jovens meninos do Tibete atô
um monastério localizado nas monta-
nhas do Himalaia. Apaixonados por fu-
tebol, mas presos à rígida disciplina do
monastério budista, eles provocam uma
giande con/[fsão para assistir à final da

Copa do Mundo do 1998. Austrália/Bu-
tão/1999. Censura: livre. ???
Circuito: Estação Museu da República:
16h40.

POUCAS E BOAS - Sweet and lowdown - do
Woody Allon. Com Soan Penn. Ben Du-
can o Dan Moran.
X>Drama. Uma fantasiosa biografia do
um lendário guitarrista de jazz, Emmet
Ray. EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Cineclubo Laura Alvim 3. 17h,
19h. Espaço Unibanco 3. 16h50, 18h40,
20h30, 22h20. Novo Jóia: 14h40, 19h.

AS COISAS SIMPLES DA VIDA-YiYI-De Ed-
ward Yang Com Nianzhen Wu, Jonathan
Chang.
>Drama. NJ Jian. sua mulher e dois fi-
lhos são uma típica família de classe
média, que divide o apartamento com
a sogra já idosa. Jian é sócio de uma
firma bem sucodida do hardware, mas
que em breve irá à falência caso não
mudo de diretoria. Taiwam/2000. Cen-
sura: 14 anos. ???
Circuito: Estação Barra Point 1: 14h20,
17h40, 21 h

TAINÁ, UMA AVENTURA NA AMAZÔNIA - De
Tânia Lamarca e Sérgio Bloch. Com Eu-
nico Baía. Caio Romei e Rui Polanah.
J>Avontura. Tainá. uma indiazinha órfã
de 8 anos. vive na Amazônia com seu
velho o sábio avô Tigô, que a ensina as
coisas da floresta. Brasil/2000. Censu-
ra: livre. ? ??
Circuito: New York 1 15h, 17h, 19h. Top
Cine Potrôpolis 1: 14h20. Top Cine Loo-
poldina 1: 14h30.

A CAMAREIRA DO TITANIC • La lemmc de
chambre du Titanic - Do Bigas Luna. Com
Oliver Martinez, Romano Bohringor e Ai-
tana Sánchez.
>Romance. Horty, um jovem operário,
ganha em uma competição uma pas-sagem para ver o Titanic zarpar em
sua viagem inaugural, e conhece Ma-
rio, a camareira do grande navio, com
quem vive uma aventura inesquecível.
Itália/França/Espanha/1997. Censura:
1/J anos.

Circuito: Estação Barra Point 2 14h.
16h. 18h, 20h, 22h.

A NOVA ONDA DO IMPERADOR • The em-
peror's new groove - De Mark Dindal.
Animação de Walt Disney. Vozes de
David Spade, John Goodman e Eartha
Kitt. Nas versõos dubladas vozes de
Selton Mello. Marieta Severo o Hum-
berto Martins.
2>Desenho. Um arrogante e egocên-
tricô jovem imperador chamado Kuzco
descobre o valor da amizade e da
bondade depois que é transformado
em lhama por sua conselheira real, a
invejosa Yzma. EUA/2000. Censura: li-
vre.
Circuito: New York 2. 14h, 15h50, 17h40
(dub.). Cândido Mendes: 15h, 17h. Star
Penha 2 15h10, 16h50.

A FUGA DAS GALINHAS - Chicken run - Anl-
mação em massinha. Direção de Peter
Lord e Nick Park.
^•Animação. Galinhas de uma granja se
revoltam com a vida que levam. Reino
Unido/2000. Censura: livre. ???
Circuito: New York 16: 14h55, 16h50,
18h45 (dub.). Star Penha 3: 14h40,
16h30. Botafogo Praia 2: 11h30,
13h45 (dub.).

DANÇANDO NO ESCURO - Dancer In lhe darkDe Lars Von Trier. Com Bjõrk o Catheri-
ne Doneuvo.
}>Drama. Operária tcheca vai para os Es-
tados Unidos em busca de trabalho. Ela
sofre do uma doença que a deixará cega
em brevo E só é feliz quando entra no
mundo dos musicais americanos. Dina-
marca/França/Suíça/2000. Censura: 18
anos. ???
Circuito: Cine Arte UFF: 21 h. Estação
Museu da República: 14h.

PSICOPATA AMERICANO - American psychode Mary Harron. Com Christian Bale,
Willom Dafoo.
5> Suspenso. Patrick Bateman, um jovemnova-iorquino com aparência impecável,
freqüenta os clubes e os bares apropria-
dos e se exercita na academia certa.
Mas. debaixo de tanta elegância, oculta-

se um monstro, que ataca a cidade de
noite. Canadá/EUA/1999. Censura: 18
anos. ??
Circuito: Art Fashion Mall 4: 16h, 18h,
20h. 22h. Art Wesf Shopping 1: 15h, 17h,
19h10. 21h10. Art Bauhaus: 15h, 17h,
19h. 21 h. New York 11: 15h10. 17h20.
19h30, 21h40. Top Cine Leopoldina 1:
16h30. 18h30, 20h40. Downtown 1:
11h55, 14h20, 16h15. 19h10. 21h35 Es-
tação Ipanema 2. 14h. 16h, 18h, 20h.
22h. Estação Paissandu. 15h40, 17h40,
19h40, 21h40.

NÁUFRAGO - Cast away - De Robert Ze-
mockis. Com Tom Hanks, Helen Hunt o
Nick Searcy.
J>Drama. Chuck Noland é um enge-
nheiro de sistemas cuja vida profissio-nal é controlada pelo relógio. Sou tra-
balho o leva. na maioria das vezes,
para locais bem distantes, longe de
sua namorada. Esta louca existência
termina quando, depois de um aciden-
te de avião, ele fica isolado numa ilha
distante, um náufrago no ambiente
mais desolado que se possa imaginar.
EUA/2000. Censura: livre. ?*
Circuito: Cineclube Laura Alvim 1:
17h30, 20h20. Shopping Nilópolis
Square: 16h15. 18h30. 20h45. Art Fas-
hion Mall 3: 15h40, 18h20, 21h. New
York 5: 14h15, 17M10, 20h05. New York
15: 16h25. 19h20. 22h15. Largo do
Machado 1: 16h. 18h30, 21 h. Espaço
Rio Design 2: 15h, 18h, 21h. Star Rio
Shopping 2. 15h20. 18h. 20h40. Star
Itaipu 4: 15h20, 18h, 20h40. Downtown
5: 13h10, 16h25. Downtown 10. 11h20,
14h25, 17h30, 20h40 Botafogo Praia
2: 16h15. 19h30. Via Parquo 6: 15h10,
18h, 20h50. Iguatemi 6: 15h20. 18h10,
21h. Nova Amórica 2: 14h40, 17h30,
20h20. Madureira Shopping 2: 15h,
17h50. 20h40. Grande Rio 2 14h40,
17h30. 20h20. Bay Market 3: 14h50,
17h40, 20h30.

HANNIBAL - Hannibal - De Ridley Scott.
Com Anthony Hopkins, Julianno Moore o
Giancarlo Giannini.
£>Suspense. Doz anos se passaram
desde que o doutor Hannibal Lecter es-

capou da prisão, e que Clarice Starling
entrevistou-o num hospital. O módico
agora está solto na Itália o Mason Ber-
ger. sua sexta vitima, sobreviveu, e pia-
neja realizar sua vingança. EUA/2000.
Censura: 16 anos. ??
Circuito: Art West Shopping 6:
14h05. 16h30. 1Bh55, 21h20. New
York 13: 14h30. 17h10, 19h50. 22h30.
New York 17, New York 18: 15h40,
18h20. 21h. Espaço Rio Design I:
14h, 16h30. 19h. 21h30. Star Rio
Shopping 1: 15h50. 18h20, 20h50.
Star Itaipu 3: 16h10. 18h40. 21h10.
Downtown 4: 11h05, 14h. 16h55,
19h50. Downtown 8: 12h35, 15h30,
18h35. 20h30. Downtown 11 11h45.
14h40. 17h35. Botafogo Praia 6: 11 h,
14h05. 17h30, 20h40. Estação Botato-
go 1: 14h. 16h30. 19h. 21h30 Roxy 1:
14h. 16h35, 19h10. 21h45. Palácio 1:
12h50. 15h25, 18h, 20h35. São Luiz
2: 16h10, 18h45. 21h20. Rio Sul 2:
14h05, 16h40, 19h 15, 21h50 Leblon
1: 14h05. 16h40, 19h15. 21h50. Via
Parque 5: 15h45. 16h20, 20h55.
Recreio Shopping 3: 15h40, 18h15,
20h50. Shopping Tijuca 3: 15h50,
18h20. 20h50 Iguatemi 1: 16h10,
18h45. 21h20. Iguatemi 5: 15h40,
18h15, 20h50. Norte Shopping 2:
15h55. 18h30, 21h. Nova Amórica 3:
15h55, 18h30. 21h. Ilha Plaza 1:
15h55, 18h30, 21h. Madureira Shop-
ping 3: 15h50, 18h25, 21 h. Grande
Rio 6: 15h50. 18h20. 20h50. Iguaçu
Top 2: 15h50, 18h20, 20h50. Bay
Market 1: 16h. 18h35, 21h10.

CORPO FECHADO - Unbreakable - De M.
Night Shyamalan. Corn Bruce Willis, Sa-
muel L. Jackson o Robin Wright Penn.
5>Suspense. David Dunn é o único so-
brevivente de um terrível acidente de
trem, quando encontra Elijah Price,
um homem estranho e misterioso que
tem uma explicação bizarra para ele
ter escapado sem nenhum arranhão,
explicação que ameaça mudar a sua
vida e de sua família. EUA/2000. Cen-
sura: 12 anos. ??
Circuito: Star Ponha 2. 18h30, 20h40.
Grande Rio %• 16h30, 18h40, 20h50.

LIMITE VERTICAL • Vertical limit - De Martin
Campbell. Com Chris 0'Donnell, Robin
Tunney e Scott Glenn.
}>Aventura. História do jovem e corajoso
alpinista Peter Garret, organizador e par-
ticipante de uma arriscada e espetacular
missão de resgate no K2, a segunda
montanha mais alta do mundo. EUA/-
2000. Censura: 12 anos. * *
Circuito: Shopping Nilópolis Square
2: 14h40, 16h50, 19h, 21h10. Art Oua-
lity 2: 13h40, 16h. 1Bh20, 20h40, Art
West Shopping 3: 14h, 16h30, 19h,
21 h30. Art Norte Shopping 2: 14h,
16h30. 19h10. 21 h30. Art Unigranrio
2: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. New
York 8: 15h55. 18h35. 21h15. New
York 10: 14h30, 17h10, 19h50, 22h30.
Ilha Auto Cine: 18h30, 20h45, 23h.
Largo do Machado 2: 19h, 21h20. Star
Penha 3: 18h20, 20h50. Downtown 6:
12h25. 15h20, 18h15, 21h10, Down-
town 9: 11h15, 14h10, 17h05. Botafo-
go Praia 1: 10h50, 14h. 17h. 20h10.
Via Parque 1, Iguatemi 7: 16h20,
18h50, 21h20. Nova América 4: 15h40,
18h10, 20h40. Grande Rio 5: 15h30,
18h, 20h30. Bay Market 4: 15h50,
18h20, 20h50.

CONTOS PROIBIDOS DO MARQUÊS DE SA-
DE - Qullls - De Philip Kautman. Com
Geofrey Rush, Kate Winslet e Michael
Caine.
í>Drama. História do Marquês de Sade,
internado em um hospício na França.
EUA/2000. Censura: 18 anos. ??
Circuito: Cândido Mendes: 19h, 21h30.
Novo Jóia: 16h40, 21h.

ALTA FIDELIDADE - Hlgh fidelity - De Ste-
phen Frears. Com John Cusack, Iben
Hjejle e Todd Louiso.
/>Comédia. Rob Gordon é o dono do
uma loja quase falida em Chicago, on-
de se vendem antigos discos em vinil.
Viciado em música, quase não sai da
loja. EUA/lnglaterra/2000. Censura: 14
anos. ??
Circuito: Cineclube Laura Alvim 3. 21 h.

¦ Continua na página £
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CHOCOLATE • Choeolat - De Lassa Halls-
trom Com Julietle Binoche. Johnny Depp
e Judi Dench
2>Comòdia. Em uma tradicional vila
francesa, a vida ó alterada com a che-
gada de uma forasteira e de sua (ilha.
que abre uma loja de chocolates e des-
perta apetites que estavam escondidos
nos habitantes da cidade. EUA/2000.
Censura: 12 anos. *
Circuito: New York 12. 15h30. I8h.
20h30. Top Cine Petrópolis 1: 16hl0.
I8h30, 20h50 Slar llaipú 1: 16h20.
18h40. 21 h. Downtown 7: 12h55. 15h45.
1Bh35. 21h25. Botafogo Praia 4: 10h30.
13h15. 16h05. 19h. 211150 Espaço Uni-
banco 2. 14M0. 17h. 19h20. 21h40
Roxy 3 14h. 16h30. 19h. 21h30 São
Luiz 4 16h45. 19hl5. 21h45 Rio Sul 4
14h10, 16M0. 19h10. 21h40 Loblon 2
14h, 16h30. 19h. 21 h30 Via Parque 4
16h. 18h30. 21 h Recreio Shopping 4:
16h10. 18h40, 21h10 Igualemi 3 16h10.
18h40. 21h10. Conter. 16h, 18h30. 21h.

DUELO DE TITÀS • Remember the titans - De
Boaz Vakin Com Denzel Washington.
Will Patton e Wood Harris.
j>Drama Em 1971. o futebol americano
colegial era tudo para o povo de Alexan-
dna. Mas quando a diretoria da oscola lo-
cal loi lorçada a integrar um timo de uma
escola de negros com um time de uma
escola de brancos, a grande tradição do
lutebol toi posta em cheque EUA/2000
Censura livre. *
Circuito: New York 7:21h10

PLANETA VERMELHO • Red planei - De An-
tony Hotfman Com Vai Kilmer, Carrie-
Anne Moss e Tom Sizemore.
í>Ficçâo cientifica Kate Bowman é a co-
mandante da missSo mais importante do
século 21. a do salvar a raça humana O
ano é 2050. a Terra está morrendo e co-
Ionizar Marte é a única alternativa para o
homem não desaparecer EUA/2000
Censura livre •
Circuito: New York 6 14h. 16h15.
18h30. 20h45 Largo do Machado 2
14h30. 16h30

BANHOS • xizhao - de Zhang Yang Com
Zhang Yang e Liu Fen Dou
>Drama Abandonado pelo filho mais
velho, que foi para Shenzhen tentar ga-
nhar a vida, o pai, que ó mestre de uma
casa de banhos, fica em Pequim cuidan-
do do filho retardado China/1999 Cen-
sura: livre
Circuito: Cineclubo Laura Alvim 2 17h.
19h, 21h.
SALÚ OU OS 120 DIAS DE S0D0MA - Salò
o le 120 glornale dl Sodoma - De Pier
Paolo Pasolinl Com Paolo Bonacelli.
Giorgio Cotaldi. Uberto Paolo Quintaval-
le e Aldo Valletti
>Drama Quatro homens, um duque, um
monsenhor, um juiz e um banqueiro,
reúnem-se numa casa para a prática de
todo tipo do aberrações sexuais Basea-
do no livro do Marquês de Sade. Itália/-
1975 Censura: 18 anos
Circuito: Bslação Botafogo 2 21h50.

BRUXA DE BLAIR 2,0 LIVRO DAS SOMBRAS
• Book ot shadows: Blalr witch 2 - De Joe
Berlinger Com Tristen Skyler. Stephen B.
Turner e Erica Leerhsen.
X>Suspense Quatro jovens participam
de um tour em Black Hills. organizado
por um oportunista que criou o passeio
turístico Caça d bruxa de Biair. Eles pas-
sam uma noite na floresta e vivem expe-
riôncias que vôo alóm do que a própria
mente humana imagina. EUA/2000
Circuito: New York 2. 19h40, 21h40.
Largo do Machado 1 14h. Star Guadalu-
pe 2. 15h20. 17h10. 19h. 20h50

REAPRESENTAÇAO
BELEZA AMERICANA • American beauty -
De Sam Mendes Com Kevin Spacey, An-
nette Bening e Thora Birch.
>Drama. Odiado pela mulher e despre-
zado pela filha. Lester. decide fazer algu-
mas mudanças em sua vida. Porém, ele
está prestes a aprender que a tào dese-
jada liberdade tem um preço muito alto
EUA/1999. Censura: 14 anos.
Circuito: Cine Arte UFF: 16h20. 18h40.

EXTRA
CURTA PETR0BRAS ÀS 6/CURTA A INFÁN-
CIA - A invenção da infância, de Liliana
Sulzbach. Faz mal, de Stil. Nv 19. de Pau-
Io E. Miranda. Tá na mão. de Afonso Ser-
pa. e outros.
Circuito: Casa França-Brasif. 18h.

MOSTRA
MOSTRA CICLO WIN WENDERS - 4», às
13h, O estado das coisas. Às 16h50.
Buena vista social club.
Circuito: Estação Paço

MOSTRA CLÁSSICO DO MÊS - 4*. às
15h30. 19h. Os esquecidos de Luis
Buftuel. Móxico/1950.
Circuito: Estação Paço

MOSTRA CICLO DE CINEMA MEXICANO 'VI-
DA DE MUJERES' - 4", às 17h. Dama do
noche, de Eva López-Sánchez, México/-
1993. Às 19h30. Serpientes y escaleras,
de Busi Cortes, Móxico/1991. Versão ori-
ginal em espanhol.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil

CURTA VIAGEM DO JB.PRA QUEM
COSTA DE SE PROGRAMAR

COM ANTECEDÊNCIA.
Todo Domingo, no C«d«rno Vlao«m-
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Romance adocicado

A beleza de Juliette Binoche (foto)
sempre adocicou a vida de qualquer
cinéfilo. Mas depois de ter ganho
Oscar de melhor atriz coadjuvante
por 0 paciente inglês, em 1997, a
atriz francesa resolveu assumir sua
condição de quindim no romance
Chocolate, em cartaz no Rio desde o
último dia 16. Dirigido pelo sueco
Lasse Hallstrõm (de Regras da vi-
da), o filme mostra o rebuliço ins-
taurado em um pequeno vilarejo da
França após a chegada da doceira
Vianne Rocher (mademoiselle Bino-
che) e sua filha, cujas guloseimas à
base de cacau provocam em quem as
come reações que vão de um leve
choro à ardente paixão. Para acres-
centar leite nesse pudim, uni estra-
nho sedutor interpretado por Johnny
Depp chega ao local para roubar o
coração da moça e provar sua recei-
ta secreta de rocambole. Em clima
de fábula, a fita recebeu cinco indi-
cações para o Oscar: filme, trilha
sonora, roteiro adaptado, atriz e
atriz coadjuvante, que pode valer a
segunda estatueta para a inglesa Ju-
di Dench (vencedora do prêmio em
1999, por Shakespeare apaixonado).

Divulgação

w
nTEATR

ÚLTIMOS DIAS
0 DESPERTAR DA PRIMAVERA - De Frank
Wedekind Direção de Michel Bercovitch.
Com Thiago Fragoso, Guilherme Sar-
mento e outros. Teatro Rubens Corrêa,
Rua Prudente de Moraes. 824, Ipanema
(523-9794). 3' e 4\ às 21 h. RS 15.
>Drama. Discute a sexualidade na ado-
lescôncia.

TTITiW
GRUPO FLAMENC0 VIVO - Teatro do Mu-
seu da República. Rua do Catete, 153,
Catete (558-6350). 4» e 5", às 19h. RS 8.
J>0 grupo apresenta o espetáculo Brisas
dei tiempo.

faz apresentação performática no show
Bossa - Bolero - Tango.

AFICÇÃ0 - Far Up. Rua Voluntários da Pá-
tria, 448, Cobal do Humaitá, Humaitá (286-
2614). 4», ás 21h30. RS 10 (consumação).
>0 grupo apresenta composições pró-
prias e sucessos do pop-rock nacional.
H00LIGANS - Bar Santa Fé, Travessa do
Comércio, 20, Praça XV, Centro (221-
9765). 4», às 19h. RS 5.
>A banda interpreta clássicos do rock in-
ternacional.

C0NTINUAÇA0

CONTINUAÇAO 'HMl*!'

TIA ZULMIRA E NÓS - De João Máximo. Di-
reçào de Aderbal Freire Filho. Com Suely
Franco, Cláudio Lins e outros. Teatro 2 do
Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Pri-
meiro de Março, 66. Centro (33808-
2020). 4* a dom., às 19h30. R$ 10. Até 25
de março. >Musical. Baseado em hisló-
rias e personagens de Stanislaw Ponte
Preta/Sérgio Porto.

A RESISTÍVEL ASCENSÃO DE ARTUR0 Ul -
De Bertolt Brecht. Direção de Moacir Cha-
ves. Com Luiz Fernando Guimarães, Os-
waldo Loureiro e outros. Teatro 1 do Cen-
tro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro
de Março, 66, Centro (3808-2020). 4' a
dom., às 19h30. RS 10. Até 8 de abril.
>Tragicomédia. A peça ô uma parábola
sobre a ascensão do tirano Adolf Hitler.

ADORÁVEIS ROMEU E JULIETA - De Shakes-
peare. Adaptação e direção de Dinho Valia-
dares. Com Aroldo de Oliveira, Dinho "alia-
dares e outros. Teatro Gláucio Gil, Praça
Cardeal Arcoverde, s/n", Copacabana (547-
7003). 4' a sáb, às 21h, e dom., às 20h. R$
5 (4») e RS 10 (5' a dom ). Até 25 março.
>Drama. Trata de um tema atual, a violência.

CUIDADO: GAROTO APAIXONADO - De Toni
Brandão. Direção de Eduardo Martini. Com
Ricardo Conti, Álamo Facó e outros. Teatro
das Aries, Rua Marquês de São Vicente.
52/2" piso. Shopping da Gávea. Gávea (540-
6004) 4" a 6". às 19h. RS 15. Até 16 de abril.
I -Comédia. História sobre à conquista do
primeiro amor.

POESIA
POETA, SAIA DA GAVETA - Churrascaria
Tradição Gaúcha. Rua Dias da Cruz,
804, Méier (594-1374). 4». às 19h.
>Projeto dedicado a novos poetas

PANORAMA DA PALAVRA - Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63, Ipane-
ma (267-7295). 4", às 20h30. RS 5 e RS
3 (estudante).>Mostra de poesia sob a coordenação
de Ana Palma.

PUNHAIS NA GARGANTA - Blue Anget. Rua
Júlio de Castilhos. 15. Copacabana (513-
2501). 4V a meia-noite. RS 6.
>Pertormance de poesia erótica com o
grupo A Gang.

ESTREIA
ZEZÉ M0TTA- Teatro Rival. Rua Álvaro Al-
vim, 33, Cinelândia, Centro (532-4192).
De 4a a sáb., às 19h30. RS 15. Clube JB:
20% de desconto. Ingressos em domicl-
lio pelo telefone 285-2718.
2>A cantora e atriz apresenta o show Div-
ina Saudade, uma homenagem a Elizeth
Cardoso.

ANDRÉA MONTEZUMA E J0RJÃ0 CARVA-
LH0 - Vinícius, Rua Vinícius de Moraes,
39, Ipanema (287-1497). 4«, às 22h. RS
10 (couvert) e RS 8 (consumação). Clube
JB: 20% de desconto.
i>A dupla apresenta um show de MPB di-
ferente: apenas voz e baixo.

MARINHO B0FFA - Mistura Fina, Avenida
Borges de Medeiros, 3.207, Lagoa (537-
2844). 4» e 5*. às 21h. RS 20.
5>Show do pianista com participação de
Miúcha. Mauro Senise e Luiz Avellar. No
repertório, sucessos de Luís Gonzaga,
Luis Eça, Ary Barroso, entre outros.

VULGUETOSTOI- Ballroom. Rua Humaitá,
110, Humaitá (537-7600). 4*. às 22h. R$
10 (couvert) e RS 5 (consumação).
5>A banda lança seu primeiro CD Im-
paciência. Participação de Kátia B e dos
DJs Calbuque, Marcelinho da Lua e Zé
Otávio.

BRITA - Mika's. Rua Visconde de Pi-
rajá, 112-a, Ipanema (267-5860). 4fl,
às 21 h30. RS 10 (couvert) e RS 10
(consumação).J>A cantora apresenta show do CD Rad-
ical. No repertório, composições próprias.
Participação da cineasta americana Lau-
ren Chiten.

PROJETO PONTE-AÉREA - SESC Rio Arte.
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360,
Copacabana (549-9069). 4o, às 21 h. R$
10 e RS 5 (estudantes, comerciários e
maiores de 65 anos).
3>0 projeto reúne músicos do Rio e de
São Paulo. Hoje, show de Carlos Malta e
Pile Muderno & Arnaldo Antunes.

SANTIAGO GALASSI - Café do Beco. Rua
Duvivier, 37, Beco das Garrafas, Copaca-
bana (543-2167). 4\ às 20h30. RS 5.
I>0 artista, conhecido como O Sombra,

m

í>0 DJ Ambient laz uma retrospectiva
de músicas dançantes dos anos 60
até os 90.

THE CR0UD - Studio 54, New York City
Center, Av. das Américas, 5.000. loja
114 e 115 (3325-1874).4*. as 21h Até
às 22h. RS 15 (mulher) e RS 20 (ho-
mem) Após às 22, RS 20 (mulher) e
RS 25 (homem)2>Dancing. pop. techno com o DJ Dantas.

BAILE
TRANSN0CHAND0 - Praça Tiradentes, 79,
Centro (507-8067) 4», às 21h30 RS 8
I>Noite dedicada ao tango, com apresen-
tação de dançarinos profissionais, vinhos
e pratos típicos argentinos

ZEZÉ MOTTA
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No Caderno

as melhores

Portas e Janelas
Guia de Serviços
Jardins e Piscinas
Decoração
Construção
Risos
Luminárias
Ret. IVIania

você encontra

para o seu lar.

Todos os domingos no seu Jornal do Brasil.

Ligue e anuncie: 516-5000
Ou em nossas lojas do classificados:

Copacabana - Av. rsj. S. Copacabuna. 978 / loja 102 - Tol.: 5 1 3-S 1 2£>
Ipanema - Rua Visconde cJo Plrojô, 580 / sala 221 - Tol.: 294-4191

Tlluca - Rua Condo do Bonfim, 346 / sala 202 - Tol.: 254-8992
www.jb.oom.br

FORRO E SAMBA

QUARTAS BLUES - Bar do Ernesto. Largo
da Lapa. 41, Lapa (509-6455). 4o, às
19h30. R$ 7. Reservas recomendadas.
£>A cada semana show com uma banda
de blues diferente.
TERRAÇO ACÚSTICO - Terraço Rio Sul.
Rua Lauro Müller, 116, G4. Botafogo
(545-7289). 4' e 5", às 19h40. R$ 13
(consumação).2>Show da flautista Giovana Melo.

GRÁTIS
RICARDO DO VALLE - Praça de eventos do
Guadalupe Shopping, Estrada do Camboa-
tá, 2.300, Guadalupe (452-6019). 4a, às 20h.
>0 cantor interpreta sucessos do Legião
Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs,
Barão Vermelho e Kid Abelha.

CLÁSSICO
CONCERTOS DIDÁTICOS LIGHT - Teatro do
Centro Cultural Light. Av. Marechal Fio-
riano, 168, Centro (211-2921). 4a, às
12h30. Grátis.
}>Dueto de fagotes com Márcio Zen e
Antônio Bruno. No programa, obras de
Mozart, Mignone, entre outros.

QUARTA CLÁSSICA - Teatro Municipal de
Niterói. Rua 15 de Novembro, 35, Centro.
Niterói (620-1624). 4*. às 20h. R$ 4.
Clube JB: 20% de desconto.
í>Abertura da temporada 2001 com o
Duo Pianlstico da UFRJ formado por Sô-
nia Maria Vieira e Maria Helena de An-
drade. No programa, obras de Mendels-
sohn. Liszt, entre outros.

0 SAMBA BATE OUTRA VEZ - Café Musical
Carioca da Gema, Av. Mem de Sá. 79.
Centro (221-0043). 4\ às 20h30 RS 7.
J>0 grupo Dobrando a Esquina apresen-
ta sambas novos e antigos.

SAMBA E CHORO NA RUA DA CARIOCA -
Bar Carioca, Rua da Carioca. 53. Centro.
4". às 20h RS 6
5>Roda de samba e choro com Nilze
Carvalho

EXPOSIÇÃO

ABERTURA
LUZ/JOICE MACHADO - Espaço Cultural
dos Correios, Rua Visconde de Itaboraí.
20, Centro (503-8770) 3' a dom . das
12h às 20h. Grátis. Até dia 8 de abril.
>lndividual de cerâmica.

CARINA BOKEL BECKER - Espaço Cultural
dos Correios. Rua Visconde do Itaboraí.
20. Centro (503-8770) 3" a dom . das
12h às 20h Grátis. Até dia 8 de abril.
»Marchetaria o mosaico.
EFEITOS ESPECIAIS DE BAIXA TECNOLOGIA
- Espaço Cultural dos Correios. Rua Vis-
conde de Itaboraí, 20, Centro (503-8770).
3" a dom., das 12h às 20h. Grátis. Até dia
8 de abril.
J>Coletiva de Clare Andrews. Lúcia La-
guna, Ni da Costa e Stella Maris Da Poin.

PINTANDO 2001 - Centro Cultural Veiga
de Almeida. Universidade Veiga de Al-
meida, Rua Ibituruna. 108, Tijuca
(574-8909) o Av General Folicissimo
Cardoso, 500, Barra Das 17h às 22h
Grátis. Até dia 9.
J>Pintura de painéis com a orientação do
artista plástico Marcus Penido.

PROJETO CERAMISTAS CARIOCAS - Es-
paço Cultural Barra Point. Av. Armando
Lombardi, 350. Barra da Tijuca(3Bl6-
3106). Diariamente, das 10h às 22h. Grá-
tis. Até dia 30 de abril.
J>Coletiva reunindo ceramistas cariocas.

ULTIMO DIA
ENCONTRO/RODRIGO LOBO - Sala José
Cândido de Carvalho. Rua Presidente
Pedreira, 98, Ingá, Niterói (621-5050). 2a
a 6a, das 9h às 17h. Grátis.
J~-Mostra individual do artista plástico
baiano.

VÉUS, LENDAS E TALES - PARTE 1: A DES-
COBERTA / MAURÍCIO VINCENZI - Espaço
Cultural Oduvaldo Vianna Filho - Casteli-
nho do Flamengo, Praia do Flamengo,
158, Flamengo (205-0655). 2» a 6». das
14h às 19h. Grátis
£>Exposição organizada a partir de obje-
tos achados em recônditos esquecidos
do Castelinho.

MUSEUS/CENTROS CULTURAIS
CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - Av. Viei-
ra Souto, 176, Ipanema (267-1647). 3a a
6". das 15h às 20h. Sáb. e dom., das 16h
às 20h. Grátis.
7>XIII Salão Carioca de Humor. Mostra
de trabalhos de humor dirigidos a televi-
são e mostra dos premiados. Até dia 11.
J>Nina Rosa/Pinturas. Mostra individual
da artista. Até dia 8 de abril.
TJ-Ôrbita/Gustavo Gaviti. Exposição de
pinturas e colagens. Até dia 15 de abril.
Nas Arcadas Slella Marinho.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -
Rua Primeiro de Março. 66. Centro (3808-
2020). 3' a dom., das 12h às 20h. Grátis.
J> Tempo Inoculado. Obras de seis ar-
tistas internacionais propõe um am-
pio debate sobre a vivência do tem-
po Até dia 25.
}>Eça do Queirós: Entre Portugal e o
mundo. Fotos, documentos, manuscritos
e livros raros celebram o centenário do
escritor. Até dia 25.
T>Uma geração em trânsito. Coletiva
com jovens artistas com curadoria de
Franklin Pedroso. Até 29 do abril.
>Azuleióes/Adriana Vare/ão. Instalação
composta por obras em pequenos forma-
tos Até 29 de abril

INSTITUTO MOREIRA SALLES/VIAGENS
TROPICAIS - Rua Marquês de Sào Vicen-
te.476, Gávea (512-6448) 3" a dom.,
das 13h às 20h Grátis. Grátis. Até dia 18
X> Gravuras do Novo Mundo. Vistas e ma-
pas que ilustram o livro América, impres-
so por John Ogilby. em 1671.
>Pau/ Harro-Harring Aguadas da série
Esboços Tropicais do Brasil.
>Highclitfe Álbum. Imagens produzidas
ou compiladas pelo artista inglês Charles
Landsoer.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NI-
TERÓ1/ MAC - Mirante da Boa Viagem.
s/n°, Boa Viagem. Niterói (620-2400). 3a
a dom . das 1 ih às 19h Sáb . das 13h às
21 h RS 2 e RS 1 (estudantes). Crianças
até 7 anos e maiores de 65 não pagam.
Sábado grátis. Até dia 18
3>Coleção João Sattamini. Pintura brasl-
loira recente reunindo trabalhos de 14 ar-
tistas plásticos.t>Coloção Sattamini dos materiais às di-
ferenças internas Diversos tipos de ma-
teriais usados por artistas contem-
poràneos em suas obras.

MUSEU DE ARTE MODERNA/MAM - Av. In-
lante D Henrique, 85, Aterro do Flamen-
go (210-2188) 3' a 6'. das 12h às 18h.
Sáb o dom . das 13h às 20h RS 8 (cri-
anças até 12 anos nâo pagam, estudan-
tes e maiores do 65 anos pagam meia).
Clube JB: 20% de desconto.
> Esculturas / Coleção MAM e Coleção Gil-
berto Chateaubriand. A mostra reúne nove
esculturas, entre as tradicionais produzidas
com mármore e granito. e as construtivistas
dos artistas Max Bill, Rodin, Henry Moore,
Arnilcar de Castro e Franz Weissman.
7>Fotomontagens/Coleção MAM Foto-
montagens surroalistas do arquiteto e ar-
tista plástico Athos Bulcào.
l>Freud: conflito e cultura. Documentos,
manuscritos, filmes, fotos apresentam a
vida de Freud e a influência do psicana-
lista na produção artística de modernis-
tas brasileiros nos anos 20. Até 18.

MUSEU DO FOLCLORE EDISON CARNEIRO
- Rua do Calote. 179. Catete (285-
0441). 3" a 6". das I0h às 18h. sáb. e
dom., das 15h ãs 18h. Grátis.
1>Módulos: vida. tócmca. religião, festa e
arte. 1400 obietos da cultura brasileira.
Exposição permanente.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Av Mare-
chal Âncora, s/n°, Contro (550-9224). 3°
a 6". das 10h às 17h30. sáb e dom., de
14h às 18h. RS 4 (crianças menores de 5
e maiores de 60 anos não pagam).
3>0 tempo não pára. Mostra de relógios
abrangendo o séc. XVIII até os dias atu-
ais. Até março.
7>Arte cusquenha. Mostra de quadros
datados entre os séculos XVII e XIX. Ex-
posição permanente.
3>Jenny Dreytus. Três tapeçarias da ar-
tista e museóloga e outras peças decora-
tivas do acervo do museu. Exposição
permanente.

MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAIF DO BRA-
SIL - Rua Cosme Velho, 561, Cosme Velho
(205-8612). 3* a 6'\ das 10h às 18h, sáb. e
dom . das 12h às 18h. RS 5 e RS 2,50 (crian-
ças. estudantes o maiores de 60 anos).
T> Formas e cores do Brasil/Eda Vianna.
Esculturas em papier maché. Até dia 15
de abril.
}>lbero-américas, lenda e realidade.
Quadros de artista naifs espanhóis, por-
tugueses e latino-americanos. Até março.
I>Naits portugueses redescobrem o Bra-
sil. Artistas naifs portugueses retratam
aspoclos do Brasil e do descobrimento.
Até dia 25.

Brasil, cinco séculos. Maior quadro naíf
do mundo de autoria da pintora Apareci-
da Azevedo. Exposição permanente.
t>Rio de Janeiro Naif. Dez artistas retra-
tam os principais pontos turísticos da cl-
dado. Exposição permanente.

¦ Continua na página 6

$
PARA DANÇAR

FESTA
HARD ROCK CAFE - Shopping Città Améri-
ca, Av. das Américas, 700, Barra (803-
8000). 4". à meia-noite. Consumação a
RS 25 (mulher) e R$ 50 (homem).
>Festa Fashion night.

THE COPA - Rua Aires Saldanha, 13-A,
Copacabana (255-8740). 4*. às 21 h. RS 6
(entrada) e RS 5 (consumação).

Com: Pedro Cardoso, Maria Mariana, Priecilla
Rozenbaum, Paloma Riani e Ricardo Kosovski

Df Allmrto (loldiri t> Doinitifioc Olivpitn APol°
Dirnção dfi Domingos Oliveira

22:30h
Platéia R$20, /Especial RS35,
Palco R$50, /Camarotes RS35./50,

rSexíaH

m Sábado

O Jornal clii. intolin"«Ilc:líl brasileira. JORNAL DO BRASIL

Atraçfo: Chiclete com Banana dia 15
INGRESSOS DISPONÍVEIS: FAX: 421-1336. BILHETERIAS ATL HALL: BARRA (VIA PARQUE
SHOPPING) E LAGOA (EM FRENTE AO MÉU MÉL0) FAIXA ETÁRIA: 14 ANOS (DE 07 A 13 ANOS
ACOMPANHADO DO RESPONSÁVEL LEGAL)

(tüjj ENTREGAS A DOMICÍLIO
Tel: 0800 99-2040 ou no sito da internet www.tlx.com.br

COMPRE SEU INGRESSO COM CARTÃO ATÉ 40H DE ANTECEDÊNCIA DO SHOW
(COM TAXA DE ENTREGA). ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES.
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Suave 
geometria

Margaridas é uma das obras que a artista plástica carioca Carla Sigaud
está expondo em sua primeira exposição individual, na Pequena Galeria
do Centro Cultural Cândido Mendes, na Praça 15. São 12 trabalhos em
acrílico sobre tela, dípticos e trípticos, formando uma espécie de painel
com delicadas e suaves formas geométricas em tons pastel. Trata-se de
uma "geometria 

que não se quer rígida, traçada à mão livre, que organiza
a superfície como um mosaico calmo", diz o crítico Paulo Sérgio Duarte.
Formada no Parque Lage, aluna de Beatriz Milhazes e John Nicholson,
Carla já participou de várias coletivas, inclusive a Novíssimos, do Ibeu.

¦ Continuação da pág. 5/Exposição

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES - Av.
Rio Branco, 199. Centro (240-0068). 3* a
6*. das 10h às 18h Sáb o dom . das 14h
ás 18h. RS 4 (dom , grátis). RS 1 (estu-
dantes). Maiores do 65 anos não pagam
l -Enquanto cerâmica/ Mary Di lorio Es-
culturas em diversos tamanhos, formas e
cores Até dia 11
l'Matéria poética /Moniquo Hecker
Aquarelas sobre papel Ató dia 11
l -Jaime Colson/Pinturas Mostra de pin-
turas do mestre da pintura dominicana.
Até dia 18
l -Diálogos Paula Baggio Gravuras da artis-
ta plástica acompanhadas de poesias de
Carlos Rodolfo da Silveira Stopa Ató dia 25
l-Portfólio - uma galeria digitalJoâo Bosco
Mostra de desenhos digitais com inserções
de fotos o desenhos Até dia 5 de abril

PAÇO IMPERIAL - Paço Imperial. Praça XV
de Novembro. 48. Centro (533-4207) 3*
a dom . das 12h às 18h30 RS 5 e RS 3
(estudantes) Grátis para maiores de 65
anos. menores do 8 e estudantes da re-
de pública uniformizados
X>A imagem do som de Gilberto Gil.
Obras de 80 artistas inspiradas em can-
çóes do Gilberto Gil. Até dia 25
l -Quando o Brasil era moderno/Rio de Ja-
neiro do 1905 a 1955 A exposição faz uma
leitura do modernismo carioca. Ató dia 25.

PINTURA

FOTOGRAFIA
PHOTO M0RPH0 VEGETABILIS - Galeria
Câmara Clara. Av Portugal. 986. loja D. ür-
ca (295-9945) do 2' a 6*. das 9h às 18h30
Sáb. das 9h às 13h. Grátis. Ató dia 10.
3>Mostra de fotografias decorativas

LUZ E CORPO/EGAMMA - Espaço UFF do
Fotografia. Rua Miguel de Frias, 9. Icaraí,
Niterói (704-2151). 2* a 6*, das 10h às
21h. Sáb. e dom., das 17h às 21h. Grátis.
Ató dia 1 de abril.
>Experiências cromáticas sobre a peledos modelos resultando em imagens
plásticas e de grande impacto.

ESCULTURA
ANETE FERNANDES / ESCULTURAS E 0BJE-
TOS - Lana Botelho Artes Visuais, Rua
Marquês de Sào Vicente. 90/101, Villa
90. Gávea (512-9B41). 2" a 6". das 16h
às 19h30. Grátis. Até dia 16.
>Trabalhos com diferentes tipos de mate-
riais e instalação composta por 60 peças.

LUZES E BASTIDORES I PAULO FERRY - Sala
Carlos Couto. Teatro Municipal de Niterói.
Rua XV de novembro. 35, Centro (620-1624). 3* a 6*. das 10h às 19h. Sáb. e dom.,
das 15 às 19h. Grátis. Até dia 1o de Abril.
}>Fotografias de espetáculos de ballet e
espetáculos teatrais.

GRAVURA
PROJETO AMIGOS DA GRAVURA - Museu
da Chácara do Cóu. Rua Murtinho No-
bre, 93, Santa Teresa (224-8524). Diaria-
mente, das 12h às 17h, exceto às terças-
feiras. RS 2 (4* grátis). Crianças ató 12
anos nâo pagam e maiores de 65 anos
náo pagam ingresso).
>Gravuras da artistas plástica Beatriz
Milhazes. Ató dia 9 de abril.

Lapa (220-5070) 3* a dom , das 13h às
21 h. Grátis. Ató dia 30
>0 artista utiliza a rede artesanal e ou-
tros tipos de materiais como pedra, ma-
deira e metal para criar variados objetos.

COLETIVA

PEQUENOS FORMATOS / CRISTINA G0S-
LING - Livraria e Cafô da Razão Cultural,
Av. N S de Copacabana. 1.133, Ij. 112
(522-0058). 2" a 6\ das 10h às 22h Sáb.,
das 10h ás 19h Grátis. Até 10
3>Mostra individual da artista
PELE DO TEMPO/MIGUEL RIO BRANCO -
Centro do Artes Hélio Oiticica, Rua Luís
de Camões. 68. Centro (242-1012). 3* a
6*. das 11h às 19h. Sáb e dom . das 12h
às 18h Grátis. Até dia 11
>Pinturas. fotos e instalação

MÁRCIO MONTEIRO - Galeria do Conjunto
Cultural da Caixa, Rua República do Chi-
le. 230. Centro (262-0942). 2° a 6\ das
10h às 18h30 Grátis. Ató 16
>0 artista utiliza materiais como terra,
areia, resina e botume em contraste com
óleo e tinta acrílica.

PINTURAS DA ATUALIDADE - Galeria de Ar-
to Contemporânea do Marapendi Shop-
ping, Av das Américas, 3959, Ij. 231. Bar-
ra da Tijuca (3325-1995). 2" a 6*. das 10h
às 22h. Grátis. Ató dia 23
£>Coletiva de pinturas.

RONALDO TORQUATO/CINEMA DE ARTE -
Objetos de Cinema, Estação Ipanema.
Rua Visconde de Pirajá, 605, Ipanema
(511-2387) 2a a sáb.. das 9h às 22h
Dom , das 9 às 22h. Até dia 25.
X>Mostra de pintura.

SÉRGIO VERGARA - Galeria de Arte Villa
Riso, Estrada da Gávea. 728, São Conra-
do (3322-1444). 2' a 6\ das 11h às 19h
Dom. das 13 às 17h. Grátis. Ató dia 26 de
>Acrílicos sobre tela

CARLA SIGAUD - Centro Cultural Cândido
Mendes, Pequena Galeria. Rua da As-
semblóia. 10, Praça XV (531-2000). 2' a
6". das 11h às 19h Grátis. Ató dia 29
}>Pinturas.

NAÍFS BRASILEIROS - Galeria Brasil Naif
Arte, Av Atlântica, 1.998, Copacabana
(235-4046). 2' a 6*. das 11h às 20h. Sáb..
das 11 h às 15h. Grátis. Ató dia 30 de maio.
>Mostra de artistas naífs Bebeth, Hele-
na Coelho, Dalvan e Magda.

AJÚAÜ! - Centro Cultural Cândido Mon-
dos, Grande Galeria. Rua da Assem-
blóia, 10. Praça XV (531-2000). 2* a 6°.
das 11h às 19h Grátis. Até dia 29.
>Coletiva de artistas mexicanos.

TINTA FRESCA - Galeria do Arte UFF. Rua
Miguel de Frias. 9. Icaraí, Niterói (719-7449). 2* o 6». das 10h às 20h. Sáb. e
dom . das 16h às 20h. Grátis. Ató dia 25.
>Obras dos jovens artistas Giane Cor-
rôa. Laura Erber, Leonardo Galváo e
Renato Zveiter.
QUATRO QUADROS - Centro Cultural Cân-
dido Mendes, Rua Joana Angélica, 63.
Ipanema (531-2000 - r.236). 2• a 6". das
10h às 22h Ató dezembro de 2001.
}>Trabalhos em grandes dimensões dos
artistas Fernando Leite. Isabelle Borges.
Yuli Geszti e Rosa Oliveira.

EXTRA
CORPO E ALMA INDÍGENA - Museu do in-
dio, Rua das Palmeiras, 55. Botafogo
(286-8899). 3" a 6'. das 10h às 17h30.
Sáb e dom., das 13h às 17h. RS 2. Aos
sâb. o dom., índios guiam visitantes.
J>O universo material e simbólico cons-
truído pelo índio brasileiro.

TV PINEL: CINCO ANOS DE LOUCURA - Casa
da Ciência, Centro Cultural de Ciência e
Tecnologia. Rua Lauro Müller, 3, Botafogo
(542-7494). 3* a 6°, das 9h às 20h. Sáb. e
dom., das 10 às 20h. Grátis. Até 11.
>Painel sobre as atividades da televisão
desenvolvida por internos do Pinei.

CRISTINA KOELLE - Kanter Jóias & Arte,
Rua Visconde de Pirajá. 430, loja A. Ipa-
nema (287-8299). 2* a 6*. das 10h às
19h. Sáb., das 10h às 14h. Até dia 13.
>Acessórios de moda e objetos em pra-ta, ouro, bronze e latáo.

IMAGENS DO PROGRESSO - Museu da Astro-
nomia e Ciências Afins/MAST, Rua General
Bruce, 586. São Cristóvão (589-4965). 3", 5o
e6'. das 10hàs 17h.4*, das 10hàs20h.Sáb.
o dom., das 16h às 20h. Grátis. Ató dia 31.
>Mostra de instrumentos científicos
apresentados nas grandes exposições
do século XIX.

500 ANOS DE BRASIL - Biblioteca Nacio-
ral. Rua México. Centro (262-8255). 2" a
6", das 9h às 17h. Sáb, das 11h ás 17h.
RS 4. Ató 20 de abril.
>Exposição bibliográfica e iconográfica
dos 500 anos de produção documental
do Brasil

CÉU E TERRA, TEMPO E ESPAÇO - Museu
da Astronomia o Ciências Afins/MAST,
Rua General Bruce. 586, São Cristóvão
(589-4965). 3a, 5a e 6a, das 10h às 17h.
4a. das 10h às 20h. Sáb. e dom., das 16h
às 20h. Grátis. Ató dia 1 de julho.}>Exposição interativa mostrando como
as noções de tempo e espaço se desen-
volveram ao longo da história.

PERMANENTE

OBJETO
DISPOSIÇÀO/ROOSU/ELT•4 Fundição Progresso, Ri

PINHEIRO -
Rua dos Arcos. 24,

DETORDESILHAS AO MERCOSUL - A HISTÓ-
RIA DIPLOMÁTICA BRASILEIRA - Palácio
do llamaraty. Av. Marechal Floriano, 196.
Centro. 2" a 6". das 9 às 17h. Grátis.
J>lmagens, mapas e tratados raros, pinturase gravuras da história diplomática do Brasil.

MUSEU CASA DO PONTAL - Estrada do Pon-
tal, 3.295, Recreio dos Bandeirantes. (490-3278). 2a a dom., das 9h30 às 18h. RS 5.
>Cerca de 5.000 esculturas de arte po-
pular coletadas pelo design francês Jac-
ques Van de Beque.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL - Praça Ma-
rechal Âncora, s/n", próximo à Praça XV
(550-9224). 3* a 6*. das 10h às 17h30.
Sáb. e dom , das 14h às 18h. RS 4 (meno-res de 5 e maiores de 60 anos não pagam.]>0 Museu reúne um acervo de 257 mil
itens, que incluem mobiliário, porcelanas,
pratarias, arte-sacra, além de publica-
ções e obras raras.

MUSEU DA REPÚBLICA - Rua do Catete,
153. Catete (558-6350). 3" a 6«, das 12h
às 17h, sáb. e dom., das 14h às 18h. RS
5 (4#s, grátis).>Objetos e documentos contam a histó-ria da República e uma mostra paralelacom pertences pessoais do ex-presiden-
te Getúlio Vargas.

MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE DO RIO DEJANEIRO - Estrada Santa Marinha, s/nu,Parque da Cidade, Gávea (512-2353). 3*a dom . das 11 h às 17h. RS 2.
>Aquarelas, mobiliário, porcelanas com-
põem um panorama da cidade no Século 19.

PEDAÇOS RECOLHIDOS/REGINA BARRETOParque das Ruínas, Rua Murtinho No-
bre. 169. Santa Teresa (252-0112). Obje-
tos. Diariamente, das 10h às 17h. Grátis.>Fragmentos arqueológicos retirados daCasa de Laurinda Santos Lobo

MUSEU CARMEN MIRANDA - Av. Rui Barbo-
sa, s/n", em frente ao n° 560, Flamengo
(551-2597). 2» a 6', das 11h às 17h. RS 1.
>Acervo de fotografias e objetos da cantora.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO DE JANEIRORua São João Batista, 103/105, Botafo-
go (286-3234). 3* a 6". das 11h às 17h.
J>Acervo composto de peças e docu-
mentos das artes cênicas no Brasil.

MUSEU DO ÍNDIO - Rua das Palmeiras, 55,
Botafogo (286-8899). 3" a 6", das 10h ãs
17h30 sáb. e dom , das 13 às 17h. RS 1.
3>Acetéo de peças da cultura indígena.

ANTENA

GABRIELA GOULART

Fora

do ar
O afastamento de Cláudia

Cruz do RJTV 2" edição era
uma intenção antiga na Cen-
trai Globo de Jornalismo
(CGJ). Traduzindo a justifica-
tiva oficial da Globo de que"ela não se encaixa nas novas
propostas da Central": Cláudia
apenas apresentava o telejor-
nal e a emissora quer jornalis-
tas envolvidos na produção do
noticiário neste papel. Apesar
do "afastamento", o contrato
de Cláudia - que vence daqui
a três meses - não deve ser re-
novado. Em tempo: o RJTV 2a
edição será reformulado.

Batendo

bola
Fernando Meligeni é o

primeiro convidado do
Erótica MTV, hoje, às 22h,
com a apresentação da estre-
ante Tathi Mancini.

TUDO A VER
• Foi bem feitinho o Torre de
papel, exibido pelo canal Peo-
ple+Arts (TVA/Net) no último
domingo. O programa sobre
literatura foi gravado no Bra-
sil e teve Chico Buarque, Gil-
berto Gil, além de indicações
de livros de Carlos Heitor Co-
ny e de Manoel de Barros.

Divulgação

* 
Mr

Corre nos bas- .
tidores da Glo- v., :.
bo que a emis-
sora enfrenta
uma crise de -
novidades em '
sua nova pro-
gramação, que
começa dia 26.
Este seria um
dos motivos do
adiamento do
programa A
grande família
(fotoj, cuja es-
tréia estava
prevista para
fevereiro e foi transferida para o fim de março. Junto com a no-
va leva do Brava gente, o remake do antigo programa escrito
por Vianinha desponta como único projeto novo da grade. 0
cuidado é tanto em torno do lançamento do programa que o dia
da semana inicialmente previsto - terça-feira, depois do Cas-
seta & planeta, urgente - também pode mudar. Outra opção
considerada pela direção da Globo é a noite de quinta, depois
de Porto dos Milagres, horário mais nobre em que o programa
aproveitaria ainda a audiência da novela das 20h. Outra van-
tagem desta opção é a transferência do Linha direta para mais
tarde, intenção cogitada pela direção da emissora.

Sem Bette
Apesar de ter se saído bem na estréia, o seriado Bette, com a

atriz Bette Midler no papel principal, foi cancelado pela rede
CBS. Exibido no Brasil pelo canal Sony (TVA/Net). a série che-
gou ao fim nos Estados Unidos por causa da baixa audiência.

Participação especial
Rita Lee está cotada para fazer uma participação em Estrela guia,

próxima novela das 18h da Globo. O papel é de uma mãe que volta
depois de abandonar o filho, que virou um adolescente problemático.

K-mail paru a coluna: untenu@ji>.com.l>r

Fórmula

mundial
A Record está preparando

um esquema especial para ba-
dalar a transmissão da Fórmu-
la Mundial. No sábado, às 22h.
irá ao ar um programa especial
sobre a vida do piloto Gil de
Ferran. No domingo, antes da
corrida, às 17h, será exibido o
Primeira fila, com todos os de-
talhes da temporada 2001.
Além disso, haverá flashes du-
rante todo o fim de semana. A
trilha sonora será a mesma do
SBT, só que com novos arran-
jos de João Marcelo Bôscoli.

Só para
homens

Está prevista para abril a es-
tréia do programa que Moni-
que Evans vai apresentar na
Rede TV!. A atração tratará de
assuntos de interesse restrito ao
público masculino e deverá ir
ao ar no início da madrugada.

NADA A VER
• A drag queen Charlote Pink,
personagem do apresentador
João Kléber no Te vi na TV, da
Rede TV! consegue se superar.
Na segunda, com a inacreditá-
vel chamada Tapas que doem
em busca do prazer, mostrou
detalhes da prática de sexo sa-
domasoquista.

Com Lctícia Pimenta

PROGRAMAÇÃO/ TV ABERTA
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FILMES/TV ABERTA
CRISTINE, 0 CARRO ASSASSINO - (Chris-tine), SBT, 14h30. De John Carpenter.
Com Keith Gordon. John Stockwell e
Alexandra Paul. EUA. 1983. Duração:
2h. Terror. Garoto compra um Cadillac
vermelho 1957. O carro passa a atro-
pelar aqueles que atrapalham o seu re-
lacionamento com o novo dono. ??

QUEM VÉ CARA NÃO VÊ CORAÇÃO - <Un-cie Buck), Globo, 15h40. De John Hug-
hes. Com John Candy, Jean Louise Kel-
ly e Amy Madigan. EUA. 1989. Duração:
1h50. Comédia. Obrigado a viajar re-
pentinamente, casal convoca tio paracuidar das crianças. Mesmo atrapalha-
do. ele conquista a criançada. ?*

0 FABULOSO LADRÃO DE BAGDA - (Thethiof og Bagda), CNT, 17h15. De Clive
Donner. Com Peter Ustinov, Terence
Stamp 0 Roddy McDowall. EUA. 1978.Duração: 1 h40. Aventura. Após ter seus
pertences roubados, príncipe descobre
que também pode perder sua linda
princesa. ??

0 PREÇO DE UMA ESCOLHA - (II lhese
ivalls could lalk), BAND. 22h. De Cher e
Nancy Savoca. Com Char, Sissy Spa-
cek e Demi Moore. EUA. 1996. Dura-
ção: 2h05. Drama. O aborto é analisado
através de três casos acontecidos em
várias épocas nos Estados UnidA. +i

PERSEGUIDO PELA VINGANÇA - (Texas
payback), Globo, 3h45. De Richard W.
Munchkin. Com Sam Jones, Kathleen
Kinmont e Bob Hopkins. EUA. 1994. Du-
ração: 2h. Aventura. Um ex-integrante
dos famosos Texas Rangers decide
abandonar a polícia e viver tranquilamen-
te num rancho. ? ?

FILMES/TV POR ASSINATURA
ROUXINOL DA BROADWAY - (Lullaby of
Broadway), Cinemax Prime. 14h45. De
David Butler. Com Doris Day, Gene
Nelson e Gladys Georgo. EUA, 1951.
Duração: 1h30. Comédia Musical.
Jovem atriz e cantora chega a Nova
York após uma bem sucedida têmpora-
da na Inglaterra. ???

0 SUSPEITO DA RUA ARLINGTON - (Arllng-ton road), HBO, 20h30. Do Mark Pelling-
ton. Com Jeff Bridges. Tim Robbins e Joan
Cusack. EUA. 1999. Duração: 2h. Suspen-
se Professor fica viúvo depois quo sua os-
posa. uma oficial do FBI, é assassinada
no combate ao terrorismo. ???

A REDE - (The net), Telocine Action,
21h45. De Irwin Winkler. Com Sandra
Bullock, Jeremy Northam e Dennis Miller.
EUA. 1995. Duração: 2h. Suspenso. Ana-
lista de sistemas acessa um site do cias-
sificados e acaba entrando numa redo de
intrigas e conspiração. ??

OS BRUTOS TAMBÉM AMAM - (Shane).Telecine Classic. 22h. Do Georgo Ste-
vens. Com Alan Ladd, Jean Arthur e
Van Heflin. EUA. 1953. Duração: 2h.
Drama. Forasteiro ajuda família de colo-
nos a lutar por suas terras. Oscar de fo-
tografia em cores. ??

NOVELAS
0 CRAVO E A ROSA - Globo. 18h. Cornélio
promete pensar no pedido de Dinorá. Ed-
mundo dá uma lição de moral em Batista.
Joana manda Batista embora e pede que
não volte nunca mais. Cornélio resolve
dar uma chance a Dinorá e os dois se re-
conciliam. Calixto e Mimosa trocam as
alianças. Bianca ouve quando Januário
conta a Petruchio o paradeiro de Lindi-
nha. Mimosa desmaia de felicidade de-
pois do amor. Catarina, o delegado, o in-
vestigador e um policial invadem a casa
de Kiki e prendem Lindinha.

UM ANJO CAIU DO CÉU - Globo. 19h10. Na-
ná desmente os boatos de que algumas
lojas fora do Rio estão vendendo modelos
falsos do Selmo. Emanoel e Lenya de-
monstram o ódio quo sentem um pelo ou-
tro. Naná sofre ao ver Laila e Tarso che-
gando de braços dados e quase desmaia
ao descerrar o letreiro e ver escrito: Laila
Maison Laila vê Alceu, como um mendi-
go. do lado de fora. Duda se recusa a ou-
vir Davi, que a procura para falar de Kiko.
Zezé procura Laurinda. Ermelinda decide
ir ao juizado no dia seguinte.

GOTINHA DE AMOR - SBT. 19h15. Jesus li-
ca surpreso ao descobrir que Maria Fer-
nanda pagou seus aluguéis atrasados.
Maria Fernanda convence Lolita de queama Jesus e Isabel. Jesus, chateado, de-
volve a Maria Fernanda o dinheiro do alu-
guel. Romano foge da polícia e se escon-
do na casa de sua tia Lolita. Ulisses e sua
esposa procuram a casa de assistência
onde Maria Fernanda trabalha para ado-
tar uma criança. Jesus traz Isabel do inte-
rior e a menina se assusta ao ver Roma-
no na casa de Lolfòi.

CAFÉ COM AROMA DE MULHER - SBT.
20h15. Ao (inal da colheita, Gaivota e a
mãe partem em busca de outro trabalho.
Gaivota descobre que está grávida e ten-
ta localizar Sebastião, mas Rafael se ne-
ga a dar o endereço do filho. Grávida e
sem emprego, Gaivota é vítima de um fo-
tógrafo oportunista, que lhe promete uma
carreira do modelo em Paris. Para evitar
complicações, Gaivota viaja com um pas-saporte falso, com o nome de Carolina de
Oliveira. Carmela descobre que a filha
caiu em uma rede de prostituição.

VIDAS CRUZADAS - Record. 20h25. Lui-
za não aceita a proposta de Aquiles.
Rafaela cuida dos ferimentos de Lucas.
Teodoro cruza a fronteira. Quaresma vi-
sita Natália no hotel e oferece seu
apoio. Darcy tenta localizar Teodoro.
Rafaela resolve relaxar um pouco no
apartamento de Lucas. Marijô encontra
o bilhete de Paulo dentro de seu sapa-
to. Zé e Janine acabam descobrindo
suas verdadeiras identidades. Aquiles
consegue falar com uma pessoa do co-
légio suíço. Luiza procura Lucas e dá
de cara com Rafaela.

PORTO DOS MILAGRES - Globo. 21 h. LI-
via diz que intercedeu por Guma poruma questão de justiça, mas o pesca-dor garante que ela gosta dele. Fred e
Luiza se beijam apaixonados. Rodolfo
fica atônito quando Augusta lhe dá a
missão de convencer Lívia a ficar noiva
de Alexandre. Dulce e Rodrigo conver-
sam com Guma sobre a criação de uma
cooperativa de pescadores. Lívia entre-
ga o projeto a Félix, para ser implemen-
tado por outra pessoa, já que não pre-tende ficar em Porto. Dona Coló chega
à casa de Adma procurando por Aríete ,e seu filho.
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Michael Jackson é padrinho de Uri Geller

Mesmo queixando-se de muitas dores no pé direito, fraturado numa
queda na fazenda perto de Los Angeles, o popstar Michael Jackson fez
questão de comparecer ao lançamento do livro Confessions of Rabbi
and a psycliic, em Portland Place, Londres. O livro é uma coleção de
cartas trocadas entre o rabino Shmuley Boteach (D) e o paranonnal is-
raelense Uri Geller (/;). Aproveitando sua passagem por Londres, Mi-
chael foi às compras com o amigo Macaulay Culkin - que atualmente
atua no teatro em Madame Meville - e gastou cerca de US$ 2 mil em
discos do rapper Eminem e da banda britânica Radiohead. Hoje, Mi-
chael Jackson é um dos padrinhos de casamento de Uri Geller.

IPpcI/cppMpi A Alexandre Herchcovitch mostrará na
Semana de Moda de Paris os looks de

sua coleção Outono-lnverno 2001, com o apoio da Rhodia e seu Proje-
to Amni Global Fashion. E quem também já está na capital mundial da
mexia é Glória Coelho. Até o dia 20 de março a estilista exibe no show
room organizado no Espaço Totem, no Museu Baccarat, em Paris, a co-
leção apresentada nas passarelas da São Paulo Fashion Week.

¦ HELOÍSA TOL1PAN

Lavar a roupa suja Intercâmbio SP-RJ

As revelações sobre o que se es-
conde por trás do sucesso da
banda Metallica estão publica-
das na Playboy americana. As
entrevistas foram feitas separa-
damente, o que fez com que al-
guns componentes abrissem o
jogo. De acordo com o baixista
Jason Newsted, que deixou a
banda após 14 anos, o vocalista
e guitarrista James Hetfield não
canta bem. "Ele é limitado", re-
velou. Em contrapartida, o voca-
lista detona Lars Ulrich: "Não é
um bom baterista."

Na contramão da onda funk que
invadiu São Paulo, uma moda pau-
lista está desembarcando no Rio.
Trata-se dos escapulários da joa-
lheira FrancLsca Botelho, vendi-
dos no Rio por Ricardo Filguei-
ras. Confeccionados em ouro, a
cliente pode escolher os santos de
sua devoção. Entre os que já aderi-
ram à moda estão o diretor do Cal-
deirão do Huck. Jorge Espírito
Santo (que escolheu São Jorge),
Zezé Polessa e até a editora de
acessórios da revista americana
Allure, Filipa Fino.

Vestido de noiva e afins

À frente da badalada festa
AfroRio, os percussionistas
Wellington Soares, a dina-
marquesa Leg e mais os DJs
Duda M e Nado Leal (foto)
têm feito das terças-feiras, no
Hipódromo Up. uma noite de/er-
veção. O sucesso é tanto que a
Osklen resolveu apostar na ima-
gem moderna dos quatro para um
ensaio fotográfico na Vista Chine-
sa, disponibilizado no site da grife
<www.osklen. com>. Wellington
já tocou com Caetano Veloso, o
Rappa e atualmente está ao lado
Leg, que já foi percussionista de
Jorge Benjor e Tim Maia. Nado

Leal acabou de incendiar as noites
pré-carnavalescas do Monobloco e
Duda M era quem comandava o
som nas carrapetas da boate Public
& Co. Agora, juntos, na AfroRio,
eles têm conseguido reunir gen-
te famosa e bonita como Marce-
lo Serrado, Mariana Ximenes,
André Gonçalves, Falcão, Di-
ana Bouth, Max Vianna,
Bernardo Lobo, Moreno Velo-
so, Heitor Martinez e Tereza
Seiblitz. Todos se renderam à
salada rítmica, que vai da black
music à música brasileira, acom-
panhada pelo batuque conta-
giante da percussão dos feras.

Danni de Notre-Dame

A cantora e atriz australiana
Kylie Minogue experimentou o
sucesso nos anos 80 por suas
performances ousadas e se tor-
nou a queridinha da popstar
Madonna. Já a irmã, também
cantora e atriz, Danni Minogue
(foto) vem conquistado prestígio
em outras paradas. Ela é a estre-
la do espetáculo Notre-Dame <le
Paris, uma adaptação do famoso
Corcunda de Notre-Dame, vi-
vendo a personagem Esmeralda,
no London's Dominion Theatre.

Londres - AFP

Salada rítmica

Já pensou entrar na igreja com o mesmo vestido usado por Juüa Roberts
(foto) no filme Noiva em fiiga (Runaway Bride)? Ter à beira da piscina a
cadeira que fez parte do cenário de Titanic, e, caso perca o fôlego, vestir
o mesmo salva-vidas usado em cena durante o naufrágio do navio? Ou
quem sabe pegar umas ondinhas com a mesma prancha com que Ewan
McGregor se esbaldou em Bine Jiticel E ainda, se preferir, dar uma de
guerreiro do espaço com a espada luminosa de Liam Neeson em Guer-
ra nas estrelas - a ameaça fantasma. São algumas das preciosidades ci-
nematográficas levadas a leilão pela Sotheby's de Nova Iorque. A orga-
nização ficou a cargo do ator Liam
Neeson e toda a renda será des-
tinada às crianças da África
atendidas pelo Fundo das
Nações Uni-
das para a
Infância.

K-muils para esta coluna: registro*®jb.com.I>r
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ÂflIES • 21 de março a 20 de abril
São positivas as influências que moldam seu comportamento diante
de pessoas próximas, arietino, Há que se ter hoje cuidado com valo-
res guardados e coisas pendentes do trabalho. Não se descuide de-
les. Na vida intima mostre-se cannhoso e um pouco mais tolerante.

TOURO • 21 de abnl a 20 de maio
0 quadro dominante em seu signo, taunno, mostra que você está ago-
ra vantajosamente influenciado em assuntos que dependam da deci-
são de outras pessoas, nos negócios e com o trabalho. Você pode en-
contrar soluções inesperadas para dificuldade que envolva o amor.

GÊMEOS • 21 de maio a 20 de junho
Dia em que todas as compensações materiais em favor do seu de-
sempenho pessoal com negócios e trabalho devem concentrar em sua
rotina, atenções e maiores cuidados com o passar das horas. Indica-
ções bastante positivas para o amor onde podem ocorrer novidades.

CÂNCER • 21 de junho a 21 de julho
Você. cancertano. vive agora um dia especial ao longo do qual, de for-
ma surpreendente, as mudanças irão se fazer de forma acentuada
em sua rotina, beneficiando-o diretamente. Vantagens e alegria em
seu relacionamento intimo. Muita ternura pode marcar o amor.

LEÃO • 22 de julho a 22 de agosto
0 momento astrologico vivido por você. leonino, dominado pela Lua,
é de muita significação prática, com acontecimentos que irão mostrar
o acerto de suas decisões na vida pessoal e na profissão. Busque agir
com prudência nos gastos com pessoas da família e no amor.

VIRGEM • 23 de agosto a 22 de setembro
Você, virgiano, tem hoje uma excelente oportunidade para propor no-
vos caminhos em seu relacionamento de trabalho, negócios próprios
e no relacionamento com associados. Surpresas agradáveis no trato
pessoal. No amor tudo caminha em disposição favorável. Alegria.

LIBRA • 23 de setembro a 22 de outubro
Você, libriano, vivera uma quarta-feira benéfica e na qual seu trabalho
terá resultado imediato e o compensará gratamente. Lucros novos po-
dem ser esperados com negócios. Busque ser um pouco mais caute-
loso ao externar opiniões no trato mais intimo. Amor em fase instável.

ESCORPIÃO • 23 de outubro a 21 de novembro
Hoje, escorpiano, bem posicionado em lermos materiais, você tera uma
nova oportunidade para se fazer realizado no trato com as pessoas ami-
gas e interessadas em sua rotina no trabalho. Surpresas e alegrias com
o amor podem surgir de atitudes de pequeno significado material.

SAGITÁRIO • 22 de novembro a 21 de dezembro
Para esta sua quarta-feira, sagitariano, acentuam-se as mudanças
em seu posicionamento diante da rotina e no trato com colegas e de-
pendentes. Com isso, você terá vantagens que irão compensá-lo e fa-
zer com que pequenos fatos passem a ter dimensão para o amor.

CAPRICÓRNIO • 22 de dezembro a 20 de janeiro
Nesta quarta-feira, capricomiano, prevalecem indicações de lucro e
positividade para o trato com negócios, especialmente os do comércio
e daqueles que dependam apenas de você. Amigos estarão ajudando
na solução de pendências. Amor e vida a dois, muito bem dispostos.

AQUÁRIO • 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Buscando, com o passar das horas, atitudes um pouco mais cuidadosas
em relação aos estranhos, você ira superar um condicionamento instá-
vd que prevalece para sua quarta-feira. Apesar disso, surgirão boas
oportunidades para sua vida material e para o amor. Sensibilidade.

PEIXES • 20 de fevereiro a 20 de março
Este é um momento de equilíbrio e maior tranqüilidade para você, pis-
ciano. Agora, você irá se posicionar de forma mais aberta e receptiva
em relação a novidades, afastando dúvidas de dias passados. Busque
controlar suas reações no amor e procure no possível, o diálogo.

1 lome-page: www.niaxklim.com
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HORIZONTAIS -1 - viga curta, mal chanfrada; timbre com que se indica a nobreza
oriunda de façanhas militares; 5 - a nona letra do alfabeto grego, correspondente
ao nosso I (pl.); 10 - pequena mecha de cabelo de bebê, ou de criança de pouca
idade, penteada de modo que fique voltada para cima, formando uma espécie de
caracol; tufo de cabelos levantado na parte mais alta e anterior da cabeça das cri-
anças; 12 - revela-se, mostra-se (sentimento de satisfação, de alegria); 13 - fenô-
meno físico devido à reflexão de uma onda acústica por um obstáculo, e observa-
do como a repetição de um som emitido por uma fonte; 14 - gaivota; 15 - instru-
mento de sopro oval, com embocadura curta, e que lembra o perfil de uma cabeça
de ganso; 18 - dar acaso, proporcionar caminho; 19 - fütl, insignificante; 20 -
chama azulada que, sobretudo por ocasião de tempestade, surge no tope dos mas-
tros dos navios, produzida pela eletricidade; 22 - trepadeira ornamental, lactes-
cente, da família das convolvuláceas, que habita as matas pantanosas do estuáno
do rio Amazonas, com folhas grandes, cordadas e moles, flores vistosas, campan-
uladas, róseas e dispostas em grandes panículas; pessoa atraente, sedutora, viva;
24 - cerimônia, solenidade, processo de criação ou de modificação de um ser; 25 ,

exclamação de asco, desprezo ou pouco caso, pronunciada de maneira cantada
e lenta, e seguida quase sempre de outra - axi!; 26 - resposta de um deus a quem ¦
o consultava; pessoa cujo conselho tem grande autoridade; 29 - mulato alvacento

31 - segundo os ocultistas, fogo. manifestação materializada da luz astral; 32 -
acontecer, suceder; 33 - batráquio do gênero Leptodátilo, de tamanho relativa-
mente grande (pl.); jimbuias; 36 - tratamento que os escravos davam aos senhores
(pl.); 37 - camada superficial da crosta terrestre, de 50 a 10OKm de espessura, for-
mada sobretudo de rochas de natureza granrtica ricas em silício e alumínio.
VERTICAIS -1 - quebradiço, frágil; 2 - abraço; 3 - grande tambor afro-brasileiro; o
tigre de jade (entre os chineses); 4 - diz-se de órgão rígida e que termina em pon-
ta pungente; acicular; 5 - coisa, fato, pessoa etc., que evoca fortemente certas qual-
idades ou características de algo, ou que é muito representativo dele; 6 - interjeição
que exprime espanto, surpresa; 7 - indivíduo de povo nômade da África Central, e
que se constitui num dos grupos étnicos do Burundi e de Ruanda (África); 8 - min-
eral monodínlco, silicato básico de cálcio, magnésio e ferro do grupo dos anfibólios,
verde, fibroso ou granular; 9 - tem-tem; 11 - elemento de composição que exprime •'
a idéia de agulha; 16 - cachaça de mau gosto; 17 - alegres, entusiasmados; 21 -
terra de cemitério usada para feitiço pelos macumbeiros; 22 - língua indo-européia,-t;,
do ramo indo-ariano falada em Bangladesh e em parte do Nepal; 23 - lavrais a ter-
ra; 27 - palavra sagrada do esoterismo oriental; 28 - verbal; 30 - tomei com a mão;
34 - poeira fina; 35 - coisa nenhuma. Problema deANTONIO CARLOSSAUT1NI - PAZ
E BEM - Beb Horizonte.

L0G0GRIF0 (utilização das letras do conceito)
1.Um Presidente foi cassado
Num JULGAMENTO democrático
(9.5.1.6.10.9.7)
Deixando o mundo bem ADMIRADO,
(11,6.4.8.1.6.4)
E, quanto a mim, muito CISMÂT1C0:
(2.11.8.10.7.9.4)
Um grande bando do passado
Agora deve ser julgado

No INlQUO caso sem xingamento.
(10.2.3.1.4)
Mas, os que os julgam, no momento,
(De honestidade extraordinária...)
Concordariam, de boa vontade,
Com a quebra da privacidade
Do giro da CONTA bancária?
ALTER EGO - DESENHADOS - Rio flí

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - gelividade; amoladelas; te; to; anoxitono; paracorola; agomo; atim;
ro; acetato; ig; tepida; dotal; vaso; asa; eros.
VERTICAIS - gataparida; emenagogos; lo; il; varicocele; id; decorativo; al; datolitas;
eso; xamata; to; notadas; ep; ta; om.
CHARADAS EPENTÉTICAS: 1. pego/perigo; 2. traça/trapaça; 3. manga/manteiga;
4. doudo/dourado.

L

Correspondência para Rua das Palmeiras, 57
ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070 m
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Companha!

Pelo visto muita gente tem saudades das antigas brincadei-
ras. O leitor Ruy Donald Gunzenburger é pós-graduado em
búlica. Eu tinha me esquecido do mais importante: o papa\
Não tem nada a ver com sua santidade. Papa é o jogador que,
após ter encaçapado todas as três ou quatro búlicas, ganhava
o poder de tecar e papar, ficar com as bolinhas dos adversá-
rios, desde que acertasse nelas. Diz o leitor: "Entre a decisão
de jogar e o término da preparação do campo de batalha (de-
marcação e escavação das búlicas), discutiam-se as principais
regras variáveis. Por exemplo: 'Vale bolão? Vale canhãozinho
da vovó? Vale carambolou arriou?'"

Antes de começar o jogo alguém gritava: marraio] O lei-
tor, diz ter aprendido - quando criança - de um negro com
mais de 60 anos a origem da palavra: 

"ele me disse que no
lenipo dele o grito era: mais real\ Isso significava que esse jo-
gador tinha prerrogativas de mais alto valor. Prerrogativas de
rei para começar o jogo. Ele seria o último a lançar a sua bo-
Ia, detrás da linha, para ver se conseguia a maior proximida-
de possível da terceira (ou quarta) búlica. Os melhores conse-
guiam acertar diretamente na própria búlica".

"Depois do marraio, seria penúltimo a jogar a bola quem
gritasse companha\ Provavelmente, querendo dizer acompa-
nho o marraio. O terceiro grito era filidô sô rei\ Isto é. o filho
do seu rei seria o antepenúltimo a jogar. Quando dois acerta-
vam ria terceira búlica, não se podia dizer quem começaria a
jogar. Ai se gritava: carambolou, arriou! O jogo recomeçava
valendo a ordem de jogada já estabelecida".

Começado o jogo pela ordem definida, o primeiro jogador
tinha o direito de tecar a bola do adversário. Colocava-se a bo-
Ia na mão, o polegar impulsionava. Com a outra mão media-
se um palmo e disparava-se a bolinha para afastar das búlicas
as dos adversários.

Lembra o leitor: "Se a bola do adversário estivesse dentro
do palmo do jogador ele poderia gritar: canhãozinho da vovó!
Nessas circunstâncias, poderia pegar a bola do adversário com
uma das mãos e dar, com sua bola, um grande petardo que iso-
lava para longe a bola do outro. Se o jogador não gritasse, per-
deria o direito de fazer aquele tipo de jogada".

A maioria dos leitores, está na faixa dos 40-60 anos como,
acredito, seja o caso de James Lawrence Vianna (que tinha
avó irlandesa) e que manda um diagrama desenhado da mano-
bra para cortar as pipas adversárias e recomenda linha 24.
Mas é Thiago Mulethahler, um rapaz de 20, que dá o melhor
relato sobre a fascinação da pipa. (Escreves bem guri!).

Leiam: "Nessa última sexta-feira, fui soltar pipa com Mu-
rilo, um de meus sobrinhos, e minha namorada cm meio a ou-
tros garotos nos seus 11 ou 12 anos de idade. Comprei três ar-
raias enormes, o maior carretei de linha da loja (que Murilo
chama de deizão) e um vi-
dro de cerol que estúpida-
mente passei na linha in-
teira. De repente, tive um
grave problema com a pri-
meira arraia que preparei.
Ela não subia embora já
estivesse voando. Do na-
da, ela despencava uns 20
metros e depois tornava a
ganhar pressão, ganhando
altitude. Com esse proble-
ma fui cortado por uma
outra máquina voadora
sem dó. Que raivai!

Não entendia o que
havia acontecido com a
pipa, mas Murilo sabia
perfeitamente.

É o cabresto que o
senhor fez, tio... - disse
Murilo.

Ele estava certo. Qualquer garoto da idade dele que vive jo-
gando Flight Simulator no computador saberia explicar tecni-
camente o que havia acontecido, porém duvido que soubesse
resolver o problema. Aliás, duvido até que muitos engenhei-
ros soubessem. Nada mais, nada menos que um stol. Isso
mesmo, minha pipa estolou, perdeu sustentação como qual-
quer avião.

Deu tauba, tio - explicou Murilo.
Tábua? - me espantei.
Tábua não, tauba, ela caiu que nem uma tauba.

Foi aí que entendi. A tal da tauba (sem grifo mesmo, por-
que é termo técnico dos pipeiros) é o stol dos garotos que jo-
gam Flight Simulator no computador. Murilo desconhece
qualquer regra de aerodinâmica mas sabe tudo de pipa e, em
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poucos segundos, montou uma segunda pipa, agora com o ca-
bresto no lugar. De onde ele soube calcular aquelas distâncias
para medir o cabresto? Leu no manual do Flight Simulator em
inglês, igual a qualquer garoto de 15 anos como eu fazia?

Claro que não. Murilo carrega aquilo na alma de criança.
Uma alma que vem perdendo espaço para a memória RAM,
para o Winchester... Sem joystick algum. Murilo colocou sua
pipa xepa (pipa cheia de remendos, mal colada e feita de jor-
nal ou saco plástico), enquanto eu coloquei minha arraia as-
sassina no alto. De repente uma outra arraia apontou ameaça-
dora muito distante. Essa distância é medida pelo poder aqui-
sitivo de Murilo, que não tem condições para comprar um
deizão como eu e precisa soltar a pipa mais curta.

- Dibica em cima dela tio, dá um deizão até lá! - disse Murilo.
Dibiquei, ou melhor explicando, dei um rasánte por debai-

xo da linha do meu adversário que estava realmente, como a
alma de criança pipeira de
Murilo havia calculado, a
quase um deizão de distân-
cia. Mas eu, como já estou
com meus 20 anos, tenho a
obrigação de calcular. Se
um deizão tem 457 jardas,
diga rápido, meu amigo pi-
loto de vídeo game, a
quantos metros aproxima-
damente ela estava de
mim? Posso dizer que
muito longe...

Pois bem, no final das
contas, dei um giro no cn-
torno da linha do meu ad-
versário e cortei, mas o
melhor foi quando Murilo,
nesses 500 metros de
distância! (Isso mesmo,
não se espante), tendo o
sol queimando seus olhi-

nhos de menino, aparou a pipa cortada e trouxe-a para nossas
mãos. Noção de perspectiva para conseguir essa façanha?
Sorte? Não. Murilo manobra sua máquina voadora com a fa-
cilidade com que um garoto de sua idade pode navegar como
um almirante na Internet.

Mas essas coisas misteriosas e inexplicáveis, classificadas
como instintos não se colocam num currículo profissional,
mas no dia que Murilo aprender a calcular, a planejar, a nave-
gar na Internet, aí sim, meu caro piloto de vídeo game, aí sim,
você precisará começar a se preocupar com as dibicadas de
Murilo sobre sua frágil linha de criatividade, maturidade e
inspiração..."

PS - Com Mário Covas, morre o que de mais digno havia
no tucanato.

Milão ressuscita as 
polêmicas peles

Entre couro, camurça e chamois, peles de pônei, focas e arminhos enfeitam os desfiles dos grandes estilistas

lançadora de acessórios, a coleção
mostrou roupas simples e quase
todas retas. Que servem de fundo
para bolsas de alças médias, feitas
de peles e mocassins perfeitos.
Tanto roupas como complemen-
tos são de excelentes couros e ca-
murças. Peles de pônei têm os pê-
los tratados com laser, para perder
o brilho, que são depois aparados
em padrões de listras ou flores. O
chamois pode ser plissado, en-
crespado ou trabalhado com moti-
vos recortados, em camisas ma-
cias e saias em tons de marrom-
chocolate ou verde-íloresta. A na-
pa faz casacos longos e até as po-
lêmicas peles de foca e arminho
enfeitam as golas.

A camurça se combina com
tricô em vestidos sem mangas.
Vestidos chemise têm a saia em
tricô e a parte de cima em camur-
ça macia. A mistura de materiais
- couro, pele e tricô - também
faz casacões interessantes.

Bally e Samsonite também
são fortes nos acessórios e come-
çam a propor roupas. Na Samso-
nite, o estilo funcional das malas
serve de base para casacos e cal-
ças masculinas ou femininas,
sem perder o ar de vanguarda nos
detalhes acolchoados. O mesmo
acontece na Bally, que apresen-
tou tecidos em cores claras e co-
letes, saias e calças retas.

Calça de
camurça,
suéter de

tricô, echarpe
e bolsa de

pele: fórmula
básica de
Trussardi

MILÃO, Itália - Após 11 dias,
acabou a temporada de lançamen-
tos Outono-Inverno dos estilistas
baseados em Milão, onde o desta-
que voltou a ser a pele. Mais uma
vez, Dolce & Gabbana foi a prova-
vel favorita das garotas esguias, que
poderão adotar as calças de cós bai-
xíssimo. Gucci ousou, com os ves-
tidos baby-doll, e Prada se manteve
sóbria, com pregueados e discretas
transparências. Giorgio Armani
também continuou uma rota parale-
Ia às tendências, com a alfaiataria
dando o tom em estilo mais suave.

Ontem, Miu-Miu, segunda
etiqueta da Prada, reforçou o con-
ceito colegial da estilista Miuccia
Prada, propondo saias preguea-
das, vestidos de jeans e muitos
vestidos baby-doll de mangas bu-
fantes. A capa é uma das peças
comuns às duas marcas. E a es-
tampa principal traz um efeito de
barras de inspiração oriental, em
vestidos leves, complementados

contrastantes sapatos altos de
tira em T e meias grossas.

Trussardi fez sucesso pela lo-
calização da apresentação no an-
dar térreo da loja matriz, em fren-
te ao teatro Scala de Milão. Turis-
tas e passantes parados em frente

à vitrine aplaudiam ou vaiavam,
conforme as roupas eram vesti-

das por mulheres ou homens.
Fiel às origens de marca

NOVIDADE É 0 BABY-DOLL
0 estilo de inverno, segundo Milão:

predomina o preto; depois, o preto e branco,
alguns marrons e cinzas; rosa, em detalhes

¦ a novidade é o baby-doll, vestido curto e de
cintura alta

bolsas têm alças longuíssimas a tiracolo,
ou médias. Sumiram as baguetes e as
mochilas
saias pregueadas em profusão

¦ cabelos lisos, assimétricos e desalinhados. Ainda
muitas louras, de corte pouco acima dos ombros

sapatos de bicos quadrados, em todos os tipos. Altos ou rasos, em couros
tipo verniz ou envelhecidos. Até em renda ou com debrum de pele

e peles, todas. Nenhuma sintética, algumas imitadas, em pêlo de coelho.
Mas a maioria em raposa, arminho, vison, astracã e até a preciosa foca. Pi-
or: muitas são cortadas e raspadas, para parecerem veludos ou pelúcias
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