
Marcelo Januário dos Santos e
sua mulher, Luzinete Pereira,
foram atacados no carro quan-
do esperavam atendimento em
lanchonete. Pouco antes, Mar-
celo tentou ultrapassar Gol e
quebrou o retrovisor. PÁGINA 13

CYAN MAGENTA AMARELO PRETO

RECEBIDA por quase quatro mil pessoas, a apresentadora de TV Adriane Galisteu teve direi-
to a fogos de artifício e bolo de quatro andares na quadra da escola, em São Conrado. Pato
Roco (E), diretor de bateria, entregou a coroa à musa, que também é madrinha da ala infantil.

49 presos
escapam 
da Polinter

PÁGINA 14

Bush diz que
é presidente
da guerra

PÁGINA 8

Império busca
dinheiro em
conta S.O.S.
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■■ Zé do
Tamborim 
cai na folia
dos bairros 
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BANDIDOS DA ILHA TÊM ATÉ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Idosos vão
virar guias de
turismo em
Copacabana
Terceira Idade está nos planos
da Secretaria Especial de Turis-
mo do Município do Rio. Mora-
dores receberão treinamento
gratuito para se transformar em
monitores turísticos. Revelação
foi feita pelo secretário Rubem
Medina em entrevista aos lei-
tores-repórteres do DIA. PÁGINA 16

Tijuca: dois
baleados
em briga 
de trânsito

Tráfico atrai jovens com auxílio
para invalidez, prisão e enterro
Gravações de telefonemas entre traficantes – obtidas pela polícia com autorização judicial – revelam que quadrilha tenta recrutar novos soldados oferecendo benefícios
aos comparsas e suas famílias em caso de baixas no confronto com policiais ou bando rival. “O tráfico quer tomar o lugar do estado’, revolta-se o promotor Sauvei Lai.
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Traficante
Bizulai con-
versa com
o cúmplice
Zé Doido e
ordena pa-

gamento a famílias de ba-
leados e presos:
Bizulai – Mas ele trabalhava
na firma (boca-de-fumo)?
Zé Doido –Trabalhava, pô.
Bizulai – Vê qual é a parada
aí e dá uma ajuda. Tá tranqüi-
lo. Pode fortalecer aí, uma

passageira (indenização), mer-
requinha para a mãe do que tá
no CTI. Os que estão presos, bo-
ta pra receber semanalmente. 
Zé Doido – O que der?
Bizulai– É, o que os outros es-
tão recebendo, parceiro.
Zé Doido – É isso.
Bizulai– E o que tábaleado na
favela?
Zé Doido – O que tá na favela
é que não deu pra ir (para o hos-
pital) porque tem ficha (é pro-
curado pela polícia), tá ligado?

Aí eu pensei em passar na far-
mácia e fazer uns cura (com-
prar remédios)...
Bizulai – Faz curativos, com-
pra uns remédios, paga uns
bagulho e tal... 

Bizulai, Zé Doido e o com-
parsa Binho falam sobre
benefício a parentes de ou-
tro bando:
Zé Doido – Tem uma mulher
aqui, mãe de um que rodou (foi
preso) com o bonde (comboio

de bandidos) lá na Favela do
INPS e a mãe dele mora aqui.
É a mesma parada pros amigos
de lá, que rodaram com o Pin-
güim (traficante da favela).
Bizulai– Não. O que acontece
no INPS tem que pagar no
INPS. 
Zé Doido – Então já é. 
Bizulai– Pagamento que é daí,
é daí. O cara que for morto lá e
vier receber o pagamento aí não
é para pagar p... nenhuma.
Binho – Esses caras também

ficam assim.
Morreu lá e
quer pegar
pagamento
de enterro
aqui. Se o ca-
ra é da outra firma e morre,
ele (chefe do tráfico do lugar
onde a vítima mora) tem que
enterrar. Vai se dar bem e
não vai dar nada? Tem que
organizar o bagulho, senão
vai virar bagunça, mano.
Bizulai – Claro.

BIZULAI ZÉ DOIDO

ROCINHA

Adriane 
coroada na

Grande Rio
ensaia dança
da camisinha
Coreografia que simula um
ato sexual vem levando o pú-
blico à loucura nos ensaios da
escola, que defende o enre-
do Vamos Vestir a Camisi-
nha, Meu Amor!. Na Impe-
ratriz e na Portela, dança
especial também faz sucesso.

Personagem-repórter
conta como foi a festa nas
ruas do Rio e ajuda a es-
colher o melhor bloco. 

VOCÊ É O REPÓRTER

SANDRO (camisa 4) faz o gol do empate do Botafogo com o Vasco, no Maracanã. Time de São
Januário começou ganhando com gol de Wescley. Em Édson Passos, defesa do Flamengo voltou
a dar vexame. Time perdeu de virada para o América, por 4 a 3, entregando o jogo no finzinho. 
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EMBOLADO
Um empate CHANCES DE CADA UM

VASCO
Só fica fora da Taça Guanabara
se perder para o Americano e
o Botafogo golear o Bangu por,
no mínimo, cinco gols

BOTAFOGO
Precisa vencer o Bangu e tor-
cer para o Vasco diante do
Americano. Se vascaínos per-
derem, situação se complica

AMERICANO
Equipe de Campos conquista
a vaga em caso de vitória ou
empate no jogo com o Vasco.
Partida é em São Januário  

FLUMINENSE
Com nove pontos, Tricolor pre-
cisa apenas de um empate
com o América para garantir
sua vaga nas semifinais

FLAMENGO
Tem que vencer o Madureira
para não depender de outros
resultados. Se empatar,  faz
as contas dos demais jogos

AMÉRICA
Vitória por quatro gols de dife-
rença sobre o Flu classifica o
Diabo. Se ganhar de menos,
tem que torcer contra o Fla




