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rada de 2005 para 2006, segundo as 
previsões da Petrobrás, mas pode che-
gar até antes. "Se houver investimen-
tos ou redução de consumo, chegamos 
lá ainda neste ano", arrisca o consul-
tor Umar Penna Marinho Jr., especia-
lista em petróleo e autor de três li-
vros sobre a estatal. Reservas e tecno-
logia para isso já existem. 

Quando chegou à Presidência, Luiz 
Inácio Lula da Silva encontrou um es-
tudo interno já pronto da Petrobrás so-
bre a guerra. O relatório, que imagi- 

na três grandes cenários para o país, 
foi um bálsamo para o presidente. No 
pior cenário - conflito duradouro, com 
nova disparada do preço do barril dos 
atuais US$ 40 para US$ 70 - o risco de 
desabastecimento só é admitido como 
hipótese remota. Além de importar 
pouco, o país acumulou reservas de 
óleo e combustíveis para alguns me-
ses. Para efeito de comparação, os Es-
tados Unidos importam mais de 50% 
do que consomem. A Europa ociden-
tal importa 70% e o Japão 99%. 

Para os importadores, a disparada 
do petróleo significa um furo na balan-
ça comercial. O Brasil conhece bem es-
sa história. Em 1973, após o primeiro 
choque do petróleo, o país chegou a 
gastar com a compra de combustível o 
equivalente a um terço de tudo o que 
exportava. Desta vez, o impacto será 
virtualmente zero. A Petrobrás impor-
ta petróleo leve, usado na maior par-
te das refinarias locais, e exporta o pe-
sado, mais comum na costa brasilei-
ra. O que gastará a mais com uma mão 
a empresa irá recuperar com a outra. 

É tudo muito diferente do inferno que 
ocorreu na Segunda Guerra Mundial, 
por exemplo. Em 1942, o Rio de Janei-
ro estava quase sem combustível quan-
do um petroleiro, britânico, exibindo 
o logotipo da Shell na chaminé, anco-
rou na Baía de Guanabara. Carregava 
todo o óleo que a capital brasileira ^ 

A geração de brasileiros que foi às 
ruas defender o slogan O 
Petróleo É Nosso tinha razão. 
Exatos anos depois de sua vitória 
política, que resultou no 
nascimento da Pe- 
trobrás, o Brasil deixou de ser 
dependente do petróleo alheio. 
O país espera a chegada de mais 
uma guerra no Oriente Médio em 
situação privilegiada. Como 
ocorreu em outras três crises na 
região, o petróleo, a matéria-
prima mais sensível do mundo, já 
disparou de preço e corre ainda o 
risco de escassear. Ameaça pôr a 
perder todo o ano para as 
economias dos países 
importadores de óleo, incluindo 
os mais desenvolvidos. O Brasil, 
graças a sua aventura - cara e 
intrincada - em busca de petróleo 
em alto-mar, está fora dessa lista. 
Ainda importa 18% do que 
consome, mas compra parte da 
própria Petro-brás, que produz na 
Argentina e na Bolívia, e tem 
fornecedores sediados a uma 
distância segura do Iraque. O risco 
de desabastecimento é quase 
zero. A pequena dependência que 
persiste está para ser eliminada. 
A auto-suficiência total será 
alcançada na vi- 
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Ele entrou na briga pelo monopó-
lio estatal e pela criação da Petro-
brás quando pouca gente sabia o que 
era e para que servia o petróleo. Ro-
berto Gusmão era estudante da Fa-
culdade de Direito da USP, em 1947, 
ano em que o debate começou a ser 
recorrente no cenário nacional, de-
pois de uma entrevista em que o ge-
neral Juarez Távora defendia a ex-
ploração do petróleo nacional por em-
presas estrangeiras. Com mais três 
colegas, procurou Monteiro Lobato, 
histórico defensor do óleo brasilei-
ro, para entender o tema. "Lobato nos 
deu uma entrevista, mas recomendou 
esquecer essa história porque acaba-
ríamos presos", lembra Gusmão, ex-
ministro do Planejamento de Sarney, 
ex-chefe da Casa Civil de Tancredo 
e membro do conselho da AmBev. 

O grupo não seguiu o conselho. Or-
ganizou em vários centros acadêmi-
cos um concurso de oratória para mo- 
bilizar os estudantes com o tema 
"Exploração do petróleo brasileiro e 
Castro Alves". " Sem o nome do 
poeta romântico, nada incendiava 
os estudantes”, justifica. A 
iniciativa virou notícia. No 
Congresso da União Nacional do 
Estudantes (UNE) do mesmo ano, 
Gusmão era eleito presidente da 
entidade, 

PIONEIRISMO Gusmão lembra a 

campanha (ao lado) pela soberania 

já com a bandeira da defesa do 
petróleo brasileiro. Intelectuais e mi-
litares se juntaram aos estudantes e fun-
daram o Centro de Estudos e Debates 
de Defesa do Petróleo, que começou 
a funcionar na sede da UNE, no Rio de 
Janeiro. Em abril de 1948, a entidade 
lançou o primeiro manisfesto de defe-
sa das reservas nacionais - e a cam-
panha O Petróleo É Nosso ganhou as 
ruas. Para provocar o debate, a UNE 
encravou réplicas de torres de petróleo 
nas principais praças do país. "As pes-
soas perguntavam o que era aquilo. 
Respondíamos: o Brasil tem petróleo", 
afirma. Gusmão pertencia a uma gera-
ção marcada pela Segunda Guerra 
Mundial, pela oposição ao nazismo e 
disposta a combater todo tipo de domi-
nação. "As palavras de esquerda pare-
ciam radicais. Lutávamos contra o 'im-
perialismo ianque'. Mas havia verdade 
naquilo. Se não fosse o patriotismo e 
o sonho de Brasil que está na consciên-
cia de todo estudante, nunca alcança-
ríamos a auto-suficiência", diz ele. 
necessitava, mas o oficial do navio foi 
logo avisando as autoridades locais: a 
ordem de descarregamento precisava 
vir direto da embaixada. Procurado, o 
embaixador de Sua Majestade disse 
que, antes de tratar da carga, desejava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
discutir a neutralidade do país na guer-
ra. Não foi só por isso que o Brasil 
marchou com os aliados. Mas a lição 
ficou para sempre. 

Outra guerra, a do Yom Kippur, em 
1973, detonou o primeiro choque do 
petróleo. A luta foi entre Israel e 
seus vizinhos árabes, mas o Brasil 
sofreu como se tivesse sido 
bombardeado. O cartel dos países 
exportadores de petróleo (Opep), 
dominado pelos árabes, decidiu 
cortar a produção em um quarto, 
como represália a um apoio 
ocidental a Israel, e o preço do barril 
quintuplicou. O Brasil importava 90% 
do óleo que consumia e entrou em 
colapso. A crise foi o ponto final no 
milagre brasileiro, maior período de 
crescimento da história do país. Seis 
anos depois, com a Revolução 
Islâmica, no Irã, veio novo golpe. As 
contas externas brasileiras esburaca-
ram-se de vez, os juros dispararam e 
o país foi empurrado para uma mora- 

 

Em 1939, na cidade de Lobato, na 
Bahia, a perfuração de um poço de 
220 metros confirmou, pela primeira 
vez, a existência de petróleo no país 

50 

A arrancada do sonho 

Foi com uma campanha de estudantes patriotas 
e idealistas que o petróleo começou a ser nosso 



 

 

 

tória não declarada de sua dívida ex-
terna. Por último, a invasão do Kuwait 
pelo Iraque, em 1991, pegou o país 
ainda em situação de importar 30% 
do óleo que consumia. O presidente 
da Petrobrás naquele tempo, Luis Oc-
távio da Motta Veiga, fechou uma 
compra de emergência de um megalo-
te de petróleo do Irã. 

De 1991 a 2002, o consumo nacional 
aumentou 45%, enquanto a produção 
elevou-se em 150%. Entre 2001 e 2002, 
a produção da Petrobrás cresceu 
10,6%, superando o ritmo de expan-
são de gigantes como a BP (3%) e a 
Shell ( 6%). "Por qualquer parâmetro, 
a situação brasileira é mais confortá-
vel que em 1991. Mas não se pode es-
quecer que essa possível guerra é im-
previsível como qualquer outra", ava-
lia o diretor de abastecimento da Pe-
trobrás, Rogério Manso. "Afinal, nin-
guém imaginava em 1991 que, ao per-
der a guerra, o Iraque fosse queimar os 
poços de petróleo e tirar o Kuwait do 
mercado por um ano." 

 

 

 

O conforto que o Brasil desfruta ago-
ra não é uma dádiva caída do céu. Foi 
construído numa rota de erros e acer-
tos, como as boas aventuras humanas. 
Um ano antes do primeiro choque, o 
então presidente da Petrobrás, Ernes-
to Geisel, havia sido avisado pelo mi-
nistro das Finanças da França, o futu-
ro presidente Giscard D'Estaing, que 
os preços disparariam. Mas não acre-
ditou na profecia. "Ele não entende 
nada de petróleo", cravou, em reunião 
ainda no fim do governo Mediei. Es-
caldado, quando virou presidente da 
República, Geisel comandou a his-
tórica e decisiva campanha em alto-
mar - uma alternativa que desafia-
va os conselhos técnicos de seguir fa-
zendo perfurações em terra. Geisel 
acabou premiado com a descoberta 
do campo de Garoupa, na Bacia de 
Campos. Foi o momento da virada. Ali, 
em águas profundas, o Brasil entrou 
no rumo da extração de petróleo em 
grande escala. Foi uma proeza tecno-
lógica: apenas a anglo-holandesa 

 

 

Shell começava a fazer coisa pareci-
da no Mar do Norte. Ainda hoje as 
duas companhias disputam a ponta 
nessa tecnologia. 

Projetos de extração em alto-mar 
levam de três a cinco anos até que 
o óleo comece a jorrar. Por isso, a real 
situação brasileira na indústria de pe-
tróleo é ainda mais confortável do 
que parece. Os investimentos que 
tornarão o país auto-suficiente já es-
tão em plena implantação. E as re-
servas não param de crescer. Uma sé-
rie de novas descobertas deverá ser 
anunciada até agosto, data-limite pa-
ra que a Petrobrás, a Shell e a Rep-
sol YPF informem se acharam ou não 
petróleo em uma série de blocos de 
pesquisa que assumiram em 1998. 
Em setembro, esgota-se o prazo pa-
ra mais uma série. 

Foi em um desses blocos que a Agên-
cia Nacional de Petróleo (ANP) anun-
ciou na semana passada a descoberta 
pela Petrobrás de um novo campo pe-
trolífero, potente e de altíssima ^- 
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RETRATO DA CRISE  Em 
1973 os brasileiros 

tiveram de fazer longas 
filas para conseguir um 

pouco de gasolina 
 
qualidade, em Sergipe. 
O caso, porém, degene-
rou em bate-boca entre a 
estatal e a agência, 
criada em 1997 para 
extinguir o monopólio 
histórico da Petrobrás. 
O que a ANP dizia ser 
um campo gigante, de 
1,9 bilhão de barris, se- | 
ria um campo muito g 
menor e que ainda pré- s 
cisa se provar economi- i 
camente viável, segundo 
informe da empresa.  

Episódios em que a estatal desmen-
tiu, melindrada, descobertas de enor-
mes campos petrolíferos já se tornaram 
corriqueiros. Uma antiga lenda empre-
sarial diz que as reservas reais são mui-
to maiores do que o revelado, mas aca-
bam subestimadas publica-
mente por uma conjunção es-
pecial de interesses. Primeiro, 
para a área militar, o número 
verdadeiro das reservas teria o 
peso dos segredos estratégicos 
de segurança nacional. Além 
disso, as Forças Armadas, 
históricas defensoras do 
monopólio estatal, não gostariam 
de atiçar a cobiça das grandes 
companhias internacionais. 
"Faz parte da cultura da 
Petrobrás esconder reservas 
enquanto não tem condições 
de explorá-las", diz Adriano 
Pires, diretor do Centro 
Brasileiro de Infra-Estru-tura. 
Trata-se de uma política 

 
que também serve aos interesses da 
corporação dos funcionários da empre-
sa e de suas lideranças sindicais, oriun-
das da esquerda nacionalista. A Petro-
brás desdenha essa versão, jogando-a 
na categoria das lendas. Mas seu pre-
sidente, José Eduardo Dutra, não per- 

 
de a oportunidade da piada:" Se Bush 
souber disso vai querer invadir Ser-
gipe, não o Iraque", diz.  
A auto-suficiência é motivo de orgulho 
para qualquer país, mas tem um 
gosto especial para o Brasil, que ar-
riscou vidas e bilhões de dólares num 
projeto que parecia louco: arrancar 

do fundo do oceano o óleo 
de que precisava. Jacil-do 
Silva de Souza, de 44 anos, 
pioneiro das operações em Ga-
roupa e ainda hoje coordena-
dor de produção no campo, 
lembra que os acidentes eram 
comuns. "Cheguei a perder 
uma equipe inteira em 1982, 
quando um helicóptero caiu", 
conta. A produção só começou 
de fato em 1984. Demorou 30 
anos e a coroação do projeto 
iniciado com Geisel deverá cair 
agora no colo de Lula. 

Da descoberta do primeiro 
poço de petróleo no Brasil, em 
Lobato, no Recôncavo Baiano, 

 

  
 



à criação da Petrobrás foram quase 15 
anos. Seu nascimento é um exemplo 
único na história brasileira de cam-
panha popular nacionalista bem-suce-
dida. O estopim foi a elaboração em 
1947 de um Estatuto do Petróleo, que 
dividiu o país ao admitir a participação 
de capital estrangeiro na exploração 
das reservas nacionais. De um lado es-
tavam os que defendiam a lei, argu-
mentando que a participação estran-
geira era a única forma de desenvol-
ver a indústria petrolífera no país, já 
que o Brasil não tinha recursos sufi-
cientes. Do outro, sob o slogan O Pe-
tróleo É Nosso, estudantes, sindicatos, 
partidos políticos e boa parte dos mili-
tares propunham o monopólio estatal 
do petróleo, como fator símbolo de so-
berania nacional. 

O movimento venceu em 1953, 
quando Getúlio Vargas, com apoio até 
da UDN, assinou a Lei 2.004, que criou 
a Petróleo Brasileiro S.A e instituiu o 
monopólio estatal no setor. Muitos bra-
sileiros duvidavam da existência de pe- 
tróleo suficiente no país. O subsolo era 
uma incógnita e a produção inicial não 
passava de insignificantes 2.700 bar-
ris de petróleo por dia, cerca de 2,6% 

 do consumo nacional. Para calar os 
que acusavam a estatal de queimar di-
nheiro público, a empresa começou 
apostando só em empreendimentos 
que dessem lucro certo. Sua primei-
ra estratégia foi a de atuar em refino, 
distribuição e petroquímica, ativida-
des com menor necessidade de inves-
timento e rentabilidade garantida. 
Apoiada nesse tripé, a empresa ven-
ceu o teste de implantação. 

Uma descoberta de petróleo em No-
va Olinda, no Amazonas, ainda nos 
anos 50, deu a falsa ilusão de que es-
tava comprovada a existência de reser-
vas na Amazônia. O comedido New 
York Times chegou a proclamar a des-
coberta como "a mais ruidosa ocorrên-
cia petrolífera do mundo desde as des-
cobertas no Oriente Médio". A esta-
tal escavou o subsolo amazônico e vi-
rou símbolo do desenvolvimentismo 
apregoado por Jusceli-no Kubitschek. 
Mas não encontrou nada. Gastos de 
US$ 300 milhões em s pesquisa, dos 
mais altos | do mundo, viraram si-| 
nônimo de desperdício s de dinheiro 
público. Ro-* berto Campos, então | 
presidente do Banco i Nacional de 
Desenvol-5 vimento Econômico, la-á 
mentava 

 

 
  

 

publicamente que o "nacionalismo ro-
mântico " que rodeava a Petrobrás ti-
vesse produzido "unidades de vaida-
de ", em vez de " unidades de riqueza". 
Inimigo eterno da estatal, cunhou o 
apelido que melhor define a empresa 
para seus detratores: Petrossauro. 

Nos anos 60, a empresa 
absorveu tecnologia e dispensou a 
ajuda dos técnicos estrangeiros. 
Logo o país se tornou auto-
suficiente nos principais de-
rivados, usando óleo importado 
do Oriente Médio. Na produção de 
petróleo, porém, tudo era 
frustração. Ganhou fama um 
relatório produzido pelo geólogo 
Walter Link, contratado para 
montar na estatal um departamen-
to de exploração equivalente ao 
de uma companhia internacional. 
O texto, conhecido como Relatório 
Link, afirmava a inexistência de 
condições geológicas para que 
houvesse grandes campos de 
petróleo no Brasil. 
Essa história começou a mudar em 
1968, quando a Petrobrás decidiu fa-
zer pesquisas no mar. A primeira ja-
zida encontrada foi a de Guaricema 
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no litoral de Sergipe, mas era peque-
na. Em 1974, a descoberta histórica de 
Garoupa revelou a verdadeira vocação 
petrolífera do Brasil: a exploração em 
águas profundas, que responde hoje 
por 84% da produção nacional. 

Em 1981, a Petrobrás abastecia corh 
petróleo nacional apenas 20% do con-
sumo. Na metade da década, ultrapas-
sou os 50%. Paradoxalmente, quando 
a produção de petróleo passou a ser 
significativa, a situação financeira se 
deteriorou e a empresa perdeu força 
política. Seus preços eram controlados, 
como forma de deter a inflação, e seu 
poder de investimento se esvaiu. Há 
quem tema que o governo PT ressus-
cite essa política, já que o preço da ga-
solina está hoje 7% abaixo do valor do 
mercado internacional. Mas pode ser 
que não haja espaço no mercado pa-
ra o preço subir indefinidamente. "O 
consumo de gasolina está caindo", de-
tecta o analista Emerson Leite, do ban-
co de investimento CSFB. Seja como 
for, a inflação agradece. Se o preço fos-
se ajustado, o IPCA subiria 0,4 ponto 
porcentual. 

Nos anos 90, a Petrobrás deu sua 
guinada rumo ao mercado. O ramo pe-
troquímico foi privatizado e o gover-
no parou de intervir em sua gestão. Em 
1995 perdeu o monopólio do setor, ape-
sar de uma greve de 32 dias contra a 
quebra. Ao contrário do que se espe-
rava, porém, fortaleceu-se. A empresa 
comprou ativos no Exterior e interna-
cionalizou-se. No Brasil, os grandes 
grupos estrangeiros preferiram entrar 
no negócio de exploração em parceria 
com a Petrobrás, e não em disputa con-
tra ela. Com os preços do setor libe-
rados, chegou a ter lucro de R$ 9,9 bi-
lhões em 2000, o quinto maior resulta-
do entre todas as companhias de pe-
tróleo do mundo. 

A estatal é hoje a maior empresa de 
petróleo do Hemisfério Sul e a 15* 
companhia petrolífera do mundo. Pos-
sui uma produção de petróleo de 1,6 
milhão de barris por dia, um parque de 
refino capaz de processar diariamen-
te 1,8 milhão de barris, capacidade de 
geração térmica a gás de 4 mil mega-
watts e negócios em oito países. • 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

José Eduardo Dutra - Estamos numa 
situação mais confortável que todos 
os países industrializados e muito mais 
tranqüila do que tivemos na Guerra 
do Golfo. Não vai haver desabaste-
cimento de combustível no Brasil. 
ÉPOCA - O preço pode subir? Dutra - 
Não necessariamente. Se o preço do 
barril de petróleo saltar para US$ 60 ou 
US$ 70, vai ser preciso uma in-
tervenção. O governo nunca deixa-
ria que um aumento desses fosse re-
passado para o consumidor. ÉPOCA - 
Há intenção de reviver a "Pe-
trossauro", a estatal todo-poderosa 
que funcionava como uma República 
à parte nos anos 70 e 80? Dutra - O 
PT sabe que a Petrobrás atravessou 
mudanças profundas nos últimos oito 
anos. O governo continua sendo o 
acionista majoritário, mas só detém 
um terço do capital total. Hoje, 20% 
do capital da empresa é estrangeiro. 
importante para a Petrobrás ter 
fornecedores brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mas quem faz política industrial é o 
governo. Quem vai financiar essas 
empresas nacionais é o governo, não 
a Petrobrás. 
ÉPOCA - E se a plataforma nacional 
sair mais cara? 
Dutra - Se o preço nacional for mais 
alto do que a Petrobrás esperava, a 
decisão vai para o conselho. Como 
acionista majoritário o governo pode 
decidir até pelo preço mais alto. Mas 
a Petrobrás terá de ser ressarcida. 
ÉPOCA - Qual o grau de independên-
cia da Petrobrás no governo Lula? 
Dutra - É balela pensar que o acionista 
majoritário não interfere na empresa. 
Veja só: a Petrobrás está agora com o 
mico bilionário de investimento nas 
termelétricas por decisão do gover-
no FHC. Um dos motivos principais 
para a queda do lucro em 2002 foi a 
decisão da gestão anterior de ouvir 
José Serra chiar e segurar os preços 
durante a campanha eleitoral. 
ÉPOCA - Por que a Petrobrás se irritou 
com o anúncio da ANP sobre a des-
coberta de um megapoço em Sergipe? 
Dutra - A ANP foi incompetente. Re-
ceberam um relatório com a expec-
tiva inicial do potencial do campo e fi-
zeram uma divulgação completamen-
te equivocada, colocando-nos numa 
posição esdrúxula. ÉPOCA - O 
senhor defende mudanças no poder da 
ANP? Dutra - As agências esvaziaram 
os ministérios e assumiram o poder de 
definir a política de petróleo, de 
eletricidade, de comunicação. Está 
tudo errado. Os conselheiros das s 
agências não po-| dem continuar 
ten-« do o direito do man-| dato fixo 
e o poder l de decisão das políticas 
do governo. Ou bem uma coisa, ou 
outra. 

 

 

ENTREVISTA 

O pouso da Petrossauro 

O presidente da Petrobrás diz que o governo não 
vai transformar a empresa em autarquia 

A companhia tem 400 mil acionistas. 
O governo do PT não vai trans-
formar a Petrobrás numa autarquia. 
ÉPOCA - Há mudança de perfil? 
Dutra - Começamos com 
mudanças simbólicas, como o 
pagamento às viúvas das vítimas do 
acidente da plataforma P-36 e a mu-
dança na licitação da plataforma. 
Estrategicamente  é 

Na semana passada, ÉPOCA 
conversou com o presidente da 
Petrobrás, José Eduardo Dutra, sobre 
o impacto de uma guerra contra o 
Iraque. 
ÉPOCA - O Brasil está preparado a 
guerra? 



 
Cassado: o registro do médico-legista 
Renato Capellano, de 73 anos, 
pela Quarta Câmara do Conselho 
Federal de Medicina. Funcionário 
do IML de São Paulo, ele assinou 
em 1971 as necropsias dos presos 
políticos Dênis Casemiro e Flávio 
Carvalho Molina sem mencionar 
as marcas de tortura, legitimando 
a versão policial de que ambos 
foram mortos em suposta tentativa 
de fuga. Dia 13, em Brasília. 

Deixou: o cargo de editor da 
Siciliano Pedro Paulo de Sena 
Madureira, de 56 
anos. Raro caso de editor que 
não é dono do negócio, mas 
profissional da área, nos 14 
anos em que comandou a editora 
acrescentou ao catálogo nomes 
como Rachel de Queiroz e 
Mario Vargas Llosa. Dia 11, 
em São Paulo. 

Operado: o ator Christopher 
Reeve, de 

50 anos, para um implante de 
eletrodos no tórax. Uma queda 
de um cavalo deixou-o 
tetraplégico há oito anos. Dia 28, 
em Cleveland.  
Morreram: o biólogo José Márcio 
Ayres, 
aos 49 anos, um dos mais 
destacados cientistas do país. 
Ficou conhecido como 
idealizador da  

'"••      . 

 
 

 
Reserva de Mami-rauá, em 1990, a 
primeira unidade de conservação da 
Amazônia que conciliou a atividade 
econômica com preservação ambiental 
e pesquisas científicas. Também era 
um especialista em primatas. No 
ano passado, recebeu os prêmios da 
Sociedade de Biologia da 
Conservação e o Rolex Award for 
Enterprise. Dia 7, de câncer, em 
Nova York. 

• o escritor americano Ho-ward Fast, 
aos 88 anos, autor de livros como os 
best-sellers Spartacus e Citizen Tom 
Paine. Comunista, foi perseguido e 
preso nos anos 50. Dia 12, em Old 
Greenwich. • o caricaturista baiano 
Miécio Caf-fé, aos 82 anos, que 
registrou ao longo da carreira 
célebres desenhos de Clementina de 
Jesus, Chico Buarque, Roberto Carlos 
e Gilberto Gil. Dia 11, na Praia 
Grande, litoral paulista. 
• o ator Cyl Farney, aos 78 anos, um 
dos mais requisitados galãs do cine 
ma nas décadas de 40 e 50. Atuou em 
37 filmes, na maioria chanchadas da 
companhia Atlântida. Escrava Isau 
ra, de 1949, e Chico Viola não Mor 
reu, de 1955, foram dois de seus tra 
balhos mais famosos. Dia 14, no Rio. 

 

Censuradas: pelo governo chinês, quatro 
canções do show que os Rolling 
Stones farão em abril em Xangai e Pe-
quim: "Brown Sugar", "Honky Tonk 
Woman", "Beast of Burden" e "Lefs 
Spend the Night Together". A ale-
gação é que têm apelo sexual. Dia 11, 
em Pequim. 

Presos: o ex-chefe de um dos mais 
poderosos cartéis de drogas da Co-
lômbia Gilberto Orejuela, de 64 anos. 
Ele ganhara a liberdade havia qua-
tro meses, depois de cumprir pena de 
15 anos por tráfico. A libertação ge-
rou constrangimento no governo co-
lombiano, que voltou a investigá-lo. 
A prisão se deve a uma nova acusa-
ção de envio de drogas à Flórida, 
ocorrida no início dos anos 90. Dia 
12, em Bogotá. 
• trinta e oito policiais federais sus 
peitos de corrupção em Foz do Igua 
çu. Eles são acusados de envolvimen 
to num esquema de contrabando e 
facilitação na travessia de automó 
veis na fronteira entre o Brasil e o 
Paraguai. Dia 12.Assaltado: o ator 
Luciano Szafir, de 
34 anos, abordado por homens ar-
mados na estação do bonde que le-
va ao alto do Corcovado, no Rio. Te-
ve a carteira e a câmera fotográfi-
ca roubadas. Dia 10. 

 

 


