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A diplomacia é uma
carreira de Estado e não
instrumento de promo-
ção de causas ideológi-
cas e partidárias. Não é
assim que o secretário-
geral do Itamaraty enten-
de. “Os métodos do Caraça,

no Itamaraty”, na pág. A3
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e se classifica
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Mortes adiam
pesquisas no Zôo

6 vítimas em duplo
ataque em Israel
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O ESTADO DE S. PAULO

O exame de
DNA está em evi-
dência na teli-

nha: faz o show de
programas de au-
ditório e pauta
autores de nove-
la e roteiristas de
séries policiais.

TEMPO
Dólar Compra Venda
Comercial 2,867 2,869
Turismo 2,780 2,940
Paralelo 2,890 2,950
Poupança: 0,5387%

HOJE  104 páginas

o estado de s. paulo
RUY MESQUITA

Diretor
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Cerca de 250 mil veículos já
circulam no País com siste-
mas de bloqueio, localização e
rastreamento – tecnologia
que utiliza satélites e ondas de
rádio contra roubos e seqües-
tros. Esse número deve do-
brar até dezembro, segundo
as 250 empresas do ramo. Mu-
lheres e maridos ciumentos es-
tão entre os clientes.  Pág. B7

CONFIRA OS CLASSIFICADOS
DO ‘ESTADÃO’

Pág. C6

O futebol brasileiro vai inva-
dir as telas dos cinemas. Es-
tão prontos para estrear ou
em fase de produção pelo me-
nos oito filmes. Pelé Eterno,
O Casamento de Romeu &
Julieta, Garrincha, a Estrela
Solitária e Boleiros 2 são os
mais aguardados.  Pág. E6

Contradições da
Paixão de Gibson

Indústria
quer elevar
produção em
18% até 2006

O sol volta a aparecer em todas as re-
giões do Estado de São Paulo. O céu,
porém, continua com muitas nuvens e o
calor provoca pancadas de chuva à tar-
de. Na capital, de 18 a 28˚.  Pág. C2

O fechamento dos bingos
no País não afetou somente
seus empregados. Mulheres
que tinham o jogo como distra-
ção e até se definem como
“viúvas do bingo” também la-
mentam a decisão do governo
e agora buscam novas ativida-
des de lazer .  Pág. C1

Francisco Mesquita (1927-1969) Julio de Mesquita Neto (1969-1996)

SUAS CONTAS

O ministro do Trabalho,
Ricardo Berzoini, aposta em
novos postos de trabalho.
Mas acha difícil baixar o de-
semprego a menos de 10%
em 2004. Mesmo com cresci-

mento econômico, setores de
alto grau de automação têm
pouca capacidade de gerar
empregos. Há ainda empre-
sas que preferem aumentar
horas extras.  Pág. B4
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Casa Civil favorece entidade com
monopólio em planos de saúde

O erudito Geza Ver-
mes aponta distorções,
violência e anti-semitis-
mo no polêmico filme
de Mel Gibson sobre a
Paixão de Cristo.

O nível de investimento na
economia brasileira em 2003
foi o pior desde o Plano Real.
Comparado com o maior pata-
mar recente, de 1997, a queda
real vai a 13%. As principais
causas são os gastos públicos
travados e a cautela da iniciati-
va privada. Ainda assim, ana-
listas acreditam em alguma re-
cuperação este ano.  Pág. B3

O povo venezuelano, sobre-
tudo os milhões que não se dei-
xaram atropelar, merece o
apoio de todos os democratas.
Porque Hugo Chávez, como
ocorre sempre nas ditaduras,
não só é inimigo de seu povo,
mas também um perigo para
seus vizinhos e todas as demo-
cracias do continente.  Pág. A18
■ Protesto – Ontem, em Ca-
racas, ato contra Chávez reu-
niu mais de 200 mil.  Pág. A19

Governo busca mais
ação e menos discurso

O assassinato do subdiretor
do presídio de Bangu 1, Wag-
ner Vasconcellos da Rocha, po-
de ter sido encomenda de trafi-
cantes. O chefe da Polícia Civil
do Rio, delegado Álvaro Lins,
admitiu que Rocha estava sob
investigação, por suspeita de
fechar acordo com bandidos.
Ele receberia R$ 5 milhões pa-
ra facilitar uma fuga.  Pág. C8

A embaixadora dos Esta-
dos Unidos no Brasil, Donna
Hrinak, aconselhou o gover-
no a começar “a calibrar cui-
dadosamente sua oposição”
às posições americanas para
preservar a boa relação que
os presidentes Luiz Inácio
Lula da Silva e George W.
Bush estabeleceram. A adver-
tência, feita em conferência
na Universidade Internacio-
nal da Flórida, é significati-
va. Em maio, Hrinak se des-
pede de Brasília.  Pág. A7

Julio Mesquita (1891-1927) Julio de Mesquita Filho (1927-1969)

Veículos vigiados
por satélite já
somam 250 mil

Cardápio – Avestruz chega à mesa do brasileiro  Pág. B6

Só crescer não gera
empregos, diz Berzoini

Tiago Queiroz/AE

Ciência – João Meidanis, criador da primeira empresa de bioinformática do País Pág. A16

ACasa Civil da Presidên-
cia da República nego-
ciou com a Geap - Fun-

dação de Seguridade Social, en-
tidade privada de previdência
complementar, a redação de
um decreto presidencial que lhe
garante o monopólio dos servi-
ços de saúde para os servidores
públicos federais em Brasília e
nos Estados. Ministérios, empre-

sas públicas e autarquias que
têm contratos com outras opera-
doras de planos de saúde terão
de aderir. A Geap já atende, ho-
je, 740 mil usuários, o que envol-
ve repasses anuais da ordem de
R$ 1 bilhão. A negociação foi fei-
ta com a diretora-executiva da
entidade, médica Regina Ribei-
ro Parizi Carvalho, antiga mili-
tante petista. Ela foi indicada pe-
lo ministro-chefe da Casa Civil,
José Dirceu. Para o TCU, a
Geap já operava em situação ir-
regular havia sete anos por ter si-
do contratada sem licitação. O
governo nega que, cedendo o mo-
nopólio, tenha tentado regulari-
zar essa situação.  Pág. A4
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Investimento no
País em 2003 foi o
pior desde o Real

Chávez, perigo
que ultrapassa
as fronteiras

Boleira – Luana Piovani, torcedora do Palmeiras em ‘O Casamento de Romeu & Julieta’

SP, RJ, MG, PR e SC:
R$ 3,50

Demais Estados: ver
tabela na página A2

Para EUA,
Brasil deve
‘calibrar
oposição’

DNA tem papel
garantido na TV

Fabio Motta/AE

Futebol brasileiro,
protagonista no
cinema em 2004

ARIOSTO TEIXEIRA
e CHRISTIANE SAMARCO

Decreto beneficia
fundação privada dirigida

por petista, que já tem
contratos de R$ 1 bi

Pesquisa exclusiva da Fun-
dação Getúlio Vargas revela
que a indústria brasileira pla-
neja elevar em 18% sua capaci-
dade média de produção até o
fim de 2006, quando termina
o mandato do atual governo.
É o melhor índice de intenção
de investimento produtivo
nos últimos sete anos, segun-
do o estudo, feito com 1.255
empresas do setor.   Pág. B1

MARIO VARGAS LLOSA

Paula Prandini/Divulgação

Menos discurso e mais ação.
O governo de Luiz Inácio Lula
da Silva procura novo formato
político e administrativo, com a
extinção do “núcleo duro” de
quatro ministros que ditam as

regras em todas as áreas. Menos
petista e mais de coalizão com
os partidos aliados, esse novo go-
verno abrirá espaço para auxilia-
res até agora sem contato direto
com o chefe.  Pág. A6

Subdiretor morto
no Rio pode ter
traído o tráfico

Telejornal

‘Viúvas do bingo’
reclamam da
falta de lazer
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