
De olho

em Genebra

As atenções da diplomacia brasileira

se voltam agora para Genebra, onde

será debatidoofuturodas negociações

da Organização Mundial do Comércio

eòo acordo comercia] entreo Mera >sul

e União Européia. Para o governo, o

futuro das relações do Brasil passam

por estes encontros. (Página 9)
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Sganzerla na

visão do amor

Ainda nüo refeitas da

perda, a viúvae as filhas

de Roberto Sgan/erla

fazem uma análise da

ohra legada pelo ei-

neasta. (Página 1)

Corte de verbas coloca as

Ana Nascimento/ABr

Vlegu, que viaitou a Esta<;fio Comandante Ferraz, esperava que em 2004cmnetaM o reequipanwntodas For^as Armadas

 Christian Rizzi/Folhalmagem

^

jA VAI TARDE • Douglas Allan Skolnick, que UunMm resolveu fazer gradnha e deaacatou as autoridades, detxou o Pais

ontem. Ao ear identtficado, fee o meamo geato qua JA causara a priafto de um comandante da American Airlines. (PAglna 3)

Forças Armadas na 

penúria

Ministro José Viegas calcula em mais de 50% a falta de recursos 
para gastos 

necessários

O contingenciamento das ver-

bas orçamentárias, decidido

sexta-feira, surpreendeu o

ministro José Viegas Filho

(Defesa). Ele acreditava que,

com um aumento da arre-

cadaçãoestimadopelo governo

ao longo de 2004em função do

crescimento econômico, have-

ria mais recursos disponíveis.

Viegas calcula que, nas três

Forças, a falta de recursos para

gastos necessários supere os

50%. Segundoele. as viaturas

antigas, os blindados a espera

de manutenção no Exército, a

falta de recursos para cons-

trução e manutenção de na-

vios e a situação dos aviões

da FAB - 
que, como enfa-

tizou, 
"estão 

perigosamente

velhos" - deixaram as Forças

Armadas na mais completa

penúria. (Página 2)

Prejuízo com as

chuvas chega aos

R$ 200 milhões

Os prejuízos provocados pelas

chuvas em todo o Brasil já

somam cerca de R$ 200

milhões. O cálculo é do

ministro Ciro Gomes (Inte-

gração Nacional), acrescen-

tando que o total de pessoas

desabrigadas chegaa 76.338.0

Nordeste é a região mais

prejudicada, sobretudo os

estados do Piauí e Pernambuco.

Até o momento, foram 1 iberadas

32.797 cestas básicas, enquanto

oMinistériodaSaúdedistribuiu

2.500 quilos de medicamentos

contidos em 41 1 kits com

produtos para o combate a

doenças típicas do período das

chuvas, como a leptospirose e a

cólera. (Página 3)

que resolveram colocar umaDlS portão roí arromoaoque nca Russert conversa com |ush, que cada vez mate tem dlflcumades em dar uma expHcaçfto razoável para a ftnvasAo do Iraque

Bandidos fogem

da Polinter 
pela

porta 
da frente

Nada menos que 49 ban-

didos de alta periculosidade

escaparam pela porta da

frente da Polinter, ontem de

madrugada. Segundo Mar-

ceio Itagiba, subsecretário

de Segurança Pública do

Estado - 
que determinou a

instauração de inquérito

ara apurar a responsa-

ilidade de carcereiros no

caso - , os fugitivos não

l

pertencem a nenhuma

facção criminosa. O grupo

primeiro fez um buraco na

parede de tijolos do

banheiro da cela, que os pôs

num corredor com portão

de ferro que serve de

depósito de material de

limpeza. Arrombaram o

portão e chegaram à entrada

desguarnecida do prédio da

Polinter. (Página 5)

Nova desculpa 
para

a invasão do Iraque

Bush agora diz que Saddam 
'linha 

condições" de fazer armas nucleares

O presidente Geoige W. Bush

deu ontem uma nova versão

determinar a invasão do

}ue. Em entrevista de quase

uma hora ao jornalista Um

Russert, do programa 
"Meet

the Press", da rede NBC,

Sarantiu 

que o ex-ditador

addam Hussein tinha 
"a

capacidade de produzir armas

arsenal de armas químicas e

biológicas foi encontrado,

conforme denunciara dias antes

George Tenet, diretor da

de destruição em massa". E AgônciaCentralde Inteligência

admitiu que o tão propalado (CIA). (Página 14)
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Derrota de Palocci

A primeira reunião depois da reforma do Ministério,

x\. sexta-feira, foi uma derrota para o ministro da Fazenda.

Antônio Palocci. Ao determinar que sejam mantidos os K$

12 bilhões previstos para investimentos federais no Orça-

mento de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

desautorizaou o ministro.

Recorde-se que Palocci, sem consultar o presidente Lula

nem o chefe da Casa Civil. JoséDirceu, inopinadamente veio

a público anunciar que iria contingenciar R$ 4 bilhões do

total previsto para investimentos na lei orçamentária apro-

vada pelo Congresso.

Com isso. Palocci tentava obrigar o governo a reduzir

para R$ N bilhões o total de investimentos, que o Congresso

elevara para R$ 12 bilhões, mediante uma dura negociação

conduzida pela relator da proposta, deputado Jorge Bittar

(PT-RJ).
A decisão de Lula mostra que o jogo está mudando e o

prestígio da equipe econômica (leia-se, governo paralelo do

BC) está em queda livre.

Dois governos
Ao desautorizar Palocci,

Lula deu uma demonstração

de que o governo do PT está

mesmo disposto a enfrentar

o governo do BC, porque até

agora quem vinha mandun-

do na administração era o

presidente do Banco Central,

Henrique Meirelles, o alter

ego de Palocci.

Compensação

Para não desmoralizar

Palocci, o presidente Lula

permitiu que haja outro tipo

de contingenciamento, atra-

vés da redução da previsão
de receita de custeio entre

R$ 2.5 bilhõesc RS 3 bilhões

c du diminuição das emen-

das purlamentures em cerca

de R$ 3 bilhões.

Com isso, o contigencia-

mento inicial seria entre R$

5,5 bilhões a R$ 6 bilhões, se

fosse concretizado.

Hipóteses

Esse novo contingência-

mento, aparentemente maior

do que os R$ 4 bilhões pre-
tendidos por Palocci, na ver-

dade é apenas hipotético.

Lula está convicto de que
será possível atingir o volu-

me de receita previsto pelo
Congresso e assim não pre-
cisará haver nenhum contin-

genciamento.

Arrecadação

Quando autorizou Paloc-

ci a anunciar o contingência-

mento alternativo. Lula já sa-

bia que a arrecadação federal

em janeiro tinha sido superi-

or à previsão do mês em mais

de R$ 1 bilhão, demonstran-

do ser possível até ultrapas-

sar a receita estimada para
este ano, que é de pouco mais

de R$ 406 bilhões.

Portanto, é mais do que

provável que não seja neces-

sário fazer nenhum contin-

genciamento. Podem apostar.

Golpe de mestre

Além de desautorizar Pa-

locci. Lula e a ala desenvol-

vimentista, hoje amplamen-

te majoritária no governo, co-

locaram o ministro da Fa-

zenda numa posição delica-

díssima perante os parlamen-
tares. Na semana passada,
Palocci levou pancadas sem

parar no Congresso, tanto na

Câmara como no Senado, por
anunciar o contingenciamen-

to de R$ 4 bilhões. E nenhum

líder da base aliada subiu à

tribuna para defender o mi-

nistro da Fazenda.

Esta semana, vai ser um

verdadeiro festival.

Contradição

Na saída da reunião mi-

nisterial, Palocci já tentou

acalmaroCongresso, di/.en-

do que os valores liberados

pelas emendas parlamenta-
res serão atendidos desde o

início e crescerão à medida

em que a receita aumentar.

Como a arrecadação já
aumentou RS I bilhão no

primeiro mês do ano, repita-

se, não haverá nenhuma re-

dução da emendas parla-
mentares. Mesmo assim,

Palocci vai ser o prato-do-
dia dos debates no Con-

gresso.

Reincidente

Ah decidir isoladamente

pelo 
contingenciamento, Pa-

locci pelu segunda ve/. to-

mou uma resolução impor-

tante sem ouvir Lula nem

Dirceu. A primeira vez foi

ao resolver fazer acordo com

o Fundo Monetário Interna-

cional, quando o presidente
estava no exterior.

O pior é que Palocci, ao

lado de Henrique Meirelles e

de Anne Krueger, a dama de

ferro do FMI, convocou a

imprensa e anunciou o acor-

do justamente no mesmo mo-

mento em que Lula dava en-

trevista no exterior afirman-

do que só haveria acordo com

sua prévia aprovação.

Cobrança

Lula ficou furioso com Pa-

locci e Meirelles. Ao voltar,

numa reunião no Planalto,

com participação de outros

ministros e até membros do

segundo escalão, o presiden-
te fez uma cobrança dura.

Mas Palocci, pelo visto,

não aprendeu a lição.

Inocente útil

Sem entender de macroe-

conomia, mas pensando que
entende, Palocci na verdade

tornou-se um inocente útil

nas mãos de Henrique Mei-

relles, que é uma raposa, em

todos os sentidos, possíveis
e imagináveis. Se é que vo-

cês me entendem, como di-

zia o genial Maneco JVIüller,

quando se assinava Jacinto

de Thormes.

Últimas

O deputado federal Ber-

nardo Ariston (PMDB-RJ)
encaminhou pedido de lnfor-

maçfto à ministra das Minas

e Energia, Dilma Rousseff,

para que se pronuncie sobre

o oleoduto que a Petrobras

C^Mnde 

construir para re-

em Sfio Paulo o óleo

produzido no Rio de Janeiro
e no Espírito Santo.

"É 
absurda a idéia de ins-

talação de um oleoduto que

passaria por 19 municípios do

estado do Rio de Janeiro, onde

se concentram importantes

áreas de proteção ambiental,

cruzando mais de 100 cursos

de água, diversas estradas es-

taduais e até a BR-101", ad-

verte Bernardo Ariston, com

justa razão.

Viegas afirma 
que 

Defesa não

está 
preparada para 

cortes

Ministro calcula que 
falta de recursos para gastos 

necessários ultrapasse os 5(Y/<

Bicho papão
Na realidade, o tal con-

tingenciamento proposto

por Palocci era apenas mais

um dos criativos argumen-

tos inventados por Mei-

relles e seus golden boys,

para assustar o governo e o

mercado com o bicho papão
da possibilidade de volta

da inflação.

Ao fazer um pronuncia-
mento da tribuna sobre a

morte de d. Kyola, mãe do

ex-presidente José Sarney, o

senador Edison Lobfto (PFL-
MA) pediu a transcrição do

artigo escrito por Hélio Fer-

nandes na Tribuna da Im-

prensa sobre a personalida-
de generosa, serena e sábia

da grande matriarca mara-

nhense, a quem o Jornalista
conheceu pessoalmente.

Para reverter sua queda de

popularidade, o presidente Ge-

orge W. Bush deu entrevista

ontem a um dos principais pro-

gramas da TV americana. Foi

uma vã tentativa. O presidente é

igual ao pai, quejpeideu 
a reelei-

çâo contra Bill Clinton. Pode ir

dando adeus à Casa Branca.

PUNTA ARENAS (Chile) -

Ocontingenciamentodas verbas

orçamentárias pegou de surpresa

oministroda Defesa, José V iegas

Filho. 
"Não 

nos preparamos para
isso", disse Viegas, durante

viagem de volta da Antártica,

onde foi celebrar o aniversário

de 20 anos da Estação

Comandante Ferraz. 
"Pelo

contrário: nossacontaerudemais

recursos."

Segundo Viegas, aestimati va

no governo tem sido a de que,
coin um aumento da arrecadação

ao longo do ano, em função do

crescimento econômico, haja

mais recursos disponíveis. E a

perspectiva apresentada pelo
ministro do Planejamento, Guido

Mantega, era de que não se

repetisse o contingenciamento

do ano passado, quando R$ 13

bilhões do Orçamento ficaram

bloqueados.

Viegas esteve na quarta-
feira com o ministro-chefe da

Casa Civil, José Dirceu, e o

presidente do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES),

Carlos Lessa, para conversar

sobre a licitação de 12 caças,

no valor de US$ 700 milhões,

Sue 

devem começar a ser pagos
epois de 2007. O tema do

contingenciamento não foi

tocado. Klc soube da notícia pela
imprensa e não tinha a

informação sobre como seu

ministério seria afetado desta vez.

No ano passado, a Defesa foi o

ministério com o segundo maior

corte, em números absolutos, e o

primeiro, em percentagem. Dos

R$ 4,7 bilhões previstos para
custeio e investimentos, R$ 1,3

PT paulista quer

Lula no palanque

para reeleger

Marta Suplicy

SÀO PAULO - São Paulo

deverá ser a única capital do País

onde o presidente Luiz Inácio Lula

da Silva vai subir no palanque do

candidato de seu partido na

campanha das eleições muni-

cipais. A proposta será levada a

Lula nos próximos dias pelos
dirigentes do PT. Na avaliação

dos petistas, a prefeita Marta

Suplicy (PT), pré-candidato à

reeleição, não pode correr riscos

de perder, por isso querem uma

atuação mais agressiva do

presidente. Já quanto a presença
de Lula nas campanhas em outras

capitais, a cúpula do partido
acredita que tem de ser dosada,

para não desagradar aos aliados.

Até o fim do mês, o partido vai

convocar uma reunião com suas

bancadas noCongresso para definir

uma estratégia de atuação. A idéia

inicial é realizar caravanas a partir
de junho em 450 

"cidades-pólo".

Ainda dentro dos passos para a

sucessão, será realizado um

seminário em abril com todos

candidatos e dirigentes de cidades

onde há geradoras de TV. O PT

nacional pretende dar orientações

sobre como produzir os

programas, ler pesquisas, se

comportar com a mídia e gerar
fatos políticos. A atenção especial

que os petistas querem dedicar a

São Paulo também se deve ao fato

de o partido ter praticamente
fechada uma coligação com o

aliado nacional PMDB. Segundo

os dirigentes, o partido do ex-

governador Orestes Quércia não é

indispensável para vencer, mas a

união se toma simbólica por causa

do acordo nacional.

A idéia de longo prazo dos

petistas é construir um novo bloco

político-social no País, com olhos

nas eleições de 2006. É por isso

que a direção nacional dos dois

partidos gostariam de ver um

peemedebista ocupando o posto
de vice de Marta.

Também de olho em 2006,

quando será uma forte candidata

ao governo do Estado, caso seja

reeleita agora, a prefeita já
convidou seu secretário de

Governo, Rui Falcão, t

Mauro Braga a Redação

fatoOtribuna.inf.br

Viegas participou na Antártica das comemorações dos 20 anos da Estação Comandante Ferra/

bilhão não foidesembolsadn. Para

este ano, o recurso orçado, antes

do contingenciamento, era de R$

4,1 bilhões. A despesa global da

Defesa, incluindo salários e

aposentadoria, é de R$28 bilhões.

Viegas calcula que, nas três

Forças, o 
"índice 

de

indisponibilidade". ou seja, u fui tu

de recursos para gustos
considerados necessários,

ultrapasse os 50%. 
"Quundo 

se

ví a necessidade material dus

Forças Armadus, se percebe
facilmenteque há um hiato muito

forte entre disponibilidade e

necessidade", acrescentou o

ministro, citando as viaturas

muito antigas e os blindados à

espera de manutenção no

Exército, a falta de recursos para

construção e manutenção de

navios e a situação dos aviões da

FAB, que, segundo ele. 
"estão

perigosamente velhos"

O ministério acumula até

mesmo dívidas trabalhistas, por
falta de dinheiro para suprir

direitos como vule-trunsporte e

creche. Apesar de a maior parte
dos recursos ser canalizada pura a

folha de pagamentos c

aposentadorias, as Forças

Armadas não vão trocar o

recrutamento do serviço militar

obrigatório pela contnitação de

soldados exclusivamente

profissionais, que reduziria o

efetivo e, em tese, aumentaria a

eficiência. Mas. emeontrapartida

lembrou Viegas, os salários

tenderiam a subir.

Segundo ele, os alistados no

Exército continuarão sendo pelo
menos 70 mil homens 

"Oxalá

possamos voltar aos 100 mil

homens do passado", afirmou

V iegas, j ustificando que o regime

de recrutamento 
"mantém 

o

Exército presente e coerente com

a sociologia do País" Mas ele

ressaltou que a gestão da Defesa

passará por 
uma 

"«engenharia",

destinada a 
"racionalizar 

o gasto''
O ministro adiantou, ainda,

que espera dotação es|xrcial de

RS 300 milhões para a
"revitalizaçãoeorelançamento"

do programa espacial brasileiro,

abalado pela explosão de um

Veículo Lançador de Satélite,

no ano passado, em São José d< >s

Campos.

Potencial do 
governo 

será usado

para gerar 
empregos, diz Lula

SÃO PAULO - O presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva

alertou sábado, durante

entrevista na inauguração do

programa TV CUT. que foi ao

ar pela Rede TV!, que pretende
canalizar todo o potencial de

investimentos do governo
federal, da Caixa Econômica

Federal e do Banco do Brasil

para fomentar a geração de

empregos.

De acordo com o presi-
dente, isso será feito com o

repasse de recursos para o

saneamento básico e habi-

tação, além da aprovação de

projetos para a construção de

novas indústrias. 
"Os 

em-

pregos só virão com o

crescimento econômico e com

a distribuição de renda, fora

isso não há milagre".

O presidente reafirmou que
a geração de empregos é uma
"obsessão" 

do seu governo.
"É 

uma obsessão de um

homem que ficou desem-

pregado por um ano e três

meses, durante a grande crise

de 1965. Eu sei o que é ficar

desempregado, devendo alu-

guel, devendo conta de luz,

devendo conta de água e.

portanto, eu sei como o

trabalhador sofre", lembrou

Ele também recordou que o

Brasil tem vários problemas

que sc acumularam durante

séculos e foi taxativo, que não

será possível resolver todas as

dificuldades em quatro anos

de mandato e salientou: 
"A

gente não consegue resolver

essas coisas como se fosse num

passe de mágica. Nós temos

vários problemas no Brasil para
resolver, e eu tenho consciência

que eu não posso resolver

todos, mas vou resolver aqueles

que eu posso".

Senado ainda não votou 
pauta

que 
motivou convocação extra

BRASÍLIA - O Senado inicia

hoje a sua última semana de

convocação extraordinária sem

que tenha votado, no plenário,
até agora, uma matéria sequer

dentre as que constavam da

pauta encaminhada pelo

presidente Luiz Inácio Lula da

Silva para o período. Ao

contrário da Câmara, que votou

algumas matérias da

convocação, inclusive a lei de

biossegurança, o Senado não

votou ainda a reforma do

Judiciário, a lei de falências e a

criminalização da violência

doméstica, entre outras, durante

a convocação extraordinária,

que termina na próxima sexta-

feira.

O plenário do Senado votou

apenas medidas provisórias,

que, por dispositivo consti-

tucional, têm prioridade de

votação, mesmo que não

constem da pauta de convocação

extraordinária, e enquanto não

são votadas trancam toda a

pauta. Na quinta-feira passada,
o plenário do Senado votou três

MPs - a que autoriza

contratações temporárias no

Conselho Administrativo de

Defesa Econômica (Cade), a

que abre prazo de dez anos para
revisão de aposentadorias e uma

que permite a troca de

certificados do Tesouro para o

governo do Rio de Janeiro pagar
servidores aposentados -

desobstruindo, finalmente, a

pauta de votações na Casa.

O período de 26 dias de

convocação, com 20 dias úteis

de trabalhos - 
que garantiu a

cada um dos 18 senadores e 513

deputados o recebimento de R$

25,6 mil de salários (um do mês

e dois pela convocação) - serviu,

pelo menos no Senado, apenas

para a realização de audiências

públicas de instrução das

matérias em tramitação. A

Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania (CCJ), por
exemplo, vai ouvir, nesta última

semana de convocação, o

presidente do Supremo Tribunal

Federal, ministro Maurício

Corrêa, e talvez ainda o ministro

da Justiça, Márcio Thomaz

Bastos.
O relator da proposta de

emenda à Constituição da

reforma do Judiciário, senador

José Jorge (PFL-PE), porém,
tinha considerado que esses,

como os demais depoimentos já
feitos na comissão, seriam

desnecessários porque a matéria,

que tramita há mais de 12 anos

no Congresso Nacional, já foi

por demais debatida e estudada.

Na Comissão de Assuntos

Econômicos, a lei de falências

também continuará sendo

debatida, com audiências

públicas para ouvir o secretário

nacional de Economia Solidária

doMinistériodoTrabalho. Paul

Singer, e o representante da

Associação de Trabalhadores

em Empresas de Autogestão.

Luigi Humberto Verardo. O

relator da matéria, senador

Ramez Tebet (PMDB-MS),

quer 
ouvir ainda representantes

do Ministério Público, antes de

concluir seu relatório sobre a lei

de falências. (Agência Brasil)

PT: convocação foi maléfica 
para 

Congresso

PMDB, deputado Michei Temer

(SP), devem insistir pan que seu

partido fique com a vaga.

Os vereadores e dirigentes
municipais do PMDB, ao contrário

de QuérciaeTemer,querem fechar

o acordo com o PT mesmo sem a

vaga de vice. Isso porque os

peemedebistas 
locais estão mais

interessados nos cargos e

secretarias que vão ocupar a partir
do ano que vem. caso Marta seja

reeleita. A principal área de

interesse é a habitação

ll

Mesmo depois de terem

ganho R$ 1.908 para cada um

aos 20 dias úteis de trabalho,

os parlamentares não ficaram

satisfeitos com a convocação

extraordinária do Congresso,

feita pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva. Na

avaliação de líderes da base

aliada ao Palácio do Planalto, a

convocação trouxe prejuízos
irreversíveis para o Poder

Legislativo. 
"A 

convocação foi

maléfica para a imagem do

Congresso", afirmou o líder do

PT na Câmara, deputado

Arlindo Chinaglia (SP).

Ele argumentou que a

imagem do Legislativo se

desgastou porque ficou a

impressão para a sociedade de

que 
os deputados não traba-

lnaram durante o período
normal de funcionamento do

Congresso, ao longo de 2003.

A estimativa é que o governo
tenha gasto cerca de R$ 50

milhões com o pagamento de

adicional de RS 25.440 a cada

um dos 513 deputados e 81

senadores, além do salário

mensal de R$ 12.720. Os

gastos também incluem o

pagamento de extras aos

servidores da Câmara e do

Senado.
Nesta quarta e última

semana da convocação ex-

traordinária do Congresso, os

deputados vão tentar aprovar,

na comissão especial, o projeto
de lei que regulamenta as

parcerias público-privadas
(PPP). A idéia é aprovar a

proposta no plenário da Câmara

antes do fim da convocação.

Mas antes de votar o PPP. os

deputados terão de votar duas

medidas provisórias, que

passarão a trancar a pauta da

Câmara a partir de amanhã.

I
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Americano delido 
por gesto

obsceno retoma aos EUA

CURITIBA - O norte-

americano Douglas Allan

Skolnick deixou o País on-

tem, em um vôo fretado

da companhia Air 2000,

às 8h29, no Aeroporto In-

ternacional de Foz do

Iguaçu, de volta para os

Estados Unidos junto com

um grupo de 92 turistas.

Skolnick foi detido pela
Polícia Federal ao chegar

no Brasil na sexta-feira, e

fazer um gesto obsceno

enquanto era fotografado

peloserviçode imigração.

Ele foi solto sábado, após

pagar uma multa de R$ 50

mil que será convertida

para o Lar dos Velhinhos

e o Centro de Nutrição

Infantil.

Skolnick é bancário

aposentado e mora em

New Jersey. Ele chegou

com um grupo de turistas

em um vôo fretado vindo

de Santiago, ( 
'liile. 

e após

ser preso em flagrante por
desacato, ficou detido em

uma cela da Polícia Fede-

ral. Na madrugada de sá

bado foi julgado pcl<> juiz
federal Rony Ferreira.que

arbitrou sua multa edecrc

tou a prisão domicfÚur no

Hotel Cataratas, onde o

turista se hospedou.

Na tardo de sábado,

Skolnick foi escoltado ate

uma casa de câmbio e tio-

cou seus dólares para o

pagamento da multa. Se-

gundo a Polícia Federal, o

vôo em que Skolnick via-

jou já estava programado

para decolar na manhã de

ontem.

Polícia 
procura 

matadores

de sindicalista no Pará

BELÉM - A polícia do

Pará ainda não tem qual-

quer informação sobre o

paradeiro dos pistoleiros

que na noite de sábado as-

sassinaram com dois tiros

no peito o diretor do Sin-

dicato dos Trabalhadores

Rurais de Rondon do Pará.

no sul do Estado, José de

Ribamar Pereira, de 47

anos. Ele foi morto na

frente de sua residência

por dois homens que esta-

vam em uma motocicleta

Após o crime, os crimi-

nosos fugiram em direção

à rodovia BR-222. que liga

o município à Marabá. As

primeiras investigações

apontam para mais um cri-

me de encomenda na re-

gião ligado à disputa pela

posse da terra.

Pereira era maranhense

e deixou três filhos. Ao

ouvir o primeiro tiro. os

filhos e a mulher dele ain-

da correram para socorre-

lo. Mas, antes de fugir, os

criminosos ainda desferi-

ram outro disparo ao ver

que o sindicalista ainda

estava vivo.

A Comissão Pastoral da

Terra e a Federação dos

Trabalhadores na Agricul-

tura (Fetagri), a qual Pe-

reira era filiado, informa-

ram que o sindicalista ti-

nha atuação destacada na

organização de acampa

mentos de lavradores sem

terra que ocupam algumas

fazendas em Rondon do

Pará. 
"Não 

há dúvida de

que ele foi morto a mando

de fazendeiros", mirante o

presidente da Fetagri no

Pará, Antonio de Souza

Carvalho, o Cuja/.eiras.

Em dezembro de 2000,

o presidente do sindicato,

José Dutra da Costa, o

Dezinho, foi assassinado a

tiros por um pistoleiro,
também na porta de sua

casa. O fazendeiro Délcio

Nunes, o Delsão, responde

a processo acusado de ser o

mandante do crime. Ele

está tentando paralisar o

processo no Tribunal de

Justiça do Pará.

Democracia e redemocratizacão

A representatividade é falsa,

mas o 
que 

colocar no lugar?

1964 

durou 20 anos no Poder, vai durar muito

mais do que Ímo na lembrança. E se os militares

no Poder deixaram recordações amargas e nega-

tivas, fora do Poder implantaram a marca positf-

va, que pode ser traduzida no slogan: 
"Ditadura

nunca mais".

***

E 

embora a Democracia seja muito tênue, frágil e

sempre desgastada, não há dúvida de que com o

exercício dela, pelo menos não existe ditadura. Não é

que a Democracia seja completa, satisfatória, agradá-

vel, reconfortante e igualitária. Nada disso. O sistema

representativo tem algumas vantagens, mas suas fa-

lhas são mais do que visíveis, lamentáveis e aparente-

mente incontornáveis, inconsertáveis, jamais chega-

rão perto da necessidade da coletividade.

**•

Logo 

depois da Segunda Guerra Mundial, per

diram a Wlnston Churchill uma definição so-

bre democracia. E de, fraslsta e definidor, respon-

deu logo, de fôrma irrevogável: 
"A 

Democracia é o

pior dos regimes, excetuados naturalmente todos os

outros". Melhor e mais certeiro, impossível.

*•*

Depois 

de dezenas e dezenas de encontros, reuni

fies e conversas sobre a chamada Frente Ampla,

foi decidido apresentar um Manifesto que seria assi-

nado por João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino.

Como os 2 ex-presidentes estavam no exterior, Carlos

Lacerda foi encarregado. Como iria assinar o Mani-

festo, teve constrangimento em redigi-lo.

lediu então a este repórter, que escrevendo

durante toda a vida, dezenas e dezenas de

T

laudas diárias, não teria nem teve o menor

problema. Lacerda acompanhava tudo. E fica-

va revoltado quando eu escrevia a R-E-D-E-M-

O-C-R-A-T-I-Z-A-Ç-Â-O de 1945. Com a con-

seqttente convocação da Assembléia Nacional

Constituinte, também condenada por Afonso

Arinos sempre, e por Bernardo Cabral agora e

desde 1988.

Ecomo 

o relacionamento Lacerda-Helio Fernan

des era claro, simples, elucidativo, discordáva-

mos com veemência (até na prisão) e concordávamos

com entusiasmo, (principalmente em Liberdade). Di-

zíamos tudo, um ao outro.

*•*

Lacerda 

pegou logo a primeira lauda do texto,

e criticou como se estivesse atirando com um

míssil: 
"Você 

tem a mania, Hélio, de usar essa

palavra REDEMOCRATIZ AÇÃO. Quando é que

tivemos DEMOCRACIA no Brasil?** Era verda-

de, corrigi o texto. Primeiro, porque concordava. E

segundo, porque eu apenas redigia.

•••

A 

representatividade é falha, corrupta, não signifi

ca a vontade da coletividade, quase sempre fica

marcada pela compra e venda de votos. Na República,

com as 
"eleições 

a bico de pena", valia a vontade do
"coronel 

do interior". Depois, a partir de 1960, foi
"entronizado 

o coronel eletrônico", a televisão. Será

impossível fugir do primeiro, não existe uma única

possibilidade de escapar do segundo.

rsprssentstividads é controlada por dinhei

.ro, isso vem doe tempos de grotões e igarapés.

Depois, com a televisão, a exigência de dinheiro, de

troca de favor, de domínio, foi se completando. Os

homens da publicidade criaram uma frase-slogan,

genial: 
"Quem 

não anuncia, se esconde". O Cha-

crlnha, genial pela própria natureza, veio com

chavão perfeito e popularísaimo: 
"Quem 

não co-

munica, se trumbica".

Os 

dois, maravilhosos. Só que o primeiro, surgiu

da técnica. O do Chacrinha, da intuição, que ele

tinha em alta dose e melhor do que ninguém.

Estamos 

caminhando para duas eleições impor

tantíssimas. 1 - A municipal, em outubro de

2004, este ano. 2 - A de presidente da República,

em outubro de 2006. As duas interligadas, entre-

laçadas, quase Irmanadas. Mas com vantagens

que não podem ser desconhecidas, para todos que

têm dinheiro. É triste, lamentável, verdadeiro,

mas o que fazer?

***

PS - A representatividade é sempre falsa. Mas o que é

melhor do que ela? Ainda esperamos as reformas.

Entre estas, o fim dos suplentes, a mudança de parti-

dos, e principalmente a PROIBIÇÃO DE MUDAN-

ÇA DE MANDATOS.

PS 2 - 
Quem foi eleito deputado, tem que ficar os 4

anos na Câmara. Eleito senador, tem que cumprir

oe 8 anos. E assim em diante.

PS 3 - 
Quem quiser mudar, renuncie 1 ano antes, e se

candidate a um cargo executivo. Ser eleito para o

Legislativo e no dia seguinte estar no Executivo,

excrescéncia.

Hélio Fernandes
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Segundo o ministro Ciro Gomes numero dv desabrigados chega a mais de 76 mil pessoas

Chuvas 
já 

causaram 
prejuízo 

de

R$ 200 milhões em todo o País
ABf

BRASÍLIA - Já tomam R$

200 milhões o* prejuízos pro-
vocados pelas chuvas cm todo

o Brasil, segundo o ministro

da Integração Nacional. Ciro

Gomes, que falou sobre o pro-

blema em entrevista concedi-

da ontem no Palácio do Pia-

nalto. Ele informou que o to-

tal de pessoas desabrigadas

chega a 76.338. O Nordeste

é a região mais prejudicada,
especialmente os estados do

Piauí e Pernambuco. No

Piauí, o número de desabri-

gados chega a 17.830 e o

contingente de desalojados

a 18.471. Em Pernambuco,

há7.537 desabrigados e 1.731

desalojados.

O ministro classifica como

desabrigadas as pessoas que

perderam suas casas, mas já

estão abrigadas noutro lo-

cal e desalojadas aquelas

que ainda não estão em abri-

gos. O governo liberou R$

32 milhões para ações a se-

rem desenvolvidas emer-

gencialmente 
- em uma pri-

meira fase, de reparação dos

danos.

Nessa fase, as vítimas das

cheias estão sendo assistidas

com alimentos, medicamen-

tos, água potável e medidas

de resgate das pessoas que se

encontram isoladas pelas en-

chentes. Até o momento, fo-

ram liberados 32.797 cestas

básicas, sendo, cada uma, su-

ficiente para alimentar uma

família de cinco pessoas por
um período de duas semanas.

O Ministério da Saúde dis-

tribuiu 2.SOO quilos de medi-

camentos contidos em 411

kits com produtos para o com-

bate de doenças típicas do

período das chuvas, como a

leptospirose e a cólera. 
"Não

há reservas para atender as

vítimas nessa fase. Os 32 mi-

Ihões de reais são mais que
suficientes, e, se for necessá-

rio reforçar, será reforçado",

disse o ministro.

Ciro Comes destacou que
uma segunda fase será

implementada após o térmi-

no das chuvas. Ele informou

que ainda não é possível es-

timar quanto o governo des-

tinará para recuperação ou

construção de novas casas e,

também, com a recuperação

de estradas, além de outras

obras de infra-estrutura ne-

cessárias. Mas salientou que
essas providências só serão

tomadas após estudos de vi-

abilidade dos projetos. 
"Este

esforço de recuperação tem

que ser feito fora de uma

lógica de emergências",

afirmou Ciro Gomes,

frisando que o governo não

vai reconstruir casas em

locais de riscos.

— 
Chuva no Nordeste atinge recorde histórico—

O Instituto Nacional de

Meteorologia (Inmet) regis-

trou. no mês de janeiro, vo-

lume de chuva no Nordeste

que chegou a 600 milíme-

tros por mês. seis vezes su-

perior à média para o perío-
do na região, atingindo re-

corde histórico. A chuva

não só veio em janeiro,
como veio em proporções
sem precedentes, comentou

o ministro da Integração Na-

cional, Ciro Gomes, após

reunião ontem com o grupo
interministerial, composto

por representantes dez mi-

nistérios, com o objetivo de

gerenciar as ações emergen-

ciais de assistência às vítimas

das chuvas.

Embora a previsão seja de

diminuição da chuva a partir
de quarta-feira, o governo já
se prepara para possibilida-
de de outras enchentes e con-

seqüentes desabamentos a

partir de abril, período
costumeiramente de chuvas

no Nordeste. Nós ainda

estamos ponderando que o

problema vai se agravar,

alertou Ciro.

De acordo com o diretor

do Inmet, Antônio Divino

Moura, avalia-se que o fenô-

meno de janeiro no Nor-

deste tenha sido provoca-
do pela alta temperatura do

mar na região de Sergipe.

A partir de quarta-feira ha-

verá intensificação das

chuvas nos estados do Rio

de Janeiro e São Paulo,

dessa vez um fenômeno

próprio das chuvas de ve-

rão. prevê o Inmet.

As tempestades de verão

atingir um volume de 50

mi límetros de água por dia.

O normal para meses de

fevereiro nos estados são

180 milímetros por mês.

(Agência Brasil)

Segundo o ministro Ciro Gomes, número de desabrigados chega a mais de 76 mil pessoas
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!Nelson
Carneiro

Há 40 anos

PSD questiona

legalidade

do PCB

IVÍsnchete du

TRIBUNA DA

IMPRENSA de

N-9 de fevereiro
de I9ft4:

¦Peuedlatas

levantam-se

contra legall-

dadedoPCB

Na 
página

3: Os deputa-

dos da 
'ala 

rebelde' do PSD,

tendo & frente os deputados

Armando Falcão, Nilson Cur-

neiro, Olavo Costa, Benedito
Vaz e padre Vidigal, vâo reu-

nir-se no dia 20, em Brasília,

para tomar medidas contra u

direç&o do partido. Os 
'rebel-

des' vâo interpelar o almirante

Emftni do Amaral Peixoto, pre-
sidente nacional do PSD, so-

bre o que chamam 
"participa-

(Ao do PSD no plano de comu-

HMt do País". Os integran-

tes do grupo insurgem-se con-

tra compromissos assumidos

por Amaral Peixoto com o pre-
sidente Jo8o Goulart, à revelia

do partido.

Esquerda: Arraes-65
"Reunidos, 

há três dias, no

Rio. grupos esquerdistas deci-

diram condenar, formalmente,

a campanha política subversi

va do deputado Leonel Brizola

e, simultaneamente, lançaram
a candidatura do governador
de Pernambuco, Miguel Arra
es, A Presidência tia República.
A reuniflo foi realizada ft reve-

lia do ex governador gatlcho,
que sr WOIIttuva no ftstadodo

Rio, e dela resultou um docu-
mento político que |rt foi entre

aue (mas ainda nfio respondi-

3o) ao sr. Brizola. O emissário

é pessoa de confiança de Arra-
es III 

"Esse 
grupo de esquer-

da, do qual participam líderes

sindicais, representantes da área
intelectual de esquerda (Di Ca-
valcânti à frente), da Frente

Parlamentar Nacionalista, ex-
clui a possibilidade do golpe de

Estado, embora admita que uma

solução extralegal seja dada ao

processo político brasileiro no

momento em que a radicaliza-

;fio da campanha eleitoral con-
duza a uma provável vitória do
senhor Carlos Lacerda. Não
dizem como, nem quais os

métodos que seriam adotados".

(Fatos & Rumores/Em Primei-
ra Mflo)

Neiva: Leonel candidato

No entender dos deputados

que integram as esquerdas, a
antecipação do problema su-

cessório é uma tentativa vã de
alguns candidatos de tentar
"parar 

o tempo" e desviar a

atenção da opinião pública para
o problema maior que é o das
reformas de base. O deputado
Neiva Moreira, por exemplo,

considera que a não apresenta-

ção da candidatura do deputa-
do Leonel Brizola levará o elei-

torado popular a uma frustra-

ção que, certamente, desembo-
cará numa InsurreiçBo.

CSN Inveiitlga armait

Círculos do Conselho de

Segurança Nacional informa-

ram, ontem, que alguns agen-
tes encontram-se em Governa-
dor Valadares, Minas, Investi-

gando denúncias da existência
de armamento pesado em po-
der de fazendeiro», destinado
a Impedir a execução do de-
creto de desapropriação da fa-
zenda pertencente ao Frigorí-
fico Anglo.

¦Negado envio de tropa
"OI 

Exércitoe a IV Região
Militar não enviaram nem man-
têm qualquer tropa em Oover-
nador Valadares, Minas. Não
tendo, deste modo, havido ne-
nhum choque armado entre
militares e camponeses". (...)
"Apenas 

foi enviado um capi-
tão a Oovernador Valadares

Íiara 

fazer um reconhecimento
ocal, o qual constatou estar a

cidade em ordem etc."

¦Começa o Carnaval

O Carnaval carioca começa
hoje, sábado, oficialmente, às
18 horas, na Avenida Presiden-
te Vargas, e vai 

prolongar-se
até a madrugada ae quarta-fel-
ra, na maior maratona de festas

populares do mundo. O povo
vai viver not bailes dos gran-
des clubes, nos tablados das
via* 

públicas 
ou mesmo como

simples assistente dos tradicio-

nais desfiles das escolas de sam-
ba, préstitos, ranchos ou con-

juntos de frevo pernambucano,
quatro dias de intensa vibração,
só descansando quando cessa-

rem os tamborins, anunciando o
término da festa do povo.

(Olidio Aragüo)

Os conceitos emitidos nos artigos
nào representam necessariamente

a opinião do jornal sendo de
responsabilidade dos articulistas
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Opinião

Nova carga tributária

Oalrla Lopes Filho

teu-se o pontapé Inicial, usan
termlnoíouD do a terminologia futebolís-

tlca do presidente Lula, para a

elevação de carga tributária de-

corrente da Emenda Constitucio-

nal n." 42/03, a da reforma trlbu

tárla. Ela vai aumentar a nossa

carga tributária para nível do Pri-

metro Mundo. Já se superou a dos

Estados Unidos e do Japão. Vai-

se empatar com a da França, ao

situar-se o nosso somatório dos

tributos, em 2004, em cerca de

40% do PIB.
Nesse sentido foi editada a

Medida Provisória n.° 164 de 29

de janeiro de 2004, que estendeu

as contribuições para o Pis-Pasep
e a Cofins sobre as importações
de bens e serviços realizadas por
importadores do País.

A dinâmica da política tribu-

tária nos últimos nove anos, bem

entendido oito anos do governo
FHCalabar e um ano do Governo

Lula. tem-se caracterizado por
volúpia arrecadatória alucinada.

O clima que se instalou, nesta já
uuase uma década escorchante, é

de alienação. Examinados os sin-

tomas do ambiente, chega-se a

diagnóstico de aue predomina
um estado patológico, doentio,

configurador de esquizofrenia,

esquizofrenia tributária.
Perdeu-se o contato vital com a

realidade econômico-social que
fornece os sinais e indicadores que

possibilitam a instituição de trlbu

tos sadios, sob o ponto de vista de

sua constltuclonalldade e respeito

ft capacidade contrlbutiva dos cl-

dadnos e das empresas do Pai*.

A sltuacflojá superou a capacl-

dade de absorção da contínua e

inclemente elevação do montante

dos tributos que se cobram dos que
os pagam corretamente. Em verda-

de. chegou-se aum pontoemque se

saiu do campo da capacidade con-

tributi va, - a aptidão para suportar a

carga tributária, mantidos os níveis

de bem-estar e de atividade econô-

mica do contribuinte - 
para se situar

diante da sua evidente incapacida-

de contributiva. Esta inversão de

normalidade indica que o contribu-

inte brasileiro seria melhor desig-

nado e com maior propriedade, em

face de sua penosa 
situaçSo, por

padecente tributário.

É claro que, dada essa situação

patológica, os padecentes tributá-

rios reclamam, gritam e podem
até chorar. Há evidente reação

contra o que vem ocorrendo. In-

felizmente, o brasileiro nfio tem

conhecimentos aprofundados da

extorsão tributária de que é vfti-

ma. Protesta-se contra o imposto

de renda, o IPTU, o IPVA. São

impostos que são visíveis e clara-

mente determinados nas cobran-

ças feitas pelos Fiscos.

Há outros tributos, que são

transferidos para o consumidor de

bens e serviços, e vêm embutidos

nos seus preços Unais. Incluem-se

nesse* preços como custos ri-iu

peráveis do povo consumidor. Sflo
tributos pagos neto contribuinte
estabelecido pela lei produtor
rural, Importador, comerciante,
industrial, prestador do serviço
mas recuperáveis como custo tri
butárlo na formação do preço final
de tais bens e serviços. O que os
olhos não vêem, o bolso sente, mas
o cérebro não tem consciência.

Tem crescido exponencialmente
a quantidade de contribuições espe-
ciais e o volume da sua arrecadaçQo
Em 2003, no total arrecadado pela
União de R$ 280 bilhões, eles se
situaram em tomo de 50% da receita
tributária. Constituemoprincipal ins
trumento da sucção tributária.

Essa nova medida provisória n.°
164/04, pouco divulgada pelos mei-
os de comunicação, constitui mais
uma paulada adesnorteara sanidade

tributária do País. É preciso discuti-
la, destrinchá-la, desvendá-la. Eevi -

tar o domínio do rolo compressor
existente no Congresso que aprova
tudo o que o Executivo encaminha
Se falta racionalidade na criação de
tributos, pelo menos, haja justiça e

respeito ã Constituição. Eoque deve
se buscar, discutindo essa medida

provisória.

Osirls de Azevedo Lopes Filho é

advogado, professor de Direito

na Universidade de Brasília -

UnB e Fundação Cíetúllo Var-

gas - FGV e ex-secretário da

Receita Federal

Eduardo Portella

Lida Boechat Rodrlguea

O belíssimo retrato sorridente de

Eduardo Portella, publicado no
suplemento 

"Idéias 
do último 31

de Janeiro, lembrou-me, com a

maior nitidez, a primeira vez que
o vl em Salvador, Bahia, durante

o II Coldqulo de Estudos Luto-
Brasileiro». Falava o já famoso

Ernesto Da Cal, espannol e 
pro-

fessor da Universidade de Nova

York, figura importante e de char-
me ainda maior. A sala, em hemi-

ciclo, estava fc cunha. De repente,

surpresa, atentei para um llndíssl-

mo par de mãoi que repousavam

no colo do meu vizinho. Eram
lindas, longas, muito brancas,

quase i materiais, que pareciam
saídas de um quadro de El Greco I

Quem seria o seu feliz possui-
dor? Virei-me. NBo o conhecia.
Pouco depois apurei tratar-se de

Eduardo Portella, estudante da

Faculdade de Direito do Recife
e dos curtos de Pilosofia e Le-
tras de Madri. Sua aparência
era de um jovem inteligentíssi-
mo e altamente intelectualiza-
do, cujo futuro já se previa bri-

lhante. Mas quaisquer que fos-
sem os prognósticos favoráveis,
nem de longe poderiam antever
a singular e extraordinária car-
reira de Eduardo Portella, cida-
dão do Braail e do mundo.

Ao alcançar 70 anos, conser-
vando sua beleza física e diante
da nobreza de sua vida, Eduardo
Portella poderia emergir hoje de
um quadro de Velásquez!

Carlos Sepúlveda, seu ex-alu-
no, dedicou-Ine uma cuidada Mo-

grafia Intelectual, em que suma-

ria suas conclusAes dizendo:
"Eduardo 

Portella é, principal-
mente, um professor, um forma-

dor de geraçAes, (...) um homem

de letras, mas também um ho-

mem de açfio, administrador da

coisa pública, funcionário exem-

plar da gestão da cultura no Brasil

e na Unesco, defensor intransl-

gente, ma* delicado, do multicul-

turallsmo, em todas as facetas".

A Academia Brasileira de Le-

tras dedicou-lhe um valioso volu-

me, 
"Homenagem 

a Eduardo Por-

tella", inserido na Coleção Austre-

gésilo de Athayde, em que apare-

ce, entre outras matérias, a Mesa

Redonda realizada a lOde outubro
de 2000, da qual participaram os

acadêmicos Oscar Dias Corrêa,

Tarcísio Padilha, Nélida Piflon,

Ivan Junqueira e Sérgio Paulo

Rouanet, coordenada pelo presl-
dente Alberto da Costa e Silva.

Ivan Junqueira, atual presiden-
te da Academia, disse da difleul-

dade de tratar de 
"um 

intelectual

sobretudo numeroso, de um ho-

mem que se esgalha no pensador,
no ensaísta, no crítico de idéias,

no mestre de teoria literária, no

acadêmico, no amigo que elegeu

e na figura do homem publico que
todos conhecemos e admiramos.
Por uma questão de fidelidade a

ele mesmo, prefiro aqui recordar
o perfil do astucioso ensaísta que
ele é, ou melhor, que sempre foi

mesmo antes de tudo aquilo que
viria a ser depois ou simultanea-

mente ãs distintas criaturas que
nele se abrigam e se conciliam.

(...) é na Espanha que se inicia a

sua formação de ensaísta e de

crítico de idéias. É ali que. a partir
da leitura das obras de Miguel de

Unamuno. Ortega y (lassei. Javi

er Zubirl e Jullan Marins, toma

forma o embasamento filosófico

S|ue 

Irá Informar toda ii sua MM
stlea e até mesmo, penso eu. a

sua maneira de ser e de ver a

realidade, essa 
"Weltanschaming"

sem a uual ninguém poderá se

3uer 
esboçar uma compreensão

o mundo em uue vivemos".

Continua Ivan Junqueira:
"Portella 

deve muito também,

ainda nessa época, às visitas que
fez & França e à Itália. E às leitu-

ras que posteriormente 
faria do

ilustre hlspanista Mareei Batai-
lion, bem como dos grandes cui-
turalistas alemães Ernst Robert
Curtius, Erich Auerbach e Hugo

Priedrich. (...) Criou há 40 anos

a 
"Revista 

Tempo Brasileiro",

um baluarte do ensaísmo e do

debate de idéias, um reduto ex-

tremo de resistência onde o pen-
samento se recusa a morrer. Bas-

taria isto para que nos definisse-

mos como seus devedores, nós,
seus comensais nesta mesa que
antropofagicamente o devoramos
e lhe celebramos estes 70 anos de

eterna juventude".
Eduardo Portella soube esco-

lher a sua Célia, que com ele em-

pare lha em beleza; ambos for-
mam o mais radioso casal da Aca-
de mia Brasileira de Letras.

LMa Boechat Rodrigues é hia-
toriadora e membro emérito do
Instituto Histórico e Geográfl-
co Brasileiro
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Sumiço

Meu caro. Poderia explicar a
rn/Bo de Saddatri Hussein ler

dataparecido Inteiramente do
noticiário? Onde estd? Ninguém
fala mal* nele, c por uue foi
encontrado num buraco ue rato?

Adoraria ler sobre isso.
Manuel Gonçalves l.andrl-

nhfio - Porto (Portugal)

RESPOSi ADKHKLIOFKR-
NANDKS - Ksiú cada vez mais
visível <|ue houve uni acordo.
Saddam está preso no próprio
Iraque, obteve o "direito" de
ser julgado como prisioneiro
de guerra pelos Tratados de

(íenebra. Nào i torturado, vi-

olentado, nada parecido com
a crueldade contra os t|iie es-

tão encarcerados e encurrala-
dos em (liinntánanio. Tem tra-

lamento cordialisslmo, sem

qualquer opreaafio. Não seria

surpreendente que llush filho

mandasse Saddam mivamen-

te para o Poder. Itush pai nfio

era amigo dele? Todos farsan-

to.

Eleição

Hélio \ ocê visivelmente nfio

gosta do César Maia Mas cie

não vai gnahar no primeiro tur

no. com qualquer adversário?

Pelo menos é .1 minha opinião.

Aurélio Magalhães - Olaria
<R.I)

l<KSP<>STA I>K III I.IO H' K
NANDKs Pessoalmente, ne-
nhum relacionamento com
( e«ar Mala. ( orno alcalde-

fai'tríide-del>il<)lde,iiiii'fiir«an-
te. Não ganha de ninguém no

primeiro lurito. e para IVIIcl-

titule geral, pode perder no
segundo.

Quanto a dizer, "esta ê a
minha opiniAo", só posso pe-
dlr a você que a mantenha,
desde <pie seja produtode con-
vlcçflo.

Oscar

Hélio. 
"Cidade 

dc Deus" foi
indicado para quatro Oscars.
Ganhará algum, ou a decepção
será a mesma de sempre?
Agnaldo Marcondes Gravat -

Rio das ()stras (RJ I

RESPOSTA DK HÉLIO FER-
NANDKS - Foi diferente, Ag-
naldo. Jamais tivemos um fll-
me como esse, indicado para o

prêmio principal em quatro
categorias. Haja o que hou-
ver, nenhuma decepção. Veja

os recursos que eles tem, o que
podemos gastar. Todo o orca-

mento de um filme brasileiro

não chega paru pagara remu-

neração de um artista dos fll-

mes deles.

Pseudo

Do geral, para o particular,
do particular para o geral, um

partido comunista, tem que in-
scrir nos seus princípios a revo-

luçSo como a travessia para che

gar ao porto seguro que é a soei-

edade planificada. Um partido
realmente comunista, mesmo na

sociedade do CAPITAL (para

que ele. lenha mdritos do nome

recebido), jamais ele poderá ter

uma atuação política. direciona

da a elelçfles. a luta por reformas

e. a lula pelo podei que esteja

apoiado em exercer íiinçftes ins-

titucionait. isto tf absolutamente
ile um partido comunista entre

aspas que se vincula a Idtfla cen

trada de reformas,aue caracter! -

/a a lula política da sociedade

capitattlta <?. Ml síntese, este

tipo de 
"partido 

comunista", se

torna reformista e, que nfio tem
nada a ver com uni partido co-

munista que tem ao seu bojo

princípios marxista/leninista e

com o objetivo final de eclodir

uma nova sociedade i^ue tenha

ao ser humano, a prioridade su-

prema e insuperável e que para
se chegar na sociedade socialis-

ta, obrigatoriamente concentra-

dora dos meios de produção,
não irá entregar a GOIABA de

graça. Então um partido comu-

nista, moralmente ele tem que
ser revolucionário, do contrário

tf a negação de um partido co-
munista. que (faça) por merecer

a bandeira que sustenta uma re-
voluç fio/socialista.
Raimundo C. Sampaio - Sal-

vador(BA)

Cizânia

Já refeito da cansativa via-

gem à índia e antes de ver envol-
vido no planejamento de sua pró-
xima viagem, bem que o Lula

poderia ter um gesto de cora-

gem, reunir seu novo Ministério
e seu vice trapalhão para avisar

a todos, de uma forma geral, que
o Governo não vai mais tolerar
deslizes de comportamento de
ninguém, sem exceção, ficando
desde já implícito que não have-
rá contemplação com ninguém.
Fez fora do penico e será incon-
tinenti afastado, demitido, es-

quecido no limbo do desprezo
ou, em cimoN mais graves, en-
tregue ao Ministério Público

Eara 

ser assado na fogueira pú-
11 ca do oprdbrio c da grita po-

pular Só assim Lula poderá
olhar a Naçfio nos olhos e nos

garantir que jamais será coni-
vcnte com a patifaria e nem
fingirá que nfio a vf crescer
como ci/.Ania nos arredores do
seu palácio. O porrete será igual

Íiara 
todos

-Jizabeth Werneck Massa •

Rio de Janeiro iRJi

Convocação

A convocação extra do Con-

gresso, até aqui só foi proveito-
sa para o bolso dos nobres par-
lamentares, está quase sc esgo-
tandoc nada 011 muito pouco da
falsa pauta foi discutido ou apro-
vado. Iiens esperados e deseja-
dos pelo povo como corte do

período de recesso pura simples
ténas anuais dc 30 dias nem
chegaram a ser cogitadas e pas-
saram longe da mesa que, pro-
\ avelmente prefere continuar a
distribuir sinecuras e benesses
anuais a seus membros, sempre
ávidos por dinheiro mas com
muito pouca disposição para
atender os anseios populares, a
não ser no verborrágico discur-
si > do palanque eleitoral de onde

nos mentem descaradamente e
fingem-se de santinhos. Apesar
disto eu gostaria de propor ou-
iro 

projeto que deve gelur a es-

pinha de nossos nobres e mui
cansados representantes: que se
coloque cirtfio de ponto na por-
tu de entrada do Congresso que
deverá funcionar no horário
comercial, de segunda 11 sexta-
feira, com corte de jeton aos
faltosos.
Nazlra Albuquerque Norma-
nl - Niterói (RJ)

Guerreira

Ate que enfim, vejo no go-
verno I.ula. uma guerreira uue
não esqueceu seus ideais dos
anos 70, A ministra Dilma Rons-
sefl demonstrou fibra ao garan-
tira Medida Provisória que cria
novo modelo no setor elétrico,
retirando as estatais Eletrobrás,
l-urnas. Chesf e Eletronorte do
Plano de Desnacionalização, ou
melhor de desestatização. São

pessoas com esse espírito naci-
onalista e de preocupação soei-
ai que também ajudaram a criar
o que é hoje a Petrobras. Preo-
copada não com o déficit na
balança de pagamentos, dívida
externa ou o famigerado mer-
cado, mas com o déficit dos
consumidores que têmpago alto

por suas contas de luz. Parabéns
a ministra, que seu exemplo,
atitude e determinação sejam
seguidos por outros, porque foi

por atitude como essa que espe-
rei e votei no governo Lula.
Maria Lúcia Ferreira Madei-
ra de Freitas - Rio de Janeiro
(RJ)

Economia

O Brasil quase todo priva-
tizadoque Fernando Henrique
legou ao Lula apresentou ao
final do ano passado um cres-
cimento econômico de pouco
mais que zero por cento, uma

inflaçfio de aproximadamente
10 

por 
cento e uma dívida

pública que, apesar de todo*
os esforços do governo, se
revelou sufocante e impagá-
vel. Enquanto isso. a China, o

país mais eetatizado do mundo,
apresentou no mesmo período
um crescimento de quase 10

por cento, uma inflaçfio de 1,2

por cento e um nível da
reservas em moeda estrangeira
de mais da 400 bilhOes da
dólares (o segundo maior do
mundo). Nfio fosse a

permanência da Petrobna aob
controle do Estado, tendo
crescer a produção mineral,
fazendo renaacer a indústria
naval encomendando mais da
20 navios, o Banco do Brasil
financiando a agricultura, o
desastre causado no Braail por
FHC A Cia. teria sido ainda
mais terrível.
Beniamin
Sfio Paulo (SPl^^^H
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Carlos Chagas

Dia de

São Nunca"

Brasília 

- Demonstrou o ministro Antônio Palocci ser

mesmo o condômino de maior forçu e influência no

governo. Terça-feira, pela munhfl, em sucessivas entrevis-

tas, reafirmou que a política econômica nâo vai mudar, que
o modelo continuará o mesmo e que essa história de 

"Plano

B" é bobagem.

Pois nâo haviam transcorrido duas horas de suas declara-

ções e já vinha a público a demonstração prática da teoria

neoliberal. Um dos acólitos do ministro da Fazenda, o minis-

trodo Planejamento, Ouido Mantega, liberou a informação de

que doi RS 12 bilhões do Orçamento da União para investi-

mentoi em infra-estrutura e no setor social, quatro bilhões já
estão congelados. Só serão liberados depois de confirmadas as

receitas, depois que o dinheiro dos impostos entrar nos cofres

públicos. Em outras 
palavras, nodlii do aniversário desse novo

freqüentador das tellnhux, o 
"Slo 

Nunca".

A crueldade do modelo pode ser medida pelo fato de que no
¦no passado o Brasil pagou R$ 147 bilhões de juros du uívldu

pública e 75 bilhões de Juros da dívida externa, A equipe
econômica havia destinado Investir míseros 12 bilhões, mas
logo anunciou o primeiro corte. Trata-se, realmente, du

prevalência absoluta da especulação sobre a produção, ou, se

quiserem, do estrangulamento explícito du economia.

Tempo de cobrança

Nada mais louvável do

que a viagem do presidente
às regiões mais afetadas pe-
Ias enchentes, no Nordeste.

Se a chuva não pode ser evi-

tada, e se a maioria de nossas

cidades não dispõe de siste-

mas eficazes de escoamento

das águas, ao menos a pre-
sença de Lula promove um

certo ânimo nas populações
atingidas. Mesmo não tendo

evitado, o poder público ten-

ta remediar - o que não é

pouco.
Agora, é preciso notar a

forma como as autoridades

federais e estaduais estão
sendo recebidas. Em
Petrolina, Teresina ou que
outra região seja, se ainda

nâo é de indignação, a rea-

çâo aproxima-se da indife-
rença. Noves fora as claques

preparadas para aplaudir, a
média dos flagelados evitou

palmas e gritos de entusias-

mo.

Reclamos também come-

çam a ser notados. Nem é

preciso lembrar que, recém-

chegadade longa vilegiatura

por Londres, a prefeita Mar-

ta Supiicy passou apertada

ao visitar bairros paulistanos
há duas semanas atingidos

pelas enchentes. Foi cobra-

du por plantar coqueiros nos
Jardins e inaugurur fonte lu-

minosa em vez de, no início

de sua gestão, ter ampliado

galerias pluviais e dragado

rios. Pode ter havido injusti-

çu nas palavras duras que
ouviu de uma cidadã, mas é

por aí que as pessoas públi-
cas começam a perder popu-
laridade. A vez de Lula não

chegou, mas, continuando as

coisas como vão, chegará. O

povo andu cada vez mais

consciente e exigente...

O controle vem mesmo

Pouca gente duvida de que
nos próximos dias a Comis-

slo de ConatituiçBo e Justiça
do Senado aprovará o projeto
de reforma do Judiciário Já
aprovado na CAmara. Não se
trata ainda do mérito, mas du
constitucionaUdade dos pro-
postas, entra as quais u criação
da um Conselho Nacional de
Justiça encarregado do con-
trole externo da Justiça. Ape-
sar dos protestos do presiden-
te do Supremo, Maurício Cor-
raia, seguido por integrantes
dos tribunais, menos o surpre-
endente Nelson Jobim, deve

prevalecer no Senado a mes-
ma tendência da Câmara: este
ano será estabelecido o con-
trole externo.

O ingresso do PMDB no
ministério dá a certeza de

que mais de três quintos dos

senadores votarão com a pro-

posta. Do que se duvida é da

possibilidade desse controle

externo tornar a Justiça mais

ágil e acessível & grande
massa. Porque paru isso se

torna necessário reduzir o

número ubustvo de recursos

ubertos bx partes, em qual-

Suer 
processo, coisa que faz

emandax se estenderem 
por

unos a fio, mesmo as óbvias.

Sem mudar os Códigos de
Processo Civil e de Processo

Penal, nada feito. Só que a
tarefa não tem prazo nem

projetos definidos, e contará

com a oposição da Ordem
dos Advogados do Brasil.

Talvez fique para o segundo

governo ao PT, se Lula for

reeleito.

Vai acabar no Irajá

Nlo se emenda o ex-pre-
sidente Fernando Henrique.

Prometeu ficar calado, mas
nlo passa uma semana sem

que tenhamos notícias de
suas intervenções. Ainda
neste fim de semana será

divulgada entre vistaque con-

cedeu nos Estados Unidos,
nlo mais nas grandes redes
do tipo CBS, ABC e NBC.

Irá ao ar pelo canal 22 WDPL

de Miami, uma espécie de
televisão de bairro, dedicada
aos cubanos livres. A língua
continua afiadíssima: críti-
cas às viagens do sucessor,

discordância diante da deci-
são da Justiça de identificar

cidadãos americanos nos
aeroportos. Corre o risco de
acabar no Irajá...

eerloeehagaeShotmall.oom
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Quarenta 
e nove 

presos 
fogem

da Polinter 

pela porta 
da frente

Fernando Sampaio

O subsecretário de Segu-
rança Pública do Rio, Marce lo
Itagiba, determinou u lnstuu-
ração de inquérito para apurar
a possível responsabilidade de
carcereiros na fuga de 49

presos da carceragem da

Polinter, na Zona Portuária da

cidade, ontem de madrugada.
Segundo o diretor da Polinter,

delegado Rodolfo Waldeck,

os fugitivos não pertencem u
nenhuma facção criminosu.
São assaltantes, homicidas e
traficantes de drogas, do
chamudo 

"grupo 
neutro".

A fuga foi classificada

como verdadeiro "mamflo

com açúcar", por policiais que

pediram para 
não ser

identificados, devido u
facilidade como os presos
fugiram: pelo portão da frente
do prédio da Polinter.
Primeiro, eles fizeram um
buraco na parede de tijolos do
banheiro da cela, que deu

acesso a um pequeno corredor

com portão de ferro que serve

de depósito de material de

limpeza. Depois, após ar-

rombarem o portão, os fugi-

tlvos chegaram à entruda

principal do prédio du Polln-

ter, que estava desguarnecida.

Na presxu, os presos deixaram

pelo caminho peças de roupa

que usavam na cela, durante a
troca por outras.

Ponto vulnerável • Horas
upós o fato, o diretor du
Polinter, delegado Rodolfo
Werneck, reconheceu que u
fugu foi facilitada por 

"um

ponto vulnerável", o qual ele

Presos ainda tiveram tempo de trocar d* roupa

não tinha conhecimento. Ou

seja. puredes frágeis de celas

Sue 

dfio ucesxo u outras rtreus
o prédio, cm caso de lugu.

Ontem mesmo, ele tnstuumu

slndlcAncIu Interna e Iniciou
u tomada de depoimento dos
outros 25 presos que estavam

na mesma celu. mus que nflo

conseguiram fugir. Isso

porque, tis ,1hí0 os seis

policiais 
de plantão perce-

berum u fugu na horu em que
os 25 se prepuruvam paru

seguir o cumlnho dos outros
fugitivos.

O delegudo Rodolfo
Waldeck «firmou ulndu que
vul examinar minuciosamente

as fitas do circuito interno de
televlsfio du carceragem, paru
suber como se desenvolveu u
fugu. Quunto u portu prtnclpul
por onde os presos fugiram
extur sem vigilância de

policiais, Rodolfo Waldeck

ulegou que elu está sempre

ubertu. porque nuquele prédio

porta da frente da Polinter

tumbém funcionam outrus seis
deleguem» especlali/.udus, e o

portão de ucesso A polintei flcu
sepurudo du mesma

Equipes du Polinter. auxl
Iludas por pollciuis militares

estflo atrás dos fugitivos. Nu
carceragem du Poli n te t estflo

l 4(X)presosdlstrlbuíd«>sem11

celus.o dobro de sua capacidade
normal. Até o flnul du tunlc de
ontem, upenas dois fugitivos
huvium sido recupturiuli >s (>eln

polícia.

Deputado denuncia enriquecimento

ilícito dos bispos da Igreja Universal

SÃO PAULO - Em funçãc
das reportagens publicadas
semana passada pela
TRIBUNA DA IMPRENSA

sobre o processo movido pelo
empresário Waldemar Faria

Júnior contra o bispo Edir
Macedo, líder da Igreja
UniversalecontroladordaRede

Record de rádio e televisão, o

deputado Afanasio Jazadji

(PFL-SP) anunciou ontem que
vai entrar com representação no
Banco Central, na Receita

Federal, no Ministério Público

e na Polícia Federal 
pedindo

para que seja invesügada a
transferência de recursos

obtidos junto a milhões de fiéis

para enriquecer o patrimônio

pessoal de seus próprios líderes

evangélicos.

O parlamentar do PFL
argumenta que, segundo

informações oficiais do
Ministério das Comunicações,

nos últimos anos, esses líderes

religiosos adquiriram para si, e

nâo para a Igreja Universal,

dezenas de caríssimas emissores

de rádio e de TV, que hoje
compõem a Rede Record.

O deputado 
paulista

considera uma ofensa à
inteligência dos brasileiros a
estratégia utilizada pelos líderes
da Igreja Uni versai para ampliar
seu poderio de comunicação,

indicando como proprietários
de emissoras alguns pastores e

Jazadji 
quer 

saber 
quem 

comprou as TVs

O deputado Afanasio
Jazadji afirma estar muito

curioso em saber como os

pastoresda Igreja Universal,

que são 
"larunjas" 

do
autoproclamado bispo Edir
Macedo, se transformaram

em donos de emissoras de

TV e rádio espalhadas pelo
País.

"Gostaria 
que me

explicassem, por exemplo,

com«) o bispo Carlos Alberto

Rodrigues Pinto, que é
deputado federal pelo PL,

conseguiu adquirir o

controle societário da TV

Record do Rio de Janeiro,

a vai iada em dezenas de milhões

de dólares, sabendo-se que os

pastores da Igreja Universal não
recebem remunerações

compensadoras nem ostentam

padrão de vida diferente da

maioria dos milhões de obreiros

e membros dessa seita

evangélica", salienta Jazadji.

Segundo o parlamentar, o

artigo 36 de seus Estatutos apenas
dispõe que 

"a 
Igreja Universal

do Reino de Deus reconhece que
tem o dever de sustentar os

pastores auxiliares, pastores
titulares, bispos, missionários

e demais servidores que u ela se

dedicam com exclusividude.dc

acordo com os ensinamentos

bíblicos". E seu parágraf o único

determina somenteque 
"a 

ajuda

de custo nunca seria menor do

que o maior salário-mfnimo

vigente no país"."Diante 
disso, como

explicar que esses pretensos
bispos tenham se tornado, da

noite para o dia, importantes

empresários de comuni-

cação?", questiona.

sue jamais tiveram

patrimônio algum nem dispõem

de fonte de renda xufeiente pura
justifleur perante as autoridades

iazendárias seu Inesperado
enriquecimento.

"Em 
entrevista concedida à

"Folha 
de S. Paulo", em 20 de

Julho de 1999, o diretor-
superintendente da Rede Record
de Televisão S/A, Dermeval

Gonçalves, chegou a descrever
a artimanha adotada pelo bispo
Edir Macedo e seus assessores,

para se assegurarem de que os
falsos donos dessas rádios e TVs
nâo lhes aplicarão golpe,
apossando-se de vez daquilo que
não compraram, mesmo porque

Dlvulfltçlo

não têm dinheiro para tais

empreitadas", disse Afanasio

Jazadji.

Contrato - Lendo o recorte

da reportagem da Folha, 
Jamais

desmentida, o deputado ao PFL

puullstu repetiu as palavras do

diretor da Record, homem da

mais absoluta confiança do
bispo Edir Macedo: 

"No

momento em que o pastor ou

bispo se toma acionista de uma

emissora, assina um outro

contrato com a data em branco,

transferindo suas cotas. Se ele

morrer, ou te abandonar a Igreja,

ponho uma data anterior no
contrato e transfiro as cotas para
outro líder da Igreja".

"As 
autoridades precisam

investigar em detalhes como se

formou a Rede Record. porque í

um escárnio que exxa situução se

S 

envolvendo uma

rede de comunicação,

im a finalidade únicu

de multiplicaro número de fléts,

Ze 

são explorados pelos líderes

seita, como ocorreu com o

empresário Waldemar Fariu Jr„

que foi obrigado a doar mais de

RS 3,6milhões e ainda transferiu

ja Universal a

seu automóvel

, avaliado à época em RS

180 mil, como foi denunciado

pela Tribuna da Imprensa", disse

o parlamentar.

para a Igreja

propriedade de

BMW, avaliado

Roplnha na vtslta ao Centro de Monitoramento Mabat 2000

Rosinha visita em Israel

esquadrão antibombas

A governadora do Rio de
Janeiro, Rosinha Matheus, e sua
comitiva, que se encontram em

^^Haficial 
a lanei, visitaram

^^^¦da 

tsrde de ontem, emno

companma do chefe do Distrito
de Jerusalem, Michy Levy, o
Centre deMonitoramento Mabat
2000, baseaõeiqü^^H
antibomba local, onos estão
instaladas câmaras para a
observação de toda a área, com

gravação em vídeo de qualquer
movimentação estranha ao local.

O sistema permita detectar
tentativas ds staques terroristas e
efetuar o registro da atentados

para análise posterior. Seguido a
Assessoria de Imprensa do
Palácio Guanabara, a

governadora comentou que o
sistema de monitoramento de
Israel apresenta semelhanças com
os equipamentos recentemente
implantados na segurança de

m\

Copacabana, e que em breve

serto estendidos para a Ilha do

Governador. A governadora

pretende fechar parcerias com o

governo e empresas israelenses

nas áreas agrícola, de energia e

segurança. Rosinha e o
secretário de segurança,

Anthony Garotinho, foram
recebidos nelo ministro da
Segurança Interna de Israel.
Tzachi Ranegbi, com o qual
discutiram possibilidades de
cooperação mútua. Garotinho
sugeriu, na ocasião, a assinatura
de protocolo de intenções com
vistas à realização de um Aituro

programa de intercâmbio entre
as forças da segurança de Israel
e do Betado doRio de Janeiro. A

governadora reuniu-se ainda
com o chefe da polícia de Israel,

general Shlomo Aghronishki.
visitando também o Quartel
Geral de Policia daquele país.

I\{ I <1 (l\\l mu //!///< •;/////
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Roplnha na vtslta ao Centro de Monitoramento Mabat 2000
¦j 

Rosinha visita em Israel

esquadrao antibombas

govemadora do Copacabana, e que em breve
Janeiro, Rosinha Matheus, e sua serio estendidos para a Ilha do
comitiva. que se encontram em Governador. govemadora
viagem oficial a Israel, visitaram pretende fechar parcerias com o
no uiicio da tarde de ontem, em goverao e empresas israe lenses
companhia do chefe do Diatrito nas Areas agncola. de energia e
de JeruaaMm, Michy Levy, Rosinha e o
CentrodeMonitoramentoMabat secreUrto de
2000, do esquadrlo Anthony foram
antibomba local, on as estlo racebidos 

pelo ministro ds
instaladas clmeras para Seguranca Interna de Israel,
observa^lo de toda a ma, com Tzachi Ranegbi, com o qual
grava<;So em video de qualquer discutiram possibilidades de
movimentafio eatranha ao local, cooperagio miltua. Garotinho

si stems permite detectar sugeriu, na ocasiio. s assinatura
tentati vaa ds staquws terroristas de piotocolo de intenffies com
efetuar o registro da atentados vistas It realizacio de urn ftituro

para andlise posterior. Segundo programa de inteiclmbio entre
Assessoria de Imprensa do as fwvas de seguranfa de Israel

edoBotadodoIuode Janeiro. A

govemadora comentou que govemadora reuniu-se ainda
sistema de monitoramento de com o chefe da polfcia de Israel.
Israel apreaenta semelhanyascom general Shlomo Aghrorushki.
os equipamentos recentemente visitando tamMm o Quartet

na seguranca de Oeral de Polfcia daquele pais
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Sebastião Nery

Lula em

Estocolmo

A 

telefonista do hotel, em Brasília, me deu o recado:

- O doutor César Amaral ligou e mandou dizer que está

calmo.

Entendi logo. Meu amigo César Amaral, competente

ministro da embaixada do Brasil na Suécia (agora embaixador

na Jamaica), havia ligado para me avisar que as férias tinham

acabado e ele voltara para Estocolmo.

On-mV» pelos jomaütas, tantos deles hoje lobistas do

sistema financeiro, e que lhe diziam que o 
"mercado" 

estava
"nervoso". Lula ironizou:

- Ah, o mercado está nervoso? Eu não estou, Eu estou calmo.

Estava calmo ou tinha viajado para Estocolmo?

A lama da Marta

O Ministério Público

denunciou que a prefeita Marta

Suplicy 
"gastou 

RS 5 milhões

com propaganda na inau-

guração do primeiro CEU

(Centro Educacional Unifi-

cado)" (Folha).

Quantas novas escola» não

seriam feitas com esse

dinheiro?Ou casas para abrigar

os miseráveis destronado*

pelas enchentes na capital? E

Br 

isso que o saudoso Darcy

beiro dizia que 
"as 

elites

brasileiras são as mais

insensíveis, sádicas e cínicas

do Ocidente".

Quando o povo vai se

enfurecendo e começa a cercá-

Ia vaiá-la e jogar lama nela,

ela fica indignada, furiosa,

como a televisão mostrou. Sc

a Marta, que o País sempre v iu

como uma mulher lúcida e

humana, é assim, imaginem a

tucanagem. que não por acaso

rima com a sacanagem.

Com companheiros como

ela Lula acaba indo mesmo

para Estocolmo.

Ombudsman da imprensa

TVs e jornais não gostam

de críticas. Mas a imprensa

está cada dia mais medíocre,

desqualificada, incapaz de

dizer as coisas como são ou

foram, dar as notícias exatas.

Vivem batendo cabeça,

confundindo tudo.

O líder sindical Gilson

Menezes, companheiro de

Lula no sindicatoe nas greves
do ABC na década de 70 e

com ele preso, primeiro

prefeito eleito pelo PT no

Brasil, em Diadema. São

Paulo, depois duas vezes

deputado do PMDB, hoje

muito doente, entrou no

Palácio do Planalto e se

acorrentou no saguão.

Ele estava ali, falando. Não

custava perguntar-lhe o que
era e contar. Mas cada TV ou

jornal preferiu inventar sua

própria história AGlobo disse

que 
"Lula 

mandou aComissão

Nacional de Anistia estudar e

resolver o caso".

O Globo disse que ele
"requercu 

(sic ) indenização à

União, num processo se-

mclhantc ao vencido por Lula.

que recebe a indenização

regularmente, e que lhe seria

(sic) devida como anistiado

político". A Record. mais

confusa ainda.

A Folha deu apenas a foto

e uma legenda, dizendo que
ele 

"exigia 
indenização

retroativa de R$ 524 mil aos

anistiados políticos".

Anistiados

Foi preciso Lula mandar

chamar o ministro Mantega.

o Margarina, para contar

direito a história, que só na
"Tribuna 

da Imprensa" vi

exata, clara. A Comissão

Nacional de Anistia, não tem

nada mais a ver com o

problema.
O processo do Menezes

entrou lá em 2002, foi logo

2003

a apo»

mensal de RS 3.520. Como

Lula, tantos outros, eu. Não

há essas histórias de 
"a

aprovadoedesde abril de

ele recebe a sentadoria

Comissão de Anistia resol-

ver" (sic), de que Menezes
"requereu 

indenização que
lhe seria (sic) devida" e que
elefoi lá 

"exigir 
indenização"

(sic). Tudo isso é desfile da

impivnsa-fashion.

Os processos são julgados

pela Comissão. Se aprovados,

seguem para o Ministério da

Justiça, aue faz a revisão e

tem mandado imediatamente

para o Diário Oficial.

Publicado, vira direito, é

dívida do governo, que tem

que pagar.

Margarina

Mantega, o Margarina,

confessou o jogo de empurra

do governo:
"A 

determinação de Lulaé

priorizar o pagamento da

pensão mensal, depois

daqueles que 
tenham apenas

a cota única e. em terceiro

lugar, fazer o pagamento dos

atrasados, o aue só ocorrerá

no prazo devido (sk), a médio

e longo (sic) prazo, quando
totk» forem receber, mantidos

na fila".

E mais uma novela de

mata-velhinho, como a do

Berzoini. O que é 
"médio

Unaí é ali

O governo confessa que

gasta R$ 7,16 bUhOes por ano

pagando trabalho escravo: 
"E

esse o valor dos gastos com

prastação de serviços: um

fancionário terceirizado para
o governo equivaleaOts vezes

Vereador 
quer que 

as águas do

Rio Guandu sejam monitoradas

Carla Giffoni

A qualidade da água do Rio

Guandu.queocariocaconsomc.

é motivo dc preocupação na

Câmara de Vereadores. Edson

Santos (PT) vai pedir o

monitoramento da qualidade da

água junto à Companhia

Estadual de Água e Esgoto

(Cedae) através de indicação,

logo após o recesso parlamentar,

que termina em 15 de fevereiro.

Em 8 de dezembro do ano

passado, o Guandu foi tema do

seminário 
"A 

qualidade da água

que o carioca consome".

promov ido porSantose Rubens

Andrade (PSC).

A preocupação do Le-

gislativo tem um bom motivo.

O rio é utilizado no abas-

tecimento público, diluição do

esgoto doméstico, pecuária,
agricultura, geração de energia

e como insumo industrial,

inclusive servindo à Petrobrás,

que está fora da bacia

hidrográfica, em Duque de

Caxias.

O vereador petista lembra

que a cada dia mais dejetos são

lançados no trecho acima da

estação de captaçãoe tratamento

da Cedae.
"Por 

isso, a companhia tem

que usar uma quantidade cada

vez maior de produtos químicos

para tornar potável a água

barrenta do rio. Para redu/ir a

poluição do Guandu e,

conseqüentemente, melhorar a

qualidade da água consumida

pelos cariocas é necessário a

adoção de uma política comum

para a gestão da bacia do rio,

articulandoo g« »vern< idocstadi >

e os municípios da Região

Metropolitana", explicou o

petista.
Mais de 90%- da vazão do

Rio Guandu é artificial, devido

à transposição da água no

elevatório de Santa Cecília, em

Barra do Piraí. Ele é o maior rio

da região, com aproxi-

madamente 108 quilômetros,
formando uma bacia que
abrange os municípios de Barra

do Piraí. Piraí, Rio Claro.

Paracambi. Paulo de Frontin.

Miguel Pereira Nova Iguaçu,

ltaguaí. Seropédka. Queimad» m>

e Rio de Janeiro.

O Guandu recebe as águas

do Rio Paraíba do Sul. que tem

1.150 quilômetros, abrangem!» >

os estados de São Paulo. Rio de

Janeiro e Minas Gerais. A

prazo"? 2010, fim do

segundo mandato? E 
"longo

prazo"? Quase todos os

aposentados têm mais de 70

e 80 anos, a maioria doentes

graves, como o Menezes.

Não conseguirão receber a
"longo 

prazo". Estarão todos

mortos.

A verdade vetdadeiraéque

o dinheiro nacional, qualquer

que seja, até o do Fome Zero.

e agora o dos aposentados, o

governo acaba desviando para
os banqueiros. Esses compa-

nheiros de Lula podem
morrer, um a um. no misert.

Kdson Suntos vai pedir à Cedae que monitore diariamente u <|

Arqui

ualidade da água do (íuandu

o salário que ele recebe".

O governo aluga um

escravo público por 33% do

que paga às empresa»

intermediárias, aos 
"gatos" 

de

Brasília. Ptordoque em Unaí.

porque legal.

A poluição está matando o (íuandu. cujas águas abastecem o Rio

população total residente na

bacia hidrográfica do Paraíba c

de aproximadamente 5,1

milhões de pessoas, sem contar

os mais oito milhões que são

abastecidos com água potável
no Rio de Janeiro.

"A 
degradação é grande e

começa já no Rio Paraíba. Um

bilhão de litros de esgotos

domésticos, praticamente sem

tratamento, são despejados

diariamente nos rios da Bacia

do Rio Paraíba do Sul. Noventa

por cento dos municípios da

bacia não contam com estação

de tratamento de esgotos",

afirma Santos.

Degradação - Junto com os

efluentes domésticos, somam-

se 150 u meladas dc demanda

bioquímica de oxigenu> < BDO»

por dia. correspondente á carga

poluidor^ Jcrivadadosefluenlcs

industriais orgânicos, sem

contar os agentes tóxicos.

principalmente metais pesad< >s

A carga poluidora total da

Bacia do Paraíba, de origem

orgânica, corresponde a cerca

dc 330 toneladas de DBO por
dia. dos quais cerca de 55r/<

derivam de efluentes domes-

ticos e 45% industriais.

Contudo, não é apenas a

poluição de efluentes do-

mésticose industriais que fazem

tanto o Rio Guandu como o

Paraíba do Sul sofrerem. Outros

fatores que contribuem para a

degradação da qualidade das

águas da bacia são a disposição

inadequada do lixo. o

desmatamento indiscriminado,

com a conseqüente erosão que
acarreta o assoreamento dos

rio*, agravando as conse-

qiiências das enchentes: a

retirada de recursos minerais

para a construção civil sem a

devida recuperação ambiental.

o uso indevido e não controlado

de agrotóxicos; a extração

abusiva de areia: a ocupação

desordenada do solo; a pesca

predatória e ainda a falta de

consciência ambiental.

Edson Santos lembra ainda

que com a recente diminuição

da pluviosidade dos últimos

anos, os reservatóriosestãocom

o nível abaixo da média

histórica, fazendo com que
sejam tomadas medidas

preventivasde redução de vazão

dos reservatórios. Para Santos,

como conseqüência. a

capacidade de diluição do

esgoto do Rio Guandu foi

redu/ida.

Kdson lembra que acres-

ccnta-seaeste faloaconfluència

através do Rio dos Poços de

todo o esgoto doméstico e

industrial de Queimadose parte
do esgoto doméstico de Nova

Iguaçu, próximo a captação da

estação de tratamento do

Guandu
"Discute-se 

hoje uma

medida emergencial de desviar

a água do Rio dos Poços. É

necessário também que os

manaciais sejam tratados, eles

podem servir para o

abastecimento da população. O

grande problema é que muitas

fontes já foram tomadas por

pesM ias particulares. Existe uma

fonte no Jardim Botânico que

poderia abastecer a população
daquele bairro, mas o marido de

uma ex-atriz Global tomou

conta e não deixa ninguém

usufruir daquela água", explica

o vereador petista.

Especialista sugere 
gestão 

sustentável

4-

Para o engenheiro sanitarista

e coordenador do curso de pós-

graudação em Engenhaira Sani-

táriae Ambiental da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro

(Ueij), Adacto Ottoni. a melhoria

da qualidade da água que o carioca

consome passa pela recuperação

da bacia hidrográfica, que abrange

os rios Guandu e Paraíba do Sul.

Ottoni se mostra favorável ao

monitoramento proposto pelo
vereador Edson Santos, mas

ressalta que é necessário também

se pensar em uma política de

gestão sustentável da bacia.
"A 

água que abastece a

população carioca vem do Rio

Guandu, que é uma transposição

de águas do Rio Paraíba do Sul.

Devido à degradação da bacia,

está havendo problemas 
de

alteração no regime do rio. Ou

seja está faltando cada vez mais

água e na época das cheias, as

enchentes estão aumentando,

causando tragédias. Isso ocorre

por causa da degradação",

explicou Ottoni.

O professor lembra ainda que
o Rio dos Poços, que desemboca

na lagoa do Guandu, tem muito

esgoto brutoecom isso háexcesso

de algas.
"Como o esgoto é nutriente

para as algas, elas proliferam e

geram um processo dc explosão

deste ser vivo. Isso é péssimo
um corpo de água. porque

as algas manem e vão

fundo, consumindo

«toxinas. Estes

ntes da

tomada daágua do Ouaadu. Esta

situação precisa ser corrigida, se

fazendo um trabalho de gestão
sustentável", frisou.

Diferente do que se possa

pensar, o professar não se mostra

favorável ã dragagem como

solução para melhorar o solo da

bacia dos Rios Paraíba e Guandu

Para eie, a utUÍ7açáo desta única

ferramenta pode piorar a situação

Ononé sflrmaqu* a

pode «er uma arma dentro i

trflflMMMHPfc »t««*4|l*-j

para o

ações devem ser implementadas,

como o monitoramento proposto

por Edson Santos, mas também

trabalhos de proteção do solo,

educação e fiscalização, além de

outras soluções de engenharia

ambiental que sejam sustentáveis,

que não agredirão a natureza mas

sim a valorizará. Para ele só assim

é que se recuperará a capacidade de

produção dc água da bacia.
"Hoje 

a chuva vem. se

transforma em enchente c vai

embora para o mar. O solo não

consegue retê-la. Fazendo as

ações necessárias, se conseguirá

segurar esta água. diminuindo

as enchentes e quando houver a

estiagem a bacia terá mais água.

cm maior quantidade e de

melhor qualidade. Com isso se

gastará menos produto químico

para tratar este bem precioso.
Não existe uma solução única",

frisa.

Ele lembra que normalmente

as medidas clássicas que são

implementadas para a regula-

rizaçãode vazões no rioé construir

grandes barragens e a realização

de dragagens. Obras que não

resolvem os problemas e criam

impactos ambientais. Segundo

seus cálculos, a economia para a

implantação de medidas de gestão
sustentável é gritante. A verba

gasta t apenas 20% do valor de

uma grsndc obra. Sc, por exemplo,

mm construção dc barragem custa

RS 100 mil, coma implantação de

sustentáveis, o valor será

JorflS R#t»

Ottoni defende soluções baratas para recuperar o Rio Guandu

Chuva não é problema 
e sim tesouro

Para o engenheiro ambiental

Adacto Ottoni, chuva não pode ser

encarada como um problema e sim

comoum tesouro que deve ser melhor

aproveitado. fiwa de. os gestores das

bacias do Brasil não estão sabendo

aproveitar este tesouro da natureza.
"Pelo 

contrário. Como está

acontecendonoNaidesteattialmenie.

quandochovesetemencheraeedaqui
a alguns meses a água faltará. No Rio

deJaneiro.asiiuaçâoésemelhanie.O
resíduo que gera poluição pode ser

reaproveitado com tecnologia

adríssaia.qiirnaoéntcrss<rianierte
cara .reafirma.

Mas efcéenOiico ao afirma que

ps» realizar todas estss pequenas

de gestão sustentável é

ter vontade política O

professor se mostra favorável a uma

fiscalização mais severa, não apenas

punitiva que interdite e multe as

empresas pohiidoras. e também de

ações incentivadoras ã proteção
ambiental.

"Pode-se 
criar, por exemplo, um

selo de qualidade ambiental. A

indústria que inve

etiqueta Isso é bom panais eta

melhorar a competividade

mercado. Outra wigrltn é que
empresas que investem neM

possam psgsr menos impostos. 1

para fazer isso é necessário vonl

política", i

ações

20% i

• dragagem

Mnnkumn

¦ Obras como a construção de

soleiras de encostas, noa trechos

mais íngremes para combater a

erosão, além de alçapões

scdimentológicos para combater

material de erosão, para que a

chuva fique retida no solo, são^^M>es 
baratas e viáveis,

^^^¦^^^^¦tas 
ações, em

cuito prazo vooá. artllli isinmar.

Ifaz aquilo que a fim esta nativa

I realiyavanormsimente. A natureza

I é táo boa que basta um empurrão

I do homem para que ela termina o

I trabalho «r/inhM afirma^
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Poluição silenciosa e invisível

Excesso de ondas eletromagnéticas de 
poluição 

imperceptível influencia organismo humano

LER tem relação com exposiçãoBRASÍLIA - O excesso de

ondas eletromagnéticas emiti-

das por equipamentos elétricos

e eletrônicos produz um tipo de

poluição imperceptível capaz de

influenciar o comportamento

celular do organismo humano,

danificar aparelhos elétricos e

até desorientar o vôo de algu-

mas aves. Ninguém pode vê-la,

mas a poluição eletromagnética

está espalhada por toda a parte,
ocupando o espaço e através-

sando qualquer tipo de matéria

viva ou inorgânica.

Nas últimas décadas, a tec-

nologia moderna desenvolveu

vários emi ssores de radiação que
são largamente empregados em

redes de infra-estrutura elétrica

e de telecomunicações. Redes

de transmissão de energia, tor-

res de alta tensão, antenas de

televisão, de rádioe de telefonia

celular, computadores, televi-

sores, microondas e aparelhos

celulares, expandiram os cam-

pos eletromagnéticos que po-
dem vencer diversos obstácu-

los físicos, como gases, atmos-

fera, água e paredes.
Cientistas dizem que a exposição a campos eletromagnéticos pode causar depressão psíquica

Freqüência determina tipo de onda

Oenida por partículas carrega-

das - 
prótons e elétrons - em

movimento ucelemdo. este tipo de

onda compreende faixas extensas

dc energia que variam de acordo

com sun freqüência - velocidade

com que uma onda oscilu num

determinado intervalo de tempo
- e é issoque diferencia uma onda

da outra. Quanto mais alta for

essa freqüência mais energética é

a onda. Assim, 
"o 

ambiente ele-

tromagnético é formado pela pro-

pagação de ondas eletromagnéti-

cas geradas por todos os equipa-

mentos elétrici >s e eletrônicos", ex-

plicaoengenheiroGláucio Santos

do departamento de Engenharia

de Energia e Automação Elétricas

da Escola Politécnica (Poli) da

USP, lembrando que existem,

também, as fontes naturais, como

as descargas atmosféricas.

O corpo humano também ir-

radia ondas eletromagnéticas em

freqüências baixíssimas de in-

fravermelho que são produzi-
das pelo calor do próprio corpo,

composto por células carrega-

das de átomos e elétrons. E a

vibração dessas células que per-
mite a realização de exames como

a tomografia, por exemplo.

A emissão de radiação também

é resultado deste movimento de

partículas e sua intensidade está

OMS estuda efeitos da radiação

A Organização Mundial dc

Saúde (OMS) criou um comi-

tê internacional para estudai

os efeitos da radiação gerada

pelos campos magnéticos so-

bre a saúde e o meio ambien-

te. A comissão deve divulgar

um aparecer sobre o assunto

até o final de 2005, mas, até lá,

a polêmica continuará domi-

nando a questão e a preocupa-

ção com os possíveis efeitos

das ondas eletromagnéticas

continuará no centro de dis-

cussôes científicas.

Os próprios estudos realiza-

dos para comprovar os males

causados por celulares e antenas

de telefonia celular são motivos

de controvérsia entre os

cientistas. Os ligados à

Universidade de Wamick

(Londres), por exemplo, afir-

mam que a radiação produzida

pelos celulares pode causar dam is

ao cérebro, afetando a memória

recente e pnmx:ando dores dc

cabeça. Eles recomendam que o

aparelho seja usado moderada

mente pura evitar prejuí/os íi saúde

Outras correntes de especia-

listas contestam o resultado da

pesquisa, mas todos reconhecem

que o excesso de ondas pode
alterar o funcionamento de

equipamentos eletrônicos quand< >

muito próximos uns dos outros.

É por isto que a imagem do

televisor podeembaralharquando
alguém liga o liqüidificador ou o

toque do telefone celular interfere

na imagem do monitor do

computador quando localizados

muito pertos um dos outros

Por via das dúvidas, os espe-

cialistas recomendam que o te-

lefone celular seja utilizado de

preferência em lugares abertos.

que televisores e computadores

fiquem fora doquarti > de dormir

e que o usuário não fique próxi-
mo ao aparelho dc microondas

quando acionado. Embora eles
sejam blindados. nuncaí dc mais

manter a precaução.
A radiação emitida pelo forno

de microondas atua exclusiva-

mente sobre as moléculas de

água existentes nos alimentos,

que são aquecidos pela energia

resultante da vibração dessas

partículas. Como o organismo

humano tem alta porcentagem
de água. ele pode ser afetado

pela radiação. A blindagem que
os envolve é exatamente para
evitar que as radiações internas

escapem para o exterior. Além

disso, a porta é dotada de um

dispositivo de segurança que
interrompe o funcionamento se

ela for aberta durante o uso.

diretamente relacionada ao com-

primento da onda, que é classifica-

da segundo o valor de sua fre-

qüência. Os riscos de câncer, por
exemplo, são oferecidos por
radiações do tipo ionizante, capa-

zes de produzir fons e de dissociar

átomos e moléculas. Os aparelhos

de raios-X emitem essa forma de

radiação, diferentemente da radia-

ção não-ionizante lançada por
aparelhos eletrônicos e celulares.

Alguns cientistas defendem a

tese que a exposição prolongada
a campos eletromagnéticos pode
causar depressão psíquica ou até

mesmo provocai a redução dos

glóbulos vermelhos e o aumento

dos glóbulos brancos, favorecen-

do o surgimento de um câncer.

Mas a extensão dos danos provo-
cados pela poluição elelromag-

nética ainda é uma grande polê-
mica no meio científico.

De acordo com alguns pesqui-
sadores, pelo menos uma doença

|á pode ser diretamente relaciona-

da à excessiva exposição às <nulas

eletromagnéticas emitidas pelo
computador: a Lesão por Esforço

Repetitivo - ou simplesmente

LER. Segundo a argumentação,

antes dos computadores, as pes
soas digitavam horas cm máqm

nus de escrever e não desenvolvi

am a doença, portanto, a conclu-
são é de a I.ER é uma patologia"high 

tech" provocada pela ex-

posição constante e pela proxi-
midade com o campo magnético

gerado pelo computador

Algumas espécies de aves.

como o pombo-correio, por e xem

pio, também sofrem com a polui-

ção eletromagnética Isso porque
uma das teses sobre como que ele
se orienta durunte o vôo para achar
o caminho correto para voltar para
casa defende que essa orientaçãoé

feita pelas ondas eletromagnéti

cas dos pólos da Tem». Mesmo a

quilômetros de distância as aves
sempre voltam ao local onde nas-

ceram ou foram criadas.
O pombo-correio é capa/ de

localizar seu ponto de regresse)

mesmo de olhos vendados, mas

tem dificuldade de se orientar em

regiões com grande campo tnag-

nético, onde existem muitas li-

ilhas de energia elétrica e antenas

ilc telecomunicações. Nfloé raro.

E>r 

exemplo, se encontrar pom
Mt-eorreío 

"perdidos" 
nas pmxi

midades da avenida Paulista no

centro de São Paulo, onde existe

uma concentração dc antenas de

rádio, televisão, celulures e pari a

recepção de sinais dc satélites dc

comunicação. Algumas pesqui-
sas realizadas no exterior mostra-

ram que essas aves costumam
"perder 

a rota" quando se cria um

campo magnético por meio de um

ímã colocado em suas costas

Pesquisa conduzida por Gláu-

cio Santos entre 1998 e 2002 em

diversos locais da cidade dc São

Paulo e no interior do Estado

mostrou que nos últimos três anos

houve um aumento de cerca de

80% na intensidade dos campos

magnéücos em alguns pontos ve-

rificados. Ele considera a cidade a

que mais apresenta regiões com

concentração de campos eletro-

magnéticos na América do Sul.

Segundo o professor Leonar-

do Menezes, do departamento de

Engenharia da Universidade de

Brasília (UnB), ninguém conhece

com certeza os males que essa
forma de radiação pode provocar
no ser humano, mas todos sabem

que elas podem interferir ou até
danificar aparelhos eletrônicos

Os alarmes e os sistemas ele-
trônicos i nstaladi isnus carros são
exemplos típicos dessa interfe-
rêneia. Em locaisdemuitapropa-

gação dc ondas eletromagnéti-

cas geradas por cabos de energia
elétrica, antenas de celulares e
torres de telecomunicações, por
exemplo, é comum que os alar-
mes disparem sozinhos e que os
instrumentos do painel elttrôni-

codos veículos fiquem um tanto
"enlouquecidos".

Santos lembra que 
"no 

Brasil
os estudos da indústria automobi-
lística nesta área estão ainda em
início". Ele di/ que 

"existem

apenas alguns laboratórios ade-

quadamente equipados paru es-
sas pesquisas em aparelhos pe-
quenos. Para veículos comple-
tos, só o Instituto de Pesquisas
Espaciais (Inpe) tem um labora-
tório". Com as novas tecnologias
introdu/idas nos automóveis, eles
se tornam cada ve/ mais expôs-

tos às interferências eletromag-

néticas e necessitam de técnicas

mais apuradas de desen vol vimen-

to c lestes para evitá-las.

I )e acorde > com < > engenheiro, o
simples uso dc telefone cclular ou
outro* sistemas de comunicação
dentro do veículo poile influenciar

oftincionumenu ide alguns sistemas

eletrônicos veiculares e até mesmo

aeronáuticos. Por isso é que se

proíbe celulares ou aparelhos

eletrônicos a bordo dos aviões: se
todos os passageiros de um vôo
acionarem seus telefones ao mesmo

tempo, o campo magnético gerado

pode interferir no instrumental de

precisão da aeronave.

Mas ainda existem muitas dú-
vidas sobre este assunto e elas
valem para todas as medidas e

freqüências de ondas, inclusive

para as de raios-x. A verdade,

di/em os especialistas, é que ainda
se conhece inuito pouco sobre os
eleitos biológicos causados pela
absorção deste e outros tipos de

radiação, mas sabe-se que os ris-

cos de desenvolvimento de algum

efeito nocivo decorrente da
radiação são maiores em crianças.
Assim, os cientistas recomendam

que as crianças evitem falar em

telefones celulares e que recebam

doses reduzidas de radiação

durante os exames de raios-x.

Medicina nuclear combate o câncer

O 
que 

ca radiação eletromagnética

A radiação eletromagnética é
a propagação de energia por meio
de partículas ou ondas que via-

jam no ar à velocidade da luz -

3(X).(XX) Km/s. Essa radiação é
necessária para que possamos
escutar uma música no rádio, ver
um filme na televisão ou falar ao
celular. A transmissão dos sons

pelo rádio nada mais é do que a
transformação do som em ondas
hertzianas que são enviadas pelo

espaço e cai pela antena dos
rádios. A diferença é que a telefonia
celular, que também é uma onda de
rádio, opera numa freqüência su-

perior à do rádio e da televisão.
As ondas eletromagnéticas têm

uma gama de outras aplicações

práticas. A Petrobras, por exemplo,
avalia sua aplicação como
instrumento de prospecção, explora-

ção, mapeamento e monitoramento
de novos campos de petróleo. A

tecnologia denominada"perfilagem
eletromagnética de fonte controla-
da", utiliza as ondas para investigar

as camadas do subsolo. Os reserva-
tórios que contêm óleo reagem aos
sinais elétricos emitidos e podem ser

detectados por sensores instalados
no fundo do mar.

Existem vários tipos de radia-

ções geradas por ondas de rádio,

microondas, raios infravermelhos,
ultravioletas, raio-x e raio gama.

Mas radiação eletromagnética não
tem nada a ver com radioativida-
de, que é a propriedade de certos
elementos químicos de elevado

peso atômico (tório, rádio e urâ-

nio, ente outros) de emitir esponta-
neamente energia e partículas su-
batômicas. Ou seja, radioativida-
de nada tem a ver com as ondas de
radiações emitidas por fontes de
luz, antenas de rádio, televisão,
telefonia celular ou microondas.

A exposição à radioatividade

pode ser fatal, mas também é

com ela que a medicina nuclear

combate vários tipos de câncer

mediante a administração de do-

ses precisas de radiações ioni-

/.antes para destruir tumores e

tratar leucemias e linfomas. A

radiação danifica o material ge-
nético da célula do tumor e vitan-

do que ele cresça e se reproduza.

Com modernos equipamen-

tos emissores de radiação e a

aplicação de isótopos radioati-

vos, a radioterapia salva vidas ou

no mínimo melhora a qualidade
de vida dos pacientes com câncer.

Aparelhos de Telecobalto. acele-

rador linear de Elétrons. Fontes

de Césio 137 e de SR 90 são

apenas alguns dos instrumentos

empregados no tratamento radi-

oterápico. A quantidade de ses-

sões, a dose de radiação e o tempo

de exposição variam de acordo

com o tipo e tamanho do tumor.

A radiação ionizante também i

utilizada com sucesso na esterili-

/ação de instrumental cirúrgico e

odontológico, na conservação de

alimentos e no controle de pragas
na fruticultura tomando os insetos

estéreis e reduzindo sua

proliferação. (Agência Brasil)

Decifrando os desafios

Alcoolismo 
- 

mitos e realidades

Dra. Carmen de Alencar
Antunes Miranda, no Brasil.

.f\.lcool é uma substância, que,
quando ingerida em pequenas
quantidades, atuacomoestimu-
lante; em altas porções, age
como sedativo e, até, como
agente tóxico.

Se tomado em demasia e
durante longos períodos de tem-

po, ele pode ser nocivo para as
células, tecidos e órgãos de quem
o ingere. Entretanto, somente uma
certa minoria é aditiva ao álcool.

Embora sendo o álcool rico
em calorias e também, uma fon-
te de energia para o corpo, que o
consome, esta substância contri-
bui com pouco ou nada para os
requerimentos nutricionais ce-
lulares. Como resultado, o beber
contínuo e demasiado, inevita-
velmente, leva o alcoólatra ao
caminho da má nutrição.

Nos Estados Unidos, a

doença alcoolismo ocupa o segundo

lugar - 
primeiro é o câncer - como

causa responsável por milhares de

mortes. A maioria dos casos, envol-
vendo o abuso de esposas e o mal-

trato de crianças indefesas, se deve

ao abuso de álcool.

É também alarmante o que as

estatísticas nos mostram, em ter-

mos de assaltos, homicídios, suicí-

dios, acidentes automobilísticos,

atropelamentos de pedestres, etc,

atribuídos aos que sofrem desta

desafiante enfermidade.

Aqui, nos Estados Unidos, as

prisões, as instituições de saúde

mental, os hospitais, em geral,
são predominantemente ocupa-

dos por aqueles que abusam de

substâncias alcoólicas.

Infelizmente, a dependência do
álcool é quase sempre mal entendi-

da e seus aspectos, muitas vezes,

rodeados por mitos e falsas
concepções.

Separando mitos e realidades

Inúmeros são os falsos con-
ceitos, envolvendo o tema de
nossa conversa, de hoje, meus
caros leitores.

Como já foi dito acima mui-

tos acreditam no mito de que o
álcool é um agente, predominante-
mente sedativo ou depressivo. A
realidade, entretanto, está no fato
de que os efeitos farmacológicos

do álcool variam segundo a quan-
tidade ingerida. Em pequenas por-
ções, ele é estimulante; em grandes
somas, ele age como sedativo.

Outra concepção errônea é
aquela que nos diz que qualquer
pessoa que beba bastante e por fon

go período de tempo, inevitável-
mente, se tomará aditiva ao álcool

A realidade, entretanto, é muito
diferente: ele é seletivamente aditi-
vo para somente uma minoria de

pessoas, os chamados alcoólatras,
não importando o quanto venham

eles a beber. Muitos outros podem
beber, ocasionalmente, ou todos os
dias - mesmo em grandes quanti-
dades, sem se tomarem dependen-
tes da citada substância.

Outra idéia errônea é que o
estresse, causado por toda a sorte

de problemas, tais como as dificul-
dades conjugais, a morte de pessoa
da família, os problemas profissio-
nais, financeiros (só para dizer o

mínimo), podem causar a depen-
dência alcoólica

Em realidade, igualmente alco-
ólatrase não alcoólatras experimen
tam toda espécie de pressão social,
familiar, econômica e outras. Mas.
só alguns, os alcoólatras, buscam.

de forma compulsiva 
"refúgio"

nas bebidas alcoólicas, numa tenta
tiva de resolver os seus problemas

existenciais. Desta forma entretan-
to, o que acontece é que progressi-
vãmente perdem estes o controle da
situação, que, ao final, se toma cada
vez mais difícil de ser superada.

Outro falso conceito é aquele

que nos diz que quando o alcoólatra
bebe, ele revela sua real personali-
dade. Isto, entretanto, não é veida-

de, considerando as distorções da

personalidade normal, produzidas
pelo abuso do álcool. A sobriedade,
sim, é que nos mostra a verdadeira

personalidade do alcoólatra.
Há uma outra crença, que nos

diz que o alcoólatra, para ser aju-
dado a se libenar da sua adição,
tem que desejar receber o auxílio
oferecido. Isto, também, não é o

que acontece na realidade. Assim,

por causa do problema da própria
doença, esta o incapacita de pen-
sar racionalmente e portanto, tira
a sua capacidade de renunciar ao

álcool, por ele mesmo.
A auto-motivaçáo, usualmen-

te, ocorre durante o tratamento e,

não, antes do mesmo.
Outro pensamento, errônea

mente interpretado, é aquele de

que alguns alcoólatras podem
aprender a beber, normalmente.
Em realidade, os que têm adição ao

álcool nunca podem voltar a beber,
da maneira dita normal, porque
qualquer ingestão do mesmo, em

qualquer quantidade, cedo ou tar-
de, reativereativará sua adição.

Síndrome da abstinência alcoólica

Há certos aspectos (confusos) a
respeito da enfermidade alcoolis-
mo, que nos levam a pensar que o
alcoólatra se toma mais enfermo,

quando ele, eventualmente, deixa
de beber.

É durante esta fase em que seu
corpo se tem adaptado à constante

presença do álcool e que suas células
se tomaram habituadas a funcionar,
tendo o álcool como sua maior fonte
de energia e estímulo. Então é quan-
do os vasos sangüíneos se constrin-

gem, diminuindo, assim, o fluxo de
sangue e oxigênio para 

as células.
Há, também, uma diminuição drás-
úca dos níveis de açúcar sangüíneo,

que permanece instável.
Por outro lado, há um dramáti-

co decréscimo do nível dos cha-
mados transmissores cerebrais

(neurotransmissores). Ocorre, por
outro lado, uma oscilação nos ní-
veis hormonais, enzi má ticos e flui-
dos corporais, que passam a flutu-

ar. desordenadamente.

Nos estágios iniciais da abs-

tinência alcoólica os sintomas

são especialmente caracterizados

por ansiedade, tremores e agita-

ção. Tais sintomas variam, na sua

gravidade, de acordocomaquan-
tidade de álcool ingerida antes e

também, segundo a maior ou me-
nor duração de tempo, em que o

paciente se dedicou ao consumo
de álcool e sem interrupção.

Em geral, quanto mais o indi-
víduo bebe. maior é o seu sofri-

mento, quando ele deixa de beber.

Nas próximas semanas, es-

taremos continuando a conversar

com vocês sobre a doença alcoo-
lismo. que é um assunto de inte

resse de muitos, que me leêm e de

suas famílias, que, muitas vezes,

não sabem como resolver as di-

ficuldades que os cercam.

Será muito importante que
me mandem suas sugestões e

comentários, o que deve ser fei -

to por e-mail.
Desde já. muito obrigada.
Saúde e Paz a todos vocês.

Dra. Carmen de Atancar
Antunes Miranda, no Braal

Dr. Carmen Richarda, nos
Estados Unidos

e.mail:
lillyqueen@aol.coin
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Fifa é contrana a 
punição

automática por 
doping

a*

í i

A 

Fifa é contrária à punição imediata do jogador por

dopagem. A entidade reconhece que se deve dar

condições de defesa, sem punição automática, do pego

em exame. Uma segunda prova é o primeiro passo e

também a própria carreira do futebolista, que, se sempre

tranqüila e sem abusos, deve pesar no julgamento.

A entidade máxima do futebol também é contra recur-

sos aos tribunais, pois acha que todos os países possuem

normas e estatutos para serem usados. A Fifa vai ser firme

na luta contra as drogas, pela profissionalização dos

árbitros, segurança nos estádios, contra o racismo etc. E

quer também em seus cem anos de existência mostrar o

que já fez pelo futebol.

Se entendo por sinais

Empate deixa o Botafogo com

um 
pé 

fora da Taça Guanabara

Fotos Jornal dos Sports

O apelido de Roberto

Carlos na Espanha é
"Conguito" . Não fala uma

palavra sequer da língua

inglesa. E Beckham, tam-

bém do Real Madri, não

fala Espanhol, somente o

Inglês. Apesar disso,

Beckham é o melhor amigo

de Roberto Carlos. Viva a

mímica! O Inglês é hoje um

dos jogadores mais bem

pagos do mundo: cinco mi-

lhões de libras esterlinas/

mês!!! Façam as contas e

considerem que a Libra é

mais forte que o Dólar e o

Euro.

No dia 21 de março de

2004, Ronaldo de Assis

Moreira, nascido em Porto

Alegre em 1980. completa-

rá 24 anos de idade.

Ronaldinho Gaúcho conti-

nua feliz no Barcelona e na

Seleção do Brasil. É joga-
dor de primeira linha no fu-

tebol mundial.

Epreciso mudar sistema de pontuação

Em um jogo que valeu só

pelo segundo tempo. Vasco e

Botafogo empataram por 1 a

1, neste domingo, no Maraca-

nã, pela quarta rodada do Cam-

peonato Carioca. Com o re-

sultado, o time de São Januá-

rio e o Americano lideram o

grupo A da competição com

10 pontos, seguidos pelo Bo-

tafogo, que tem sete. Os dois

melhores classificados passam

à semifinal da Taça Guanaba-

ra (Io turno do estadual) e se-

rão conhecidos na rodada do

meio de semana.

No primeiro tempo, as duas

equipes criaram poucas oportu-

nidades de gol. A melhor chan-

ce foi um chute do lateral-es-

querdo vascafno V íctor Boleta,

defendido pelo goleiro Jéffer-

son. A explicação para a carên-

cia de jogadas de ataque foi o

excessivo erros de passes dos

jogadores e a pouca movimen-

tação dos times em campo.

Após o intervalo, as duas

equipes voltaram melhor ar-

madas e a qualidade técnica

da partida melhorou. O Vasco

conseguiu explorar melhor as

deficiências do Botafogo e

passou a pressionar com mai-

or intensidade o adversário.

Os jogadores vascaínos

abusaram do direito de des-

perdiçar oportunidades de gol.

Víctor Boleta, Valdir e Léo

Macaé chutaram para fora ou

tiveram suas tentativas defen-

didas por Jéfferson, o melhor

atleta da partida.
Mas a sorte e a habilidade

do goleiro do Botafogo não

foram capazes de impedir que

o Vasco inaugurasse o mar-

O jogo só endureceu no segundo tempo, com empenho maior dos jogadores dos dois clubes

Botafogo lxl Vasco

dal • WMCtoy, ao» 27 minutos, Sandro, aos 35 minutos do segundo tempo,
¦b: 

Jefterson; Rui, Sandro, João Carlos e Jorginho Paulista; Túlio (Carlos

AltortojTFemando, Valdo e Camacho (Daniel); Dill (Delani) e Almir.

Técnico: Levir Culpi.

Vasco: Fábio; Claudemir, Wescley, Santiago e Víctor Boleta; Ygor, Rodrigo Souto,

Júnior (Coutlnho) e Morais; Valdir e Léo Macaé (Robson Luís).

Téonlao: Qenlnho.

Jorge Rabello Horário.

imarelo: Valdir, Santiago e Fernando.

R$434.401,00.

: 43.764 torcedores pagantes (47.704 torcedores presentes).

Maracanã.

cador, aos 27 minutos, com o

zagueiro Wescley, de cabeça,

aproveitando um cruzamento

pela direita do lateral Clau-

demir.

O empate do Botafogo tam-

bém foi assinalado por um

zagueiro, Sandro, e de cabeça,

após a cobrança de um escan-

teio do meia Valdo, aos 35

minutos.

Na quarta-feira. Vasco e

Americano se enfrentam em

São Januário. Já o Botafogo

atua contra o Bangu, no Caio

Martins.

Outros resultados: Também

neste domingo, em jogos da

quarta rodada do Campeonato

Carioca, Bangu 2 x 0 Olaria e

Americano 1 x 0 Portuguesa.

Até hoje eu não entendo

uma coisa: joga- se três pon-
tos numa partida de fute-

boi. O vitorioso fica com os

três pontos. Quando há

empate, cada time fica com

um ponto, somando 2. E o

terceiro ponto vai para

quem? Joga-se ou não três

pontos? É preciso começar

a corrigir isso mundialmen-

te. Um time tem duas vitó-

rias e faz seis pontos; um

time empata seis vezes e

faz os mesmos seis pontos.
A distância entre os dois

fica muito grande, pois um

ainda vai jogar quatro par-
tidas...

Em São Paulo, adotou-

se, ao final das partidas em-

patadas, a cobrança da mar-

ca do pênalti, para decidir o

ponto extra. O que aconte-

cia? O público não deixava

o estádio. Esperava as co-

branças e torcia pelo ponto
em disputa. Os goleiros
eram treinados para defen-

der penalidades e os avantes

aprimoravam suacobrança.

Deu certo. Não sei o que é

que aconteceu, mas isso foi

colocado de lado.

Se não se quer a cobran-

ça das penalidades, pode-se
optar pelo maior número de

escanteios de uma equipe

no jogo, pois atacou mais.

Como acontecia nas deci-

sões de jogos dos torneios-

início. Pode-se colocar em

prática outras medidas,

para que não se perca esse

ponto tão importante. Va-

lem os três pontos ou não

valem em cada jogo que se

disputa?

Guga e Saretta estreiam

em torneio no Chile

Na esperança de reviver os

bons momentos do saibro -

superfície em que não joga há

oito meses, desde Roland

Garros, no ano passado 
-

Gustavo Kuerten enfrentará

um francês Jean-Rene

Lisnard, na estréia do ATP

Tourde Santiago, o Bellsouth

Open, em Vifía Del Mar. O

jogo foi para o horário nobre

no balneário chileno, às 22h

local, 23h de Brasília de hoje.

A SporTV anuncia a trans-

missão da partida.
"Estou 

precisando de um

empurrão zinho neste torneio",

definiu Guga, em Vifía Del

Mar. 
"Depois 

de ter jogado
bem em Auckland e na Aus-

trália, seria importante fazer

uma boa campanha agora, para
ajudar ainda mais na motiva-

ção e deslanchar." Guga tem

mesmo chances de
"deslanchar", 

como ele gosta
de falar. Seu adversário da

estréia é apenas o número 122

do ranking mundial e, apesar

de ser muito rápido, pode não

resistir à potência dos golpes
do brasileiro.

Para acentuar ainda mais o

favoritismo, Kuerten leva van-

tagem no retrospecto. Na úni-

ca vez que se enfrentaram, co-

incidentemente no Chile,

Guga venceu por 7/5 e 6/1 e

ainda terminou a semana como

campeão do torneio. Hoje, a

competição deixou Santiago e

foi para Vifía Del Mar. mas o

brasileiro diz estar satisfeito

com as condições atuais: qua-
dra de saibro e nível do mar.

Além de Guga, Flávio

O que parecia muito imprová-

vel acabou acontecendo. O Améri-

ca venceu o Flamengo, de virada,

por 4 a 3. Do mesmo jeito e placar

que, na semana passada, o Flamen-

go derrotou o Fluminense no pri-
meiro clássico carioca deste ano.

Depois de estar vencendo por
2 a 0, o Flamengo permitiu a

virada e foi derrotado pelo Amé-

rica por 4 a 3, ontem à tarde, em

Édson Passos, pela quarta roda-

da do Campeonato Carioca. O

Flamengo iniciou a partida sem

dar espaço para o adversário to-

car na bola, mas, durante o se-

gundo tempo, voltou a demons-

trar a apatia de jogos recentes e

permitiu a reação do América.

Após uma semana de muitas

cobranças do técnico Abel Bra-

ga aos jogadores, o Flamengo

logo mostrou serviço. Aos 13

minutos do primeiro tempo, o

atacante Jean abriu o placar. Três

minutos depois, em um chute da

intermediária, o lateral-esquer-

do Roger fez 2 a 0.

Diante do resultado, o Amé-

rica resolveu se arriscar no ata-

que e aproveitou as seguidas fa-

lhas defensivas do adversário. O

primeiro gol foi marcado aos 37

minutos, como atacante Joflson,

América vinga o Fluminense

¦

7inh« entrou no Jogo e foi cercado pelos americanos, não conseguindo fazer nada para evitar a derrota

Saretta também joga no Chile. nUe concluiu após cruzamento

O segundo melhor brasilerio de Dudu, sem defeisegundo

do ranking, 46°, vai enfrentar

um tenista local, Hermes

Gamonal, em partida progra-
mada apenas para terça-feira.

Saretta também fez uma pre-

paração especial paraesteTour
Latino, que começa em Vifía

Del Mar, passa por Buenos

Aires, vai à Costa do Saufpe e

termina em Acapulco, no

México. Jogará todas as com-

petições, com perspectivas de

ganhar posições no ranking.

Brasil Open - A revelação

do tênis brasileiro, Franco Fer-

reiro, ganhou um prêmio por
sua dedicação nos treinamen-

tos com o técnico Ricardo

Acioly. Com um jogo consis-

tente e de muita potência ven-

ceu o paulista Ricardo Mello

por 6/4, 5/7 e 6/3 e garantiu
uma importante vaga para a

chave principal do Brasil

Open, na Costa do Saufpe. O

jogo, disputado no CasaGran-

de Hotel, no Guarujá, mostrou

que Ferreiro não subiu mais

de 600 posições no ranking,

no ano passado, por acaso.

Copa Davis - O Paraguai

será o adversário do Brasil na

Copa Davis. Ontem, a equipe

paraguaia venceu o confronto

com a Venezuela por 3 a 1, em

Caracas, e disputará agora com

os brasileiros uma vaga no

Grupo Mundial do torneio.

fesa para o go-
leiro Júlio César.

No segundo tempo, o técnico

do Flamengo promoveu a es-

tréia do experiente meia Zinho,

no lupar de Gaúcho. Mas o

América conseguiu empatar,

aos 13 minutos, novamente com

Joflson, que acertou um belo

chute de dentro da grande área.

Aos 29 minutos, o Flamen-

go conseguiu ficar mais uma

vez em vantagem, após o ata-

cante Diogo marcar de cabeça.

A torcida ainda comemorava

quando o América empatou no-

vãmente, um minuta depois, em

nova falha defensiva do adver-

sário, que deixou Dudu livre na

área para fazer 3 a 3.

Satisfeito com o empate, o

América passou a tocar a bola,

mas ganhou de presente a vitó-

ria. Após nova falhado zagueiro

Júnior Baiar.o, que tentou dar

uma bicicleta para tirar a bola da

defesa, Dudu aproveitou para
marcar aos 45 minutos.

Ministro acaba com as

pretensões 
dos clubes

O ministro dos Esportes, Ag-

nelo Queiroz, praticamente sepul-

tou a pretensão dos clubes de fute-

boi de ficarem com parte dos re-

cursos da Lei Piva, elaborada para
o desenvolvimento dos esportes

olímpicos. Ontem, durante a dis-

puta da Copa do Mundo de Nata-

ção, no Rio, ele ressaltou que 
"nin-

guém vai mexer" no texto da lei

que destina 2% da arrecadação

anual bruta das Loterias para o

Comitê Olímpico Brasileiro e para
Comitê Paraolímpico.
"Essa 

discussão foi boa porque
os dirigentes te esforçaram para
buscar uma solução, apesar de

estarem meio perdidos. Se eu tirar

% dos esportes olímpicos, o que
daria cerca de RS 30 milhões, é

evidente que nada ajudaria aos

clubes de futebol", afirmou Ag-

nelo Queiroz. 
"Ou 

estão pensan-
do que o dinheiro iria somente

para os grandes clubes do Brasil?

E os outros tantos espalhadospelo

nosso País? Como ficariam T'

De acordo com o ministro, os

clubes de futebol deveriam profissi-
onalizar seus esportes olímpios e

buscar na iniciativa privada a saída 
|

para o desenvolvimento dessas

modalidades. Mas, Agnelo Quei-
roz lembrou que para as agremia-

çOes conseguirem sucesso é preci-
so, antes, resolver alguns proble-
mas internos. 

"Os 
dirigentes preci-

sam fazer o dever de casa e ami-

mar seus departamentos de futebol

com o objetivo de fortalecerem

suas marcas. Poraue ninguém vai

pôr dinheiro em clubes, com uma

administração dessas. Os recursos

têm que ser bem investidos, poique
nio adianta ficar colocando dinhei-

ro em saco fundo."

Para acalmar os Ânimos dos

dirigentes e tentar salvar do caos

financeiros os clubes de futebol

no País, Agnelo Queiroz contou

que já está tudo certo para o lan-

çamento de uma nova modalida-

de de jogo lotérico: o 
"Time 

Ma-

nia". O torcedor fará sua aposta

escolhendo oito clubes, em um

universo de 80, e o dinheiro seria

repassado.
A intenção do ministro é de

anunciar oficialmente a criação

do novo jogo no Dia lnter^jçuMiiMrii

nal da Mulher, em 8 de março,

porque parte do dinheiro destina-

do aos clubes deverá ser investi-

do na formação de times de fute-

boi feminino, com a criação, in-

clusive, de um Campeonato Bra-

sileiro. Um outro porcentual do

montante será reservado ao pa-

gamento de dívidas das agremia-

ções com a União.
"Os clubes queriam receber R$ ¦

30 milhões da Lei Piva e vou dar

para eles uma loteria mie deverá

arrecadar cerca de RS 100 milhões.

São três vezes mais", comparou o

ministro. Agnelo Queiroz ainda

falou que, com a criação da Lei de

Incentivos Fiscais - seu texto será

finalizado em março -, os clubes de

futebol poderão aumentar ainda

mais seus rendimentos.

Quanto aos clubes que não

possuem futebol e são voltados

exclusivamente para 
os esportes

olímpicos, o ministro revelou que
será criado na próxima semana

uma comissão para 
discutir o 

pro-
blema. Disse já ter recebido algu-

mas sugestões dessas agremiações

e que todas serão analisada^
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Regras sustentáveis definirão

investimento britânico no País

Ministro argentino vai a

Miami conversar com FMI

A ausência de acordos para

proteger investimentos ou a

revisão dos que já existem

não vão inibir as empresas

britânicas que têm interesses

no Brasil, garantiu o novo

presidente da Câmara Britâ-

nica de Comércio e Indústria

no Brasil (Britcham), Aldo

Castelli. 
"Acho 

que a palavra

proteção não sei se é a mais

correta. O que é necessário,

sim, e definir regras sustentá-

veis que não impliquem mu-

danças constantes".

O recém-empossado exe-

cutivo da Britcham afirmou

que a indústria e os investido-

res britânicos querem o que

ele classificou de 
"sustenta-

bilidade das regras" e clareza

que estimule a competição

entre as empresas, tanto naci-

onais quanto estrangeiras.

Para ele, é preciso transpa-

rência, como o exemplo dado

na última semana pelo Con-

selho Administrativo de De-

fesa Econômica (Cade), que

pediu à Nestlé para se desfa-

zer da Chocolates Garoto.

Castelli afirmou que o Brasil

tem regras, porém, admitiu,

que 
"há 

carência de

sustentabilidade". 
"Estimular

a competição é a melhor for-

ma de atrair investimentos

para o Brasil." De acordo com

ele, o Reino Unido é o tercei-

ro maior investidor no Brasil,

atrás apenas dos Estados Uni-

dos e da Espanha.

Castelli informou também

que, em abril, a Britcham esta-

rá organizando um seminário

para debater a Parceria Públi-

co-Privada(PPP), iniciativa do

governo federal que se

espelhou, em parte, na experi-

ênc^a britânica para atrair in-

Falta de 
garantia 

emperra o PPP

A Associação Brasileira I

da Infra-Estrutura e da In-1

dústriade Base (Abdib) con-1

sidera que as mudanças no I

projeto de lei da Parceria I

Público-Privada (PPP) es-1

tão emperradas pela falta de |
definição das garantias para
os investidores. 

"É 
funda-

mental que o projeto de lei

ofereça garantias ao» invés-

tido res, na hipótese de falta

de pagamentos, e liquidez

para os títulos emitidos pe-
los fundos que lustentarto

ot contratos com investido-

res", <Bs o vice-presidente

da Abdib, Paulo Godoy.

O objetivo das sugestões

feitas ao governo pela Ab-

dib. segundo Paulo Oodoy,
"é 

detalhar melhor as ocasi-

Aes quando as garantias po-
der&o ser acionadas, afete-

cer mais atratividade aos

investidores e conferir mais

segurança ao processo deci-

sório".

Entre as sugeatfius de

emenda feitas pela Abdib,

está o melhor detalhamen-

todOSMdiMdiflMBlaiMltlM-

do b—ver simaçOes ééeat-

tlilpffitoi nlÜÉaiiii ils jm

vestimentos privados. O

International Financial

Services London (ex-British

Invisibles), por exemplo, es-

taria interessado na PPP. O

evento deverá ser coordenado

pelo Consulado Britânico.
"Não 

tenho dúvidas de que a

PPP será um sucesso", afir-

mou Castelli.

S^egundo ele. em maio,

cerias, por motivo de interes- I

se público. Para a entidade, a I

extinção deve ser condicio- I

nada à autorização do Legis- I

lativo e ao pagamento prévio I

de indenizaçio estipulada no I

contrato. 
"Desta 

forma, cria-1

remos condições de confiabi-1

lidade e credibilidade à inici-1

ativa privada e às instituições I

financiadoras, imprescindí-[

veis parso sucesso das W, I

alertou Oodoy. 
"Esse 

deta-|

lhamento 6 importante por-

que a Lei 8.666/93 nftoéade-

quada para ateadar casos onde

tuga extinção de contratos por
interesse público", afirmou.

A Abdib também sugeriu a

possibilidade de os investi-

mestos terem remunerados

por meio de títulos pdbhcos e

privados. O objetivo 6 auasen-

tar o leque de oportunidades

de pagamentos ao investidor,

alternativas estas q«e serio

sempre avaliada» no motnea-

to da elaboração do edital para

programas ou projetos aspe

cíficos.

Outra sugestão da Abdib

propõe que os contrato ¦ entre

setores público e privado te-

ahMBft mecanismos provendo

I uma missão de empresários

I brasileiros, liderada por um

I ministro de Estado estará vi-

I sitando o Reino Unido. A

I idéia é buscar mercado para
I produtos brasileiros. O exe-

I cutivo, também presidente da

I Shell Brasil, disse que uma

I de suas metas à frente da

I Britcham será expandir a

I ent^lade. 
"Vamos 

tentaratra-

a revisão periódica da remu-

neração do parceiro a fim de

preservar o equilíbrio eco-

nômico-financeiro dos in-

vestimentos. 
"Essa 

possibi-
lidade manterá o diálogo

sempre aberto entre os par-

ceiros a respeito de ques-
tões que possam compro-

meter a performance do em-

preendimento", explicou o

vice-presidente da Abdib,

Paulo Oodoy.

Os empresários enten-

dam que os fundos fiduciá-

rios asaram criados ao lm-

bitodas parcerias tenham a

carteira composta por, no

mttam, J0% de ativos com

Hquidex de mercado e que

o patrimônio líquido seja

avaliado por auditor inde-

pendente pelo manos uma

vea ao ano, da forma a ga-

rantir que o fundo tenha

sempre condições de cum-

prir o pagamento das obri-

gacões contratuais. A me-

dids visa a manter a rela-

çSo entre as garantias pres-
aa obrigações aaau-

pala amoínistmçko

No meio de um clima de

forte pressão externa, o mi-

nistro de Economia da Ar-

gentina. Roberto Lavagna,

terá hoje a possibilidade de

estender a mão ao Fundo

Monetário Internacional

(FMI). A postura irredutível,

pelo menos até agora, da Ar-

gentina para com os credo-

res privados certamente es-

tará sob a mira dos Estados

Unidos, Japão, Canadá, Ale-

manha. Reino Unido, Itália e

França, as nações mais ricas

do planeta, que ali estiveram

reunidas até sábado, em reu-

nião do poderoso G-7, nos

EUA.

O Ministério de Economia

da Argentina confirmou que
o ministro vai se reunir com

Horst Kíhler. diretor gerente
do Fundo, para tentar afastar

o clima que ameaça prejudi-
car a relação com esse orga-

nismo e com a comunidade

financeira internacional.

De acordo com o jornal
"La 

Nación", dois temas de-

vem dominar o encontro. Pri-

meiro. o processo da

reestruturação da dívida em

atraso e, depois, a aprovação

da segunda revisão do acor-

do assinado em setembro,

prevista para marco, quando
vencem US$ 3,1 bilhões da

parcela que o país deve ao

Fundo.
"Lavagna 

pedirá garantias

para passar por esse teste, vi-

tal para que o país decida o

que fará diante do vencimen-

to desse montante no dia 9 do

próximo mês, que coloca a

Argentina diante do fantas-

ma de default com os orga-

nismos multilaterais de finan-

ciamento", relata o jornal.
Ainda de acordo com o 

"La

Nación", Kíhler falou com

Lavagna por telefone e o con-

vidou a viajar a Miami para

debater, pessoalmente, o que

de fato significam as tão con-

trovertidas declarações do

presidente Néstor Kirchner e

de outros funcionários do

governo argentino contra o

FMI e contra os credores pri-
vados nos últimos dias.

O jornal informa ainda que

o tempo é chave para a Ar-

gentina, dado o recrude-

cimento da incerteza sobre o

risco de o país não poder

honrar seus compromissos.
"Se 

há algo que o ministro

Lavagna e seus colaborado-

res não querem é que o Fun-

do dilate a aprovação da se-

gunda revisão do acordo,

como ocorreu na primeira",
escreve o jornal. 

"Por 
isso,

na reunião de hoje vai ser

analisada a situação das me-

tas comprometidas para a se-

gunda avaliação e o ministro

vai pedir a Kíhler que expli-

que quais são as reclama-

ções qualitativas, maisdoque

as metas quantitativas (mo-

netárias e fiscais)."

ir empresas que já exportam

para o reino Unido, por exem-

pio", afirmou. Outra tentati-

va será abrir filiais da câma-

ra em outros Estados, como

Pernambuco e Rio Grande

do Sul, que já mostraram in-

teresse. 
"Temos 

objetivos de

negócios, não políticos", dis-

cursou. A Britcham tem 280

empresas associadas.

SERVIÇOS GRÁFICOS
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Brasil de olho na OMC

Arquivo

GENEBRA - Terminada

a reunião da Área de Livre

Comércio das Américas

(Alca) em Puebla, no Méxi-

co, todas as atenções da di-

plomacia brasileira se trans-

ferem nesta semana para

Genebra, onde será debatido

o futuro das negociações da

Organização Mundial do

Comércio (OMC) e do acor-

do comercial entre o Merco-

sul e União Européia (UE).

Com o processo praticamen-

te paralisado desde o fim do

ano passado, o embaixador

do Brasil em Genebra, Luiz

Felipe de Seixas Corrêa, acre-

dita que as reuniões desta

semana na OMC podem se

tomar 
"o 

primeiro lance de

bola em jogo" nas negocia-

ções multilaterais em 2004.

Oficialmente, o principal

evento na sede da organiza-

ção máxima do comércio

será a escolha do presidente

do Conselho Geral da OMC,

que terá a missão de condu-

zir as negociações em sua

fase decisiva. Tudo indica

que o posto deve ficar para o

Japão. Já a Nova Zelândia

poderá ganhar a função de

liderar os debates agrícolas.

Mas as verdadeiras mo-

vimentações devem ocorrer

paralelamente à escolha dos

presidentes na OMC. O G-

20 (grupo formado por Bra-

sil, Índia, China e outros pa-

íses emergentes) se reúne

em Genebra com a UE, na

quinta-feira, e com os de-

mais países defensores do

protecionismo na agricultu-

ra (Suíça, Noruega, Japão e

outros), na sexta-feira, para

debater formas de superar

os impasses nesse setor.

Além disso, o principal re-

presentante brasileiro nas

negociações multilaterais,

Clodoaldo Hugueney, se

reunirá com o diplomata

Corrêa: reuniões desta semana na OMC podem se tornar "o 
primeiro lance de bola em jogo" nas negociações multilaterais em 2004

americano Peter Allgeier

também para falar de pro-

postas concretas para fazer

avançar os debates na OMC.

Para o Brasil, essas reuni-

ões servirão para que os pa-

íses possam, finalmente, co-

meçar a saber qual o grau de

flexibilidade dos demais go-

vernos nas negociações.
"Nossa 

grande esperança é

de que grandes (países) te-

nham apreendido lição da

reunião ministerial da OMC

em Cancún (em setembro de

2003) e visto que a negocia-

ção vai além de acomodar

seus interesses", afirmou

Seixas Corrêa, dando a en-

tender que o fracasso de Can-

cún ocorreu porque os pai-

ses ricos não atenderam aos

pedidos das economias em

desenvolvimento.

De uma certa forma, os

europeus e americanos ten-

tam mostrar engajamento

nas negociações.

Nesta semana, Bruxelas

aproveitará que as atenções

estarão voltadas para Genebra

para lançar uma proposta para

que os países ricos dêem mai-

or acesso ao algodão importa-

do da África. Já Washington

mandará seu representante co-

mercial, RobertZoellick, para

uma verdadeira peregrinação

pelo mundo para convencer os

demais governos a se compro-

meterem com o processo na

OMC. Zoellick passará pela

Ásia. estará presenta à reunião

de ministros de Comércio da

África, no Quênia, e termina

sua viagem no dia 22 na Cos-

ta Rica, onde participa do

encontro ministerial do Gru-

po de Cairns, bloco formado

por Austrália, Brasil e outros

exportadores de produtos

agrícolas.

Liberalização

agrícola é a meta

Na avaliação do Itamaraty.

a movimentação dos grandes
atores é um bom sinal, mas

apenas poderá dar resultados

se a ambição da liberalização

no setor agrícola for mantida.

O Brasil e o G-20, por exem-

pio, são Contrários à fórmula

de desgravação tarifária para a

agricultura que atualmente está

em debate em Genebra. Para

Brasília, a fórmula, defendida

por Washington, exige dos

países pobres uma redução das

barreiras superior à redução

das taxas dos países ricos. Di

ante da queixa, o G-20 pediu

que OMC desse seu parecer
sobre a fórmula. Mas para a

supresa dos países em desen-

volvimento, a entidade mos-

trou que a fórmula era justa e

que exigia o mesmo esforço

de ricos e pobres.
Para completar a semana de

intensas neg<x'iações. a UE

solicitou uma reunião de altos

funcionários com o Mercosul,

evento que (x:orre na quarta-

feira. Bruxelas vai apontar que
o avanço nas negociações para

a formação de uma área de livre

comércio entre os dois blocos

depende de avanços nos deba-

tes da OMC, principalmente
no que se refere ao tema dos

subsídios agrícolas. Para dei-

xar claro o vínculo entre as

duas negociações, a reunião

entre a UE e o Mera >su I ocorre

em Genebra, cidade sede da

OMC, e não em Bruxelas.

Para o Brasil, não resta du-

vidas a existência de Vínculos

entre as negociações. O pro-
blema, segundo o Itamaraty, é

que europeus insistem em co-

brar um pagamento por sua

futura flexibilidade, tanto na

OMC quanto nos debates en-

tre a UE e o Mercosul. 
"Nós

também só temos um bolso",

completou o embaixador Sei-

xas Corrêa.

E

Falta de 
garantia 

emperra o PPP

A Associa^ao Brasileira cerias, por motivo de interes- a revisSo periodica da remu-

da Infra-Estrutura e da In- se publico. Para a entidade, nera^Sodo parceiro afim de

dustria de Base (Abdib) con- extin$ao deve ser condicio- preservar o equilfbrio eco-

sidera que as mudanfas no nada & autoriza^So do Legis- ndmico-financeiro dos in-

projeto de lei da Parceria lativo e ao pagamento pr6vio vestimentos. 
"Essa 

possibi-

Piiblico-Privada (PPP) es- de indeniza^&o estipulada no lidade manteri o diilogo

tfto emperradas pels falta de contrato. 
"Desta 

forma, cria- sempre aberto entre os par-

defini^ao das garantias para remos condifdes de confiabi- ceiros a respeito de ques-

os investidores. 
"fi 

funda- lidade e credibilidade k inici- tftes que possam compro-

mental que o projeto de lei ativa pri vada e ks institui^Oes meter a performance do em-

ofere^a garantias aos inves- financiadoras, impresrlodf- pmsJllMHiiii", explicou o

tidores, na hip6tese de falta veisparaosucessodas W, vice-presidente da Abdib,

de pagameutos, e liquidez alertou Oodoy. 
"Esse 

deta- Paulo Oodoy.

para os tftulos emitidos pe- lhamento 6 importaute por- Os empresirios enten-

los fundos que wstenlartn que a Lei i.666/93 nfc> < arte- dem que os futidos fiduciS-

os contrstoe com investido- quada para alandarir awn omin rio» s leram criados no ftm-

res", diz o vice-ptetidente h^ja extinfio de contratos por bitodas parcerias tenham a

da Abdib, Paulo Oodoy. interesse piSblico", afirmou. carteita composta por, no

OoMettvodastugeatdes A Abdib tamtem sugeriu mlnimo, 30% de ativos com

feitas ao goverao pela Ab- possibilidade de oa investi- liquidez de Mietuado e que

(Mb, tff Paulo Oodoy, mentos serein remunerados o pstrimftnio lfquido sejs

"6 
detalhar melhor as ocasi- por meio de tftulos ptiblicoe avaliado por auditor lnde-

Oes quando as garantiM po- privados. O objetivo 6 attmen- pendente pelo menos uma

derio ser ackmadas, ofere- tar o leque de oportunidades vex ao ano, de forma a ga-

cer ««•<¦ atratividade aos de pagamentos ao investidor, rantir que o fundo tenha

investidores e conferir mais alternativas estas que serio sempre condiyOes de cum-

MfwiyinniDuiiuo rteri sempre avaliadas no momen- prir o pagamento das obn-

s<Srio". to da elabor*(to do edital para gacAes contnrtuais. A me-

Entre as sugestbes de programas ou projeto* espe dida visa a mauter a rela-

emenda feitas pela Abdib, effkos. ««f en»reasgarantiaspraa-

esti o melhor detalbamen- Outra sugestlo da Abdib tadaseaa obriga«fies assu-

todoapuoediinrntnumiBn propfie que os contntoa entre midas pela admiaistregio

dohuuvar aimaeOeseeroi- setoces publico e privado te- pObHea nos contntoa de

UllpWaii iJiiili sins lie jiua nham mncsnlsmns prevendo puicariaa.
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Revestimento cerâmico exporta mais

22% 
para 

os EUA em relação a 2002

SAO PAULO - Os em-

barques de revestimentos

cerâmicos, principalmente para
os Estados Unidos, somaram

US$ 250,762 milhões no ano

passado. O valor eqüivale a

incremento de 22,26% (em dó-

lares) em relação a 2002 e, de

acordo com a Associação Na-

cional de Fabricantes de Cerâ-

mica para Revestimentos (An-
facer), foi o melhor de-

sempenho desde 1997. 
"Trata-

se do melhor resultado desde

que o setor desenvolveu uma

política de orientação ao mer-

cado externo", afirma o presi-
dente da entidade, Antônio

Carlos Kieling.

Em 2003, foram produzidos
no País mais de 500 milhões de

metros quadrados de re-

vestimentos cerâmicos. Desse

total, cerca de 20% teve como

destino o mercado estrangeiro.
"Nossa 

meta é chegar a expor-

tar 40% do total produzido em

quatro ou cinco anos", afirma

Kieling, lembrando que a pro-

jeção é conservadora. Dos 103

milhões de metros quadrados
exportados. 50% foram com-

prados pela América do Norte,

24% por países latino-ameri-

canos (excluindo México) e

10,7% pela África do Sul.

Brasil 
já 

ocupa a terceira 
posição

Com esses volumes, o
Brasil ocupa hoje a terceira

posição no ranking inter-
nacional de comercialização
de revestimentos cerâmicos,
atrás de Itália e Espanha. No
mercado mais disputado do
mundo e responsável pela
compra anual de 200 mi-
lhões de metros quadrados,
os Estados Unidos, a par-
ticipação do produto bra-
sileiro saltou de 7% para
12,5% em 2003, segundo
dados da Anfacer.

No País, o maior volume de
embarques (de 60% a 70% do
total) sai da região Sul, onde es-
tão instaladas empresas como
Cecrisa, PortobelloeEliane. Para
este ano, a projeção é de manu-
tenção do índice de crescimento
registrado em 2003. De janeiro a
dezembro, a indústria ceramista
deve exportar o equivalente a
US$ 300 milhões, cerca de 20%
mais que o embarcado no ano

passado. 
"O 

mais importante é

que se trata de saldo líquido, uma
vez que o setor não importa pra-

ticamente nenhum insumo",
ressalta Kieling.

Para a fabricação de pisos
e revestimentos, a industria
compra no exterior apenas

parte dos equipamentos.
"Compra-se 

muito pouco lá
fora e ainda assim há bons
fornecedores nacionais", re-
força o presidente da Anfacer.
Atualmente, os produtores bra-
sileiros comercializam seus

produtos em 120 países di-
ferentes, mas há como ampliar
o mapa das exportações.

Parceria com China e ex-União Soviética

"Há 
espaço na antiga União So-

viética e na própria China, embora
o país seja um grande produtor de
revestimentos", diz AntônioCarlos
Kieling. presidente da Anfacer.
As suspeitas de dumping que re-
caem sobre os chineses, de acordo
com o presidente da Anfacer, pode
abrir brechas para a cerâmica bra-
sileira no Oriente. De acordo com
Kieling, as exportações da indús-
tria cerâmica ganharam força so-
bretudo a partir de 1999.

Isto em decorrência de um
convênio firmado entre a Anfacer
e a Agência de Promoção de Ex-

portações (Apex). 
"O 

setor pas-

sou a olhar o mercado externo
também como oportunidade, já

que os negócios no País também
vão muito bem", explica. O pri-
meiro passo foi rever a qualidade
dos produtos oferecidos, a fim de

entrar com 
"pompa" 

no mercado

globalizado. O segundo convê-

nio com a Apex foi assinado no
ano passado e vale até 2005.

Desembolso • Nesse período, a
agência deve desembolsar R$ 3,1

milhões e a entidade outros R$ 4,3

milhões para promover o revesti-

mento brasileiro no exterior. Os re-

cursos serão aplicados na promo-
ção de rodadas de negócio, partici-

pação em feiras internacionais e
mobilização do setor. "O 

objetivo,
muito mais do que exportar, é ga-
rantir a qualidade tio produto feito
no País. independentemente de seu
destino", afirma Kieling.

Capital nacional - De acordo
com a Anfacer. a indústria nacio-
nal de revestimentos cerâmicos
emprega entre 23 mil e 25 mil

profissionais diretos e outros 300
mil indiretos. "Além 

de grande
geradora de empregos, a indús-
tria é de capital eminentemente
nacional, de forma que os resul-
tados ficam no País", diz o presi-
dente da entidade.

CAMPO GRANDE - O pro-
jeto de recuperação e uso da ma-
lha ferroviária que liga Santos,
em São Paulo, a Antofagasta, no
Chile, foi apresentado na cidade
cie Campo Grande, Mato Grosso
do Sul, num encontro que reuniu
autoridades do Brasil, Bolívia,
Argentina e Chile A idéia é cri-
ar um corredor 

"bioceânico" 
que

ligará o Atlântico ao Pacífico e
encurtará em sete mil quilô-
metros o transporte da produção
de grãos, produtos petroquí-
micos e minérios.

Segundo o governador do
Mato Grosso do Sul, José Orcírio
Miranda dos Santos - o Zeca do
PT- o setor privado assinou um

protocolo de intenções e deve
bancar os custos da obra. 

"A 
idéia

é começar (a recuperação) em
março e terminar em outubro",
diz o governador. O consórcio de
seis empresas - RTZ Mineração,
Cargill, Odebrecht, Vale do Rio
Doce, Brasil Ferrovias e Ferrovia
Oriental - deve fazer o in-
vestimento de R$ 80 milhões no
trecho brasileiro, um dos mais
danificados da rede, entre Cam-

po Grande e Corumbá.
Para Zeca do PT, o papel do

Estado é 
"induzir" 

o desenvol-
vimento da região com apoio pri-
vado. De acordo com o dire-
tor da estatal Valec - Engenharia,
Construções e Ferrovia, Bernardo
Figueiredo, a primeira etapa da
recuperação dos 4,269 quilô-
metros deve custar US$ 36 mi-
lhões. "Essa 

fase não muda as
características técnicas da linha,
mas vai permitir o tráfego de trens
de carga e de passageiros", expli-
cou Figueiredo.

Arquivo

Caberá ao setor privado a recuperação da malha ferroviária que liga Santos (SP) a Antofagasta (Chile)

-Trilhos 
mudam na segunda fase

A segunda fase da recu-

peração de todo o trecho seria
destinada a trocar trilhos, dor-
mentes e adequar a ferrovia ao

padrão classificado como 
"C",

que proporcionará a velocida-
de de 40 km/h para carga e de
60km/h para passageiros.

São concessionárias de di-
ferentes trechos da malha a
Novooeste, Brasil Ferrovias,

Belgran Carga, FerronoreFCAB.
Figueiredo comandou um estudo
técnico sobre a ferrovia Santos-
Antofagasta. que revelou tam-
bém um trecho crítico a ser recu-

perado na Argentina.
Além do governador Zeca

do PT, autoridades da Bolívia,
Argentina e Chile, países que
têm trechos do corredor
biocêanico participaram do se-

minário no Centro de Conven-

ções do governo do Mato Gros-
so do Sul, do qual resultou a
Carta de Campo Grande, que
documenta o consenso entre
os parceiros.

Depois de pronta a recu-

peração, prevista para cerca de
dois anos, a ferrovia terá capa-
cidade para transportar 1,5 mi-
lhão de toneladas por ano.

BC manteve média de

intervenção no câmbio

BRASÍLIA - As compras de
dólares do Banco Central em

janeiro somaram cerca de US$
2,6 bilhões. E ao contrário do

que temiam inicialmente os
agentes do mercado financei-
ro, essa intervenção não pro-
vocou uma sustentação força
da da taxa de câmbio em torno
de R.$ 2,90 no mês passado.
Essa pelo menos foi a conclu
são de boa parte dos analistas
financeiros após a divulgação,

pela instituição, dos números
referentes à movimentação no
mercado de câmbio em janeiro.

Pelos dados do BC, o in-

gresso líquido de recursos ex-
ternos no País foi de R$ 3,359
bilhões no mês. Além das ex-

portações - 
que proporciona-

ram ingresso de US$ 2,525 bi-
lhões, já descontadas as remes-
sas para pagamento de impor-
tações -, os empréstimos, fi-

nanciamentos e investimentos
foram responsáveis pela entra
da de mais IJSÍ 966 milhões
lambém já abalidas as saídas
de dinheiro externo do Pai >

Enquanto isso, as contas de
nlo-re si dentes, conhecidas
como CCS, tiveram saldo ne-

gativo de R1. 132 milhões
Uma parte dos recursos e\

ternos que entraram no Paív
IJS$ 676,3 milhões, foi absot
vida pelos próprios bancos que
atuam no mercado de câmbio

para honrar compromissos. O
restante corresponde às coni

pras do BC. Com isso, em mé-
dia, o BC adquiriu US$ 123
milhões por dia em janeiro, pra-
ticamente, o mesmo nível de
compras que o Tesouro Nacio
nal vinha fazendo (US$ 115
milhões) antes de o BC substi
tuí-lo nas intervenções diretas
no mercado.

Números ajudam a acalmar instituições

Setor 
privado 

vai recuperar malha

ferroviária entre Santos e o Chile

A divulgação dos números
ajudou a acalmar os mercados,

que ficaram estressados nos
últimos dias, entre outras coi-
sas, pelos sinais contraditórios
emitidos pelo BC. As informa-

ções parciais sobre o saldo lí-

quido das operações no merca-
do de câmbio apontavam in-

gresso líquido de apenas US$
787 milhões, até o dia 20 de

janeiro. Isso mostrava que a
sobra de recursos era baixa e
bastante inferior ao montante
das intervenções que o BC vi-
nha fazendo.

Daí a interpretação de que a
atuação da autoridade monetá-
ria estaria puxando a cotação do
dólar. Por outro lado, a ata da
reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom) divulgada
semana passada, mostrando

grande apreensão dos diretores
do BC com relação ao compor
tamento da inflação, só serviu

para criar mais apreensão.

A dúvida era se o BC estava

preocupado com impactos na
inflação porque ele estava jo-
gando a taxa de câmbio para
cima. já que a desvalorização
do real têm reflexo nos preços
da economia? Essa questão, que
respondeu por parte do estresse
vivido nos últimos dias, só foi
resolvida recentemente.

"O 
fato de o BC ter pouca

transparência nos dados relati
vos ao mercado de câmbio e à

posição de reservas só acabou

prejudicando ele mesmo", avalia
o economista Roberto Padovani,
da consultoria Tendências 

"Não

fosse isso, boa parte do estresse
não teria ocorrido".

Produção de veículos

bate recorde em 
janeiro

SÀO PAULO - O setor auto-
motivo registrou, em janeiro,
recorde mensal de produção de
veículos, máquinas agrícolas e
componentes. Foram fabrica-
das 157 mil unidades, resulta-
do 2% superior ao de dezem-
bro (154,1 mil) e 9% maior do

que em janeiro de 2003. Se-

gundo o presidente da Associ-
ação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (An-
favea), Ricardo Carvalho, as
exportações contribuíram para
alavancar a produção, já que o
mês passado foi fraco para as
vendas internas.

As vendas externas das
empresas associadas à entida-
de totalizaram US$ 471 mi-
lhões, aumento de 81% sobre

janeiro do ano passado. O des-
taque das exportações ficou
com as máquinas agrícolas, que
somaram 1,9 mil unidades em

janeiro, 118% mais do que em

janeiro de 2003. As empresas
amargaram queda de 36,4% nas
vendas do mercado interno no

primeiro mês de 2004 em rela-

ção a dezembro passado (107
mil unidades de veículos li-
cenciados).

De acordo com Carvalho,
em dezembro o setor registrou
recorde de vendas mensais de-

vido à massa de ofertas e bônus
oferecidos pelas montadoras
"De 

fato, houve uma antecipa

ção das compras em dezembro,

já que o consumidor sentiu que
os preços poderiam aumentar
em janeiro." O presidente da
Anfavea afirmou que os preços
dos veículos devem subir em
março, quando vence o acordo
de redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).

A expectativa é de que as
empresas repassarão ao consu-
midor imediatamente o aumen-
to de 3 % do IPI no mês que
vem. A entidade mantém a esti-
mativa de que o setor automoti-
vo terá, neste ano, um aumento
de 8% na produção e de 7,8%
nas vendas. De acordo com
Carvalho, os juros básicos da
economia deverão cair, afetan-
do as vendas internas.

Em relação à questão do aço
- as siderúrgicas aumentaram os

preços entre 12% e 15% em

janeiro - Carvalho disse que a
Anfavea e outros setores da in-
dústria alertaram sobre as con-
seqüências dessa elevação, que
totaliza 70% nos últimos quatro
meses. 

"Cada 
setor tem como

obrigação manter bom senso di-
ante da responsabilidade sobre
a elevação da inflação", disse.

Marcas & Produtos

Roberto Pinto

Bebê cheiroso

Pensando no cuidado

e proteção às mamães e

bebês, a Suca Bambino

Mio - especializada nos

brinquedos little tikes -

colocou em todas as lo-

jas a linha completa de

bebê da Granado. Além

do sabonete líquido bebê

de glicerina e sabonete

em barra bebê de

glicerina, a linha de pro-
dutos conta ainda com

shampoo, creme de as-

saduras, talco e loção

esterelizante. Tudo isso

para a alegria das ma-

mães e dos bebês.

Brinquedos

Com investimento de

R$ 9 milhões, a nova fá-

brica da Brinquedos Es-

trela, a segunda maior do

grupo no País, já está fun-

cionando em Três Pontas,

Minas Gerais, desde a se-

mana passada. Com 13,2

mil metros quadrados, a

nova fábrica ficará respon-

sável por 40% da produ-

ção nacional de brinque-

dos da empresa.

Estampas e

perguntas

Além de frases, agora

desenhos divertidos estão

estampados nas peças da

coleção Think, da Fem-

mina Duloren. Confec-

cionadas em tecido al-

godão com lycra, as cal-

cinhas, soutiens e cami-

setes podem ser encon-

tradas nos tamanhos P, M

e G. O biquíni com a frase
"Foi 

bom para você?" nas

cores branca e malagueta

vem ilustrado com uma

carinha bem marota. Já a

calcinha com a frase
"Você 

me trai?" eatam-

pada no elástico com de-

senho de uma boca sen-

suai está disponível nas

cores laranja e azul.

Sem Celulite

Anna Pe-

gova 
- www.

annapego-

va.com.br -

está decla-

rando guerra
àinimiganú-

mero um das

mulheres: a

celulite. O gel minceline plus
avec Dmae é um creme de

ação imediata, agindo sobre

a celulite, gordura localizada

e firmeza. A fórmula apre-

1

senta princípios ativos como

cafeína, guaraná e fucus e

lipoproteínas vegetais que
aceleram as trocas, desper-

tando o metabolismo celular

e desencadeando os meca-

nismos de eliminação dos

nódulos, além de melhorar a

resistência dos vaaos capilares

eadiculaçãosangUfaeaelinfá-

tica, responsável per drenar as

toxinas. O gel está disponível

em bisnaga de 123ml, com

preço de R$ 160,00.

Carnaval no

Brasil

A Accor Hotels - 0800

703-7000 - tem opções

para os que querem curtir

a folia ou ficar afastado do

agito do Carnaval bra-

sileiro. Em Florianópolis,

Íor 

exemplo, a diária no

arthenon Lindacap é de

R$ 245,00. Já no íbis Expo,

que fica pertinho do

Sambódromo paulista, a

diária é de R$ 99. O folião

Sue 

quiser passar as festas

e Momo em Brasília vai

desembolsar R$ 160,00

pela diária no Mercure

Apartments Brasília Eixo

Monumental. Em Natal, a

opção é o Novotel Ladeira

do Sol, com diária de R$

170,00. Na capital ama-

zonense, a sugestão é o

Novotel Manaus. Com 166

apartamentos, a diária no

apartamento single ou du-

pio é de R$ 163,00.

Faz parte do

figurino

Relógios não servem

apenas para saber as ho-

ras exatas. São hoje

acessórios importantes

para a composição do

figurino, seja ele es-

portivo ou clássico. De

olho nas tendências da

moda, a Condor New es-

tá lançando a coleção

Fashion Condor New,

com cerca de 60 mo-

delos masculinos, fe-

mininos e unissex. Com

preço médio de R$100,00,

os relógios estão nas co-

res que vão desde os tra-

dicionais preto e mar-

rom, passando pelo
branco, vermelho e pe-
Ias tonalidades mo-

dernas como o laranja,

amarelo, verde e o pink.
As caixas podem ser

redondas, retangulares

ou quadradas, em ta-

manhos médios ou gran-
des, com mostradores

nas cores das pulseiras
de couro.
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Sem querer confirmar que a Alca é "odalisca de cabaré barato", Amorim também se mostra cauteloso

Premier brasileiro reconhece 
que

ganhos 
da Alca serão limitados

BRASÍLIA - O ministro

das Relações Exteriores.

Celso Amorim, evitou en-

dossar a comparação 
"pou-

co ortodoxa" feita pelo em-

baixador brasileiro, Adhe-

mar Bahadian, co-presiden-

te das negociações da Área

de Livre Comércio das Amé-

ricas (Alca), de que esse pro-
cesso seria tão ilusório quan-
to as qualidades de uma
"odalisca 

de cabaré barato".

A declaração de Baha-

dian justificou com clareza

o temor do governo brasi-

leiro de que o acordo final -

mesmo no seu formato li-

ght 
- não traga benefícios

efetivos ao Brasil. 
"As 

me-

táforas do embaixador

Bahadian são as metáforas

do embaixador Bahadian".

limitou-se a dizer Amorim.

ao ser questionado se o Ita-

maraty compartilhava da

mesma comparação.

Bahadian afirmara ajor-

nalistas que a Alca se pare-
cia com 

"uma 
odalisca de

cabaré barato, que, à noite,

sob aquela luzinha calma,

você acha uma deusa. Po-

rém que, de dia, não é a

mesma coisa e, às vezes,

não é nem mulher".

Pouco antes, o diploma-

País quer acordo pragmático e viável

Embora não tenha reite-

rado a metáfora 
"pouco 

orto-

doxa" de Bahadian, o minis-

tro das Relações Exteriores,

Celso Amorim, saiu nadefe-

sa dos pontos de vista apre-

sentados pelo embaixador so-

bre o processo de negociação
- até porque se trata da mes-

ma posição defendida pela
cúpula do Itamaraty. O chan-

celer afirmou que o Brasil

trabalha em prol de uma Alca

pragmática, factível e viável,

mas cujos ganhos serão limi-

tados, sobretudo na área agrí-

cola, por imposições de 
"ou-

tras delegações".
"Insistimos 

em obter o

máximo na questão agrícola

na Alca. Mas, em Trínidad e

Tobago, uma das delegações

disse que os subsídios esta-

riam fora da Alca", justifi-
cou-se, referindo-se à posi-

ção dos Estados Unidos na

reunião ministerial ocorrida

anteriormente. 
"Não 

pode-
mos atacar moinhos de ven-

ta, que compartilha a pre-
sidência da Alca com o em-

baixador americano Peter

Allgeier, manifestou-se sa-

tisfeito com o rumo das

WASHINGTON - A Casa

Branca divulgou na semana à

noite, a lista de mais de uma

centena de programas de cu-

nho social que serão elimina-

dos ou cortados drasticamen-

te segundo a proposta de orça-

mento para o ano fiscal de

2005. No total, 65 programas
serão suprimidos e a verba de

outros 63 será reduzida subs-

tancialmente. Ao mesmo tem-

po, os fundos militares serão

aumentados em 7% e para a

segurança, em 10%.

Segundo explicou o Es-

critório de Gestão e Orçamen-

to da Casa Branca, os cortes

visam a atingir a meta do pre-
sidente George W. Bush de

reduzir pela metade, até 2009.

o atual déficit fiscal de US$

521 bilhões. Entre os progra-
mas que serão eliminados es-

tão os relacionados à capaci-

tação de pessoas pobres e o de

alfabetização nas prisões. A

redução dos fundos destina-

dos à reforma educativa, pro-
messa de campanha de Bush.

também causou protestos.
Serão eliminados ainda os

programas de combate ao alco-

olismo nas escolas secundárias

e o que concede bolsas de estu-

do para atletas de modalidades

olímpicas. Na mira do govemo
também estão verbas de recrea-

ção para incapacitados, ajuda

para os trabalhadores migran-

tes do setor agrícola e fundos

para promover a eqüidade edu-

cativa entre as mulheres.

O projeto de orçamento

enviado ao Congresso por
Bush prevê despesas de US$

2,4 trilhões, 3,5% a mais do

que o atual orçamento.

Embaixador quer mais negócios

() futuro embaixador do

Brasil nos Estados Unidos,

Roberto Abdenur, está impres-

sionado com a queda dos in-

vestimentos diretos america-

nos no Brasil nos últimos anos

e prometeu trabalhar para in-

verter essa tendência. O invés-

timento direto daquele país no

Brasil vem caindo ano a ano

desde 1999,quandofoideUS$

8,088 bilhões, corresponden-

tes a 29% do investimento di-

reto estrangeiro (IDE) que en-

trou no País. No ano passado,
ficou em apenas US$ 2,383
bilhões (18% do fluxo total).

A redução ocorreu até em

relação a 2002, ano em que
os Estados Unidos investi-
ram US$ 2,614 bilhões (14%
do total), e perderam para a

Holanda o primeiro lugar no

ranking dos principais invés-
tidores aqui. 

"Ainda 
não sei a

causa dessa queda. Vamos
investigar. Precisamos rever-
ter isso", afirmou o embaixa-

dor. que assume o cargo no

início de abril, e tomou co-
nhecimento dos números ao

visitar a agência de promo-
ção Investe Brasil.

Em 2003, apesar da queda
de valores absolutos, os Esta-

dos Unidos voltaram a ser o

principal país investidor pro-

porcionalmente (18% do tcàal).

Maior economia do mundo, o

país também é o que tem o

maior estoque de investimento

direto no Brasil, responsável

pela entrada de US$ 34 bilhões

no período entre 1996 e 2003.

valor correspondente a 24% do

total de investimento direto. O

IDE em geral vem caindo no

Brasil, mas mesmo em 2(XX).

quando o total cresceu em rela-

ção ao ano anterior, o investi-

mento de origem americana caiu

para US$ 5,399 bilhões.

Alca - Abdenur observou que
mais de 400 das 500 maiores

empresas americanas estão pre-
sentes no Brasil e várias tem o

País entre suas principais bases.

Para o embaixador, este é um

exemplo de como as relações

entre os dois países 
"são 

densas

e essencialmente boas". Ele aler-

tou que 
"é 

preciso evitar posi-

ções maniqueístas em relação à

Alca (Área de Livre Comércio

das Américas)" e observou que"o 
antiamericanismo está cres-

cendo no Brasil e também no

mundo, o que não é bom para
nenhum dos dois países".

De acordo com ele, a impren-

sa está prestando excessiva aten-

çãoà Alca. 
"As 

pessoas deixaram

de ver que o acordo entre Merco-

sul e União Européia é tão impor-
tante e complexo quanto a Alca",

disse. Para ele, a Alca 
"não 

é a

única que traz problemas e riscos

para o Brasil", mas, por outro

lado, 
"pode 

trazerexcelõites opor-

tunidades se for bem negociada".
Abdenur citou o próprio Merco-
sul e as negociações com outros

países como China, índia e Rús-
sia como indicações de que o

Brasil está se abrindo.

Abdenur disse estar confian-

te em que o processo de negoci-

ação para a Alca 
"vai 

chegar a

um bom desfecho, satisfatório

para todas as partes, equilibra-

do". Mas ontem ele admitiu a

possibilidade de a Alca não en-

trar em vigor no prazo estabele-

cido. em janeiro de 2005.

to" confirma o chenceler Cel-

so Amorim.

Em Puebla, as perspectivas
dos negociadores brasileiros é

de obter consenso sobre pelo
menos 80% do texto final do

acordo geral da Alca. Os res-

tantes 20%, entretanto, contêm

pólvora suficiente para implo-

dir o processo. Nesse conjunto,

está o recuo dos Estados Uni-

dos, que voltaram a oferecer a

eliminação de barreiras apenas

para 
"uma 

parte substancial"

do comércio e não mais a todo

o universo tarifário, como pro-
meteram anteriormente.

Também está nessa zona

mais explosiva a demanda de

. 13 dos 34 sócios da Alca, entre

os quais os Estados Unidos, o

Canadá e quatro sul-america-

nos, em favor de retaliações

cruzadas. Ou seja, que um país

que se beneficie mais em um

determinado tema seja induzi-

do a ampliar suas concessões

em áreas nas quais se mantém

mais reticente.

discussões sobre o acordo

geral da Alca, de caráter

mais pragmático e menos

profundo que o original-

mente idealizado.

Orçamento norte-americano 
prevê

exclusão de 65 
programas 

sociais

Hélio Fernandes

A venda de automóveis caiu mais ou

menos 20%. ti que os SO milhões de

brasileiros que se dividem entre de

sempregados, subempregados. traba

lhadores de periferia, (que ganham 2

reais por dia), as dezenas de milhões

que ganham salário mínimo, resolve

ram não comprar inais automóvel. Não

é por falta de poder aquisitivo e sim

revolta e raiva.

O ministro Paloc-

ei anda inquieto,

irritado,aborreci-

do, só faz esforço

para se acalmar

quando vai à tele-

visão. Palocci tem

toda razão, pois o

PT-PT e o PT-

Governo, em mas-

sa estão contra ele.
•

O atual ministro da

Fazenda leva uma

desvantagem em

relação a Gustavo

Franco, Malan.

Arminio l-raga e

outros 
"podero-

sos" da equipe

econômica: ele

disputa eleição.

Palocci vem de

prefeito de Ribei-

rão Preto.
•

Se Palocci garan-

tisse: 
"Nunca 

mais

disputarei elei-

ção", acalmaria a
"paulicéia 

desvai-

rada do PT-PT e

PT-governo".
•

Assim, Palocci

poderia ficar até S

anos no Ministé-

rio da Fazenda,

ninguém se inco-

modaria. Mas dis-

por de todos os

Poderes de que
dispõe, e ainda por
cima estará dispo-

sição para candi-

daturas? E muito.

Vejam sóquais são

os inimigos de Pa-

locci: TODOS.
•

Outra coisa bas-

tante seria: quais
são os limites de

Palocci? 1 - O

governo de São

Paulo? 2 - A vice

junto com Lula

na reeleição de

2006? 3 - O pró-

prio cargo de

Lula, na impossi-

bilidade de nova

reeeleição em

2010? O pânico se

chama Palocci.

n

m

O senador Antero

Paes de Barros, cri-

ticou o ministro da

Justiça. Nada con-

tra, claro. Só que
ele é presidente da

importante CPI do

Banestado, não faz

nada. se mantém

omisso.
•

Grandes tuba-

rões foram acusa-

dos, ninguém é

convocado. Fica-

ram meses e me-

ses 
"ouvindo"

banqueiros sem

importância, en-

quanto os gran-
d es se mantinham

nos gabinetes re-

frigerados.
•

Os presidentes do

Itaú e da Febraban,

já deveriam ter ido

depor pelo menos

10 vezes. Por que o
"silêncio 

dos ino-

centes?"
•

Marta Supliey

está batendo todos

os recordes de

vaias. Agora em

sendo atingida

por pedaços de

lama. E fica furi-

osa, discute com

o povo. Em outu-

bro, o povão dará

a resposta.
•

Quando esta colu-

na começou, no

Diário de Notícias,

(e depois aqui mes-

mo, na Tribuna) se

chamava. Fatos e

Rumores. Agora, a

Globo começa um

programa. Rumo-

res e Versões. Cri-

atividade ZFIRO.
•

Os três maiores

anunciantes dos

jornalões, diaria-

mente, são: Uni-

versidade. Casa &

Video, e curso de

inglês. A Casa &

Vídeo domina a

cidade inteira.

Universidades,

Deltiii

Netto

A Into

muitas comanda-

das por gangste-
res já condenados.

K inglês, farsa

completa.
•

Em matéria de
"multiplicação 

de

pães", ninguém ga-
nha de farmácias e

drogarias. Umaco-

lada à outra, no Rio

inteiro, em São

Paulo todo, em

Belo Horizonte de

ponta a ponta. Nin-

guém faz nada.
•

Quem aceitar ou

referendar a afir-

mação de César

Maia, 
"serei 

can-

didato a presiden-
te em 2006", esta-

rá passando a si

mesmo atestado

de tolo, de trouxa,

de paspalhão. O

alcaide-factóide-

debilóide mal tem

cacife para prefel-
to no cargo.

•

O que César Maia

pretende é o seu

grande projeto: ser

candidato a vice,de

preferência num

acordo PT-PFL.

Seria o ideal. Mas

antes de César so-

nharcom isso, mui-

ta gente já tratava

do fato, acordadís-

simo. Nenhuma

chance.
•

No momento, tu-

do indica que o PT

partirá para a

chamada chapa

pura, PT-PT. Co-

mo foi feito em

1994, Lula-Mer-

cadante.
•

E em 2006 a chapa

quem sabe, pode
ser essa. Brecada,

vetada, combatida

por muita gente do

PT-Paulistizado.

O senador Hélio

Costa já mandara

fazer o fardão de

para sei

Palocci. >

como eli

Delfim

x i Iópag

optei p
ministi o

ditai li ii a.

ministro. À última

hora perdeu a pos-
se. (Mas não a

pose.) Não passou
recibo, ainda tem

7 anos de manda-

to. Igual a Mer-

cadante, Paim,

Cristovam.
•

Joaquim Roriz foi
"olhar" 

o trem bala

na Europa, levou 85

apaniguados. Ks»

tanecedor. Surpre-

endente: levou

também 2 parla-
mentares que dc-

vem disputai a sua

sucessão.
•

José Roberto Ar-

ruda, que renun-

ciou para não ser

cassado no Sena-

do. E o senador

Paulo Otávio, que

pode se complicar,

negocia lido bens i-

n-d-i-s-p-o-n-í-v-

e-i-s de Sérgio

Nava. Por que não

levou Estevão?

Continuam os sus

surros e rumores:

Anderson Adauto

deixaria o Ministé-

rio dos Transpor

tes para disputai a

Prefeitura de Ube-

raba. Se ganhar,
fica no topo do

mundo.
•

Luiz Henrique

deixou Brasília,se

elegeu prefeito,
agora é governa-

dor de Santa Ca-

tarina. O suhsti-

tuto de Adauto, o

PMDB também

quer. Mas deverá

ser do PL.
•

A Bovespa-Las

Vegas abre hoje em

alta. E com quase
certeza, alta forte.

Se manterá, é outra

história. Vaidepen

der do que 
"acerta-

ram" no fim de sc-

mana e na reunião

das 9 de hoje.

Ur-gente

Jornalistas precisam se acostumar a

usar aspas. Elas são altamente eluci-

dativas, recursos do ofício de escre-

ver. Um exemplo: Edilson e Vampe-

ta, desempregados, foram acabar no

Vitória da Bahia. Não são reforços e

sim 
"reforços". O leitor compreen-

deria logo. XXX Lá se foram Parrei-

ra e Zagallo em peregrinação pela
Europa. Que sina, visitarem vários

países, jantares, jogos de futebol,

diárias magníficas, hotéis de primei-
ra, quase 1 mês longe de casa. Existe

gente sem sorte. XXX E preciso que
o Procon determine intervenção na

NET. Fazem a maior propaganda

para venderem o Brasileirão e os

regionais. Garantem: 
"Veja 

TODOS

os jogos sem sair de casa, até os jogos
da sua cidade". XXX Muitos se dei-

xam enganar, compram. Acontece

que no Brasileirão, as vezes existem

5, 6 ou até 8 jogos, e a NET só tem 4

canais: 74, 75, 76, 77. Essa é a mais

autêntica propaganda enganosa.

Quem tomará providências? Sim-

plesmente é um caso de polícia, estão

roubando o dinheiro do cidadão.

XXX A NET está falida por desorga-

nização. Ontem, às 8 da manhã, no

SPORTV-2, passaram a final de tê-

nis de Tóquio. Acabou às 9,15. Exa-

tamente a essa hora, repetiram no

SPORTV-1. Ha! Ha! Ha!XXX

No campeonato mineiro, o Cruzeiro jo-

gou 4 vezes Perdeu duas, empatou uma.

Rivaldo não fez nenhum gol, Luxembur

go vaiado duas vezes. XXX Romário

joga um pouquinho cada semana. Ed-

mundo fica mais 1 mês parado. Zinho,

dispensado do Cruzeiro, não estréia no

Flamengo. XXX Os clubes tidos como

pequenos, são sempre prejudicados. Ra-

mon fez o primeiro gol do Fluminense,

só ele e o goleiro, nenhum comentarista

chamou a atenção. Puxa, se fosse o con-

trário, que gritaria. XXX Davemport

ganhou o Torneio de Tóquio. Com as

belgas descansando, as Williams ma-

chucadas, Capriati e Moresmo no hospi-

tal, não teve maior dificuldade. E real-

mente uma grande jogadora, só em sim-

pies tem 28 títulos. XXX Eurico Miran-

da e Mareio Braga tentam um acordo

anti-CBF ou anti-Ricardo Teixeira. 
"Ne-

nhum" dos 3 é melhor, a CBF sob o

comando de qualquer um deles, aberra-

ção. XXX O presidente do Vasco e o do

Flamengo, 
"eleitos" 

por minimíssima

diferença de votos, não representam os

gloriosos clubes. XXX O jornalista Mar-

cone Formiga passou o fim de semana

satisfeitíssimo e recebendo telefonemas.

Nasceu seu neto, e o semanário 
"Brasília

em Dia", editado por ele. saiu com a

entrevista que desejava fazer há anos.

Feita num restaurante do Rio, inteira-

mente de improviso. XXX

heliofernandes Otrlbuna.int.br
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As 
perguntas que 

Bush

ouviu e não respondeu

NO 

V A Y ORK (EU A) - Terá Bush consegu ido o que queria na

entrevista ao 
"Meet 

lhe Press", da NBC? Dificilmente. Seu

marqueleiro Karl Rove escolheu essa rede por tera maior audiência

nos programas políticos da manhã de domingo. Talvez achasse

que Tim Russert, perguntador preciso e específico, ficaria

intimidado pela pompa do gabinete presidencial na Casa Branca.

Não ficou.

O entrevistador tocou cada ponto crítico, até as dúvidas sobre

o serviço militar de Bush e o gigantesco déficit orçamentário. O

entrevistado refugiou-se num amontoado de slogans vazios, como

os que repete nas escalas da campanha eleitoral. Disse dezenas de

vezes que Saddam Hussein era' 
'um 

louco''. 
"um 

homem perigoso'
"uma 

ameaça", por isso tinha de derrubá-lo para proteger o povo

americano.

E o saldo de 529 soldados americanos mortos (até agora). preço

da derrubada do louco? O Congresso autorizaria o uso da força por
Saddam ser um louco, se não houvesse o pretexto falso das armas?

Os EUA vão continuar a derrubar em toda parte ditadores loucos

e perigosos ? Russert perguntou. E ouviu slogans como resposta.

Á comissão e seu prazo 
eleitoral

Uma das perguntas foi se

usou pretextos falsos para ir à

guerra. As célebres armas de

destruição em massa (ADM)

não foram usadas para defender

o país da invasão - e nem foram

encontradas pelas centenas de

investigadores de David Kay.

especialista nomeado peío

próprio Bush. Respostas: 
"Era

a informação de inteligência

disponível". 
"Saddam 

era um

louco, capaz de tudo".

Como as perguntas foram

mais importantes do que as

respostas, vale a pena citar

algumas. Russert lembrou, por
exemplo, que Tony Blair. na

Inglaterra, também nomeou

comissão independente para
investigar o fracasso da

inteligência sobre as ADM.

Mas o prazo que deu foi julho
de 2003. Por que o de Bush é

março de 2005? Para evitar um

relatório antes da eleição de

novembro?

Apesar de óbvio, veio a

negativa. A comissão 
"inde-

pendente", escolhida por Bush,

vai dizer ao país e ao mundo se

houve manipulação e exageros

quando o presidente. Cheney,

os secretários Rumsfeld e

Powell e o governo inteiro

alegaram haver provas das

ADM. Russert quis saber se

Bush vai depor na comissão?

Não vai. Como não depôs e

nem vai fazê-lo na comissão

sobre as falhas antes do 11 de

setembro.

A garantia dele de que o

diretor da CIA é competente,

faz bom trabalho e ficará no

emprego era previsível depois

do recado de George Tenet há

dias. na Universidade de

Georgetown. Tenet avisou que
a comunidade de inteligência

não aceita ser bode expiatório.

Seus analistas divergiram de

posições de gente de cima. não

viam ameaça iminente e sabiam

bem que Saddam estava a anos

de uma bomba nuclear.

Papel da ONU? Continua igual

O presidente repetiu que as

ADM ainda vão aparecer. Mas

agora não garante que existiam,

nem sequer os tais 
"progra-

mas": prefere dizer que Saddam

tinha 
"capacidade" 

e 
"habili-

dade" para fazê-las. Mudança

sutil. Como o malabarismo de

raciocínio para justificar a

guerra preventiva: 
"FuiàONU,

mostrei provas. Foi aprovada

resolução unânime prometendo
conseqüências graves".

Esqueceu dos detalhes: as

provas eram fraude e a ONU

optou por continuar as

inspeções até o fim. E os EUA,

num desafio ao mundo,

optaram pela guerra 
- a pretexto

de armas inexistentes. Seria

bom contar quantas vezes as

palavras 
"louco" 

e 
"perigoso"

foram ditas. A repetição não

substitui os fatos, mas Bush

jura que está levando demo-

cracia e liberdade ao Iraque.

E se o Iraque escolher um

regime islâmico radical,

fundamentalista? Resposta de

Bush: 
"Não 

vãofazer isso, con-

versei com os membros do

Conselho de Governo, vão dar

direitos às minorias". Ora o

Conselho não é o povo, foi

escolhido a dedo pelos EUA e

não pelos iraquianos. Eoregime

de ocupação já inventa maneira

de fazer votação indireta para
não prevalecer a vontade da

maioria. Democracia?

Ficou claro ainda que nem o

rotundo fracasso americano no

pós-guerra convence Bush a

dar papel central à ONU no

processo, mesmo tendo implo-

rado a Kofi Annan para voltar

ao Iraque. O entrevistador quis
saber se a ONU terá 

"papel

central". Na resposta enganosa

veio a expressão 
"papel 

vital".

Russert voltou ao 
"papel 

cen-

trai". E Bush enfim reconheceu

a diferença. E jurou: 
"Papel

vital é muito importante".

Chamado de Deus ou da História

Pouco ou nada mudou. Bush

não recua um milímetro. Estava

errado sobre as armas proibidas,
estava errado ao dizer que as

tropas seriam recebidas como
"libertadoras" 

e não 
"invaso-

ras". estava errado ao declarar

pomposamente o fim das gran-
des operações militares, estava

errado no Conselho de Seguran-

ça, estava errado ao considerar

a ONU irrelevante. E persiste

gloriosamente no erro

Russert lembrou que em

2000 Bush prometera unir e

não dividir o país, mas cada

vez é maior o ódio a ele nos

EUA. Respondeu com uma

lenga-lenga, culpando os

adversários e alegou que o

mundo agradece sua liderança.

"Não 
é o que mostram pes-

quisas na Europa, em especial

França e Alemanha. Nossa

imagem nunca esteve tão mal",

lembrou Russert. E Bush:
"Não 

sei por que. E não acre-

dito em pesquisa".
O entrevistador observou

que ele faz hoje no Iraque o

que, na campanha eleitoral,

repudiava - "nation 
building",

reconstrução de país. Bush

alegou ser diferente, pois

promove liberdade e democra-

cia, mudará o Oriente Médio.
"E 

um Iraque livre vaimudaro

mundo". Só faltou ele declarar

que a invasão foi feita por con-

\ ocação divina Mas Bush ficou

perto. 
"Recebi 

um chamado da

História e aceitei", disse.

Israel deve mudar traçado do

muro 
que 

dividirá territórios

JERUSALÉM - Israel deve

mudar o traçado do muro de

separação dos territórios

palestinos para tornar menos

difícil a vida da população

palestina e ganhar o apoio dos

Estados Unidos contra o

questionamento jurídico
levantado na Corte Internado-

nal de Justiça, de Haia. sobre a

legalidade da barreira, infor-

mou ontem um assessor do

primeiro-ministro israelense.

Ariel Sharon.

O traçado inicial da cerca

avança bem além da 
"linha

verde", a fronteira que existia

antes de Israel ocupar Gaza e

Cisjordânia, em 1967. Sharon

alega que a construção da bar-

reiraé necessária para impedir

a infiltração de extremistas

palestinos que desfecham

atentados em seu território.

A iniciativa, no entanto,

não foi bem recebida pelos
EUA - 

principal aliado de

Israel - 
que, ao lado da União

Européia, Rússia e Orga-

nização Nações Unidas

(ONU), tentam impulsionar

o roteiro para a pa/ Segundo

o jornal israelense 
"Haaret/".

o desenho do muro será refeito

para que não isole cidades

palestinas da Cisjordânia e se

aproxime da 
"linha 

verde"

Até agora, já foram ergui

dos 170 quilômetros da obra.

uma decisão unilateral do

governo israelense que afetará

a vida 875 mil palestinos, se-

gundo um relatório divulgado

esta semana por um centro

israelense de defesa dos

direitos humanos.

O chefe de gabinete de Sha-

ron. Dov Weisglas, afirmou

que a mudança do traçado

cuja extensão total seria de

700 quilômetros 
- 

permitirá
encurtar o muro em 100

quilômetros
Nos próximos dias, Sharon

deve apresentara nova versão

do muro a três visitantes

americanos: Elliot Abrams e

Steve Hadley, do Conselho

de Segurança Nacional, e o

subsecretário de Estado para
o Oriente Médio. William

Burns.

Linha de segurança - Os

funcionários americanos
serão informados por Sharon,

que deve viajara Washington

no início de março, sobre seu

plano unilateral de 
"separa-

çâo** dos milhões de pales-
tinos que vivem em Gaza e

Cisjordânia

O plano de Sharon também

inclui a remoção de 17 dos 21

assentamentos israelenses da

Faixa de Ga/.a. e de alguns dos

140 da Cisjordânia - de onde

Israel admitiria retirar-se até

uma 
"linhade 

segurança". Não

se esclareceu se esta linha

coincidirá com a do muro de

separação.

A proposta de Sharon, no

entanto, enfrenta resistência

até em sua coalizão de gover-
no. O Partido Nacional Reli-

gioso de Israel, de ultradi-

reita, ameaça abandonar o

governo se Sharon puser em

prática o plano de retirar os

colonos de Gaza.

O primeiro-ministro da

Autoridade Palestina, Ahmed

Qureia, disse ontem que deve

reunir-se com Sharon ainda

este mês. Já o porta-voz do

Hamas. Abdel Aziz Rantisi,

qualificou o plano de Sharon

como 
"uma 

declaração de

derrota", acrescentando que a

proposta de retirada israelense

deGazaé"uma vitória da resis-

téncia palestina"
A legalidade da barreira na

CisjordAnia será julgada, a

pedido da Assembléia Geral

da ONU, pela Corte Interna-

cional de Haia. As forças

israelense mataram ontem um

fugitivo da Frente Popular de

Libertação da Palestina no

campo de refugiados de Rafah.

na Faixa de Gaza. O Exército

de Israel alegou que o homem

tentou escapar do prédio onde

se escondia, e os soldados o

mataram a tiros.

Na Cidade de Gaza, cerca

de 1.500 palestinos participa-
ram do enterro de AzizShami,

um líder da Jihad Islâmica

morte num ataque de mísseis

de helicópteros israelenses no

sábado. A ala militar do grupo

jurou vingança.

Menino é resgatado depois de

quase 
seis dias sob escombros

Renroducâo de vídeo

ISTAMBUL - Quase seis

dias depois do desabamento

de um prédio na Turquia,

equipes de resgate retiraram

com vida ontem dos escom-

bros um jovem de 16 anos.

Muhammet Kalem foi o

primeiro sobrevivente a ser

resgatado das ruínas do prédio
na cidade de Konya nos

últimos cinco dias e seu pai,
Ahmet, tinha tão poucas
esperanças de encontrar o filho

vivo que já havia cavado seu

túmulo.

O prédio de 11 andares no

centro da Turquia desabou na

segunda-feira passada, matan-

do pelo menos 75 pessoas.
Vinte e nove sobreviventes já
haviam sido encontrados, mas

o último tinha sido resgatado

na terça-feira. Mais doze

corpos foram retirados ontem

das ruínas.

Já no hospital, Muhammet

disse que não perdia as espe-

ranças pois continuavaescutan-

do as vozes da equipe de res-

gate, e que economizou ener-

gias dormindo. Muhammet

tinha cortes no rosto e no corpo

Aoser retirado dos escombros, Kalem tinha corte* no rosto e no corpo

quando foi retirado dos

escombros e levado às pressoas
ao hospital. Seu médico. Riza

Saribabicci. disse que o rapaz

está em boas condições mas

deveria passar a noite sob

observação na unidade de

tratamento intensivo.

Saribabicci afirmou que
era um milagre o jovem ter

sobrevivido sem água nem

comida por quase seis dias.

alem da minha

admitiu o

"Vai

i magi nação*

médico.

A maioria das pessoas pode
sobreviver apenas cerca de

dois dias sem água, afirmou

Saribabicci. Pelo fato de ter

dormido, ao invés de ficar

lutando para sair. Muhammet

foi capaz de reduzir seu

metabolismo, e a necessidade

de água e comida.

Extraordinário - O pó de

concreto cobrindo seu corpo o

manteve aquecido, ocapacitando

a resistir a noites congelantes. O

chefe do resgate. OmerCevikbas.

disse que viu os olhos do menino

em um buraco no meio dos

escombros. 
"Vi 

que um cano de

plástico estava se movendo",

contou Ce vikbas. 
"Quandoolhei

por uma abertura, vi seus olhos.

Foi extraordinário"

Segundo Cevikbas. ao ser

resgatado, o adolescente per-

guntou que dia era e disse que
estava com fome e sede. A

mãe e o irmão do adolescente

continuam desaparecidos sob

os escombros. O pai do jovem.
Ahmet. havia praticamente

perdido as esperanças, e já
cavara o túmulo para os três.

Cerca de 40 pessoas conti-

nuam desaparecidas. A queda
do prédio foi atribuído a de-

feitos de construção. Os em-

preiteiros Vedat Kavae Ismail

Canlier foram detidos pela

polícia na quarta-feira, e aguar-

dam presos o julgamento, acu-

sados de negligência por igno-

rar leis de edificação.

A rjjemiroF errei ra @ hotmail.com

Adversário de Putin nas eleições

é dado como desaparecido
Reorodut

MOSCOU - A polícia da

Rússia lançou ontem busca pelo

político que vai enfrentar o

presidente Vladimir Putin nas

próximas eleições. A mulher de

Ivan Rybkin. um feroz crítico

de Putin. disse que ele foi visto

pela última vez na quinta-feira.
Ele havia recebido no sá-

bado a autorização para con-

correr no pleito, que será reali-

zado no dia 14 de março. 
"Sua

mulher fez o registro. Ele dei-

xou a casa por volta das 19h

(horário da Rússia) na quinta-
feira e desde então não foi mais

visto", contou um policial.
Ex-chefe do Parlamento da

Rússia, Rybkin está concor-

rendo às eleições como candi-

dato independente. Ele conta

com o apoio do magnata Boris

Berezovsky.

Reprodução de vídeo

Ivan Rybkin saiu de casa na quinta-feira e não foi mais visto

Powell 
pode 

ir ao Paquistão 
para

discutir 
proliferação 

nuclear

ISLAMAB AD - O secretário

de Estado dos Estados Unidos.

Colin Powell, deve viajar para o

Paquistão, onde se reunirá com

o presidente Pervez Musharraf

para discutir sobre uma invés-

tigação sobre proliferação
nuclear. A informação foi

divulgada ontem por um oficial
do governo paquistanês.

Powell falou com Musharraf

no sábado por telefone sobre a

venda de informações nucleares

que teriam sido feitas pelo
cientista paquistanês Abdul

Qadeer Khan. conhecido como

o pai da bomba nuclear do país.
Khan foi perdoado pelo governo
do Paquistão por suas ações.

"Durante 
a conversa, o

presidente Musharraf

perguntou se Powell 
poderia

visitar o Paquistão e ele disse

que viria logo", contou o

funcionário, que não quis se

identificar.

Numa dramática confissão

transmitida pela rede de te-

levisão paquistanesa na quarta-
feira. Khan disse que agiu de

maneira independente ao deixar

os segredos do programa
nuclear do país vazarem. Sua

declaração foi feita depois de a

denúncia sobre a venda ter sido

investigada por dois meses.

¦ ONU - Atiradores somalianos
libertaram Rolf Helmrich. um fun-
cionário alemão das Nações Uni-
das, após terem o raptado há dez

dias. Segundo uma porta-voz da

ONU, o homem não apresenta ne

nhum ferimento. Helmrich, de 60

anos. voou ontem para Nairóbi em

um avião da Organização das Na-

ções Unidas. Ele foi entregue pelos
seqüestradores no sábado na cidade

de Kismayo, ao Sul da Somália.

Desordem e

mortes em

revolta contra

governo haitiano

ST MARC (HAITI) -

Centenas de pessoas saquea-

ram ontem contâineres de

navios, levando aparelhos de

tevê e sacos de farinha um

dia depois que opositores ar-

mados do governo expul-

saram a polícia de ST. Marc,

no Oeste do Haiti, ampliando

a revolta contra o presidente
Jean-Bertrand Aristide.

A polícia, enquanto isso,

também se retirou da cidade

maior de Gonaives, Noroeste

do Haiti, depois de não ter

conseguido derrotar rebeldes

em combates de rua que
deixaram pelo menos nove

mortos no sábado.

Pelo menos duas pessoas
foram mortas no sábado em

St. Marc depois que homens

armados capturaram e in-

cendiaram a delegacia de

polícia, assim como um

tribunal vizinho. Em Go-

naives, os rebeldes da auto-

denominada Frente de Re-

sistência Revolucionária da

Artibonita (FRRA) isola-

ram a cidade e cortaram suas

comunicações.

Opositores do presidente
incendiaram ontem uma

delegacia de polfeia na

cidade de Grand-Goave. a

Oeste da capital. Porto Prín-

cipe. Aristide - 
que em 1991

foi deposto por um golpe
militar e reconduzido ao

poder em 1994, após a in-

tervenção militar dos EUA
- voltou à presidência do

Haiti em 2001. mas é acu-

sado de ser conivente com a

corrupção endêmica do

país. um dos mais pobres
do planeta.



tribuna INTERNACIONAL Km, Segunda feira, '> de fevereiro de '-<>04

Saddam lançava livro a cada

investida militar dos EUA

.13

Corrupção é 
grande 

fator

na crise do Oriente Médio

Reprodução de vídeo

WASHINGTON (EUA) -

Saddam Hussein estava iso-

lado em seu palácio dando os

retoques finais em seu último

romance. O primeiro, 
"Za-

bibah e o Rei", tinha sido

publicado em 2000 e recebeu

da crítica elogios que só um

ditador poderia receber. Todo

mundo parecia adorar a his-

tória de um rei iraquiano jus-

to que morre, mas só depois

de restaurar a honra da bela

Zabibah.

A mulher havia sido estu-

prada 
- e aqui vem uma ardi-

losa alusão histórica - em 17

de janeiro, o dia em que tro-

pas norte-americanas lança-

ram uma ofensiva em 1991

para expulsar o Iraque do

Kuwait. O Teatro Nacional

Iraquiano planejava transfor-

mar a novela em um grande

musical, a maior produção já

montada no país. Assim, o

déspota tinha agora sua pró-

pria grande cena para seguir.

Sua segunda obra-prima.
"O 

Castelo Fortificado", tam-

bém se referia à uma dura

batalha entre o bem e o mal -

"sem 
detalhes cansativos",

segundo a tevê iraquiana. Mas

muitas outras coisas ocorri-

am naquele momento, quan-

do o presidente George W.

Bush pressionava por uma

guerra. E a verdadeira obra-

prima de Saddam - a estrutura

de terror que garantira seu

poder por décadas - estava

ruindo sob seus pés.
E um ar de decadência e

deterioração se espalhara en-

tre a elite, e pequenas e medi-

ocres autoridades tentavam

agarrar o que podiam para

elas. Mas ninguém podia di-

zer o que acontecia para o

ditador, porque virtualmente

todos estavam implicados.

Parece que ninguém con-

tou, também, para o presi-

dente Bush e seus altos asses-

sores. Saddam era mais do

que apenas um ser maligno,

segundo seus serviços de in-

teligência, ele era um mestre

de comando e ilusão. Ele ha-

via enganado os inspetores

da ONU por décadas. Agora,

ele havia retomado a produ-

ç&o de armas químicas e bio-

lógicas, e estava tentando

comprar peças para um pro-

grama de armas nucleares.

Desertores falavam de la-

boratórios escondidos sob os

palácios de Saddam. A Esti-

mativa da Inteligência Naci-

onal de 2002, que representa-

va a melhor análise disponí-

vel de Washington, concluiu

que o Iraque continua com

seus programas de armas de

destruição em massa (ADM)

em desafio a resoluções e res-

trições da ONU, tem investi-

do mais pesadamente em ar-

mas biológicas e a maioria

>§? 
*

Para a CIA, Saddam Huaseln estava enganando os inspetores das Nações Unidas por décadas

É 
preciso 

nova investigação, diz Kay

David Kay, o chefe do

Grupo de Busca do Iraque,

responsável pela caça às

ADMs depois da guerra,
acredita que para se saber a

razão da monumental falha

de inteligência, será neces-

sária a criação de uma in-

vestigação independente.

Ele foi cuidadoso em não

responsabilizar a adminis-

tração Bush - não houve

acusação de que a informa-

ção de inteligência foi 
"exa-

gerada". Pelo contrário, ele

absolveu os formuladores

de política de mal julga-

mento e disse que ainda

apoiava a guerra.
Alguns proponentes da

guerra agora argumentam

que analistas estavam tra-

balhando com informação

desatualizada. Saddam ti-

nha um programa de armas

encoberto, explicam, mas

deve ter se livrado dele de-

pois que os inspetores de

armas da ONU receberam

ordens para abandonar o

país em 1998. Mas isso não

se encaixa nos fatos.

A Newsweek tomou co-

nhecimento de dois painéis
distintos do governo norte-

americano cujos membros

concluíram, já em 1998, que
notícias sobre programas
secretos de Saddam eram

baseados essencialmente em

suspeitas, não em dados con-

cretos.

Essas suspeitas se concen-

travam principalmente no fato

de que o Iraque não dava conta

de grandes arsenais de armas

químicas e biológicas. Saddain

possuía toneladas de antraz,

agente nervoso VX e outras

substâncias mortais antes da

Guerra do Golfo, e seu regime

nunca apresentou documen-

tos mostrando que elas havi-

am sido destruídas.

Dada a longa história de

enganos do Iraque, parecia

claro que Saddam estava es-

condendo algo. Mas essa

inferência era questionável.

A maior parte dos supostos

estoques de antraz e VX era

perecível e teria se deteriora-

do a ponto de se tornar inútil.

E em 1995, o mais alto

desertor a emergir do Iraque -

Hussein Kamel, que havia

sido responsável pelas ADMs

- disse a interrogadores que o

Iraque havia destruído 
"todas

as armas e os agentes (para

produzi-las)". O fantasma dos

arsenais, de qualquer forma,

serviu como uma luva para

aqueles que queriam manter

Saddam encurralado. En-

quanto o Iraque fosse incapaz

de refutar a existência de VX

e antraz, era fácil argumentar

que as sanções tinham de

continuar em vigor.

Mas se Saddam não ti-

nha armas de destruição em

massa, por que ele não ofe-

receu provas? Depois de

tudo, ele poderia ter dado

aos inspetores da ONU car-

ta branca, poderia ter per-

mitido que eles entrevis-

tassem todos seus cientis-

tas em privado 
- mesmo

fora do país 
- e deixá-los

rondar seus palácios. Fren-

te à guerra, não seria uma

opção sensata?

Não é fácil entrar na

mente de Saddam - o ho-

mem é famoso por seus er-

ros de cálculo em escala

catastrófica -, mas a expli-

cação mais provável é a

mais simples: a transparên-

cia é a inimiga de todos os

ditadores. Saddam garantia
a continuidade de seu regi-

me mantendo seus muitos

inimigos - estrangeiros e do-

místicos - desequilibrados.

Ninguém poderia saber to-

dos os seus segredos, por-

que no Iraque, o que você

não sabia, você temia. As-

sim, Saddam queria abrir

seu regime o suficiente para

garantir a suspensão das

sanções, mas não a ponto

de deixá-lo nu perante o

mundo.

PARIS lntifada Roteiro

para a paz. Plano de (íenebra

Plano Sharon de desman

telamentode colônias israelen

ses em Gaza. Terroristas suit i

das entre outros. As notícias

vindas de Israel e da Palestina

invadem nossa cabeça manhã

após manhã. Nesse dilúv io de

informações, um ponto se man

tém obscuro e silencioso: a

corrupção. Ninguém fala nel.t

E a corrupção é um dos atores

essenciais no drama do Oriente

Médio.

É uma prática comum às

duas facções em guerra, israe-

lenses e palestinos. De um lado

e do outro do muro encontra

mos os mesmos ingrediente

negócios, vilões, dinheii".

escroques, mentiras. Pelo mo

nos isso os dois povos compar

tilham: a prática de utilizar o

caos para encher os bolsos

Uma página na internet

codirigida por um palestino e

um israelense. I imões A/ed(>s

ousa falar nas imundícies sobre

as quais funcionários dos dois

campos não dão um pio. No

site, um ex-assessor do ex-pri

meiro-ministro Ehud Barak lo

calizao início dessa contamina

ção moral nos acordos de <)sk >.

de 1993.
"Os 

acordos mal haviam

sido assinados e o governo ísm

elensejáhavia aberto contas em

bancos de Israel em nome de

Yasser Arafat nas quais deposi-

tava diretamente o montante das

taxas destinadas à Autoridade

Palestina. O objetivo era coi

romper dirigentes palestinos

mais ocupados em administrar

as próprias contas que em con

duzir negociações dignas desse

nome".

Neste caso, Israel semeou a

|x-ste da corrupção entre os pa
lestim >s. Mas também em Israel

a corrupção é galopante. Ariel

Sharon é um exemplo lamentá-

vel (a caixinha do empresáario

David Appel, por exemplo).
"Em 

breve", escreveu Lily

Galili. não se verá mais a Estre-

Ia de Davi no emblema nacio-

nal de israel, mas uma bela ba-

nana (alusão àexpressão 
'repú-

blica de bananas' que designa

pequenos países corruptos da

América Central)".

Nos territórios palestinos a

infecçfio é a mesma. Um pales-
tino, Bassem Eid, descreve no

jornal israelense 
"Haaretz" 

esse

império da corrupção. Alguns

trechos: 
"Em 

Surda, perto de

Ramallah, al gu ns bandidos cor-

taram as orelhas de um admi-

nistrador da Universidade Bir

Zeir para dissuadi-lo de votar

sobre a diminuição de alguns

s.ilários. Em Tulika, as Briga-

das dos Mártires de Al-Aqsa

dominam pela intimidação, pelo
assassinato. Em Nablus, dois

valentões analfabetos fazem

reinar o terror e decidem a vida

da cidade".

A litania do mal vem de lon-

ge. Por trás da máscara da ideo-

1< igia, da religião e da história, os

territórios palestinos e o Estado

de Israel são presa de quadrilhas

que. pela morte ou pela
corrupçã<>, fazem fortuna com a

dor de dois povos martirizados.

Tráfico abafa crise

humanitária da Colômbia

dos analistas acredita que ele

está reconstituindo seu pro-

grama de armas nucleares.

Até os franceses e os ale-

mães acreditam que Saddam

tem ADMs. 
"No 

fim, está-

vamos todos errados, pro-

vavelmente, em meu julga-

mento", balbuciou David

Kay, o chefe do Grupo de

Busca do Iraque, responsá-

vel pela caça às ADMs de-

pois da guerra, na Comissão

de Serviços Armados do

Senado na semana passada.
"E 

isto é o mais

perturbador". Com talvez

85% dos trabalhos do grupo

concluídos, Kay adiantou

que provavelmente nenhu-

ma ADM será encontrada.

GENEBRA (Suíça) Acuse

humanitária na Colômbia está

passando despercebiclaenquai i

to as autoridades concentram-

se mais em problemas políticos
e no tráfico de drogas, destacou

um alto funcionário da Organi

zação das Nações Unidas

(ONU).
De dois milhões a uês nu-

lhões de habitantes viram-se

obrigados a abandonar suas ca-

sas devido à guerra civil colom-

biana, destacou Kamel Morjane,

diretor adjunto do Alto

Comissariado da ONU para
Refugiados (Acnur).

De acordo com ele, a crise

colombiana de pessoas
desabrigadas é a terceira pior do

mundo, atrás apenas de Congo

e Sudão. 
"As 

pessoas interna-

mente deslocadas são invisíveis

nessa crise, não apenas interna-

cionalmente, mas também em

Bogotá.

As declarações de Morjane

foram feitas a jornalistas em

Genebra, Suíça, depois de seu

retomo de uma viagem à Amé-

rica do Sul na qual visitou Co-

lômbia e Equador. 
"É 

normal

que todos se concentrem mais

no conflito em si, assim como

nos vínculos com o narcotráfico.

Mas creio que a situação huma-

nitáriae suas conseqüências são

amplamente ignoradas".

Morjane disse que muitos

dos refugiados são pessoas pro
venientes de povoados rurais

do Sudeste da Colômbia a quem
o governo local presta pouca
atenção. O Acnur destinou US$

11 milhões quase metade de

seu orçamento para a América

Latina com o objetivo de ate-

nuai a crise, mas ressalvou que

pouco pode fazer além de res-

paldar ações sociais do gover-
no, que é responsável por admi-

nistrar a ajuda enviada aos refu-

giados."Foi 
espantoso ver as condi-

ções em que vive o povo, espe-

cialmente quando as pessoas
são impedidas de receber ajuda

ou socorro. A ausência de qual-

quer serviço ou autoridade de

governo é total. Nãoexisteaten-

ção à saúde, nem à educação,

nem ao bem-estar".

Ele salientou ter pressionado

por uma maior intervenção do

governo durante uma reunião

com o presidente da Colômbia,

Álvaro Uribe. Morjane também

visitou o Equador, onde 21 mil

colombianos pediram asilo e

muitos outros estariam escondi-

dos. Morjane elogiou a coopera-

ção do governo equatoriano, mas

comentou que Quito precisa di-

ferenciar os colombianos que
buscam asi lo daqueles que estão

no país por outros motivos.

Pedro Porffrio

Pedroporfirio2004@uol.com.br

FA: Antes 
que 

seja tarde 
para 

chorarmos as 
pitangas

"As 
Forças Armadas brasileiras são parte desse sistema |

complexo chamado Brasil, tiveram uma participação fundamental
na integração nacional e continuarão a ter. Na hora em que elas

forem chamadas a contribuir e estiverem 
plenamente 

destruídas

por nossos equívocos, será tarde para chorarmos as pitangas 
"

Carlos H. Peixoto

Ipatinga - cidadão civil de Minas Gerais

C^Kvil, 

vale relembrar, estou cada vez mais perplexo com o

^Hratamento míope dado ao* nosso* militares nesses dias de plena
democracia, para a qual eles têm contribuído com verdadeiro

estoicismo. Os relatos que tenho recebido de várias partes do País e

até mesmo algumas notícias divulgadas na mídia revelam a gravida-
de desses desacertos: imagine, por exemplo, um major do Exército,

com 25 anos de serviços e cursos, ganhar R$ 3.400,00 líquidos,

enquanto um capitão bombeiro de Brasília, com 10 anos, recebe R$

6.500,00 líquidos. E um policial rodoviário, de nível médio, começar

a carreira com R$ 3.400,00.

Uso esses exemplos não para dizer que os outros ganham muito.

Mas para denunciar o abandono ostensivo dos militares, como se não

tivessem nenhuma utilidade para o País. E começo tratando de

vencimentos porque há uma relação direta entre o aviltamento dos

soldos e o megaprojeto de desnacionalização do Brasil. Tal como

aconteceu com os servidores públicos, triturados impiedosamente

nos últimos anos, principalmente no advento do governo petista, o

desprezo das corporações castrenses sintoniza um programa solerte

de minimização do Estado e torpedeamento de nossa soberania.

Empobrecimento ardiloso 

~

O projeto de empobrecimen-

to das classes militares vem ten-

do curso segundo táticas mal-

intencionadas, que trabalham a

partir da própria divisão da tropa.

Em 1993, um artifício ardiloso

abriu uma fenda profunda entre

os generais de então e a tropa.

Como explica um oficial, quepa-
dece hoje das conseqüências: 

"Pa-

ralelamente ao descaso dos últi-

mos governos para com as Forças

Armadas, dos progressivos cortes

orçamentários sofridos, não se

vêem mais lideranças nas três for-

ças, desde que os oficiais generais
deixaram o escalonamento verti-

cal salarial e passaram a receber de

acordo com o escalonamento ver-

tical de ministros de Estado. As-

sim, nossos oficiais generais tive-

ram melhores aumentos e menores

perdas, abandonando seus coman-

dados a um escalonamento sem

aumentos, há muito. Quer dizer,

nós militares continuamos ganhan 
-

do mal, em comparação aos ofici-

ais oenerais que passaram a ganhar
melhor".

A conseqüência dessa manobra

foi a cristalização de uma defasa-

gem de 28,86% dos militares, de

recrutas a capitães. Essa injustiça,

que afetou também os servidores

civis e feriu direitos constitucio-

nais, é hoje reconhecida pela Justi-

ça, que, uma vez acionada, tem

dado ganho de causa aos queixo
sos, até porque 

algumas categorias

do funcionalismo também têm con-

seguido recompor essas perdas.
Por conta dessa defasagem, hoje,

um recruta do Exército recebe praü
camente metade do salário mínimo -

R$ 153,00e ainda vem sendo tratado

como um trambolho cada vez. mais

desprezado. Hoje, não mais de 70

mil jovens fazem o serviço militar

obrigatório e já não desfrutam da

instrução que os habilitava para o

mercado de trabalho e para os desa-

fios da vida cada dia mais perversos.
Vale sobre isso registrar relato

sereno de um oficial que convive

com esse que é o verdadeiro 
"Wi-

meiro emprego'' de muitos brasUei-

ros e está amargimtdo com o esva-

/lamento de trágicas conseqUênci-

as de nossas instituições militares:
"O desemprego grassa em nos-

soPaís, mercê da política neoliberal

praticada por oito anos de governo
FHC, que vem sendo mantida, con-

traditoriamente, no governo do sr.

Lula. Desta forma, nossos jovens,
ao deixarem a caserna, com o pou-
co estudo que acumularam - o tem-

po de permanência do jovem na

escola, hoje, é de quatro anos e

meio, de um ensino sofrível, se

comparado com os dez anos na

Coréia, onze no Japão e doze nos

EUA, estes com excelentes ensi-

nos -, aliado ao quase nada que
aprenderam durante o Serviço Mi-

litar obrigatório, ficam

inexoravelmente condenados ao

desemprego.
Refiro-me ao nada que apien-

deram na vida militar, posto que,
em razão de verbas cada vez mais

escassas, o período de instrução

tem sido progressivamente en-

curtado, pondo-os, o mais breve

possívei nos serviços de guarda,
de limpeza etc. Lembremo-nos

que, além de tudo, tem sido en-

curtado o tempo do Serviço Mili-

tar, ocasionando assim dispensas

com menos de doze meses, por

contenção de despesas, posto

que, em muitos quartéis os ex-

pedientes foram reduzidos à

metade, sem almoço.

Sem o rancho

É interessante lembrar que, re-

centemente, pouco mais de um mi

lhão de reais, da alimentação da

Xna 

GuamicSo do Rio de Ja-

foram desviados, oficialmen-

te, para compra de ração eqüina,

para alimentar cavalos de milita-

res, portanto particulares, no Cen-

tro Hípico do Exército, em São

Cristóvão.
Vejo, constantemente, os recru-

tas sendo usados, exclusivamente,

como mão-de-obra barata, semque

lhes seja dado qualquer
ensinamento que lhes possibilite
competir no mercado de trabalho,

ao deixarem a caserna".

Conscientemente ou não,

estamos abrindo a guarda do País

e da democracia com a seqüência

de erros na área das Forças Arma-

das. Se de um lado seria um retro-

cesso imaginar os militares for-

mando grupos de pressão para além

dos seus limites constitucionais,

dos quais 
a própria tropa tem am-

pia clareza, por outro é uma inftt-

mia contemplar o seu esvaziamen-

to deliberado, como se houvesse

algum compromisso secreto de
"terceirizar" 

suas funções

A situação chegou aumpon-

to que preocupa os altos escalões

do governo. Não dá mais para
sonegar os 28,86% subtraídos

da maior parte da tropa. Mas

também não é lícito admitir o seu

resgate, desde que se renuncie

ao aumento linear devido a todos

os servidores federais, civis e

militares. Aumento que, em hi-

pótese alguma, pode ser a mes-

ma galhofa do ano passado.
Nesses tempos picarescos de

espertezas destinadas a tornar

caricatas as soberania* nacionais

de pcrfses como o Brasil, negar

vencimentos dignos aos servido-

res militares eqüivale a entregar o

ouro aos bandidos. Precisamos

hoje, mais do que 
nunca, de um

contingente motivado, prestigiado,
respeitado e fortalecido.

Porque é com as Foiças Arma-

das brasileiras que contaremos,

em primeiro lugar, quando quise
rem 

"globalizar" 
nossas riquezas

e recokmizarem nosso País.

I
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Nova 

justificativa para 

a 

guerra

Bush defendeu invasão, afirmando 
que 

Hussein teria a capacidade de 
produzir 

armas nucleares

I

WASHINGTON - Com sua

popularidade ein queda ace-

lerada e a credibilidade dos ar-

gumentos que usou para

justificar a invasão do Iraque

posta em dúvida por declara-

ções de membros de seu gabi-
nete e até pelo diretor da CIA,

George Tenet, o presidente
George W. Bush defendeu on-

tem, em uma rara entrevista na

televisão, adecisão de iràguerra

para derrubar o regime de

Saddam Hussein, mas mudou a

justificativa para um conflito

no qual já morreram mais de

500 soldados americanos.

Em um encontro de quase
uma hora com o jornalista Tim

Russert, no programa 
"Meet

the Press", da rede NBC, o

líder americano disse que
embora o arsenal de armas

químicas e biológicas que ele

citou como razão para a

solução militar não tenha sido

encontrado, o ex-ditador

iraquiano tinha 
"a 

capacidade

de produzir armas de des-

truição em massa" e negou

que tenha envolvido os Esta-

dos Unidos em uma guerra
sob falsos pretextos.

"Repito 
a você aquilo no

que acredito fortemente: que a

inação no Iraque teria incen-

tivado Saddam Hussein, ele

poderia desenvolver armas

nucleares no futuro - não estou

dizendo imediatamente, mas

no futuro -, ele poderia ficar

em uma posição de fazer chan

tagem". disse Bush. 
"Em 

ou-

tras palavras, você não pode
confiar em um louco".

O presidente americano

insistiu também na tese de que
o resultado imediato da inva-

são do Iraque, ou seja, a derru-

bada do ex-ditador de Bagdá,

é suficiente para justificá-la.
Ele disse que a instalação de

um regime democrático no

Iraque 
"mudará 

o mundo".

Bush citou ainda a recente

decisão da Líbia de Muamar

Kadafi de desmantelar seus

1

fljj^ji

Diretor da CIA não será exonerado

Mesmo com a desculpa pouco convincente, Bush acredita que vai vencer as eleições presidenciais

arsenais de armas de destrui-

ção em massa como prova do

efeito de dissuasão da guerra e

de que está correto quando diz

que a derrubada de Saddam
"aumentou 

a segurança dos

EUA".

Munição - Bush reiterou

esse ponto ao dirigir-se,

durante a entrevista, 
"aos 

pais
dos soldados que sacrifica-

ram suas vidas" no Iraque.

Embora a entrevista prova-
velmente tenha dado muni-

ção aos adversários do pre-

sidente americano, ela tam-

bém serviu para Bush de-

monstrar, uma vez mais, a

capacidade que possui de

usar a seu favor a tendência

dos críticos de subestimá-lo

e confundir os sinais de

dislexia que exibe ao talar

com falta de inteligência.

Como se poderia esperar.

Bush previu que se reelegerá

no pleito de 2 de novembro

próximo. 
"Eu 

não vou per-
der", afirmou. Ele defendeu

a decisão de marcar para

março do ano que vem, cinco

meses depois das eleições, o

prazo para a apresentação

do relatório de uma comis-

são federal que criou na

semana passada, sob intensa

pressão de senadores de seu

próprio partido, para invés-

tigar as causas da suposta

falha dos serviços de inte-

ligência americanos em pro-
var além de qualquer dúvida

que Sadam Hussein possuía
ou estava prestes a produzir
armas proscritas.

O presidente americano

George W. Bush afastou a pos
sibilidadc de exonerar o diretor

da CIA, George Tenet, que esta

semana defendeu publicamente
a Cl A contra tentativas da Casa

Branca de usar a agência de

espionagem como bode expia-

tório do desastre em que se

converteu a invasão do Iraque,

afirmando nunca ter dito que
Saddam Hussein representava

uma ameaça iminente. 
"Acredi-

to firmemente que a CIA é ha-

bilmentecondu/ida por George

Tenet", disse o presidente.
Comentaristas políticos

interpretaramoendossode Bush

a Tenet como um claro sinal de

que o presidente reconhece o

poder de fogo da CIA em uma

batalha interna, especialmente

num ano eleitoral.

A tensão entre a agência de

espionagem e a Casa Branca

tomou-se óbviadepoisque fun-

cionários da Casa Branca reve-

laram o nome de uma ex-agente

do serviço clandestino da CIA.

em uma aparente \endeta po-
lítica contra seu marido, um ex-

embaixador no Iraque que foi o

primeiro a expor a falsidade da

informação sobre a venda de

urânio pelo Niger ao Iraque cita-

da por Bush em discurso aí)

Congresso, no início do ano pas-
sado, poucas semanas antes de

ordenar a invasão do país.
Mais importante, talvez, do

que o que Bush disse em res-

postas às incisivas perguntas do

jornalista Tim Russert foi o fato

de ele ter concordado em fazer

uma das coisas que menos gosta,

que é conceder entre vi stas e dar

satisfação de seus atos à socie-

dade através de jornalistas. No

topo da administração, prevale-
ce a crença de que a imprensa

não representa a opinião públi-
ca e não se deve. por isso. dar-

lhe muita atenção.

Um líder que costuma estar

dois passos adiante de seus

ONU discute eleições com conselho iraquiano
Reprodução de vídeo

BAGDÁ - A missão da

Organização das Nações

Unidas (ONU) enviada a

Bagdá para estudar a viabi-

lidade da realização de elei-

ções diretas para uma assem-

bléia provisória até 30 de

junho 
- como exige a maioria

xiita - reuniu-se ontem, em

Bagdá com o Conselho de

governo do Iraque. Na vés-

pera, a equipe liderada pelo
argelino Lakhdar Brahimi ti-

nha se encontrado com o

administrador da ocupação

americana. Paul Bremer.
"Há 

consenso no conselho

sobre a necessidade das elei-

ções, mas há pontos de vista

conflitantes sobre a possibi-
lidade de realizá-lo", disse,

após o encontro, Entifadh Qan-
bar, representante do chefe do

Conselho de Governo, Ahmed

Chalabi.

A missão da ONU - a de

mais alto nível a visitar o Ira-

que desde que a entidade se

retirou do país, por questões
de segurança, no ano passado
- reuniu-se também separada-

mente com o líder xiita Abdel

Aziz Hakim e se encontraria,

depois com o grão-aiatolá Ali

Sistani, ambos partidários da

realização da eleição direta.

Washington tem sustentado

que não haverá tempo nem

condições de segurança para
realizar eleições diretas antes

de junho, quando seu crono-

grama prevê a devolução do

poder aos iraquianos. Os ameri-

canos pretendem a realização

de votações entre líderes

políticos regionais para formar

a assembléia transitória, uma

proposta a qual se opõe a maio-

ria xiita, que constitui 60% da

população iraquiana.

Charles conversa com líder local e ouve inquietações sobre o futuro do país em sua visita ao Iraque

Príncipe Charles visita tropas inglesas

O príncipe Charles fez on-

tem visita surpresa, em meio a

um forte esquema de seguran-

ça, a tropas inglesas na cidade

sulista de Basra, a primeira de

um membro da família real ao

país desde a derrubada de Sad-

dam Hussein. Ele também

ouviu das autoridades locais

suas inquietações com relação

ao futuro do país.
Charles chegou em um heli-

cóptero Chinook que pousou
em uma base britânica impro-

visada em um dos antigos palá-
cios de Saddam Hussein. Du-

rante a viagem, ele escutou auto-

rídades iraquianas discutirem

uma extensa lista de problemas

políticos e econômicos que
atingem o país no pós-guerra.

Charles, vestido em um ter-

no cinza, reuniu-se com cléri-

gos xiitas, sacerdotes cristãos,

o governador de Basra e um

líder tribal no palácio.
Depois, já vestido com uni-

forme de camuflagem de de-

serto, botas pesadas e uma boi-

na preta, Charles encontrou-se

com mais de 200 soldados do

2o Batalhão de Pára-quedistas

e os agradeceu pelo seu trabalho

no Iraque.
"O 

que vocês estão fazendo,

muitos de vocês, treinando

iraquianos para se tornarem um

bando de soldados quase tão

bons quanto vocês são, é... de

enorme importância porque
esta parte do mundo não tem

muita chance a não ser que
suas forças armadas possam
aprender muitas coisas com as

experiências de vocês... não

apenas militarmente, mas em

seus corações e mentes", disse

o herdeiro do trono britânico

durante a visita de cinco horas

e meia ao Iraque.

Irã - Após o Iraque, Charles

viajou para Teerã na primeira
visita de um membro da família

real britânica ao Irã em 33 anos.
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adversários e impor os termos

do debate, Bush perdeu a inicia-

ti va política nas últimas semanas

por causa de uma combinação

de fatores O primeiro foi a

revelação pelo chefe de

inspetores de armas dos EUA,

David Kay. de que 
"estávamos

todos errados" sobreaexistência

de armas químicas e biológicas

no Iraque.

Além disso, us baixas de

soldados americanos terem se

intensificado depois da captura

de Saddam Hussein e de a esta-

bilização do Iraque ter se trans-

formado num pesadelo para
Washington e a constatação de

que os cortes de impostos e au-

mento de gastos levados a cabo

pela administração produziram
um assustador desastre fiscal e

a frustração dos planos do

governo para gerar empregos.

E. por fim, a entrada em cena

do senador John Kerry, de

Massachusetts. como um desa-

fiante democrata com chances,

segundo as pesquisas eleitorais,

de bater Bush nas eleições nas

eleições presidenciais
Aprovação - Segundo uma

pequisado instituto Ipsos. ataxa

de aprovação de Bush caiu quase
dez pontos percentuais nos últi-

mos 30 dias. passando de 56%

para 47%. Kerry não perdeu
tempo para criticar a nova tese

adotada por Bush para defender

a guerra."Agora 
o presidente está nos

dando novas razões para mandar

os soldados à guerra, e o pro-
blema não é apenas que ele está

mudando sua versão dos fatos

agora, mas que parece que ele

estavacontando lorotas aopo\ o

americanoem 2002", afirmou o

senador de Massachusetts. que
é franco favorito para vencer as

eleições primárias em Tennes-

see e V irginia. esta semana, em

Wisonsin, na semana que vem.

e consolidar-se como o candi-

dato democrata à Casa Branca.

Charles se encontra hoje com o

presidente Mohammad Khata-

mi antes de voar para Bam, a

histórica cidade do Sudeste do

Irã devastada por um terremoto

em 26 de dezembro.
"O 

príncipe é um patrono da

Cruz Vermelha britânica e está

visitando o Irã neste papel. Tra-

ta-se de uma visita oficial mas

completamente apolítica".

explicou Andrew Dunn, pri-
meiro- secretário da Embaixada

inglesa em Teerã.

O príncipe irá averiguar

como a Inglaterra pode ajudar

os sobreviventes do terremoto

e tentar restaurar a atividade

agrícola, acrescentou.

A última vez que um mem-

bro da família real britânica

visitou o Irã foi em 1971, quan-
do o príncipe Philip, duque de

Edimburgo, e a princesa Anne

participaram das celebrações

dos 2.500 anos da monarquia

no Irã.
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Blix diz que 
Blair exagerou ameaça de armas

Reprodução de vídeo

LONDRES - O ex-chefe de

inspetores de desarmamento das

Nações Unidas Hans Blix disse

ontem que o governo do

primeiro-ministro inglês, Tony

Blair. 
"exagerou" 

e 
"drama-

tizou" a ameaça representada

pelas armas do Iraque. Blix

dec larou à Rede B BC que, antes

da invasão, 
"a 

intenção dos poli-
ticos era a de dramatizar, da

mesma forma que os comer-

ciantes tentam exagerar a

importânciade sua mercadoria".
"Dos 

políticos e dos líderes

do mundo ocidental, deveria-

mos esperar um pouco mais.

Um pouco mais de sinceri-

dade", assinalou Blix. Ele

ressaltou, no entanto, que suas

declarações não significavam

uma acusação de que Blair e o

presidente dos Estados Uni-

dos, George W. Bush, agiram

de má-fé.

O ex-chefe dos inspetores

afirmou que as agências de

inteligência ocidentais se mos-

traramexcessivamente predis-

postas a tomar como seguras

as informações duvidosas for-

necidas por dissidentes ira-

quianos.
Blix disse ainda que não

havia compreendido o sentido

da advertência do governo bri-

tânico de que o Iraque poderia
lançar um ataque com armas

de destruição em massa em 45

minutos, e citou a afirmação

como um exemplo de como se

tentou dramatizar o caso.

Antes da guerra, Blix havia

apresentado um relatório ao

Conselho de Segurança da

Organização das Nações

Unidas (ONU) no qual dizia

não ter encontrado provas de

que o Iraque estivesse produ-

zindo armas químicas ou

biológicas em laboratórios

instalados em caminhões nem

desenvolvendo atividades

subterrâneas proibidas.
Sem rastro - Uma equipe

de especialistas, liderada pelo

americano Davis Kay, encar-

regada de encontrar os supôs-

tos arsenais proibidos de

Saddam nào encontrou nenhum

rastro dessas armas. Esse

resultado pós em xeque a

credibilidade tanto de Bush

quanto de Blair - 
que se utüi-

/aram do argumento de qu£ as

Hans Blix

armas de destruição em massa

de Saddam eram uma ameaça

para a humanidade para lan-

çarem a invasão do Iraque.

Esta semana, Washington

e Londres anunciaram invés-

tigações sobre as possíveis fa-

lhas de inteligência que pode-
riam ter levado à conclusão de

que o regime de Saddam pos-
suía as armas.

Segundo a edição de ontem

do jornal inglês 
"The 

Inde-

pendent", o Comitê Conjunto

de Inteligência alertou Blair,

antes da guerra, que as infor-

mações sobre as armas que o

governo dispunha eram 
"es-

cassas" e 
"inconsistentes". 

De

acordo com o diário, o comitê

enviou três relatórios a Blair

sobre os dados antes do início

da guerra, em março de 2003.

A viúva do especialista em

armas britânico David Kelly -

que se suicidou depois de ser

identificado pelo governo
inglês como fonte de uma

polêmica reportagem da BBC
- não respondeu a um convite

de Blair, enviado há 15 dias,

para uma conversa.

Janice Kelly afirmou que seu

marido se sentiu 
"traído 

e aban-

danado" pelo governo. No dia

28, um juiz britânico isentou o

governo Blair de toda a respon-

sabilidade pela morte de Kelly e

criticou a BBC por divulgar 
"in-

formações infundadas". Aerrus-

sara acusara o governo de 
"exa-

gerar" a ameaça iraquiana para

justificar a guerra.
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Viúva e

filhas de

Rogério

Sganzerla

falam sobre

o legado do

cineasta,

morto em

dezembro

Helena lgnez, Sinai e Djin

planejam trazer à tona material

inédito de Sganzerla

Marco Antonio Barbosa

44

T

enho orgulho de dizer que,

mais do que esposa ou compa-

nheira de trabalho, fui discí-

pula de Rogério. Perdemos um grande autor,

um artista único". A emoção na fala da atriz

Helena lgnez é justificada. Em entrevista

concedida ao TRIBUNA BIS na última edi-

ção da Mostra de Cinema de Tiradentes

(MG), no fim de janeiro, a viúva, atriz-

fetiche e colaboradora do cineasta Rogério

Sganzerla falou do legado do diretor para o

cinema nacional. E não foi só: acompanhan-

do Helena estavam Djin e Sinai Sganzerla, as

duas filhas que a atriz teve com o cineasta,

falecido em dezembro de 2003. Foi a primei-

ra (e emocionada) entrevista que a família de

Sganzerla concedeu após sua morte - 
junto

ao ator Otávio Terceiro, as três falaram da

obra e da vida do diretor; e de seu último

trabalho finalizado, o longa-metragem 
"O

signo do caos" (vencedor dos prêmios de

melhor direção e montagem no último Festi-

vai de Brasflia).

Protagonizado por Terceiro, a fita ainda

tem Helena e Djin no elenco; Sinai fez a

seleção musical da trilha. Falam também da

perspectiva de resgate do imenso acervo de

filmes e escritos deixados por Sganzerla, que

devem vir à tona nos próximos anos.

TRIBUNA BIS • Como explicar 
"O 

sig-

no do caos" para o grande público, que vai

ver o filme no circuitão comercial, fora do

meio mais restrito dos festivais (o filme já

foi exibido em Brasflia, no Festival do Rio

e agora em Tiradentes)?

HELENA IGNEZ - É um filme sobre a

censura, sobre várias espécies de censura.

Porque há a censura política e há uma outra,

mais sutil, que é o descaso para com grandes
artistas. E esse era o caso do Rogério. É

também o último filme da trilogia que ele

concebeu sobre Orson Welles, o diretor que

foi a sua referência durante a vida inteira - os

outros filmes são 
"Nem 

tudo é verdade"

(1985) e 
"Tudo 

é Brasil" (1998). Assim

como Rogério, Welles também era um

injustiçado. Um extraordinário criador que

nunca ganhou um Oscar, que foi excluído da
"panelinha" 

hollywoodiana.

SINAI SGANZERLA - Ele não apenas

admirava, mas também se identificava com

Welles. Ele fazia paralelos entre as dificulda-

des que ambos encontravam para realizar

seus filmes, sempre lutando com a falta de

recursos e o descrédito da indústria. Tem

uma cena no filme em que um dos persona-

gens fala 
"esse 

filme só vai passar depois do

Juízo Final", e acabou sendo verdade.

HELENA - "O 
signo do caos" tem toda

uma estética e uma poesia muito peculiares.

O filme é uma verdadeira discussão sobre a

dificuldade de se fazer um trabalho autoral

no cinema brasileiro. É, ao mesmo também,

um lamento de um grande artista. Lá pelas

tantas um personagem fala na tela: 
"vocês

nunca viram nem nunca verão um filme

como esse". É uma visão meio pessimista,

mas reflete a dificuldade que o povo tem com

a linguagem mais sofisticada. Mais do que a

trama, o que fica do filme são as reflexões, os

pensamentos do Rogério.

E, afinal, qual é o signo do caos?

HELENA - Segundo o filme, é o próprio

caos. É o Brasil, com suas injustiças e tam-

bém o caos inicial, de antes mesmo do uni-

verso existir. O filme tem uma proposta

grande, cosmogônica.

O filme teve uma trajetória de produção

acidentada. Quais foram as dificuldades

encontradas por Rogério na produção?

DJINSGANZER-

LA - Ele começou a

rodar 
"O 

signo" e
"Tudo 

é Brasil" ao

mesmo tempo. E tudo

sozinho, sem ajuda ex-

terna, sem recursos.

As dificuldades o ali-

mentavam, mas tam-

bém o adoeciam. Ele

ia filmando como po-
dia, apelando aos ami-

gos, pegando dinhei-

ro daqui e dali e, de

repente, aparecia com o filme pronto, acaba-

do; com o 
'Tudo 

é Brasil" foi assim. Ele

filmava muito, o tempo todo, tinha uma

necessidade vital disso (interrompe a fala,

chorando).

HELENA - O trabalho no 
"Signo" 

come-

çou em 1997. Ele rodou várias cenas, guar-

dou, depois queria refilmar, mexer mais em

coisas que já estavam prontas, mas não havia

como por falta de financiamento. Ele queria

que o filme fosse um grande espetáculo. Vá-

rias cenas acabaram cortadas e personagens

ficaram menos desenvolvidos do que o pre-

visto porque faltou dinheiro. Depois, veio a

doença e ele teve de parar de qualquer modo.

Ele parou de trabalhar no filme em outubro de

2001, mas foi só no ano passado que eu -

mexendo nos arquivos dele - encontrei uma

cópia intacta, montada e sonorizada, do filme.

Fizemos uma sessão para alguns amigos e

percebemos que o filme estava pronto. Mas

ele era muito perfeccionista, queria mexer

mais, alterar cores, refilmar cenas...

"O 
signo do caos é uma

discussão sobre a

dificuldade de se fazer um

trabalho autoral no cinema

brasileiro. É, ao mesmo

tempo, um lamento de um

grande artista 
"

Helena lgnez

OTÁVIO TERCEIRO - Algumas cenas,

rodadas há mais de cinco anos, tiveram de ser

modificadas. Alguns diálogos foram

redublados para atualizar o contexto das falas

em relação ao momento corrente do cinema

brasileiro. Foi uma forma de comentar a

massificação do gosto cinematográfico, uma

maneira do Rogério mostrar que é contra isso.

Atualmente se discute muito o modelo

mais viável para a sustentação do cinema

brasileiro e uma das soluções mais bem-

sucedidas é a integração (estética e

mercadológica) entre cinema e televisão.

O que Rogério, cineasta radicalmente au-

torai, achava dessa tendência?

SINAI - Os cineastas ditos comerciais

procuram um modelo que 
"dê 

certo", e os

autorais, como meu pai, sofrem com o desça-

so da mídia. Ele não queria fazer parte de

nenhuma panela privilegiada. Há pouco tem-

po eu achei nos arquivos dele um artigo

inédito no qual ele questionava o empobreci-

mento da linguagem cinematográfica no Bra-

sil, já que os filmes

cada vez mais se pare-

cem com o que se vê na

televisão. Mas ele

achava legal o apoio

que a TV poderia dar

ao cinema, em divul-

gação, patrocínio. O

que não pode é a TV

invadir o cinema.

HELENA - Mas ao

mesmo tempo ele não

teria medo de fazer um

filme com a Globo Fil-

mes, por exemplo. Não era maluco para

recusar uma proposta dessas. Ele nunca des-

prezou o público. Mesmo sendo um autor

sofisticado, era também popular, voltado para

o espectador.

Djin e Otávio, falem um pouco sobre

como era trabalhar com Rogério, do pon-

to de vista do ator:

DJIN - Foi interessante ter participado do

filme porque eu rodei minhas cenas aos 17

anos quando nem tinha certeza se queria ser

atriz realmente. Havia apenas a vocação,

mas meu pai me incentivou, disse que eu

seria perfeita para o papel. Era um diretor

maravilhoso, sensível. Pena que foi a última

vez em que trabalhei com ele.. .(emocionada).

Meu personagem é uma 
"lolita", 

uma
"glamour 

girl" que flerta com tudo e todos,

um tipo provocante.
OTÁVIO - "O 

signo do caos" foi uma
"armadilha" 

que Rogério armou para mim,

no melhor dos sentidos. Porque no filme sou

o censor obrigado a destruir a obra de Orson

Welles, o documentário 
"E 

tudo verdade",

uma fita que Rogério amava. É um embate da

censura contra a obra de arte. Era o que ele

queria dizer com esse último trabalho, uma

verdade que acabou 
"apenas" 

lhe custando a

vida (emocionado).

O que de concreto está sendo feito paru

resgatar o patrimônio cultural deixado

por Rogério?

SINAI - Eu estou coordenando a catalo-

gação do acervo e os projetos envolvendo os

textos e filmes que meu pai deixou. Ele era

bastante desorganizado, havia latas e mais

latas de filme que estavam se estragando em

seu escritório, coisas inéditas. Foi o apelo de

um estudante de cinema que nos alertou

sobre o estado de conservação, quando esta-

va fazendo uma pesquisa nos arquivos do

meu pai. Encaminhamos muita coisa para a

Cinemateca Brasileira. Havia filmes dados

como perdidos, como 
"Fora 

do baralho", ou

um documentário sobre Jimi Hendrix - 
que

agora precisa ser restaurado. Há vários rotei-

ros e artigos nunca publicados, que podem

ser reunidos em um livro e há também um

projeto de mostrar seus longas-metragens

em escolas de Santa Catarina, com apoio da

Secretaria Estadual de Cultura de lá. Tam-

bém queremos lançar a filmografia dele em

DVD, tudo restaurado. Hoje é difícil achar

boa parte dos filmes em VHS e em DVD

ainda não existe nada. Quanto ao 
"Signo",

queremos que tenha um lançamento digno,

com um bom número de cópias - o penúltimo

filme que ele completou, 
"Tudo 

é Brasil",

teve apenas três cópias. Recebemos um pa-

trocínio da Petrobras, aliás, um dos únicos

que meu pai recebeu em toda a sua carreira,

que vai ajudar na estratégia de lançamento.

Helena, você que conviveu profissional

e pessoalmente com Rogério por quase

quatro décadas, como avalia o legado dei-

xado por ele?

HELENA - 
Quando ele morreu, consegui

abstrair toda a nossa relação pessoal e pensei

como uma brasileira, apenas: 
"que 

perda!"

Quem vai fazer os filmes que ele fazia, agora?

Ele costumava dizer que eu era sua melhor

discípula. Trabalhei como atriz ou produtora

em quase todos os filmes que ele fez e posso

dizer que vê-lo em ação era observar a dinâmi-

ca de um mestre. Perdemos um grande autor, de

um estilo único. Ele era maior que Godard. tão

grande quanto Orson Welles. Rogério recebia

mensagens de admiradores e conhecedores de

sua obra vindas do mundo todo. Tenho certeza

de que sua estatura internacional como cineasta

vai crescer como a de Glauber Rocha.

Leonardo Lar
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Atriz presente em fllmei recentei, Nicole Kidman Interprets a pertonagem Ada Monroe

Superprodução de Anthony Minguella abre a Berlinale

Myrna Silveira Brandão

old mountain", exibido fora

de concurso, deu início na úl-

tima quinta-feira ao 54° Festi-

vai de Berlim. Após a sessão para a impren-

sa, o diretor Anthony Minguella chegou

acompanhado do poderoso chefão da Mira-

max, Harvey Weinstein, para a coletiva com

os jornalistas, frustrando a platéia com as

ausências anunciadas de Nicole Kidman,

Renée Zellweger e Jude Law."Todos estão

trabalhando. Vocês me conhecem: se eu

não consegui trazê-los, ninguém mais con-

seguiria", disse Weinstein, provocando ri-

sos da platéia.
O filme, uma superprodução de US$ 83

milhões, é baseado no romance de Charles

Frazier, que tem como pano de fundo a

Guerra de Secessão nos Estados Unidos. A

história segue um soldado desertor Inman

(Jude Law) que busca reatar sua ligação com

a namorada, Ada Monroe (Nicole Kidman),

depois de sofrer um grave ferimento durante

a luta entre nortistas e confederados. Ada e

Inman não conseguem afastar o pensamento

um do outro, mesmo separados, acreditando

que o amor um dia os voltaria a juntar.

Para o diretor, seu filme é uma amarga

leitura do amor, mas o mais importante é

o contexto onde ele se situa. 
"Em "Cold

mountain', o contexto é a guerra", enfa-

tizou Minguella que realmente carregou

na tinta nos aspectos dolorosos do con-

flito. Ajudado pelas locações extraordi-

nárias na Romênia, pela ótima fotogra-

fia do australiano John Seale e pela ma-

Uivul

Atriz presente em filmei recente*, Nicole Kidman Interpreta a personagem Ada Monroe

quiagem de Melissa Lackersteen, os ato-

res aparecem desprovidos de glamour

excessivo, expressando todo o impacto

causado pelas conseqüências do conflito

nos personagens.
A tese do livro na qual o filme se baseia

afasta a premissa de que a razão da guerra

civil americana foi a questão da escravatura.

Perguntado sobre o assunto, Minguella dis-

se que ninguém iria para a guerra para deten-

der a causa da escravidão."O Sul entrou na

luta porque houve uma ameaça do Norte de

invadi-lo. Essa é a verdade", reafirmou, rein-

ventando cânones históricos consagrados

sobre o assunto.

Weinstein não escapou da pergunta st-

estava aborrecido por 
"Cold 

mountain" não

ter sido indicado ao Oscar demelhor filme,

embora tenha recebido várias indicações,

como, entre outros, a de melhor ator para

Jude Law, de melhor atriz, coadjuvante para

Renée Zellweger, alémde montagem (Wal-

ter Murch), fotografia, trilha sonora e músi-

ca ("You will be my ain true love", de

Sting)."Não estou surpresso nem desapon-

tado" disse Weinstein, dando uma alfineta-

da na Academia."Nem todos lá estão traba-

lhando, por isso não estão por dentro da

realidade atual do cinema".

Musdefendeu veementemente Minguella

sobre os comentários surgidos de que 
"("old

mountain" não reflete com fidelidade a épo-

ca a qual a história se refere. 
"Seria 

muito

difícil retratar a realidade da época. Além

disso, acho que não deveríamos pensar em

recriar 1860, até porque ele não existe mais",

disse, para surpresa dos presentes.
Num ano em que o lema do festival é

"Esperanças 
e sonhos", o lado mais áspero

da vida é o mote de vários filmes em

competição e nas mostras paralelas dofesti-

vai. Vidas deterioradas, abusos sexuais, cor-

rupção, crimes, enfim, toda a dura realidade

domundo de hoje estará em várias telas da

Berlinale até o dia 15, encerramento do

festival. Um desses filmes iniciou a compe-

tição oficial, o sueco 
"Daybreak", 

de Bjorn

Runge, um drama pesado sobre 24 horas na

vida de pessoas comuns.

Diversão no Centro com mais segurança

Carla GifFoni

A falta de segurança no Corredor Cultural

do Centro, que abrange os teatros da Praça

Tiradentes e os museus da Praça XV, levou

o secretário estadual de Cultura, Arnaldo

Niskier, a procurar o sub-secretário de Segu-

rança, Marcelo Itagiba, para conversar sobre

problema.

Deste primeiro encontro, ficou combi-

nado que, logo após Itagiba voltar de

Israel - ele fará parte da comitiva da

governadora Rosinha Matheus (PMDB) 
-

será elaborado um plano para reverter

esta situação. O segundo deverá aconte-

cer em 15 dias.

Quem freqüenta aquela área cultural da

cidade, onde estão localizados os Teatros

Carlos Gomes e João Caetano, o Paço Impe-

rial, além de cusas de espetáculos e de dan-

ças c museus, pode constutar, como o secre-

tário o fez, ti presença constante de menino»

de rua, pedintes e flanelinhus. A queixa nfio

nova. Diversos atores já reclamaram que a

falta de segurança tem ocasionado uma bai-

xu na venda de ingressos.
"Estamos 

preocupados com esta ques-

tão. Sabemos que, se não houvesse uma

crise de emprego, a situação nfio estaria

neste nível. O que queremos é encontrar

uma soluçflo para que o problema nfio se

generalize. Temos consciência de que a

questfio é mais social do que de polícia",

afirma Niskier.

A idéia inicial, que ainda passará pelo

crivo da análise das duas secretarias, é

fazer uma parceria com a Fundação de

Apoio ao Ensino Técnico (Faetec), para

avaliar a possibilidade de os flanelinhas e

os meninos que moram nas ruas do Centro

serem aproveitados.

A intensificação da segurança no Cor-

redor Cultural repercutiu de maneira po-

sitiva na classe artística. A gerente ad-

ministrativa do Teatro Carlos Gomes -

que abriga o musical 
"A 

ópera do malan-

dro" - Sula Villela aplaude a proposta de

Niskier. Ela também acredita, assim

como o secretário, que a questão é da

área social. Sula conta que o Carlos

Gomes também sofreu com a falta de

segurança, mas que hoje, com a parceria

feita entre o 13° Batalhão da Polícia

Militar e a Guarda Municipal, o proble-

ma deixou de existir.
"A 

ópera do malandro" estreou em agosto

do ano passado no Carlos Gomes e, desde

entfio, mais de 70 mil pessoas assistiram ao

espetáculo.

A gerente administrativa é taxativa:
"Se 

não tivéssemos feito esta parceria,

estaríamos sofrendo com a questfio, sim.

Hoje, nosso problema maior sfio os cam-

bistas. Nfio existe lei que possa coibir

este tipo de crime".

Outro que também aplaude a Iniciativa do

secretário é o diretor do Teatro Jofio Caetu-

no, Paulo Roberto de Oliveira. Segundo ele,

o problema sfio os menores de rua que ficam

jésus 
rocha

Em campanha à reincidência,

Bush modificou o discurso que

fazia quando 
invadiu o Iraque -

e eu registrei aqui. Lembram?

Não se 
pode

fazer 
o omelete

da paz 
sem

quebrar 
os 

povos!

É difícil, hoje, falar de combate à violência e ao crime

organizado. Bush desmoralizou os argumentos.

A 
propósito 

1.

Só se me mostrarem o resultado de um exame de DNA

provando que 
não é um sósia (amestrado), vou acreditar que 

o

Saddam que Bush prendeu 
é só um Saddam de direito, mas de

fato.

Afinal, lembram quantas 
vezes disseram que Bin Ladden

morreu?

E aí está ele, lépido e fagueiro, nas cavernas que 
Alá lhe deu...

Ora, prender e morrer são verbos idênticos no vocabulário

bélico.

A propósito 
2.

Não adianta espernear, leitor. Cada época tem o Bush que

merece. O da nossa época, é George W.

Dê-me

1 Hitler

2 Mussolini

4 Saddam

e 1 Idi Amin

de luxo,

que

eu

construirei

um

Bush.

CAf TANO ¦— • -«1

^BH^^B7al abrlgar a montaaem de "Rlcardo III" a partlr domtii^^^^^B

Jorge Reis

O Teatro Jofio Caetano

em volta do teatro, principalmente em dias

de espetáculos.
"Multas 

vezes eles sequer cometem ai-

guma infraçfio, mas mesmo assim assustam

o público, porque se aproximam com garra-

fas de cola de sapateiro. Levá-los para u

Fundação de Apoio é uma ótima idéia. Eles

merecem ter uma vida digna", afirma.

qut vem

Paru Paulo Roberto, os problemas de

segurança como roubo e furto, não existem

graças a parceria feita com o 13" Batalhfio.
"Eles 

sempre colocam uma viatura em dias

de espetáculos", frisa Pauto Roberto. O

Teatro Jofio Cuetano vai abrigar em março

o espetáculo 
"Ricardo 

III" com Ricardo

Petráglia e grande elenco.

D

o

_ 
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passagens em

<

biografia

mudou-se

Porto, Portugal,

 •

mareio.g "Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada'

Mãe de Harry Potter apanhou do marido

Foto de David Brazil

J.K. Rowttng. a criadora

do Harry Pütter. tem

passagens em sua vida dignas

de serem contadas - li na

biografia dela. Joanne

mudou-se para a cidade do

Porto, Portugal, atendendo a

um anúncio de escola que

solicitava professores de

inglês qualificados.

Estabelecida, conheceu um

jornalista, Jorge Arantes,

que não tinha eira nem beira,

como se diz. Namoro vai,

namoro vem, e Joanne

engravidou. Os dois foram

morar com a mãe dele.

Casaram-se. Nasceu Jéssfca.

A relação era turbulenta, até

que numa das brigas o mando

arrastou a mulher para fora de

casa às 5 da manhã. É. E

tome bofetada! Tabefe,

tabefe, tabefe! Com um bebê

de 4 meses no colo. Joanne

volta à Inglaterra e depois vai

para a Escócia. Após muita

luta, Harry Potter nasce e

explode, deixando-a

milionária. Nove anos depois,

ela se casa com o médico

Neyl Murray, e festeja o

nascimento de I)avid. Agora

em março, J.K. será recebida

com honras pela rainha

EKzabeth II, no Palácio de

Bukinghani. Mor.il da

história: a vida dá voltas. E

como!

CHATÔ-Oator

Guilherme Fontes pendeu E

em segunda instância o

processo que move contra a

revista 
"Veja". 

Reclama

danos morais. Tribunal de

Justiça do Rio deu sentença

esta semana. A revista

veiculou dia 24 de outubro de

2001 matéria intitulada 
"O

filme não acabou —

Guilherme Fontes acha que

tem motivos para rir. Mas

talvez ele deva chorar". O

filme, no caso, é o sobre a

A BELA DA SEGUNDA - Juliana Paes está em todas Tem estrela, e

simples, na dela, daí estar arrebatando multidões. Ê talentosa, boa (!)

atriz, não posa de puritana como tantas rainhas de baterias 
"casadas" 

de

por ai. Juliana, quando chega na quadra da Viradouro, sem a

inacessibilidade orquestrada por profissionais da segurança, vai beijando

todo mundo, abraçando, uma diva, com todas as letras...

vida do jornalista Assis

CluiU-aiihriand Guilherme

não gostou, sentiu-se ofendido

A relatora do caso foi a

desembargadora Suely lx>pes

Magalhães. Ainda cabe

recurso.

PAI.HA DE AÇO - Uma

marca de detergente lançou a

campanha 
"Um 

dia de deusa"'.

A rapariga consumidora

manda um cupom - depois de

comprar o pnxiuto, claro para

uma determinada caixa-postal.

Se for sorteada, sai para jantar
- so/inha - com o modelo-ator

Rafael ('alomeni (aquele

Expedito que contracenou

com Suzana Vieira, em

Mulheres Apaixonadas) e

ganha um automóvel zero

quilômetro.

POCOTÓ - Adriane

Galisteu foi coroada rainha

da bateria da Acadêmicos

da Rocinha, sábado

passado. Adriane tem um

cacoete trsite: quando

samba e rebola, abre a

boca, fica feeeeiiio. Mas a

festa da loura estava

animadíssima.e ela mais

bonita do que nunca. A

primeira-dama da escola,

sra. Tânia Mattos, estava

muito elegante no alto do

seu salto-de-acrílico-tipo-

Darlene. Esperada.

I .acraia. da egíiinha

pocotó, fez forfail. Sábia.

HOMENAGEM -

Rogério Cardoso, o grande

humorista, morto

prematuramente, vai ser

homenageado pelo governo

do Estado. Projeto do

deputado Otávio Leite foi

aprovado pela governadora

Rosinha: o teatro da Casa

de Cultura Laura Alvim

será chamado Teatro

Z1RIGU1DUM - Xuxa

alugou um camarote para o

desfile da Marquês de

Sapucaí. Só para a família.

AS PAULISTAS - O

paulista joga lama na prefeita

Marta SupHcy, mas em

direção à bela morena Fabiana

Khelakian só joga flores. Elae

Julia Petít, filha de Francesc

PdaDPZ, estão no topo da

lista das mais queridas paulistas

da atualidade. Filha de Renato

Kheriakian. dono da grfffe

Zoomp, Fabiana casou-se no

último sábado com ator

Marcos Pasquim. Cerimônia

foi no Jardim Europa. Grávida

de 3 meses, a noiva estava bela

de arrebatar.

JORGE - Cinqüenta obras

de arte de propriedade de

Jorge Amado foram doadas

por Zé lia Gattai .to Governo

da Bahia. Os trabalh< >s entram

esta semana em fase de

restauração. Depois, serão

expostos no museu que leva o

nome do saudoso escritor.

Entre os quadros, destaque

para o retrato de Jorge, pintado

por Portinari. um Pancetti e

algumas mulatas de I>i

Cavalcanti.

CAMPOS - Pré-candidato

do PT à Prefeitura de Campt >s.

onde brotam 80 % do petróleo

consumido no País, o médico

Macktxil Moussalem anda

atacando o atual prefeito

Arnaldo Vianna. seu colega

de profissão, de 
"desperdícii >

de dinheiro público". Ele

questiona: 
"O 

que estão

fazendo com o dinheiro dos

royulties? Como está st >brundi >,

vamos gastar'.' Vamos gastar ?

Quando ttxJos sabem que esse

recurso é finito, o que Campos

está poupando'? Está investindo

para quando esses recursos

acabarem?"Rogério Cardoso.

mardogomes@tribunada1mprensa.com.br

musica

marco antonio barbosa

'Da 
noite pro dia"/ ?? 

"Tunico 
Ferreira" / ??

"Vida 
de compositor"/ ?? 

"Karametade" 
/?

O variado samba safra 2004

Não agonizante, muito

menos morto, o samba de-

monstra vitalidade e varie-

dade logo no comecinho do

ano, com nada menos que

quatro lançamentos (quase)

simultâneos dedicados ao

gênero. Vitalidade e varie-

dade comprovadas, resta

discutir a qualidade... do

fundo-de-quintal honestís-

simo de Jorge Aragão ao

pagode pop do Karameta-

de, tem batuque para todos

os gostos nas lojas de CDs.
"Da 

noite pro dia", 17°

disco solo de Jorge Aragão,

não faz mais do que reafir-

mar seu status como 
"hitmaker"

autêntico dentro da tradição do

samba suburbano carioca. A or-

todoxia de Aragão é quebrada,

aqui e ali, por novidades esporá-

dicas que podem soar mais como

curiosidades.

É o caso da versão para 
"Can' 

t

take my eyes out of you", hit

sessentista de Chris Montez, ver-

tida como 
"O 

céu nas mãos". Ou

mesmo do resgate do consagrado

(pela crítica) Cláudio Jorge, na

bela 
"Coisa 

de chefe", que encer-

ra o disco.

No mais, é o sambão habitual

de Aragão, com direito a incur-

sões pelo forró ("Chupando gelo"),

gafieira ("Sede") e até pelo samba

paulista de Vanzolini ("Volta por

cima"). A sensação é uma só: em

^ 
Jorge

HGi

time que está ganhando, só se mexe

o mínimo indispensável.

Ainda que o nome artístico possa

despistar, Tunico Ferreira não nega -

no rosto - o DN A do pai, Martinho da

Vila. Em sua estréia solo, Tunico não

se dá ao trabalho de negar a herança

paterna, mandando um samba saco-

lejante e bem-humorado, no melhor

estilo de Martinho. Assinando oito

das 13 faixas (incluindo uma parceria

com o pai, 
"Pára 

de brincar comigo,

mulher"), o jovem sambista passeia

do romantismo ("Lua prateada") ao

humor malicioso ("Balaio grande"),

sem esquecer a referência afro-brasi-

leira ("Meu tambor")- Também che-

gando ao primeiro solo, Wanderley

Monteiro conta com Beth Carvalho

como madrinha; o título 
"Vida 

de

compositor" resume o trabalho de

Wanderley, que, desde os anos

80, se exercita nas rodas de sam-

ba de raiz cariocas.

Comaprodução neo-tradici-

onalista de Paulão Sete Cordas

dando o tom certo aos arranjos,

Wanderley exibe boa voz em

canções de sua lavra como
"Água 

de chuva no mar" (já

gravada por Beth) e 
"Por 

um

triz". Nada de novo, mas bem

integrado ao panorama reve-

rente do samba carioca atual.

E o Karametade, heiri? O

vocalista Vavá saiu em 2001,

mas deixou em seu lugar o ir-

mão gêmeo (???) Márcio. O

grupo afirma agora ter guinado

seu trabalho rumo a um abstrato' 
'sam-

ba de raiz", buscando o referendo de

Leci Brandão - 
que regravou com o

grupo a sua 
"Só 

quero te namorai 
".

Mas, por mais que a embalagem

seja caprichada, com arranjos mais

autênticos, a pobreza das letras ro-

mânticas e a canastrice dos vocais

não deixam negar: é samba de bran-

co, minha gente. No mau sentido.

DA NOITE PRO DIA - Novo álbum

de Jorge Aragão. 16 faixas. Lança-

mento Indie Records. TUNICO

FERREIRA - Álbum de estréia do

sambista. 19 faixas. Lançamento

Seven Musie. VIDA DE COMPOSI-

TOR - Álbum de estréia de Wander-

ley Monteiro. 14faixas. Lançamento

Seven Music. KARAMETADE - Sé-

timo disco do grupo. 14 faixas. Lan-

çamento Sum Records.

dicas

Divulgação

"Memento"

Soei / ??

Eletrônica para se ouvir deitadao, num

clima cool, e não para se acabar na pista.
"Memento" 

é continuação natural do projeto

St. Germain, que usa samples e programa-

ções de forma elegante, relax; o trompetista

Pascal Ohse e o produtor Ludovic Navarre

esticam a sonoridade do grupo anterior para

horizontes ainda mais sofisticados, pisando

firme no terreno do jazz e buscando inspira-

ção em trilhas sonoras dos anos 70.

Ainda que, no fundo, tudo vire house fina, como em 
"Black

women" e 
"Shining 

pain", o espectro sonoro do Soei impressiona.

"AgiHza"

Karynn / Dlvulgaçàü

Num típico caso de reflexo muito retarda-

do, Karynn desembarca agora no mercado

tentando roubar alguns fãs de Kelly Key -

mais de dois anos depois do estouro da

lourinha! As armas dela são idênticas às de

KK: eletrônica barata, vocais gemidos, r'n'b

vagabundo e letras românticas pós-adoles-

centes. Só que falta ao clone a autenticidade

trash (e as melodias grudentas) da original.

No fim das contas, poderia ser mais um dejeto das etapas eliminató-

rias do programa 
"Fama". 

Talvez funcione bem em vídeo, porque a

moça é, digamos, bem-apessoada.

"Marcos 
Nlmrichter" / ???

Idem

Multinstrumentista, produtor e compositor,

Nimrichter arma uma sofisticada e envolvente

trama sonora em seu disco de estréia pelo selo

Biscoito Fino. Num primeiro relance, parece se

tratar de jazz puro, 100% instrumental. Mas as

filigranas dos complexos arranjos e as múlti-

pias influências do autor permitem vôos com

mais autonomia. Seja nos hipnóticos climas de

' "Segunda 
barca" ou 

"Resulátero", seja beben-

do em tradições várias (como o tango, o frevo ou o samba). Nimricheter

lasca um disco difícil de categorizar, mas que intriga e cativa o ouvinte

' 

M.
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V M\
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programaçao

cinema

estréias

ENCANTADORA DE BALEIAS
(Whale rider) * De Niki Caro Uma
história de amor, rejeição e triunfo
envolvendo uma jovem que luta

para concretizar um destino que
seu avô se recusa a reconhecer
UCI 9 às 12h20 (sâb/dom),
14h30. 16h40 (exceto sáb/dom).
18h50. 21h (exceto sex/qua) e
23h 10 (sex/sáb) Cinemark
Downtown 9. às 13h35 e 19h20
Espaço Rio Design 1, às 15h30.

17h30, 19h30 e 21h30 Art Fashion
Mall 4. às 15h30. 17h40, 19h50 e
22h Espaço Unibanco 2, às 14h,
16h, 18h. 20he22h Estação Ipanema
1. às 15h10 e 19h30

LINHA DO TEMPO (Timeline) 
* Direção

de Richard Donner (EUA/2003). Com
Paul Walker. Francês OConnor.
Gerard Butler Grupo de arqueóloaos
viaja no tempo e pára no século XIV,
em plena batalha entre Ingleses e
franceses UCI5,às 13h25(séb/dom).

ADEUS, LENINI (Goodbye, Lènin!) *

De Wolfgang Becker. Filho esconde
da màe comunista recóm-saída do
coma que seu regime caiu. ALE/
2003 LauraAlvim3.àst9he21h10
Estação Paço. às 16h30 Estação
Paissandu, às 16he 21h40 Espaço
Rio Design 2, às 15h e 19h20
Espaço Museu da Republica, às
13h30. 15h40. 17h50e20h Casa
França Brasil, às 13h, 15h20 e
17h30

BEM ME QUER. MAL ME QUER (À
Ia folie pas du tout) * De Laetitia
Colombani Com Audrey Tautou,
Samuel Lè Bihan e Isabelle Carré
Laura Alvim 2. às 17h

A CARTOMANTE 
* de Wagner de

Assis ePabloUranga ComGiovana
Antonelli, Deborah Secco, Luigi
Barichelli Uma noite de amor entre
Camilo e Karen desencadeia uma
série de acontecimentos Cinemark
Downtown 12, às 13h20 Laura
Alvim 3. às 17h

DO JEITO QUE ELA É (Pieces of
Apnl) • De Peter Hedges Com Katie
Holmes Oliver Platt, Patrícia
Clarkscn. Garota rebelde decide
chamar os parentes para conhecer
seu apartamento ING/2003
Estação Botafogo 2, às 16h10

(Cotação: ***)

DOGVILLE 
* de Lars Von Trier. Com

Nicole Kidman, James Caan, Lauren
Bacall Nos anos 30, jovem é

perseguida por bandidos Ela foge

para Dogville onde tenta se adaptar
ao lugarejo. Estação Barra Point 2,
às 20h40 Estação Paissandu, às
18h20

EM NOME DE DEUS ( The magdalene
sisters)" De Peter Mullan Geraldine
McEwan, Anne-Marie Duff, Nora-
Jane Noone Três jovens irlandesas
sofrem abusos desumanos num
convento. Estação Paço, às 12h30

ENCONTROS E DESENCONTROS
(Lost in translation) 

* De Sophia
Coppola. Com Scarlett Johansson,
BilIMurray Ator americano encontra

jovem, também americana, no
Japão Juntos, tentam vencer a
solidão UCI 18, às 13h (sâb/dom).
15h10. 17h20. 19h30. 21h40 e
23h50 (sex/sáb) Cinemark
Dowtown 6, às 14h10, 16h30, 19h.
21h30 e Oh (sex/sâb) Art Fashion
Mall 2. às 15h20. 17h20, 19h20 e
21h20 Estação Barra Point 1. às
15h40,17h40.19h40e21h40 Esta

ção Ipanema 2 e Estação Botafogo

15h55, 18h25, 20h55 e 23h25 (sàb)
Cinemark Downtown 12. às 15h40,
18h30. 21 h10e23h50 (sex/sáb) Rio
Sul 4, às 14h10. 16h40. 19h10 e
21h45 Via parque 3, às 14h. 16h30,
19h e 21h30 Iguatemi 5. âs 13h30
(sex. a dom.), 16h, 18h30 e 21h
Norte Shopping 2. às 14h, 16h20.
18h40 e 21h10 Madureira Shopping
3, às 13h50. 18h10, 18h30 e 20h50
(Cotação M)

RIO DE JANO * de Anna Azevedo

Eduardo Souza Lima e Renata Baldi
Documentário sobre o desenhista
trancôs, que veio ao Rio para lazer
um livro UCI 7. às 12h40 (sab/dom),
14h20. 16h, 17h40 e 19h20 Espaço
Unibanco 3. às 15h30, 19h e 22h20
Odeon BR às 13h e 16h30 (ter/qui
também às 20h)

SOB O SOL DE TOSCANA (Under the
Tuscan sun) * de Audrey Wells (EUA/
2003). Com Diane Lane. Raoul Bova
Sandra Oh Após o divórcio, mulher

se muda para chácara e ia conhece
um homem que reviva seus
sentimentos UC110. às 1 7h50. 20h 10
e22h30 Art Fashion Mall 3. ás 14h50
17h10 19h'l() e 21hr>0 Art Norte
Shopping 1, às 14h10. 16h30. 18h50
e 21h10 Roxy 2. às 14h30. 16h50,
19h10e 21h30

TERRA DE SONHOS (In America) *

de Jim Shendan (IRL/2003) Com
Samantha Morton Paddy Consi
dine Irlandeses chegam a Nova

continuações

1. às 14h, 16h, 18h, 20h e 22h
Estação Icarai. às 15h. 17h10,19h20
e 21h30 São Luiz 3 e Roxy 3. às
15h20. 17h30, 19h40 e 21h50 Via
Parque 6. às 14h30, 16h40, 18h50 e
e 21 h (exceto qui) Iguatemi 2. às
17h10, 19h20 e 21h30

AS INVASÕES BÁRBARAS (Les
invasions barbares) * De Denys
Arcand Com Rémy Girard. Stéphane
Rousseau. Dorothée Berryman
Jovem consegue dar conforto ao pai
doente em seus últimos dias vida
Continuação de "O declinio do
império americano" (CAN/2002)
Laura Alvim 2. às 19h e 21h Art
Fashion Mall 1. às 14h40 e 19h10
Inst Moreira Salles, às 14h, 16h, 18h
e20h Estaçào Botafogo 2, às 14h20,
17h40, 21 h30 (Cotação A A**)

IRMÃO URSO 
' De Aaron Blaise e

Robert Walkei Desenho animado
Homem arrogante vira urso e um
filhote o adota como irmão EUA/
2003 UCI 11, as 12h15 (sáb/dom),
14h15. 16h15. Cinemark Downtown
3. às 13h30 (Cotação **)

LOONEY TUNES - DE VOLTA À
AÇÃO * Com Brendan Fraser. Steve
Martin. Patolino. Pernalonga. uma
executiva e um dublô dos estúdios
Warner vão atrás de um diamante e
são perseguidos por capangas do

presidente da Acme EUA/2003 UCI
3. às 12h05 (sab/dom), 14h15.

LUGAR NENHUM NA ÁFRICA

(Nirgendwo in Afrika) * de Caroline
Link Com Juliane Kuhler. Merab
Ninidze. Sidede Onyulo Casal judeu
se refugia com a filha na África
durante o Holocausto ALE/2003
Estação Barra Point 2. às 16h
Estação Botafogo 3, às 14h50 e
19h10.

MANSÃO MAL-ASSOMBRADA (Hau
ted mansion) * De Rob Minkoff Com
Eddie Murphy, Marsha Thomason,
TerenceStamp. Família fica presa numa
mansão cheia de fantasmas. UCI 10.
às 13h50 (sáb/dom), 15h50 CinemarV
Downtown 2, às 13h4Q e 16h 10 (exceto
sáb/dom) (Cotação: •)

MESTRE DOS MARES' de Peter Weir
Com Russel Crowe Embarcação
britânica comandada por jovem
capitão navega à caça de seus piores
inimigos, os navios franceses, que
ameaçam o domínio inglês. UCI 3.
às 16h25, 19h25 e 22h25 UCI 4, às
12h30 (sáb/dom), 15h30. 18h30 e
21h30 Cinemark Downtown 8. às
13h05, 15h55. 18h55 e 21h55.

Palácio 2, às 12h30. 15h20. 18h10e
21h Leblon 1, São Luiz 2 e Rio Sul 2,
às 15h50. 18h40 e 21 h30. Via Parque
5. às 14h50. 17h40 e 20h30 Nova
América 1 (sex a dom. não ha a

primeira sessão) e Recreio Shopping
1 às 15h 10, 18h e 20h50 Iguatemi 1.
às 15h, 17h50 e 20h40 Madureira
Shopping 2. às I5h20 e 20h20

NARRADORES DE JAVÉ * de Eliane
Catte Com José Dumont. Gero
Camilo. Nelson Xavier População de
um vilarejo ameaçado de sumir do
mapa por causa de uma represa
tentam registrar sua história num livro

So assim tèm chance de salvar a
cidade. Espaço Unibanco 3. às 13h30.
17he20h30 Estação Paço. às 14h40
Espaço Leblon. às 14h

UM PASSAPORTE HÚNGARO • De
Sandra Kogut Documentário
Cineasta brasileira tenta fazer seu

passaporte húngaro, enfrentando
uma série de problemas burocráticos
BRA/2002 

" Estaçào Paissandu. às
14h30.

PEQUENOS ESPIÕES 3D (Spy kids 3-D
Game over)* De Robert Rodriguez Com
Antonio Banderas Carla Gugino.
Sylvester Stallone O pequeno espião
tem de salvar sua irmã. que ticou presa
num ambiente 3D EUA/2003. UCI 13.
às 12h (sab/dom), 14h

PETER PAN • de P J Hogan Com
Jason Isaacs. Jeremy Sumpter.
Rachel Hurd-Wood Peter Pan leva
as crianças para a Terra do Nunca,
onde está para começar uma guerra
com o Capitão Gancho UCI 2, às 12h

(sáb/dom), 14h25, 16h50, 19h15
Cinemark Downtown 7, às 13h55,
16h40 e 19h30 (exceto sáb)
Cinemark Botafogo 5. às 12h05 e
14h50 (exceto sáb) Nova América 4,
ás 14h20 e 16h40 Sex a dom
Recreio Shopping 4. às 15h Iguatemi
3, às 14h Ilha Plaza 1, às 13h30.

REVELAÇÕES (The human stam) * de
Robert Benton (EUA/ALE/FRA/2003)
Com Anthony Hopkins. Nicole
Kidman, EdHarris Professor acusado
de racismo pede demissão e ao se
envolver com garota mais jovem,
descobre um segredo de sua

juventude UCI8.às 12h20(sâb/dom).
14h40. 17h, 19h20,21 h40 e Oh (sex)
Cinemark Dowtown 5, às 19h05,
21h50 e 0h20 (sex) Cinemark
Botafogo 6, às 13h40, 16h20 (exceto
sáb/dom). 19h10.21h50e0h25 (sex/
sáb). Novo Jóia, às 13h10, 15h20.
17h30 e 19h40 Espaço Leblon e
Espaço Rio Design 3, às 16h. 18h,

20h e 22h Rio Sul 1, ás 17h40 19h50
e 22h Shopping Tijuca 2, às 17h e
21h10

OS RUGRATS E OS THORNBERRYS
VÃO APRONTAR (Rugrats go wild) "

de John Enge Norton Virgien Desenho
animado da Nickelodeon UCI 15 ás
13h (sáb/dom), 14h50,16h40e 18h30
Cinemark Downtown 10, às 13h10 e
15h25 Cinemark Botafogo 2, às
12h10. 14h20. 16h40 e 19h Sex ,i
dom Shopping Tijuca 3 e Rio Sul 3
às 14h Iguatemi 1. às 13h10 Nova
América 1. às I4h30e 16h10

O SENHOR DOS ANÉIS - O RETORNO
DO REI * De Peter Jackson Com
Elijah Wood, Sean Astin, lan
McKelIen Ultima parte da trilogia em
que o Rei consegue reocupar seu
trono EUA/2003 UCI 6, às I4h
17h50. 21h40 Cinemark Downtown
1 ás 14h05. 21 h20 Cinemark
Botafogo 2. às 21 h 10.

SEXO. AMOR E TRAIÇÃO * De Jorge
Fernando Com Malu Mader. Marcelo
Anthony, Fábio Assunção Casal fica
em crise justamente quando amigo
chega de uma viagem No prédio
vizinho, outro casal vive situação
semelhante BRA/2003 UCI 14, as
13h45 (sab/dom), 15h45. 17h45
19h45, 21 h45 e 23h45 (sex)
Cinemark Downtown 10. às 17h35.
19h50.22h 10 (exceto sab) Cinemark
Botafogo 1. às 13h10. 18h30. 23h50
(sex/sáb) Odeon BR. às I4h30 e
18h Via Parque 1. às 14h40e 19h10
Recreio Shopping 4. às 17h20, 19h20
e 21 h20 Shopping Tijuca 2. às 15h e
19h20 Nova América 2. às 15h30,
1 7h30. 19h30 e 21h30 Madureira
Shopping 1, às 19he21h Iguatemi 7,
às 15h20. 19h20e 21h20

UM SHOW DE VERÃO ' de Moacyr
Góes. Com Angélica, Luciano Huck
Tonico Pereira Garota suburbana
sonha em virar cantora Seu
namorado, querendo ajudar, a
apresenta a um produtor, por quem
ela acaba se apaixonando UCI 15,
as 20h20, 22h25 e 0h30 (sejtfsSB) 

-

Cinemark Downtown 5, às 13h50.
16h25. Cinemark Botafogo 4. às
12h40 Rio Sul 1, às 13h30 e 15h30
Via Parque 2, às 13h40 e 15h40
Norte Shopping 1, às 13h30
Madureira Shopping 2, às 13h20 e
18hl0 Ilha Plaza 2, às 14h e 16h
Recreio Shopping 2. às I6h20 e
18h30 Nova América 4, às 19h e
21h10. Iguatemi 7, às 17h10

SOBRE MENINOS E LOBOS (Mystic
river) * De Clint Eastwood Com Sean

York e se instalam em cortiço
cheio de marginais UCI 1. as
12h20 (sáb/dom), 14h40. 17h
(exceto sáb/dom). 19h20. 21 h40 I
(exceto seg) e Oh (sex/sáb)
Cinemark Downtown 11. às
15h15, 17h55. 20h35e23h (sex,
sáb). Espaço Unibanco 1, às

1 3h 1 St» 10 1 7h20, 19h30 <•
21h40 Estação Ipanema 1, às ¦
13h 17h20 e 21h40 Leblon 2,
às 14h50. 17h10, 19h30 e
21h50 (Cotação: M)

Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon
Um assassinato faz três amigos se
reencontrarem, o que vai ter
conseqüências traumáticas EUA/
2003 UCI 2, às 21h40 e 0h25 (sex
sáb). Cinemark Downtown 1 as
18h20 Laura Alvim 1 às 16h, 18h40
e 21h15 Estação Paço às 18h40

(Cotação * *)

O SORRISO DE MONALISA De Ml*,
Newell Com Julia Roberts, Kirsten
Dunst, Julia Stiles Na década de
1950. professora vai lecionar numa
escola só para mulheres, onde as
estudantes se dividem entre o rígido
moralismo da época e o desejo de
liberdade intelectual UCI 12, às
13h?s isab/dom) I6fi^"b. I8h4'.
21h25 Cinemark Downtown 3, às
15h50 18M50 21h40,0h30(sex/sabl
Cinemark Botafogo 4, as 15h20
18h?0 ? 1 h20 e 0h20 (sex saiu Ari
Fashion Mall 1, as I6h40e 21h10 Art
Norte Shopping 2. às 18h40 e 21 h
Espaço Rio Design 2, às I7hl0 e
2lh40 Via Parque 1, às I6h40-e
21 h10 (exceto qui) Shopping Tijuca
1, ás 15h20 e 2!h Iquaterni 3 ás
16h10. 18h40 e 21h1Ó Ilha Plaza 2
às 18h e 20h30

SWIMMINC, POOL - A BEIRA DA
PISCINA de François O/on Com
Charlotte Rampling. Ludivinfj Sagnier.
Charles Dance Um misterioso
escritor inglês vai visitar a casa de
sua editora no sul da F rança Estação
Barra Point 2. às 18h40 Estação
Botafogo 2. às 19h30

TODO MUNDO EM PÂNICO 3 * de
David Zucker Com Pamela
Anderson, Jenny McCarthy. Marny
Eng. Nesse terceiro filme Cindy
investiga misteriosos círculos e vídeos
e tenta evitar um ataque alienígena
Cinemark Downtown 11 às 13h
Cinemark Botafogo 3, às 12h.

O ULTIMO SAMURAI (The last
samurai) * De Edward Zwick Com
Tom Cruise, Thimoty Spall. Ken
Watanabe Oficial americano vai ao

• --Japão-para treinar exército contra
samurais UCI 13. às 16h, 19h05 e
22h10. UCI 17. às 12h (sáb/dom)
15hü5. 18h10, 21h1f> e 0ti20 (sex,
sáb) Cinemark Downtown 4. às 14h,
17h25.20h50e0h10(sex) Cinemark
Downtown 7, às 22h20 Cinemark
Botatogo 3, às 14h10, 17h30. 21h e
0h15 (sex/sab) São Luiz 1 às 15h
18h e 21 h Via Parque 2. às 17h40 e
20h40 Recreio Shopping 2. às 20h40
Shopping Tijuca 1. às 17h50 Iguatemi
6 e Nova América 5. às 14h30, 17h30
e 20h30 (Cotação * *)

21 GRAMAS 
' de Alejandro G

Inarritu Com Sean Penn. Naomi
Watts, Benicío Del Toro A história
cruza drasticamente as vidas de
um doente terminal, uma mulher
que perdeu marido e filhas e um
ex-presidiário em busca de recu-
peração UCI 7, às 21 h (exceto
ter) e 23h40 (sex/sab). Cinemark
Botafogo 1, às 15h30, 20h55

XUXA ABRACADABRA De
Moacyr Goes Com Xuxa
Meneghel. Márcio Garcia. Cláudia
Raia Depois de caírem em um
livro de contos de fadas. Xuxa e
seus amigos conhecem todos os

personagens da carochinha
BRA/2003 UCI 16, às 13h (sab/
dom) 15h, 17h Art Norte
Shopping 2, às 15h e 16h50
Iguatemi 2. as 13h30 e 15h20
Madureira Shopping 1, às 13h,
14h50e 16h50

reapresentações

CIDADE DE DEUS 'UCI 11 as
I8h15. 21 h05 e 23h55 (sex/
sàb) Cinemark Downtown 9.
às 16h20 e 22h Cinemark
Botafogo 5, às 17h40. 20h50 e
23h55 (sex/sáb) Roxy 1. às
15h40. 18h20 e 21h Palácio 1
às I3h (exceto sáb/dom),
15h40 1 8h20 e 20h50 Sáo Luiz
4 às 15h40 18h30 e 21h15
Via Parque 4 e Iguatemi 4, às
15h30 18h10e20h50 Recreio
Shopping 3. Nova América 3.
Ilha Plaza 1 e Norte Shopping
1. às 15h40. 18h20 e 21h
Shopping Tijuca 3, às 15h50,
18h20 e 20h50 Madureira
Shopping 4. às 15h10, 17h50e

SEABISCUIT ALMA DE HEFIOI
* UCI 16, às 19h (exceto qui) e
21h50 Cinemark Downtown 2,
às 19h10 e 22h30

O DECLÍNIO DO IMPÉRIO AME
RICANO ' Estaçào Botafogo 3.
as 13h. 17h20 e 21h40

extra

OS MELHORES DE 2003 Filmes
escolhidos pela Associação de
Críticos de Cinema do RJ. Hoje
Odeon BR "Amarelo manga",
de Cláudio Assis, às 20h UCl 1

O homem sem passado", de
Aki Kaurismaki. às 21 h

exposição

ANDY WARHOL: POLARÔIDES E
KEITH HARING - Exposição
Centro Cultural Banco do Brasil (R
Primeiro de Março, 66 - Centro -

3808-2020) De ter a dom., das
10h às 21 h Entrada franca.

ANTONIO CLÁUDIO DE CAR-
VALHO - Mostra do pintor Lurxis
Arte Contemporânea (R. Paulo
Barreto, 77 - Botatogo - 2541 -4935)

De seg. a sex . das 14h às 19h
Sáb . das 16h30 às 20h30.

ANTONIO VERONESE Exposição

permanente de oito painéis. Estaçào
Cardeal Arcoverde/Copacabana. De
seg. a sáb., das 6h às 23h. Entrada
franca.

ARQUITETURA DO TEMPO, FOME
DE ÁGUA E NOSSO OLHAR
Exposições fotográficas de André
Gardenberg, Henrique Cortez e
Luciano Quintella Centro Cultural
Correios (R. Visconde de Itaboraí,
20 - Centro - tel.: 2503-8770). De
ter. a dom . das 12hàs 19h. Entrada
franca

ARTE E INCONSCIENTE: TRÊS
VISAES SOBRE O JUQUERY -

Fotos de Alice Brill, desenhos de Lasar
Segall e obras de pacientes
internados Instituto Moreira Salles

(R. Marquês de São Vicente. 476.
Gávea Tel: 3284-7400) De terça a
domingo, das 13 às 20h. Entrada
franca Até 29/2.

ARTE ORIENTAL - 70 peças do acervo
do colecionador Raymundo Castro
Maya. Museu do Açude (Est. do
Açude, 764 - 2492-5443) Qui. a dom ,
das 11h às 17h R$ 2 (qui. entrada
franca).

ATELIER FINEP - trabalhos de Anna
Maria Maiolino, JoséBechara, Gilvan
Samico. Marcelo Silveira, Carmela
Gross. Paço Imperial (Praça XV, 48,
Centro - 2533-4407) Ter a dom e
feriados, das 12h às 18h. Até 15/2.

ATUALIDADE - Exposição coletiva dos
artistas Aldir de Souza, Antonio
Poteiro. Glauco Rodrigues, Daniel
Lopez. Tacciana Amorim, Yutaka
Toyota e outros. Galeria de Arte
Atualidade (Rua Visconde de Pirajá,
303- 2* slj./310-312). Grátis.

CARNAVAL - trabalhos de 13 artistas
brasileiros e estrangeiros Centro

Cultural Banco do Brasil (R Primeiro
de março, 66 - Centro - tel 3808-
2020) De ter a dom . das 10h às
21 h. Entrada franca

CINCO ANOS DA GALERIA OSCAR
SERAPHICO - Mostra coletiva, com
trabalhos dos artistas Aldir Mendes
de Souza. Daniel Lopez, Edineusa
Bezerril, Fernando Luchessi, Glauco
Rodrigues, John Nicholson, Katie Van
Scherpenberg. Sciliar. Siron Franco
e outros Galeria de Artes Oscar
Seraphico (R Visconde de Pirajá,
303/310,311 e312, Ipanema) Sega
sex, de 13 às 19h

COLEÇÃO PIRELLI Exposição
fotográfica Casa França-Brasil (R.
Visconde de Itaboraí, 78 - Centro -

tel : 2253-5366). De ter. a dom., das
12h às 20h Entrada franca

OAVID CURY - Exposição do artista.
Galeria 1 da Funarte(R. da Imprensa,
16). Centro. De seg. a sex . das 10h
às 18h Entrada franca

EXPOSIÇÃO de verAo - coletiva
Silvia Cintra Galeria de Arte (R
Teixeira de Melo, 53 - 2521-0426).
Seg. a sex., das 10h às 19h. Sáb .

das 12h às 16h Até 20/2

FERNANDO BAENA O artista
espanhol mostra "Ligero de
equipage). Centro Cultural Oduvaldo
Vianna Filho/Castelinho do Flamengo
(Praia do Flamengo, 158 - Flamengo

tel 2205-0276) Diariamente, do
meio-dia às 18h.

FOTÓGRAFOS BRASILEIROS - RIO
DE JANEIRO Trabalho de 50
repórteres fotográficos. Centro
Cultural Banco do Brasil (Av Primeiro
de Março. 66 - tel 38082020) De
ter. a dom . das 10h às 21 h

LAN - ilustrações plotadas no tamanho
80x60cm. camisetas de tradicionais
blocos da cidade e de novos trabalhos
do "novo-traço" do desenhista Centro
Cultural Carioca (Rua do Teatro, 37 -

Centro). Seg. a sex a partir das 19h e
sáb a partir das 20h Até 31/3. Entrada
franca.

LUCICERQUEIR A - A artista expõe 27
telas retratando o universo feminino
Na Eros Galeria (Av. das Américas.
500/bl 13. Ij. 119. Downtown, Barra
da Tijuca). De 10h às 22h. Grátis

MARCEL GAUTHEROT 
"Imagens da

construção de Brasília' Vinte fotos
inéditas pertencentes à Fundação
Oscar Niemeyer Pequena Galeria
18 (Av Atlântica. 1782. to|a F Edifício
Chopin - tel 2549-3897) De seg a
sex.. das 11h às 19h Sáb das 11h
às 17h Entrada franca

MÚLTIPLOS INÉDITOS Trabalhos
inéditos de Cildo Meirelles Lygia
Pape e Rozana Palazyan H A P
Galeria (R Abreu Fialho. 11 - Jardim
Botânico-tel 3874-2830) De seg
a sex das 11 h às 19h Sáb das
14h às 20h

NELSON LEIRNER Variações obra
do projeto 

"Amigos da gravura'
Museu Chácara do Céu (R Murtinho
Nobre. 93 - 2224-8981) Seg e qua
a dom . das 12h às 17h R$ 2 (qua
entrada franca). Até 12/4

NOVAS AQUISIÇÕES 2003
COLEÇÃO GILBERTO CHATEAU-
BRIAND 204 trabalhos entre pintura
fotografia desenhos gravura e
objetos de 110 artistas Museu de
Arte Moderna (Av Infante Dom
Henrique. 85 - Parque do Flamengo
2240-4944) Ter a sex das 12h às
I8h Sáb.. dom eferiado, das 12h às

19h R$ 5 (dom , ingresso-tamilia
uma pessoa paga R$ 5 e os
acompanhantes entram de graça)

RACHEL WHITEREAD Mostra com
21 obras da escultora britânica,

que expõem pela primeira vez na
América Latina Museu de Arte
Moderna (AV Infante Dom Henri-

que. 85 Parque do Flamengo) Ter
a sex. de 12 às 19h R$ 5 (estudante
e idosos pagam R$ 2) Dom.
ingresso família a R$5 Tel: 2240-
4944 Até 29/2

RENATO ROCHA O fotógrafo
apresenta a mostra "Desloca

mentos" Conjunto Cultural da
Caixa (Av Chile. 230 - Centro tel
2262-5483) De seg a sex , das
10h às 18h Sab . dom . e ter., das
10h às 14h Até 29/2

TOMIE OHTAKE NA TRAMA ESPI-
RITUAL DA ARTE BRASILEIRA
Exposição comemorativa dos 90
anos da artista Museu Nacional
de Belas Artes (Av Rio Branco.
199 - Centro - tel 2240-0068) De
ter a sex , das 10h às I8h Sáb. e
dom . das 14h às I8h Ing R$ 4

(dom . entrada franca) Até 22/3.

show

Para quem não viu quando esteve em cartaz

nem teve tempo no final de semana, a dica hoje

é para os dois indicados ao Oscar que voltaram

a cartaz. O principal, é lógico, é 
"Cidade de

Deus", de Fernando Meirelles. Nosso filme está

concorrendo aos prêmios de melhor diretor,

roteiro adaptado, montagem e fotografia. Em

cartaz em 24 salas cariocas, 
"Cidade 

de Deus"

tem no elenco Alexandre Rodrigues, Leandro

Firmino, Matheus Nachtergaele, Jonathan

Haagensen e muitos outros. Baseado no livro de

Paulo Lins, o filme mostra o crescimento da

Cidade de Deus entre os anos 1960 e 80,

acompamhado pelo fortalecimento do tráfico.

Outra reestréia é 
"Seabiscuit, 

alma de herói",

de Gary Ross, que concorre a sete Oscar,

inclusive de melhor filme. A produção norte-

americana passou rapidinho por aqui (apenas

duas semanas em cartaz) e é baseado numa

história verdadeira. Nos anos da depressão

americana, um jóquei se une a um treinador e a

um milionário para transformar um cavalo em

campeão. No elenco estão Tobey Maguire, Jeff

Bridges, Elizabeth Banks e Chris Cooper.

BETHO GODOY E FELIPE POLI
Show dos músicos. Toda seg , às
19h30. Esch Cafe Leblon (R. Dias
Ferreira. 78 - Leblon). Sem couvert

ENREDOS E TERREIROS -

Radiografia dos sambas de quadra
Toda seg . às 20h30 Carioca da
Gema (R. Mem de Sá, 79). Couvert:
R$ 10

JAIME ARÔXA - A equipe do
dançarino dá aulas gratuitas ao

público. Shopping Nova América/
Pça. alimentação 2o piso (Av Pastor
Martin Luther King Jr., 126). Dom.
eseg . às 18h. Entrada franca Até
16/2.

KAY LIRA - a cantora Kay Lira se
apresenta com o violinista e
arranjador Marcelo Lessa. Vinícius
Piano Bar (R. Vinícius de Moraes
39. Ipanema - 2523-4757). Hoje,
às 21h30. Ingresso: R$ 20

MAURÍCIO MIRANDA - Show do
cantor, violonista e compositor.
Shopping Tijuca/pça. alimentação
3" piso (Av. Maracanã, 987). Hoje.
às 19h30. Entrada franca.

PAGODE DO ARLINDO -

Participações de Acadêmicos do
Salgueiro e Waguinho. T eatro Rival

(R. Álvaro Alvim, 33, Cinelândia).
Toda seg . às 19h30 Ingressos:
R$ 24 (as primeiras 400 pessoas
pagam meia entrada).

TOQUE DE ARTE - Show do grupo
Toda seg., às 20h. Manoel &
Juaquim (R. Visconde de Abaeté,
33 - Vila Isabel). Ingressos: R$ 3

(varanda) e R$ 5 (salão)

ZÉ PAULO BECKER - O violonista
lança o CD "Sob o Redentor". Centro
Cultural Carioca (Rua do Teatro, 37
- 2252-6468). Hoje, às 21h.
Ingresso: R$ 15. Até 16/2.

teatro

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO FundiçâoProgresso/Espaço8(Rua
De Lewis Carrol Adaptação de dos Arcos, s/n® - Lapa - tel. . 2220-

Mareio Arruda Mendonça Direção 5070). De seg a qui.. às 20h.

de Paulo Moraes Com Patrícia Ingresso R$ 20 (meia-entrada para
Selonk. Liliana Castro e outros estudantes)

show

BETHO GODOY E FELIPE POLI MAURlCIO MIRANDA - Show do

Show dos musicos. Toda seg.. As cantor, violonista e compositor.

19h30. Esch Cafe Leblon (R. Dias Shopping Tijuca/p$a alimenta^ao

Ferreira, 78 - Leblon). Sem couvert 3° piso (Av. Maracand, 987). Hoje.
As I9h30 Entrada franca.

ENREDOS E TERREIROS ^

Radiografia dos sambas de quadra PAQODE DO ARLINDO

Toda seg , As 20h30 Carioca da Participates de AcadAmicos do

Gema (R. Mem de SA, 79). Couvert: Salgueiroe Waguinho. Teatro Rival

pc 10 (R Alvaro Alvim, 33, Cineldndia).
Toda seg . As 19h30 Ingressos:

JAIME AR6XA A equipe do r$ 24 (as primeiras 400 pessoas
dangarino dA aulas gratuitas ao pagam meia entrada)
publico. Shopping Nova AmArica/
Pea. alimentacao2°piso(Av. Pastor TOQUE DE ARTE - Show do grupo.
Martin Luther King Jr., 126) Dom Toda seg . As 20h Manoel &

e seg . as 18h Entrada franca AtA Juaquim (R. Visconde de AbaetA,

10/2. 33 - Vila Isabel) Ingressos: R$ 3

(varanda) e R$ 5 (salAo)
KAY LIRA - a cantora Kay Lira se

apresenta com o violinista Zt PAULO BECKER - O violonista

arraniador Marcelo Lessa. Vinicius lancaoCD"Sobo Redentor". Centro

Piano Bar (R Vinicius de Moraes CulturalCarioca(RuadoTeatro,37
39, Ipanema - 2523-4757). Hoje, - 2252-6468). Hoje, *s 21h.

as 21h30. Ingresso R$ 20. Ingresso: R$ 15. At6 16/2.
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Zorra total na TV Bandeirantes

O Canal 1 vai continuar batendo na mesma tecla: é

preciso que as nossas autoridades observem com mais

atenção e tomem enérgicas providências contra as

emissoras de televisão que resolveram transformar

estranhos e curiosos em 
"repórteres" 

ou 
"jornalistas

profissionais Não dá para aceitar uma coisa dessas.

É uma agressão aos profissionais da área, pessoas que

desde os primeiros anos de vida se preparam conveni-

entemente para exercer uma profissão digna, agora

invadida por jogadores de futebol, artistas de novelas,

cantoras, modelos e outros do gênero. Uma grande

injustiça. Como é que fica a cabeça desses jovens, que

pagam pesadas mensalidades nas escolas e cursos

superiores ? O que adianta ter um diploma nas mãos se

não existe trabalho? Está na hora de alguém encarar

esse problema de frente. Onde já se viu transformar o

sr. Romário, dona Carla Perez, o comandante Hamil-

ton, dona Preta Gil, o folclórico 
"bam 

bam 
" 

e compa-

nhia bela em 
"repórteres"?

Curiosamente, isso vai acontecer na TV Bandeiran-

tes, uma emissora criada e fincada em bases jornalís-

ticas, 
"a 

casa da notícia Quando alguém resolve se

passar por médico, merecidamente vai para a cadeia.

Dentista a mesma coisa. Por que jornalista pode? Com

a palavra, as autoridades desse País.

Apostando alto

Wolf Maya na captura de Fernanda Montenegro. Ele

tem uma miss&o quase impossível pela frente. Orientado

pelo autor Aguinaldo Silva, vai tentar convencer a atriz

a viver um dos principais papéis de 
"Dinastia", 

próxima

global das oito da noite.

Trabalho sério

O primeiro encontro entre o diretor Wolf Maya e

Fernanda Montenegro aconteceu sábado, em S3o Paulo,

onde a atriz gravou um comercial. Ontem à noite, ela

viajou para a Alemanha. Foi participar do 54° Festival

Internacional de Cinema de Berlim, onde concorre com

o Filme 
"O 

outro lado da rua". A missão do Wolf não é

fácil, mas novos encontros devem acontecer no retorno

da Montenegro, muito embora ela tenha adiantado que a

sua preferência sempre será o teatro.

DivuU

¦ 

Pesquisas

Ainda no decorrer desta semana, uma equipe da Olobo

estará em Pernambuco, devendo ficar por lá uma ou duas

semanas, pesquisando locações para 
"Dinastia". 

A heroína

da história, que será vivida por Susana Vieira (foto), 6 do

Recife e a partir dali vai desencadear toda trama.

Confidencial

A entrevista de ontem

com Romário serviu

como 
"ensaio 

geral".

Marlene Matos já deci-

diu a implantação deste

programa de entrevistas

comandado por Jorge

Kajuru nas noites de do-

mingo, ocupando a faixa

de horário do 
"Canal 

li-

vre". Esse vai para o
"chuveirinho".

bata-robate

O publicitário José

Francisco Queiroz está

deixando o SBT.

É o amor: o novo

namorado, Felipe Ba-

rahona, pediu e Carolina

Ferraz parou de fumar.

Popó, Kajuru, Loli-

Ia Rodrigues, Débora

Duarte e Pltt Webo slo

algumas atraçfies do
"Hebe", hoje á noite.

- "Boca 
do lixo", do Sfl-

vio de Abreu, que já foi seri-

ado na Olobo, vai virar fil-

me e com Claudia Raia no

principal papel.

• Executivos da Globo

ficaram multo bem lm-

pressionados com o que

assistiram do filme 
"OI-

ga". Promete ser o gran-

de lançamento deste ano.

Juca de Oliveira

vai desfilar no cama-

vai de São Paulo. Ele

estará num dos carros

da Vai-Vai.

Gabriel Braga Nunes

e PetrAnlo Gontljo ensal-

Desafio

É uma tarefa difícil, mas o autor Carlos Lom-

bardi, no começo de março, deve se reunir com

Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues para

discutir a montagem de uma comédia de situação.

Elas sempre se mostraram muito entusiasmadas

com a idéia.

Lançamento

Ainda é uma possibilidade, mas o SBT vai tentar

transformar o boxeador Fernando Fernandes. ex-Big

Brother e ex-Danielle Winits, em galã de novela. Ele

passou as duas últimas semanas na Anhanguera fazen-

do testes.

Confidência

Numa manhã dessas, no

Jassa, Sílvio Santos confiden-

ciava ao grande amigo: 
"nunca

mais vou pagar altos salários

para ninguém. O mercado não

comporta. Os tempos agora

são outros ." Isso afasta a possi-

bilidade de o SBT ter Olga

Bongiovanni. Ela ganhava R$

200 mil na Bandeirantes. Éum

pouco demais. E a renovação

de contrato do Ratinho?

ando a toque de caixa o

espetáculo 
"K 

2".

Rubens Ewald Filho,

crítico de cinema, vai parti-

cipar da transmissão do

Oscar pelo SBT. Dia 22.

Mel Lisboa finaliza,

até o final da semana, a

sua mudança do Rio para

SSo Paulo.

filmes na TV

Qlobo

O* batutlnhaa
I8h10 - The llttie rascais. EUA
1994 Da Penelope Spheerla
Com Travla Tedford Bug Hali.
Brlttany Aahton Holmai, Kevln
Jamal Woods, Zachary Mabry.
Roaa Elllot Baglay
Oa paatlnhaa arrumam mil a uma
confusões depois que. em reu-
nlio no clube doa homens que
detestam aa mulheres, julgam
Alfafa culpado de ter se apalxo-
nado por Darta. Aa tentativas de
Interromper o romance sSo só o
Inicio daa contusões

Sem aantldo
22hlo - Senseless EUA. 1998
De Penelope Spheerls Com
Marlon Wayana, Davld Spade
Matthew Llliard, Rlp Torn. Ta
maraTaylor, Brad Dourlf
Jovem estudante negro, desem

pregado a sem dinheiro, se vê
tendo de doar aangue e esper-
ma para conseguir pagar sua
faculdade e sustentar sua famf-
lia Ele resolve servir de cobaia
numa experiência para ampliar

tidoos sentidos humanos

Intercln*/ 01 h20

O espirito de Jamee Oean
September 30. 1995 EUA
1977. De Jamea Brldges Com
Rlchard Thomae, Susan Tyrre-
II, Collln Wllcox. Lisa Blount,
Deborah Be
Em 1955, na pequena cidade
de Conway, o eatudanta Jlmmy
J. sofre junto com seus amigos
um trauma após a morte do ator
Jamea Dean. Ele e a namorada
Blllle Jean tentam se comunl-
car com o espirito de Dean e
acabam ae envolvendo em um
acontecimento dramático

Bordel da aangue
Talaa from the crypt preaents
bordello. EUA. 1995. De Qllbert
Adiar. Com Dennls Mlller, Erlka
Elanlak, Angla Everhart, Chria

Sarandon, Corey Feldman,
William Sadler.
Assessora de reverendo dete
tive para encontrar seu Irmão
desaparecido As investiga-

ções levam a um bordel repie
to de vampiras lindas, seduto-
-as o sedentas de sangue

Olho por olho
03h10-Eyeforaneye EUA
1996 DeJohnSchlesinger
Com SaJly Reld, Ed Hanle. Kiefer
Sutherland. Joe Maritegna. Be-
verty D'angeto, CMMa Bumetòe
Dona de casa nâo se con-
forma com o fato de o pslco-
pata que estuprou e matou
sua filha estar livre, depois
de considerado inocente,

graças a um bom advoga-
do. Revoltada, ela decide
perseguir o sujeito

Record

Fronteira de aço
21 h - Steel frontier EUA
1994 Direção de Jacobsen
ePaulG Volk Com Joe Lara
Bo Svenson, Stacie Foster
Num futuro nâo muito distante.
a Terra, após muitas guerras,
enfrenta um período em que
bandidos dominam quase todo
o planeta Quando uma pe-
quena comunidade ô atacada

por uma destas gangues, um
homem que vive isolado deci-
de enfrentar os criminosos

SBT

Trocando aa bolaa
14h30 - Trading placas
EUA 1983. De John Lan-
dis Com Dan Aykroyd,
Eddie Murphy Jamie Lee
Curtis e Ralph Belamy
Dois irmãos ricaços sem mais
o que fazer apostam que é

possivel transformar qualquer
vagabundo num executivo de
sucesao. Eles pagam um pi-
lantra chulé a o dâo uma boa
caaa a um •mprwgo.

tvcansllfluol.com.br

horóscopo

ARIM • •• tlvsr qua raaoivar algo
ligado ao trabalho ou a algum aa-
aunto da Intereeae prátloo, melhor
avltar na parta da manht, pola a Lua
estará (ora da ourao, nativo do Ari-
as. A tarda, aatral qua favorooa ra-
laolonamantoa, aoordoa, oontratoa
a alianças.

TOURO • Ra vlaa tua história emool-
onal, vlalta aau Intimo, há muRoe
mlatértoa naaaa ooração, nativo da
Touro. O atual período favorooa o
reoomimanto.alntrospeoçtoquelhe
permita refletir aobro oa rumoa doa
relaelonamantoa a da vida afetiva,
taurtno.

OfeMloa - Tudo agora fala da hori-
zontee amploa para a aua vida, ga-
mlnlano. Da ver aa oolaaa da forma
mala global, oom um penaamento
vanguardlata. Manta aberta para
novidades. Infra «soa mental a favo-
recidoa. Cuidado oom o exoeaao do
autocrftloa.

CANCSR - A aaúda a o trabalho aa
banaflolam da uma profunda avaNa-

çào, qua lava a meihorlaa na quall-
dada da vida. Observar, dlagnoatl-
car, tranaformar. Momento oportuno

para mudanças naa atitudes. Reno-
vação, consciência daa préprlee dtfl-
cukSadaa.

LEAO - O aspecto aatrotóglco entra
Sol a Plutao significa aatfmulo para
realizar mudanças na vMa afetiva a
nos relacionamentos, ou# nprvNn*

¦ tam valorização da Individualidade,
I sem que aa perca o vlnoulo amoro-
I ao. Uberdade a traneformaçSo, pa-
I lavras-chavo.

Durante a manhl
segunda-feira, a Lua aatará fora da
curao em aau atgno, vtrglniano, daa-
favoraoando queetOaa préttoaa ou
»» -* m m É.eh «Ifc n ||hm * - mM.|á|ngaoas ao iraDaino. Momento posni-
vo para reflexão e aprimoramento. A
tarda, aatral mala benéfico, nativo
da Virgem.

eSnge*ajji^H

1

Isabal mueller

UMA ¦ Uma renovação poaltlva
qua envolva oa aentlmentoa, paroe-
bando qua a amlsada é e mala lm-

portante vlnoulo que poaaa existir
numa relagto amorosa, Amliada t

permitir ao outro ser quem ele é, e

permltlr-ee também. Mudanças sto
bem-vindas, llbrlano.

I ISOORRlAO - Plutto, seu regente.
H^MoSol, almbolo de renova-

e emocional,

^^¦Tvioafamlllar, 
a também a

de euaa pote nolal Idades.
I 0 foco deve eetar agora na vida

I Intima, na aubjetlvldade. Olha para

eAaiTARIO • Vooé esta redesco-
brindo aua verdade, o que você aore-
dita, o que é Importante. Antlgoa
valoree nto mala combinam oom
vooé. É praolao ooragam para aa
desfazer de uma eduoíeçâo a tradi-

çto que nto mala têm serventia para
oe prapéeNoe atuala.

CAPRfCÔRNfO - Moetre a que você I
velo, oaprleornlano. Seus talentoe
estão no auge de deeenvoMmento,
oom a poaefemdada de ranovação I

proffaalonal a material. Valorize auaa

quaUdadea. Faça um bom uao do

que poaaul, a melhor dica aatrológl-1
ca atualmente.

ACHlAMO - Renovação no algnifl-
cado daa palavras liberdade, amlza-
de a Individualidade Força para
obfetlvoe onda o esforço coletivo se
lega presente. Uaa o cartama pead

¦ soai da uma maneira consciente el
I reeponaável, aquarlano. Poder dei
I transformação |

I PSIXIS - Na manha daata segunl
I da-felra a Lua aetará fora da curso]
I no signo oposto, podando slgnltll
I car dificuldade noa relaclonamen|
I toa, principalmente ae houver uma
I poatura critica a aevera. Relaxe.|
I pise lano, nto lava tudo para o lado
I pessoal. ¦
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hordscopo Isabel mueller

ANIM • Be tlver que reaolvar algo ^ LIBRA - Uma ranovagto positive

tl 

ngsdo so trsbaiho ou a algum as- y «"* anvoivs os sentimentos. peroe-
sunto da Intareasa prat loo, malhor /K T IT*, bendo que a amlaada a e mala Im-
svltar na parte ds manhl, pols a Lua /Wkln \ portanta vlneulo que poasa exlstlr

I satsra fora da ourso. natlvo da Ari- numa relegio emoroaa Amiiade S

I e*. A tarda, eatral qua favoreoe re- T f permltlr ae outre aar quem ele a, e
I isoionsmsntos. aoordos. oontratoa psrmltlr-se tambSm Mudangas sto

s sllangas. bam-vlndas, llbrlano.

TOURO-RevleesuahlatOrlaamool- ash MOORMAO ¦ Plutto, seu ragsnte,

onal, vlalte aeu Intlmo, ha multoa aspaota o Sol, almbolo da renova-
Ua mlstarlos naeee ooragto, natlvo de ]) W M petoottgloe e emoolonal, que

Touro. O atual parlodo favoreoe JUatlnge a vlda familiar, a tambSm a
rsoolhlmento, a Introapaoglo que Ihe utllliagto de euaa potenolalldades.
permlte refletlr aobre oa rumoe dos 0 foee deve eatar agora na vlda

111 CI relacionamantos e da vlda afetlva, Intlme, na subjetlvldade. Olhe para™ 
taurlno. • dentre, asocrplano,

n«a QlMIOa-Tudo agora faladehorl- SAOITARIO 
- Vooa esta redesco-

Ji,zontes amploa para a aua vlda, ge- ^ brlndo aua vardade, o qua voo* acre-
mlnlano. Da ver as oolaas do forma dlta, o quo A Importanto. Antlgos
mala global, oom um penaamento valores nto mala oomblnam com
vanguardlsta. Menta abarta para voo*. I preoleo ooragem para aa

'f n |\ novldadee. Intereaaes mentala favo- deafaaer de uma eduoagao a tradl-

jf irtSL reoldoe. Culdedo oom o exoeeeo de \|TZ7 g>o que nto male tSmserventla para
0 «» •" ' 

autocrltloa. | oe propOsltos atuals.

*0 CANCIR - A saOde a o trabalho aa CAFRICORNIO-Moetreaquevoca
¦ >4 beneflclam de uma profunda avella- veto, oapdeomlano. Sous taientoa

Qto, qua love a meihorlaa na quell- eotto no auoa de deaenvolvlmento,
dada de vide. Observer, dlegnoetl- oom a poealbllldade da renovagto
car, traneformar. Momenta oportuno proWeelooale material Valorize auaa

ff^J- A para mudangas naa etttudea Reno- quaMdados. Fage um bom uao do
vagto, conaciSncIa daa prOprlaa dlfl- f| J1 que poeaul, a malhor dlca aatrolOgl-

M culdadaa 1 "el ca atualmanta.

LEAO - O aapacto aatrotogtoo antra ACKlARIO - RenovagSo no algnlfl-
?^*55 Sol a Plutao algnlflca aatfmulo para cado daa palavras llberdada, amlza-

/JIIK reallzar mudan^as na vlda efetlve de e mdMdualldade. Forga para
noa reladonamentoa, qua rapraean- objetlvoe onde o eeforpo coletlvo aa

¦ffif tam valorlzagto da IndlvlduaNdada. U SflHC faga praaente. Uaa o carlema paa-
VHK earn qua ae parca o vinculo amoro- \ aoal de uma manalra conaclente e
VCXv eo. Llberdada a traneformagto, pa- Am mr 

~ leeponetvet, aquarlano. Poder da
lavraa-chava. fffi traneformagto.

VWOCM - Durante a manht daata RWXU • Na manht daeta aagun-
aegunda-talra. a Lua aetara fora do k da-felra a Lua eelera fora da curao
curao am sau algno, vlrglnlano, dea- no slano opoeto. podando slgnlfl-
favoraoando queetoee prtttoaa ou H|W/ oar dlfleuldade noa relacionaman-

. ligadas ao trabalho Momenta poaltl- toe, prlnolpalmante ae houver uma
vopararaflaxtoaaprtmoramanto. poatura crltlca a aavara Relaxe.

V\ tarda, aatral mala banefloo, natlvo pieclano, nto leva tudo para olado
Y ^ de Vlrgem paaaoal.
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filmes na TV

®Qlobo Sarandon. 
Corey Feldman,

William Sadler
Os batutlnhee Assessors de reverendo dete

18h10 - The little raacals. EUA tive para encontrar seu Irmao
1994. De Penelope Spheeris desaparecido As investlga-
Com Travla Tedtord, Bug Hall. 560s levam a um bordel repie
Brittany Ashton Holmes. Kevin to de vamplras iindas, seduto-
Jamsl Woods, Zachary Mabry. ras o sedentas de sangun
Ross Elliot Bsgley
Os pestlnhas arrumam mil a uma Olho por olho
confuaflee depola qua. em reu- 03hl0-Eyeforaneye EUA
niao no clube dos homens que 1996 De John Schlesinger
detestam aa mulherea. julgam Com Sally Field, Ed Hams. Kieter
Alfafa culpado da tar se apaixo- Sutherland. Joe Mantegna. Be
nado por Darta. Aa tentatlvaa de verty D'angelo. OlMa Bumette
Interromper o romance s9o s6 Dons de casa nflo se con-
Inlclo daa confuaOes forma com o fato de 0 paico-

pata que estuprou e matou
Sam aantldo sua fllha estar livre, depois

22h10 -Senseless. EUA 1998 de considerado inocente.
De Penelope Spheeris Com gragas a um bom advoga
Marlon Wayana, David Spade do Revoltada, ela decide
Matthew Llllard, Rip Torn, Ta- perseguir o sujeito
mara Taylor, Brad Dourlf
Jovem estudante negro, desem Record

preaado a aem dlnhelro, se v6
tendo de doar aangue e esper- Frontelrs de a;o
ma para conseguir pagar sua 21 h - Steel frontier EUA
faculdadeesustentarsuafami- 1994 Diregao de Jacobsen
lia. Ele resolve servlr de cobaia ePaulQ Volk ComJoeLara.
numa experiSncia para ampliar Bo Svenson. Stacie Foster
os sentidos humanos Num tuturo nao muito distante

a Terra, ap6s muitas guerras,
Interclna/ 01 h20 enfrenta um perlodo em que

bandidosdominam quasetodo
O aaplrlto da Jamaa Daan o planeta Quando uma pe-

September 30, 1995. EUA quenacomunidadeaatacada
1977. De James Bridges Com por uma destas gangues. um
Richard Thomaa, Susan Tyrre homem que vtve isolado dea-
II, Collin Wilcox, Lisa Blount, de entrentar oscriminosos
Deborah Ba. ^
Em 19SS, na paquena cidade Bbn SBT
da Conway, o eatudante Jimmy
J. sofre junto com saus amlgos Trocando aa bolaa
um trauma ap6a a morte do ator I4h30 - Trading places
JamaaDaan. Elaaanamorada EUA 1983 De John Lan-
Blllla Jaan tentam se comunl- dis Com Dan Aykroyd.
car com o aaplrlto de Daan Eddie Murphy, Jamie Lee
acabam ae anvolvendo em um Curtis e Ralph Belamy
acontecimento dramAtico Dois Irmaos ricagos sem mais

o que fazer apostam que 6
Bordel da aangue possiveltransformarqualquer

Tales from the crypt presents vagabundonumexecutivode
bordello. EUA. 1996, Da Gilbert sucesso Eles pegam um pi-
Adlar. Com Dennis Millar. Erlka lantra chuia e o dio uma boa
Elsnlsk, Angle Evarhart. Chris casa a um amprago.
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antonio caetano

Espelho, espelho meu

Henrique

Carlos 

gosta de ver Ales-

sandra se vestir. Gosta

de vê-la, nua, ir se ves-

tindo: a facilidade espontânea

dos gestos, a elegância do corpo

esguio, exato... Ele ama esse

corpo e o brilho que vê nele é o

mesmo que sente na ponta dos

dedos, nas mãos, na pele, quan-

do o toca. Aquele corpo é seu,

ele sente - e duvida: prefere fa-

zer disso uma imagem, uma me-

táfora, um motivo de tormento.

Pois, ao mesmo tempo, ao vê-

la aprontar-se, tão absorta, tes-

tando a roupa em poses e rápi-

dos olhares, tão íntima do espe-

lho, ele sente um azedume que

lhe morde as vísceras e lhe al-

cança a boca.

Carlos observa Alessandra.

Um olho são, o outro, não. Car-

los sente que esse corpo seu o

abandona.

(Sente apenas - sem entender

como um outro corpo pode ser

tão seu a ponto de lhe fazer falta)

* * *

Alessandra está se vestindo

para trabalhar.

Há algum tempo, o olhar

de Carlos lhe inquieta a pele

feito um presságio ou asa de

anjo mau.

Sob a lupa desse olhar, ela

sente seus movimentos perde-

rem a naturalidade, sente que

eles se sucedem com a eficiên-

cia mecânica de quem conhece

o seu ofício. Sabe que não há

diferença visível entre um e outro

modo. Apenas falta a um a felici-

dade implícita no outro. Àquela

distância, presume, Carlos não há

de perceber a infelicidade, mas

ela está lá quando finalmente fe-

liz Alessandra se decide pelo ves-

tido branco.

(Feliz/infeliz 
- feliz/infeliz -

acendendo e apagando - como a

lâmpada do quarto 
- era assim que

ela se sentia cada vez mais - como

se sua vida - isto que se repete -

fosse o lugar - o quarto 
- onde

aquilo - a felicidade - se dá - lumi-

nosa - ou não se dá - obscura)

* * *

"O 
que fazer com esse ho-

mem?", ela fingia não pensar quan-

do de relance os olhos dos dois

cruzavam noespelhoe sedesvi-

avam feito moscas velozes se

debatendo contra o vidro.

E então a imagem meio dis-

torcida do espelho era, sim, a

verdadeira imagem do mundo,

do seu mundo, espelho de bruxa

onde era Cinderela com seu

vestido branco de alcinhas.

E vê-la linda já não era para

Carlos causa de júbilo, mas de

um pesar de lhe tirar o fôlego,

o rancor sempre redobrado por

reconhecer nisto uma fraque-

za. Foi nessa hora que... 
"Não

é mais pra mim que você se

veste!" - a interrrogação que

antes se retorcia por dentro

dele se ergueu de súbito na

muda exclamação que lhe ex-

plodiu no peito.

Alessandra parece tê-lo per-

cebido ao admirar-se pronta e

vê-lo olhando-a com esses

olhos, pois virou-se de imedi-

ato, assustada com a dor que

vislumbrara e já também lhe

começava a doer. Foi nessa

hora que...
"Tchau", 

ela disse com o

melhor sorriso que pôde.

Carlos quis se mover, agarrá-

la, despi-la, mas tudo que con-

seguiu foi retribuircom sua boca

seca o beijo de despedida.

ahc@caf*1mpr«sso.com. br

cultura & mídia
roberto m. moura

Da feira a Florianópolis

Divulgação

Coisa boa ver os CDs comprometidos com

a cultura brasileira se multiplicando, ainda que

longe dos holofotes da mídia. Por exemplo:

Choro na Feira - Trata-se de um monu-

mento à resistência. O que Franklin, Mar-

ceio Bernardes e Billinho, principalmente

eles, fazem aos sábados na feira da Rua Gal.

Glicério, é um gesto de doação inacreditá-

vel. Já vi/ouvi, ali, em dias memoráveis

canjas memoráveis de Humberto Araújo,

Carlos Malta, Arismar do Espírito Santo,

até Miltinho, cantor de divisão improvável.

No novo CD, além das músicas dos mem-

bros do grupo, peças de Jacob, Maurício

Carrilho e Laércio de Freitas.

Grupo Chapéu de Palha - O grupo for-

madoem 1977 se mantém em atividade com

a mesma competência dos tempos do Seis e

Meia. Neste 
"Sucesso 

de ontem, saudade de

hoje", os irmãos Waldir e Walter passeiam

pelo choro, o samba, a gafieira, o maxixe, a

valsa e a polca. De ouvir e dançar.

Rodrigo Piva - "Menina 
de Floripa",

terceiro CD de Rodrigo, é uma gratíssima
surpresa. Traz música brasileira de verdade,

com influências que caminham do samba à

bossa nova - mas com criatividade no estilo

e identidade nos temas. E que não se esque-

ça: Rodrigo é filho de Túlio Piva e regrava,

do pai, o ótimo 
"Tem 

que ter mulata" ("o

samba pra ser samba brasileiro..").

Ceumar - Há quem aposte que Ceumar é

a maior cantora brasileira. Mineira radicada

em São Paulo, este 
"Sempre 

viva", da Seven,

é seu segundo CD e alinha cantigas simples,

de sabor quase provinciano, através das quais
ela exibe seu timbre doce e seu extenso poten-
ciai de voz. Talvez umas pitadas de balanço

no repertório, melodias mais acidentadas, de

andamento menos óbvio, reforçassem a cren-

ça do« seus admiradores, que náo são poucos
e entre os quais peço inscrição.

Juarez Moreira - Outro mineiro, violo-

nista, em lançamento apoiado pela Cia For-

ça e Luz Cataguases-Leopoldina. Desne-

cessário repetir: o Brasil é o maior celeiro

de grandes violonistas do mundo. Aqui,

Juarez sola Pixinguinha, Egberto Gismon-

ti, Laurindo de Almeida e outros.

Fernando Moura - "Do 
bom e do me-

lhor" é da Rob Digital. Arranjos e teclados do

Fernando. Com ele, Paulo Moura, Marcos

Suzano, Armandinho, um timaço de instru-

mentistas brasileiros. O repertório vai de uma

releitura de 
"Aquarela 

do Brasil" (Ary Barro-

so) a 
"Chovendo 

na roseira" (Tom Jobim).

•Samba 
e macumba em Cecília Meireles

A par da poetisa que foi ("em que espelho

ficou perdida a minha face?', pergunta em

verso célebre), Cecília Meireles era apaixo-

nada pelas coisas brasileiras e seus 
"estudos

de gestos e de ritmo" agrupados na exposição
"Batuque, 

samba e macumba", na Pró-Arte,

aqui no Rio, nos anos 30, traem o orgulho e o

desvelo com que seu olhar via as manifesta-

çfies populares negras e sincréticas.

Há pouco mais de 20 anos, seus desenhos

de baianas, sambistas, ritmistas e gente do

santo viraram livro da Funarte, mas livro

muito difícil de achar. De modo que é muito

bem-vinda esta nova edição, caprichosa e

robustecida, da Martins Fontes. Nela, além

dos desenhos feitos por Cecília, entre 1926 e

1934, dois estudos, um de Alexandre Teixei-

ra e outro de Lélia Gontijo Soares, dão subs-

tância & publicação, embora as palavras da

própria poetisa (uma palavra que, de repente,

foi proserita) apresentem melhor a obra:
"Eu 

não vim aqui, propriamente, como

uma especialista na matéria. Eu vim como

uma pessoa que, cansada de buscar cami-

nhos para que os homens se entendam em

outros setores de atividades intelectuais,

procura no folclore talvez um caminho

mais ameno, talvez um caminho mais pos-
sível. Procurando que os homens encon-

trem no folclore a solução para muitos de

seus problemas pela compreensão de suas

origens, da sua identidade, daquilo que
neles é transitório e também naquilo que
neles é permanente."

Por e-mail:

"Fico 
daqui apreciando o movi-

mento do samba e da boa música

desfilando em sua indispensável

coluna, também tribuna dos resis-

tentes da causa musical, e me dá

alegria ver que você e a turma

prosseguem bravamente empenha-

dos. Daqui também resistimos e

sacudimos a roseira: o couro co-

meu nas alterosas sulmineiras no

dia 30, no auditório do Centro Uni-

versitário Federal da Escola de Far-

mácia e Odontologia de Alfenas,

quando subiu ao palco a fina flor da

geração emergente de músicos de

Alfenas e região. Pixinguinha, Nel-

son Cavaquinho, Francis Hime,

Tom, Gonzaguinha, Dori Caymmi

e Villa Lobos foram lembrados em

noite especial para público seleto,

com direção musical, arranjos e

guitarra do decano músico carioca

transferido para estas lonjuras des-

de 1984.0 espetáculo é o primeiro

de uma série de quatro e exibe uma

variedade instrumental que vai do

tamborim ao quinteto de cordas, de

vozes educadas a instrumentistas

surpreendentes. É muito gratifican-

te poder informar que temos gente

nova causando felicidade e delícia

por aqui. Pena você não poder tes-

temunhar isso por enquanto. Mas

não perdemos por esperar pela boa

oportunidade." (Fredera, compo-

sitor e guitarrista, Alfenas, MG)

"Estou 
te escrevendo daqui de

um cybercafé na Praia do Farol,

Salvador, Bahia. A presença de

Iemanjá na tua coluna, via internet,

foi a confirmação de que terei tuna

boa estadia aqui. Odoyá." (Cláu-

dio Jorge, compositor e arranjador.

Salvador, Bahia)
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