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Comando terrorista ataca
Tribuna da Imprensa no Rio

Quinze homens
armados explodiram
as oficinas do
jornal“Tribuna da
Imprensa”,no Rio
(foto ao lado),na
madrugada de ontem,
depois de algemarem
e sequestrarem 11
funcionários do
jornal,que foram
abandonados nas
imediações do Largo
da Misericórdia,no
centro da cidade.
Além de destruir
todo o parque gráfico
do jornal,a explosão
arrancou portas de
aço,destruiu o piso
do segundo andar e
fez desabar parte do
telhado.De acordo com

a polícia,pelo menos cinco bombas foram colocadas
em pontos estratégicos do prédio.

Festival de
Gramado já
tem favoritos

Um dos favoritos a levar
o prêmio de melhor filme,
no Festival de Cinema
de Gramado,Eu Te Amo,
de Arnaldo Jabor,será
apresentado hoje à noite,no
Cine Embaixador.Amanhã,
o público poderá conferir a
divulgação dos premiados.
Ao lado de Eu Te Amo,O
Homem queVirou Suco,de
João Batista de Andrade,
também desponta como
um dos favoritos.

Passagens mais caras na
Capital a partir de amanhã

As passagens de ônibus de Porto Alegre passarão
a custar Cr$ 15 a partir deste sábado.O decreto
autorizando o reajuste em Cr$ 1 foi assinado
ontem pelo prefeito Guilherme SociaisVillela.
Em entrevista coletiva,o secretário municipal
dos Transportes,Jarbas Haag,explicou que esta
majoração nas tarifas estava nos cálculos feitos pela
Secretaria Municipal dos Transportes (SMT).

Seca ameaça
safra gaúcha

Nem sinal de chuva para
o Rio Grande do Sul,nas
próximas 72 horas,é o
que garante o 8ºDistrito
de Meteorologia do
Ministério da Agricultura.
Com isso,aumenta a seca
no interior do Estado,
comprometendo grande
parte da produção gaúcha.
Em Santa Maria,ontem foi
o décimo dia sem chuva,e
os agricultores começam
a temer um maior
prejuízo para as lavouras,
principalmente na parte de
hortifrutigranjeiro.

Há 30 anos em ZH

● Depois de definir o time que
vai enfrentar o Palmeiras,no
sábado,o técnico Cláudio Duarte
acabou tendo que improvisar no
coletivo de ontem à tarde: devido
a uma lesão no pé,Jair no pôde
ser escalado para a ponta-direita.
Mas o jogador ainda espera ser
liberado pelo departamento
médico até a partida.

● Paulo Isidoro não está
nada contente com a sua
situação no Grêmio.Ontem,
o jogador declarou que,
após o encerramento da
Taça de Ouro,vai conversar
com os dirigentes do clube
para tentar um aumento.Se

o reajuste não for aprovado,Isidoro pedirá para
ser vendido o mais rápido possível.
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Pesquisa: CristianeMedeiros (Centro de
Documentação e Informação/ZH) >cristiane.
medeiros@zerohora.com.br > 3218-4792

O Há 30 anos em ZH agora também está no Facebook.
Confira material exclusivo no nosso perfil: www.facebook.com/ha30anos

Delegado capota carro
durante demonstração

Um delegado capotou seu carro três vezes,
enquanto fazia uma demonstração na pista do
Autódromo de Tarumã.A Polícia Civil realizava
no local uma demonstração do curso de técnica
de pilotagem para policiais-motoristas que
trabalham nas seções de investigação.

Confira na edição de hoje de Zero Hora um
caderno de 12 páginas sobre a aposentadoria.
Veja,no especial,opiniões de especialistas
sobre a previdência social no Brasil,na
Alemanha,na URSS e nos Estados Unidos.

Tudo sobre aposentadoria

Leia o blog do Sant’Ana em www.zerohora.com

ZEROHORA.COM

psantana.colunistas@zerohora.com.br

Paulo Sant’Ana

Estou de volta, por enquanto

A
situação é a
seguinte neste
meu retorno à
coluna: fui alvo

de uma cirurgia na quarta-
feira última. O cirurgião
Nédio Steffen retirou da
minha região rinofaríngea
um tumor maligno, um
carcinoma.

Foi auxiliado no
procedimento pelo anestesista
Egídio Portella e pelo
patologista Geraldo Geyer.

Suponho agora, ainda
atordoado pela notícia, de
que vou fazer tratamento
radioterápico ou
quimioterápico.

Tantos tumores em minha
cabeça, dois nos ouvidos,
dois nas parótidas, ainda
sobreviventes, o da faringe
haveria de ser câncer, os
outros quatro são benignos.

Mas me resta ainda uma
forte esperança.

▼
Conheço seis homens que

se casaram, é incrível, duas
vezes com a mesma mulher.
De papel passado, casaram-se
a primeira vez, separaram-
se e voltaram a casar com a
mesma mulher

Um desses seis heróis é o
meu querido oftalmologista
Joaquim Xavier.

Já eu confesso que não me
casaria nem pela primeira vez
com a mesma mulher.

▼
Sinto que os médicos

clínicos têm um certo ciúme,
uma determinada inveja dos
médicos-cirurgiões.

E para agravar ainda mais
esta natural rivalidade, os
cirurgiões ainda clinicam.

E os clínicos não operam.
Entenderam-me?

▼
Antes de 1980, com uma

estagnação da indústria
farmacêutica, a maioria
dos analistas e psiquiatras
usava da conversa, isto é, da
psicoterapia para tratar de
seus clientes.

Após 1980, com um
espantoso avanço da
indústria farmacêutica, a
maioria dos psiquiatras e
analistas passou a receitar
abundantes remédios para
seus doentes emocionais.

Ou seja, antes de 1980,
os analistas e psiquiatras
tentavam com conversa
resolver o problema de seus
clientes.

Agora, com toneladas
de remédios receitados
aos clientes, os analistas e
psiquiatras tentam resolver o
problema deles próprios (dos
analistas e psiquiatras).

▼
Voltando à minha anatomia

tumorosa, são cinco os
tumores existentes em
minha cabeça, afora os que
operei no passado.

Felizmente, nenhum
desses tumores atingiu meu
cérebro, o que me permite
escrever esta coluna, por
exemplo.

E também nenhum desses
males atingiu meu coração,
pelo que posso continuar
sendo bondoso e apaixonado.
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