
TEMPO
MO — Claro, Nevoeiros es-
pario» pelo manhã. Tempera-
tura em ligeira elevação. Ven-
tos: Leste a Morto (roços. Màxi-
ma, 30,0, Bangu; mínimo,
16,00, Alto da Boa Visto.

.0 Sahmmor Informa que' o mor tttó colmo, com
cecrtnt» de Leito para a
Sul. A Hmpti aturo da
água (morna) 4 de 21
orem dentro do boto §
fora oo barro.* Temperatura referente às

últimos 24 horas
. (Mopat na página 24)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio d* Janeiro
Diasúteis Cr$ 15,00
Domingos Cr$ 15,00

Minas Gerais
Diasúteis CrS 15,00
Domingos Cr$ 20,00

RS, SC, PR, SP, ES, WS, MT,
GO, DF, BA, SE, Al, PE, PB,
RN
Diasúteis CrS 20,00
Domingos Cr$ 25,00

Outro. Estados
• Territórios:
Diasúteis CrS 25,00
Domingos CrS 30,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

- Companhia
Industrial Santa Matilde comuni-
aa que encontro-» extraviada a
via dó Importador (Roto) da
Gula de Importação 01-
79/42179 de 04-07-79.

mCONTRA-S- EXTRAVIADO -
O Titulo do lote Clube do Rio de
Janeiro, bem como oi carteiras
de associado» e cortôe» de esta-
dono mento do Sr. René Alexan-
die Arthur Couzinet. Solicitamos
comunicar com lei: 263-7446.

OCTlAVtOU-SÍ - Depósito com-
aulsArio n° 322418 de 12/05/78
folio em nome de Ondina Tei-
xeiro Oliveira na Agência Cine-
lándia do Banco do Brasil S/A.

CXTMVIOU-SE - Todo* o. ddcu-
mento» pessoais de Jaime Oscar
Outro dó Silveira inclusive doa.
do cano. Talão cheque ouro, etc.
Gratifico-te o quem encontrar.
Tel. 233-8523.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

AGENCIA SIMPÁTICA
— 240-2801, 240-
3401 atende imediato
s/ pedido de domesticas
fixas ou diaristas: ba-
bás, cop. arrum., cozi-
nheiras, acompanhan-
tes, T/Serviço lavadei-
ras passadeiras e faxi-
neiras.
AGÊNCIA AMIGA DO
LAR — Oferece domes
ticas responsáveis e
amigas babás enfer-
meiras acompanhantes
cozinheiras chofer ca
seiras etc. C/ referên-
cias idôneas garanti
mos ficarem. 247-
3197, 247-3915.

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABA ETC
— Selecionadas por
psicólogos através de
testes psicológicos, en-
trevistas e ref. compr.
em GABINETE DE PSI-
COLOGIA. Assessoria
doméstica em alto ní-
vel. Não é Agência. So-
mos outra opção. Co-
nheça quem entra em
sua casa. Aprov. Secre.
de Saúde n° 385. Taxa
fixa 3 mil. Garantia 6
meses. tel. 236-3340,
235-7825.

JORNAL DO BRASIL EXEMPLAR DEI
ASSINANTE-

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 29 de maio de 1980 Alio XC - N° 51 .Preço: Cr$ 15,00

AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas para
copa, cozinha, babás
praticas e especializa-
das, governantas, j-ho-
fer, caseiros, etc. d re-
ferências. Chegadas.
Garantimos ficarem.
Tel: 236-1891, 256-
9526.

AGÊNCIA ATENDE IME-
DIATO — Of. cozinhei
ras, babás, copeiro (A),
acomp., mot., caseiros
e t/serviçal pi o mister
do lar. d refs. acima 4
anos. Selec. d rigor.
Atendemos pessoas ai-
to nível. Peça já PRO-
IAR Av. Copacabana,
861/9° 256-3881,255-
7744, 237-0197.

A UNIÃO ADVENTISTA
— Oferece domesticas
selecionadas por psico-
logo, babás praticas e
enfermeiras, acompa-
nhantes, cozinheiras,
chofer, caseiros etc.
Com refs. Idôneas. Ga-
rantimos ficarem. Tel.
255-3688, 255-8948.

A METODISTA OFERE-
CE — A doméstica
ideal copa-coz., babás
práticas e especial go-
vem., motorista, casei-
ros, etc. Rei Chec pes-
KXjlrn prazo adupr. e
contrato que garante f i-
corem. Tel. 256-3976
— 237-1796.
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Planalto nega
outro "pacote

contra juiflação
O porta-voz do Planalto,

Alexandre Garcia, desmentiu
enfaticamente — "isso é uma
síndrome do pacote" — a possi-
bilidade de o Governo baixar
um conjunto de drásticas medi-
das contra a inflação. Por causa
desse boato, porém, a Bolsa do
Rio caiu ontem 4,1%. Estima..-
va preliminar mostra que a in-
fiação de maio não cairá abaixo
de 6% e a taxa anual irá a 94%.

A partir de hoje, o dólar
americano passa a custar
Cr$ 50,61 para a compra e
Cr$ 50^1 para a venda. É
a sétima desvalorização des-
te ano (o cruzeiro, desde ja-
neiro, caiu 19,56%), após
um intervalo de 14 dias. O
Governo, em janeiro, estabe-
teceu a meta de que o cruzei-
ro se desvalorizaria, até o
final do ano, um máximo de
40%. (Págs. 22,23 e editorial)

Senado aprova
revogação da
lei de greve

Em regime de urgência e com emendas
da Oposição, o Senado aprovou projeto do
Senador Aloísfo Chaves (PDS-PA) que revo-
ga a legislação sobre greve, transferindo à
Justiça Federal o poder de decretar inter-
venção em sindicatos e assegurando aos
dirigentes afastados o direito a reassumir,
desde que não condenados crtminalmente
com penas impeditivas a tais fins.

O lider do PMDB, Senador Paulo
Brossard, reconheceu que a modificação
não foi a desejável, mas salientou que
representa um primeiro passo para a melho-
ria da legislação. O projeto agora vai ã
Câmara. Se não receber emendas, sobe ã
sanção presidencial. Se receber, volta ao
Senado para nova apreciação, seguindo en-
tão para a sanção presidencial. (Página 19)

PDS não cogita
de sublegenda
nas estaduais

O presidente do PDS, Senador José
Sarney, garantiu, ontem, que a exten-
são da sublegenda para a eleição de
governadores não está sendo estudada
pelo Governo. Disse que a posição do
seu Partido é a que já foi firmada pelo
Presidente da República, ou seja, a de
uso do dispositivo apenas no pleito
municipal.

O Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, informou, no entanto,
que a posição do Governo só será
conhecida dentro de um mês, através
de parecer do Senador Aderbal Jure-
ma, relator da Comissão Mista que
analisa o assunto. O lider do PDS na
Câmara, Deputado Nelson Marchezan,
admitiu que há setores importantes
do Partido pressionando a favor da
ampliação da sublegenda. (Página 3)

Treino de tiro
no escuro mata
dois na AMAN

Em acidente ontem, durante
exercício de tiro real na Acade-
mia Militar de Agulhas Negras,
com participação da FAB, morre-
ram o Major Luis Carlos Maria
Hallier e o Capitão Siguimar
Lacerda Ventura. Dois oficiais e
um sargento da FAB ficaram feri-
dos. Os Ministérios do Exército e
da Aeronáutica, em nota conjunta,
lamentaram o fato.

Cerca de 80 cadetes da AMAN,
à lh da madrugada, observavam
um ataque aéreo às escuras,
com bombas reais, feito por dois
aviões Xavante, que tinham a
missão de bombardear um alvo
luminoso. Eles, porém, atingi-
ram um helicóptero pousado juntoao posto de observação. Os dois
mortos e três feridos foram alcan-
çados por estilhaços. (Página 15)
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Mello Franco (D) deixou o Palácio às 20h e foi para a casa de Guilherme

Mello Franco e Guilherme
Figueiredo pedem demissão

Paula Machado
dispara nas
primeiras urnas

Em quatro urnas apurada.*}
Francisco Eduardo de Paula Ma-1
chado manteve a vitória sobre oi
seu concorrente à presidência do)
Jóquei Clube Brasileiro, Leoní-
dio Ribeiro Filho, 868 votos con-j
tra 538. Os cabos eleitorais de!
cada candidato, durante a vota-
ção, previram uma vitória com
pequena margem de diferença:!
entre 10% e 15%. i

A eleição de ontem foi a mais
concorrida dos últimos anos,
com a participação de 3 mil 70
dos 3 mil 800 sócios do Jóquei
Clube. Francisco Eduardo de
Paula Machado, que está há 20-
anos na presidência do clube*
disputa o sexto mandato conse-1
cutivo. Antes da apuração oficial
dos votos, os dois candidatos sei
consideravam vitoriosos. (Pág.,7))

Depois de tomar conhecimento dos
termos da carta enviada por Guilherme
Figueiredo à imprensa, em que justificava
seu pedido de demissão dos cargos —
presidente da Funar j e diretor do BD-Rio— que ocupava na administração esta-
dual, o Sr Francisco Mello Franco pediu
exoneração da Secretaria de Planejamen-
to do Estado, durante conversa de uma
hora e meia com o Governador.

Do Palácio Guanabara, Mello Franco
foi à casa "do amigo Guilherme, traçar um
whisky com ele". Ao sair, declarou que vai
pensar em sua demissão "durante a noite"

e que hoje volta a falar no assunto com
Chagas Freitas. A Assembléia Legislativa
aprovou ontem, no final da tarde, o nome
de Júlio Coutinho para a Prefeitura, por
56 a cinco.

O novo Secretariado Municipal do Rio
de Janeiro só será anunciado segunda-
feira, depois que Júlio Coutinho tomar
posse no cargo de Prefeito. Ontem, ele
esteve com Israel Klabin, quando falaram
sobre a situação econômica e finan-
ceira do Rio. Apesar de se definir como
um técnico, o Sr Coutinho se filia breve-
mente ao PP. (Páginas 16,17 e Caderno B)

A carta de demissão de Guilherme
Durante a recepção na Embaixada do BrasU em

Buenos Aires dia 16 do corrente, foi procurado pelo
Ministro das Comunicações Sociais, Said Farhat, que
me informou o seguinte:

1. O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro havia
pedido demissão e seria substituído pelo nosso amigo
comum Dr Francisco de Mello Franco.

2. O Governador Chagas Freitas visitaria o Presi-
dente da República táo logo este regressasse a Brasília,
a fim de comunicar-lhe a escolha.

3. Pediu-me o Ministro Farhat, em nome do Presi-
dente, que, caso o Governador Chagas Freitas me
solicitasse a acompanhá-lo a Brasüia nessa visita,
como havia eu feito em outras ocasiões, eu declinasse
do convite, para náo constranger um ou outro dos
interlocutores.

Imediatamente aproximei-me de meu inato Presi-
dente a quem comuniquei haver recebido seu recado
transmitido pelo Ministro Farhat.

Após o encontro Figueiredo-Chagas, soube, pelo
Ministro Farhat e pelo Dr MeUo Franco, que ficara
assentada a nomeação deste, o que só deveria ser
anunciado após o regresso do Governador, entto de
partida para Nova Iorque.

Surpreendido com a noticia da nomeação de outro
candidato, ontem á noite, cumpre-me informar:

— Em nenhuma oportunidade fiz qualquer gestão,
insinuação ou pedido para ser nomeado o Dr Mello
Franco;

—Demito-me, hoje, da presidência da Funar j, cargo

sem remuneração, para o qual foi nomeado pelo Gover-
nador Chagas Freitas;

—Não comparecerei à recepção em sua homenagem
no Consulado da Áustria esta noite;

Estou neste momento pedindo demissão da dire-
torta do BD-Rio, para a qual foi nomeado pelo Governa-
dor Chagas Freitas;

Permanecerei como Reitor da Universidade do
Rio de Janeiro (UNI-Rio), cargo federal para o qual foi
nomeado por lei do Congresso Nacional.

Não é de hoje que, em torno de nomeações e
empregos, surgem estranhas influências, que levam
homens públicos a atos de mesquinharia, de inconstãn-
cia, de silêncio e de simulação de inocência. Várias
veies levei meu protesto, diante de tais atos, ao Presi-
dente da República. Não consegui ser ouvido, como
cidadão ou irmão. Ao resignar de meus cargos efonçóes
estaduais, quero reconhecer de público as qualidades
de honestidade, boa lê, espirito democrático do Presi-
dente da República; receio, porém, que as esmaguem os
interesses e ambições de outras pessoas que o cercam.
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De manhã, na alameda conhecida
como Belém-BrasAia, no Iate Clube9
Coutinho fe» seu tradicional cooper

Mo HotfaortWF-ki Wok-Kwr Sobtn»
^^g^i^M_i^_H_HM_M_nB______i ¦¦«-" ' -¦- •--¦¦- I IIM_i»v_-'__—flmm Wm**^^^ ímmm^mÊm\ ^H f 4^^~^T^______________B_____^___^ __B

wjKS^^z^ÈmÉm m :m tÊSm^m

II* _1 Mk^ —3 I a • I

I B__r:'^PlÉ^B' In I
__B ____r^^_r^ ¦ I . „B Bfi^Sii ______fl_____i_0v1___B;4.iiiÍ__B BlB IHB_ _-_! _¦ -__! J-tia-KlisiB "BrW _i

B \_ m WÊM B_í-M_H -__K~_I B3B
^^H-^^S_______________.''^^B j_-_ÉÉ___-i -IBri^^^ü-B By|T:..'| mmMrJmm -J-3B l^fc»

•_ Hl fl Kf-H MmmW,mmWmS % ^B Bm M '^H_^-'-'1___B:fl IH mmm' ^PBJ BflJBwlKlWgm*mmw Wmm2 mmmM _^r____rl _Ü_R^ m^Ê —_!_ - _a.^^B________i^^ ^wMi -^_H _ü_iiíV-A::ii:'í_pilBl ?B__P M ^wffiiiuBi _K_H —KflK s ^HP jPk.. T^___b ^ ^í __r_K^____H__i___^_3a__________________________iIJ| *^m BF'fl hJ *%f i¦ *í &i~_ ¦

fl fll _T ______¦ wmmè -B. -S i ' màmtf«¦_>Jflc Ifl. flflflll* _i.-fl msmmmÊmmm. wm M..ywamàWm flfg-BwiMIHI ÍnflK_ -:_ífli^fl BI^Bfl^ BllBp^liBIlliH fl 'W ^..fl
mv-' 1 «i_t :___rfl___l_í r it ^J fl'vi W fe Mmm
PmB m* Jm\ II I Wr áwL\^àmW I fl flfcS jp^jall >'-fl_4 B_k
?7.fl_f XmjP*^*^ Hll \\.miF-m\ Píl il Rlí [filkíl Il_^-l______Í__________i_J __lB__I !!__¦ __K_fl--f_!^_r'<!#. *$mWWLf^-imumk __5_«___PBH__I H w&ÊkmwÊÈÊKéÈt,,. *¦ 

*-i_?__J__3
^KM fli^^^M Ifll fc:____! ^w% .^;>/A^<lrfP

§?¦*¦¦¦¦ * :• av mmw" >^__B- /-~^^^^^^^^^WiflS_iB-^!^^^^WflBlB____l___
¦ _P —I **% *mk\lmm%\*Am< r lii-iaii i .^Br ***1»' " "^PPB

Ò Atlético pressionou o gol de Raul desde o primeiro minuto de jogo

Flamengo perde
e tem de ganhar
domingo no Rio

Ao perder de 1 a 0 para o Atlético
Mineiro, ontem no Mineirao, o Fia-
mengo ficou na obrigação de derrotar
o mesmo adversário no jogo de do-
mingo, no Maracanã, por qualquer
resultado, para conquistar o titulo da
Taça de Ouro do Campeonato Nacio-
naL Reinaldo marcou o gol, numa
falha de Júnior, e a renda atingiu Cr$
11 milhões 259 mil 490.

O Flamengo sentiu sensivelmente
a falta de Zico. Foi envolvido na
maioria das jogadas no meio-campo,
apresentou muitas falhas na defesa
e mostrou inibição no ataque. O
Atlético dominou a maior parte
dos 90 minutos e poderia ter vencido
de mais. Zico continua o tratamento
na coxa e faz teste sábado para
ver se joga no domingo. (Página 28)

"À 
SOA COZMHH8A THVUl

Família precltac/ referendai, ex-
pertencia comprovada. Salário
Cr$ 8500,00. Tr. Rua Barata
Ribeiro, 774 opt. 709. <

ACOMPANHAM. — Prociio pi
senhora. Folga «emanai. Ordena-
do Cr) 5.000 Tr. Tel: 238-8698.

AOCHCIA SBMAR—Sempre ter
vindo btmàfam.corioco, oferece
ót. coz., cop., arrum., babá, gov-
M., mot. e mordomo, ria. telac.
2400739.

A AG. MERCÚRIO —
256-3405/ 235-3667.
Domésticas efetivas e
diaristas Av. Copa
534/301.
À EMPREGADA — Só cozinha?

variadoe lavar. Folga Domingo».
Dorme. 6 mil + INPS. R. Ru-
dente d» Morais 471/403. Ipo-

AG.NOVAK—V.Pode
confiar, 237-5533 e
236-4719. Domésticas
fixas e diaristas.
AtMPWGADA — Paro todo ser-

viço de fomilio pequena. Cr) 5
mil. Tel.: 399-Ó007.

AIMPKOADA—Que durma no
emprego Hlbo cozinhar trivial.
Ruo José Higino, 61 caw SO.

A IABA «SPONSAVa — Pbo>
Cr) 10.000 poro a-ende.beU' óst 4 nMM> rmjo rewAnclo.
Av. Cepocnhono, 563, ap. 806.

A CÇOWBBA- Todo tervta. <J
doc.W. R. Fonte da Saudade
252/ 402 Logoa fone 266-2939,
285-4001 átimo salário.

AG. VALMATA — Mme Gomes
ofe, seleoão domestica cozi, or-
rum., babás acompa,, dlaris.
2204402.

AGÊNCIA AMIGA DO
BEBÊ — Seleciona e
oferece babás práticas
e especializadas énfer-
meiras acompanhantes
d referências sólidas.
227-1893.

\

AG. ALEMÃ D. OLGA
— Oferece coz., babás
e domésticas bom ga-
barito e refer. T: 235-
1024/235-1022. Preci-
so empregadas bom
gabarito. Av. Copa
534. apta 402.

ACÍRTE AQUI A SUA
EMPREGADA — E não
pague taxas. Sistema
americano não é Agên-
cia. Ligue. 220-7533.

3

AOMUTE-S.
Saiba ler/ escrever, boa apartn-
cia, ati 30 anos,, não dorme
emprego. R. Barão de Ipanema,
94/1104 Copocubona.

M

AO. AL D. «GA — Oferêos
paro hoje várias empregadas,
domesticas de alto gabarito.
235-1024 e 235-1022.

À AGÊNCIA RIACHUE-
LO — Que há 45 anos,
serve o RJ. Oferece coz.,
... serviço, cop-arr. e ba-
bás. T.: 231-3191 e
224-7485. 

"...

AEMPrcMMtBPONUva—
Com boa aparência equecozinhe
bem. Tado serviço oi apto. com 2.
ceseoas. Cr) 8000,00. Bor.Ri-J
b_iro, 774/709. Copa.

AOlNCU_MPR_GA0b«ACIBt-
LA — A únloa d mais de 3.000i
cl ienles atendidos e N. F. de pree-jtocáo de serviços. Of. bobó,"
ooz., cop., motoristas, arrurriadi
e secretárias d garantia conf—
tual e refi. 390^894.^



2o Clichê

TEMPO
MO — Cloro. Nevoeiros es-
porsos pelo monho. Tempera-
tura em ligeiro elevaçóo. Ven-
tos; Me a Norte fracos. Moxi-
mo, 30,0, Bangu; mínima,
16,00, Alto do Boa Visto.

O Salvomar informa queo mar está calmo, com
corrente d» Lnt» para o
Sul. A temperatura da
água (morna) e de 21
arou* dentro da bola •
foro oo borra.* Temperatura referente ás

ultimai 24 horas
(Mapot na pagino 24)

v^_ .
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Diasúteis Cr$ 15,00
Domingos Cr$ 15,00

Minas Gerai*
Diasúteis Cr$ 15,00
Domingos Cr$ 20,00

RS, SC, PR, SP, ES, MS, MT,
GO, DF, BA, SE, AL, PE, PB,
RN
Diasúteis Cr$ 20,00
Domingos CrS 25,00

Outros Estados
• Territórios:
Diasúteis Cr$ 25,00
Domingos Cr$ 30,00

510 ACHADOSE
PERDIDOS

 - Companhia
Industrial Santa Matilde comuni-
co que encontra-te extraviodo a
via do Importador (Rosa) da
Guio de Importação 01-
79/42179 de 04-07-79.

MCONTRA-St EXTRAVIADO -
O Titulo do tale Clube do Rio de
Janeiro, bem como as carteiras
de associados e cortam de esta-
dona mento do Sr. René Alexan-' dre Arthur Couzinet. Solicitamos
comunicar com tel: 263-7446.

EXTRAVIOU-SE — Deposito com-

Slsorion" 
322418 de 12/05/78

to em nome de Ondina Tei-
xeira Oliveira na Agência Cine-
landia do Banco do Brasil S/A.

EXTRAVIOU-SE — Todos os dcfcu
mentos pessoais de Jaime Oscar
Dutra do Silveira inclusive does.
do carro. Talão cheque ouro, etc.
Gratifico-se a quem encontrar.
Tel. 233-8523.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

AGENCIA SIMPÁTICA
— 240-2801, 240-
3401 atende imediato
s/ pedido de domesticas
fixas ou diaristas: ba-
bás, cop. arrum., cozi-
nheiras, acompanhan-
tes, T/Serviço lavadei-
ras passadeiras e faxi-
nei ras.
AGÊNCIA AMIGA DO
LAR — Oferece domes-
ticas responsáveis e
amigas babás enfer-
meiras acompanhantes
cozinheiras chofer ca-
seiros etc. C/ referên-
cias idôneas garanti-
mos ficarem. 247-
3197, 247-3915.

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABÁ ETC
— Selecionadas por
psicólogos através de
testes psicológicos, en-
trevistas e ref. compr.
em GABINETE DE PSI-
ÇOLOGIA. Assessoria
doméstica em alto ní-
vei. Não é Agência. So-
mos outra opção. Co-
nheça quem entra em
sua casa. Aprov. Secre.
de Saúde n° 385. Taxa
fixa 3 mil. Garantia 6
meses. tel. 236-3340,
235-7825.

AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas para
copa, cozinha, babás
práticas e especializa-
das, governantas, cho-
fer, caseiros, etc. d re-
ferências. Chegadas.
Garantimos ficarem.
Tel: 236-1891, 256-
9526.

AGÊNCIA ATENDE IME-
DIATO — Of. cozinhei-
ras, babás, copeiro (A),
acomp., mot., caseiros
e t/serviçal p/ o mister
do Lar. d refs. acima 4
anos. Selec. d rigor.
Atendemos pessoas ai-
to nível. Peça já PRO-
LAR Av. Copacabana,
861/9° 256-3881,255-
7744, 237-0197.

A UNIÃO ADVENTISTA
— Oferece domesticas
selecionadas por psico-
logo, babás praticas e
enfermeiras, acompa-
nhantes, cozinheiras,
chofer, caseiros etc.
Com refs. Idôneas. Ga-
rantimos ficarem. Tel.
255-3688, 255-8948.

A METODISTA OFERE-
CE — A doméstica
ideal copa-coz., babás
práticas e especial go-
vern., motorista, casei-
ros, etc. Ref. Chec pes-
toalm. prazo adapt. e
contrato que garante f i-
corem. Tel. 256-3976
— £37-1796.
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Planalto nega
outro "pacote

contra inflação
O porta-voz do Planalto,

Alexandre Garcia, desmentiu
enfaticamente — "isso é uma
síndrome do pacote" — a possi-
bilidade de o Governo baixar
um conjunto de drásticas medi-
das contra a inflação. Por causa
desse boato, porém, a Bolsa do
Rio caiu ontem 4,1%. Estimati-
va preliminar mostra que a in-
fiação de maio não cairá abaixo
de 6% e a taxa anual irá a 94%.

A partir de hoje, o dólar
americano passa a custar
Cr$ 50,61 para a compra e
Cr$ 50,81 para a venda. É
a sétima desvalorização des-
te ano (o cruzeiro, desde ja-
neiro, caiu 19,56%), após
um intervalo de 14 dias. O
Governo, em janeiro, estabe-
leceu a meta de que o cruzei-
ro se desvalorizaria, até o
final do ano, um máximo de
40%. (Págs. 22,23 e editorial)

Senado aprova
revogação da
lei de greve

Em regime de urgência e com emendas
da Oposição, o Senado aprovou projeto do
Senador Aloisio Chaves (PDS-PA) que revo-
ga a legislação sobre greve, transferindo à
Justiça Federal o poder de decretar inter-
vençáo em sindicatos e assegurando aos
dirigentes afastados o direito a reassumir,
desde que não condenados criminalmente
com penas impeditivas a tais fins.

O lider do PMDB, Senador Paulo
Brossard, reconheceu que a modificação
não foi a desejável, mas salientou que
representa um primeiro passo para a melho-
ria da legislação. O projeto agora vai ã
Câmara. Se não receber emendas, sobe ã
sanção presidencial. Se receber, volta ao
Senado para nova apreciação, seguindo en-
tão para a sanção presidencial (Página 19)

PDS não cogita
de sublegenda
nas estaduais

O presidente do PDS, Senador José
Sarney, garantiu, ontem, que a exten-
são da sublegenda para a eleiçáo de
governadores não está sendo estudada
pelo Governo. Disse que a posição do
seu Partido é a que já foi firmada pelo
Presidente da República, ou seja, a de
uso do dispositivo apenas no pleito
municipal.

O Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, informou, no entanto,
que a posição do Governo só será
conhecida dentro de um mès, através
de parecer do Senador Aderbal Jure-
ma, relator da Comissão Mista que
analisa o assunto. O lider do PDS na
Câmara, Deputado Nelson Marchezan,
admitiu que há setores importantes
do Partido pressionando a favor da
ampliação da sublegenda. (Página 3)

Treino de tiro
no escuro mata
dois na AMAN

Em acidente ontem, durante
exercício de tiro real na Acade-
mia Militar de Agulhas Negras,
com participação da FAB, morre-
ram o Major Luís Carlos Maria
Hallier e o Capitão Siguimar
Lacerda Ventura. Dois oficiais e
um sargento da FAB ficaram feri-
dos. Os Ministérios do Exército e
da Aeronáutica, em nota conjunta,
lamentaram o fato.

Cerca de 80 cadetes da AMAN,
à lh da madrugada, observavam
um ataque aéreo às escuras,
com bombas reais, feito por dois
aviões Xavante, que tinham a
missão de bombardear um alvo
luminoso. Eles, porém, atingi-
ram um helicóptero pousado juntoao posto de observação. Os dois
mortos e três feridos foram alcan-
çados por estilhaços. (Página 15)
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Mello Franco (D) deixou o Palácio às 20h e foi para a casa de Guilherme

Mello Franco e Guilherme
Figueiredo pedem demissão

Paula Machado
preside Jóquei
no 6o mandato

O Sr Francisco Eduardo de
Paula Machado foi reeleito ho-
je de madrugada para a presi-
dència do Jóquei Clube Brasi-
leiro, ao vencer por 1 mil 904
votos contra 1 mil 164 dados
ao seu concorrente, o Sr Leo-
nídio Ribeiro. O Sr Francisco
Eduardo de Paula Machado
conseguiu vencer em todas as
nove urnas obtendo uma dife-
rença de 740 votos em 3 mil 68.

A eleição foi a mais con-
corrida dos últimos anos, com
a participação de 3 mil 68
dos 3 mil 800 (sócios do
Jóquei. Francisco Eduardo
de Paula Machado, que está
há 20 anos na presidência
do clube, ganhou o sexto man-
dato consecutivo. (Página 7)

foto óê Lia Morier

Depois de tomar conhecimento dos
termos da carta enviada por Guilherme
Figueiredo à imprensa, em que justificava
seu pedido de demissão dos cargos —
presidente da Funarj e diretor do BD-Rio
— que ocupava na administração esta-
dual, o Sr Francisco Mello Franco pediuexoneração da Secretaria de Planejamen-
to do Estado, durante conversa de uma
hora e meia com o Governador.

Do Palácio Guanabara, Mello Franco
foi à casa "do amigo Guilherme, traçar um
whisky com ele". Ao sair, declarou que vai
pensar em sua demissão "durante a noite"

e que hoje volta a falar no assunto com
Chagas Freitas. A Assembléia Legislativa
aprovou ontem, no final da tarde, o nome
de Júlio Coutinho para a Prefeitura, por
56 a cinco.

O novo Secretariado Municipal do Rio
de Janeiro só será anunciado segunda-
feira, depois que Júlio Coutinho tomar
posse no cargo de Prefeito. Ontem, ele
esteve com Israel Klabin, quando falaram
sobre a situação econômica e finan-
ceira do Rio. Apesar de se definir como
um técnico, o Sr Coutinho se filia breve-
mente ao PP. (Páginas 16,17 e Caderno B)

A carta de demissão de Guilherme
Durante a recepção na Embaixada do Brasil em

Buenos Aires dia 16 do corrente, mi procurado peloMinistro das Comunicações Sociais, Said Farhat, queme informou o seguinte:
1. O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro havia

pedido demissão e seria substituído pelo nosso amigo
comum Dr Francisco de Mello Franco.

2. O Governador Chagas Freitas visitaria o Presi-
dente da República tão logo este regressasse a Brasília,
a fim de comunicar-lhe a escolha.

3. Pediu-me o Ministro Farhat, em nome do Presi-
dente, que, caso o Governador Chagas Freitas me
solicitasse a acompanhá-lo a Brasília nessa visita,
como havia eu feito em outras ocasiões, eu declinasse
do convite, para não constranger um ou outro dos
interlocutores.

Imediatamente aproximei-me de meu irmão Presi-
dente a quem comuniquei haver recebido seu recado
transmitido pelo Ministro Farhat.

Após o encontro Figueiredo-Chagas, soube, peloMinistro Farhat e pelo Dr Mello Franco, que ficara
assentada a nomeação deste, o que só deveria ser
anunciado após o regresso do Governador, então de
partida para Nova Iorque..

Surpreendido com a noticia da nomeação de outro
candidato, ontem à noite, cumpre-me informar:— Em nenhuma oportunidade fiz qualquer gestão,insinuação ou pedido para ser nomeado o Dr Mello
Franco;—Demito-me, hoje, da presidência da Funarj, cargo

sem remuneração, para o qual fui nomeado pelo Gover-
nador Chagas Freitas;

—Não comparecerei á recepção em sua homenagem
no Consulado da Áustria esta noite;Estou neste momento pedindo demissão da dire-
toria do BD-Rio, para a qual fui nomeado pelo Governa-
dor Chagas Freitas;Permanecerei como Reitor da Universidade do
Rio de Janeiro (UNI-Rio), cargo federal para o qual fui
nomeado por lei do Congresso Nacional.

Náo é de hoje que, em torno de nomeações e
empregos, surgem estranhas influências, que levam
homens públicos a atos de mesquinharia, de inconstán-
cia, de silêncio e de simulação de inocência. Várias
vezes levei meu protesto, diante de tais atos, ao Presi-
dente da República. Náo consegui ser ouvido, como
cidadão ou irmão. Ao resignar de meus cargos e funções
estaduais, quero reconhecer de público as qualidades
de honestidade, boa fé, espírito democrático do Presi-
dente da República; receio, porém, que as esmaguem os
interesses e ambições de outras pessoas que o cercam.

Cl
msmmix
ÍLHERME FIGUEIREDO >v De manhã, na alameda conhecida

como Belém-Brasília, no late Clube,
Coutinho fez seu tradicional cooper

Bela Horiionfc/Mo WoleWmor Sabin»
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O Atlético pressionou o gol de Raul desde o primeiro minuto de jogo

Flamengo perde
e tem de ganhar
domingo no Rio

Ao perder de 1 a 0 para o Atlético
Mineiro, ontem no Mineirão, o Fia-
mengo ficou na obrigação de derrotar
o mesmo adversário no jogo de do-
mingo, no Maracanã, por qualquer
resultado, para conquistar o título da
Taça de Ouro do Campeonato Nacio-
nal. Reinaldo marcou o gol, numa
falha de Júnior, e a renda atingiu Cr$
11 milhões 259 mil 490.

O Flamengo sentiu sensivelmente
a falta de Zico. Foi envolvido na
maioria das jogadas no meio-campo,
apresentou muitas falhas na defesa
e mostrou inibição no ataque. O
Atlético dominou a maior parte
dos 90 minutos e poderia ter vencido
de mais. Zico continua o tratamento
na coxa e faz teste sábado para
ver se joga no domingo. (Página 28)

A KM COZMHEHtA TRIVIAL —
Família precisa d referências, ex-
periência comprovada. Salário
Cri 8500,00. Tr Ruo Barata
Ribeiro, 774 apt. 709.

ACOMPANHANTE - Preciso pi
senhora. Folga semanal. Ordena'
doCr$ 5.000 Tr Tel: 238-8698.

AOtNCIA SOMAR — Sempre ser
vindo bemà fam. carioca, oferece
ót. coz., cop., arrum., babá, gov-
te., mot. e mordomo, ria. selec.
240*0739. -

A AG. MERCÚRIO —
256-3405/ 235-3667.
Domésticas efetivas e
diaristas Av. Copa
534/301.
A EMPREGADA - Só cozinhar

voriadoe lavar. Folga Oomingoi,
Dorme. 6 mil + INPS. R. Pru-
ciente de Morai» 478/403. Ipa-
no roo.

AG.NOVAK-V Pode
confiar, 237-5533 e
236-4719 Domésticas
fixas e diaristas.

A EMPREGADA - Paro todo ser-
viçp de farnilia pequena. CrS 5
mil. Tel.: 399-6007.

A EMPREGADA—Que durma no
emprego saiba cozinhar trivial
Ruo Joié Higino, 6) cato 50.

A MBA RESPONSAVEl — Pcxx
Cr$ 10.000 poro atender bebe
(m 4 mun. naco rtraftncio,
Av. Copacabana, 583, ap. 806.

A COZMHHRA - Todo serviço d
doe. ref. R. Fonte da Saudade
252/ 402 lagoa fone 266-2939.
285-4001 ótimo salário.

AG. VA1MATA - Mme Gomes
afe, seleção domestica cozi, ar-
rum., baba* acampo., dions.
2204402.

AGÊNCIA AMIGA DO
BEBi — Seleciona e
oferece babás práticas
e especializadas enfer-
meiras acompanhantes
d referências sólidas.
227-1893.

AG. ALEMÃ D. OLGA
— Oferece coz., babás
e domésticas bom ga-
barito e refer. T: 235-
1024/235-1022. Preci-
sa empregadas bom
gabarito. Av. Copa
534. apto. 402.

ACERTE AQUI A SUA
EMPREGADA — E não
pague taxas. Sistema
americano não é Agên
cia. Ligue. 220-7533.
ADMITE-SE ARRUMADERtA -

Saiba ler/escrever, booaporen
cia, até 30 anos, náo dorme
emprego. R. Barão do Ipanema,
94/1104 Copacabana.

AG. AL D. OUSA - Oferece
para hoje várias empregada:,
domesticas de alto gabarito.
235-1024 e 235-1022.

Á AGÊNCIA RIACHUE
LO — Que há 45 anos,
serve o RJ. Oferece coz.,
t. serviço, cop-arr. e ba-
bás. T.: 231-3191 e
224-7485.

A EMPREGADA RESPONSAVH—
Com bco aparências que cozinhe
bern tudo serviço pi apto. com 2
pessoas. CrS 8000.00 Bor. M-
beiro, 774/709 Copa.

AGENCIA EMPREGADORA Cffi-
LA — A única d mais de 3.QQ0
clientes atendidos eN.F. de pre*-
tação de servia». Of bobo,
coz., cop., motoristas, orrumad.
e secretárias c/ garantia contra-
tuol e refs. 390-8940/ 350-
5179.,
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Fusão levaria
à confrontação
Brasília—Continua pendente da defini-

ção da política oficial o destino das nego-
ciações para fusão das legendas partida-rias oposicionistas. No momento, o Sr Ulys-
ses Guimarães continua a preconizar a
adesão de todos ao PMDB, único Partido
oposicionista já registrado, o Sr Tancredo
Neves a admitir fundamento à argumenta-
ção do Senador Teotónio Vilela e o Sr
Brizola mais preocupado em organizar seu
próprio Partido e em entender-se com Lula
do que em examinar outro projeto que não
seja uma aliança (náo a fusão) dos diversos
Partidos que se opõem ao Governo.

O Sr Teotónio Vilela, que assumiu a
vanguarda das negociações, está confiante
em que dentro de alguns meses tornar-se-á
inevitável a reaglutinaçào da Oposição co-
mo única forma de resistir ao movimento de
retrocesso da abertura. Resultante, segun-
do afirma, do modelo econômico adotado
pelo sistema. Esse modelo representa, parao Senador, uma opção em favor das multi-
nacionais, cujos interesses estariam a im-
por o achatamento salarial e o fim da
abertura social, conforme teria ocorrido no
episódio que considera exemplar de São
Bernardo do Campo. Tendo sido testemu-
nha e de certo modo participante dos acon-
tecimentos, ele entende que se caracterizou,
sobretudo no dia Io de maio, que toda a
repressão estava sendo diretamente co-
mandada do Palácio do Planalto.

Segundo essa versão, o General Milton
Tavares de Souza, que comandou as opera-
ções, recebia instruções diretas do General
chefe do SNI, Otávio Medeiros, estrela em
ascensão na constelação palaciana. O Co-
mandante do II Exército sabia de muita
coisa mas não sabia de tudo e as autorida-
des estaduais de São Paulo não sabiam de
nada. Apenas operavam segundo palavrasde ordem que recebiam num procedimento
que as teria deixado ressabiadas. O Sena-
dor Vilela atribui ao grupo palaciano —
constituído, segundo ele, petos Generais
Medeiros, Golbery, Venturini, Walter Pires
(Ministro do Exército) e pelo ex-Major Hei-
tor Ferreira — a decisão, de paralisar o
processo de abertura, para impedir suaextensão ao campo social e tumultuar o
frocessopolítico-eleitoral. 

Os demais mem-
ros do Governo estariam na periferia, sal-vo o Sr Delfim Neto, que, como mentor da

Íwlítica 
econômica, daria diretrizes de sus-

entação do modelo.
O Senador Tancredo Neves aceita par-ciálmente a argumentação do Sr Vilela,

principalmente no que se refere à influência
do modelo econômico no processo político-social mas não examina outros aspectos da
formulação do representante de Alagoas. O
presidente do PP considera prematura,mas não fora de propósito, a idéia da fusão,a qual, a seu ver, somente poderia ocorrer
na hipótese de o Governo adotar simulta-
neamente o voto distrital, a sublegenda
para senador e governador e a vinculaçáo
geral de votos. Nessas condições, a fusão se
tornaria uma condição da sobrevivência
das oposiçôes, orientando-as para uma rea-
glutinação. Essa idéia o Senador a defende
em caráter pessoal por não tê-la ainda
discutido dentro do seu Partido e por estar
na expectativa dos próximos movimentos
do Governo.

O Sr Ulysses Guimarães, abrindo as
portas do PMDB, não parece admitir outra
hipótese áejusão que não seja sob o abrigo
da sua legenda, entre outras coisas porreter ela o núcleo do extinto MDB e por ter
sido a primeira a obter registro da Justiça
Eleitoral. O Sr Leonel Brizola por enquanto
não abre mão de uma legenda trabalhista,
na expectativa ainda de somar forças como PT de Lula. Mas o Sr Vilela pensa chegar
a todos eles e prosseguir no seu proseli-tismo.

A fusão teria como núcleo a proposta deum modelo econômico alternativo e, emconseqüência, a adoção da tese da convo-cação de uma Assembléia Nacional Consti-tuinte. Essa tese, aliás, volta a prosperarna Oposição como único caminho pararestaurar as condições da implantação deum regime autenticamente democrático. ODeputado Magalhães Pinto, presidente dehonra do PP, tem feito declarações em favordessa tese, adotada pelo PMDB e pelascorrentes trabalhistas, com o apoio atémesmo do Sr Jânio Quadros, que se incluicomo membro dessa corrente.
O Governo recusa obviamente a tese daConstituinte e tentará prosseguir na refor-

ma gradual do direito público vigente. Masa eventual reaglutinaçào dos grupos oposi-
cionistas representaria uma confrontação
em escala nacional capaz de levar o debate
político a estágio aaamente emocionali-
zado.

A coincidência

Defende o Ministro da Justiça a tese dacoincidência dos mandatos, a seu ver indis-
pensável num país como o nosso no qual aseleições se disputam em áreas estaduaismudo amplas, exigindo dispêndios de re-cursos e ãe energia fisica e intelectual ex-traordinários. Mas, acrescenta, "se me de-rem o voto distrital, aí eu concordo com aincoincidência". O distrito reduz a área deoperações e diminui os dispêndios econômi-cos. Com ele. tornar-se-ia viável realizareleições de dois em dois anos, corno aconte-ce em quase todas as nações democráticas,
nas quais sistematicamente se adota o votodistrital.

Carlos Castello Branco
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PDS já admite
retirar emenda
das diretas

Brasília — No comando do PDS admitiu-se ontem
que o Governo poderá vir a retirar a proposta de emenda
à Constituição que restabelece as eleições diretas para
governador e um terço dos senadores, vindo a reapresen-
ta-la somente um mès, depois, a Sm de que a alteração'
constitucional só ocorra no final de novembro.

Dessa forma, a sua aprovação só seria feita perto do
inicio do recesso parlamentar de fim de ano. Com isso, o
Governo estaria transferindo para 1981 a abertura do
processo de sucessão nos Governos dos Estados, para
dar tempo ã efetiva cristalização do atual quadro parti-
dário.

*
Teme o Palácio do Planalto que o jogo regimental

que hoje se processa em torno da retirada de assinaturas
para que a proposta de emenda que restabelece as
prerrogativas do Congresso tramite mais rapidamente e
seja votada ainda este ano, carregue em sua esteira a
chamada emenda Abi-Ackel, relativa às eleições diretas
para governador e senador, e também ela tenha anteci-
pada a sua aprovação.
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RESERVE JA.
MAS imoÈ

UNEA C AGÊNCIA MARÍTIMA LTOA.
Av. Rio Branco, 4 ¦ 2,° - Fone: 233-5422
End. Teleg. COSTALINE
Telex: 021-21395
RIO DE JANEIRO/RJ

80 CRUZEIROS DE 81

15 Saídas a sua escolha
TOTALMENTE FINANCIADOS

GARANTINDO CÂMBIO DE HOJE. VIAJANDO EM 1981
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cruzeiro CARIBE
PANAMÁ — MÉXICO — USA

Um dot maii requintado» Cruztiros Marítimo* è bordo do lu. uoto tranw-
tllnlico EUGÊNIO C, Mcalando am Trinidad», Cur»ç«a, Pliumé IColon), S.
Andréa, Cozumal, Ntw Orlaans, Miami, Capa Cenavarel, Nataau, San Juan,
St Tboma», Barbados.
SAlOA: 05 FEVEREIRO 81 — REGRESSO: 08 MARÇO 81

Onde USS 2.766,00

TERRA DO FOGO
22 DIAS

' StldM — Nffrio
03 JAN. — ENRICO C
18 JAN. - EUGÊNIO C
28 JAN. — FEDERICO C
Preço médio p/ pauoa tí banhairo — USS 1.966,00

aáfl MANAUS
26 DIAS

Salda* — Navio
08 JAN. - ANDRÉA C
24 JAN. - ENRICO C
02 FEV. - ANDRÉA C
Preço médio n. peaao* tí banheiro — USS .050,00

NATAL
BUENOS AIRES - 10 diu — Salda: 1B Du. - ENRICO C - US* 820,00
SALVADOR - 07 dial - Salda: 20 Dat - ANDRÉA C - USS 450,00

REVEILLON
MAR DEL PLATA - 14 diaa — Salda: 26 Du. - ANDRÉA C - USS 1.215.00
SALVADOR - 08 dia» - Salda: 27 Du. — ENRICO C - USS 906.00

PRATA mu
ANDRÉA C - 11 diaa - Salda: 10 Ou. - USS 815.00
ENRICO C - 12 diaa - Saída: 16 Fav. - USS 986,00

CARNAVAL
SALVADOR - 07 diu - Salda: 27 Fav. - ENRICO C - USS 540,00
BUENOS AIRES - 11 diaa — Salda: 28 Fav. - ANDRÉA C - USS 1.080.00

RESERVE JÁ A SUA CABINE

southatlantic
AV. RIO BRANCO, 156 grs. 636/625/626

Tels 262-4812 (Pabx); 262-1265; 262-1025
Emljr 0800347006

abreu COM ABREU O MUNDO E SEU abreu

-UROPAI GfcA lSACA LONERESEUR0PA «j™ fig»
MARAVILHOSA Mi««npiRTf ESCANDINAVA mediterrâneo países de leste MEaIUANU MARAVILHOSA

INÍCIO EM LISBOA

Maio.
.29. Junho 5.12....
19.23.26,28.29.X
Julho 1.2.3.4.5.7.10.17.
24.31 -Agosto 7.14,2128
Selembro 16,17,18,20.25
Outubro 2,9

35diM
preçoterrestredesde

USS 2.074

PAISES DE LESTE
INICIO EM LISBOA

Junho 21.28
Julho 5,12
Agosto 2,9
Setembro 20 27

34 dias
preçoterrestredesde

USS 2.308

INÍCIO EM LONDRES
Junho 29
Julho 6
Agosto 3.10

28 dias
preçoterrestredesde

US$2.268

INICIO EM LONDRES
Julho 25
Agosto 1.29
Setembro 17

25 dia»
preçoterrestredesde

USS 1.580

INICIO EM ROMA

Junho 26
Julho 24.31
Agosto 7
Setembro 18
Outubro 23

29 dias
preçoterrestredesde

USS 1.941

SAÍDAS 00 WASILIMO

Junho 23,30
Julho 7
Agosto 18
Setembro 8
Outubro 6

22 dias
preçoterrestredesde

USS 1289

SAÍDAS DO BRASIL 1M0

Junho 30
Julho 7.14.21.28
Setembros. 22

21 dias
preçoterrestredesde

USS 1.980

EUROPEU ESCANDINÁVIA
INICIO EM LISBOA

Junho 16
Julho 14
Agosto 18
Setembro 1S

SOdias .
preçoterrestredesde

USS 2.792

INlCK) EM LISBOA
Junho 24
Julho 29
AgostoS

36 «as
preçoterrestredesde

USS 3.240

BilBWB
INlCK) EM LISBOA

Maio
Junho 4
Julho. 2.9.16

23 dias
preçoterrestredesde

USS 1.306

INÍCIOEMPARIS
Julho 29
Setembro. 2.16

26 dias
preçoterrestredesde

USS 1.809

SAÍDAS OOBRASIUWO

Junho 4'.25.28 Julho 2.
5,9,12,16.19.23,26,30
Agosto 20
Setembro 17,24
Outubro 8.29-
Novembro 12
8.19.26 e 30 dias

preçoterrestredesde

USS 585

SAÍDAS DO BRASIL 1M0

Junho 23.30
Julho 2
Agosto IB
Setembro 8
Outubro 6

15,21.28.
33e44dias

preçoterrestredesde

USS 975

SAÍDAS DO BRASIL 1M0
JUNHO 3
Junho 15.22. 29
Agosto 5.12
Setembro 23
Outubro 7

22 dias
preço terrestredesde

USS 1.840

CHILE ÁFRICA adorávelI CHINA ÁFRICA MEX,C0
MARAVILHOSO -r qÍwta JÂPA0 FASCINANTE e_marayjlhas ! JJSÃl.

SAÍDAS DO BRASIL 19B0

Quintas. Sábados,
Domingos
ILHAS DE PÁSCOA
LAGOS CHILENOS
BUENOS AIRES
BARILOCHE

10.13.15 dias
preçotettestredesae

USS736

T. SANTA
SAÍDAS DO BRASIL 1960

Junho 30
Julho 7.14,21.28
Selembro 8.22

17,20,25 « 37 dias
I preçoterrestredesde

t USS 1.690

do pacífico ! HAWAI
SAlOAS 00 BRASIL 1980

Junho 25.3U
Julho 2, 7,9,16.23
Selembro 3.8.17,22

24 dias
preçoterrestredesde

USS 2.030

SAÍDAS DO BRASIL I9B0

Junho 23,30
Julho?, 14,21
Setembro 1,15

19,22.27,30.47
e 55 dias

preço terrestre Oesde
USS 2.170

r SAÍDAS DÒ BRASIL 1980

Junho 30
Julho 7.14.21.28
Setembro 8.22

12.37,41 e 48 dias
preçoterrestredesde

USS 860

SAÍDAS 00 BRASIL 19B0

Junho 25.30
Julho 2, 7,9, 16.23
Setembro 3,8,17.22

16 dias
preçoterrestredesde

USS 1280

VOLTA AO

SAlOAS DO BRASIL 1900

Junho 25.30
Julho 2. 7.9.16.23
Setembro 3.8.17,22

47 dias
preçoterrestredesde

USS 3.950
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Marcílio ameaça romper com
liderança do Governo que
obstrui suas prerrogativas

Brasília — A presidência da Câmara romperá
relações políticas com a liderança do PDS se esta
insistir na obstrução do projeto de emenda consti-
tucional que restabelece as prerrogativas do Con-
gresso Nacional. Essa ameaça foi feita, ontem,
pelo Deputado Flavio Marcílio ao Deputado Nél-
son Marchezan, durante uma áspera discussão
que os dois mantiveram pelo telefone.

A discussão ocorreu depois que o Presidente
da Câmara soube que o líder governista estava
completando, com assinaturas de parlamentaresdo PDS, o quorum regimental de subscrições em
projetos de emenda constitucional que o Sr Flá-
vio Marcílio tinha desfalcado conseguindo a reti-
rada das assinaturas de deputados da Oposição.
SEM CULPA

Insiste o Sr Flavio Marcílio
na tese de que o primeiro signa-
tário de um projeto de emenda
constitucional é o seu autor, e
nisso tem o apoio do próprioRegimento do Senado, que em
seu Art. 280 estabelece que a"retirada de proposições em
curso no Senado é permitida: a)— A de autoria de um ou mais
senadores, mediante requeri-
mento do único signatário".

Ontem pela manhã, ao tomar
conhecimento de queja Sr Nél-
son Marchezan mandara reco-
lher assinaturas de parlamen-
tares do PDS, a lim de encami-
nhá-las à secretaria do Senado,
para impedir a devolução das
emendas, o Sr Flavio Marcílio
ligou para o lider do Govemo e
lhe declarou que não aceitava
aquele comportamento. Caso
ele insistisse, passaria a tratá-lo
apenas como um lider de Parti-
do, e não como lider da Maioria.

Mais tarde, em contato com
os jornalistas, o Presidente da
Câmara confirmou que levará
seu ponto-de-vista à direção
dos POS e à bancada, caso se-
jam frustradas suas tentativas

regimentais de abreviar a tra-
mitaçáo de emenda elaborada
pela comissáo suprapartidária.

Acrescentou o Sr Flavio Mar-
cilio que a proposta de emenda
de iniciativa do Poder Executi-
vo, que relntroduz o princípio
da eleição direta para Govçrna-
dor, está logo depois da propôs-ta de emenda do Poder Legisla-
tivo na relação feita pela Mèsá
do Congresso. E essa proximi-dade está atrapalhando o
apressamento da apreciação da
proposta de emenda que àevoV-
ve as prerrogativas do Congres-
so. segundo ele está sabendo."Mas isso náo é minha culpa,
explicou o Sr Flavio Marcílio.
pois a proposta de emenda da
comissáo suprapartidária po-deria ter sido anexada ao proje-to do Deputado Ralph Biasi.
que acaba com a aprovação tá-
cita de projetos do Govemo na
Câmara por decurso de prazo.
Se a liderança do PDS falhou
na sua estratégia, ao náo permi-tir a anexaçáo na oportunidade
da leitura da proposta de emen-
da do Deputado Biasi, queocorreu há mais de um més, a
culpa náo foi minha", comple-
tou o Presidente da Câmara.

Marchezan confirma
briga e anuncia paz

O lider do Govemo na Cama-
ra, Deputado Nelson Marche-
zan, confirmou ontem que che-
gou a discutir com o Presidente
da Câmara, Deputado Flavio
Marcílio, "quando defendemos
com veemência nossas posições
e ele tomou a insistir—ele joga
tudo, tudo nisso. Atualmente
na retirada das assinaturas das
emendas que estáo à frente da-
quela das prerrogativas para
que ela tramite mais rápido".

Não explicou o lider o teor da
discussão. Mas admitiu que ela
foi áspera. Disse que no mo-
mento tudo estava bem entre
ele e o Deputado Flavio Marci-
lio, chamando a atenção do
próprio repórter que assistira,
uma hora antes, ele entrar no
gabinete do Presidente da Cá-
mara, ficar alguns momentos a
portas fechadas com o Sr Mar-
cilio e os dois saírem de lá abra-
çados.
PACIFICADOS

Por volta das 17h, o Deputa-
do Nelson Marchezan deixou o
seu gabinete e dirigiu-se ao ga-
binete do Presidente da Cama-
ra, onde entrou sorridente. Na
ante-sala, o Sr Flavio Marcílio
dava uma entrevista sobre a
retirada das assinaturas das
emendas, anunciando a atitude
que tomaria à noite, na sessão

Campos
elogia o
Governo

Campo Grande — O Embai-
xador Roberto Campos disse
ontem "que as medidas toma-
das pelo Govemo para conter a
inflação são corretas, se aplica-
das com firmeza devem produ-
zir os resultados esperados".

O Sr Roberto Campos, que foi
recebido por antigos integran-
tes da extinta UDN, entre eles
os ex-Govemadores José Fra-
gelli e Fernando Corrêa da Cos-
ta e pelo Desembargador Leão
Netto do Carmo, presidente do
Tribunal de Justiça, assegurou
que acredita, "em eleições dire-
tas em todos os níveis de forma
coerente com o pensamento da
maioria".

do Congresso. Tomou o Presi-
dente da Câmara pela mão, in-
terrompeu a entrevista, ambos
riram e se trancaram no gablne-
te por uns 10 minutos. Quando
saíram, abraçados, o repórter
perguntou:

Como é, tudo em paz?Tudo em paz, tudo em paz— respondeu o Deputado Mar-
chezan dirigindo-se á saída.

Nós não brigamos. Náo po-
demos brigar — acrescentou o
Sr Flavio Marcílio.

Se nós brigássemos, eu
acho que ficaria em inferiorida-
de — disse o Sr Marchezan —
porque eu sou bem maior do
que o meu presidente e ele iria
lançar mão de meios mais for-
tes, poderia me dar um tiro, e
de um tiro eu náo escaparia.

Um amigo do Sr Flávlo Mar-
cilio, que se encontrava na an-
te-sala, brincou: "É, um tiro é
brincadeira". O Sr Flavio Mar-
cilio, ainda rindo, já se despedia
do Deputado Marchezan, quan-do acrescentou, olhando paraos presentes, em tom de blague:"Eu nunca teria a coragem de
dar um tiro nele. Contratava
era um pistoleiro bom pra fazer
o serviço".

Todos riram e o Deputado
Nelson Marchezan deixou o ga-
binete do Presidente da Cã-
mara.

Abi-Ackel
recebe
socialistas

Brasilia — Acompanhados
pelo Deputado Antônio Carlos-
(PT-MT), dois representantes
da Convergência Socialista fo-
ram ontem recebidos, fora da
agenda, pelo Ministro da Justi-
ça, com quem foram reclamar
por dois atentados a bomba
contra as sedes do Rio e São
José dos Campos, assumidos
pelo Comando de Caça aos Co-
munistas.

Os dois representantes da
Convergência, Jorge Pinheiro e
Mário Jahu, permaneceram na
sala do 8r Abi-Ackel durante
cerca de 30m>

MIAMI - DISNEY
PARTE TERRESTRE

US$470
Incluindo:

WASHINGTON e WORK US$ 648
MÉXICO e ACAPIIXO US$ 921
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Intercâmbio Cultural
Pan jovens de 15 a 18 «nos que, como você, querem aprender

bem o Inglês, além de conhecer novos costumes e oulros povos, a
A. Brasa criou o Programa de Intercâmbio Cultural.
Você passará um ou dois semestres escolares inesquecíveis nos
Estados Unidos, morando com uma família americana e freqüentando
excelentes escolas.
Você vai aproveitar muito mais do que imagina, e não perderá o
semestre aqui.

Se você já passou da idade do intercâmbio.
Para você que tem mais de 17 anos, c deseja fazer do Inglês o

seu segundo idioma, estude na Universidade de Oklahoma.
Lá você terá aulas de Inglês intensivo, aulas e testes preparatórios
para os exames de TOEFL e todas as facilidades para a prática de
esportes, além de morar na própria Universidade.
Venha conversar conosco. Aproveite estas oportunidades!

Últimas vagas. Amplo financiamento.

Rua Visconde de Pirajá, 595 • 5Pandar/508 • Fone:(021) 274-2193
Rio de Janeiro - RJ

FILIAIS: Porto Alegre, Florianópolis, Sáo Paulo,
Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.
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Sarney diz que sublegenda
só para eleição municipal

tiroiilici/Fnfc' -ir Sonic, tf*

Brasília — Com a autoridade de presidentedo'Partido do Governo, o Senador José Sarney(MA), afirmou ontem que a extensão da sub-legenda para a eleição de governadores náoestá sendo objeto de qualquer apreciação peloGoVemo e que a posição do PDS é a que foidecidida pelo Presidente da República, Isto é,sua limitação ao pleito municipal.
, Com esta afirmativa, o dirigente partidáriopretendeu deixar entendido que as declarações

que tem sido feitas em contrario, Inclusive pelolíder da bancada na Câmara dos Deputados, 8rNelson Marchezan, não passam de opiniões
pessoais.

Descrença
Da-mesma forma, o Sr José Samey esclare-ceu que 

"a nível de Governo não há por en-
quanto qualquer decisáo arespeito de prorro-gaçáo de mandatos dos prefeitos"-.— E o Senhor vai negociar este assunto com• Oposição?

A pessoa a quem competirá isto se for o
caso, chama-se Ibrahim Abi-Ackel

O Senador pelo Maranhão disse ainda não
acreditai em fusão de Partidos

A própria dinâmica do processo político— observou ele — condenaria uma fusão Seria
um retrocesso Como se voltássemos aos tem-
pos do AI-5 com o artificialismo partidário.Hoje, os Partidos começam a exercer suas
funções políticas de decisão e de critica Há por
que pensar numa volta ao sistema do bipartida-
rismo. Acredito que o aprimoramento democrá-
tico só ocorrerá com os Partidos fortes e estes
só podem ser fortes se organizados, i

A uma indagação sobre se a candidatura do
Deputado Djalma Marinho á presidência da
Câmara poderia encontrar restrições, o presi-dente do PDS respondeu:

O Djalma é um companheiro de grandes
qualidades e acho legitima a sua aspiração a
ser candidato. Náo creio em restrições ao seu
nome, por isto mesmo.

Ministro prefere calar
p Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel,

disse, ontem, que náo há nenhuma definição
sobre a extensão da sublegenda para a eleiçáo
dé governadores. Ele revelou que a posição do
Governo sobre essa questão será divulgada
através do parecer do Senador Aderbal Jure-
má. .relator da comissão mista que examina
diversas propostas sobre sublegenda. A apre-
sentaçâo do parecer está marcada para daqui a
30 dias.

O Ministro defendeu ainda a unificação das

datas das eleições através da coincidência de
mandatos, como forma de evitar "transtornos
para as administrações", que seriam causados
pela realização de pleitos a cada dois anos.

Ele mostrou-se contrário á tese de que a
coincidência de mandatos confundiria o eleitor
pelo excesso de candidatos em que teria de
votar. O 8r Abi-Ackel afirmou que se é este o
problema, a solução seria promover uma sim'
pliflcação no sistema de votação.

Deputado revela pressões
Ò ,Üder do Governo na Câmara, Deputado

Nelson Marchezan, esclareceu ontem que, não
defende a extensão da sublegenda para todos
os níveis, mas apenas verifica que existem"setores Importantes" dentro de seu Partido
que desejam o dispositivo para as eleições de
governador, além da que existe hoje para verea-
dor, prefeito e senador.

Tais setores, conforme o Sr Marchezan, são
os qúe defendiam a formação de dois Partidos
de Governo e, quando foi decidida a formação
do Partido único, acomodaram-se através de
acordos regionais, mas se articulam agora em
busca de um espaço político que se julgam no
direito de exigir.1

!.:?'.¦ Diretas em 82
Â sublegenda para governador — disse ain-

da d líder — representa uma afirmativa de queem 1Ô82 haverá eleições diretas. Para ele, o
quadro hoje exige essa sublegenda porque a
rigor o pluripartidarismo ainda está em fase de
gestação. "Só em 1982 teremos efetivamente o
pluripartidarismo implantado no pais" — ob-
servpu.

Ao argumento de que a sublegenda para
governador pode ser o fator de aglutinação das
oposições, o Sr Marchezan responde dizendo
que esse não é o objetivo. Mas a não instituição
da sublegenda para governador, a seu ver, dará
margem a que a Oposição jogue com a divisão
do Partido do Governo, "e fique com as nossas
sobras"

Disse que não está disposto a se submeter a
esse jogo, e citou um exemplo concreto, o caso
do Pará: "Se o Governador Alaeid Nunes per-der com a sua sublegenda para a sublegenda do
Senador Passarinho, a ala do Senador Passari-
nho pode absorver o grupo do Governador, e
tudo bem. Mas se agora em 1982 não se estabe-
lece a sublegenda e o grupo do Senador Passa-
rinho ganha na convenção a primazia de lançar
o candidato, é claro que haverá a divisão real e
o Governador Alaeid irá para outro Partido".

Salientou que seu entendimento é o de quenesta fase transitória, a sublegenda para gover-nador é importante como fórmula mesma paraa implantação do pluripartidarismo. A idéia,
porém, é a de que ela, em todas as suas formas e
níveis, seja definitivamente sepultada em 1982.

Senador não crê na ampliação
O Senador Affonso Camargo (PP-PR) náo

acredita que o instituto da sublegenda seja
estendido para as eleições de governador, como
o desejam o lider do Governo na Câmara,
Deputado Nelson Marchezan (RS), e o Ministro
da Justiça, Deputado Ibrahim Abi-Ackel. "Náo
será ampliada a sublegenda porque o Presidên-
te dá República não quer e até prova em
contrário quem manda é ele".

Lembra o Senador Affonso Camargo que
atrás da extensão da sublegenda estáo vários
candidatos a governador, como os Srs Nelson
Marchezan e Ibrahim Abi-Ackel. "O próprio
Presidente da República, no entanto, sabe que
ela é Incompatível com o pluripartidarismo, o
que já' declarou. Não acredito que ele venha a
mudar de posição, pois foi multo enfático a
respeito".

Resistência

A resistência que o Senador Aderbal Jurema
(PDS-PE) vem opondo aos que pretendem am-
pilar a sublegenda para governador foi aponta-
da ontem, pelo Senador Camargo, como exem-
pio de quanto pode o parlamentar se tiver
independência. "Só temem as pressões os que
são fracos".

Autor da emenda constitucional que proíbe
a sublegenda em todos os níveis, que será
relatada pelo Senador Aderbal Jurema, na se-
gunda, quinzena de junho, o Senador Camargo
faz questão de lembrar o pronunciamento do
ex-Mtòistro da Justiça, Senador Petrônio Por-
tellá, contra este instituto, por ele classificado
de "excrescêncla".

Adverte o Senador Camargo que a possívelfusão oposicionista é uma reação contra os que

não desejam o pluripartidarismo e preferem se
esconder na sublegenda. "O próprio Presidente
da República tem conhecimento de que é ta-
compatível a sublegenda com o pluripartidaris-
mo, do que são provas estas suas declarações".

"A sublegenda é um instrumento que asse-
gura a plena mllitância entre correligionários,
em disputa de estrito limite local, mas unidos
na lealdade à mesma sigla, vale dizer, aos
mesmos princípios programáticos. Náo cabe o
argumento de que a sublegenda não se concilia
com o pluripartidarismo. Tal ocorrerá, se ex-
tensiva a todos os níveis. Limitada ao Munici-
pio, atende ãs finalidades e motivações de suas
lutas, sem reflexos prejudiciais à unidade do
Partido" (mensagem de 20/12/79, justificando o
veto a artigo da Lei de Reformulação Parti-
daria).

Na mensagem com que encaminhou a refor-
ma da Lei Partidária o Presidente da República
fez as seguintes afirmações:

"Revoga-se, ainda, a lei da sublegenda que
perdeu seu objetivo no contexto multipartidá-
rio, circunscrevendo-se o instituto ao munici-
pio, onde condições locais impõem a disputa
entre correligionários, embora integrados no
Partido pela identificação com os estatutos e o
programa, E náo é justo que adversários se
unam em coligações e correligionários não se
possam somar, igualmente, para fins eleitorais
no exclusivo plano municipal, o que em nada
colide com o concerto, a integridade e a unida-
de do Partido"."Como se verifica" — ponderou o Senador
Affonso Camargo—"o Presidente quer a suble-
genda apenas para o nivel municipal. Náo acre-
dito que ele não tenha força para manter sua
posição".

Governador defende a extensão
Recife — O Governador Marco Maciel vol-

tou a defender ontem a extensão da sublegenda
a todas eleições, para proporcionar aos Parti-
dos mais opções de candidatos e ao eleitorado
chance de escolher aquele que melhor estiver
habilitado a cumprir o programa partidário."Se a Constituição, através da Emenda n°

11, permite a existência da coligação, que é a
sublegenda suprapartidária, por que não haver
a sublegenda, que é uma coligação Intra-
partidária?", indagou o Sr Marco Maciel, frisan-
do que "nessa fase de consolidação da reforma
dos Partidos a sublegenda ainda é muito im-
portanto".

TERESMA
,., AGORATODO Dl AVIA BRASÍLIA.
SEMPRE BOEING 727 DA TRANSBRASIL
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VOCÊ NÂO ESCUTA DIREITO?
PODE CORRIGIR, SABIA?

AUDITIVO!
viennalonc

AJUDAM A V. OUVIR
E ENTENDER AS PALAVRAS

EM 12 PAGAMENTOS
SEJA QUAL FOR O GRAU DA SURQE7

Este comunicado serve unicamente para registro de uma operação financeira.

A *

Itaú-Rio S.A. Crédito Imobiliário
informa ter concedido o financiamento de

Cr$ 15.927.649,50
a

Imobiliária Pinto Auboim Ltda.

para a construção de 20 apartamentos de sala e 2 quartos,
na Rua Grão Pará, 108 - Engenho Novo • RJ.

Os recursos sào provenientes de depósitos na Caderneta
de Poupança Itaú.

V

ItaúZ ^A
Itaú-Rio S.A.
Crédito Imobiliário

Rua do Carmo, 8 - 3? andar.
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EMBUTE NO OUVIDO OE USO SOB 0 CABELO SEM MOLDE. SEM FIO

TESTE SEM COMPROMISSO EM SUA RESIDÊNCIA

hernes rERNANDES s.a. viennaloner
CtNTAO: »v.Rk> Sianco 133-1 f "andar

CENTRO: lgo Mactiadomoial
I0TAF060: R. Volunliins da Pátria 452 lon J
C0PACAI:Av Copacabana 542 Gr 309

C0PACAI:*» Copar.aD>na945SL106
NITERÓI: Cil Gomes Mathado 404/5¦

IPANEMA: Vi&c ííP.rju 4S7S12W
TIJUCA: Conde OeBonlm, 370SL 209
MÉIER Di»daCiu; i55Gr 601
«M0UHEIIIA: Mar.a Freitas96 Gr 601
PENHA:Av Brlsd(P-na24 CD-1'I. 

HTE: Rua Curitiba 689 Gr. 702
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Rua da Glória, 344.
Para você dar à sua
empresa a imagem
que ela merece.

Como será que as pes-
soas estão vendo a sua
empresa? Como uma
empresa moderna, dinâ-
mica, atraente, sólida e
cheia de futuro?

Se não for assim, o
melhpr que você tem a
fazerémudaraimageme
os escritórios da sua em-
presa. E mudar para me-
Ihor.

Mude para o Glória
Trade Center, um edifí-
cio projetado para rece-
ber empresas cheias de
garra, dinamismo e am-
bicão.
Andares corridos
com 500 m2e 10 vagas
de garagem.

Cada pavimento é um
espaço aberto à sua ima-

ginação. Sem pilares cen -
trais, para você dividir
como quiser.

É um conjunto com 6
banheiros, 2 copas e 20
metros de vista frontal
para os jardins do Aterro
do Flamengo.

A planta prevê a possi -
bilidade de divisão do an-
dar em dois conjuntos de
250 m2 corridos cada um.
Ambos de frente.
Um edifício para
receber grandes
negócios e investidores.

OGlóriaTradeCenter
vai dar uma boa imagem
à sua empresa desde o
hall de entrada: sólido,
suntuoso, todo em gra-
nito, espelhos e cristais.

A fachada é uma bela
combinação de colunas
de granito, vidros fumes
e esquadrias de alumínio
anodizado.

Um empreendimento:

COBRSA
COMPANHIA BRASILEIRA
DE EMPREENDIMENTOS

Rua da Glória, 190-4? andar - Rio

E agora
mude
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São ao todo 19 pavi-
mentos, sendo 13 para
escritórios e 6 para gara-
gem, com 10 vagas para
cada andar.

Um edifício pensado
para dar o máximo em
segurança, privacidade,
eficiência e conforto. E
moderno nos seus mini-
mos detalhes: ar condi-
cionado central, elevado-
res eletrônicos Otis, pre-
visão para telex, telefo-
nia e música ambiental,
sprinklers em todos os
andares.

Vista eterna para
a baia de Guanabara.
Em frente ao Metrô.

O ponto é excelente: à
porta da estação Glória
do Metrô, já em funcio-
namento, para deixar
você no centro da ci-
dade, sem depender de

automóvel e engarrafa-
mentos.

E do alto de qualquer
um dos seus andares, vo-
cê tem uma das mais be-
las visões do Rio. Nada
jamais será construído á
sua frente para roubar de
você essa vista maravi-
lhosa.
5 anos para pagar.
Entrega em setembro
de 80.

Pode planejar a sua
mudança. E para come-
car chame um de nossos
corretores aos seus escri-
tórios.

Você terá 5 anos para
pagar esse inestimável in-
vestimento em imagem,
prestigio e resultados.

Agora, se você não
quer imobilizar capital,
existe também a possibi-
lidade de locação por ar-
rendamento mercantil.

Vendas:

JUUO BOGORICIN IMÓVEIS
Rio - Av. Rio Branco,Í56 8? andar - Tel. 292-1122 (PABX)
262-3417 e 262-3375
Sâo Paulo - Av. Angélica, 1968 - Tel. 258-9333 (PABX)
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Procurador da República
decide denunciar Deputado
antes que STF o interpele

B.asília O Procurador-Geral da República,
Firmino Ferreira Paz, encaminhará ao Supremo
Tribunal Federal, na próxima semana, uma ação
de denúncia contra o Deputado João Cunha, que
assim não terá a oportunidade, conforme se pre-
via, de confirmar ou negar se quis ofender o
Presidente da República e as Ptorças Armadas, no
discurso que fez da tribuna da Câmara no dia 28
de abril.

O relator do inquérito, Ministro Rafael Mayer,
encaminhou ontem ao Procurador Firmino Fer-
reira Paz a fita gravada e o texto escrito do
discurso, para que este examine as peças e com
base nelas apresente a denúncia contra o Sr João
Cunha. A Procuradoria tinha também como alter-
nativa solicitar, como medida preliminar, a inter-
pelação do parlamentar.

invioláveis, porém, devem lem-
brar primeiro que essa imuni-
dade é limitada, nos casos de
crimes contra a segurança na-
cional".

Ao deixar de dar ao Sr João
Cunha a oportunidade de negar
ou confirmar a intenção do seu
discurso, o Supremo Tribunal
Federal está entendendo, assim
como o Tribunal Superior Elei-
toral, que a retratação não exi-
me um parlamentar de julga-
mento perante a corte. O Pro-
curador-Qeral da República en-
caminha nesta sexta-feira, ao
STE denúncia contra o Deputa-
do Getúlio Dias, por ter se refe-
rido ao Tribunal Superior Elei-
total como "latrina do Palácio
do Planalto".

iaiília'Fo.o Sonjo Rtgo

SUSPENSÃO DO MANDATO
O Sr Firmino Ferreira Paz

informou que decidiu propor a
denúncia na próxima semana,
por entender que a interpela-
çâo judicial do Deputado João
Cunha ocorrerá naturalmente
durante o julgamento. Após a
apresentação da denúncia, o
plenário decidirá ainda se a
acata ou não.

Dependendo ainda do exame
dessas peças informativas, o
Procurador-Geral da Republi-
ca requererá a suspensão do
mandato do Sr João Cunha, até
a decisão final do STF. Segun-
do o Sr Firmino Ferreira Paz, os
deputados e senadores, ao ex-
pressarem suas opiniões e vo-
tos, "devem lembrar que sâo

Mesa da Câmara deve
suspender processo

Durante a reunião da Mesa
da Câmara, ontem, o Deputado
Renato Azeredo (PP-MG), pe-diu a suspensão do processo
que tramita na Casa, contra o'
Deputado João Cunha (PT-SP),até que o STF julgue o caso.

O Sr Renato Azeredo está in-

cumbido pela presidência da
Câmara de examinar os desdo-
bramentos da decisão da Mesa
de proibir a publicação do dis-
curso do parlamentar paulista,considerado ofensivo às Forças
Armadas e ao Presidente da
República.

Rischbieter Governador
é testemunha empossa
de processo secretárioJL -Inmnn ftranrir O

Curitiba — A primeira teste-
munha a ser ouvida no proces-so contra os estudantes catari-
nenses acusados de ofender o
Presidente João Figueiredo na
incidente de Florianópolis, em
novembro do ano passeado, se-
rá o ex-Ministro da Fazenda,
Karlos Rischbieter. Apesar da
audiência estar marcada para o
dia 4 de junho, o ex-Ministro
nâo recebeu nenhum comuhi-
cado da Justiça Militar e jáhavia àté marcado viagem parao Rio de Janeiro naquele dia.

Por ser testemunha arrolada
pela defesa, o ex-Ministro da
Fazenda pode deixar de com-
parecer à audiência se quiser,conforme explicou ontem o
Juiz Carlos Augusto Morais Re-
go, da Auditoria da 5a Região
Militar. O Presidente Figueire-
do, o Governador de Santa Ca-
tarina, dois ministros, um sena-
dor, quatro Deputados, o presi-dente do Banco do Brasil e o
presidente da OAB de Santa
Catarina serão ouvidos por car-
ta precatória.

Já qualificados e interroga-
dos, os estudantes acusados de
ofenderem o Presidente Fi-
gueredo são: Hamilton Alexan-
dre, Adolfo Dias, Marise Lippel,
Rosângela de Souza, Ligia gio-vanella, Geraldo Barbosa e Nil-
ton Vasconcelos. Todos admi-
tem terem participado de uma
manifestação, na visita presi-dencial, mas negam ter ofendi-
do a honra do Presidente da
República.

O Juiz Carlos Augusto Morais
Rego informou que as nove tes-
temunhas de Santa Catarina
também serão ouvidos por car-
ta precatória. Uma vez ouvidas
todas as testemunhas, o quedeverá ocorrer até agosto, serão
apresentadas as razões finais
da defesa e da acusação. Ele
acredita que o julgamento po-dera começar em setembro.

Campo Grande — O Gover-
nador Marcelo Miranda, de Ma-
to Grosso do Sul, empossou on-
tem o novo Secretário de Saú-
de, o médico dermatologista
José Rondon Severo e o advo-
gado Osmar Dutra, na chefia do
Gabinete Civil, em substituição
aos Srs Walter de Castro e João
Leite Schimidt, que reassumem
suas cadeiras de Deputados fe-
derais na Câmara, em Brasilia,
a partir de segunda-feira.

O Governador Marcelo Mi-
randa solicitou aos novos Se-
cretários "esforços conjuntos
para uma administração nar-
moniosa com todos os órgãos
do Governo, porque quando ai-
guém erra quem paga é o Esta-
do e por extensão toda a popu-lação, que na maioria das vezes
nada tem haver com os erros".

Comissão
restabelece
autonomia

Brasília — Comissão mista
do Congresso Nacional apro-
vou, ontem, proposta de emen-
da constitucional do Deputado
Navarro Vieira Filho (PDS-MG)restabelecendo a autonomia
política dos municípios consi-
derados estâncias hidromine-
rais. O Deputado Nosser de Al-
meida (PDS-AC) destacou, em
seu parecer, a decisão da As-
sembléia Legislativa de São
Paulo, que devolveu a autono-
mia dos municípios hidromine-
rais.

O Deputado Nosser de Almei-
da sensibilizou a comissão mis-
ta quando afirmou que o impe-
dimento constitucional de se-
rem escolhidos, em pleitos dire-
tos, os prefeitos das estâncias
hidromlnerais é "uma verdadei-
ra aberração".

4 famosas gravuras de
Veleiros Antigos
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No ambiente mais sofisticado, a reprodução a
cores de um veleiro histórico como o "Dread-
uougbt" é sempre uma demonstração de bom

gosto e categoria.
Você pode adquirir agora as magníficas gravuras de 62 s
43 cm, coloridas à mão dos quatro clippers "Dread-
nought", "Red Jacket", "Shannon" e "Samuel Enderby".

GRÁTIS I
Se o seu pedido •

CERTIFICADO ÒTrESERVaIIG C Huftard 4 Cia Ltda.
Caixa Postal 2 467 - Rio dé Janeiro, RJ
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| PDT formaliza hoje pedido
de criação do seu bloco na
Câmara com 23 Deputados

Brasília — O Deputado gaúcho Alceu Colla-
res encaminhará hoje à Mesa da Câmara ofício
formalizando a criação do bloco parlamentar do"Partido Democrático Trabalhista" (PDT), com
23 Deputados. Em substituição ao Deputado Be
neditoMarcíT ~~ ' ~* •
rá hoje no PE
amazonense.

Depi
nedito Marcílio (SP). Que optou pelo PT, im
rá hoje no PDT o Deputdo Mario Frota, do

Magalhães Pinto, Thales Ramalho e Miro Teixeira coordenaram a reunião da bancada do PP

Marchezan aguarda votos da aceua
Oposição para prorrogação

Brasilia — O lider do Governo na Câmara,
Deputado Nelson Marchezan (RS), disse ter
convicção de que a Oposição "dará tantos
votos quantos forem necessários" para a apro-
vaçáo da proposta de emenda constitucional
do Deputado Anísio de Souza (PDS-GO), que
prorroga até 1982 os mandatos dos atuais pre-
feitos e vereadores.

Insistiu que o PDS não tem condições de
aprovar sozinho o adiamento das eleições mu-
nicipais previstas para novembro, mas assegu-
rou que os Partidos oposicionistas acabarão
concordando com a prorrogação de mandatos"porque o problema diz respeito a nós e todos
eles" e a proposta do Sr Anísio de Souza "é a
mais viável no momento".

Saída do impasse

Embora o lider Nelson Marchezan tenha-se
negado a comentar a declaração do Ministro da

'Justiça. Ibrahim Abi-Ackel, contra o adiamen-
to das eleições municipais por apenas um ano,
o Deputado Anísio de Souza admitiu que essa
idéia, lançada pelo vice-lider do PDS, Deputa-
do Bonifácio de Andrada (MG) "é uma porta
que pode dar saida para o impasse entre prorro-
gação e intervenção".

Ele reafirmou, contudo, que "o bom seria
que o Congresso votasse a prorrogação buscan-
do a coincidência das eleições", conforme prevêseu projeto. O Sr Anísio de Souza destacou quea maioria do Congresso é favorável à colncidèn-
cia de mandatos e disse ter informações de que"a Oposição aceita a prorrogação".Também defensor da coincidência, o presi-dente da Câmara, Deputado Flávio Marcílio
(PDS-CE), disse que a prorrogação dos manda-
tos municipais por apenas um ano "traz o
incoveniente de, logo no ano seguinte, haver
eleição parlamentar, o que é uma carga dema-
siadamente grande para nós. Deste modo, a
haver prorrogação, deve ocorrer com base na
realidade. Por dois anos, portanto".

Deputado diz que PDS quer eleição
O Deputado Carlos Chiarei!! (PDS-RS) foi

ontem ao Ministro da Justiça Ibrahim Abi-
Ackel, comunicar-lhe que "a maioria da banca-
da" do Partido governista na Câmara é contra a
coincidência de mandatos e a favor da realiza-
çào das eleições municipais ainda no primeirosemestre de 1981.

Explicou o Sr Carlos Chiarei- que "o único
braço legal do PDS sáo seus parlamentares"uma vez que o Partido náo está constituído, e
disse que comunicou ao Ministro Abi-Ackel quea maioria de parlamentares pedessistas conde-
na a tese da prorrogação por dois anos.

Num raciocínio que classificou "pragmáti-
co", o Sr Carlos Chlarelli disse não ver motivos
para adiar as eleições. Argumentou, em primei-

ro lugar, que elas são boas para a prática da
democracia.

Acrescentou que a situação atual das oposi-
ções onde há Partidos "em composição e outrosem decomposição" estimula os eventuais can-didatos do Partido do Governo a concorrerem.

A concidência de mandatos e, segundo o
parlamentar gaúcho, é "o maior crime que se
pode cometer contra um candidato", porque o
que vai acontecer" é a anulação de um voto emtrês por erro do eleitor". Para simplificar osistema eleitoral, hipótese considerada peloMinistro da Justiça, o Sr Carlos ChiarelU só vêuma saída: "instalar sistemas eletrônicos emtodo pais".

Baldacci pede mandatos de 5 anos
Embora defenda o adiamento do pleito mu-

nicipal deste ano, o Deputado Rafael Baldacci
(PDS-SP) pretende sugerir à direçáo e à lide-
rança do seu Partido um estudo mais amplo do
problema, com o objetivo de uniformizar todos .
os mandatos eletivos em cinco anos — de
vereador a Presidente da República.

Na sua opinião, a prorrogação tje mandatos
dos atuais prefeitos e vereadores deveria ser
decidida, náo como mais uma medida casuisti-
ca, mas para justificar uma reformulação do
calendário, capaz de assegurar eleições simul-
tâneas de governador, prefeito e vereador e,
numa outra etapa, de senador, deputado
federal e deputado estadual.

Além disso, o Sr Rafael Baldacci ponderaráao Senador José Samey e ao Deputado Nelson
Marchezan que o colégio eleitoral na eleição
presidencial seja formado de parlamentaresrecém-eleitos.

Atualmente, sáo os parlamentares quase em
final de mandato que integram o colégio eleito-
ral. Em 1984, por exemplo, se mantido o pleitoindireto à Presidência da República, o sucessor
do General Figueiredo será eleito pelos parla-menjtares federais e estaduais eleitos em 1982. É
este processo que o Deputado Baldacci acha
que deveria ser alterado, a fim de que o Presi-

dente possa ser votado pelo colégio eleitoral
renovado pelas umas.

Com relação ã uniformização dos mandatos
municipais, estaduais e federais em cinco anos,
o parlamentar paulista observou que as elei-
ções seriam realizadas no espaço de dois anos e
seis meses. Numa fase inicial, haveria o pleito
para governador (pelo voto direto), de prefeitose vereadores e, dois anos e meio depois, parasenador (extinto o mandato indireto), deputado
federal e deputado estadual.

O Deputado Rafael Baldacci, por outro lado,
acha muito difícil o Congresso aprovar a exten-
são da sublegenda ao pleito direto de governa-. dores. Comentou, ainda, que náo tem funda-
mento o receio de muitos políticos, de que seria
mantido o sistema de eleições indiretas de
governadores. .— O Governo só não apoiou a emenda do
Deputado Edson Lobão por questão de oportu-
nidade. Aí está a proposta de eleições diretas,
de iniciativa do Presidente Figueiredo. Duvidar
de sua aprovação não tem sentido e esta des-
confiança só está servindo para alimentar espe-
culações pessimistas e previsões derrotistas. O
pleito direto de governadores é uma realidade.
Duvidar disso seria jogar no caos político-institucional — disse ele.'

Planalto prefere a coincidência
O Palácio do Planalto nào apoia a prorroga-

çáo dos atuais mandatos municipais por ape-
nas um ano — idéia que vem sendo defendida
por vários parlamentares como forma de evitar
impasse em torno das eleições de 15 de novem-
bro — mas aceitará decisão do Congresso nesse
sentido. A informação é do subsecretário de
Imprensa da Presidência, Sr Alexandre Garcia,
que afirmou ontem que "o. Governo acha mais
conveniente assim como está", ou seja, quehaja coincidência das eleições em 1982, o que
pressupõe a prorrogação dos mandatos pordois anos.

Segundo o Sr Alexandre Garcia, o Governo
encara "com surpresa" a mobilização de parla-mentares, inclusive do PDS, pela prorrogação
por apenas um ano, pois "nos últimos anos o
Palácio do Planalto só ouviu pedidos para
coincidência, por razões financeiras e até fisi-
cas". Para o porta-voz, contudo, "esse assunto
de prorrogação ainda está apenas nos primor-
dios do exame. Por isso é muito cedo para se
decidir, por isso náo há uma manifestação
oficial a respeito".

Abi-Ackel mantém sua posição
O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel,

descartou ontem a possibilidade de adiar porapenas um ano as eleições municipais e reite-rou que o problema continua equacionado en-tre prorrogação dos mandatos de prefeitos evereadores ou a vacância dos cargos e a conse-
quente intervenção do Governo nas 4 mil pre-feituras brasileiras.-

Admitiu estar revendo algumas normas exi-
gidas pela lei de reformulação partidária, nosentido de facilitar a organização de novosPartidos. Explicou que a lei, tal como está,dificulta excessivamente o trabalho de criação
de novas agremiações, mas evitou discutir
quais modificações seriam promovidas por con-
siderar o assunto "suporifero".

Piada mineira

O Sr Abi-Ackel lembrou-se de uma antiga
piada mineira - "Como vai Minas? Minas
continua no mesmo lugar" — para negar dispo-
siçáo do Governo em negociar por apenas umano a prorrogação dos mandatos de prefeitos evereadores. "A questão das eleições municipais
continua posta nos termos em que sempreesteve" Assinalou que '"o tempo, a tornar aseleições a cada dia mais difíceis, senão impossi-veis de serem realizadas, e a disposição consti-
tucional que manda realizá-las" estabelecem"um típico confronto entre a ordenação consti-tucional e a legislação ordinária''

Reconheceu o Ministro Abi-Ackel que sua
declaração sobre os termos ent que está a"equação' das eleições municipais foi feita"tempestivamente' porém "sem nenhum cará-
ter de ameaça, mas apenas por amor à clareza"
Explicou que sua intenção era a de advertir

para a necessidade "de conduzir o processocom cautela, com lucidez, sem jogo para a
platéia, porque nós estávamos sendo empurra-dos pelos fatos para este dilema: ou prorrogarou nos defrontar com a vacância dos cargosmunicipais".

Disse que náo cabe ao Governo a responsa-bilidade pelo adiamento das eleições, mesmo
porque náo é ele quem as faz. "Quem fazeleições são os Partidos sob a fiscalização daJustiça Eleitoral."

Fusão das Oposições

Sobre a discussão em torno da reunificaçãodas agremiações oposicionistas comentou: "Os
partidos de oposição, em substância, já me
parecem unidos desde o seu nascimento. Todosvestem a mesma camisa."

Para ele, se as oposições "conseguissem su-
perar as enormes dificuldades causadoras desua própria separação e viessem novamente ase unir sob o império do mesmo estatuto e damesma liderança, e passassem a usar a mesmalinguagem, o prejuízo náo seria do Governo esim das oposições." Acredita o Sr Abi-Ackel
que "a diversificação de linguagem e de lem-
brancas é que faz com que as correntes oposi-cionistas ocupem espaços maiores e diversos
do universo político brasileiro.

O Ministro da Justiça afirmou que "a lei dereformulação partidária seguida das instru-
çòes do TSE, dificultou muito a organizaçãodos Partidos." Revelou-se "favorável à elimina-
çào de dificuldades dispensáveis de forma a queos Partidos possam se constituir com menosdificuldades."

ssa-
MDB

O Senador Leite Chaves (PTB-PR) nào acre-
dita no êxito das anunciadas gestões do ex-
Presidente Jânio Quadro, para reunificar os tra-
balhistas. "Não acredito, pois o Brizola não aceita
discutir o assunto" — frfsoi
CORAGEM

Já o Sr Alceu Collares con-
fessou-se surpreso com a "co-
ragem" do Sr Jânio Quadros,"que, depois de esbofetear a
face da «açào, volta sorriden-
te, sem preocupação e ofere-
cendo-se até para ser media-
dor de entendimento".

Apesar do registro do bloco
do PDT, os brizolistas mos-

adiamento
Brasília — A bancada do Par-

tido Popular na Câmara dos
Deputados reuniu-se ontem e
reafirmou a sua posiçáo contra-
ria a qualquer tipo de proposi-
çâo que represente o adiamen-
to das eleições municipais de 15
de novembro, ainda que seja
por apenas um dia, conforme
garantiu o Deputado Thales
Ramalho (PE), lider da ban-
cada.

Na reunião, ficou decidido
que a bancada do PP obstruirá
a Ordem do Dia se não for cria-
da logo a CPI da corrupção,
tendo o autor da proposta, De-
putado Walber Guimarães
(PR), acusado o PMDB de ter
apoiado o PDS em suas mano-
bras para impedi-la. Também
foi aprovada a proposição do
Deputado Jorge Vargas (MG)contra a reeleição de qualquerum dos integrantes da Mesa da
Câmara.
FUSÀO

O Deputado Miro Teixeira
(RJ), secretário-geral do Parti-
do, informou que já estão cons-
tituídas as comissões provisó-rias em 14 Estados e em quase 2
mil municípios. Espera receber
as comissões de outros Estados
nos próximos dias. Acha queentre os Partidos oposicionls-
tas o PP tem maior simpatia
popular e melhores possibilida-des eleitorais. O pedido de re-
gistro provisório do PP será en-
caminhado ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral em pouco tempo.

O primeiro a sugerir, em tese,
a fusão dos Partidos oposicio-
nistas foi o Deputado Juarez
Batista (MG), para quem devia
ser criada a comissão especial,
de três deputados, incumbida
de manter contatos "aproxima-
tivos" com parlamentares dos
outros Partidos de Oposição.
Em seu apoio, o Deputado Car-
los SanfAna (PDS-BA) adver-
tiu que o Governo pretende im-
por ao pais várias normas ca-
suístlcas, como a sublegenda
para governador e o voto distri-
tal, que tomarão impresclndí-
vel a unificação oposicionista.

A tese foi contestada peloDeputado Edson Vidigal (MA),
lembrando que todo o pais, nos
últimos anos, protestou, com
veemência, contra a camisa-de-
força do bipartidarismo. E a
pluralidade partidária lhe pare-ce essencial à implantação de
um sistema democrático. Por
outro lado, não aceitava o auto-
ritarismo do Deputado Ulysses
Guimarães (SP) para quem to-
dos deviam aderir ao PMDB,
citação que levou vários depu-
tados do PP a sorrirem. O quelhe parecia recomendável era a
reformulação da lei eleitoral pa-ra permitir a soma de votos nas
eleições proporcionais.Foi, de imediato, contradita-
do pelo Deputado Márcio Ma-
cedo (RJ) pois "o Governo está
interessado em pulverizar as
oposições". Apoiava, em conse-
qüência, a sugestão do De
putado Juarez Batista, mesmo
porque o Sr Ulysses Guima-
ráes, apesar de ser o presidentedo PMDB, náo refletia a posi-
ção de seus companheiros ao
criticar a fusão. A proposta do
Sr Juarez Batista foi transfor-
mada em sugestão à comissão
executiva provisória. '

O Deputado Ubaldo Dantas
(BA) lembrou que a bancada
havia, em sua última reunião,
fechado questão contra a pror-rogação dos mandatos dos
atuais prefeitos e vereadores.
Contudo, tinha conhecimento,
através dos jornais, de que
deputados do PP estavam com
propostas diferentes. Um, o Sr
Renato Azeredo (MG), queria a
prorrogação por um ano; outro,
o Sr Newton Cardoso (MG), pro-
punha a eleição dos prefeitos
pelas Câmaras dos Vereadores,
que seriam prorrogadas. Isto
náo lhe parecia correto.

Em seu apoio, o Deputado.
Carlos SanfAna disse que a
questão jã estava encerrada e
advertiu que o objetivo da pror-
rogaçào seria manter os cole-
gios eleitorais para futuras elei-
çóes indiretas. Como lider e
presidente da reunião da ban-
cada, o Deputado Thales Ra-
malho limitou-se a dizer que a
bancada já havia tomado sua
posiçáo e o assunto, portanto,
estava encerrado.

Leu, porém, carta do Depu-
tado Renato Azeredo, cândida-
to ao Governo de Minas Gerais.
Azeredo nega que tenha, em
qualquer ocasião, feito entendi-
mentos para a prorrogação dos
mandatos. Apenas, consultado
por uma emissora de televisão,
concordara em que se o Gover-
no restabelecesse as eleições di-
retas para governador, extin-
guisse o senador biônico e proi-bisse a sublegenda, assim mes-
mo em caráter pessoal, estudar
a possibilidade de serem adia-
das as eleições por um ano.

ÍSOU.
tram-se confiantes num en-
tendimento, a curto prazo,
com o PT de Lula. O Srs
Alceu Collares, José Maurício
e outros brizolistas, obser-
vando que estão cientes dos
entendimentos do Senador
Teotônio Vilela (PMDB) com
o Sr Lisâneas Maciel, volta-
ram a desacreditar na tese da"fusão" ou "federação das
oposições".

Antigo "brizolista"
adere ao PDS

Recife — O PDT — cujo futu-
ro nào é muito promissor em
Pernambuco — perdeu, ontem,
a maior chance de conquistar
uma ponderável parcela do
eleitorado da área metropolita-
na: o Prefeito de Jaboatáo, Sr
Geraldo Melo, que no final do
ano passado, homenageou o Sr
Leonel Brizola com um comi-
cio, passou para o PDS.

A sua decisão foi comunicada
à imprensa ontem à tarde, um
dia após ele ter mantido um
encontro com o Governador
Marco Antônio Maciel, a queminformou a sua iniciativa. Na
Assembléia Legislativa, parla-mentares situacionistas co-
mentaram que a ida do Sr Ge-
raldo Melo para o PDS "tem
algo a ver com os seus planosde disputar a Prefeitura do Re-
ciíe ou de ser Vice-Govemador
do Estado".
SEM CONFIRMAÇÃO

O principal articulador do
PDT no Estado, ex-Ministro
Osvaldo Lima Filho, não quiscomentar a decisão do Sr Ge-
raldo Melo, "sobre a qual não
tenho nenhuma confirmação
oficial". No início deste ano, o
Prefeito de Jaboatáo havia
mantido um contato com o Go-

vemador Moura Cavalcanti, vi-
sando a uma futura composi-
çào com o PDS, fato que foi
repudiado pelo Sr Lima Filho,"pois quem fizer acordo com
setores do Governo, estará
traindo a classe trabalhadora".

Jornais locais de ontem pu-blicaram uma entrevista do Sr
Geraldo Melo, criticando o Sr
Leonel Brizola. A tarde ao ser
procurado — por telefone — pe-Io JB, ele confirmou a saída do
PDT, e travou o seguinte diálo-
go com a repórter:— Como o Sr explica essa
entrevista de hoje, falando mal
do seu líder (o Sr Brizola)?Quais deles?O ex-Govemador Brizola.Meu líder agora é Figueiredo.
Já estou no PDS desde ontemexplicou laconicamente o Sr
Geraldo Melo.
O Prefeito de Jaboatáo — quesaíra do MDB "porque não po-deria ficar na mesma agremia-
çáo de Miguel Arraes" — abra-
çou o então PTB, e promoveuum comício com o Sr Leonel
Brizola que foi um fracasso,
pois náo chegou a reunir 1 mil
500 pessoas em um largo gigan-tesco, que ficou praticamentevazio. Agora foi para o PDS.
alegando que "o PTB nâo exis-
te mais".

Ex-Governador só
perderá 10 gaúchos

Porto Alegre — Apesar da
perda da sigla PTB para a Sra
Ivete Vargas, o Partido lidera-
do pelo ex-Governador Leonel
Brizola "náo sofrerá mais de 10
defecções no Rio Grande do
Sul", assegurou, ontem, o lider
do bloco trabalhista na Assem-
bléia Legislativa, Deputado
Carlos Augusto Souza. Ele
prestou informações baseado
em contatos que manteve com
dirigentes partidários dos_03

municípios gaúchos em que se
organiza o PDT.

O parlamentar ressaltou queo Partido manteve coesos os
seus blocos na Assembléia Le-
gislativa (13 Deputados dos 31
do extinto MDB) e na Câmara
da capital (11 Vereadores dos 14
do MDB), seus 35 Prefeitos e
sua comissão regional provisó-ria, "verificando-se apenas ai-
gumas defecções entre os nos-
sos 562 vereadores (dos 1 mil
137 que pertenciam ao MDB").

Trabalhistas não se
organizam no Piauí

Teresina — O novo Partido
do Sr Leonel Brizola (PDT) náo
será formado no Piaui. O grupo
de trabalhistas egressos do an-
tigo MDB que havia decidido
acompanhar o ex-Governador
gaúcho resolveu agora ingres-
sar no PMDB por considerar
infrutífera qualquer tentativa
de criar outra agremiação opo-
sicionista no Estado.

Ontem, o ex-Governador
Chagas Rodrigues, até entáo
principal aliado no Estado do
Sr Brizola, reuniu-se com a
cúpula do PMDB, autorizado
pelos seus correligionários, pa-
ra acertar a filiação dos traba-
Ihistas ao sucedâneo do MDB.

O presidente da comissão
provisória do PMDB, ex-
Deputado Federal Celso Bar-
ros, disse que "Chagas e todos
os nossos antigos companhei-

ros seráo bem-vindos. As portasdo nosso Partido estáo abertas
para eles, e cada qual será rece-
bido em conformidade com sua
respectiva importância poli-
tico-eleitoral".

Segundo ainda o Sr Celso
Barros, a decisão dos trabalhis-
tas foi mais do que acertada,"porque eles viráo fortalecer as
oposições, cuja tendência é
agrupar-se numa só sigla. Divi-
didos, com cada grupo em faixa
própria, corríamos o risco de
não atingirmos coeficiente elei-
toral, como ocorreu no pleito de
1978".

O Sr Chagas Rodrigues só
decidiu optar pelo PMDB de-
pois que ouviu dos Deputados
Ximenes do Prado e Themisto-
cies Sampaio que náo aceita-
vam formar o PDT no Piauí.

CCC faz ameaças" em Porto Velho "

Porto Velho — "Samuell, seu patife, é bom deixar de
estar do lado do povão e com mentira. Estamos na tua
pista. Já te avisamos mais de uma vez. Se continuares
nesta esquerda comunista te encheremos de bala de
qualquer jeito ateé o fim do mês."

Este é o texto da última carta recebida pelo Sr
Samuel Sales Saraiva o organizador do trabalhismo
brizolista em Rondônia, postada na agência da ECT
desta Capital e assinada pelo Comando de Caça aos
Comunistas.

Desenho da Bandeira

Ao apresentar queixa ontem no Io Distrito Policial
de Porto Velho, em nome do Sr Samuel Saraiva, o
advogado Osman Sá exibiu fotocópias de envelopes e
cartas de ameaça anteriormente recebidas pelo dirigen-
te trabalhista.

As cartas trazem, abaixo do texto, o desenho de um
retángulo com um losango em seu interior, sugerindo a
Bandeira do Brasil. Onde seria o círculo, estáo desenha-
das as letras CCC e, abaixo do desenho, a inscrição"Comando de Caça aos Comunistas. Já com muitas
cabeças."

Quem é Saraiva

Natural de Rondônia, 30 anos, o Sr Samuel Sales
Saraiva esteve até o ano passado fora do Território.
Voltou com um diploma de ciências políticas da Univer-
sidade do México e anunciou que ingressaria num
Partido de Oposição.

Pouco depois do ex-Governador Leonel Brizola re-
grassar ao pais, o Sr Samuel Saraiva apareceu em Porto
Velho com várias fotos suas ao lado do lider trabalhista
que usou para anunciar através da imprensa local que
iniciara a organização do PTB de Rondônia. Mesmo
depois que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a
disputa pela sigla do PTB em favor da ex-Deputada
Ivete Vargas, ele permaneceu na facção brizolista. Antes
de apresentar queixa na polícia sobre as ameaças, o Sr
Samuel Sales Saraiva tirou porte de arma e comprou um
revólver calibre 38. segundo disse "para usar só a noite".
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Figueiredo não gostou do leite de soja, mas garantiram-lhe que com açúcar fica bem melhor

Berlinguer
respeita o
novo PCB

Araújo Netto
Corres ponde ntt

Roma — Enrico Berlinguer,
secretário do Partido Comu-
nista Italiano, reafirmou on-
tem o propósito do seu Partido
de "respeitar as decisões que,
democraticamente, foram to-
madas pelo Partido Comunista
Brasileiro", ao decidir o alas-
tamento de Lúü Carlos Prestes
da secretaria-geral.

Respondendo a uma pergun-
ta do JORNAL DO BRASIL,
durante a entrevista que con-
cedeu ontem na sede da Asso-
ciação da Imprensa Estrangei-
ra, o lider mais importante do
maior PC ocidental comentou
a destituição de Luiz Carlos
Prestes com estas palavras tex-
tuais:

"Curiosamente, durante a en-
trevista coletiva que concedi
em Pequim, durante nossa re-
cente estada na China, um ou-
tro correspondente brasileiro
me indagou sobre a situação do
Partido Comunista Brasileiro.
Gostaria de precisar, antes de
mais nada, que nós conhece-
mos essa situação através de
informações jornalísticas e, de
nenhum modo, nos intromete-
mos na vida interna do PCB,
particularmente nestes últi-
mos episódios. Conhecemos o
companheiro Prestes. Sempre
tivemos por ele o maior respei-
to como combatente de longa

. data pela causa da emancipa-
ção das massas oprimidas do
Brasil. Mas, ao mesmo tempo,
respeitamos as decisões que,
democraticamente, foram to-
madas pelo PCB."

A um outro jornalista bra-
sileiro que quis saber de Ber-
linguer se conhecia o novo
secretário do PCB, Giocondo
Dias, o secretário do PCI
disse:

"Não o recordo. Mas é pos-
sivel que o tenha encontrado.
Não me lembro, porém".

Sobre uma possível aplica-
cão ou adaptação da linha
eurocomunista no Brasil ou
em outros paises america-
nos, Enrico Berlinguer disse
ainda: "A própria palavra
eurocomunista indica que foi
uma idéia ou uma proposta
imaginada e inventada para'a Europa. Provavelmente
existem idéias e diretrizes do
eurocomunismo que podem
ser válidas também em ou-
tros continentes".

Na mesma entrevista, que
teve a participação de mais
de 100 jornalistas estrangei-
ros e italianos, Enrico Ber-
linguer recusou-se a atender
a sugestão do correspondeu-
te do JORNAL DO BRASIL
de informar sobre as impres-
soes que está recolhendo da
campanha eleitoral pela re-
novação das administrações
regionais, dia 8 de junho. Não
quis confirmar ou desmentir
a tendência de uma conten-
ção das perdas de votos que,
desde 1979, o PCI vem so-
freodo.

"Sempre me recusei a fazer
previsões às vésperas de uma
eleição. Tudo o que posso di-
zer é que mobilizamos e em-
penhamos todo o Partido pa-
ra pôr uin freio à flexão que
tivemos nas últimas prévias
eleitorais. Pessoalmente, es-
timo que isso seja possível",
concluiu Berlinguer.
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Figueiredo experimenta
leite de soja e duvida
que alguma criança goste

Brasilia — O Presidente João Figueiredo provou e não
gostou do leite de soja produzido pela vaca mecânica,
pequeno aparelho desenvolvido pela Indústria Vanguarda
Mecânica, capaz de processar oito litros de leite por cada
quilo de soja, ao custo de Cr$ 5 por litro. O Presidente disse
que não acredita que "uma criança goste disso."

A Sra Léa Leal, presidenta da Legião Brasileira de
Assistência, que assistiu à exibição da vaca mecânica ao
lado do Presidente, na cidade satélite de Taguatinga, em
Brasília, apressou-se em explicar que estava faltando um
pouco de açúcar. O Ministro da Agricultura, Amaury Stábi-
le, informou que há seis destas máquinas em funcionamento
no Brasil, estando cinco delas em Estados do Nordeste.

Pedidos

Assediado por inúmeros pedidos, desde o aumento das
pensões pagas aos aposentados por invalidez até a reinte-
gração dos professores grevistas demitidos em 1978, o Presi-
dente João Figueiredo quase perdeu o seu bom humor
durante a rápida visita que fez à sede da Legião Brasileira de
Assistência (LBA), em Taguatinga.

Respondeu com certa rispidez à professora Vera Lúcia
Barbosa, do Centro Educacional Dois, que pediu sua Interfe-
rência para o retorno aos seus postos dos dirigentes sindi-
cais demitidos em 1978 pelo Governador Aimé Lamaison.
Com um gesto negativo com a cabeça disse."Não. Náo
mesmo."

O Presidente Figueiredo, acompanhado da Sra Léa Leal,
visitou as dependências da LBA. Só que não pôde ver muita
coisa porque todo o atendimento médico, por exemplo, foi
suspenso em virtude da visita presidencial. Em uma sala
destinada ao tratamento de pessoas idosas, o Presidente
Figueiredo encontrou um simpático garoto, de cinco anos
de idade.

Encaminhou-se então para cumprimentá-lo e foi logo
surpreendido: "O senhor me dô um velocípede." O General
Figueiredo apenas sorriu. Desceu então até o pátio interno
da LBA para uma conversa com a colegial Fernanda Araújo,
de 13 anos de idade, que lhe escreveu carta pedindo uma
visita ao seu colégio, em Taguatinga.

Um pouco inibida, a jovem foi logo fazendo suas reivindi-¦ cações. "Eu queria pedir ao senhor maior segurança paranós, colegiais, uma bolsa de estudos, e, como eu gosto muito
de inglês, uma outra bolsa só para esse flm." A presidenta da
LBA, antecipando-se ao Presidente Figueiredo, disse: "Pode
deixar que eu vou mandar buscar para você em Londres
uma bolsa especial. Bem bonitinha."

A mãe de Fernanda, D Maria, interveio no diálogo para
pedir ao Presidente um "decreto ou outra coisa qualquer"
para obrigar os "marginais, quando presos, a trabalharem".
O Presidente disse a ela que esse problema não era dele mas
do Governador Aimé Lamaison.

"Isso não resolve nada", acrescentou o Presidente Fi-
guelredo, disseentão a D Maria que o próprio Governador
do Distrito Federal já havia desenvolvido uma experiência
parecida, na "papuda", em uma colônia agrícola. "Eles
fogem e continuam matando. A gente dá trabalho pra eles e
eles continuam dando trabalho pra gente". E o Governador
Lamaison completou: "Os presos preferem ficar na cela sem
fazer nada. Nâo se pode obrigar ninguém a trabalhar."

Uma outra senhora, que não quis ser identificada, pediuao Presidente Figueiredo "uma pensáo honrosa para todos
os aposentados". O Presidente respondeu que, "se tivesse
dinheiro, o salário mínimo náo seria o atual" (Crt 4 mil). Mas
a senhora não perdeu o ímpeto dizendo ser o Presidente da
República um "homem de boa vontade". Completou ela que"graças a Deus e a Vossa Majestade as coisas iriam me-
lhorar".

Neste ponto o Presidente Figueiredo interrompeu o
diálogo e deu uma sonora gargalhada: "Não me chame de
Vossa Majestade porque depois a Oposição vai falar de
mim".

Terminada a conversa, o Presidente Figueiredo prepa-rou-se para entrar no Galaxie e retornar à Granja do Torto,mas, de repente, surgiu uma senhora em prantos pedindouma ajuda "pelo amor de Deus". Explicou ela ter perdido acasa e todos os seus pertences em conseqüência de umincêndio.
Disse à D Julieta Pereira que "se eu tivesse de atender a

todos os pedidos teria de dar 5 mil bicicletas, 15 mil bolsas-
de-estudos e 25 mil casas".
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Videla virá
ao Brasil
este ano
Rosental Calmon Alves

Correspondente

Buenos Aires — O Chanceler
Carlos Washington Pastor
anunciou ontem que o Presi-
dente Jorge Rafael Videla via-
jará ainda este ano ao Brasil,
para retribuir a visita oficial
realizada este mês à Argentina
pelo Presidente João Figueire-
do. Esclareceu, entretanto, que
ainda falta marcar uma data
de acordo com as agendas dos
dois Chefes de Governo.

O anúncio foi feito pelo
Chanceler argentino durante
um almoço com os jornalistas
argentinos credenciados no Pa-

. lácio San Martin, surpreendeu-
do até mesmo altos funciona-
rios da Chancelaria, que ainda
tinham dúvidas sobre a deci-
são de o Presidente Videla visi-
tar o Brasil. Na Casa Rosada,
funcionários da Presidência
também se disseram surpreen-
didos e náo quiseram confir-
mar o anúncio nem prever pos-
siveis datas da viagem.

A presença do Presidente Fi-
gueiredo na recepção comemo-
rativa do Dia Nacional da Ar-
gentina (25 de maio) causou
uma boa repercussão nos
meios oficiais de Buenos Aires.
Ontem, a imprensa destacou
que, em mais de 10 anos, foi a
primeira vez que um Chefe de
Governo do Brasil assistiu a
uma recepção na Embaixada
Argentina em Brasília.

Também o Chanceler Carlos
Washington Pastor comentou a
importância desse fato, em seu
almoço de ontem com os jorna-
listas argentinos, ao referir-se
ao bom nivel alcançado nas
relações entre o Brasil e a Ar-
gentina. O jornal Clarin, por
sua vez, assinalou que o Presi-
dente Figueiredo foi à Embai-
xada argentina contrariando
seus assessores, que considera-
vam negativo abrir uma exce-
ção que o comprometeria a as-
sistir a recepções em outras
Embaixadas, e dos seus medi-
cos, que aconselharam a náo ir
por causa de uma gripe.

Ao anunciar que o Presidente
Videla irá ao Brasil ainda este
ano, o Chanceler argentino ex-
plicou que, embora essa deci-
sáo já tenha sido tomada, não
se pode ainda falar em datas.
Confirmou, entretanto, que os
dois Governos já estão tratan-
do do assunto, para incluir a
viagem nas agendas dos Presi-
dentes Videla e Figueiredo.

O Chefe do Governo argenti-
no foi oficialmente convidado
a visitar o Brasil ao final da
visita do Presidente Figueire-
do a Buenos Aires, no dia 17.
Antes de receber o convite, ele
declarara a jornalistas brasi-
leiros que dificilmente poderia
aceitá-lo, porque está em fim
de Governo.

SP quer a
presidência
da Câmara

Brasilia — A presidência da
Câmara está sendo reivindica-
da pela bancada pedessista de
São Paulo, a maior representa-
çào com assento na Casa, em-
broa durante a reunião queseus integrantes realizaram on-
tem em Brasilia náo se tenha
apresentado nenhum cândida-
to do grupo ao cargo. Em ftin-
çáo dessa decisão, os parlamen-tares paulistas náo pleitearão
qualquer outra posição na Co-
missão Diretora daquela Casa
do Congresso.

. Entendem os deputados de
Sào Paulo, que a bancada vem' 
perdendo prestigio no Congres-
so, apesar de ser a mais nume-
rosa (29 membros), devido prin-cipalmente à desunião entre
seus integrantes. Mas essa si-
tuação poderá ser corrigida a
partir da luta comum pela pre-sidència da Câmara. Lembrou o
Deputado Rafael Baldacci queSào Paulo comandou o Legisla-
tivo federal durante muitos
anos, por intermédio dos Srs
Ranieli Mazilli, Batista Ramos
e Ernesto Pereira Lopes.

Marchezan nega
candidatura

O líder do Governo na Cama-
ra, Deputado Nelson Marche-
zan, assegurou ontem que nâo
será candidato à presidência da
Câmara e que considera o mo-
mento atual "muito cedo" parao lançamento de candidaturas,
embora jà tenha recebido a co-
municação oficial de dois pos-tulantes ao cargo, os Deputa-
dos Geraldo Guedes (PDS-PE)
e Djalma Marinho (PDS-RN).

Disse o lider que o Sr Djalma
Marinho, ao lhe comunicar queestava disposto a concorrer,
dentro do Partido, à presidên-cia da Câmara, revelou ter ouvi-
do do Deputado Flávio Marcí-
lio que este não pretende candi-
datar-se à reeleição. O Deputa-
do Geraldo Guedes fez-lhe
idêntica comunicação.

Caderneta de Poupança Bradesco
Informa ter concedido financiamento par,, construção cie empreendimento
imobiliário, na Rua Belisário Tâvora, 77 - Laranjeiras - Rio deJaneiro.com
posto de 30 apartamentos de sala, 2 quartos e vaya na garagem, à

M.S. ENGENHARIA LTDA.
E

VANGUARDA ENG. ECONSTR. LTDA.

valor Cr$ 35.021.245,27

AGENTE FINANCEIRO:

BRADESCO
IAnúncio de caráter informativo, nSo devendo ser interpretado como oferta de imóveis I

Jânio terá encontro com Delfim
São Paulo — O Sr Jânio Quadros recebeu

recado do Ministro Delfim Neto propondo um
encontro dos dois. Segundo o ex-Presidente, o
que o Ministro do Planejamento pretende "é
trocar idéias". O Sr Jânio Quadros declarou-se"cético em relação às medidas econômicas do
Ministro mas ele me garantiu nào ter dúvidas
de seus resultados no combate à inflação".

O ex-Presidente esclareceu que o Sr Delfim
Neto espera reduzir a inflação a 60% até o final
do ano e alcançar uma taxa lnflacionária com-
pativel com o nosso desenvolvimento a partirde 1981". O Sr Jânio Quadros ainda não decidiu
se viajará amanhã a Manaus para participar de
concentração do PTB, Juntamente com o SrGilberto Mestrinho e Sra Ivete Vargas.
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A mais recente contribuição da
João Fortes ao desenvolvimento
da Barra: um gasoduto de 5,5 km.

Em visita á obra, da
esquerda para a

direita os Srs.
Roberto Silveira,

Presidente da CEG;
Sebastião Teixeira.
Vice-Presidente da

João Fortes
Engenharia; Emílio
Ibrahim, Secretário
de Obras e Serviços

Públicos; José Carlos
Vieira, Presidente da

CEDAE. e
Hélio Carvalho,
Vice-Presidente

da CEG.

Hoje a Companhia Estadual de Gás
está fechando na Barra da Tijuca o
I Anel Metropolitano de Transmissão de
Gás do Rio de Janeiro.

Associando-se a esse esforço em dotar
o Rio do mais completo sistema de gás
canalizado do País, a João Fortes está
construindo com a orientação da CEG
um gasoduto ligado a esse anel, na altura
do trevo da Àv. das Américas/Via 11.

Ele tem 5,5 km e a tubulação é de
350 mm de diâmetro.

Sua implantação mostra a
versatilidade da construtora e demonstra
que a empresa que constrói edifícios
comerciais e residenciais também está
qualificada para obras industriais,

Os contratantes da João Fortes, a
exemplo dos iniciadores da obra do
Km 13,5 da Av. das Américas, sabern
que podem contar com a empresa desde
um pequeno detalhe no acabamei"0 de
urn prédio até a criação da infra-estrutura
necessária ao funcionamento de
qualquer empreendimento.

João Fortes
Engenharia
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Informe JB
Aprendiz

Em Brasília, quase afogada em boa-
tos, o mundo político contempla o desen-
rolar da prematura disputa pela Presi-
dència da Câmara dos Deputados. Cada
força interessada em conquistar espaços
move peças e sacrifica peões, nem sem-
pre com sucesso e freqüentemente de-
monstrando pouca habilidade.

A jogada mais arriscada desenvolve-
se, agora, no interior do projeto de emen-
da à Constituição, devolvendo prerroga-
Uvas ao Legislativo, preparada por co-
missão presidida pelo Sr Djalma Mari-
nho, tendo como relator o Sr Célio Borja.

A emenda é de autoria do Sr Flávio
Marcüio, atual Presidente da Câmara.
Ele se empenha por ela; está pressionan-
do deputados de todos os Partidos para
que retirem suas emendas da fila de
leitura, a fim de que a sua possa ser lida
em prazo breve.

Essa disposição do Sr Marcílio irritou
o Senador Luís Viana Filho, Presidente
do Senado. Surgiu crise entre as Mesas
das duas Casas. A crise enfraquece o
Legislativo e fortalece o Executivo, quan-
do o objetivo do Sr Flávio Marcüio é
exatamente o contrário.

Mas nâo é só. A emenda do Presidente
da Câmara prevê a eliminação do dispo-
sitivo constitucional que proíbe a reelei-
çáo dos integrantes das Mesas das Casas
do Legislativo.

Voüa-se assim ao sistema antigo,
quando um Deputado como o Sr Ranieri
Mazzili quase se transforma em Presiden-
te vitalício da Câmara. O então Deputa-
do José Bonifácio era o donatário da
primeira secretaria e o Senador Auro
Moura Andrade foi, durante oito anos, o
Presidente do Senado. Era difícil remove-
Io dali: ele tinha trunfos com os quais um
simples Senador não contava.

m ¦ ¦
O principio democrático da alternãn-

cia entre parlamentares no exercício da
direçáo das Casas Legislativas deve ser
mantido. E só será possível mantê-lo
proibindo-se a reeleição dos integrantes
das mesas. Não há outra fórmula.

O desagradável é que a legítima tenta-
tiva de restabelecer prerrogativas perdi-
das pelo Legislativo, que pode ser discuti-
da à luz do direito e da ciência política,
traz em si um lance menor da disputa
pela futura mesa da Câmara.

¦ ¦ ¦

Pois nisso tudo há indisfarçável jo-
gada.

Enquanto apresenta sua emenda e se
apressa na sua apresentação, o Sr Flávio
Marcílio dispensa-se de declarar que náo
será candidato à reeleição.

E tece elogios à candidatura do Sr
Djalma Marinho, que dificilmente encon-
trará entusiasmos no Palácio do Pia-
nalto.

a ¦ ¦

O Sr Flávio Marcílio ainda náo termi-
nou seu curso sobre Maquiavel.

Nada de novo
O Ministério da Justiça nega a exis-

tència de qualquer projeto, ou mesmo
intenção, no sentido de reformular a
atual Lei de Imprensa.

As declarações do Ministro Said Fa-
rhat, na Escola Superior de Guerra, são
interpretadas como discurso feito em tese
e, portanto, sem o compromisso de provi-
dências imediatas.

Na semana passada, o Ministre Abi-
Ackel, desconhecendo o caráter das afir-
mações do chefe da Secom, foi levado a
admitir estudos sobre a Lei de Imprensa,
na área do Palácio do Planatalto.

Mas depois da audiência com o Presi-
dente João Figueiredo, na segunda-feira,
o Ministro da Justiça constatou que não
há nada de novo no sentido de alterar a
legislação referente à imprensa.

do Comunista Francês, cujo projeto é de
sua autoria.

Foi prestista e volta prestista.
Algarobo

O Ministro Mário Andreazza declarou
que uma das soluções para o problema da
seca no Nordeste seria o plantio, em larga
escala, de algarobeiras.

A idéia não é nova. Proposta seme-
lhante foi feita pelo Sr Romero Costa,
Ministro da Agricultura do Governo Jà-
nio Quadros.

Se quiser colher subsídios para o pro-
jeto apresentado há 20 anos, o Ministro
Andreazza pode dirigir-se ã Usina Puma-
ty, do ex-Ministro da Agricultura, onde
existe vasta plantação de algarobeiras.

O Senhor do Bonfim
Tendo em vista a grande distancia que

separa o aeroporto de Salvador da igreja
do Bonfim, o Monsenhor Paul Marcinkus
recomendou que a bênção papal aos baia-
nos seja feita na catedral basílica, no
centro da cidade. Assim, o percurso não
será muito cansativo.

A nào ser que haja nova alteração no
roteiro, a igreja de maior devoção dos
baianos está praticamente excluída do
programa da visita de João Paulo II.

Os baianos entenderam os argumen-
tos de Monsenhor Marcinkus, mas fica-
ram decepcionados.

Consideram que, visitar a Bahia sem
conhecer o Bonfim, é como ir a Roma e
não ver o Papa.

Viagem

O suplente
Na bancada federal de São Paulo sur-

giram comentários sobre a possível no-
meação do Deputado málufista Natal Ga-
le, ex-presidente do MDB paulista, para a
Secretaria de Interior do Governo Maluf.

Mas há um obstáculo: com a licença
de Natal Gale, antigo liderado do Sena-
dor Orestes Quércia, assumiria o manda-
to na Câmara o primeiro suplente do
antigo MDB, o combativo político Darcy
Passos, que optou pelo PMDB.

Como será impossível demover Darcy
Passos de suas idéias, pensa-se em indi-
car para a Secretaria de Interior o Depu-
tado Maluly Neto.

Visita
As despesas do Governo brasileiro

com a visita do Papa João Paulo II estáo
orçadas em Cr$ 200 milhões.

A biologia e o poder
O professor Pierre Thuillier, da Uni-

versidade de Paris, está atualmente no
Brasil lecionando na PUC a convite da
UNESCO. Filósofo e historiador de ciên-
cias, Thuillier escreveu pequeno livro,
Socrate Fonctionnaire, contra o comodis-
mo e a falsa originalidade de muitos
intelectuais franceses; com isso granjeou
a ira e o ódio de escritores da Rive
Gaúche.

Atualmente ele se dedica a estudar os
problemas da sociologia e escreveu vários
artigos para a revista La Recherche, nos
quais discute a posição de biólogos mo-
dernos, que desejam explicar até a Histó-
ria, através da biologia. Um dos artigos
tem como titulo a pergunta: Les biologis-
tes vonl-ils prendre le pouvoifí

Sobre o mesmo tema ele pronuncia
palestra na UFRJ, dia 2 de junho, às 14h..

Redução
A alíquota do IOF para transações

realizadas por sociedades de crédito, fi-
nanciamento e investimento deverá ser
reduzida nos próximos dias.

A medida visa evitar que se onere
excessivamente o consumidor de bens de
pequeno valor.

E contribui para a democratização do
consumo.

Prestígio

Contrariando seus hábitos, pois tem
aversão a aviões, o arquiteto Oscar Nie-
meyer embarcou sábado passado num
jato e voou direto a Paris.• A viagem tem dois objetivos:

assumir o cargo de conselheiro ar-
tístico da UNESCO, para o qual foi recen-
temente nomeado e

inaugurar o edifício-sede do Parti-

Um episódio que ainda náo foi bem
divulgado.

No curtíssimo espaço de tempo em
que ocupou o Governo do Rio de Janeiro,
o Sr Hamilton Xavier assinou importante
convênio com a Caixa Econômica Fede-
ral, para a construção de Centros Sociais
Urbanos em todo o Estado.

Os documentos do convênio já esta-
vam prontos há algum tempo.

Esperava-se apenas uma boa oportu-
nidade para o Governo federal demons-
trar que deseja prestigiar o PDS do Esta-
do do Rio.

Em tudo o que for possível.

Lance-livre
O poeta Affonso Romano de SanfAn-

na lança hoje, em Juiz de Fora, seu mais
recente livro de poemas: Que Pais É Es-
te? e Outros Poemas. O Sr Francelino
Pereira não comparecerá, mas se se der
ao trabalho de ler o volume, terá enfim
resposta à sua famosa pergunta.

O líder do PDS na Câmara, Sr Nelson
Marchezan, nega divisões na bancada do
Partido, em relação ao adiamento das
eleições: "Nào há unanimidade, mas
também náo há divisão".

Aos 30 minutos da madrugada da ter-
ça-feira, um caminhão 'de obras parou na
Marquês de Abrantes; desembarcaram
alguns operários e teve início infernal
barulheira de arrebentação de asfalto.
Que só parou quando uma moradora des- -
ceu até a rua, chamou um guarda e fez
valer os seus direitos de passar uma noite
tranqüila.

O Reitor da Universidade de Brasilia,
professor José Carlos Azevedo, anuncia a
presença na Universidade, a partir de
julho, de escritores estrangeiros. O pri-meiro, em julho, será John Kennet Gal-
braith. E, no mês seguinte, Raymond
Arou. •'

O Presidente da Câmara, Deputado
Flávio Marcílio, fará conferência na Esco-
Ia Superior de Guerra no próximo dia 30.
Vai falar sobre a emenda constitucional
das prerrogativas au Congresso.

Chegou ontem ao Recif? o General
Reinaldo Melo rt«- Almeida, presidente
do Superior Tribunal Militar Veio fazer

inspeção de rotina na Auditoria da 7*
Região Militar.

Comissào do MEC integrada pelo Rei-
tor Ney Cidade Palmeira, General Bina
Machado e professor Raimundo Muniz de
Aragào, reúne-se hoje com os alunos da
Universidade Rural, que está em greve. A
comissão, que já ouviu a direção da Uni-
versidade, espera normalizar a vida da-
quela Universidade a curto prazo.

O secretário Emílio Ibrahim inaugu-
ra hoje o anel metropolitano de gás do
Rio, na Avenida Alvorada, na Barra da
Tijuca

O Juiz Américo Luz é o novo Ministro
do Tribunal Federal de Recursos.

O secretário-geral da Seplan, José
Flávio Pécora, fez ontem conferência so-
bre a importância do Brasil como forne-
cedor de bens e serviços, na reunião de
alto nível sobre cooperação técnica en-
tre países que a ONU está promovendoem Genebra

O cantor Luis Gonzaga comemora no
próximo sábado seus 50 anos de vida
artística, lançando, no Recife, o disco O
Homem da Terra.

O Ministro Ibrahim Abi-Ackel rece-
beu ontem, pela primeira vez desde queassumiu a Pasta, a visita de seu colega,
também mineiro, Murilo Macedo. Os
dois tomaram café pingado. Mas não
conversaram sobre a política do café-
com-leite, anterior a 30.

Aguarda-se o resultado da eleição.

(TH PUC PONTIFÍCIA COORDENAÇÃO'
UNIVERSIDADE CENTRAL DE
7. .Ia, ,2 ATIVIDADES

 CATÓLICA DE EXTENSÃO'

ANALISE ECONÔMICA OE INVESTIMENTOS
Professores: Paulo Henrique Soto Costa e

Murilo Bueno Kammer
Objetivo: proporcionar conhecimentos na área da

Engenharia Econômica que trata da avaliação e
comparação de projetos, incluindo não apenas
os instrumentos tradicionais, como valor presen-
te e taxa de retorno, mas também problemas de
endividamento e analise de investimentos sujei-
tos a risco.

Época: 17 de junho a 30 de julho.
Horário: 3as, 4as e 5as feiras de 18:30 às 20:30 h.

NÚMERO DE VAGAS LIMITADO
Credenciamento no Conselho Federal de Mão-de-Obrasob o n.° 08S5

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CCE/PÚC/RJ ¦ Rua Marquei d*
Sto Vicente, 225 ¦ Casa XV ¦ Tel.. 2744148 e 274-9922 R.: 335.

TfflíFUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS

TÉCNICAS DE RACIONALIZAÇÃO
DO TRABALHO

DIAS 11, 12 e 13 de junho
, Destinado a todos os profissionais

interessados em melhorar a eficiência
administrativa das suas organizações. O
Seminário mostrará todos os passos e
procedimentos para a execução de um
Plano de Racionalização de Trabalho, for-
necendo as técnicas e os instrumentos
mais adequados a cada tipo de organi-
zação.

O programa detalhado poderá ser
solicitado pelos tels.: (021) 221-2888,
222-3159, 252-0258, 252-1857 e 262-
3148, ou na Av. 13 de Maio, 23 — 11°
andar, Rio de Janeiro. (P

Bel Air
Viagens

Líder de Mercado em

Disney
¦ A maior experiência em

Disney
A melhor equipe de guias especializadas em

Disney
O melhor plano em í

Disney
283-1122 ip j

SIP envia
telegrama
a Farhat

Miami — O presidente da
Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP) George Bee-
be, em telegrama enviado ao
Ministro Said Farhat, das Co-
municaçòes Sociais, desta-
cou a preocupação da entida-
de diante do anunciado proje-
to que aumenta as restrições
ao exercício da liberdade de
informação no Brasil.

Em sua mensagem, o presi-
dente da SIP afirma que o
Ministro Farhat, ao anunciar
uma estrutura legal capaz de
anular a informação indepen-
dente, avançou a noção de
que a única verdade aceitável
é a versão oficial.

-FUNDAÇÀ0S
GETÚLIO VARGAS 8

Escola
de Engenharia
da U.F.R.J.

ENGTEC.

t£Õ
NÚCLEO
DE TREINAMENTO
TECNOLÓGICO

Próximos Cursos

Período de 09.06.80 a 20.06.80
Processos de Sotdagem
Prol: Elcio Leile
Compressores de Ar e de Processo
Próis: Edson Ezequiel de Matos

Gilson de Azevedo

Horário: de 2.a a 6." feira das 18.30 às 21.30 hs
Local: Largo de São Francisco (antiga Escola Nacional de
Engenharia), 4.° andar
Inscrições: No Núcleo de Treinamento Tecnológico
Av. Beira Mar, 406 grupo 903 tel: 242-0681

CURSOS DE
JUNHO

ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS

Coordenação do Prof. Newton Tornaghi- BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE E ANÁLI-
SE DE BALANÇO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II
CHECK-UP CONTÁBIL
MERCADO DE CAPITAIS
OPEN MARKET
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DINÂMICA DE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALA-
RIOS
FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE
TREINAMENTO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PES-
SOAL
COMUNICAÇÃO VERBAL PARA EXECU-
TIVOS
CHEFIA E LIDERANÇA PARA EXECU-
TIVOS
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
GERÊNCIA DE VENDAS
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PERT/CPM APLICADO A PROJETOS
SIMPLIFICAÇÃO DO TRABALHO
ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
CONTROLE DE QUALIDADE
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
COMPUTADORES PARA EXECUTIVOS
PESQUISA OPERACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
ATUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA

INÍCIO: 09 de junho
TÉRMINO: 31 de julho
HORÁRIO: 18h e 45min. às 21h30min.
INSCRIÇÕES: de 8h e 30min. às 20h e 30min.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
(Credenciada no Conselho Federal de Mão-de-

Obra sob o n° 35)
Praia de Botafogo n° 190 — Sala 311
Telefones: 286-8499 e 246-8452 (diretos) e

266-1512 Ramais: 112 e 115
INSCRIÇÕES ABERTAS, ENCERRAM-SE

¦6a FEIRA, 06 DE JUNHO. (P
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INSTITUTOS DE RECURSOS HUMANOS
Catespe

Cursos de Atualização e Especialização de Executivos

ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ANALISE FINANCEIRA P/FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÃRIOS
ATUALIZAÇÃO EM IPI E ICM
ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS
ABERTURA, FUNCIONAMENTO E BAIXA DE
EMPRESAS - REGISTROS E CONTABILIDADE
COMÉRCIO EXTERIOR - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA - TÉCNICA
DE REDAÇÃOE CORRESPONDÊNCIA
CUSTOS
ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO DAS
PESSOAS JURÍDICAS
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E FGTS
MARKETING
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO
NA EMPRESA
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ATUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA FINANCEIRA jjjj
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS

Início: 23.06.80
Horário: 18:45 às 22:00 horas
Inscrição: 9:00 às 21:00 horas

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Credenciamento nP 35 no Conselho Federal de Mão-de-Obra

Av. Treze de Maio, 23 - 12P Andar Edifício Darke
Telefones: 252-1857. 2Í2-3159,221-2888 262-3148

222-3269 252-0258
INSCRIÇÕES ABERTAS

LEVE
VANTAGEM

VOCÊ TAMBÉM
Se você é comerciante,

comprador profissional ou
prestador de serviço com

constituição jurídica
e ainda nào tem o
Passaporte Makro,

telefone para:
342-4545 ramal 13 com

Carlos Henrique - R. de Janeiro
ou remeta o cupom

preenchido para
Caixa Postal 30414 - S. Paulo - SP
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makro Ww \

Desejo obter gratuitamente
o Passaporte Makro.

ENDEREÇO .

RAMO .TEL

CGC L-NOME DO COMPRADOR

RESPONSÁVEL 1;

Tecnosauna Constrói Piscina
Olímpica para as FACULDADES
INTEGRADAS CASTELO BRANCO.

A Tecnosauna Com. Ind. e Construções Ltda, acaba de assinar um importante contrato com as
Faculdades Integradas Castelo Branco, para a construção naquele estabelecimento de ensino de uma
piscina olímpica dentro dos padrões olímpicos.
A obra vai obedecer aos mais avançados métodos internacionais, podendo ser classificada, desde já,
pelas suas características, como das mais modernas do Brasil. Na foto, vemos da direita para a
esquerda, o Sr. Hermes Figueiredo, Diretor Comercial da Tecnosauna; o Sr. Paulo Gissoni, Diretor das
Faculdades Integradas Castelo Branco; o Sr. Manuel Ribeiro, Diretor Técnico da Tecnosauna; a Sr*
Vera Gissoni, Diretora das Faculdades Integradas Castelo Branco; e os Srs. Luiz Brito e Carlos
Venceslau, também representantes das Faculdades. (P
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CURSOS EM JUNHO

JjjÈ Associação Brasileira

REDUÇÃO DE CUSTOS - ESTRATÉGIAS E SISTEMAS
De 02 a 30 de junho de 1980 - 40 horas/aula.
OBJETIVO - Discutir toda a filosofia bem como a estratégia e sistemas de re-
duçâo de custos usados em empresas de sucesso.

GERENCIA DE CONTABILIDADE
De 02 a 30 de junho de 1980 - 40 horas/aula.
OBJETIVO - Dotar os participantes de instrumental adequado ao desempenho
das atividades gerenciais na área da contabilidade.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATE 30/05
=== INSTITUTO SUPERIOR OE ESTUDOS CONTÁBEIS
lotw Praia de Botafogo. 186 2°and.(qtfidloantigol Tels.' 286-8998.266-i29Be266-i5l2-R. 352

CFMO: FGV (035) - BVRJ (885»
EGEG
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Total parcial dá vitória a
Paula Machado para o Jóquei

Encerrada a eleição para a nova diretoria
do Jóquei Clube Brasileiro, as quatro pri-
meiras urnas abertas ontem, as 20h40m,
tinham 868 votos para Francisco Eduardo
de Paula Machado, candidato à reeleição, e
538 para Leonldlo Ribeiro Filho, candidato
da oposição. Embora faltassem oito urnas a
serem apuradas, os dois candidatos conside-
ravam-se vitoriosos.

Esta eleição reuniu o número recorde de
votantes: dos 3 mil 800 sócios com di-
reito a voto, até às 19h haviam comparecido
3 mil e 70. Os cabos eleitorais dos dois
candidatos anunciam a vitória por uma mar-
gem de 10% de diferença.

Único incidente
Desde o inicio da votação, ao meio-dia, o

clima era de agitação, mas o único incidente
foi na mesa n° 9, onde o eleitor Valdir Figuei-
redo Vidal encontrou preenchido o espaço
da folha onde deveria assinar. Ficou, então,
decidido que ele votaria em separado e, caso
a uma tivesse um voto mais, o dele seria
anulado.

Desde cedo, à porta do Jóquei Clube
paravam carros com motoristas aguardando
seus proprietários que votavam na eleição
mais concorrida na história do clube. Dos 5
mil 500 sócios, aproximadamente 3 mil 800
têm direito a voto (mais de cinco anos conse-
cutivos como sócio e mais de 28 anos de
idade) e até às 19h compareceram 3 mil 70.
Na eleição anterior (o mandato é de quatro
anos) votaram aproximadamente 2 mil só-
cios.

Jovens com braçadeiras do grupo Reno-
vação, com o nome de Leonldlo, e outros
com a marca do clube e o nome de Chico,
abordavam todos os que entravam, tentan-
do mais um voto para o seu candidato.

O que mais chamava a atenção eram os
cabos eleitorais de Leonídio, que utilizavam
até um walkie-talkie para se comunicar
com um escritório ali perto (Rua Debret, 23,
2° andar) onde estava concentrada uma cen-
trai de apuração. Segundo um deles, o wal-
kie-talkie era necessário, pois os telefones
do 11° andar não estavam funcionando.

A apuração paralela da chapa Renovação
era realizada da seguinte maneira: com uma
xerox dos nomes dos eleitores, cada sócio
que chegava ia sendo computado, e de meia
em meia hora levava-se ao escritório o nome
dos que já haviam votado. Lá conferia-se
com uma lista onde constava em quem cada
eleitor votaria: ou porque já havia declara-
do, ou pela tendência. As 16hl5m o resulta-

do, de acordo com a chapa Renovação, era
598 votos para Leonídio e 583 para Paula
Machado.

Um conhecedor dos sócios do clube, que
preferiu náo se identificar disse que se estes
números estiverem corretos, e Leonídio
mantiver esta vantagem até às 18h, ele ga-
nhará a eleição. Isto porque grande parte
dos eleitores de Leonídio viriam depois do
trabalho, enquanto os eleitores de Paula
Machado, "mais conservadores", votaram
mais cedo. Daí talvez a apreensão de Leoni-
dio até as 14h 30m: a maioria dos presentes
era sabidamente eleitor de Paula Machado,
entre deles o professor Eugênio Gudin.

Às 16h 45m, membros da chapa Renova-
ção diziam que 2 mil e 200 sócios já haviam
votado e a diferença era de 130 votos a favor
de Leonídio. As 18h 40m, de 3 mil 64 votan-
tes, dizia-se que 53,06% dos votos eram da
oposição.

Comitê
Todos os dois candidatos contaram com

um comitê de campanha, com aproximada-
mente 100 membros cada um enquanto que
membros da chapa Renovação afirmavam
que, no total, trabalharam para Leonídio
cerca de 300 pessoas. O coordenador-geral
da campanha da oposição foi Carlos Don-
deo, Ministro do Tribunal de Contas do
Paraná.

Os mais envolvidos na campanha de Pau-
Ia Machado afirmavam como os adversários
que estavam apurando a votação. No final
da apuração, mais ou menos às 19h 30m,
informavam que a vitória de Paula Machado
seria com uma margem de 10% a 15% de
diferença e que vários escritórios, espalha-
dos pela cidade, estavam acionando sócios
— potenciais eleitores de Paula Machado —
que ainda não haviam comparecido ao
clube.

Presentes
Entre os que votaram ontem estavam o

novo Prefeito do Rio, Júlio Coutinho, o ex-
Prefeito Marcos Tamoyo, os Senadores Tan-
credo Neves, Cid Sampaio, Dinarte Mariz,
Luís Vianna Filho (Presidente do Senado),
Deputado Aécio Cunha, o usineiro e ex-
Senador João Cleofas, o ex-Ministro do Tra-
balho no Governo Goulart, João Pinheiro
Neto, ex-Deputado Lysâneas Maciel, o presi-dente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes,
ex-Ministro Marcos Vinícius Pratini de Mo-
raes, o Deputado Bias Fortes, o ex-Ministro
da Educação Prado Kelly e o jornalista
Ibrahim Sued.

Foto d» Boiilio Gplonm._
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Paula Machado vota e a primeira urna revelou o seu favoritismo

Paula Machado, tradição no Jóquei
Discreto nos cumprimentos e definindo sua

campanha como mais conservadora, pelo seu
modo de ser, Francisco Eduardo de Paula Ma-
chado não demonstrava nervosismo, embora se
mantivesse reservado nas suas declarações.

É sua sexta eleição consecutiva à Presiden-
cia do Jóquei Clube — está no cargo de presi-dente há 20 anos, além dos oito anteriores como
vice — e declarava-se otimista. Informava que
pesquisa realizada dava-lhe uma vitória com
mais de 40% de votos. A última eleição quedisputou com uma outra chapa foi a de 1968,
contra o Coronel Toledo.

Engenheiros discutem a
importação de tecnologia e
o modelo econômico do país

Para discutir as condições do mercado de trabalho,
o aumento de vagas nas faculdades de Engenharia, o
contingente de desempregados e subempregados, a
importação indiscriminada de tecnologia e o modelo
econômico do pais, cerca de 200 engenheiros se reuni-
ram ontem à noite no sindicato da classe.

Apesar de reconhecerem que a maioria dos enge-
nheiros recém-formados não tem preparo suficiente, as
comissões concluíram que "o principal problema não é
de quantidade, mas de qualidade. O Brasil, em sua
condição de pais em vias de desenvolvimento, ainda
não atingiu sua cota de engenheiros. Só que precisamos
que eles tenham boa instrução".
IMPORTAÇÃO

Uma das principais queixas

Sobre seus planos, prefere falar do que já fez:
a obra da nova sede, uma incorporação no
antigo terreno Jóquei Clube, além do clube
contar com uma boa situação financeira. Lem-
brou que foi seu pai o responsável pela fusão
dos antigos Jóquei Clube e Derby Clube, em
1932, e pela construção do Hipôdromo da
Gávea.

Fazendeiro e com cargos não administrati-
vos na Docas de Santos e no Banco Boavista,
afirma que 90% do seu tempo sào dedicados ao
Jóquei Clube Brasileiro.,

Leonídio, os sorrisos e abraços
Distribuindo abraços, sempre com um sorri-

so* mas sem esconder a preocupação, o candi-
dato da Oposição, Leonídio Ribeiro Filho, pre-sidente da Sul-América de Seguros, passou asúltimas duas horas da eleição próximo às por-tas dos elevadores cumprimentando quem che-
gava. Dizia estar convencido da vitória.

Há sete anos sócio do clube, dizia que sua
plataforma básica era agilizá-lo, trazendo sócio
de volta às tribunas sociais, promovendo cur-
sos de arte, cinema e teatro nas dependências
do clube, e, principalmente, restabelecendo o
prestigio do turfe carioca no Brasil, "desbanca-
do há algum tempo por Sào Paulo, onde o
movimento de apostas é bem maior" Afirmava
que "é preciso acreditar no produto que ven-
de", e que, se eleito, tinha em seus planos pagaralguns canais de televisão para transmitir se-
manalmente as corridas.' Em outubro do ano passado, quando decidiu
candidatar-se, de acordo com uma pesquisarealizada, Paula Machado tinha 60% dos eleito-
rés, Leonídio 6%, e os outros estavam indecisos.
Começou então uma campanha agressiva ten-
do comparecido, segundo afirmou, a mais de
mil testas e coquetéis, uma média de duas pordia Atribui a isso o resultado da última pesquisa realizada, que numa amostragem de 300
sócios tinha 30 votos de vantagem sobre seu
adversário

Nãcr aceita como critica os que definiram sua
campanha "ao estilo Márcio Braga" pois diz
séi seu amigo, e faz questão de dizei que sua
campanha foi da maior Usura, pois mesmo
quando atacado não rebateu.

Foto d» Bqiilio Calara»
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Ribeiro e o

dos engenheiros é a importação
todiscrlminada de tecnologia.
Segundo eles, os projetos vêm
do exterior "em pacotes que
nos reduzem a meros realizado-
res, mesmo assim sob know-
how estrangeiro. O que não nos
acrescenta nada, aumentando
sempre a dependência, no mini-
mo, profissional".Outro ponto discutido foi a
relação entre as prioridades dos
Investimentos públicos e o mer-
cado de trabalho e o questiona-
mento do modelo econômico
brasileiro. A principal conclu-
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sào foi a de que os planos já
executados nos setores de habi-
tação popular, saneamento,
energia, alimentação náo estão
atendendo aos interesses da
maioria da população.

Os engenheiros afirmam queé necessário rever determina-
dos problemas como a restrição
de projetos nas periferias dos
grandes centros. "Existem mi-
lhões de obras a serem executa-
das fora de Rio e São Paulo."

A conseqüência mais imedia-
ta da falta de interiorizaçào do
campo de trabalho dos enge-
nheiros, apontada na reunião,
foi o aviltamento dos salários.

otimismo

Tradição
atualizada

a
cada dia.

Tradição é tempo, e tempo em ensino
é cultura. O Anderson conseguiu tudo isso.• E a cada dia oferece mais chances a você.
Matricule-se no nosso curso de preparação

para o vestibular da Cesgranrio e PUC.
Estudamos com você as suas posslbi Udades

de ser bem sucedido no vestibular.
Junte-se a nós, seja um aluno Anderson.m anderson

R. Bar&odeMesquita,426-TiJiica-Tel.: 208-8Ü8Í

BQSQÜEDOGAMNAL
(Estrada doGabinal, 352 • Freguesia - Jacarepaguá)

VOCÊ TORCE POR ESTE CLOBE DESDE CRIANCINIU

Parece quejâ nasci
torcendo peloBosque do Gabinal.

Afinal, depois de uma
partidinha de vôlei

só mesmo um
chopinho geladoe uma sauna,

um chopinho e uma
sauna, um chopinho

Basquete?
Ah, nào senhor.

que eu gosto
mesmo é de dar

festas. E no
Bosque do

Gabinal, além de
um salào de

festas incrível,
tem também o

recanto das
. churrasqueiras

para reunir os
amigos.

2 quartos
(c/suite)
Venha conhecer

seu novo clube
neste fim de semana,

E aproveite para
ver, decorado, o
apartamento em que
você vai morar.
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Cjibosque do jy
Estrada do Gabinal, 352 - Jacarepaguá

Corretores diariamente no local.de 8:0Q às 21j00 hs., ou pelo tel.259-0332

Veja maiores detalhes na Dorrungo
O GOVERNADOR NEY BRAGA

A ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
A LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA

convidam para o lançamento do livro

O PARANÁ NO CENTENÁRIO
de

JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA POMBO
nos salões do Centro Cultural do Brasil da Academia Brasileira de Letras

HOJE às 18h.
Co-edição Livraria José Olympio Editora e Secretaria da Cultura edo Esporte do Estado do Paraná. IP
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¦ ¦ ¦¦¦Em 79, de cada dólar importado, a
indústria aeronáutica brasileira produziu
praticamente 2 dólares com a
fabricação e exportação de aviões.

Agora, em 80, estamos inaugurando
a independência da indústria
aeronáutica brasileira: a fábrica de
helicópteros da Helibras, em Itajubá.

Com este esforço do Governo de
Minas, o Brasil está alcançando um
grande objetivo: não mais importar
helicópteros. E poderemos exportá-los,
contribuindo para o equilíbrio de nossa
balança de pagamentos.

Os helicópteros da Helibras
possuem uma concepção
revolucionária, com alto nível
tecnológico. E serão os primeiros no
mundo a utilizar o álcool como
combustível. Com um investimento
fixo de 700 milhões, a Helibras entra
em funcionamento, em sua fase inicial,
com o primeiro hangar do projeto que
terá6.500Tn2 de área construída, na
fase final.

A inauguração da Helibras. a
primeira fábrica de helicópteros do
país,ê um novo impulso para o
crescimento da economia em Minas,
ajudando também a interiorizaçào de
nosso desenvolvimento.

Helibras. A independência da
indústria aeronáutica brasileira.

Helib
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GOVERNO FRANCELINO PEREIRA
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Paula Machado é reeleito Engenheiros discutem a
importação de tecnologia e

pela 6a VeZ para O Jóquei o modelo econômico do país
O Sr Francisco Eduardo de Paula Machado

foi reeleito hoje de madrugada para a presiden-cia do Jóquei Clube Brasileiro, ao vencer por 1
mil 004 votos contra 1 mil 164 dados ao seu
concorrente, o Sr Leonidlo Ribeiro. O Sr Fran-
cisco Eduardo de Paula Machado conseguiu
vencer em todas as nove urnas obtendo uma
diferença de 740 votos em 3 mil 068.

A eleição foi a mais concorrida dos últimos
anos, com a participação de 3 mil e 68 dos 3 mil
800 sócios do Jóquei. Francisco Eduardo de
Paula Machado, que esta há 20 anos na presi-dència do clube, ganhou o sexto mandato con-
secutivo.

Único incidente
Desde o inicio da votação, ao meio-dia, o

clima era de agitação, mas o único Incidente
foi na mesa n° 9, onde o eleitor Valdir Figuei-
redo Vidal encontrou preenchido o espaço
da folha onde deveria assinar. Ficou, então,
decidido que ele votaria em separado e, caso
a urna tivesse um voto mais, o dele seria
anulado.

Desde cedo, à porta do Jóquei Clube
paravam carros com motoristas aguardando
seus proprietários que votavam na eleição
mais concorrida na história do clube. Dos 5
mil 500 sócios, aproximadamente 3 mil 800
tèm direito a voto (mais de cinco anos conse-
cutivos como sócio e mais de 28 anos de
idade) e até às 19h compareceram 3 mil 70.
Na eleição anterior (o mandato é de quatro
anos) votaram aproximadamente 2 mil só-
cios.

Jovens com braçadelras do grupo Reno-
vaçáo, com o nome de Leonidlo, e outros
com a marca do clube e o nome de Chico,
^oordavam todos os que entravam, tentan-
do mais um voto para o seu candidato.

O que mais chamava a atenção eram os
cabos eleitorais de Leonidlo, que utilizavam
até um walkie-talkie para se comunicar
com um escritório ali perto (Rua Debret, 23,
2o andar) onde estava concentrada uma cen-
trai de apuração. Segundo um deles, o wal-
kie-talkie era necessário, pois os telefones
do 11° andar não estavam funcionando.

A apuração paralela da chapa Renovação
era realizada da seguinte maneira: com uma
xerox dos nomes dos eleitores, cada sócio
que chegava ia sendo computado, e de meia
em meia hora levava-se ao escritório o nome
dos que já haviam votado. Lã conferia-se
com uma lista onde constava em quem cada
eleitor votaria: ou porque já havia declara-
do, ou pela tendência. As 16hl5m o resulta-
do, de acordo com a chapa Renovação, era

598 votos para Leonidlo e 583 para Paula
Machado.Um conhecedor dos sócios do clube, que
preferiu não se identificar disse que se estes
números estiverem corretos, e Leonídio
mantiver esta vantagem até às 18h, ele ga-
nhará a eleição. Isto porque grande parte
dos eleitores de Leonidlo viriam depois do
trabalho, enquanto os eleitores de Paula
Machado, "mais conservadores", votaram
mais cedo. Dai talvez a apreensão de Leoní-
dio até as 14h 30m: a maioria dos presentes
era sabidamente eleitor de Paula Machado,
entre deles o professor Eugênio Gudin.

As 16h 45m, membros da chapa Renova-
ção diziam que 2 mil e 200 sócios já haviam
votado e a diferença era de 130 votos a favor
de Leonídio. As 18h 40m, de 3 mil 64 votan-
tes, dizia-se que 53,06% dos votos eram da
oposição.

Comitê
Todos os dois candidatos contaram com

um comitê de campanha, com aproximada-
mente 100 membros cada um enquanto que
membros da chapa Renovação afirmavam
que, no total, trabalharam para Leonídio
cerca de 300 pessoas. O coordenador-geral
da campanha da oposição foi Carlos Don-
deo, Ministro do Tribunal de Contas do
Paraná.

Os mais envolvidos na campanha de Pau-
Ia Machado afirmavam como os adversários
que estavam apurando a votação. No final
da apuração, mais ou menos às 19h 30m,
informavam que a vitória de Paula Machado
seria com uma margem de 10% a 15% de
diferença e que vários escritórios, espalha-
dos pela cidade, estavam acionando sócios
— potenciais eleitores de Paula Machado —
que ainda não haviam comparecido ao
clube.

Presentes
Entre os que votaram ontem estavam o

novo Prefeito do Rio, Júlio Coutinho, o ex-
Prefeito Marcos Tamoyo, os Senadores Tan-
credo Neves, Cid Sampaio, Dinarte Mariz,
Luís Vianna Filho (Presidente do Senado),
Deputado Aécio Cunha, o usineiro e ex-
Senador João Cleofas, o ex-Ministro do Tra-
balho no Governo Goulart, João Pinheiro
Neto, ex-Deputado Lysàneas Maciel, o presi-
dente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes,
ex-Ministro Marcos Vinicius Pratini de Mo-
raes, o Deputado Bias Fortes, o ex-Ministro
da Educação Prado Kelly e o jornalista
Ibrahim Sued.
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MachadoPaula vota e o primeira urna revelou o seu favoritismo

Paula Machado, tradição no Jóquei
Discreto nos cumprimentos e definindo sua

campanha como mais conservadora, pelo seu
modo de ser, Francisco Eduardo de Paula Ma-
chado não demonstrava nervosismo, embora se
mantivesse reservado nas suas declarações.

É sua sexta eleição consecutiva à Presiden-
cia do Jóquei Clube — está no cargo de presi-dente há 20 anos, além dos oito anteriores como
vice — e declarava-se otimista. Informava que
pesquisa realizada dava-lhe uma vitória com
mais de 40% de votos. A última eleição quedisputou com uma outra chape foi a de 1968,
contra o Coronel Toledo.

Sobre seus planos, prefere falar do que já fez:
a obra da nova sede, uma incorporação no
antigo terreno Jóquei Clube, além do clube
contar com uma boa situação financeira. Lem-
brou que foi seu pai o responsável pela fusão
dos antigos Jóquei Clube e Derby Clube, em1932, e pela construção do Hipódromo da
Gávea.

Fazendeiro e com cargos não administrati-
vos na Docas de Santos e no Banco Boavista,
afirma que 90% do seu tempo sáo dedicados ao
Jóquei Clube Brasileiro.

Leonídio, os sorrisos e abraços
Distribuindo abraços, sempre com um sorri-

so, mas sem esconder a preocupação, o candi-
dato da Oposição, Leonídio Ribeiro Filho, pre-sidente da Sul-América de Segun», passou as
últimas duas horas da eleição próximo às por-tas dos elevadores cumprimentando quem che-
gava. Dizia estar convencido da vitória.

Há sete anos sócio do clube, dizia que sua
plataforma básica era agilizá-lo, trazendo sócio
de volta às tribunas sociais, promovendo cur-
sos de arte, cinema e teatro nas dependências
do clube, e, principalmente, restabelecendo o
prestigio do turfe carioca no Brasil, "desbanca-
do há algum tempo por São Paulo, onde o
movimento de apostas é bem maior". Afirmava
que "é preciso acreditar no produto que ven-
de", e que, se eleito, tinha em seus planos pagaralguns canais de televisão para transmitir se-
manalmehte as corridas.

Em outubro do ano passado, quando decidiu
candidatar-se, de acordo com uma pesquisarealizada, Paula Machado unha 60% dos eleito-
res, Leonídio 6%, e os outros estavam indecisos.
Começou entáo uma campanha agressiva ten-
do comparecido, segundo afirmou, a mais de
mil festas e coquetéis, uma média de duas pordia. Atribui a isso o resultado da última pesqui-sa realizada, que numa amostragem de 300
sócios tinha 30 votos de vantagem sobre seu
adversário.

Não aceita como critica os que definiram sua
campanha "ao estilo Márcio Braga", pois diz
ser seu amigo, e faz questão de dizer que sua
campanha foi da maior lisura, pois mesmo
quando atacado não rebateu.

Para discutir as condições do mercado de trabalho,
o aumento de vagas nas faculdades de Engenharia, o
contingente de desempregados e subempregados, a
importação indiscriminada de tecnologia e o modelo
econômico do pais, cerca de 200 engenheiros se reuni-
ram ontem à noite no sindicato da classe.

Apesar de reconhecerem que a maioria dos enge-
nheiros recém-formados não tem preparo suficiente, as
comissões concluíram que "o principal problema não é
de quantidade, mas de qualidade. O Brasil, em sua
condição de país em vias de desenvolvimento, ainda
não atingiu sua cota de engenheiros. Só que precisamos
que eles tenham boa instrução".
IMPORTAÇÃO

Uma das principais queixasdos engenheiros é a importação
indiscriminada de tecnologia.
Segundo eles, os projetos vêm
do exterior "em pacotes quenos reduzem a meros realizado-
res, mesmo assim sob know-
how estrangeiro. O que não nos
acrescenta nada, aumentando
sempre a dependência, no mini-
mo, profissional".

Outro ponto discutido foi a
relação entre as prioridades dos
investimentos públicos e o mer-
cado de trabalho e o questiona-mento do modelo econômico
brasileiro. A principal conclu-

são foi a de que os planos jáexecutados nos setores de habi-
tação popular, saneamento,
energia, alimentação náo estáo
atendendo aos interesses da
maioria da população.

Os engenheiros afirmam queé necessário rever determina-
dos problemas como a restriçãode projetos nas periferias dos
grandes centros. "Existem mi-lhões de obras a serem executa-
das fora de Rio e São Paulo."

A conseqüência mais imedia-
ta da falta de interiorização do
campo de trabalho dos enge-
nheiros, apontada na reunião,
foi o aviltamento dos salários.

Leonídio Ribeiro e o otimismo

Tradição
atualizada

a
cada dia.

Tradição é tempo, e tempo em ensino
é cultura. O Anderson conseguiu tudo isso.

E a cada dia oferece mais chances a você.
Matrioule-se no nosso curso de preparaçAo

para o vestibular da Cesgranrlo e PUC.
Estudamos com você as suas possibilidadesde ser bem sucedido no vestibular.

Junte-se a nôs, seja um aluno Anderson.m anderson
R. Barão de Mesquita, 426 -Tijuca -Tel.: S08-8Ü82

Bosque do Ganhal
(Estrada do Gabinal, 352 • Freguesia - Jacarepaguá)

VOCÊ TORCE POR ESTE CUffiE DESDE CRIANCINIU

Parece que já nasci
torcendo peloBosque do Gabinal.

Afinal, depois de uma
partidinha de vôlei

só mesmo um
chopinho geladoe uma sauna,

um chopinho e uma
sauna, um chopinho

Basquete?
Ah, nào senhor.
O que eu gostomesmo é de dar

festas. Eno
Bosque do

Gabinal, além de
um salào de

festas incrível,
-, tem também o

recanto das
churrasqueiras
para reunir os

amigos.

2 quartos
(c/suite)

Venha conhecer
seu novo clube-
neste fim de semana,

E aproveite para
ver, decorado, o
apartamento em que
você vai morar.
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O GOVERNADOR NEY BRAGA

A ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
A LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA

convidam para o lançamento do livro

O PARANÁ NO CENTENÁRIO
de

JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA POMBO
nos salões do Centro Cultural do Brasil da Academia Brasileira de Letras

HOJE às 18h.
Co-ediçâo Livraria José Olympio Editora e Secretaria da Cultura e do Esporte do Estado do Paraná. (P
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Em 79, de cada dólar importado, a
indústria aeronáutica brasileira produziu
praticamente 2 dólares com a
fabricação e exportação de aviões.

Agora, em 80, estamos inaugurando
a independência da indústria
aeronáutica brasileira: a fábrica çle
helicópteros da Helibrás, em Itajubá.

Com este esforço do Governo de
Minas, o Brasil está alcançando um
grande objetivo: não mais importar
helicópteros. E poderemos exportá-los,
contribuindo para o equilíbrio de nossa
balança de pagamentos. .

Os helicópteros da Helibrás
possuem uma concepção
revolucionária, com alto nível
tecnológico. E serão os primeiros no
/nundo a utilizar o álcool como
combustível. Com um investimento
fixo de 700 milhões, a Helibrás entra
em funcionamento, em sua fase inicial,
com o primeiro hangar do projeto que
terá 6.500m2 de área construída, na
fase final.

A inauguração da Helibrás, a
primeira fábrica de helicópteros do
país,é um novo impulso para o
crescimento da economia em Minas,
ajudando também a interiorização de
nosso desenvolvimento.

Helibrás. A independência da
indústria aeronáutica brasileira.
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Papa decide visitar Manaus e pode receber líderes índios
Manaus - O administrador apostólico de Manaus,

Dom Milton Corrêa, recebido pelo Papa João Paulo n no
Vaticano, confirmou ontem, em telefonema de Roma aos
seus auxiliares da Regional da CNBB, que a capital do
Amazonas foi incluída no roteiro da visita ao Brasil Em
Manaus, é provável que o Papa receba alguns tuchauas
(lideres) de tribos índias da região.

Na CNBB, religiosos disseram que o roteiro em
Manaus só será traçado após o regresso de Dom Milton.
O Papa lhe teria dito que não concebia ir à Amazônia
sem chegar à capital do Amazonas. Ali, caso pernoite,
dormirá na residência episcopal, um casarão que perten-
ceu aos ingleses da antiga empresa responsável pelo
fornecimento de energia à capital.

Perto do povo
No Rio, mesmo falando em três idiomas, Monsenhor

Paul Marcinkus, enviado do Papa para estudar seu
roteiro no Brasil, não adiantou nada a respeito da
viagem, em entrevista coletiva concedida ontem no
Sumaré. Ludibriando as perguntas dos repórteres, sem-
pre com senso de humor, repetiu que o Papa quer estar
perto do povo.

O Monsenhor, que chegou anteontem de Salvador,
seguiu ontem para Paris, a fim de acompanhar a visita
que o Papa fará a esta cidade. No Rio, ele fez o mesmo
percurso que o Papa seguirá, da Base Aérea ao Aterro,
reunindo-se à noite com a comissão da Arquidiocese do
Rio. No dia seguinte viu as plantas do Maracanã e da
Catedral e visitou o Vidigal.

Não teremos tempo
"Não posso adiantar nada a respeito da visita por-

que o programa estudado pelos nossos bispos e pela
comitiva requer a aprovação do Papa. É uma belíssima
cidade, e não teremos tempo para fazer tudo que temos
vontade. O ponto principal é permitir que o povo veja o
Papa e o Papa veja o povo".

Sobre a segurança do Pontífice, o Monsenhor decla-
rou com senso de humor: "Até para os próprios cariocas
é perigoso atravessar as ruas..."

Monsenhor Marcinkus é diretor do Instituto das
Obras do Vaticano, uma espécie de Banco do Vaticano,
mas tem longa experiência como relaçóes-públicas do
Papa, adquirida desde a época de Paulo VI e aprofunda-
da no acompanhamento de todas as viagens realizadas
por João Paulo II. Já conhecia o Brasil, e dessa vez
esteve em Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Sáo Paulo,
Aparecida do Norte, Belo Horizonte, Salvador e final-
mente Rio. Deve voltar ainda para Recife, Teresina,
Fortaleza e Belém, ainda sem data marcada.

Palavra final
. O programa da visita no Rio, já aprovado por

Monsenhor mas ainda sujeito à palavra final do Papa,
começa com sua chegada prevista para as 16h 40m no
dia Io de julho. A seqüência correta do programa não
pode ser divulgada ainda, mas seu conteúdo será: missa
campal no Aterro, encontro com os bispos da Celan na
Catedral, visita à favela do Vidigal, bênção no Corcova-
do, ordenação de 70 novos padres de vários Estados do
pais no Maracanã e saída para São Paulo dia 3 de julho.
O flnal da visita ao Brasil está previsto para 9 de julho,
quando o Pontífice abrirá o Congresso Eucarístico em
Fortaleza.

Foto dt Ronaldo Thtoeald
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Monsenhor Marcinkus, enviado do Papa, reafirma que ele quer ver o povo
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Aliança "Bonheur". Em ouro
branco com 12 diamantes.

À Vista 8.500,
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Brincos "Pingentes". Em
ouro 18 quilates. Diversas
cores.

À Vista Z.800,
Sem Entrada

15,291, =4.365,
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Anel "Young". Em ouro
18 quilates. Grande variedade.

Brincos "Ilusão". Em ouro
branco com diamantes.

A Vista 2.000,
Pulseira "Rococó". Em ouro Aliança "Mariage". Em ouro
18 quilates. 18 quilates. Diversos modelos.

A Vista
Sem Entrada

4.500, À Vista O.üUU,
Sem Entrada

A Vista 1.200,
15,468, =7.020, 15,884,=13.260,

Visite a nova loja do
Ponto Frio Jóias no Rio

Sul Shopping Center.
tbilofrMasc

jóias por pregos que os noivos jxxlem pagar.

Pára-raios já não protege a estátua
Os pára-raios que protegem a estátua do

Cristo Redentor, depois de 25 anos sem visto-
ria, foram examinados ontem, da cabeça à
base, pelo técnico Francisco Cotta, da Ralon
Eletrônica. Ele achou que há necessidade da
ionizaçâo do sistema atual, através da coloca-
ção de fitas radioativas, verificando também
que o cabo e os dois pontos de aterramento
devem ser trocados e as fitas de descarga
precisam ser reconstituídas.

O técnico Francisco Cotta, acompanhado de
dois engenheiros da firma responsável pelasobras de reconstitulçáo do Alto do Corcovado,
Bellini Fari8 Júnior e Paulo Faria, e da enge-
nheira Tânia Wowczyk, subiram os 105 degraus
da escada de ferro, já bastante enferrujada,
dentro do Cristo Redentor e que chega até sua
cabeça.

Fita solta
Lá em cima, verificaram que há pleotes na

construção, causadas por centelhas, que acon-
tecem pelo precário estado do atual sistema de
pára-raios. O técnico da Raion verificou tam-
bém que a fita de descarga do pára-raios, que
sai da coroa, na cabeça e se divide pelos dois
braços, está solta em alguns pontos e em outros
o revestimento de chumbo não existe mais,
expondo o cobre que deve ficar no interior da
fita, jé solta na mão esquerda da estátua.

Verificaram também que as pontarias da

coroa do pára-raios que fica na cabeça e das
fitas que correm pelos braços estáo danificadas
e que as pontas dos dedos das duas mãos estáo
quebradas pelo fato de o sistema atual de pára-raios tipo Franklin atingir apenas o diâmetro
do total da envergadura do Cristo, ou seja, 28
metros. Caso se troque o sistema convencional,
o pára-raios atingirá uma diâmetro de 60 me-
tros. O 8r Cotta não soube informar se a refor-
ma do sistema seria realizada e quem pagará os
Crt 80 mil.

Lavagem dia 5
Se nâo chover e a armação dos andaimes

para a limpeza do Cristo estiver concluída
dentro do prazo, a lavagem da estátua será dia
5 de junho com início previsto para as 10h30m.
Seráo empregadas sete máquinas tipo Karcher-
Astil, que usarão 1 mil libras de pressáo em 500
mil litros de água quente e 200 mil de espuma.

Duas dessas maquinas ficarão a uma alturade 30 metros do solo, na altura das axilas daestátua, apoiadas nos andaimes. Quatro ficarão
como apoio no solo enquanto uma será reserva-
da para a limpeza das muretas, que talvez'
precise de jatos de areia para apagar as picha-
çóes. A operaçáo será toda comandada pela
Orbel através de quatro hand-talkies e dois
megafones cedidos pela Polícia Militar do Rio.
Seráo necessários 15 homens para operar todas
as máquinas

Encontro no II Exército é desmentido
Brasília — O Arcebispo de Fortaleza, Dom

Aloísio Lorscheiter. afirmou que nào houve
nenhum pedido do U Exército para que o
General Milton Tavares tenha um encontro
com o Papa Joáo Paulo n. "Mesmo que o Papa
utilize o heliporto do comando, isso náo repre-
sentará uma visita, mas facilidade de mobilkia-
de do Papa, como também ocorrerá em Fortale-
za, onde desembarcará no pátio do Colégio
Militar"

A noticia, divulgada ontem no jornal O Esta-
do de S. Paulo, atribuindo ao secretário-geral
da CNBB, Dom Luclano Mendes, a confirmação
do encontro, levou a CNBB a divulgar uma
nota de desmentido. Diz a nota: "A presença do
Papa no Brasil destina-se a todos os segmentos
da sociedade, uma vez que é o pastor comum de
toda a Igreja." Lembra que o heliporto do 2o
QG é o que oferece melhores condições técnicas
de pouso por ocasião da visita do Santo Padre a
Sáo Paulo."

A despedida
As alterações verificadas no roteiro do Papa

e a possibilidade — já afastada — de que ele
percorra o país durante a realização do Con-
gresso Eucarístico em Fortaleza, segundo Dom
Aloísio, sáo normais, "porque o Papa está em-
penhado em muitas viagens para que o povo
possa participar de sua despedida do Brasil".
Joáo Paulo n celebrará missa às 16h após a
abertura do Congresso.

O tema da mensagem papal, de acordo com
o Arcebispo, será por "uma sociedade sem
injustiçados", numa referência à situação do
migrante, tema do Congresso Eucarístico. De-
pois de sua partida, o Congresso debaterá A
Concentração de Bens nas Mãos de Poucos
Quebra a Unidade, Libertação na Esperança e
Cristo, Presença na Caminhada dos Retirantes
e o Compromisso da Igreja do Brasil para com
os Retirantes.

Na Câmara, o Deputado Tidei de Lima

(PMDB-SP) disse, na sessão de debates, antes
do pinga-fogo, que a presença do Papa no
quartel do D. Exército, em Sáo Paulo, "local
onde morreram assassinados Wladlmir Herzog
e Manoel Fiel Filho, só seria admitida se ele
fosse redimir o local das noitadas sangrentas
que ali ocorreram"

Já o Deputado Israel Dias Novaes (PMDB-
SP), mais bem-humorado, mostrou-se apreensi-
vo diante da possibilidade de o povo vaiar o
Governador Paulo Maluf "quando deparar com
ele. em carro aberto, ao lado do Papa". E
indagou "Como explicar ao Papa que o povo o
respeita e reverencia e que a iasatisfaçào não o
abrange, mas apenas ao dirigente local, náo
escolhido pelos manifestantes?"

"Viva 
a morte"

Em aparte, o Deputado Oswaldo Macedo
(PMDB-SP) disse estranhar a noticia de que o
Papa iria ao n Exército, onde seria recebido
pelo comandante ou oficiais para audiência
privada. "Parece-me que o General Milton Ta-
vares, que fisicamente até se assemelha ao
General Milan Astral, da Guerra Civil Espanho
Ia, cujo brado de guerra era "viva a morte,
abaixo a inteligência", não é o homem mais
qualificado deste país para receber o Papa."

"O Papa é um homem que constantemente'
prega a paz e o comandante do TJ Exército duas
vezes defendeu e acha inevitável uma terceira
guerra mundial. Ate agora ele não foi advertido
por seus superiores em conseqüência desses
sentimentos bélicos. O Papa nâo pode servir
aos propósitos escusos dos que querem manter
a ditadura, o desrespeito aos direitos humanos,
que não tem formação cristã e náo conhecem
sequer, ao que tudo indica, os Dez Manda-
mentos.

Os comentários na Câmara foram feitos an-
tes que se tomasse conhecida a nota da CNBB
esclarecendo por que Joáo Paulo n descerá no
heliporto do Jj Exército.

Dom Eugênio sai contente do Vaticano

Roma — Ao fim de duas horas de audiência
com o Papa—uma das mais demoradas conce-
didas por Joáo Paulo II aos bispos que estão
cumprindo o programa de visitas ad limina —
Dom Eugênio de Araújo Sales, Cardeal-
Arcebispo do Rio de Janeiro, deixou o Vaticano
no fim da manhã de ontem "bem impressiona-
do e satisfeito"."Primeiro", disse o Cardeal Araújo Sales,"com o bom português que o Papa está falando.
Nossa conversação começou em francês, como
em outras ocasiões, mas logo o Santo Padre
pediu-me para falar-mos apenas o português. E
pude constatar que ele está falando com desen-
voltura, usando e aplicando corretamente os
tempos de verbos."

Realidade
"Depois", prossegue Dom Eugênio Araújo

Salles, "porque foi uma conversa muito aberta,
durante a qual o Papa demonstrou ter não
somente um grande interesse pelo Brasil, mas
um profundo conhecimento de nossa reali-
dade".

Em Roma desde o dia 17, o Cardeal Arcebis-
po do Rio de Janeiro teve de esperar 10 dias na
autêntica fila criada pela presença de um nu-
meroso grupo de bispos de várias nacionalida-
des que se encontram em Roma à espera de
uma audiência privada com o Papa.

Outra Impressão que Dom Eugênio conser-
vou de seu encontro de ontem com Joáo Paulo
n é que sua viagem ao Brasil será a viagem de
um missionário, que "só decepcionará os que

Araújo Netto
tofTWponooflto *

insistem em atribuir-lhe outra finalidade". Du-
rante a audiência, Dom Eugênio submeteu ao
Papa o programa de sua visita ao Rio (onde
deverá permanecer dois dias), e constatou a
grande satisfação de João Paulo n por tudo o
que foi planejado."O Papa ficou contente ao saber que irá à
favela do Vidigal. Mais contente ainda ao tomar
conhecimento de que a sua segurança será feita
pelos próprios favelados". Preocupado em des-
plr essa etapa do programa do Papa no Rio de
qualquer propósito demagógico, o Cardeal
Araújo Salles disse: "Queremos que o Papa seja
testemunha dos esforços que os favelados vêm
fazendo para superar a pobreza. A favela em si
náo é algo novo nem mesmo para um europeu,
pois mesmo aqui em Roma existem multas
favelas. Por que uma favela da Zona Sul do Rio
foi a escolhida para ser conhecida pelo Papa?
Porque queremos que ele veja que onde moram
os ricos também vivem os pobres."

Outra satisfação que o Cardeal do Rio diz ter
oferecido a Joáo Paulo n ocorreu quando lhe
mostrou os cartazes nos quais ê chamado de
João de Deus, "já que o Brasil é um pais de
muitos Joôes, e todos bem diferenciados: Joáo
do Brasil. Joáo do Pulo, por aí afora."

Dom Eugênio disse ao Papa que os cartazes
do João de Deus seráo afixados em toda a
cidade, até mesmo nos pára-brisas dos ônibus.
Com a audiência, Dom Eugênio encerrou sua
missão em Roma, e já tem viagem de volta ao
Rio marcada para sábado. Isto se não fizer uma
escala na Suíça, para visitar seu irmão, Dom
Heitor de Araújo Salles, Bispo de Caicó, que
está internado num hospital de Genebra.

y.
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Visita à França custará Cr$ 72 milhões
Aríete Chabrol

Paris — Algumas horas antes da chegada de
João Paulo n a Paris (seu avião deve pousar
amanhã às 16h em solo francês), todos os servi-
ços de segurança entraram em prontidão: 15
mil policiais, tropas antimotim e bombeiros
foram mobilizados. O próprio Presidente Vale-
ry Giscard d'Estaing colocou seus guarda-
costas pessoais à disposição do Pontífice. 6
mais do que qualquer Chefe de Estado (Leonid
Brejnev ou Jimmy Carter) obteve em Paris.

O custo da visita papal deverá chegar a pelo
menos 6 milhões de francos (CrS 72 milhões).
Metade caberá à Cidade de Paris e a outra
metade à Igreja da França.

Louco isolado
Como sempre, quando se trata de viagens de

personalidade de primeiro plano, os serviços desegurança franceses temem um drama: o ato de
um louco isolado tentando assassinar o Papa.
Por isso estáo sendo ultimados febrilmente
diversos planos para garantir a proteção doPontífice em sua estadia na França, de amanhã
à tarde a segunda-feira à noite.

Serão colocados homens a cada cinco me-
tros em todos os percursos do cortejo papal. Em
Paris, onde a densidade urbana complica o
trabalho, atiradores de elite ocuparão os telha-
dos e sacadas. Ao lado deles estarão os bombei-
ros, cuja missão é garantir a segurança da
multidão. Por fim, numerosos policiais à paisa-na se misturarão aos fiéis e aos curiosos quevierem ver o Papa polonês de perto. Dez guar-da-costas especializados em proteção de perso-nalidades importantes cercarão o Santo Padre.

Todos os prédios no caminho de João Paulo
D serão vigiados de perto e vasculhados. Invés-
tigaçòes discretas foram feitas sobre seus habi-
tantes, que sofreram várias revistas nos últimos
dias. Enfim, todos os prédios públicos e religio-
sos que acolherão o Santo Padre estáo sob
vigilância constante.

O momento que mais preocupa os serviços

CoriMpondinla

de segurança, porém, é a missa no Aeroporto de
Le Bourget, onde se espera a presença de
1 milhão de fiéis. O altar foi construído sobre
um estrado de 4,50m, o que deixará Joáo Paulo
n numa posição vulnerável. A fim de que nada
seja negligenciado, os fotógrafos já foram avisa-
dos de que seu material terá de ser revistado.

De parte do Episcopado francês, o que se
teme mais não é um ato de violência contra o
Papa. Depois do que ocorreu na viagem do
Papa à África — uma dezena de mortos em
Kinshasa- após um instante de pânico — a
reação da multidão é o que mais apavora. Por
isso. inicialmente, alguns bispos acharam ra-
zoavel sugerir aos fiéis de suas dioceses que náo
compareçam à missa de Le Bourget.

Mas Gérard Defois, secretário-geral do Epis-
copado e um dos principais organizadores da
viagem, disse-nos que uma multidão de ate
1 milhão de pessoas náo causará problemas.
Tudo foi organizado para que náo haja empur-
ra-empurra que possa gerar pânico e tragédias.
As autoridades francesas, por segurança, náo
permitiram que a grande missa dominical seja
celebrada na Praça da Concórdia nem no Bois
de Boulogne. a Oeste de Paris.

Em caso de pânico
O Aeroporto de Le Bourget, lugar dos mais

impessoais e a 18 quilômetros de Paris, foi
proposto pelas autoridades e finalmente aceito
pelo Episcopado, inicialmente reticente, por-
que é o único lugar que comporta 1 milhão de
pessoas sem grandes problemas de segurança.

Mas, mesmo assim, o espaço do Bourget foi
dividido em 52 partes, separadas por largos
corredores, a fim de que os serviços de seguran-
ça e de saúde possam circular sem dificuldade
no meio da multidão. Em caso de pânico, o
movimento será limitado e facilmente circuns-
crito. Além disso. 20 mil garotos dos movimen-
tos católicos foram requisitados para canalisar
a multidão e ajuda-la em caso de necessidade.
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Ministro Eliseu Resende
quer chamar de Estrada Real
a nova Rio—Juiz de Fora

Brasilia — Se depender do Ministro dos Transpor-
tes, Eliseu Resende, a rodovia Rio de Janeiro—Juiz de
Fora (BR-040) passará a ser chamada de Estrada Real.
Ontem, o Ministro, em despacho com o Presidente da
República, anunciou essa nova denominação e solici-
tou autorização para fazer a mudança do nome da
rodovia.

O Ministro Eliseu Resende explicou que a idéia de
mudar o nome da Rio—Juiz de Fora é uma homenagem
a essa estrada que foi o caminho das diligências do
Brasil Império, D Pedro n, quando queria visitar as
cidades de Vila Rica, Barbacena e outras cidades
mineiras, seguia por essa estrada. "Daí a razão por que
queremos chamá-la Estrada Real".

OUTRAS 8UOE8TÔES
Ele acrescentou que, antes de

se decidir pelo nome de Estrada
Real, o Ministério dos Trans-
portes recebeu várias auges-
toes, entre as quais uma do Sr
Rogério Marinho, que era de
Rodovia do Piabanha, em vir-
tude de essa rodovia correr ao
longo de quase todo esse rio.
Foram sugeridos também Ca-
minho Real, Roteiro dos Pio-
neiros e Estrada dos Pioneiros."Optamos pelo nome Estrada
Real porque além da homena-
gem ao Imperador D Pedro n
não queríamos que ela tivesse
nome de pessoas. Esperamos
que esse nome pegue e conto
com o apoio da imprensa para
isso", disse o Ministro. A deno-
minação de rodovias é feita

através de ato (portaria) do Ml-
nistro dos Transportes.

A nova ligação Rio de Janei-
ro-Juiz de Fora será inaugura-
da no dia 12 de Junho pelo Pre-
sidente da Republica. Segundo
o Ministro, praticamente foi
construída uma nova rodovia,
pois o traçado foi encurtado em
38 quilômetros e meio, passan-
do de 239,5km para 201 quilo-
metros, e melhoradas as carac-
teristlcas técnicas da estrada,
reduzindo-se o número de
curvas.

"Com esse novo traçado" —
ressaltou o Ministro — "o tem-
po dé viagem entre Rio de Ja-
neiro e Juiz de Fora foi reduzido
de quatro horas e 30 minutos
para duas horas e 45 minutos,

RFF compra mais
60 locomotivas

Contrato no valor de 90 mi-
lhões de dólares para compra
de 60 locomotivas diesel-
elétricas da OE brasileira será
assinado amanhã pelo Ministro
dos Transportes, Eliseu Resen-
de, na sede da Rede Ferroviária
Federal, no Rio.

O Sr Eliseu Resende explicou
que os contratos a serem assi-
nados amanhã completam o es-
quema de aquisição de 236 uni-
dades, fornecidas também pela
Villares e pela Emaq. Disse que
16 dessas locomotivas vão ser
entregues até o final do ano, e
44 delas até fins de 1981.

Acrescentou que o contrato
que assinará nos Estados Uni-
dos beneficiará quatro munici-
pios da Grande Porto Alegre:
Canoas, Esteio, São Leopoldo e
Novo Hamburgo. O sistema fer-
rovlário, em cinco anos, estará
transportando mais de 300 mil
passageiros numa linha de 42,7
km, com 21 estações, Os 25
trens são iguais àqueles enco-
mendados pára o Rio e São
Paulo, operando na velocidade
de 90 km/hora. "Só neste pro-
grama "—informou—"o Minis-
tério dos Transportes investirá,
até 1982, Cr$ 7,5 bilhões de cru-
zeiros".

Ml AR
UM NOVO
H A Philco acaba de colocar

_ no ar a terceira geração do ar
I condicionado central: a nova

linha Philco Split System. De maior capacidade de
refrigeração, econômico, totalmente silencioso e
com garantia de 1 ano. Consulte nossos planos de
financiamento.

Revendedor Aulorirodo ^^^^rPHILCO ambientai.
Novo Philco Split System r «¦¦

R.Teixeira Ribeiro 92
Instalação imediata. Tel. 270-3738 - 230-4193

270-3274
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FACULDADES
INTEGRADAS

AUGUSTO MOTTA
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

(Resol mão 14/77
do Oxiselho Federal
de Educação)
Objetivo: Propiciar
o preparo de professores
para o mauisltrio superior

Administração Escolar
Didálica do Ensino Superior
Orientação Educacional
Pcicopedagogia do Deficiente Mental
Supervisão Escolar

Coordena. So geral: Suel>Cardia Machado dos Santos Leal.
Coordenadores das áreas de concentração: Kdmée Winler,

Itairi Vasconcelos Sobral, licia Kawase.
Mlrlan (iun/burger e Diana Couto Pinto

Maiores informações:
COPEDE — Coordenação de Planejamento

e Desenvolvimento Educacional

Av. Paris. 60/110- Bonsucesso - Tel. i 280-9422

IMRASÍ
Mmn.t.io di Piiiidãneia • ttiiienca Socai

INPS/ INSTITUTO NACIONAL D€ PREVIDÊNCIA SOCIAL
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Agência em Rio de Janeiro — Méier

Pelo presente e nos termos do § 2o do Art0 387, do RBPS
e subitem 9.61, do Capítulo V, Parte 1, da Consolidação
dos Atos Normativos sobre Benefícios, ficam notificados
as seguradas abaixo indicadas de que foram indeferidos
seus requerimentos de benefícios:
ESMERALDINA GONÇALVES GODINHO, benefícios n°
22/22.441.503 e 65/22.441.504, requeridos em 29-11-
1979.
MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS CAMPOS, benefício n°
21/22.365.756, requerido em 30-08-1979.
NARCISA DE ANDRADE PRIMO, benefício n°
21/22.366.886, requerido em 26-10-1979.
LYDIA DO REGO SANTIAGO, benefício n°
21/2.1.363.034, requerido em 07-12-1978.
AMÉLIA DA SILVA, benefício n° 21/22.366.853. requeri-
do em 22-03-1979.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1980 (P

Crise na Rural pode ter fim
com readmissão do professor

A crise da Universidade Rural, em
greve há 71 dias, deverá estar soluciona-
da até o final da próxima semana, com a
volta do professor Walter Motta — cuja
demissão sem Justa causa, há oito meses,
deflagrou a crise — ao Instituto de Zoo-
tecnla, onde estava lotado, e com a nor-
malizaçáo da vida acadêmica.

O delegado regional do MEC, profes-
sor Marcos Almir Madeira, adiantou que
a comissão nomeada pelo Ministério em
busca de uma solução para o problema
ouvirá hoje representantes dos alunos e
apresentará, semana que vem, uma pro-
posta clara, com transigência de todos os
envolvidos: alunos, professores e reitoria.

A comissão de conciliação do MEC —
formada pelos professores Raimundo
Moniz Aragão, ex-Reitor da UFRJ, e Nel
Palmeira, Reitor da UERJ, e pelo Gene-
ral Bina Machado — ouviu, na semana
passada, o Reitor Arthur Orlando Lopes
Costa e representantes da Associação de
Docentes da Universidade Rural. Hoje,
será a vez de os estudantes apresentarem
sua versão dos fatos e colocarem suas
reivindicações.

O ponto principal para o fim da crise é
a readmissão do professor Walter Motta,
o único da Rural especializado em Cunl-
cultura—criação de coelhos. A Associa-

ção de Docentes sugeriu á comissão três
alternativas para sua readmissão.

, Destas, a que provavelmente encon-
traria maior resistência por parte da Rei-
torla seria a volta do professor Walter
Motta á cadeira que ocupava, uma vez
que sua demissão foi pedida ao Reitor
pelo chefe do Departamento de Produ-
ção Animal do Instituto de Zootecnia. No
entanto, o próprio professor já se mani-
testou contrário á sua volta em outro
Departamento.

As outras opções seriam o seu apro-
veitamento em programas mantidos pela
Universidade Rural em outros locais, co-
mo na Ilha de Marambaia.

ESCRITÓRIO EM BOTAFOGO
86 VAGAS DE CARRO

NA ESCRITURA
Vendo em excelente local com 2.500 m*

de área «Mil; podendo ter saião de vendas
; ^««xpoelçlôdlfetoa para a rua.

EMpoa imediata. Preço e condições
excepciona]*, Inte. e vendas diariamente

à nua Voluntários da Pátria. 138 ou em
., . JUUO BOQORICiN

Ay. fflo Branco, 156 loja 18.
Teia: 262-4694 e 292-1122.
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Jogo para Mantimentos
Coringâo. Com 6 peças.
Em alumínio.

AVista438, Nas lojas: CENTR() - Rua Uruguaiana, 130; (.AMPO
GRANDE - Av. Ccsário de Melo, 3360; TEM TUDO

I )!¦; MAI HJREIRA- I'raça Armando Cruz, 120.

Forma A. Maister. Para bolo.
Com 2 peças. Muito útil no
preparo de bolos e tortas.

AVista89,

I i UM III I

Seca Talheres da Hevea.
Prático. Em plástico reforçado.

AVista68,
_^E_^___fl \mmV^^Lm\
ÊÊ Br;'•:'';3^',: 'Vflfl H^

Panela Trofa. Pará lavar arroz.
Com 2 peças. Em alumínio.

AVista 239,

Taça Fluit da Multividro.
Para servir seus drinks
com muita classe.

29,AVista
•••••••••••••i

Tudo que você precisa com preços super-
remarcados.

Estojo para Cafezinho da
Hevea. Com 8 peças, sendo:
bule, açucareiro e 6 xícaras.

A Viste418,

Caçarola Cênica da Almar.
Para preparar a comidinha do
neném. Em alumínio.

AVista29,

Garfo Veneza da Wolnor.
Em aço inoxidável de longa
durabilidade.

*?Z^&uuuuú*F£}r~~'

Jogo de Panelas Mãe Ágata.
Com 3 peças. Esmaltadas.

AVista1.190,

Frigideira Ágata. Luxo.
Esmaltada.

AVista216,
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Kinbar da Gazola. Abre
garrafas, descasca frutas e
legumes, corta e rala. Muito
funcional.

ÀVista l£j ÀVista kUj
I ' L" ' ' ~

Varal Vai e Vem. Prático
e funcional.

AVista

rofffoff'/oJBOffzao

MesaLasVegas.
Para telefone.

AVista 348,
lilllilrW. ,, • _#•€!

e coisa nossa.

Visopot da Hevea.
Em plástico. Para armazenar e

Çroteger 
seus mantimentos.

amanho grande.

AVista99,

I
Garrafa Térmica.
Serve à Jato Aladim.

AVista329,

Travessa Itacolomi da
Meridional.
Em aço inoxidável.
Oval.

AVista169,

^^J^B^, _

Colher de Mesa Veneza da
Wolnor. Em aço inoxidável.
De longa durabilidade.

12AVista
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PRIMEIRA CRÍTICA
Suzana Braga

Brilho na platéia e
uma sapatilha no chão
A primeira noite de Mikhail Baryshnikov no Rio foi

apenas rica em personalidades. Entre outros estavam
presentes o Governador Chagas Freitas, Israel Klabin,
o ex-Ministro Reis Veloso, o Secretário de Educação
Arnaldo Niskier e a Condessa Pereira Carneiro.

No palco os acontecimentos nâo foram nada bri-
lhantes e a rica platéia (de Cr$ 6 mil a Cr$ 2 mil) náo
chegou ao delírio esperado. Ao contrário, o ápice dos
aplausos apareceu exatamente numa grave falha,
quando Baryshnikov na sua variação de
O Corsário prendeu o calcanhar em um dos desníveis
do palco, arrebatando uma sapatilha e a seguir jogan-
do-a furioso para o ar. Aliás, em matéria de falhas o
espetáculo foi um primor: luzes sempre iguais inunda-
vam nuanças a nada. Ao contrário, deixavam os baila-
rinos invariavelmente no escuro. Um tecido ordinário
tentando imitar ciclorama, mal preso ao chão, e quase
perfurado pela maquinaria que estava atrás. A apare-
lhagem de som era péssima e o piso pior do que se
poderia imaginar.

O cenário de Romeu e Julieta não era mais a torre
de petróleo da Venezuela mas parecia a casa da"Bruxinha que era boa", utilizada da pior forma possi-
vel. Os demais quelões não foram utilizados em um
palco desproporcional e sem a mínima estrutura bási-
ca para sustentar Baryshnikov e Zandra Rodriguez.

Em O Corsário, o bailarino apresentou uma minus-
cuia mostra do que ainda pode render. Zhandra tam-
bém não chegou ao máximo mas esteve razoavelmente.
A inclinação do chão e as condições precárias do
espetáculo, além do acidente com o pé direito de
Baryshnikov, estragaram a obra.

Foi em Romeu e Julieta que a dupla de bailarinos
famosos conseguiu recuperar-se ante o público. Com
uma interpretação umpouco televisiva.foram amantes
ardorosos da bela coreografia e MacMiüan. A compa-
nhia mineira tentou recuperar-se mas o resultado foi
deplorável.

NfllR
um uno
AR A Philco acaba de colocar

_ no ar a terceira geração do ar
I condicionado central: a nova

linha Philco Split System. De maior capacidade de
refrigeração, econômico, totalmente silencioso e
com garantia de 1 ano. Consulte nossos planos de
financiamento.

Revendedor Aulori. ado *—^^F

PHILCO ambientei.
Novo Philco Split System r —*ri

Instalação imediata.
R. Teixeira Ribeiro 92

Tel. 270-3738-230-4193
270-3274

0T0
SUAM

FACULDADES
INTEGRADAS

AUGUSTO MOTTA
PÔS-GRADÜAÇAO EM EDUCAÇÃO

(Resoluçio 14/77
do Conselho Federal
de Educação)
Objetivo: Propiciar
o preparo de professores
para o magistério superior

Administração Escolar
Didática do Ensino Superior
Orientação Educacional
Pcicopedagogia do Deficiente Mental
Supervisão Escolar

Coordenação geral: Suely Car dia Machado dos Santos Leal.
Coordenadores das áreas de concentração: Edmée Winter.

Itairu Vmcuncela. Sobral, licia Kawase.
Mirian Uunzhurger e Diana Couto Pinto

Maiores informações: .
COPEDE — Coordenação de Planejamento

e Desenvolvimento Educacional

Av. Paris. 60/110 - Bonsucesso - Tel.-. 280 9422

IMRASI
ty

Minute. 10 de PfMid.ir.i_M • Aimtenoe Social

INPS/ INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

l

Agência em Rio de Janeiro — Méier

Pelo presente e nos termos do § 2o do Art0 387, do RBPS
e subitem 9.61, do Capítulo V, Parte 1, da Consolidação
dos Atos Normativos sobre Benefícios, ficam notificados
as seguradas abaixo indicadas de que foram indeferidos
seus requerimentos de benefícios;
ESMERALDINA GONÇALVES GODINHO, benefícios n°
22/22.441.503 e 65/22 441.504, requeridos em 29-11-
1979.
MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS CAMPOS, benefício n°
21/22.365.756, requerido em 30-08-1979.
NARCISA DE ANDRADE PRIMO, benefício n°
21/22.366.886, requerido em 26-101979.
LYDIA DO REGO SANTIAGO, benefício n°
21/21.363.034, requerido em 07-12-1978.
AMÉLIA DA SILVA benefício n° 21/22.366.853, requeri-
do em 22-03-1979

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1980 (P
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Crise nà Rural pode ter fim
com readmissão do professor

A crise da Universidade Rural, em
greve há 71 dias, deverá estar soluciona-
da até o final da próxima semana, com a
volta do professor Walter Motta — cuja
demissão sem justa causa, há oito meses,
deflagrou a crise — ao Instituto de Zoo-
tecnia, onde estava lotado, e com a nor-
malizaçâo da vida acadêmica.

O delegado regional do MEC, profes-
sor Marcos Almir Madeira, adiantou que
a comissão nomeada pelo Ministério em
busca de uma solução para o problema
ouvirá hoje representantes dos alunos e
apresentará, semana que vem uma pro-
posta clara, com transigência de todos os
envolvidos: alunos, professores e reitoria.

A comissão de conciliação do MEC —
formada pelos professores Raimundo
Moniz Aragáo, ex-Reitor da UFRJ, e Nei
Palmeira, Reitor da UERJ, e pelo Gene-
ral Bina Machado — ouviu, na semana
passada, o Reitor Arthur Orlando Lopes
Costa e representantes da Assoclaçáo de
Docentes da Universidade Rural. Hoje,
será a vez de os estudantes apresentarem
sua versão dos fatos e colocarem suas
reivindicações.

O ponto principal para o fim da crise é
a readmlssáo do professor Walter Motta,
o único da Rural especializado em Cuni-
cultura—criação de coelhos. A Associa-

ção de Docentes sugeriu á comissão três
alternativas para sua readmissão.

Destas, a que provavelmente encon-
traria maior resistência por parte da Rei-
torta seria a volta do professor Walter
Motta á cadeira que ocupava, uma vez
que sua demissão foi pedida ao Reitor
pelo chefe do Departamento de Produ-
ção Animal do Instituto de Zootecnia. No
entanto, o próprio professor já se mani-
testou contrário á sua volta em outro
Departamento.

As outras opções seriam o seu apro-
veitamento em programas mantidos pela
Universidade Rural em outros locais, co-
mo na Ilha de Marambaia.

ESCRITÓRIO EM BOTAFOGO
P 86 VAGAS DE CARRO

NA ESCRITURA
Vendo em excelente loca. com 2.800 m*

tfe área útil, podendo ter salto de vendas
. - e expowçlo direto» pare a rua.

Entreoa Imediata. Preço e condlçOe»
excepcionei*. Inf». e vendas diariamente
è Rua Voluntários da Pátria. 138 ou em

. JUUO BOGORICIN
H:'KÁ* «to Branco; 186tola 18, ¦.'.-.. ,

T*hM 2&46M e 282-1122. A
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Jogo para Mantimentos
Coringâo. Com 6 peças.
Em alumínio.

AVista438,
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Nas lojas: f.ENTKí) - Rua Uruguaiana, 130; (. AMPO
("iRANI )K - Av (Vsáric > de Mel<». 3360; TEM TUIX)
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Forma A. Maister. Para bolo.
Com 2 peças. Muito útil no
preparo de bolos e tortas.

AVista89,
r ¦ ;cj9>. í

Tudo que você precisa com preços super-
remarcados.
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Seca Talheres da Hevea.
Prático. Em plástico reforçado.

AVista68,

Estojo para Cafezinho da
Hevea. Com 8 peças, sendo:
bule, açucareiro e 6 xícaras.

AVista418,

Mesa Ias Vegas.
Para telefone.

AVista348,

^j^ís__=-i_3PW

Panela Trofa. Para lavar arroz.
Com 2 peças. Em alumínio.

AVista239,

Caçarola Cônica da Almar.
Para preparar a comidinha do
neném. Em alumínio.

AVista29,

m

Jogo de Panelas Mae Ágata.
Com 3 peças. Esmaltadas.

ÀVista li Ivllj
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Visopot da Hevea.
Em plástico. Para armazenar e
proteger seus mantimentos.
Tamanho grande.

AVista99,

Garfo Veneza da Wolnor.
Em aço inoxidável de longa
durabilidade.

Frigideira Ágata. Luxo.
Esmaltada.

AVista216,
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Kinbar da Gazola. Abre
garrafas, descasca frutas e
legumes, corta e rala. Muito
funcional.

Taça Fluit da Multividro.
Para servir seus drinks
com muita classe.

Lm*mJ\AVista bVI

Ir
Garrafa Térmica
Serve à Jato Aladim.

ÀVistaWbWj
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Travessa Itacolomi da
Meridional.
Em aço inoxidável,
Oval.

AVista169,

Varal Vai e Vem. Prático
e funcional.

AVista

PoiifomoMonzao
e coisa nossa.

Colher de Mesa Veneza da
Wolnor. Em aço inoxidável.
De longa durabilidade.

AVista I &Ml
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Costas Largas
O Governo autorizou um aumento das tarifa»

de energia elétrica — 10% para as residências,
20% para as indústrias. E já anunciou que haverá
um outro, entre agosto e setembro, e talvez mais um
próximo do final do ano. O objetivo, eomo não
podia deixar de ser, é reforçar a caixa da Eletro-
brás.

E até se compreende. Desde os últimos tempos
do Governo Geisel, na tentativa de segurar a
inflação em termos politicamente suportáveis, foi
praticada uma política de achatamento dos preços e
tarifas. Ou seja, adotou-se a política de salvar o dia
de hoje, para ver o que acontece no dia de amanhã.
Quando o Ministro Delfim Neto assumiu a Secreta-
ria de Planejamento, anunciou a intenção de
praticar uma política de inflação corretiva. Ou
seja, conferir aos preços e tarifas seus verdadeiros
valores, levando em consideração, no caso das
tarifas, as necessidades de investimentos, por
exemplo, em energia elétrica. Mas, logo se vê, não
foi até o fim. Corrigiu, mas até certo ponto. As
pressões políticas, inevitáveis, quando a inflação
adquire proporções dramáticas, como agora, leva-
ram à decisão de conceder aumentos de tarifas, mas
não os totalmente necessários. É por isso que,
agora, mais uma vez, como no final do Governo
Geisel, a Eletrobrás carece de dinheiro.

É também compreensível que o Governo adote
a posição de onerar, mais uma vez, consumidores e
industriais — com inevitáveis reflexos sobre a taxa
inflacionária — para preservar a capacidade de
investimento da Eletrobrás. Depois da desastrada
compra da Light (onde são urgentes as necessidades
de investimento em distribuição na área do Rio e de
São Paulo) e, apesar de Itaipu, da possibilid?>dr> ri»
ocorrer um déficit de produção de energia, na

região Sudeste, ainda antes da metade da década
dos 80, é preciso e inadiável gastar dinheiro com
energia. Se não para a economia, para o país.

Mas, simultaneamente, que cortes, que ônus
estão sendo suportados, transferidos para as em-
presas públicas, nesta apertada conjuntura econô-
mica? Apesar de todos os anúncios de que, final-
mente, as empresas estatais serão submetidas a
severo controle, todas as providências, traumáti-
cas, anunciadas para debelar a inflação e melhorar
o caixa do Tesouro (ou das empresas privadas)
desabam sobre os ombros combalidos de consumi-
dores e empresários privados. A inflação está sendo
combatida, acima de tudo, com o guante do Fisco
— e o Estado não paga imposto. A inflação está
sendo combatida com reajustamentos de preços
para financiar projetos inúteis ou adiáveis e uma
mordomia disseminada que começa a atingir pro-
porções políticas intoleráveis.

É isso que precisa ficar claro: é muito com-
preensível que se aumentem as tarifas da Eletro-
brás. Mas, como andam as contas de suas subsidia-
rias, os salários de seus diretores, os carros à
disposição de seus conselhos de administração? A
quantas anda esse acordo nuclear, que resiste a
qualquer política de contenção de gastos, uma
catedral de fantasias tecnológicas e industriais? E
as contas da Petrobrás e suas subsidiárias, seus
contratos de transporte, sua política de diversifi-
cação?

Nem tudo é aumento de energia. Há muita
coisa que é desperdício de energia—desperdício de
recursos e rombos de orçamentos, tudo à custa de
consumidores e empresas.

O combate à inflação deve atingir todos. A
começar pelo Governo. Quando começará?

Fenômeno Inquietador
Referindo-se ao interesse manifestado pelo

Presidente da República, no sentido de que se
fizesse justiça cabal no Caso Marli, um oficial da
Polícia Militar, com responsabilidade de comando,
disse que tudo já se encontrava esclarecido. Houve
nessa declaração, certamente, alusão aos arranjos
precipitados em 24 horas para a apresentação de
quatro supostos autores do crime em apuração,
dois dos quais indicados oficialmente como porta-
dores de desequilíbrio mental. Para isto, substi-
tuiu-se o delegado que conduzia o inquérito, e
acaba de ser punido por ter denunciado as pressões
que sofria para tumultuar as investigações, e
deixou-se de cumprir decisão judicial que impunha
a realização de sessões de reconhecimento, para a
identificação dos oito assassinos, reduzidos a qua-
tro naquelas condições pouco decorosas.

Terá sido esta a informação dada ao Presidên-
te Figueiredo, para convencê-lo de que o caso já se
encontrava devidamente esclarecido? Se o surgi-
mento de outros dois casos das mesmas característi-
cas não fossem suficientes para manter em dúvida o
Chefe do Governo federal, haveria elementos ainda
mais inquietadores e que justificam, mais do que
nunca, o interesse presidencial. A atenção do
General Figueiredo, no Caso Marli, foi despertada
por seus sentimentos humanitários. 0 caos a que
foram levados os serviços policiais em alguns Esta-
dos, principalmente no Rio de Janeiro, teria no
episódio pelo qual se interessou o Presidente,
entretanto, o seu indicador simbólico mais veemen-
te, transfigurado pela tragédia e pela bravura
moral de uma mulher humilde que resolveu expor a
própria vida para punir, pela via do Direito, os
frios matadores de seu irmão, que também rouba-
ram e incendiaram a sua casa. Eram homens que
vestiam a farda e usavam armas e viaturas da
Polícia- Militar, cujo comando agiu, no entanto,
para acobertá-los.

Em torno desse drama, no qual se concentra-
ram as emoções da Cidade, vão-se acumulando
outros dados que o transcendem e como que
reclamam o' interesse imediato do Presidente da
República, do Ministro da Justiça e até das autori-
dades militares mais altas, que aparentemente nada
teriam a ver com os fatos. Mas a nota expedida
agora peio comando do I Exército, além de ser em si
mesma um documento exemplar, revela que o caos
policial do Rio de Janeiro justifica todos os apelos
por providências rigorosas do alto. Três cabos
pára-quedistas do Exército foram atraídos pela
atmosfera de violência e irresponsabilidade gerada
pelos órgãos policiais, como recentemente se reve-

lou o envolvimento de elementos subalternos da
Marinha. Chegou, assim, a situação a um nível de
perigo que não pode passar despercebido às autori-
dades da República.

Até pouco tempo, reclamava-se dos excessos
policiais e da participação direta de homens da PM
e da Polícia Civil em crimes contra a vida e contra o
patrimônio, tendo-se em vista a necessidade de
tornar efetiva a proteção geral à população, da
qual estão legalmente encarregados os órgãos de
segurança coletiva. O Governo do Estado silencia,
como silenciam as autoridades especificamente res-
ponsáveis pela disciplina das duas corporações e
pelo cumprimento da lei, como pelo respeito ao
Poder Judiciário, a cujas decisões passaram os
policiais a não se submeter. No próprio envolvi-
mento de cabos do Exército, verifica-se que o
Secretário de Segurança Pública se dirigiu à autori-
dade militar para denunciar um mandado de prisão
expedido por um juiz contra um oficial. 0 comando
do I Exército teve, porém, o cuidado de fazer a
apuração dos fatos e verificou não se tratar de um
oficial mas de três cabos.

Esses três cabos foram submetidos a inquérito
policial-militar 

"paralelamente à ação em curso na
Justiça Civil" — informa a nota do I Exército. A
rapidez da apuração e a declaração prévia de
respeito à Justiça constituem uma lição a ser
assimilada pelas autoridades policiais, principal-
mente pelo comando da PM, que desde 1978 —
como revela um inquérito instaurado naquele ano
— compunha um grupo de extermínio na Baixada
Fluminense, tornando-se alguns de seus homens,
fardados e armados em viaturas oficiais, responsa-
veis por mortes contratadas (à feição dos antigos
jagunços do Nordeste), roubos de carros, intercep-
tação de coisas furtadas e seqüestros, sem que uma

providência sequer fosse tomada para sustar o

processo de degradação de uma corporação cente-
nária e respeitável.

Ao quadro tenebroso, assim exposto aos olhos
de uma população desprotegida e espoliada pela
própria polícia, acrescenta-se agora o fenômeno da
atração que começa ele a exercer sobre elementos
das próprias Forças Armadas. 0 comportamento
irrepreensível do comando do I Exército, no episó-
dio dos pára-quedistas, não .'exclui a preocupação
que deve causar esse fenômeno verdadeiramente
inquietador aos ministros militares e ao próprio
Presidente da República.

0 descalabro dos serviços policiais no Rio de
Janeiro projeta-se como um caso nacional, a ser
tratado urgentemente com os remédios da lei.

Tópicos
Círculo Vicioso

Desde o seu restabelecimento em
1977, a Câmara dos Vereadores do Rio já
está manifestando seu vicio genético:
sua antecessora se celebrizou pelo em-
preguismo desenfreado. É mal congênito,
mas nem por isso se deve silenciar. Por-
que ao flm das contas o desprestigio
recai na instituição. E por último leva o
eleitor a degradar o voto, escolhendo os
piores. A Gaiola de Ouro de triste memó-
ria contribuiu, e muito, apenas para o
desprestigio da representação politica.

Em tres anos a nova Câmara dos
Vereadores já tem 1 mil 200 servidores.
Como os vereadores são apenas 21, a
proporção é de 60 funcionários para cada
um. Diz o Presidente da Câmara quetodos têm o que fazer. Resta saber para
quem. Paia a Câmara náo será. E empre-
gado público é capaz de fazer da Usonja
um aparente trabalho. O empreguismo
recomeçou a partir dos primeiros 132
técnicos cedidos pela Assembléia Legis-
lativa. O resto veio como de hábito: con-
curso, preenchimento, efetivação, no-

meaçáo sem concurso e depois efetiva-
çào. Gratificações e comissões. É inesgo-
tável o arsenal da burocracia para con-
tratar. E há também os gabinetes e so-
bretudo a reeleição. 8em esquecer os
antecedentes: diz o Presidente que a
Câmara efetiva porque o Executivo tam-
bém contrata e depois efetiva. Depois se
queixam.

Majestade
O Sr Ulysses Guimarães tem uma

personalidade oligofrenicamente biparti-
daria. Apesar do desaparecimento da
Arena e do desmembramento do MDB,
náo despertou para a nova realidade
politica brasileira. Continua a tratar as
outras tendências oposicionistas como
ovelhas desgarradas do seu antigo reba-
nho. Por uma simples hipótese trazida a
debate — qual seja, a reunificação oposi-
cionista para barrar certas manobras go-vemistas—o Sr Ulysses Guimarães ape-
dreja o telhado dos novos Partidos. Quer

submetê-los pelo medo ao comando úni-
co a que se habituou durante o bipartida-
rismo.

Acabaram-se a Arena e o MDB, mas o
ex-presidente do MDB náo se conforma
com isso. A tática de eventual unificação
oposicionista, para ele, só pode ser consi-
derada sob a forma de rendição incondi-
cional. Falou o instinto de proprietário:"O PMDB jâ está organizado e com regis-
tro provisório". Só conversa com os diri-
gentes e dirigidos do PP, do PT e do PDT
depois que reentrarem no PMDB. Isto
com registro provisório: imagine-se se
fosse definitivo. Teriam que se ajoelhar e
lhe beijar a máo como supremo soberano
do oposlcionismo. A razão que náo teve
em defender a sobrevivência do antigo
MDB intacto quer ter agora em acolher
como vencidos exatamente os que esta-
vam certos. Pois o bipartidarismo fixava
apenas a impossibilidade democrática
de que todos os brasileiros se cansaram
Exceto o Sr Ulysses Guimarães, que vi-
veu no MDB a suprema presidência dos
que padecem da incurável nostalgia do
poder.

Ziraldo
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Cartas
Conceito de democracia

O JORNAL DO BRASIL de sábado,
dia 24, publica o extenso editorial Mal
Periódico. Trata-se de comentário â pa-lestra que eu proferira na quarta-feira
anterior na Escola Superior de Guerra.
Naquela ocasião, disse entre outras coi-
sas, o seguinte:"(...) O conceito de demo-
cracia está indissoluvelmente ligado a
dois outros: a liberdade de pensamento e
a faculdade de livremente propor e disse-
minar idéias. (...) "Esses bens fündamen-
tais da sociedade se exercem, em primei-ro lugar, através do debate, da discussão
dos assuntos. (...) "A liberdade de mani-
festaçâo do pensamento náo tem sentido
jurídico, eqüivalendo à anarquia, se a ela
nào corresponder com igual vigor, o con-
ceito de responsabilidade, definido em
legislação adequada". (...)

Nada tenho a dizer, quanto ao jornal
discordar de minha posição. (Ê a sua.,
liberdade de opinião, que defendo tanto
quanto à minha própria.) Entretanto, o
editorial náo é isso. Antes, é um amon-
toado de insultos e agressões pessoais,
que náo desejo dignificar com um comen-
tário.

Velho leitor do JORNAL DO BRASIL,
estranha-me vê-lo Investir — náo contra
a idéia, como é de seu direito — mas
contra os bens inestimáveis, no dizer do
Conde Pereira Carneiro, e que sáo "o
nome, a dignidade e a honra". Defendi e
defendo a responsabilidade pela informa-
çáo difundida por qualquer meio, como
corolário indispensável da liberdade de
opinião. Não é invenção nova, ou minha.
Que eu saiba, todos os paises civilizados
têm formas de proteger e defender aque-
les "bens inestimáveis". Uma ou outra
forma de libel law é aplicada com severi-
dade, para punir os danos morais, nos
paises cuja construção jurídica vem dos
ingleses.

Náo peço, nem quero, outra coisa.
Para mim, a responsabilidade — intelec-
tual, moral e penal — é Inseparável do
bom jornalismo. Se o jornal pensa dife-
rente, tudo bem Respeito sua opinião.
Bias peço igual respeito pela minha. Said
Farhat, Ministro de Estado, Chefe da
Secretaria de Comunicação Social —
Brasilia (DF).

Covardia do homem
A edição de 21/5/80, deste Jornal, traz

uma reportagem sobre a temporada de
caca, que se iniciou em 15 de maio, em
alguns Estados brasileiros. A caça ama-
dorista é uma covardia do homem, um
crime contra a natureza e uma violência
contra a humanidade e seus descenden-
tes. Uma covardia pois as sofisticadas
armas utilizadas náo dão chance de defe-
sa ao animal ou ave. Um crime contra a
natureza porque náo temos direito ai-
gum de matar desnecessariamente ne-
nhum ser vivo. Os animai» e as aves sáo
parte da Criação e têm o mesmo direito à
vida que o homem e além disso náo estáo
oferecendo perigo que justifique a ma-
tança. Nem a desculpa de que eles servi-
rão para alimentação é válida, pois o
homem dispõe de criadouros de animais
e aves para o seu sustento. Uma violência
contra a humanidade e seus descenden-
tes porque contribui para o desequilíbrio
ecológico, conduzindo ao pioramentodas condições ambientais.

A desculpa de que o IBDF fiscaliza a
caça e só permite (como se fosse o dono
da Criação) o abate de um determinado
número de animais e aves por caçador,
náo convence. Após as caçadas, que sáo
meros exercícios de tiro ao alvo parasatisfazer a sanha homicida de alguns,
muitos animais e aves (que náo entram
nas estatísticas) jazem apodrecendo no
local de sua queda, vitimas da crueldade.

Quem tem o poder para acabar com a
caça amadorista é o Governo federal. Em
nome da proteção da natureza, dos recur-
sos naturais, da diminuição da violência,
da proliferação da venda de annamen-
tos. Os argumentos existem e sáo muito
mais importantes que a caça abomina-
vel. (...) Guimarães Duque Filho—Forta-
leu (CE).

Prazer desumano
Já está aberta a temporada brasileira

de caça. Estamos no período da ignorán-
cia e estupidez com aqueles que mal náo
nos fazem, pelo contrário nos dão a bele-
za de sua existência — os animais. Usu-
fruir deles para ver saciada a fome é
compreensível e aceitável, mas matar

pela simples razão do prazer é desumano,
é covardia. Náo adianta dizer que a quan-
tidade de animais abatidos é mínima e
que em nada afeta a ecologia. É mentira.
Náo pode afetar em um período de tempo
mas afetará por diversos períodos. (...)
Atrás disto há o interesse, pouco importa
a razão. O comércio das armas, quem
sabe, pode até afetar a economia nacio-
nal!! E por isso que a violência nas gran-
des cidades aumenta. Como é fácil com-
prar armas! E mais fácil ainda é deixar
livre este lncontrolável desejo humano
de matar! Márcio Almeida Campos —
Rio de Janeiro.

Direitos do animal

(...) Gostaria que os caçadores, mesmo
os que usam esse esporte respeitando
todos os códigos da Associação Brasilei-
ra de Caça, lessem o que transcrevo da
Declaração Universal dos Direitos do
Animal, proclamada em Bruxelas, pela
UNESCO, em 27/1/78: "Artigo 10° - a)
Nenhum animal deve ser usado para o
divertimento do homem Artigo 11° —
Qualquer ato que leve à morte um ani-
mal sem necessidade é um biocídio. ou
seja, um crime contra a vida. Artigo 12°— a) Todo ato que leve à morte de um
grande número de animais selvagens é
um genocídio, ou seja, um crime contra a
espécie".

Sinto náo poder reproduzir aqui todos
os artigos dessa importante Declaração,
mas deixo aqui o meu protesto: caçadas
eram o divertimento predileto dos lati-
fundiários ociosos de épocas remotas,
que nâo possuíam imaginação — homens
de hoje já possuem, em geral, idéias mais
criativas e humanas para desfrutarem de
seus lazeres. Norma S. Paiva — Rio de
Janeiro.

Inflação e Delfim

Disse há dias o Ministro Delfim Neto
que a inflação está subindo por causa da
politica salarial. Não ê por causa dos
juros altos, nem dos elevados impostos e
taxas, nem, ainda, da própria correçáo
monetária. O IOFé somente agente cata-
litico. Nâo prejudica em nada a ninguém.
As taxas altas dos recolhimentos com-
pulsórtos sobre os depósitos bancários,
que levam os bancos, forçosamente, a
aumentar suas taxas de juros, não inter-
ferem também no problema.

Os gastos suntuários e mordomias,
assim como o elevado custo das obras
públicas, sempre com o condáo de sair
mais caras que as particulares, nada tèm
a ver com o fato. A ganância e o enrique-
cimento ilícito, esses sâo até defiacloná-
rios. A má comercialização dos produtos
agrícolas em geral, os inúmeros interme-
diários e atravessadores, nada signi-
ficam.

Completamente alheios à questão sâo
os juros, prestações e despesas atinentes
aos empréstimos externos, contínua-
mente crescentes, bem assim o custo dos
uísques e outros artigos supérfluos, im-
portados ou contrabandeados em volu-
me verdadeiramente espantoso. De todo
inofensivas, no caso, sâo as manobras
para tomar mais caro o dinheiro no mer-
cado interno, a fim de levar os interessa-
dos a captá-lo no exterior e, deste modo,
melhorar a posição da balança de paga-
mentos. Não! Tudo isto náo tem a menor
importância. Altamente nocivo é o em-
pregado, que está pagando pelos gêneros
alimentícios um pouco mais do dobro do
que pagava em fevereiro de 1979, obter
um aumento quase nunca equiparável à
elevação do custo de vida e atada conce-
dido com atraso mínimo de seis meses.
Isto é o que nos recusamos a aceitar.

Ê evidente que os aumentos salariais
concorrem para a elevação das despesas
em todas as atividades, mas nunca em
proporção que justifique sejam tachados
de causa do crescimento da inflação. Os
números dos balanços das empresas es-
tão ai para mostrar até que ponto in-
fluenciam o custo da produçáo. Se há
necessidade de uma desculpa, vamos
procurá-la em outra fonte.

Conhecemos as dificuldades que exis-
tem para um combate efetivo â inflação,
dentro de prazo curto, sem que sobreve-
nha a recessão. Mas sempre soubemos —
e outros paises deram mostras disto que,
a longo prazo, a tarefa é viável. Ora, nós
já estamos convivendo com esse flagelo
há muitos anos, mais ou menos sob a
batuta das mesmas pessoas, de sorte que
nos julgamos no direito de obtermos me-
lhores frutos, ao invés de pretendermos
melhores desculpas.

O feto é que, no flm, tudo faz pensar
náo existir, da parte das autoridades, o
propósito sincero de fazer declinar a in-
fiação. Efetivamente, perguntamos: que
será do BNH, se acabar a correçáo mone-
taria? Que influência Isto terá na capta-
ção interna de recursos e, conseqüente-
mente, em todo o mercado de capitais?
Que expressão poderão ter PIS, Pasep e
FGTS, se despojados do alento da cor-
reçáo?

Sáo tantas e de tal ordem as conse-
qüènclas previsíveis que até parece es-
tarmos montados numa onça, da qual
não sabemos saltar. Mas vamos reconhe-
cer Isto e deixar em paz a questão dos
salários, pois estes, infelizmente, ainda
náo atingiram globalmente sequer o ni-
vel da simples suficiência. Thiers Almei-
da de Meirelles — Rio de Janeiro.

Ignorância culposa
O Sr Sidnei V. de Menezes, em carta

ao JB (20/5/80), confessa-se perplexo e
decepcionado porque a Igreja (no Brasil)
não tem mais "procissões, onde o padre
estava presente e era olhado como um
símbolo"... E tem uma sugestão própria
para o Papa: visitar o Hospital do Câncer
ou um orfanato mantido pela Cúria e
distribuir dinheiro ou comida no Vidigal!
Que tal? Caro Sidnei, muitas vezes a
perplexidade é fruto de uma realidade
bastante comum, chamada "ignorância
culposa". Faça o seguinte: Vã ao Banco
da Providência, vá ao Palácio São Joa-
quim, vá à Catedral, e exija que lhe dêem
o balanço das despesas com viúvas, ór-
fãos, desempregados, operários injusti-
çados — e garanto-lhe que sua perplexi-
dade vai desaparecer ligeírinho. Um con-
selho: mexa-se! Joaquim da Costa — Rio
de Janeiro.

Cópias <lc docu mentos

Em virtude do crescente extravio de
documentos, cada vez maior (furto, assai-
tos, perda involuntária etc), gostaria de
ser informado por quem de direito sobre
a validade das fotocópias (xerox) auten-
ticadas como substitutas dos originais
(Carteira Nacional de Habilitação, Car-
teira de Identidade, Cartão de Identifica-
ção do Contribuinte). Em outras pala-
vras. qual o valor legal dessas cópias
quando solicitada a apresentação desses
documentos. A.C. Souza — Rio de Ja-
neiro.

Débitos previdenciários
Com relação ao artigo do advogado

Francisco Salzano V. da Cunha, com o
título Débito Previdcnciário e o Munici-
pio. publicado ã página 11 do Io Caderno
do dia 19'5/80. vimos indagar da validade
da legislação especifica em estabelecer
em 30 anos o prazo prescrional para
débitos previdenciários. Sabemos que a
contribuição para a previdência social é
um tributo, e o Artigo 174 do Código
Tributário Nacional (Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 válida como Lei Comple-
mentar) estabelece este pra7x> em cinco
anos para todo e qualquer tributo. Daí
termos dúvidas quanto à constitucional!-
dade da referida norma, tendo em vista o
principio da hierarquia das leis. Plínio
Mauro Junqueira Bastos — Rio de Ja-
neiro.

As cartas serão selecionados para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e endere-
co que permito confirmação prévio.
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Coisas da política
Crisma, fusão e "mélange"

HA 

em Brasília uma espécie de
mélange, no que concerne às
atitudes que devem tomar,

neste clima de abertura, o Governo e o
seu Partido de um lado, e os Partidos
da oposição de outro.

O Governo do Presidente Joáo Fi-
gueiredo herdou, evidentemente, do
Governo Geisel a causa da abertura.
Etem procurado a ela dar um encami-
nhamento político que lhe interessa.
Seria pueril considerar que o Governo
— ou o sistema, como chamam as
oposiçóes—náo esteja interessado em
continuar no poder. Em qualquer país

do mundo, da Grã-Bretanha de Mar-
gareth Thacther, aos Estados Unidos
de Jimmy Carter, à Áustria de Bruno
Kreisky, aqueles que alcançaram o
poder por meios absolutamente demo-
cráticos, querem nele continuar.

¦ O problema fulcral do Brasil é, sem
dúvida nenhuma, dar à abertura uma
espécie de crisma, o sacramento cato-
Oco da confirmação do batismo. 0
crisma só era dado por eleições dire-
tas a nível municipal e a nível esta-
dual.

A tentativa de fusão dos partidos
oposicionistas, no fundo uma reunifi-

cação das oposiçóes que levaria ao
antigo bipartidarismo, não é bem vista
pelo Governo, nem pelos líderes oposi-
cionistas menos radicais, membros do
Partido Popular, sobretudo para os
quais a reunificação tumultuaria o
processo político. Que cada um dos
Partidos em formação tomem suas po-
sições, e que façam alianças legítimas
nç que considerarem essencial.

A posição do Governo continua a
mesma. As eleições municipais, consti-
tuctonalmente previstas para este
ano, estáo sepultadas.

Não que haja, como dizem alguns

Luiz Orlando Carneiro

oposicionistas, pressões do Executivo
sobre o Judiciário, poder que tem da-
do provas de sua independência, so-
bretudo na área da Justiça Militar.

O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-
Ackel, e o Ministro Golbery do Couto e
Silva, Chefe da Casa Civil da Presi-
dència da República, náo poderiam
deixar nestes dias de debater o assun-
to das eleições municipais e o da su-
blegenda para a eleição dos governa-
dores.

As eleições municipais não deverão
ocorrer em 1981. A decisão da cúpula
Governo-PDS é fazer passar a emenda

Anísio de Sousa. O crisma será mesmo
em 1982.

¦ ¦ ¦
0 enviado do Vaticano, Monsenhor

Paul Marcinkus, pôs a pá de cal no
problema do programa da visita do
Papa João Paulo 11 ao Brasil, dirimin-
do uma certa controvérsia que havia
entre a CNBB e a Nunciatura Aposto-
lica. Os que no Itamarati e na Secom,
acompanharam o problema de perto,
mas com a necessária habilidade de
não interferir em assunto tão delica-
do, já estáo com o sinal verde do
Vaticano. O Papa, ao contrário do que

desejava a ala dita progressista da
Igreja, chega em Brasflia dia 30 de
junho, como Chefe de Estado que é.
Não vai a nenhuma cidade-satélite.
Nào vai nem mesmo ao Santuário
Dom Bosco. A grande missa campal
será realizada ria Esplanada dos Mi-
nistérios, em frente à Catedral.

Depois de Brasília o Chefe da Igre-
ja caminhará como pastor. A solução
é táo sutil como as coisas da política.

Uiii Oriundo Carneiro é chefe da sucursal do JORNAl
DO BRASIL tm Brasília.

Teocracia e ateocracia
Tristão de Athayde

MO 

palco da politica
universal defrontam-
se, neste flm de sécu-

tipos radicalmente an-
tagònicos de filosofia politica: a
teocracia e a ateocracia.

A primeira, como já temos
mais de uma vez acentuado, foi
um dos maiores imprevistos
dos mais recentes aconteci-
mentos políticos universais. O
próprio serviço de espionagem
mais sofisticado, o da CIA nor-
te-americana, como já agora co-
meça a desvendar-se, descartou
categoricamente a hipótese de
uma tomada de poder pelos
mullabs, quando o trono do Xá
Reza Pahlavi começou a oscilar
em seus fundamentos tirânicos.
Nenhum dos mais atuados fare-
jadores, norte-americanos ou
russos, dos segredos internacio-
nais, julgou possível essa res-
surreição da teocracia em plena
vigília do século XXI. E, no
entanto, os acontecimentos es-
tão revelando que as forças se-
cretas do Islam, em ação mui-
tissecular no bojo da História,
mostraram um poder revolucio-
nário espantoso e com eviden-
tes tendências de se espalhar
ao longo de toda essa região
muçulmana, de que depende,
ao menos por alguns decênios,
o funcionamento da tecnologia
universal mais avançada. Os
conhecedores mais a parda his-
tória islâmica fazem distinção
entre seitas contraditórias, os
xiitas e os sunitas, além das
subseitas, que, em matéria de
tomada do poder político pelos
religiosos, divergem. Mas, no
momento, tudo faz crer que a
teocracia iraniana não é apenas
um fenômeno de nacionalismo

ou de fanatismo individual de
um homem carismático e sim
um movimento histórico de eli-
tes e de massas, que do Oriente
já se passou para a África e está
sendo um dos caminhos novos
dessas nações nascentes, de um
continente em plena marcha
para o futuro, a partir de um
passado de sofrimento mons-
truoso da raça negra e de rique-
zas latentes inexploradas. O
sentimento religioso, como
sempre o proclamaram todos
aqueles que não se deixaram
esterilizar por um movimento
particularmente ocidental, de
desteologlzaçâo da cultura, es-
se sentimento religioso, nato na
espécie humana e marcante em
toda a história universal não
sectária, vive sempre, ora em
estado latente ora na base de
uma Revelação patente. A
erupção islãmico-iraniana é
apenas um foco ardente e local
de uma potencialidade natural
e histórica, irreversível e inesti-
mável. O advento moderno da
teocracia não foi apenas uma
surpresa. Foi uma confirmação
de verdades, por vezes recessi-
vas mas sempre irremovíveis.

¦ ¦ ¦
Por outro lado, o movimento

ateocrático também é inato no
homem e latente na História.
Oito séculos antes de Cristo já
proclamava o salmista: "Dixit
insipiens in cordesuo: non est
Deus" (81.13). O ateísmo é a
sombra do teísmo. A negação
de Deus, o avesso de sua afir-
maçâo. A impiedade é a irmã
louca da Fé. Acontece mesmo
âue, 

em nosso Ocidente, depois
a primavera medieval da Fé,

os séculos que se seguiram após

o Renascimento, e particular-
mente com o advento do culto
da ciência como sucedâneo da
Fé pelo chamado iluminismo,
fizeram do antropocentrismo
uma tendência dominante. O
sentimento do profano passou
a prevalecer sobre o sentimento
do sagrado. E a laicização repu-
blicana ou monarco-liberal, dos
regimes políticos, pouco a pou-
co sucedeu à tradição pós-
constantiniana e josefina da as-
sunçâo da Igreja pelo Estado
ou do paralelismo racional en-
tre os dois poderes. Uma nova
tradição ateocrâtlca sucedeu
ao paganismo politeista greco-
latina ou á sacralização do po-
der político das monarquias
medievais: Esse ateocratismo,
pregado particularmente pelo
iluminismo filosófico do século
XVTJI, pelo cientificismo e pelo
maçonismo do séc. XIX, assim
como pelo imperialismo laicis-
ta do século XX, ressurge hoje,
com dobrada ênfase, pelo surto
dos totalitarismos, de direita e
de esquerda, que vem esten-
dendo seus tentáculos neofas-
cistas e neocomunistas em to-
dos os continentes.

Ora, acontece que o senti-
mento religioso é imanente ao
homem. E a tradição cristã,
tanto em seu cerne católico co-
mo nos cultos nâo católicos
mas derivados de uma fé evan-
gélica e da mesma tradição
cristã, se não é teocrática, pois
nunca pregou a subordinação
total do poder civil ao poder
religioso, é intrinsecamente cio-
sa dos seus direitos à indepen-
dència e a zelar pelo tesouro da
Revelação. E a proclamar os
princípios morais de sua men-
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sagem natural e sobrenatural.
Junto, portanto, a esse ateísmo
indistinto e crescente nas mas-
sas, e particularmente nas eli-
tes falsamente cultas ou sibari-
tas, existe uma vigilância conti-
nua das Instituições religiosas e
dos seus fiéis. E, com isso, uma
tensão constante que faz parte
da vida cotidiana particular-
mente do nosso Ocidente, onde
a indiferença religiosa mais se
estendeu. Mas longe de se ins-
talar definitivamente, está dan-
do lugar a um fenômeno alta-
mente destruidor, o fanatismo.
Pio XI costumava dizer que o

laicismo era a lepra do nosso
tempo. Com a devida vènia,
embora reconheça que o laicis-
mo é uma das fontes do moder-
no fanatismo, acredito que este
é realmente o fermento negati-
vo e destruidor mais pernicioso
de nosso tempo. Pois tanto po-de atacar os teocratas como os
ateocratas. Tanto os que foram
fiéis ã imorredoura e Inata tra-
dição religiosa da alma numa-
na, como aqueles que, arrasta-
dos por uma cultura crescente-
mente antropomórfica, fazem
do ateísmo uma nova forma de
religião, tão enraizada e provo-

cadora de paixões, como o teís-
mo quando desligado de uma
teologia racional e libertadora,
assim como de uma disciplina
institucional e moral, de que a
Igreja católica, fiel guardiã da
dupla mensagem divina do An-
tigo e do Novo Testamento, é o
exemplo histórico mais elo-
quente e verídico.

Se passarmos agora, para ter-
minar, desse plano da universa-
lidade para o que está ocorren-
do, hoje, entre nós com certos
protestos contra a participação

da Igreja em nossos problemas
políticos e sociais mais canden-
tes, teremos uma prova concre-
ta de uma ateocracia, subcons-
ciente ou mesmo involuntária,
que poderá bem ser uma res-
posta inconsciente ao surto im-
previsto da teocracia iraniana.
E um fato histórico reconheci-
do que, sobretudo a partir de
1930, a Igreja no Brasil, depois
de sua longa subordinação ao
Estado Imperial e de uma atua-
çáo social retraída, após sua
separação do Estado Republi-
cano, em 1890, passou a desem-
penhar, por força da sua missáo
inerente, um papel inevitável e
importante, náo apenas dentro
das sacristias, como dizem, ou
das consciências individuais,
mas em face dos grandes pro-
blemas nacionais, em que os
princípios da Moral e da Justi-
ça estão em jogo. Desde então,
bem o sabem os que participa-
ram, na década de 30, dos movi-
mentos sociais da Ação Católi-
ca e da Liga Eleitoral Católica,
quanto fomos combatidos por
todos os que pretendiam, e ago-
ra de novo pretendem encerrar
a Igreja dentro das igrejas ou
pelo menos limitá-la a cuidar
apenas dos destinos últimos
dos homens e não da sua condi-
ção humana em sua situação
terrena. Hoje, entào, depois de
Medelin e de Puebla na Améri-
ca Latina e no plano universal,
do Concilio Vaticano n, essa
ação social mas náo partidária
da Igreja vem sendo vítima de
uma conspiração de autorida-
des, que se dizem católicas,
mas que podem ser chamadas
de ateocráticas, desde que ne-
gam à Igreja o direito de parti-

clpar da vida pública nacional,
sem de modo algum substituir-
se aos direitos intrínsecos do
Estado, mas para defender os
direitos praticamente negados
aos fracos e áos espoliados. Es-
sa ateocracia prática é táo per-
niclosa quanto a mais rígida
teocracia. Quando a Igreja de-
fende os direitos humanos;
quando se coloca ao lado dos
operários em suas justas aspl-
rações como no caso dos grevis-
tas de Sáo Paulo; quando zela
pela moral demográfica; quan-
do luta pela justiça social, co-
mo no caso do documento so-
bre a terra e sobre as migra-
ções; quando protesta contra a
violência dos assaltantes como
a da repressão policial Indiscri-
minada; quando condena o
abismo entre pobres e ricos, na
distribuição iníqua de nossas
riquezas nacionais; quando,sem se erigir em partido políti-co, proclama e defende os prin-cipios eternos da Justiça social
e da Moral pessoal, não está
fazendo teocracia nem demago-
gia, nem invadindo o território
estatal, mas cumprindo o seu
mais elementar dever evangé-
lico. Como no momento atual
está fazendo o Cardeal de Sâo
Paulo, com a aprovação da
maioria absoluta do Episcopa-
do nacional. Não será nunca
negando os direitos de Deus
que as democracias poderão e
deverão defender os direitos do
Homem. Como nâo será nunca
se omitindo na defesa concreta
dos direitos dos homens sem
direitos reais na prática, que a
Igreja será fiel à mensagem de
Cristo. Nem teocracia, nem
ateocracia.
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Governo de
Lisboa é
ameaçado

Juarez Bahia
C-frMpondant*

Lisboa — O grupo dos refor-
madores — cinco deputados
que garantem decisivamente a
maioria absoluta da coligação
de centro-dlreita no Parlamen-
to português — náo aceita ser"domesticado" pela Aliança
Democrática e ameaça retirar o
apoio ao Governo Sá Carneiro,
advertindo o Partido Social De-
mocrata e o Centro Democráti-
co Social para que náo Insistam
no seu isolamento.

A AD, formada por social-
democratas, centristas, monar-

ãuistas 
e os reformadores, po-

erá ficar sem estes na suces-
sáo presidencial. Ontem, o pre-
sidente do grupo, Medeiros Fer-
reira, negou solidariedade ao
candidato da centro-direlta,
General Soares Carneiro, e dis-
se que provavelmente a sua po-
slçâo política será neutra, mas

âue 
pessoalmente é partidário

a candidatura do Presidente
Eanes."Houve uma tentativa para
domesticar-nos, porém, resisti-
mos e conseguimos preservar
nossa independência", afirma
Medeiros Ferreira queixando-
se do tratamento que os refor-
madores recebem da Aliança
Democrática. Para dar uma
prova de "independência", Fer-
reira, que conferenciou com o
lider do Partido Socialista, Má-
rio soares, na Oposição, anun-
cia que votará contra a Lei Elei-
toral preconizada pela centro-
direita por considerá-la incons-
tltucional.

Sem os votos dos reformado-
res, nenhuma proposição que
exija a maioria absoluta do
Parlamento poderá passar.
Também o referendo, outra ini-
clativà da AD em cumprimento
a promessas eleitorais, náo terá
o apoio dos reformadores. Se-
gundo Medeiros Ferreira, o gru-
po apresentará um projeto pró-
prio, que deverá obter a adesão
da Oposição de esquerda. O de-
saflo no seio da coligação de
centro-direita inquieta o Pri-
meiro-Minlstro Sá Carneiro,
ainda em convalescença de um
acidente de automóvel sofrido
em Londres.

Carter verá o
Papa na Europa

Washington — O Presidente
Jimmy Carter visitará a Itália,
Cidade do Vaticano, Iugoslá-
via, Espanha e Portugal, entre
19 e 26 de junho próximo, infor-
mou ontem a Casa Branca. O
ponto culminante da viagem
será a participação na confe-
rência de cúpula econômica em
Veneza, nos dias 22 e 23 de
junho, onde estarão presentes,
também, os chefes de Governo
dos sete países mais industrial!-
zados do mundo. Outro ponto
alto será o encontro que Carter
terá com o Papa João Paulo n.

O Chanceler (Chefe de Gover-
no) da Alemanha Ocidental,
Helmut Schmidt, se reunirá
com o Chefe de Estado da Ale-
manha Oriental, Erich Honec-
ker, em agosto, logo depois do
término dos Jogos Olímpicos
de Moscou, informou o jornal
Sueddeutsche Zeitung.

Policial e jornalista
de esquerda são mortos
pelo terror em Milão

Araújo Netto
Corresponda nto

Roma — O terrorismo político fez uma reaparíçâo
espetacular ontem na Itália, com o assassinio do jorna-
lista Walter Tobagi, do Corriere Delia Será, em Milão, e
do agente de polícia Franco Evangelista, em Roma. Os
atentados ocorreram num momento culminante da
campanha eleitoral por um voto que pode determinar
alterações substanciais nas administrações regionais e
municipais do pais.

O assassinio de Tobagi, que distinguiu-se por seu
trabalho de denúncia ao terrorismo, foi reivindicado
pelo Grupo das Brigadas Vermelhas, que se auto-
denomina Brigadas 28 de Março, enquanto a morte do
policial durante a qual saíram feridos dois outros agen-
tes e um motorista de táxi foi de responsabilidade da
organização neo-foscista Núcleos Armados Revolucio-
jiários.

Socialista independente
A morte do jornalista, há muito tempo marcado pelo

terrorismo de extrema-esquerda, ocorreu às llhlõm, a
poucos metros de sua casa. Segundo as poucas testemu-
nhas que presenciaram o crime, ele fazia uma habitual
caminhada a pé quando um jovem com boné afundado
na cabeça alvejou-o com dois tiros na nuca e nas costas.

Eleito há cerca de um ano e meio para a presidência
da Federação de Imprensa Lombarda, Tobagi era consi-
derado um dos mais brilhantes enviados especiais do
Corriere Delia Será. Sem filiação partidária, ele era um
socialista independente. Sua morte não é vista apenas
como uma desesperada exibição de força do terrorismo
agonizante, mas principalmente como um esforço para
agitar a campanha eleitoral, que neste momento divide
todas as forças políticas da Itália.

Seu nome foi encontrado numa relação de jornalis-
tas condenados encontrada pela policia num aparelho
do terrorismo milanês. O Comando da Divisão de Invés-
tigações Gerais e Operações Especiais chegou a sugerir-
lhe um afastamento de Milão, cidade onde vivia desde os
oito anos de idade. A oferta de uma escolta especial
nunca chegou a concretizar-se.

A noticia de seu assassinio interrompeu uma sessão
do julgamento de um bando de terrorista de primeira
linha no Tribunal de Milão. Quando o juiz que presidia o
julgamento comunicou o fato, seis dos sete terroristas
que se encontravam dentro da clássica jaula — que
ainda são vistas nos tribunais italianos separando os
réus dos juizes e advogados — não contiveram uma
gargalhada. O sétimo, Dante Forni, gritou: "Esses pati-
fes põe-se a rir sem compreender que apesar de tudo este
é o momento de sua derrota".

Agente Serpico
O assassinio do agente policial ocorreu às 8hl5m, à

porta do Liceu Giulio Cesare, no Corso Trieste, bairro
residencial próximo do centro comercial de Roma. O
crime contra policiais que rotineiramente controlam os
movimentos e os horários de entrada e saida das escolas
públicas italianas — particularmente atentos aos trafi-
cantes de drogas — fez parte de um programa previa-
mente anunciado pelos NAR, sigla de uma organização
de extrema direita que prometera comemorar o aniver-
sário de morte de seu jovem companheiro, Fabrlzio
Cecchin, ao som de bombas e com um banho de sangue.

O suboflcial Franco Evangelista teve sua morte
reivindicada pelos NAR em telefonema à Redação do
jornal comunista L* Unlta, nos seguintes termos: "So-
mos os Núcleos Armados Revolucionários, foi feito por
nós o atentado ao Giulio Cesare. Honra ao camarada
Cecchin. Honra a todos os camaradas caídos. "Esta
trágica homenagem a um jovem neofaclsta que há um
ano teria sido morto por um esquerdista começou na
madrugada do último domingo, quando os mesmos
NAR queimaram dois cinemas em Trastevere, de pro-
priedade de dois comunistas.

Policial desde os 20 anos, Evangelista destacara-se
no combate ao tráfico de drogas, dai ter-se tornado
popular e conhecido como o agente Serpico, um policiai
americano que se tomou famoso graças a um livro e a
um filme autobiográficos.
\ No atentado que resultou em sua morte saíram
feridos os agentes Qiovanl Lorefire e Antônio Manfreda.

Socialismo
europeu
irrita EUA

Nova Iorque — "O Governo
americano está sumamente in-
comodado com o grau de ajuda
econômica e política que os
Partidos social-democratas eu-
ropeus dão aos movimentos es-
querdlstas que tentam derru-
bar os Governos de El Salvador
e Guatemala", disse ontem Lar-
ry Blms, diretor do Conselho de
Assuntos do Hemisfério, orga-
nizaçáo particular especializa-
da em questões interameri-
canas.

Ele explicou que os social-
democratas da Alemanha Oci-
dental, Áustria, Suécia e Espa-
nha, que estáo no Poder ou
ocupam posições de grande in-
fluència em seus países, apoiam
os Partidos de oposição em El
Salvador e na Guatemala, en-
quanto os Estados Unidos
apoiam os Governos desses
paises.

Em Washington, autoridades
do Departamento de Estado se
negaram a afirmar oficialmente
que os Partidos social-
democratas europeus estáo
tentando solapar a política
americana na América Central.
Mas o Subsecretário Adjunto
para Relações Interamericanas
do Departamento de Estado,
James Cheek, admitiu que es-
ses Partidos "estáo adotando
uma política equivocada na re-
gião, especialmente no caso de
El Salvador."

El Salvador já
prendeu Samayoa
San Salvador — Salvador

Samayoa, ex-Ministro da Edu-
cação, que renunciou ao cargo
para se tornar o mais famoso
guerrilheiro esquerdista de El
Salvador, foi preso na cidade de
Mascote, numa casa alugada
pela professora
norte-americana Paula Pike
Tennant, também presa. Sa-
mayoa usava peruca e tentou
passar por estudante costarri-
quenho, mas náo ofereceu resls-
tência, segundo Informação do
Ministério da Defesa.

Membro do Gabinete durante
a primeira Junta de Governo,
quando foi derrubado o regime
do General Humberto Romero,
em outubro, Samayoa — ao
anunciar sua renúncia no dia 8
de janeiro, pela televisão — co-
municou que aderia às Forças
Populares de Libertação, consi-
deradas o braço armado da or-
ganlzaçáo marxista Bloco Po-
pular Revolucionário (BPR),
criada em 1971.

Samayoa, com 32 anos, é
membro de uma das grandes
famílias de El Salvador e foi
professor da Universidade Ca-
tólica, onde os estudantes
aplaudiram entuslasticamente
sua decisão de aderir à guerri-
lha do BPR, que é partidário da
guerra popular prolongada pa-
ra instaurar pela força uma dl-
tadura proletária no pais.
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E AO PÚBLICO EM GERAL

A SIGLA (SOM LIVRE) sente-se no dever de informar que acaba de providenciar as
medidaslegaiscabíveistendentesàretiradadomercado.emtodooterritórionacional,
do LP "Temas Internacionais da Novela ÁGUA VIVA", lançado indevidamente porGravações Elétricas S/A (Discos Continental) procurando confundir o público
através de reles imitação da verdadeira trilha sonora original dessa novela, e que
havia sido recentemente lançada pela SIGLA (SOM LIVRE) que é a detentora exclusiva
desses direitos, junto à Rede Globo de Televisão.

Desse modo, a reprodução fraudulenta viola não só os direitos do produtorfonográf ico, como também os de autores das obras lítero-musicais ali contidas, além de
ofender a outros direitos vizinhos aos autorais e os que lhes são conexos, a saber:

a) Utilização de nome e características da novela sem autorização.
b) Utilização de repertório musical não original (covers) sem cobertura de

autorização autoral.
c) Utilização através da imitação dos desenhos e respectivas cores da capa do produtooriginal, de insinuação captatória de clientela alheia em proveito próprio.
Face ao que, a SIGLA (SOM LIVRE), no dever moral de resguardar os seus legítimos

direitos e ao mesmo tempo acautelando os interesses dos milhares de usuários das trilhas
sonoras da Rede Globo, acha-se no dever de avisar antecipadamente as providênciaslegais em curso, a fim de prevenir possíveis prejuízos aos desavisados lojistas, os
quais, por lei, serão solidariamente responsáveis com o contrafator, por venderem
ou expor a venda obra reproduzida com fraude.
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As gravações provocaram gargalhadas e reflexão dos interessados

Carter afasta possibilidade
de debate com John Anderson

Phü Gailey
Th* N«w York Tlm«

Washington — O Presidente
Carter afastou a possibilidade
de participar de qualquer deba-
te na campanha presidencial
que inclua o candidato inde-
pendente John Anderson. O Se-
cretário de Imprensa da Casa
Branca, Jody Powell, disse que
Carter deseja debater com seu
adversário republicano, Ronald
Reagan, mas "náo é sua inten-
Cão envolver-se em debates
com candidatos de um terceiro,
quarto ou quinto Partido".

Reagan disse que ficaria sa-
tisfeito em incluir Anderson em
qualquer debate, mas os asses-
sores do Presidente atribuíram
Isso á esperança de Reagan, de
que Anderson roube votos de
Carter. Tanto Carter quanto
Reagan aceitaram convite para
um debate, no terceiro semes-
tre, patrocinado pela Liga de
Mulheres Eleitoras. Anderson
espera ser Incluído para de-
monstrar sua força como candi-
dato nas pesquisas e no levan-
tamento de fundos.

A estratégia do Presidente
para lidar com Anderson é,
através das organizações paru-
darias nos Estados, criar uma
série de obstáculos legais para
que o candidato independente
náo consiga inscrever-se nas ce-
dulas eleitorais. Mas o principal
é fazer tudo para que o Presi-
dente náo seja nunca associado
a Anderson—evitando até apa-
recer no mesmo palanque —
para que o deputado por Hli-
nois não ganhe a imagem de
importante competidor pela
Casa Branca.

Mulheres querem
conhecer opções

Beatriz SchiUer

Arquivo/Foto d* Btotrii Schill.r

Nova Iorque — A Liga das
Eleitoras, que tradicionalmen-
te organiza o debate entre os
candidatos presidenciais, orga-
nizou uma comissão para estu-
dar como resolver o problema
criado pela recusa do Presiden-
te Carter de debater com o De-
putado John Anderson. "A si-
tuação é delicada. Fomos inun-
dadas de cartas pedindo querecomendemos um debate a
três. Há muita insatisfação com
todos os candidatos, e o público
deseja conhecer todas as op-
ções", disse a secretária da Li-
ga em Nova Iorque, Elizabeth
Gross."Até hoje, candidatos dos
Partidos menores nunca parti-
ciparam dos debates", ela ad-
mite, "mas John Anderson é um
independente. A comissão está
estudando o assunto e, depen-
dendo de suas recomendações,
comunicaremos o resultado
aos candidatos". Segundo ela,"a tradição dos debates não é
suficientemente velha para não
ser mudada". Se decidirem
convidar John Anderson, Car-
ter se verá na difícil situação de
mudar de posição ou assistir
na Casa Branca, pela TV, ao
debate entre seus dois rivais:
Anderson e Reagan.

John Anderson tem fama de
ser um astuto debatedor. Além
disso, as pesquisas de opinião
mostram que ele disputaria
mais votos com Carter do que
com Reagan, cujo eleitorado é
diametralmente diferente. Num
debate a três, Reagan prova-
velmente ganharia e Carter se
machucaria.

Anderson é considerado mais
democrata do que o candidato
do Partido Democrata, Carter,
embora pertença ao Partido
Republicano. Sua estratégia de
campanha é procurar os votos
dos indecisos e os delegados
dos Estados onde não é exigida
a fidelidade partidária.

. As propostas de Anderson, de
economia doméstica naciona-
lista, garantindo empregos pa-ra americanos, política externa
pacifista, nâo intervenção ar-
moda americana no mundo,
mas sim presença econômica
forte, e política energética de
conservação, através da cria-
ção de um imposto> federal para
serviços sociais e pensões, são
propostas muito atraentes pa-ra os liberais americanos. A
plataforma de Anderson lhe ga-
rante o apoio de liberais desilu-
didos com a republicanizaçáo
de Carter e de conservadores
assustados com o simplismo de
Reagan.
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Anderson voltou a Washington para votar
contra o aumento do orçamento federal

Povo quer independente
mesmo que não vença

O povo norte-americano quer que John Anderson con-
corra â Presidência mesmo que seja para perder, indica
pesquisa publicada na edição desta semana da revista
Time. Entre os eleitores que se identificam como indepen-
dentes, um grupo cada vez maior! com vem indicando as
primárias, Anderson é o mais cotado, com 35%, contra 34%
para o republicano Ronald Reagan e apenas 23% para
Carter.

Entre os eleitores do Nordeste, a regiáo mais industriou-
zada, Anderson perde para Carter por pouco, 30% a 32%,
com 29% para Reagan. Isto sugere que o Nordeste poderá
decidir a eleição de novembro, e Anderson tem quase a
mesma chance que Carter e Reagan.

No Oeste, visto como a principal força de Reagan, que
governou a Califórnia, os três candidatos também estão
muito próximos. Reagan lidera com 35%, Anderson vem em
segundo com 30%, Carter logo atrás com 29%. Reagan está
mais forte no Meio Oeste, e Carter ainda lidera, por pouco,
em seu Sul natal. São duas regiões em que Anderson tem
pouca aceitação entre os operários, os velhos, negros e
outras minorias.

Quando se pergunta, entre os três candidatos, qual seria
a segunda escolha, Anderson ganha, com a preferência de
31%, mais do que tiveram Carter e Reagan. Anderson é a
segunda escolha de um terço dos democratas e dos republi-
canos. Por isso, ele estaria em boa posição para atrair os
eleitores insatisfeitos com o candidato de seu Partido e que
náo gostam do candidato do Partido adversário.

Apesar disso, há um imenso ceticismo quanto as chan-
ces de êxito de Anderson. A pergunta, "quem será o próximo
Presidente", 52% disseram esperar que Carter seja reeleito,
enquanto 30% prevêem a vitória de Reagan. Apenas 1%
acha que Anderson vencerá. Mesmo aqueles que o apoiam
náo crêem que Anderson chegue á Casa Branca.

Votos indecisos mostram
dispersão dos democratas
Washington — O Presidente Jimmy Carter voltou a

vencer o Senador Edward Kennedy nas primárias do Parti-
do Democrata realizadas anteontem em quatro Estados,
mas chamou a atençáo a grande quantidade de votos "sem
compromissos." Na contagem final, Carter ficou com 66
delegados, Kennedy com 20, enquanto nove delegados náo
tomaram o Partido de nenhum dos dois.

Em Nevada e Arkansas, o número de votos "sem com-
promissos" ultrapassou a votaçáo de Kennedy, sendo queem Nevada os votos somados de Kennedy e dos descompro-
missados foram em maior número do que os de Carter. O
Presidente está, no entanto, perto dos 1 mil 666 delegados
necessários para conseguir a Indicação democrata e dispu-
tar a Presidência com o republicano Ronald Reagan e com o
independente John Anderson.

Carter deverá conseguir a indicação na próxima terça-
feira, quando se realizam primárias em oito Estados, três
dos quais de grande densidade populacional: Nova Jérsei,
Ohio e Califórnia.

O Senador Edward Kennedy estava ontem no Estado de
Virgínia e viajou para Nova Jérsei, a fim de fazer campanha.
Seus assessores disseram-se confiantes de uma vitória na
Califórnia, que embora insuficiente para lhe assegurar a
maioria na convenção democrata, dará bastante peso politi-co ao candidato para provocar uma reviravolta nos debates
da convenção, a realizar-se em Nova Iorque. O Senador fez
extensa campanha na Califórnia e, segundo se diz, "náo vai
dar o braço a torcer".

Do lado republicano, Reagan, que já superou a quantl-dade de delegados necessária para a convenção de Detrolt,
praticamente ganhou todos os delegados, 57, contra um queinsistiu em ficar com George Bush, que já abandonou a
disputa.

Votação-
Foram os seguintes os resultados finais das prima-rias democratas:

Carter — 263 mil 998 votos (60%)
Kennedy — 77 mil 72 votos (17%)
Sem compromissos — 77 mil 536 votos (23%)
Idaho
Carter — 29 mil 79 votos (65%)
Kennedy - 10 mil 241 votos (23%)
Sem compromissos — o equivalente a 12%
Kentucky
Carter — 160 mil 288 votos (67%)
Kennedy — 54 mil 876 votos (23%)
Sem compromissos — o equivalente a 10%
Nevada
Carter — 25 mil 159 votos (41%)
Kennedy —19 mil 296 votos (26%)
Sem compromissos — O equivalente a 33%

Fitas de
Nixon vão
ao público

Sílio Boccanera
Cormpondtnt*

Washington — As famosas
gravações secretas de Richard
Nixon na Casa Branca, provas
mais comprometedoras de seu
envolvimento no escândalo Wa-
tergate, foram colocadas á dis-
posiçáo do público, ontem, no
Arquivo Nacional desta cidade,
para quem quiser ouvi-las em
cabinas especiais.

Como os advogados do ex-
Presidente náo apelaram aos
tribunais para impedir a libera-
çáo dessas fitas para o público,
o Arquivo Nacional começou a
distribuir entradas gratuitas
para os ouvintes interessados, e
já na hora do almoço ontem os
96 bilhetes para as várias se-
soes do primeiro dia já estavam
esgotados.
LIDDY É DIODO

A maior parte das gravações
registra conversas sem muitos
atrativos no Salão Oval da Ca-
sa Branco, como a primeiramostrada ontem, sobre um en- '
contro de Phil Campbell, na
tarde de 23 de março de 1971.

Nixon: "Oi, Phil, como vai?
Desculpe tê-lo feito esperar."

Mas com paciência para
agüentar estes diálogos boce-
jantes, o ouvinte interessado
pode chegar a alguns encontros
mais pitorescos, como o de Ni-
xon com seu Chefe da Casa
Civil, H.R. Haldeman, sobre
Oordon Liddy, o ex-espiáo da
Agência Central de Informa-
ções (CIA), que trabalhava para
o Comitê de Reeleição de Nixon
em 1972, encarregado dos cha-
mados "truques sujos", como a
malsucedlda invasão do escri-
tório democrata no prédio Wa-
tergate, em Washington.

Nixon: "Esse Liddy parece
um pouco doido".

Haldeman: "Ele é".
Gargalhadas gerais entre as

24 pessoas ouvindo simultânea-
mente a gravação no Arquivo
Nacional, a maioria certamente
bem familiarizada atualmente
com Liddy, personalidade assi-
dua em entrevistas na televisão
e autor de um best seller atual
— Will — em que conta sem
timidez seus planos de matar o
jornalista Jack Anderson, que
criticava demais a Presidência,
bem como o também ex-agente
da CIA, Howard Hunt, compa-
nheiro de truques para a Casa
Branca.

Os ouvintes saboreiam as fi-
tas, sobretudo porque elas dão
uma dimensão bem mais calo-
rosa das tramóias do Presiden-
te, incluindo os freqüentes pa-
lavrões que usava em suas con-
versas no Salão Oval. Não há
qualquer revelação bombástica
ou desconhecida nestas grava-
ções, pois já tinham sido ouvi-
das por autoridades e membros
do júri em alguns julgamentos
relacionados ao escândalo Wa-
tergate.

Mas pela primeira vez che-
gam ao público em geral, que ,','~
pôde assim cultivar o prazer
especial em ouvir pessoalmente
um dos mais comprometedores
diálogos de Nixon com Halde- "*
man, a 23 de junho de 1972, seis
dias após a invasão de Water- «—
gate.

Haldeman: "O jeito de resol-
ver isso é nós mandarmos (o
General Vemon) Walters (vice-
diretor da CIA) chamar Pat
Gray (diretor da Policia Fede-
ral-FBI) e simplesmente dizer:"Fique fora disso... Isso é assun-
to em que não queremos que
você se apronlUnde mais. Não 6
um processo estranho."

Nixon: "Hug... Bom. Bom ne-
gócio. Dê uma de durão. Ê as-
sim que eles jogam e assim va-
mos jogar."

Nove meses depois, Waterga-
te já trasformado em enorme
crise política, Nixon dispute as
implicações com seu assessor
jurídico John Dean.

Nixon: "Em outras palavras,
você, seu julgamento sobre on- ¦-••
de estamos e para onde vamos >~»
agora..."

Dean: "Acho que, UH, não há „
dúvida sobre a seriedade do w„
problema que nós, que nós te-
mos. Temos um câncer por den-
tro, perto dá Presidência, que
está crescendo. Está crescendo
diariamente."

Cresceu tanto, que Dean Hal-
deman e Liddy foram para a. -.
cadeia e Nixon se tomou o pri- ,w„
meiro Presidente dos Estados _.
Unidos a renunciar, em agosto
de 1974.

Das 6 mil horas de gravações
feitas por Nixon secretamente
no Salão Oval, apenas 12 e meia
podem ser ouvidas no Arquivo
Nacional até agora, porque o
ex-Presidente continua _o-
queando nos tribunais a libera-
çáo do resto, sob a alegação de

âue 
revelá-las ao público cons-

tuiria uma invasão de sua in-
umidade.

Jones continuará
no Estado-Maior
Washington — O Presidente

Jimmy Carter nomeou ontem o
General da Força Aérea, David
Jones, para cumprir um segun-
do mandato de dois anos na
chefia do Estado-Maior das
Forças-Armadas. Jones, de 58
anos, foi nomeado para o cargo
em 1978 depois de servir como
chefe do Estado-Maior da Aero-
náutica.

A renomeaçáo de Jones softe
forte oposição de um grupo de .
senadores mais ligados ao Pen-
tágono que consideram o Gene-
ral como um "joguete de Jim-
my Carter". A principal objeção
é que ele teria, por diversas
vezes, sacrificado os interesses
dos militares aos desejos politi-
cos da Casa Branca."Jones é um General poliu- -
co", diz o Senador Jesse Helms,
democrata da Carolina do Nor-
te. Diversos senadores quei-
xam-se de que quando uma de-
cisão presidencial vai contra o
Estado-Maior Conjunto, Jones
recua e adota a linha da Casa
Branca, em vez de lutar através
do Congresso.

Os adversários do General >i*
Jones começam a mobilizar-se •&
discretamente para bloquear a
sua renomeaçáo, ou, o que é
mais provável, fazer o assunto 

'.' 
Iarrastar-se para impedir a con-

Armação antes que o Congresso
entre em recesso.
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Fahd recua e nega plano de paz
Jerusalém — Ao mesmo tem-

po em que Israel convidava o
Príncipe Fahd a vir a Jerusa-
Km para discutir a paz no
Oriente Médio, a Arábia Saudl-
ta retrocedia da intenção de'interceder junto aos demais
paises da região para obter
uma solução de compromisso
no conflito árabe-israelense.

Fora o próprio Fahd, Príncipe
Herdeiro da Coroa saudita, que ,
anunciara a nova posição de 

'

Ryiaú, em entrevista concedida
ao Washington Post. Agora, nu-
ma mudança radical de atitu-
de, o Príncipe afirma que a Arã-
bia Saudita não está preparada
para empreender qualquer me-
diaçào unilateral na região e
que seu país só poderia atuar
nesse' sentido se houver um
consenso árabe.

EXERCÍCIO DE
PROPAGANDA

Erri Jerusalém, a mudança de
atitude saudita foi recebida
com satisfação e acabou refor-
çando as convicções de alguns
setores diplomáticos de que
Ryiad se havia entregue a um
mero "exercicio de propagan-
da", é amendrontou-se de suas
repercussões junto ao próprio
mundo árabe.

As novas declarações do Prín-
cipe Fahd foram divulgadas on-
tem pela agência oficial de in-
formações da Arábia Saudita.
Segundo ele, a recente entrevis-
ta concedida ao jornal norte-

. americano foi deturpada e "er-
roneamente interpretada", o
Post publicara que, segundo o
Príncipe, a Arábia Saudita so-
mar-se-ia ao processo de paz do
Oriente Médio — ou seja, aos
acordos de Camp David — se
Israel se comprometesse a sair
dos territórios árabes ocupados
em 1067."Eu apenas reiterei as bem
conhecidas posições da Arábia
Saudita que sáo: a questão pa-
lestina se constitui no centro do
conflito do Oriente Médio, e ne-
nhuma paz global e justa pode-
rá ser efetivada na região sem
uma retirada israelense de to-
dos os territórios árabes ocupa-
dos. incluindo-se prioritária-
mente Jerusalém que deverá
retomar à soberania árabe".

Israel tem rejeitado essas pro-
posições, também formuladas
pelo Egito ao longo das nego-
ciações sobre autonomia pales-
tina, agora suspensas. O Gover-
no israelense opõe-se também
ao reconhecimento dos direitos
do povo palestino e, para a Arã-
bia Saudita, a solução do pro-

Mario Chimanovitch
Correspondente

blema palestino deverá impli-
car no reconhecimento, por Is-
rael, de um Estado independen-
te para os palestinos.

O Príncipe Fáhd afirmou que
seu país não pode empreender
qualquer Iniciativa ou negociar
com quem quer que seja, direta
ou-indiretamente, sem um con-
senso árabe. Fahd reafirmou,
no entanto, seu desejo por uma
solução pacifica para a crise do
Oriente Médio.

Quando o Washington Post
publicou, domingo último, a en-
trevlsta do Príncipe saudita,
suas proposições repercutiram
favoravelmente no Cairo, Algu-
mas autoridades egípcias che-
garam a considerar que a Arã-
bia Saudita dava os primeiros
passos em direção ao rompi-
mento do boicote ao processo
de paz iniciado em Camp
David.

Já os israelenses foram pegos,
de surpresa ao ponto de o Mi-
nistério das Relações Exterio-
res ter levado dois dias para
emitir um breve e seco comuni-
cado a respeito. Nos bastidores
diplomáticos de Jerusalém as
chamadas "fontes nào identifi-
cadas" apressavam-se em ex-
plicar aos jornalistas estrangei-
ros que os sauditas estavam
empenhados numa "manobra
destinada a melhorar sua Lma-
gem junto à opinião pública
norte-americana."

As opiniões, em Israel, dividi-
ram-se. Muitos analistas consi-
deraram as propostas egípcias"muito sérias", a ponto de o
editorialista do The Jerusalém
Post acusai- o Governo de Be-
gin de valer-se de "truques" e"malabarismos verbais"1 para
fugir à oferta de paz indireta
que lhe estava sendo oferecida
por Ryiad.

Ao tomar conhecimento da
retratação de Fahd, ontem, as"fontes não identificadas" de
Jerusalém reiteraram que Is-
rael é que tinha razão, malgra-
do a boa vontade externada
pelo Premier Begin, que res-
pondeu à mensagem saudita
convidando o Príncipe a discu-
to a paz em Israel.

O convite de Begin foi veicu-
lado também através do Wa-
shington Post. Em entrevista
ao jornal norte-americano, o
Premier considerou as propôs- -
tas sauditas como inaceitáveis,

• dizendo que o Príncipe Fahd
estava oficialmente convidado
a vir a Jerusalém para discuti-
ias: "Talvez ele possa conven-
cer-me, ou eu a ele", disse o
Primeiro-Ministro israelense.
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Oposição leva Begin a
adiar

Jerusalém — O Premier ts-
raelense, Menahem Begin,
adiou a ratificação dos nomes
dos novos Ministros indicados
para assumirem as pastas da
Defesa e das Relações Exterio-
res, ao mesmo tempo em quetenta buscar o apoio de duas
das cinco facções que compõem
o Gabinete governamental. A
designação do Chanceler Yit-
zhak Shamir para o Ministério
da Defesa no lugar do General
Ezer Weizman e do Ministro da
Energia, Yitzhak Modai, para o
Ministério das Relações Exte-
riores deveria ser submetida
hoje ao Parlamento (Knesset).

novas nomeações
O Movimento Democrático e

o Partido Religioso Nacional
opuseram-se ãs mudanças ale-
gando que estas alterariam o
delicado equilíbrio de poder en-
tre as facções que compõem o
Parlamento. Eles discordam es-
pecialmente da nomeação de
Modai para o cargo de Chance-
ler, por considerá-lo "sem quali-ficaçáo" para o posto.

O jornal Jerusalém Post criti-
cou também a designação de
Shamir dizendo que ele "carece
de experiência em assuntos mi-
litares ou na administração mi-
litar".

Líbio é
acusado
na Grécia

Atenas — Mohameed Saad,de 50 anos, empregado da Com-
panhia Estatal Petrolífera daLíbia, foi acusado ontem pelaPromotoria Publica grega deter assassinado o jovem AbdulEl Kimyas, de 23 anos, ex-
sargento das Forças Armadas
da lábia e opositor ao regime de
Muamar Khaddafi. Saad tam-
bém foi acusado de posse e uso
de armas.

El Kimyas, anteriormente
identificado pela policia como
Abu Bakr, o nome de seu pai. e
como sendo um oficial do Exér-
cito líbio, foi encontrado com a
garganta cortada, semana pas-
sada, em seu quarto no subúr-
bio de Atenas.
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TV PHILCO 14"
COLOR MODELO B-814
(36 cm)
O MAIS LEVE E
COMPACTO DO MUNDO.
Com circuitos integrados
totalmente transistorizado. Novo
Chassi, com cinescópio
showcolor, seletor digital,
eletrônico de canais, controle
automático de cor, saida para
fone de ouvido, dupla antena
telescópica e som instantâneo.

3.628,
3.628,

Total 43.536,
À vista 28.405,

TV EM CORES PHILCO
COLORSCOPE B-828-M.
51 cm. (20"). Novo cinescópio
SHOWCOLOR. Mais brilho,
Mais contraste, cores mais
naturais. Tecla AFT - Sintonia
fina automática. Fabricado na
Zona Franca de Manaus.

Ide
lide

3579,
3.979,

Total 47.748,

À vista 31.175,

CORé
PHILCO
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TV PHILCO B-267
44 cm (ÍT'). O portátil mais
vendido no Brasil. Baixo consumo
de energia.
Tuncionaem 110,127 e 220 volts.'

Ide 940,
+ 12 de 940,

Total 12220,
À vista 7.455,

PHILCO m •

TV PORTÁTIL PHILCO
B-26S/2M.
31 cm. (12"). O portátil na sua
melhor forma. Giratório.
Funciona em 110,220 ou bateria
de 12 volts. Fabricado na
Zona Franca de Manaus.

Ide 862,
12 de 862,
Total 11206,
Avista 6.815,

TV EM CORES PORTÁTIL
PHILCO POPCOLOR
B-819-M
43 cm. (17"). Tecla AFT.
Sintonia fina automática.
Fabricado na Zona Franca de
Manaus.

Ide 3530,
10 de 3.530,

Total 38330,

A vista 25.845,
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TV EM CORES PHILCO .
B-826SD
66 cm (26"). Novo cinescemin
SHOWCOLOR. Seletor digital
eletrônico de canais. Sintonia
fina independente para
cada canal.

Ide 4.841,
lide 4.841,

Total 58.092,

À vista 37.925,

RADIO RELÓGIO DIGITAL l de 
?_?'

ELETRÔNICO PHILCO . 10 de 762,
B"50S/1 n, ,AM9O único que não liga para a falta ToIal 0-J06,
de luz. 2 faixas de Onda (OM/FM). e ct%cA vista 9>D99,

P
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-i- 2 deRADIO SUPER

TRANSISTONE PHILCO
B-469
3 faixas de Onda. O rádio mais
vendido no Brasil.

500,
500,
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Total 1.500,

À vista 1355,

RÁDIO TRANSISTONE
PHILCO FM B-503
2 faixas (AM/FM). 2 antenas.
Cores modernas.
Q companheiro ideal para todos
os momentos.

Ide 650,
4 2 de 650,

Total 1350,
À vista 1.765,
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RÁDIO SUPER
TRANSGLOBE PHILCO
B-481
9 Faixas de Onda, inclusive FM.
Alcance Mundial.

1 de 845,
lide 845,

Total 10.140,
A vista 6345,

Conquiste o crédito que você merece.Na hora,sem burocracia.

HPHILCO ^
Conheça a nova Loja Garson no Rio Sul.
Aberta até às 22 horas.

Garson
Uma questão de respeito.

CENTRO: Urug__iana,5_jOimd-r. 137rJA_ande-
ga, 116/118 - COPACABANA: Raimundo Cone..
15/19D Copacabana, 462-6 - IPANEMA: Visconde
de Pirajá. 4-B - BOTAFOGO: Marquésde Abrantes.
27 - TÍTUCA: Conde de Bonfim. 377-B - MÉIER:
Dias da Cruz, 25 - MADUREIRA: Carvalho de Sou-
za. 262 ? Carolina Machado, 352 -'BONSUCESSO:
Cardoso de Moraes. 96 - CAMPO GRANDE: Fer-
reira Borges, 6/8 - CAXIAS: Pres Kenne-
dy. 1605/1607 - S.J. MERITI: Matriz. 103
N. IGUAÇU: Amaral Peixoto. 416/420
NITERÓI: Cel. Gomes Machado. 24/26 -
S. GONÇALO: Nilo Peçanha. 47 w

Previsão pára hoje: tempo bom, com sinceros elogios no decorrer do período,
E só usar Celsius 22.

Você faz o clima.
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Guardas apedrejados matam 2 estudantes na África do Sul
Parlamento

4fdade do Cabo — A policia
da África do Sul matou ontem
dois estudantes mestiços de'
menos de 15 anos e feriu outros
seis, perto da Cidade do Cabo,
agravando ainda a mais a tensa
situação no pais, onde há seis
semanas há uma greve de se-
cundaristas mestiços e de ori-
gem Indiana.

O Ministro da Policia, Louis
Le Grange, confirmou que eram
policiais as pessoas que atira-
ram contra os estudantes, mas
procurou justificar o ato, ale-
gando que os guardas se defen-
deram depois de terem sido
atacados a pedradas. O incl-
dente ocorreu em Elsies River,
um subúrbio da Cidade do Ca-
bo, situado a 15 quilômetros ao
Norte do centro da cidade.

VIOLÊNCIA

Segundo testemunhas, os co-
legiais apedrejaram uma kombi
da policia quando ela passava
perto de uma igreja, em Elsies
River. Assim que as pedras
atingiram o veiculo, os policiais
brancos pararam a kombi e sal-
taram atirando com carabinas.
As crianças correram para se
esconder na igreja, mas duas,
foram atingidas e caíram mor-
tas na calçada.

Os policiais voltaram para o
carro, deram meta volta, foram
até o fim da rua e retomaram,
passando sem parar diante dos
cadáveres. Cerca de 40 minutos
mais tarde, a mesma kombi vol-
tou ao local. Os dois corpos já
tinham sido recolhidos e os feri-
dos socorridos. Os policiais sal-
taram, andaram pela rua, con-
versaram entre si, voltaram a

entrar na kombi e foram embo-
ra. Pouco depois, chegaram
guardas com uniformes contra
distúrbios de ruas e começaram
a patrulhar todo o subúrbio.

Os quatro homens que sai-
ram da Kombi e abriram fogo
contra as crianças (cerca de
400) usavam calças de tecido de
camuflagem, botas militares e
camisetas brancas, O Mlnisté-
rio da Policia confirmou que se
tratavam de policiais e na nota
que divulgou, o Ministro' Le
Grange lamentou o incidente,
pedindo desculpas "a todos os
envolvidos". Destacou também
que a policia tem ordens estri-
tas de só atirar "nos casos mais
extremos".

Já no começo dessa semana o
Ministro advertira que todos os
que fizessem "manifestações
políticas" sofreriam a reação da
policia. Em seu comunicado, Le
Grange ressaltou: "As pessoas
que procuram um confronto
com o Governo através de
meios inconstitucionais têm de
aceitar que enfrentarão o que
procuram. Não vamos brincar
com essas pessoas".'

A mãe de um dos Colegiais
mortos — Bernard Fortuin, de
15 anos — afirmou que o filho
tinha saldo à rua apenas para
fazer compras num armazém."Ele não estava no grupo dos
que atiravam pedras contra os
policiais", assegurou a Sra For-
tuln.

Testemunhas contaram que
os policiais saíram da* Kombi e
começaram a disparar a esmo.
Um parente de uma das vitimas
comentou, revoltado: "A poli-
cia agiu precipitadamente. Por
que não atirou primeiro para o

Peter Younghusband
bpoclal para o JB

ar? Por que atirou justamente
em direção ao grupo de crian-
ças?" Por sua vez, o lider do
Partido Trabalhista, Integrado
por mestiços da Cidade do Ca-
bo, Reverendo Alan Hendrick-
se, disse: "Estou chocado com
os métodos que a policia usa
para reprimir simples cole-

Kwongju/UPI

PRISÕES
Nos últimos três dias, numa

tentativa desesperada de con-
ter as manifestações de revolta,
capazes de trazer de volta a
violência no estilo de Soweto, a
polícia prendeu mais de 1 mil
200 pessoas em todo o pais.
Entre os detidos estáo lideres
religiosos, professores universi-
tários e do curso secundário e
estudantes de vários níveis.

O boicote às escolas—que no
seu momento de clímax conta-
ra com mais de 10 mil crianças
e adolescentes em greve — vol-
tou a ser feito com redobrada
intensidade a partir de ontem,
notadamente nas regiões habi-
tadas por mestiços no Leste e
no Oeste da Província do Cabo.
Em Port Elizabeth, a polícia
prendeu 287 colegiais negros
quando iniciavam uma marcha
dc protesto.

Na terça-feira, o Parlamento
iniciou um debate especial so-
bre os movimentos de protestos
em todo o pais e políticos oposi-
cionistas atacaram o Governo
pela sua má postura em relação
à greve estudantil. O parlamen-
tar Colin Eglin, do Partido Pro-
gressista Federal, disse que a
situação agravou-se devido à"inaptidão e enorme ineficácia"
do Governo.

À espera da reação de ira negra
Cidade do Cabo (Especial pa-

ra o JB) — Finalmente acorde-
ceu, ontem. Uma rajada de ba-
Ias disparada por pistoleiros
brancos. Duas crianças mesti-
ças tombaram mortas. Uma
terceira jaz num hospital, gra-
vemente ferida. Agora estamos
à espera da reação de ira ne-
gra. A revolta, o incêndio, o
assassínio, o saque. A África do
Sul outra vez em chamas, exa-
tamente como aconteceu em
1960 — ede novo em 1976.

Ficarei aliviado — mas sur-
preso—se isto acontecer. Pare-
ce inevitável. Os motins de
Sharpeville começaram com
uma rajada de metralhadora,
disparada por um policial ner-
voso. Quando ele e seus colegas
pararam de atirar, mais de 70
pessoas jaziam mortas no chão.
Os motins de Soweto começa-
ram quando a polícia abriu fo-
go sobre uma manifestação de
colegiais. Quando o caso aca-
bou, mais de 600 pessoas ha-
viam morrido, e mais de 2 mil
estavam feridas.

HORROR E SANGUE

Agora aconteceu de novo,
com todos os ingredientes habi-
tuais fervendo na panela, à es-
pera apenas da habitual raja-
da de balas, como um punhado
de sal, para se servir o habitual
banquete de horror e sangue. A
fórmula é-tão conhecida, tâo
tristemente a mesma, quanto
antes. Primeiro as injustiças e a
grosseira indiferença que, se
corrigida em tempo, poderia
ter evitado isso tudo.

Desta vez, o problema era o
apartheid (como de hábito),
mas especificamente o apar-
theid na educação, onde as
crianças brancas, em suas es-
colas mais privilegiadas, pas-
som cinco vezes mais tempo¦nelas do que as crianças ne-
gras em suas escolas segrega-
das. Por isso, a garotada negra
boicotou suas aulas, em protes-
to contra o ensino inferior, car-
teiras quebradas, superlota-
ção, falta de livros didáticos, de
eletricidade e calefação e pré-
dios em ruínas, alguns deles
depredados nos motins de 1976
e nunca mais restaurados.

As crianças negras sairxim
para seus playgrounds e dali
para as ruas, em manifestações
e passeatas. Era a fase dois.
Depois, veio a fase três — os
ataques com cassetetes, os
maus-tratos e as prisões, pri-
soes em escala nacional, que
esta semana atingiram um to-
tal de 1 mil 200 em três dias. E
as advertências ministeriais,
vindas do alto, de que a coisa
engrossaria para os que "bus-
cavam encrenca".

Seguiu-se o fase quatro, tão
naturalmente quanto a noite
segue o dia — boicote de solida-
riedade de estudantes mais ve-

lhos nas universidades, ira e
ressentimento dos adultos, hor-
rorizados por verem seus filhos
espancados pela polícia. Mais
protestos, crescentes, em todo o
país, contra o apartheid em ge-
rai, inquietação industrial en-
tre os operários, que decidiram
ser este um bom momento para
expor suas queixas... greves,
demissões e, inevitavelmente, a
entrada em cena de agitadores
profissionais, os movimentos
políticos clandestinos aprovei-
tando a oportunidade do pro-
testo espontâneo para organi-
zá-lo, estruturá-lo e orientá-lo
no sentido de um levante.

E, claro, de modo igualmente
inevitável, a chegada a rebo-
que de elementos criminosos à
espera de oportunidade para
saquear e praticar a violência
simplesmente pela violência.
Em seguida, a fase final — a
necessidade de um mártir. Que
mártir melhor que uma crian-
ça? Funcionou maravilhosa-
mente em Soweto. No momento
em que a criança foi morta —
em manifestação também ini-
ciada por colegiais — as coisas
realmente pegaram fogo.

Ontem, a causa arranjou não
apenas uma criança mártir —
mas duas. Quando uma multi-
dão de colegiais mestiços des-
controlados, há um mês e meio
em boicote às aulas, apedrejou
uma Kombi, o veículo se deteve
e quatro homens brancos salta-
ram. Abriram fogo e dois garo-
tos caíram mortos. Um quarto
está entre a vida e a morte.

A julgar por acontecimentos
passados, estamos na iminên-
cia agora do habitual banho de
sangue. E sem dúvida, se ocor-
rer, a polícia suprimirá a rebe-
lião como de hábito — mesmo
que, desta vez, demore mais um

pouco do que quando sufocou o
levante de Soweto, que por sua
vez demorou um pouco mais
que a supressão dos motins de
Sharpeville. Mas ai, aonde ire-
mos parar?

Curiosamente, a atual agita-
ção ocorre num momento em
que o Governo do Primeiro-
Ministro Pieter Botha tenta mi-
tigar as injustiças e encami-
nhar-se para uma nova Consti-
tuição e um melhor arranjo pa-
ra as raças não brancas. Ele
também instruiu a policia para
demonstrar maior contenção
ao lidar com as crianças mani-
festantes — e prometeu exami-
nar suas queixas. Na verdade,
os policiais demonstraram o
que, para eles, foi uma conten-
ção digna de louvor.

O problema, na verdade, é
que esses passos vacilantes pa-
ra uma política mais humana
chegaram tarde demais. Do
mesmo modo como o colapso
dos' regimes coloniais portu-
gueses nos vizinhos Moçambi-
que e Angola estimulou a müi-
tância negra na África do Sul e
levou ao levante de Soweto,
também o colapso do regime
branco no vizinho Zimbabwe
causou outro surto de esperan-
ça negra na República sul-
africana — queé, solitartamen-
te, o último Estado da África
dominado por brancos.

A lição aprendida no Zimba-
bwe é a mesma apreendida em
Moçambique e Angola, eemou-
tros territoriais colônias antes
deles: é a pressão da müitáncia
que produz resultados e não as
palavras. No estado de excita-
ção que os acontecimentos do
Zimbabwe provocaram entre
os negros sul-africanos, as tar-
dias concessões de Botha ape-
nas abriram o apetite deles, em
vez de saciá-lo.
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Os assassínios na Cidade do Cabo podem repetir
o banho de sangue de Soweto, em Johannesburg

-Tutu, um Bispo incômodo
Cidade do Cabo (Especial para o JB)

— O Bispo Desmond Tutu, secretário-
geral do Conselho das Igrejas Sul-
Africanas (CISA), é o mais conhecido
entre os 53 religiosos presos segunda-
feira pela policia sul-africana por parti-
ciparem de uma passeata de protesto.

Um dos críticos mais violentos do
apartheid, o Bispo Tutu é um espinho no
calcanhar do Governo sul-africano. Em
setembro do ano passado, ele causou
grande celeuma durante uma visita à
Suécia, onde sugeriu que o Governo proi-
bisse a importação de carvão da África
do Sul.

Como é ilegal e constitui delito um
sul-africano defender boicotes contra o
apartheid ou embargos comerciais con-
tra a África do Sul, o Bispo Tutu deveria
ser processado ao retornar ao pais. Con-
tudo, o Governo sul-africano, reconhe-
cendo que processar o secretario-geral
do CISA causaria um sério atrito com as
comunidades negra e religiosa, suspen-
deu sua ação após um tácito entendimen-
to com o Bispo no sentido de que não
apoiaria mais embargos comerciais.

Náo obstante, três meses mais tarde
ele voltava a ser motivo de irritação
para o Governo ao recomendar aos jo-
vens sul-africanos que se recusassem a
fazer o serviço militar, o que provocou
um forte ataque público de vários minis-
tros do Gabinete.

Mas o Bispo não recuou de sua postu-
ra, dizendo que faria tudo que conside-
rasse certo em sua luta contra o apar-
theid, que acusou de "política injusta e
ímpia". E declarou: "Quem me atacar
está atacando Jesus Cristo".

Desde então, o confronto entre o Bis-
po e o Estado tem adquirido maiores
proporções. Contudo, as autoridades
vêm-se abstendo de agir contra ele devi-
do á sua posição de lider religioso e
importante figura no movimento de
conscientização negra na África do Sul.
Num momento em que vf m procurando
melhorar as relações entre as çomunida-
des negra e branca, bem como com ou-
trás nações, o Governo de Pretória tem
relutado em correr esse risco.

Coréia do Sul envia arroz,
forma Junta e vai anistiar

obedece a
Khomeiny

Teerã — "8omos teus solda-
dos, Khomeiny. Cumprimos
tuas ordens, Khomeiny", grita-
ram em coro os 213 deputados
que tomaram posse ontem, na
abertura do Parlamento do Irã,
após a leitura de uma mensa-

Sm 
do ayatollah, feita por seu

Ao Sayed Ahmad Khomeiny.
Ele exortou o Parlamento a se-
gulr uma linha de "independèn-
cia do Oriente e do Ocidente" e
não fez referência à questão dos
reféns norte-americanos.

A cerimônia começou com a
leitura de versículos do Corão c
houve uma breve interrupção
dos trabalhos, quando o ex-juiz,
ayatollah Sadegh Khalkhali.
também deputado, contestou a
entrega da presidência da ses-
sáo a Mehdi Bazargan, ex-
Primeiro-Ministro, no início do
regime de Khomeiny. Numa
avaliação da situação do Irã, o
Presidente Bani Sadr disse que
os principais problemas sáo"econômicos e políticos"."Esta Assembléia deve atuar
objetivando a justiça, o Islã e o
bem-estar dos muçulmanos,
pois vocês (deputados) sáo, na
verdade, representantes de um
povo que náo tem outro cami-
nho que nâo seja o de Deus e do
Islã, outro objetivo que não seja
a instauração de uma justiça

Devido à escassez de alimentos em Kwangju, o Governo de Seul enviou arroz pára a população a^^m^^^w^tàvolvo
benefício das grandes potén-
cias", indicou a mensagem de
Khomeiny.

Pediu que os parlamentares,
em todas as suas decisões, apli-
quem rigidamente a Unha "nem
Oriente, nem Ocidente", para
que seja mantida a indepen-
dència com relação às grandes
potências. Instou os parlamen-
tares a "lutar contra todas as
grandes potências com todas as
forças e erradicar esquerdistas,
direitistas ou as partes podres
do demônio (os defensores do
regime do Xá). Os transgresso-
res, no início devem ser orienta-
dos e, se persistirem no erro,
serão então isolados".

Antes da leitura da mensa-
gem, e de dar posse aos deputa-
dos, o Ministro do Interior, aya-
tollah Mahdavi Kanyi. expli-
cou que apenas 213 dos 270
deputados que devem integrar
a casa receberiam suas creden-
ciais porque há questionamen-
tos de eleições que estáo sendo

.investigados e, em algumas re-
giões, como o Curdistáo, por
exemplo, não foram realizadas
votações devido às lutas contra
rebeldes separatistas ou auto-
nomistas, além de outros pro-
blemas de corrupção, que inva-
lidaram escrutínios. Pela Cons-
tituição, o Parlamento pode
funcionar com um rnínimo de
180 deputados.

Como a escolha de Mehdi Ba-
zargan foi impugnada por
Khalkhali, assumiu a direção
dos trabalhos da sessão de
abertura do Parlamento um ve-
lho amigo de Bazargan, Yadol-
lan Sahabi. até que seja eleito
um presidente, o que deverá
acontecer na próxima sessão,

.marcada para quinta-feira.
Houve, em seguida, uma curta
prece pelos mártires da Revolu-
ção, que eram representados na
solenidade por algumas pes-
soas mutiladas, colocadas,
aliás, lado a lado com os Em-
baixadores e outros represen-
tantes estrangeiros, como o en-
viado especial da ONU, o sírio
Adeeb Daoudy.

O Presidente Bani Sadr disse
entáo, em seu discurso, que o
maior problema enfrentado pe-
lo Governo é "uma insatisfação
entre o povo, que não pode ser
descrita, mas que eu próprio
tenho notado". Considerou que"essa insatisfação é impossível
de ser suprimida pela maldade,
pelo ódio e pela força. Não resi-
de ai a solução do problema.
Estes problemas sociais se ori-
ginam em problemas econõmi-
cos e politicos e náo podem ser
solucionados por decisões ime-
diatistas".

Afirmou que o Irã precisa
acabar com sua dependência
em relação a outros países, fri-
sando que "nosso orçamento é
o que temos em receitas no
exterior. É a pior coisa para
uma nação desejosa de ser in-
dependente". Pediu que termi-
nem as divergências étnicas e
que os debates no Parlamento
sejam um exemplo de não vio-
lència para o resto do pais. "Os
habitantes do Curdistáo nâo
tém nada que temer, sempre
que respeitem o Poder do Go-
verno central, sublinhou o Pre-
sidente."

Seul e Kwangju — Enquanto os lide-
res militares consolidavam o Poder em
Seul, anunciando a formação de um Con-
selho de Governo, civil-mllitar, grupos de
cinco pára-quedistas realizaram ontem
em Kwangju, a cidade rebelde, batidas
casa por casa, em busca de rebeldes
armados. Para aplacar o descontenta-
mento da população, o Governo sul-
coreano mandou distribuir seis mil sacas
de arroz, adiou a cobrança de impostos,
enviou verbas para a reconstrução de
imóveis destruídos e anunciou que vai
decretar uma anistia, limitada.

Kwangju tinha ontem o aspecto de
uma cidade ocupada por tropas inimi-
gas. Nas ruas, tropas, tanques e canhões
impunham o respeito à lei marcial, ao
passo que o povo não pôde sair de casa,
por "ordens superiores"—com a exceção
dos funcionários públicos e dos garis, que
começaram a limpar as ruas e, com a
ajuda de soldados, a retirar as últimas
barricadas.

Chun é a lei
O Conselho de Governo será uma es-

pécie de Junta de 25 integrantes, sob a
liderança do Presidente (civil) Choi Kyu-
han, mas já se sabe que o Poder real
ficará nas mãos de uma só pessoa: o
Comandante do Exército e chefe interino
do serviço de informações, General Chun
Du-hwan.

A função desse Conselho será formu-
lar a política interna e externa da Coréia
do Sul e governar o país mediante ordens
ditadas em virtude da adoção da lei
marcial. Quanto ao Parlamento, segundo
observadores políticos e diplomatas oci-
dentais, ficará reduzido à sua menor ex-
pressão e limitado a aprovar sem discutir
as medidas governamentais.

Ainda não há data para a sua instala-
ção. Previa-se para meados desta sema-
na, mas a rebelião estudantil em Kwang-
ju modificou os planos dos generais e
alterou o calendário político.

O Conselho fortalecera atada mais a
posição do General Chun, que desponta
como o mais forte candidato à sucessão
do ditador Park Chung-hee. Aos 48 anos,
ele é a personalidade mais influente e
detentora de poder no pais, apagando
completamente a figura do Presidente
Choi, que estará no Conselho com a
maioria de seus ministros, vice-ministros
e alguns secretários importantes.

O establishment militar jâ controlava
o país há longos anos, mas só após o
assassínio do ditador Park é que tratou
de consolidar seu domínio. Os generais
que assumiram a liderança do Exército e
do poder político foram, no entanto, der-
rubados a 12 de dezembro último, num
golpe interno dado pela oficialidade
mais jovem e mais radical.

O Governo provincial de Kwangju,
agora entregue ao General da reserva
Jim Jong-ho, está anunciando pelas
emissoras de rádio que os rebeldes que se
entregarem num prazo de 10 dias serão
tratados com "máxima generosidade" e
até poderão beneficiar-se da anistia que
está para ser decretada.

Enquanto não se entregam, as autori-
dades militares que restabeleceram a or-
dem na cidade prosseguiam ontem fazen-
do batidas casa por casa atrás dos rema-
nescentes do movimento rebelde, em sua
maioria estudantes. Grupos de quatro,
cinco e ate seis soldados (pára-quedistas)
invadiram casas à procura deles, mas
náo se informou quantas prisões foram•efetuadas.

O balanço da rebelião ainda carece de
dados importantes, mas já se pode cons-

tatar a grande divergência entre informa-
ções oficiais e extra-oficiais. O Governo
sustenta que morreram 290 pessoas du-
rante a ocupação de Kwangju pelos estu-
dantes e a posterior reconquista pelas
tropas. A oposição garante que morre-
ram entre 400 e 600 pessoas e que o total
de feridos é 10 vezes maior, variando de 4
mil a 6 mil vítimas. Foram recapturadas
5 mil 619 armas leves, roubadas pelos
estudantes dos quartéis e delegacias da
cidade, além de 20 armamentos pesados
(obuses, metralhadoras etc.).

Ao mesmo tempo em que acena com
promessas de anistia, o Governo disse
que os principais responsáveis pelos dis-
túrbios serão "severamente castigados".
Punições mais rigorosas serão aplicadas
às pessoas em cujas casas forem encon-
trados explosivos e armas pesadas.

Os distúrbios duraram 10 dias e come-
çaram com manifestações populares, or-
ganizadas pelos estudantes, em favor da
extinção da lei marcial, da libertação de
dirigentes oposicionistas e da aceleração
do processo de reabertura democrática.

Para conquistar o apoio da população
de Kwangju, que náo opôs resistência ao
assalto à cidade pelos pára-quedistas, o
Governo de Seul destinou 82 mil dólares
que serão empregados na reconstrução
de casas e lojas atingidas durante a re-
volta. Outra quantia, não revelada, será
distribuída entre parentes das vitimas a
titulo de indenização. E um empréstimo
foi feito à província para aliviar a escas-
sez de combustíveis.

Anunciou-se também que a cobrança
de impostos ficará adiada por algum
tempo, tendo em conta os prejuízos sofri-
dos em virtude dos 10 dias de rebelião.
Para Kwangju estáo sendo enviados ca-
minhões com alimentos e roupas para
socorrer desabrigados, inclusive 6 mil
sacas de arroz que serão postas à disposi-
ção do povo.

Chegará também a Kwangju, nos pró-
ximos dias, uma delegação de altos fun-
cionários, sob o comando do Vice-
Primeiro-Ministro e Ministro do Planeja-
mento, Kim Woungie, para avaliar a ex-
tensão dos prejuízos na quarta cidade
mais importante da Coréia do Sul e estu-
dar como se processará a normalização
em termos econômicos. O Ministério da
Saúde está cuidando de enviar 12 equi-
pes médicas para atender os feridos.

Por imposição da lei marcial, o povo
de Kwangju não pôde sair ontem às ruas,
com exceção dos funcionários públicos,
mas as autoridades tém anunciado fre-
qüentemente a intenção de normalizar a
situação o mais rápido possível. Todos
concordam que este foi o levante mais
grave desde 1960, quando também os
estudantes organizaram manifestações
em todo o país, causando a deposição do
então ditador Syngman Rhee.

No resto do país, com exceção do
porto de Mokpo, não se registraram on-
tem novos protestos. Mokpo tem 200 mil
habitantes e está situada a 70 quilôme-
tros (Sul) de Kwangju. Ê a terra natal do
hoje mais importante político da Oposi-
ção sul-coreana Kim Dae-jung.

Ontem, cerca de 30 mil pessoas —
novamente com predomínio de estudan-
tes — sairam em passeata pacifica pelas
ruas da cidade reclamando a liberaliza-
ção do país e exigindo em refrôes "pa-
guem pelo sangue de Kwangju".

A policia acompanhou de longe a mar-
cha de tochas, sem fazer prisões, mas já
admite que as autoridades reforçarão os"dispositivos de segurança" para evitar a
eclosão de uma segunda rebelião estu-
dantil.

Hua quer Japão
mais bem armado

Tóquio — "Ê necessário aumentar a
capacidade de defesa de um país até um
certo nível para garantir a soberania
territorial e a segurança nacional", disse
o Primeiro-Ministro da China, Hua Guo-
feng, demonstrando apoio à decisão do
Japão de aumentar sua capacidade mili-
tar, como havia sugerido, há algum tem-
po, os Estados Unidos.

Durante a reunião de ontem com o
Primeiro-Ministro do Japão, Masayoshi
Ohira, Guofeng reiterou a importância
de uma forte aliança entre Japão, China
e Estados Unidos. Ele ainda garantiu um
fornecimento estável de petróleo ao Ja-
pão e, por sua vez, Ohira concordou em
continuar a estudar créditos de quase
300 milhões de dólares para a China.

Diálogo

EUA querem Governo civil
Washington — O porta-voz do Depar-

tamento de Estado norte-americano,
Tom Reston, expressou ontem a opinião
oficial de Washington em favor do resta-
belecimento de um regime civil na Coréia
do Sul. Reston negou que os Estados
Unidos tenham sido convidados para ser-
vir de mediadores entre o Governo e os
rebeldes e voltou a advertir sobre uma"eventual tentativa de invasão" por par-
te da Coréia do Norte."É muito importante superarmos pro-
blemas na sociedade sul-coreana através
da reconciliação e progredir rumo ao

estabelecimento de um regime baseado
num Governo civil". Quanto às versões
de mediação, norte-americana, disse:"Náo vejo como uma nação estrangeira
poderia intervir numa situação de cará-
ter interno, como a que ocorreu esta
semana na Coréia do Sul". Reconheceu,
porém, que estáo sendo feitos contatos
com as autoridades de Seul para exami-
nar a possibilidade de um Governo civil.

Reston nâo fez comentários sobre a
constituição do Conselho de Governo em
Seul.

Vietnamitas fogem em massa

r.,S

V

Hong-Kong — Mais de 800 refugiados
vietnamitas foram encontrados em alto
mar ou chegaram a portos de Macau e
Filipinas nos últimos dois dias. na maior
fuga dos refugiados do Vietnam desde
junho de 1979, quando 19 mil vietnamitas
deixaram o país, informaram auterida-
des de Hong-Kong.

Um navio de pesca japonês confirmou
ter resgatado 26 refugiados que estavam
próximos das praias vietnamitas, trans-
portando-os para Cingapura e uma lan-
cha da guarda-costeira de Hong-Kong
interceptou ontem um barco de 12 me-

tros contendo 109 vietnamitas. Em Ma-
cau, as autoridades portuguesas impedi-
ram a entrada de 137 refugiados que
estão sendo esperados agora em Hong-
Kong.

O navio da Alemanha Ocidental Cap
Anamur chegou terça-feira a Cingapura
com 436 vietnamitas, enquanto outros 96
aportavam numa cidade litorânea das
Filipinas, perto de Manilla. Os refugia-
dos, ao que tudo indica, estão aprovei-- tando-se dos fortes ventos das monções
para realizarem rápidas fugas do
Vietnam.

No diálogo sobre o aumento da capa-
cidade militar do Japão, Ohira teria dito,
segundo fontes oficiais, que "iria tratar
desse espinhoso assunto de maneira in-
dependente e com o apoio do povo japo-
nês." A resposta de Guofeng teria sido:"A maneira de como tratar do problema
é assunto inteiramente destinado aos
japoneses e nào temos nenhuma inten-
çáo de nos metermos."

Quanto aos créditos solicitados pela
China no ano passado, Ohira garantiu a
instalação de um hospital em Pequim,
explicando que o Japão está decidido a
ampliar ao máximo sua ajuda econômica
aos países do Terceiro Mundo e àqueles
ameaçados por conflitos internacionais,
como o Paquistão e a Tailândia.

Guofeng prometeu fazer "o possível,
para que seja cumprido o contrato, assi-
nado em 1978, em que a China se compro-
mete a fornecer 15 milhões de toneladas
de petróleo ao Japão, até 1982. As expor-
tações começaram com 7 milhões de to-
neladas, mas há uma queda da produção
petrolífera na China, além do aumento
da demanda interna.

Antes da reunião, Guofeng havia con-
versado com o ex-Premier japonês, Ka-
kuei Tanaka, que visitou Pequim, em
1972, dando inicio à normalização das
relações entre os dois países.

Carter exalta
união com Pequim

Washington — Ao se reunir ontem
com o Vice-Primeiro-Ministro da China,
Geng Biao, o Presidente Jimmy Carter
disse que "as boas relações entre os Esta-
dos Unidos e a China são de grande valor
para nós". Frisou que "é importante que
as discussões entre o Vice-Primeiro-
Ministro e os nossos Secretários de Esta-
do sejam um sucesso".

Pela manhã, Carter" havia enviado ao
Congresso um pedido para que a posição
comercial da China como país favorecido
seja renovada por mais um ano. Concedi-
da a vários aliados dos Estados Unidos,
para facilitar o comércio, a qualificação
de pais favorecido para a União Soviética
tem recebido a recusa do Congresso
norte-americano.

Vendas

O Secretário de Defesa, Harold
Brown, disse que nas reuniões com Geng
Biao, os dois estão "estudando casos
concretos sobre vendas e transferências"
e que alguns pedidos de licença para
exportação seráo aprovados ainda du-
rante a visita do lider chinês. Segundo
funcionários do Departamento de Defe-
sa, a China insiste na compra de equipa-
mentos de alta tecnologia com aplica-
ções civis e militares, assim como alguns
itens militares de apoio.

Jovens de Cabul
voltam às ruas

Cabul — Estudantes de Cabul volta-
ram a sair às ruas para protestar contra a
intervenção militar soviética, afirmaram
viajantes procedentes da Capital afegã
que chegaram ontem a Nova Deli. Os
viajantes disseram, contudo, que as ma-
nifestações sáo cada vez menores e há
indícios de que deveráo acabar em breve.

Os viajantes disseram que a Universi-
dade de Cabul estava aberta na terça-•feira, mas os estudantes náo foram às
aulas. Os incidentes mais graves ocorre-.
ram no domingo, quando cerca de 100
estudantes foram presos por policiais ar-
mados com chicotes elétricos, usados
normalmente para controlar o gado.

Briga de xiita
mata mais 25

Beirute — Grupos muçulma-
nos rivais entraram em choque
no Sul do Líbano ocasionando
a morte de 25 pessoas e feri-
mentos em outras 55, segundo
informações provenientes da
Capital libanesa. Os conflitos
entre milícias muçulmanas xii-
tas, pró-Irã, e grupos guerri-
lhelros comunistas e baathistas
leais ao Presidente iraquiano
Saddam Hussein se prolonga-
ram durante toda a noite de
terça-feira e manha de ontem.

Porta-voz da polícia local afir-
mou que os choques foram os
mais violentos ocorridos entre '
as diversas correntes muçulma-
nas, desde a guerra civil de
1976.

A luta se verificou em diver-
sas partes do Sul do Líbano e
no lado Ocidental de Beirute,
onde granadas e tiros de metra-
lhadoras causaram pânico na
população que se abrigou em
sótâos e trincheiras. Os comba-
tes começaram após a troca de
tiros entre um jovem xiita e um
militante do Partido Comunis-
ta no distrito de Al Abed, a
Oeste de Beirute. Horas depois
a luta se generalizou pelos su-
búrbios de Bourj Al Barajneh,
Haret.Al Hureik e Shiah.

A rádio de Beirute anunciou
ontem que os combates pesa-
dos cessaram mas franco-
atiradores ainda mantém a po-
pulação do Sul de Beirute con-
finadas em suas casas.
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Klabin fixa gabarito em Laranjeiras em oito e 18 andares
O Prefeito Israel Klabin alte-

rou ontem, por decreto, os limi-
tes da Zona Residencial de La-
rãnjeiras e fixou em 18 andares
q número máximo de pavlmen-
tos para edlflclos a serem cons-
truldos apenas no trecho inicial
da Rua das Laranjeiras, parte
da Ipiranga e Praça Del Prete.
As demais ruas do bairro só
terão edificações de até oito an-
dares, guando houver afasta-
mento.

O decreto do Prefeito, que
especifica altura de prédios em
cada rua, segundo a cota do
nível do maré o afastamento de
solelra, também estabetece.em
seu Artigo 5o que "a atividade
de ensino nao é permitida na
Rua Pereira Nunes", disposição
que passa a figurar, como pan-
grafo 5°, no Artigo 48 do Regu-
lamento de Zoneamento.
NOVOS GABARITOS

São as seguintes as ruas rela-
cionadas pelo Decreto do Pre-
feito e seus respectivos limites:

Nas Ruas Conde de Avelar,
Ribeiro de Almeida, General
Mariante, Apariclo Borges e
trechos da Pereira da Silva,
Cardoso Júnior, Belisario Távo-
ra e Ladeira dos Apeninos, as
edificações cuja cota de solelra
for inferior ou igual a mais 50
metros não poderão ter mais
que três pavimentes, qualquer
que seja a sua natureza.

Nas ruas Umari, Pereira da
Silva, Eugênio Hussak, Erfurt,
Engenheiro Fernando Nasci-
mento, Marquesa de Santos,
Paulo Cesár de Andrade, Car-
doso Júnior, Travessa Pinto da
Rocha e Ladeira dos Apeninos,

número de pavimentes das
edificações não poderá ser su-
perior a:

1—Para edificações não atas-
tadas da divisa, três pavlmen-
tos, não sendo computado aí o
pavimento de uso comum e um
de garagem;

2 — Para as edificações atas-
tadas da divisa náo sendo com-
putados no número máximo de
pavimentos fixado, o de uso co-
mum, o de cobertura e apenas
um de garagem: a) — Cinco
pavimentos quando a solelra
for inferior ou igual a mais de 40
metros, até a cota mais 45: b)
Quatro pavimentos quando a
cota de solelra for superior a
mais 40 metros até a cota mais
45 metros; c) Três pavimentos
quando a cota de solelra for
superior.

Nas ruas Alice (até lOOm da
Rua das Laranjeiras), Senador
Corrêa, Esteves Júnior, Ipiran-
ga, Coelho Neto, Belisario Tá-
vora, Estelita Lins e Sebastião
Lacerda, o número de pavlmen-
tos não poderá ser superior a:

— Para edificações não afãs-
tadas da divisa, três pavlmen-
tos; 2 — Para as demais: a) seis
pavimentos quando a cota de
solelra for interior ou igual a
mais 40m; b) cinco pavimentos
quando a cota de solelra for
entre mais 40m e mais 45m; c)
quatro pavimentos quando for
entre mais 45m e mais 50m.

Nas ruas Professor Orüz Mon-
tèiro, parte da Rua São Salva-
dor, Esteves Júnior, Álvaro
Chaves, Pinheiro Machado,
Paissandu, Laranjeiras (da Ri-
beiro de Almeida até a Rua
Alegrete e Almirante Salgado)
e mais General Glicério, Gene-
ral Cristóvão Barcelos, Conde
de Baependi, Gago Coutinho e
Praça Ben Gurlon, o número de
pavimento não poderá ser su-
perior a: 1) — Para os prédios
nao afastados da divisa, não
sendo computados o pavlmen-
to de uso comum e a garagem:
a) cinco pavimentos em cota
inferior a mais 40m; b) quatro
pavimentos em cota entre mais
40m e mais 45m; c) três pavi-
mentos, entre 45m e mais 50m;
2) — Para os prédios afastados:
a) oito pavimentos quando a
cota for inferior a mais 40m; b)
seis pavimentos, entre mais
40m e mais 50m; c) quatro pavi-
mentos, até 50m acima do nível
domar.

Nas ruas das Laranjeiras (do
início até a Rua Ribeiro de Al-
meida) e Ipiranga (das Laran-

, jeiras até Conde de Baependi) e
Praça Del Prete, o número de
pavimentos não poderá ser su-
perior a: 1) para edificações não
afastadas da divisa, seis pavi-
mentos; para as afastadas, 18
pavimentos.

São Cristóvão tem
divisas alteradas
Em um de seus últimos de-

cretos, o Prefeito Israel Kla-
bin alterou ontem os limites
da Zona Industrial e Comer-
ciai e da Zona Residencial-5,
que compreendeu o bairro de
São Cristóvão, na parte ao
longo da estrada de ferro, des-
de a Rua São Cristóvão até a
Rua 8 de Dezembro, com ba-
se no Anexo 12, e desde a
Avenida Francisco Bicalho
até a Rua Fonseca Teles.

Pelo Anexo 12, p limite da
área passa a ser feito pelo
leito da estrada de ferro, da
Almirante Baltazar até a 8 de
Dezembro, dai pela Bartolo-
meu de Gusmão (e> uída)à
Rua São Luis Gonzai .edela,
pela Rua Projetada o PAÁ
7805, até a Fonseca Teles e,
por esta, excluída, até a Rua
São Cristóvão e da Fonseca
Teles até a Almirante Balta-
zar (excluído o lado par) para
ligação da Rua São Cristóvão
até novamente o leito da Es-
trada de Ferro.

OUTRA ALTERAÇÃO
A alteração no Anexo 14 dá

a seguinte nova redação aos
limites da área: "Área limita-
da pela Avenida Francisco
Bicalho, incluído o lado par,
pelo leito da estrada de ferro,
até,a Almirante Baltazar e
por ela, do leito da estrada
até a Rua São Cristóvão, da
Almirante Baltazar até a Rua
Fonseca Teles".
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O Major foi transportado para sepultamento para S. Paulo. O do Capitão para Coiãnia

Exercício de tiro na AMAN
mata um majore um capitão
Um acidente, durante exercício do

Corpo de Cadetes dá Academia Mili-
tar das Agulhas Negras, com a partici-
pação de aviões e helicópteros da
FAB, ontem de madrugada, matou o
Major Luis Carlos Maria Hallier, co-
mandante do Serviço de Instrução
Especial, e o Capitão Siguimar Lacer-
da Ventura, instrutor do SIE, e feriu o
Capitão-Aviador Ivo de Almeida Pra-
do Xavier, o Tenente-Aviador Paulo
Tadeu Medeiros e o 3o sargento da
FAB, Ornei Pena Rocha.

Além de lacônica nota oficial, emi-
tida pelo comando, divulgando os no-
mes das vitimas, a AMAN informou,
apenas, dados pessoais dos oficiais
mortos; que a área de treinamento
está interditada devido ao inquérito a
ser instaurado, hoje, e desmentiu que
dois generais das Forças Armadas do
Egito tivessem assistido ao exercício
em que ocorreu o acidente.

Detalhes
As informações sobre o acidente

foram apuradas nas conversas de oti-

ciais e cadetes que aguardavam, na
capela da academia, a chegada do
avião Búfalo, da FAB, que transpor-
tou os corpos dos dois oficiais. O
exercício, com a participação da
FAB, era realizado para cerca de 80
cadetes da AMAN, e consistia na ob-
servação de um ataque aéreo, execu-
tado com bombas reais, por dois Xa-
vantes da FAB que iriam bombardear
em incursões consecutivas um alvo
luminoso.

O primeiro avião destruiu o alvo,
deixando a área de tiro totalmente às
escuras. Quando da aproximação do
segundo aparelho, o único ponto lu-
minoso, próximo ao objetivo, era um
helicóptero Bell-205, pousado juntoao posto de observação. Ele foi atingi-
do, e parcialmente destruído, e os
estilhaços que se espalharam pelaárea mataram os dois oficiais da
AMAN e feriram dois oficiais e um
sargento da FAB.

A nota oficial, distribuída pelo Ser-
viço de Relações Públicas da AMAN,
é a seguinte:

"O Comandante da Academia Mili-
tar das Agulhas Negras, lamenta in-
formar que, durante exercício do Cor-
po de Cadetes com a cooperação da
FAB, ocorreu a uma hora da manhã
de 28 de maio, um acidente do qualresultou a morte do Major Luis Carlos
Maria Hallier, e do Capitão Siguimar
Lacerda Ventura e ferimentos, sem
gravidade, no Capitão-Aviador Ivo de
Almeida Prado Xavier, Tenente-
Aviador Paulo Tadeu Medeiros Gama
e 3°-sargento da FAB, Omel Pena
Rocha. Os militares da Forca Aérea,
após medicados no Hospital da Aca-
demia, foram evacuados via aérea pa-ra o Hospital Central da Aeronáutica,
no Rio de Janeiro".

Os corpos dos oficiais mortos fo-
ram velados na capela da Academia
Militar das Agulhas Negras, até as 13h
30m Dali foram transportados para
São Paulo, onde foi sepultado o Major
Hallier, e para Goiânia, onde foi se-
pultado o Capitão Lacerda. Parentes
e amigos dos oficiais seguiram no
mesmo avião, um Búfalo da FAB.

Nota conjunta lamenta acidente
Sobre o acidente, foi divulgada on-

tem uma nota oficial conjunta do
Exército e da Aeronáutica lamentan-
do o ocorrido e explicando suas cau-
sas. Ê a seguinte a íntegra da nota:"O Ministro do Exército, General-
de-Exército Walter Pires de Carvalho
e Albuquerque, e o Ministro da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Délio Jardim de Mattos, lamentam
informar o acidente ocorrido à 1 hora
do dia 28 de maio, na Academia Mili-
tar das Agulhas Negras, em Resende,
durante a realização de um exercício
do Corpo de Cadetes, com a coopera-
ção da Força Aérea Brasileira, do
qual resultou a morte do Major de
Infantaria (GEMA) Luís Carlos Maria
Hallier e do Capitão de Infantaria
Siguimar Lacerda Ventura, bem co-
mo ferimentos generalizados no Capi-
tão-Aviador Ivo Almeida Prado Xa-
vier, Tenente-Aviador Paulo Tadeu
Medeiros Gama e 3o Sargento da Ae-
ronáutica Orney Pena Rocha.

Os militares estavam a bordo do
helicóptero da FAB que fazia a mar-
cação de alvos para ataque noturno
quando foram atingidos pelo impacto
da bomba lançada por uma aeronave
Xavante, participante de uma esqua-
drilha que estava atacando o local.

Os Ministros, expressando o senti-
mento de suas corporações, externam
sua profunda consternação pelo ocor-
rido e se associam à imensa dor das
famílias enlutadas, que se viram pri-
vadas de seus entes queridos, sacrifi-
cados no cumprimento do dever.

trágico acontecimento, que atin-
ghi as duas forças irmãs no momento
em que parcelas de seus componentes
se exercitavam conjuntamente, em
busca da eficiência profissional, enlu-
ta o Exército e a Aeronáutica e os
congrega, mais ainda, em tomo de
seus nobres e elevados ideais".

01 Exército divulgou ontem a se-
guinte nota oficial, através do asses-

sor, Coronel Renato Ribeiro da Silva,
chefe da 5a Seção: "O Comandante do
I Exército e o Comandante da AMAN
(Academia Militar das Agulhas Ne-
gras) lamentam informar que, duran-
te o exercício de instrução do Corpo
de Cadetes, com a cooperação da
FAB, ocorreu, á 1 hora da manhã de
28/5, um acidente do qual resultou a
morte do Major de Infantaria (GEMA)
Luis Carlos Maria Hallier e do Capi-
táo de Infantaria Siguimar Lacerda
Ventura, e ferimentos, sem gravidade,
no Capitão-Aviador Ivo de Almeida
Prado Xavier, no Tenente-Aviador
Paulo Tadeu Medeiros Gama e no 3o
sargento da FAB Ornei Pena Rocha.

Os militares da Força Aérea, após
medicados no Hospital da Academia,
foram evacuados, via aérea, para o
Hospital Central da Aeronáutica, no
Rio de Janeiro.

O Major Hallier será sepultado em
São Paulo e o Capitão Lacerda, em
Goiânia".

Feridos estão no hospital do Rio
Trazidos em avião, de Resende,

dois dos três feridos no acidente
durante exercício de tiro na Acade-
mia Militar de Agulhas Negras fo-
ram levados para o Hospital Cen-
trai da Aeronáutica: o 3o sargento
Ornei Pena Rocha, com ferimentos
superficiais, retirou-se logo; mas o

Tenente-Aviador Paulo Tadeu Me-
deiros Gama, à tarde, onerado, pa-
ra extrair estilhaços de bala na
perna.

O terceiro militar ferido no aci-
dente, Capitão-Aviador Ivo de Al-
meida Prado Xavier, não chegou a

ser medicado no Hospital Central
da Aeronáutica, informou o oficial-
médico-de-dia, Capitão Valberto. O,
Tenente Pauio Tadeu, antes da in-
tervenção cirúrgica, estava lycido,
conversou com amigos e contou
alguns detalhes do acidente.

Pára-quedista tinha curso do EM
Pára-quedista, com curso prepa-

ratório para oficiais no Estado-
Maior, o Major Luís Carlos Maria
Hallier, 43 anos, era casado com D
Beatriz Hallier e pai de Luis Carlos,
12 anos, e Luis Clemente, nove. O
oficial vitimado no acidente de on-
tem era instrutor da Academia Mi-
litar de Agulhas Negras desde feve-
reiro deste ano.

Biblioteca
do BB pode

Nascido em Serra Azul, interior
de São Paulo, próximo a Ribeirão
Preto, fez o primário em Altinópo-
lis, o curso ginasial em São Paulo,
onde também cursou o preparató-
rio para cadetes e fórmou-se oficial
na Academia de Agulhas Negras,
na turma de 1959. Serviu em Co-
rumbá, Rio de Janeiro, Feira de
Santana, por duas vezes, São Paulo
e Campo Grande, de onde foi para a

Telefonema
faz padre

Resende. Chegou a capitão, por me-
recimentp, em 1975.

O Capitão de Infantaria Sigui-
mar Lacerda Ventura tinha 35 anos,
era aspirante de 19 de dezembro de
1970 e Capitão de EQ de agosto de
1976. Possuía a Medalha do Pacifi-
cador com palma e a de 10 anos de
bons serviços. Seus cursos: Instru-
ção Básica, Mestre de Saltos,
Transporte Aéreo, Forças Espe-
ciais, ESAO e Ações de Comando.

Promotor
quer mudar

ficar no Rio evitar roubo Justiça já
A Biblioteca do Banco do Brasil

poderá não mais ser transferida do
Rio para Brasilia, segundo informa-
ção dada ao Secretário de Educação
do Estado pelo diretor do Banco, Sr
José Luís Miranda. O apelo do Secre-
tário Arnaldo Niskier, endossado por
diversos diretores de órgãos culturais
ligados ao livro, foi encaminhado à
reunião de diretoria do Banco onde o
assunto está sendo analisado.

O Secretário Arnaldo Niskier mos-
trou-se muito satisfeito com a notícia
e observou que o Banco do Brasil,
com esta atitude, mais uma vez mani-
festa sua atenção para com o espaço
cultural do Rio de Janeiro. "Espaço
este", afirma Niskier, "preenchido por
milhares de pessoas—incluindo estu-
dantes, intelectuais e os próprios ban-
cários—que, residentes no Rio, recor-
rem diariamente ao seu acervo de 50
mil volumes."

Telefonema anônimo.avisou ao pa-
dre Gonzales, da igreja da Nossa Se-
nhora de Guadalupe, na Rua Orélia,
em Deodoro, que havia ladrões na
igreja. O aviso, de madrugada, fez
com que o sacerdote fosse até o local e
visse luzes acesas. Chamou a policia,
houve o cerco, tiroteio e a prisão de
um servente que trabalha na reforma
da igreja. Cinco portas arrombadas e
objetos empilhados para a fuga foram
encontrados por policiais.

O padre Leopoldo da Luz Fernan-
dez Gonzales, que mora no Colégio
Pio XII, perto da igreja, não sabe
dizer se o servente Genival Galdino
Vieira, 24 anos, disse a verdade. Para
o suspeito, dois homens armados
obrigaram-no a entrar no templo. Eles
arrombaram portas com picaretas e
martelos da obra da igreja e se prepa-
ravam para saquear quando a políciada 30a DP e soldados do 9o BPM
chegaram Com Genival não havia
armas e na Delegacia ele repetiu a
versão.

O Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, deve receber hoje docu-
mento do Promotor Ekel Sérvio de
Sousa pedindo a "intervenção ime-
diata" na reformulação do Ministério
Público para que possa "efetivamente
exercer sua função de defesa da socie-
dade". Ele reclama o desligamento da
Instituição do Poder Executivo, obje-
tivando maior independência, e a des-
centralização de suas atividades, a
fim de atuar, diretamente, nos bairros
dos grandes centros.

O Promotor se considera "mero
despachadoí de feitos" pela deficién-
cia da infra-estrutura e do esquema
policial e judicial "superados". Numa.
exposição genérica da situação —"cada vez pior" — ele salienta que há
mais de 30 mil inquéritos policiais
sem solução no Rio, o que provoca
insegurança à população, que aprova
a ação de "grupos de extermínio co-
mo se suprissem a inércia e ausência
da autoridade do Estado".

Seminário sobre tóxicos em Niskier
escolas recomenda combater
o tráfico e ocupar o aluno

"A colaboração efetiva dos órgãos competentes no'sentido de rnirümizar a ação dos traficantes nas proxi-
midades dos estabelecimentos de ensino" e a necessi-
dade de a escola criar atividades que preencham as
horas ociosas dos alunos a fim de evitar a indução ao
vicio foram algumas recomendações do seminário so-
bre o Programa Educativo de Prevenção ao Uso de
Tóxicos para Estudantes de Io e 2° Graus, encerrado
ontem.

O programa visa a dar informações científicas aos
alunos sobre os tóxicos, mediante a sua inclusão nos
programas curriculares de Ciências (1° Grau) e Ciências
Sociais e Ciências Biológicas (2° Grau).'Para executa-
Io, no Rio de Janeiro, ainda este ano, a Secretaria
Estadual de Educação e Cultura começará a treinar
professores selecionados que transmitirão os conheci-• mentos aos demais.
REPRESSÃO

Durante três dias, cerca de
100 professores analisaram o
Programa Educativo de Pre-
venção ao Uso de Tóxicos pa-
ra Estudantes de 1°. e 2°
Graus, elaborado pela Divi-
são Nacional de Educação em
Saúde, do Ministério da Saú-
de, para sugerir sua adapta-
ção à realidade do Estado do
Rio de Janeiro. Uma de suas
recomendações foi a de que,"paralelamente à ação da es-
cola e da comunidade" no
combate aos tóxicos, os edu-
cadores esperam que efetiva-
mente os órgãos competentes
ajam para conter os trafi-
cantes.

A Subsecretária Estadual
de Educação e proprietária
do Colégio Brasileiro de Al-
meida, professora Edília Coe-
lho Garcia, em palestra, no
seminário, afirmou que "a és-
cola tem que colocar fiscais
nas redondezas". Citou o que
foi feito na sua, com bons

. resultados, pois se descobriu
que as carrocinhas de sorvete
e a feira livre perto do estabe-
lecimento vendiam maconha.

Revelou que o uso de com-
primidos como tóxicos tem
sido maior do que o da maço-
nha. Em geral, os jovens cos-

tumam obtè-los em suas ca-
sas, como um aluno do cole-
gio que furtava comprimidos
de Mandrix de sua mãe. Acre-
dita que o hábito da ingestão
de tranqüilizantes e modera-
dores de apetite, por exem-
pio, induz ao uso de remédios
como tóxicos.

OS CONSELHOS
A professora Edília Coelho

Garcia enumerou alguns con-
selhos do diretor da Faculda-
de de Ciências Médicas de
Minas Gerais, José Elias Mu-
rad: "Vitaminas, aspirinas,
novalgina, novatropina, elixir
paregórico etc. são também
drogas" e nâo devem ser da-
dos às crianças "sem motivos
sérios ou sem a orientação
médica".

O médico recomenda ainda
que os medicamentos sejam
colocados fora do alcance das
crianças; que os pais dêem,
pessoalmente, os remédios
nas dosagens determinadas;
não ponham muita ênfase no
gosto agradável de certos me-
dicamentos para evitar o
mau uso e que evitem ingerir
ou estimular o uso de drogas
(pílulas para dormir, tranqüi-
lizantes etc.) na frente dos
filhos.

Busca de avião com geógrafas
chegou a 150 horas de vôo
e continua até encontrá-lo

Cerca de 10 mil milhas quadradas sobrevoadas em
150 horas de vôo e 38 mil litros de gasolina gastos são os
números da operação para localizar o bimotor prefixo
PT-KHK, com sete pessoas a bordo, desaparecido
desde o último dia 13, divulgados ontem pelo Salvaero.
A busca continua.

Ontem, as equipes do Serviço de Salvamento da
Aeronáutica checaram 1 mil 200 milhas quadradas—as
buscas se concentraram na serra das Araras, na locali-
dade de Bragança Paulista — e nada de positivo foi
levantado. Além dos aparelhos do Salvaero, a Votec
vem ajudando nas buscas, com homens e alguns aviões
à disposição.
BUSCAS

O Salvaero intensificou
também as buscas na cidade
de Cruzeiro — na serra de
Piquete—com um helicópte-
ro que saiu de São José dos
Campos. Houve pequeno
atraso na saída desse apare-"
lho, em conseqüência da forte
neblina na região.

Logo depois, a busca foi
realizada nas proximidades
do túnel da Rede Ferroviária,
que liga Cruzeiro a Itanhan-
du. Outro helicóptero saiu do,
Aeroporto Santos Dumont e*
concentrou sua busca nas fa-
zendas da localidade de Pas-
sa Quatro e Capela do Jacu.
O Sul da serra de Lídice tam-
bém foi checado, o mesmo
ocorreu na serra de Madurei-
ra. Na volta, uma equipe deu
uma busca na serra do Men-
danha, em Campo Grande,
mas nada foi apurado.

Segundo o Tenente Joel, do
Salvaero, as buscas ao apare-
lho desaparecido começaram
dia 19 — seis dias depois que
o avião partiu do Aeroporto
Santos Dumont—e, segundo
ele, equipes do Projeto Ra-
dam — alguns ajudando nos
trabalhos no Salvaero — es-
tão fazendo levantamento pa-
ra ajudar as operações.

Sobre um possível cancela-
mento das operações, o ofi-
ciai disse que as buscas "só
seriam encerradas quando o
objeto da busca for encontra-
do ou quando terminem as
probabilidades especificas.
Nesse caso, só novos indícios
justificam o reinicio da
busca".

Segundo o arquivo do Sal-
vaero, seis pequenos aviões
estão desaparecidos desde
1967 — as buscas foram can-
celadas—nas regiões dos Es-
tados do Rio e de São Paulo.
Neles, viajavam 14 pessoas.

quer equipar
escolas

"A proposta de uma nova
educação, com o uso intensivo
dos mecanismos da ciência e
tecnologia, náo implica o aban-
dono dos valores do humanls-
mo", disse ontem o Secretario
de Educação Arnaldo Niskier.
sobre o projeto de equipar as
escolas estaduais com recepto-
res de rádio e TV para que os
alunos tirem maior proveito na
aprendizagem

Os aparelhos instalados nu
escolas ajudam tanto o profes-
sor quanto o aluno no desempe- ~
nho de suas tarefas, utilizando
a programação normal das
emissoras. O professor explica
e debate em sala de aula aquilo
que o aluno está recebendo, evl-
tando a atitude passiva da
criança diante dos meios de co-
munlcação.

ABISMO
A Introdução do rádio e da

televisão nas escolas estaduais,
segundo o Secretário Arnaldo
Niskier, deve-se à constatação
de que "a informação imediata
transmitida por esses veículos
multas vezes não chega às
crianças do Interior, principal-
mente da zona rural, mas com
as escolas equipadas será possi-
vel reduzir o abismo existente."

Niskier entende que a escola
precisa estar aberta ás transfor-
mações que ocorrem a cada dia
e por isso deve-se valer dos
meios de comunicação de mas-
sa para alargar suas fronteiras."Além do rádio e da televisão,
remeteremos também aos alu-
nos material de apoio Impresso,
estimulando o hábito de leltu-
ra, de que estamos divorcia-
dos", observa o Secretário.

NOVOS RECURSOS
A utilização de novos recur-

sos pela escola implica necessá-
riamente o treinamento dos
professores para o uso adequa-
do dos novos meios de que dis-
põem O Centro de Tecnologias
Educacionais da Secretaria
preparou um grupo de técnicos
com a função específica de dar
assistência permanente aos
professores na aplicação das
técnicas próprias para uma efl-
ciente exploração dos veículos
de comunicação de massa em
sala de aula.

O diretor do Centro, Francis-
co José da Sllverla Lobo vê na
escola a oportunidade de "for-
mar o consumidor critico dos
meios de comunicação". AuUli-
zação de programas de TV co-
mo temática de redação nas
escolas foi a fórmula encontra-
da pelos técnicos da Secretária
para aumentar o interesse dos
alunos na discussão das mensa-
gens que recebem diariamente.

DOAÇÃO
A Secretaria já possui mil

aparelhos de rádio e TV funcio-
nando em escolas estaduais,
doados por empresas e pela co-
munldade. As escolas e os Cen-
tros Regionais de Educação e
Cultura fornecem aos doadores;
no ato, um certificado para aba-
timento no imposto de renda.

Os professores vão receber
apoio através de fichas de
orientação onde constam não
só diretrizes gerais para uma
eficiente utilização do rádio e
da televisão na sala de aula,
como apresentam sugestões
práticas para o planejamento e
desenvolvimento de atividades
a partir da transmissão de um
determinado programa.

A orientação didática dada

Ssla 
Secretaria tem como obje-

vo o aperfeiçoamento dos pro-
fessores até que eles, uma vez
dominadas as técnicas, desen-
volvam suas próprias ativlda-
des visando â utilização eflclen-
te do rádio e da televisão, como
já fazem com os livros, cartazes
e demais recursos empregados
no ensino.

A Secretária Niskier acredita
que em breve o beneficio da
campanha terá atingido a to-
das as escolas estaduais, já que
a cada dia a comunidade mais
se conscientiza de que "o uso
pedagógico dos veículos de co-
munlcação não é uma sofistica-
çáo elitista, é uma necessidade
que estamos incorporando ao
nosso cotidiano e cujo êxito já
não pode ser contestado na for-
mação do homem novo".

Geógrafos da PUC
estão solidários

O Departamento de Geo-
grafia da PUC-Rio, através de
professores e alunos, distri-
buiu ontem nota sobre o de-
saparecimento do avião, em
que manifestam solidarieda-
des às famílias das geógrafas
desaparecidas no bimotor da
Votec a serviço do Projeto
Radam. A nota foi assinada
pelo coordenador do curso de
geografia, professor João
Lira.

Segundo a nota, todos os
geógrafos, professores e estu-
dantes de geografia estão
acompanhando com o máxi-
mo de interesse nas opera-
ções de busca e desejam que
se tomem públicas as condi-
ções do acidente e das possi-
bilidades de salvamento."Exigimos esclarecimentos
sobre as providências toma-
das desde o dia do acidente,
já que não há questão de se-
gurança ou sigilo que se su-
perponha à questão humani-
tária".

A nota do Departamento
de Geografia da PUC diz, ain-
da, que "é preciso que se es-
clareçam as condições do aci-
dente, pois envolve seguran-
ça e condições de trabalho de
profissionais da Geografia

que muito contribuem para o
progresso científico e econô-
mico do país". Solicitamos o
prosseguimento das buscas,
agora intensificadas e a am-
pliação das informações dos
resultados".

NAUFF
Professores e alunos reuni-

dos no Conselho Universltá-
rio da Universidade Federal
Fluminense, também conver-
saram sobre o desapareci-
mento do avião. O reitor Ro-
gério Benevento e a diretora
do Instituto Geociência, Ma-
ria Eliza Vieira disseram que
acreditam que as pessoas a
bordo do avião sejam encon-
tradas com vida.

Pedidos foram feitos para
que as buscas nâo sejam sus-
pensas e, sim intensificadas.
Duas geógrafas que fazem
parte da tripulação são pro-
fessoras dessa universidade.
Uma delas é a professora
Amélia Nogueira Moreira, ti-
tular do curso de Geografia e
de pós-graduação da cadeira
de Geoquímica. A outra é Le-
da Baeta Neves, professora
do Departamento de Geo-
grafia.

TFR tem
ministros
nomeados

Brasília—O Presidente Joáo
Figueiredo nomeou ontem sete
novos ministros para o Tribu-
nal Federal de Recursos, em
função da ampliação de vagas
resultante da reforma do Judi-
ciário. São eles os Drs Sebas-
tião Alves dos Reis, Miguel Je-
rônymo Ferrante, José Cândido
de Carvalho Pires, Pedro da
Rocha Acioli, José Pereira de
Paiva, Hermillo Galant e Amé-
rico Luz.

Posto abre
no Dia da
Vacinação

Brasília — O CNP (Conselhc
Nacional do Petróleo) autori-
zou ontem, através de portaria,
a abertura dos postos revende-
dores para venda de gasolina
no dia 14 de junho, um sábado,
das 6h às 19h. Pela portaria do
CNP n° 290/79, os postos foram
proibidos de funcionar aos sá-
bados. A exceção para o dia 14
de junho é devido ao Dia Nacio-
nal da Vacinação contra a Po-
liomielite, decretado pelo Ml-
nisterio da Saüde.
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Mello Franco pede demissão da Secretaria de Planejamento
O Secretário de Planejamen

to, Francisco de Mello Franco,
pediu exoneração do cargo on-
tem, após conversar durante
uma hora e meia com o Gover-
nador Chagas Freitas sobre a
nota divulgada, poucas horas
antes, pelo escritor Guilherme
Figueiredo, comunicando seu
pedido de demissão da Funarje
do BD-Rlo. À noite, ao deixar a
casa do escritor, o Secretário
Mello Franco disse que hoje
manterá novo encontro com o
governador Chagas Freitas.

Bobie anota do escritor, disse
o.Secretário náo ter se sur-
preendido com a mesma "por
ser ele o homem que é". Em sua
opinião, o Sr Guilherme Figuei-
redo "t um cidadão do mundo e
acho que ete é um dos homens
mais comoventes que eu já co-
nhecl na minha vida, de manei-
ra que o ato dele, se bem que
aparentemente surpreendente,
para mim náo é surpresa".

INICIO DA CONVERSA

Minutos após ter sido divul-

ela 
a nota pelo escritor Gui-

rme Figueiredo, o Sr Mello
Franco, que sõ chegou ao Pala-
cio Guanabara, onde funciona
a Secretaria de Planejamento,
às 15h, após reunir-se durante
várias horas com todos os seus
assessores, dirigiu-se ao gabine-
te do Governador, apressada-
mente.

Uma hora e meia depois, sem
demonstrar nervosismo, o Se-
cretário não relutou em tecer

6í

comentários sobre o episódio
da nota do Sr Guilherme Fi-
gueiredo. Disse ter conheci-
mento do documento, ao iniciar
a conversa e, depois, afirmou
não sabei o teor da mesma di-
zendo que "náo 11 a nota pois o
Governador é que acabou de
receber agora, mas tenho certe-
za de que, quando o Guilherme
diz uma coisa, é o que se
passou".

Disse que seu encontro com o
Governador foi para talar sobre
o assunto, "mas náo terminei a
conversa ainda porque ele tem
um compromisso agora de Jan-tar e eu tenho que continuar a
conversa amanha1'. Afirmou
que náo compareceria ao jantar
(homenagem do corpo diploma-
tico austríaco ao Govemo do
Estado), "porque eu vou agora
visitar meu amigo Guilherme
Figueiredo, porque ele está
muito distante de mim desde
hoje de manhã".

Apesar de ter sido confirma-
do o pedido de demissão do
secretário, o Sr Mello Franco
apenas admitiu seu possívelafastamento do cargo, evitando
confirmar a informação de sua
salda da Secretaria de Planeja-
mento.

Depois de afirmar várias ve-
zes que "o que eu quero agora é
ver meu amigo Guilherme",
mandou um assessor procurar
seu motorista e, ao entrar em
seu carro, comentou sorrindo:"Vou à casa de Figueiredo, paratraçar ura whisky com ele."

Arquivo/morto d* 1979
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Carta de Guilherme
surpreende Planalto

Meíío Franco abraçou Guilherme Figueiredo na posse e voltou, ontem, à casa do escritor

Brasilia — O Palácio do
Planalto foi surpreendido on-
tem à tarde com o pedido de
demissão do Sr Guilherme
Figueiredo e os termos da no-
ta que divulgou explicando
as razões de sua saída. O Mi-
lustro da Comunicação So-
ciai, Said Farhat, só foi infor-
mado ao final da tarde e, de-
pois de contato com o Minis-
tro Golbery do Couto e Silva,
retirou-se do Palácio pouco
antes das 20h, avisando, atra-
vés de seus assessores, que
não Unha comentário a fazer.

Por volta das 18h, o subse-
cretário de Imprensa do Pala-
cio, Alexandre Garcia, foi in-
formado pelos repórteres da
demissão.

Atônito, custou a acreditar
no que ouvia e, depois de ano-
tar rapidamente algumas in-
formações, correu para o ga-
binete do Presidente João Fi-
gueiredo, em busca de escla-
recimento.

É DA OPOSIÇÃO

Como o Presidente jã havia
partido para a Granja do Tor-
to, o 8r Alexandre Garcia ex-
plicou que o Planalto náo se
pronuncia sobre indicação de
prefeito ou assuntos que se
passam no âmbito estadual.

"'Além do mais, o Estado em
questão é governado pelaOposição"

A essa altura o Ministro Fa-
rhat estava no gabinete do
Ministro Golbery discutindo
os termos da carta que chega-
ra ao Planalto por telex. No
segundo andar do Palácio,
onde fica o gabinete do Minis-
tro da Comunicação Social,'
os funcionários tentavam
convencer os repórteres a de-
slstir de obter informações
sobre o sódio, com o argu-
mento de que o Ministro Jáestava em casa. Só depois de
alguma insistência o secreta-
rio de Imprensa, Marco Antô-
nio Kramer, confirmou que oSr Farhat ainda se encontra-
va no Palácio. "Mas ele náo
tem nada a declarar. Mandou
avisá-los que náo tem comeu-
tário a fazer."

A noite, depois de se confies-
sar surpreendido pela noticia
da demissão de outro envolvi-
do no episódio, o Sr Francls-
co Mello Franco, o Ministro
Farhat reafirmou que nada
tinha a declarar. Perguntado
se pensava também em pedir
demissão, por ser amigo de
Guilherme Figueiredo, o Ml-
nistro continuou a repetir:¦ "Não tenho comentário a fa-
zer. Só isso. Nâo insista, porfavor."

"Estou pronto para assu-
mir a Prefeitura." Este dese-
jo, pronunciado logo após a
confirmação de que Israel
Klabin seria deslocado da
Prefeitura do Rio para a pre-
sidência do Baneij, causou
muitos dissabores ao secreta-
rio de Planejamento, Francis-
co Mello Franco. Ontem,
agastado, ele teria entregue
um pedido de demissão ao
Governador Chagas Freitas.

Desde o primeiro dia da cri-
se sucessória no Rio, Mello
Franco apareceu como postu-
lante à Prefeitura. Entrou,
claramente, em campanha.
Dias após o anúncio da saída
de Klabin, ele deixava-se fo-

tografar ao lado do Presiden-
te da República, João Figuei-
redo.

Enquanto isto, o outro can-
didato — Emílio Ibrahlm, se-
cretário de Obras — aparecia
nas fotos, modestamente, ao
lado de Zico e Garrtnha, nu-
ma cerimônia no Palácio
Guanabara. No prédio do
IPERJ, o futuro prefeito, Jú-
lio Coutinho, secretário de In-
dústria e Comércio, permane-
cia em silêncio.

Venceu Coutinho, o menos
cotado. Para Mello Franco,
homem de tradicional família
e apegado ãs palavras, pare-
ceu inadmissível a permanên-
cia ti4 equipe de Governo.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 20/80

- _ iP- ^'derite do Instituto Brasileiro do Café, no uso de suasatribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei n°
. 1779, de 22 de dezembro de 1952,

. RESOLVE:Art. Io — Acolher, a partir de 29 de maio de 1980, inclusive o
_« ., fepistrç) <te "Declarações de Venda" relativas à expor-
nc° 3® Ç2__?°,uvel' P918 embarques desde essa data até 31de
julho de 1980, aos seguintes Preços-MInimos. por libra-peso:a) Qualidade "Spray-Dried"

US$ 5,30 (cinco dólares e trinta centavos), ou o
„ equivalente em outras moedas;

b) Qualidade "Freeze-Dried"
US$ 6,30 (seis dólares e trinta centavos), ou oequivalente em outras moedas.

; Art. 2o — Fixar as seguintes Quotas de Contribuição, por libra-
peso, sobre a exportação de café solúvel, para asoperações cujos registros venham a ser acolhidos pelo InstitutoBrasileiro do Café, a partir de 29 de maio de 1980, inclusive, para. embarques no período indicado no Artigo Io-

I — Qualidade "Spray-Dried"
US$ 2,64 (dois dólares e sessenta e quatro

„ Fn!?Y0!'' Sü ° equivalente em outras moedas;II — Qualidade "Freeze-Dried"
US$ 2,62 (dois dólares e sessenta e dois canta-

. vos), óu o equivalente em outras moedas.Art. 3o — Manter em vigor as demais disposições sobre oregistro de exportação de café solúvel que não..colidirem com as da presente Resolução.

Brasília (DF), 28 de maio de 1980.

Visita o amigo e diz
que ainda vai pensar

O Secretário do Planejamento, Francisco Mello Franco,
disse ontem ãs 22h, ao sair do apartamento do Sr Guilherme deFigueiredo, "que ainda não decidiu" e que vai "pensar sobre oassunto durante a noite". Ele respondia ã pergunta sobre a sua
possível demissão, em solidariedade ao presidente da Funaij,
demissionário desde as 17h de ontemAo contrário, ele é que se solidarizou comigo — afirmouMello Franco, ao embarcar em seu carro oficial após conversarduas horas com Guilherme Figueiredo. Mello Franco chegou ãs20h e subiu para o apartamento dizendo que ia "apenas baterum papinho".

Ao ser perguntado sobre se Guilherme Figueiredo lhe
comunicara da conversa que tivera com o Ministro Said Fa-
rhat, dia 16 passado em Buenos Aires, Mello Franco não
escolheu os clássicos monossílabos "sim" ou "não" e afirmou:Eu estava por dentro de tudo.

Em sua nota a imprensa, Guilherme Figueiredo diz que o
Ministro Farhat lhe informara que Mello Franco seria o suces-
sor do Prefeito Israel Klabin. Apesar disso e de se confirmar
informado, o Secretário Mello Franco, em aparente contradi-
ção, disse também "que não sabia da promessa de Farhat".
Mas, disse que tudo o que está na nota do Sr Guilherme
Figueiredo "é verdade".

Também quanto á sua possível demissão, Mello Franco foi
ambíguo. Ao entrar no prédio, quando perguntado sobre a sua
demissão, disse:

É verdade apenas que estou aqui. E vim visitar um
amigo. tt

Se solidarizar com ele, Secretário?
Ao contrário, ele é que se solidarizou comigo. Não influí

em sua decisão; foi uma decisão pessoal e assim deve ser
entendida.

Apesar de fanático torcedor do Flamengo, Mello Franco
não assistiu ao jogo de ontem (ou pelo menos interrompeu a
audiência), pois ãs 22h retirou-se. Durante as duas horas em
que conversou com Guilherme Figueiredo houve apenas mais
uma visita: a de Marcos Almir Madeira, delegado regional do
MEC no Rio de Janeiro, que chegou em carro oficial ãs 21h30m
e retirou-se logo após o Secretário de Planejamento..' 
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Kl m'eho Franco chega à casa de Guilherme

Na entrevista coletiva,
apenas um texto de laudas

O Sr Guilherme Figueiredo, presidente da
Funarj, convocou uma entrevista coletiva para as 17h de
ontem. Na sede da entidade, no 13° andar do edifício do
MEC, havia apenas seis jornalistas poucos minutos
depois da hora marcada, quando o vice-presidente Wal-
demar Augusto Ribeiro comunicou que não seria preci-
so tomar nota de nada e entregou um texto com três
laudas assinado por Guilherme Figueiredo.

A nota confirmava um boato que mal começara a
circular momentos depois da convocação da entrevista:
Guilherme Figueiredo se demitia da presidência da
Funart e da diretoria do Banco de Desenvolvimento do
Rio de Janeiro. Junto com o comunicado à imprensa,
anexou a carta que endereçou ao Governador Chagas
Freitas.

Demissões
A íntegra do pedido de demissão é a seguinte:"Senhor Governador:
Pelo presente tenho a honra de apresentar a Vossa

Exaelência os meus pedidos de demissão:
a) da Presidência da Fundação de Artes do Estado do
Rio de Janeiro — Funarj,
b) da Diretoria do Banco de Desenvolvimento do Rio de
Janeiro — BD-Rio.

Atenciosamnete,
Guilherme Figueiredo."

O silêncio
Apesar de anunciar uma entrevista coletiva, Gui-

lherme Figueiredo não estava na Funaij quando os
jornalistas receberam o comunicado escrito. Dirigia-se
para seu apartamento, na Rua Souza Lima, 178, em
Copacabana, onde chegou minutos antes das 18h.

Pouco depois, chegou o primeiro jornalista ao edifi-
cio El Tomador. A portaria estava instruída para não
deixar subir ninguém, sem licença do proprietário do
601.0 interfone estava desligado, assim como o elevador
direto para a coluna 01 do prédio.•Sem autorização para entrar e com as duas entradas
de serviço fechadas, começou a espera. Quase uma hora
depois, chegou um segundo repórter. Entáo, já havia a
informação de que o Secretário de Planejamento, Fran-
cisco Mello Franco, visitaria Guilherme Figueiredo.

Sem poder subir até o apartamento, os repórteres
atada tentaram contato telefônico, pelo 28747-14, inva-
riavelmente ocupado. Às 22h, o grupo de jornalistas
havia aumentad9 P818 cinco, com a presença da televl-
são. Também sem acesso. Apenas o Secretário Mello
Franco falou com os jornalistas, ao chegar e ao partir.

Diretores aguardam
o novo presidente

Com a renúncia do Presi-
dente da Funaij, os diretores
dos diversos departamentos e
teatros da Fundação deverão
permanecer nos cargos até a
nomeação do novo presiden-
te, quando colocarão seus
cargos á disposição, sendo ou
não mantidos, de acordo com
a nova orientação.

A programação de ópera e
concertos deverá ser manti-
da, pois como é praxe, a nova
administração deverá honrar

os compromissos da anterior.
As próximas atrações da Fu-
narj incluem, no campo da
ópera, uma montagem de O
Guarani, em fins de junho,
com regência de Mário Tava-
res e direção cênica de Sérgio
Brito, e, no terreno dos con-
certos, apresentações da or-
questra de cãmera inglesa
Academy of Saint-Martin-in-
thé-Fields (junho), da Or-
questra de Paris (julho) e do
coi\junto italiano I Muslcl
(agosto).

Visita às oficinas
estava no programa

Stella Walcacer foi clara:
Guilherme Figueiredo, presi-
dente da Funaij, convida a na
terça-feira, às 16h, jornalistas
para uma visita às oficinas de
produção de cenários e flguri-
nos da Fundação em Inhaú-
ma. Marcava dia — quarta-
feira, entre 10h30m e 1 lh. Sai-
riam todos — jornalistas e
Guilherme Figueiredo — da
sede da Funaij, no Centro,
prédio do MEC, 13° andar.

Ontem, llhl5m, Stella Wal-
cacer não estava em sua sala,
garantia uma secretária, mas
em reunião, no gabinete do
diretor. O clima no 13° andar
era absolutamente tranqüilo,
nenhuma agitação que fizes-
se supor que, àquela hora, a
Funaij já estava provável-
mente sem presidente.

Mareio Thorloni, do Depar-
tamento de Comunicação So-
ciai, encarregou-se de infor-
mar que a visita fora cancela-
da por ter havido um "Impre-
visto com o Dr Guilherme"."Houve um contratempo —
explicou — "e a visita foi des-
marcada. Isso não é do meu
departamento — foi tudo

marcado pela Stella, eu s6
estou avisando o que houve.
O Dr Guilherme queria faaer
relações públicas do seu tra-
balho, mostrar a atividade do
Centro, como está a fabrica-
ção dos cenários e dos flguri-
nos. Se vocês quiserem ir às
oficinas sem o Dr Guilherme,
não há problema algum".

No primeiro dia do Seminá-
rio sobre Censura, promovido
pelo Ministério da Justiça e
pelo Conselho Superior de
Censura, no Rio, ontem à tar-
de, compareceram cerca de
50 pessoas, entre artistas, et-
neastas, professores, direto-
res, músicos e autores. Gui-
lherme Figueiredo, um dos
expositores convidados, não
compareceu, mandando um
representante, incumbido de
emitir sua opinião sobre o as-
sunto. O diretor da Divisão
de Censura e Diversões Públl-
cas, Sr José Vieira Madeira,
permaneceu calado, durante
as quase quatro horas de de-
bate na Sala Funarte. A pia-
teia pediu que ele se pronun-
classe: mas náo foi atendida.

r
PONTE
AÉREA

INFORMA:
Em vista da interdição das pistas do Aeroporto

de Congonhas em São Paulo, entre 23:00 e
07:00hs, a partir de 1? de junho próximo, os
vôos da Ponte Aérea RIO-SÃO PAULO nos .

horários das 22:00 e 22:30 hs, serão suspensos
temporariamente até o. término das

obras de conservação.
Não obstante a este remanejamento, o número
de vôos permanecerá o mesmo, sem qualquerdiminuição de oferta.

As decolagens de SÃO PAULO para o
RIO DE JANEIRO, serão efetuadas normalmente,

mantendo-se o último vôo as 2230 hs diariamente.
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Juntos desde os tempos da Embratur
O engenheiro civil Francisco Manoel de

Mello Franco é velho amigo de Guilherme
Figueiredo e Said Farhat. A amizade se
consolidou quando os três trabalhavam na
Embratur. O atual Ministro da Comunica-
ção Social era o presidente da empresa, e o
Secretário demissionário um dos diretores.

Ele também é amigo do próprio Presiden-
te João Figueiredo e por algumas horas foi
seu conselheiro: o General, ainda candidato,
visitou a mansão do seu pai, o ex-Chanceler
Afonso Arinos, em Botafogo, em meados de
1978. Na ocasião, Francisco Mello Franco
expôs ao futuro Presidente suas idéias e
avaliações da conjuntura brasileira, na
época.

Não agradaram

Mas, apesar de tão importantes amiza-
des, seus últimos artigos nos jornais criti-
cando a política tributária da União, que
torna os estados e municípios dependentes
do Govemo Federal, não agradaram aos
técnicos ligados ao Ministro Delfim Neto. A
Secretaria de Articulação com os Estados e
Municípios, da Secretaria de Planejamento
da Presidência, foi um dos principais alvos
de Francisco Mello Franco, nos artigos.

Além da politica tributária da União, a
situação do município do Rio de Janeiro
também vem despertando seu interesse, nos
últimos anos, como denotam alguns traba-
lhos publicados. Em O Rio de Janeiro dos
Nossos Dias diz que o Rio, outrora um
Estado rico, é hoje um município pobre:"Seu orçamento, em 1975, ficou altamente
absorvido por duas funções: Educação e
Saúde".

Segundo Mello Franco o orçamento da
Prefeitura nasceu comprometido, e com a
transferência de grande número de serviços
para o Estado, tornou-se logo deficitário.
Mas a carência de recursos e a dependência
do Govemo acabaram por tornar semelhan-
tes os problemas enfrentados nos últimos
anos pelo Município do Rio e pelo Estado do
Rio.
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grandes e rebuscados planos, que dormem
nas prateleiras". Por coincidência seu ante-
cessor no cargo, Ronaldo Costa Couto, havia
elaborado o Plan-Rio, segundo ele o "primei-
ro plano de Govemo executado para valer, e
não para enfeitar bibliotecas".

Ainda do seu primeiro período como se-
cretário de Planejamento, em 1970/1974,
Francisco Mello Franco trouxe para o se-
gundo Govemo Chagas Freitas seu grande
sonho, na área de transporte para o Rio, que
virou quase uma obsessão: a instalação do
monotrilho na cidade. No dia em que foi
tornada pública a saída do Sr Israel Klabin,
resolveu suspender uma entrevista coletiva
marcada sobre o tema: "Não há clima", foi a
e explicação oficial.

As antipatias

,^,.,,,M

Francisco Mello Franco

Se na Prefeitura a tarefa de reclamar
publicamente e ao mesmo tempo articular a
obtenção de novos recursos ficava, básica-
mente a cargo do próprio Israel Klabin, na
área estadual ela foi desempenhada por Mel-
lo Franco. O ex-secretário, com suas impor-
tantes amizades, era o principal ponto de
contato entre o Govemo estadual e a União.

Em seu discurso de posse, quando assu-
miu pela segunda vez a Secretaria Estadual
de Planejamento, declarou-se inimigo "dos

Antes de publicar os artigos que acaba-
ram por antipat.izá-lo na área da Secretaria
de Planejamento da Presidência da Repúbli-
ca, sua posição no Govemo estadual parecia
fortalecida pela indicação do seu subsecre-
tário Carlos Teóphilo para a presidência do
Metrô. Os boas contatos de Francisco Mello
Franco com Brasilia, foram de novo alega-
dos como importantes para a Injeção de
recursos de que o Metrô necessitava.

Depois que Said Farhat saiu. para asses-
sorar o entáo candidato Joáo Figueiredo.
Mello Franco ficou como presidente em
exercício da Embratur. último cargo que
ocupou antes da sua nova nomeação para a
Secretaria Estadual de Planejamento. Sua
carreira, no inicio, foi marcada pela ativida-
de externa, embora se tenha diplomado co-
mo engenheiro civil pela PUC em 1956.

Foi assessor da delegação brasileira ¦ 17"
Assembléia Geral das Nações Unidas, em
1962; membro da delegação à Reunião de
Consultas dos Ministros das Relações Exte-
riores dos Estados membros da OEA, em
Punta Del Este, Uruguai, em 1957; ainda em
1957 integrou a delegação brasileira que
participou da reunião dos chefes dos Esta-
dos Americanos, também em Punta Del
Este.
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Júlio Coutinho só anuncia Secretariado depois da posse
Somente segunda-feira, quando tomar posse oficialmente, é

que o Prefeito indicado do Rio, Júlio Coutinho, pretende
anunciar sua equipe de secretários "Até lá" - disse ontem, em
entrevista coletiva, na Secretaria Estadual de Indústria e
Comércio — "não pretendo examinar quaisquer planos e proje-
js para a minha administração".

Apesar de se definir como um técnico, o Sr Júlio Coutinho
garantiu que pretende se filiar, em breve, ao Partido Popular,
liderado no Rio de Janeiro pelo Governador Chagas Freitas."Por enquanto, não tenho filiação partidária, mas pretendo
entrar no PP", disse.

foto d» GotMo Vido

Atraso e imprensa
Depois de se desculpar pelo atraso — a coletiva estava

marcada para as 17h, mas só começou às 17h35m — o Sr Júlio
Coutinho falou sobre a votação na Assembléia da mensagem do
Governador indicando-o como Prefeito do Rio. "Náo posso
dizer nada agora, já que tudo depende do pronunciamento da
Assembléia". Em seguida, quis evitar perguntas sobre a equipe,
antecipando-se: "Só vou divulgar os nomes quando a lista
estiver completa".

Admitiu, porém, que alguns nomes já estáo escolhidos,
Gaitando agora levantar "os perfis para, depois, enquadrar esses
nomes nos cargos". Ele disse ainda que, pessoalmente, não tem
preferência por políticos ou técnicos, devendo, cada um dos
secretários, se adaptar à função que vão desempenhar.

O relacionamento com a imprensa, na opinião do novo
Prefeito, deve ser cordial e aberto. Ele conta com a colaboração
dos meios de comunicação na tarefa de fazer com que a
comunidade participe da administração municipal. Ontem,
não se recusou a responder qualquer pergunta, pedindo apenas
que o seu assessor de imprensa, Lauro Diniz, ordenasse as
intervenções dos repórteres.

O déficit
O novo Prefeito acha que a questão do déficit já está

devidamente esclarecida. Notou, porém, que está havendo
confusão em relação à situação econômica e financeira do
Município. Lembrou que teve várias conversas ontem com o
Prefeito Israel Klabin:"A sltuaçáo da Prefeitura é difícil com relação aos recursos
para investimentos. Há uma diferença: a situação econômica
da municipalidade náo é boa, mas a da Cidade é. O Rio tem um
potencial muito grande.

Diante do quadro que o Prefeito Klabin traçou, o Sr Júlio
Coutinho admite que a situação financeira da Prefeitura é boa."Como o Sr pretende arrancar recursos do Planalto? " — quissaber um repórter. Ele respondeu: "Nós pretendemos ter um
bom diálogo com o Planalto."

Porém, considera que há outras formas de equacionamento
da situação do Rio. Lembrou a vocação da cidade como centro
prestador de serviços—63% do seu Produto Interno Bruto são
provenientes do setor terciário—para dizer: "A Prefeitura será
o que nós fizermos dela: o que os cariocas quiserem que ela
seja".

Houve perguntas relacionadas às primeiras medidas que o
novo Prefeito pretende tomar quando entrar, segunda-feira, no
Palácio da Cidade. Coutinho preferiu esquivar-se com elegãn-
cia: "Não pensamos ainda no segundo nivel de execução.

Quando se inicia um processo de gerência administrativo, é
preciso muito cuidado".

Acrescentou que não tem ainda um "pensamento detalha-
do", havendo apenas uma filosofia de trabalho. "É bom lembrar
que não se passaram nem 24 horas do anúncio do meu nome
para a Prefeitura". Diante da insistência sobre a primeira
medida, brincou: "A primeira medida? Abrir a porta".

O Riodólar
O Riodólar se enquadra nos projetos do futuro Prefeito.

Durante sua gestão na Secretaria Estadual de Indústria e
Comércio, ele defendeu várias vezes sua criação, transforman-
do a cidade num centro financeiro internacional, com a criação
de uma espécie de alfândega fazendária. Ontem, o assunto
voltou a ser comentado: "Eu sempre vi o Riodólar como um
projeto ideal para a cidade, que é um grande centro prestador
de serviços".

Ele acha que com a ida do Prefeito Klabin para a presidên-
cia do Banerj, o projeto pode tomar um grande impulso, uma
vez que ambos sempre foram "defensores da idéia". Quanto aos
143 projetos que viabilizariam a economia do Rio, apresentados
aos Ministérios da área econômica federal pelo Prefeito Klabin,
disse que não tem maiores informações sobre eles.

Júlio Coutinho garantiu que vai manter, em linhas gerais, o
planejamento feito pelo Sr Israel Klabin para a Prefeitura do
Rio. "Os planos são bons", observou. Resta, na sua opinião, dar
continuidade ao trabalho já iniciado, depois que estiver com
sua equipe definida.

População e ecologia
O novo Prefeito acha que é importante a criação de um

sistema de informações entre as Administrações Regionais,
podendo, desta forma, o Prefeito ter condições de saber como
anda a situação da cidade, inclusive ruas, praças, viadutos,
avenidas.

Voltou a mostrar preocupação com a ecologia, afirmando
que, depois de quase 500 anos de ocupação, a natureza no Rio
de Janeiro está depredada. Considera que o carioca tem
necessidade de verde, lembrando que na Zona Oeste do Munici-
pio, sobretudo nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz,
ainda há muita vegetação.

O novo Prefeito tem esperanças que, ao final da sua
administração, dois projetos estejam desenvolvidos: o metrô
tenha chegado à Barra da Tijuca e, um outro: "Espero que eu e
minha equipe, ao entregarmos a Prefeitura, a população esteja
em melhores condições de vida".

Assembléia aprova
por 56 a cinco

A Assembléia Legislativa, em sessão secreta, aprovou
ontem, por 56 votos a cinco, a indicação do Sr Júlio
Coutinho para Prefeito do Rio. Quase que a votação foi
adiada, porque o Regimento Interno não foi cumprido à
risca pela Mesa Diretora, que adiantou demais a publica-
ção da mensagem do Governador Chagas Freitas no Diário
Oficial do Poder Legislativo.

O Diário Oficial de ontem, para surpresa da maioria dos
deputados, publicou que a mensagem havia sido lida no dia
anterior, às 14h, quando na verdade ela só foi recebida pelo
presidente da Assembléia, Deputado Paschoal Citadino, às
19h30m. Ontem, os Deputados José Eudes (PT) e ítalo
Bruno (dissidente do PDS) fizeram requerimentos exigindo
que o Regimento Interno fosse cumprido.

A sessão
* A sessão extraordinária de ontem começou às 18h30m,

com meia hora de atraso. Dos 70 Deputados, faltaram nove:
Paulo César Gomes, Alves de Brito e Francisco Amaral
(PMDB); Amadeu Chacar, Leonardo Klabin — filho do
Prefeito Israel Klabin e raro freqüentador da Assembléia e
Paulo Albernaz (PP); Júlio Louzada e Luís Antônio de
Carvalho (PDS) e Nazareno Nochi (ainda sem Partido).

Antes da sessão, o plenário foi evacuado e nele ficaram
apenas os 61 Deputados. Até os microfones foram desliga-
dos, como manda o Regimento Interno. Depois da chama-
da, os Deputados votaram numa cabina em frente à Mesa
Diretora. Depositavam em envelopes as cédulas "sim" ou"não". As 19h, depois da apuração, foi anunciado o resulta-
do. Os aplausos formam pouco entusiasmados, porque o
nome preferido dos Deptuados do PP—maioria na Assem-
bléia, com 44 cadeiras—era do secretário de Obras, Emílio
Ibrahim.

Os cinco votos contrários à indicação do Sr Júlio
Coutinho eram dados, informalmente, como sendo dos
deputados José Eudes, Wilmar Pallis, Heloneida Studart,
Raimundo de Oliveira, ítalo Bruno, Jorge Roberto Silveira
ou Romualdo Carrasco.

Depois da sessão, apenas os Deputados José Eudes e
Wilmar Pallis (dissidentes do PDS) não se importaram em
quebrar o sigilo e confirmaram seus votos contrários, não
ao nome escolhido para a Prefeitura, mas à forma de
indicação, que consideram antidemocrática.

Esses dois Deputados — e mais os Srs ítalo Bruno,
Henrique Pessanha (PTB), Heloneida Studart (PMDB) e
Romualdo Carrasco (sem Partido) — na sessão da tarde
criticaram duramente a Mesa Diretora da Assembléia. O
Diário Oficial de ontem diz que a mensagem do Executivo,
indicando o nome do novo prefeito, tinha sido lida na
sessão do dia anterior, às 14h.

Mas todos sabiam que só às 19h30m o líder do Governo,
Deputado Jorge Leite (PP), chegou à Assembléia, com a
mensagem do Governador Chagas Freitas debaixo do
braço. Ontem, tanto ele como o presidente da Assembléia,
Sr Paschoal Citadino, procuravam uma desculpa para a
publicação do Diário Oficial, que passou a ser chamado de
Diário Extra-Oficial.

A\

;aHH| mm\\ XmWÊBÊÊS&ffi  ¦¦.,....¦.¦¦¦.;...........v,,.,..^,.,^^^^—^—^

M___tt$ mm\ mm\Wf& ^y '<Pm ________: *_J___Kl

^_Hi l__^.' * _Ü_i_i _____''___¦__.

WF _JP^''- -:-_á$ ^r^!S BKllÉlIa^^B^H ^bIIf^^B Bl.^ -¦¦ ¦* ^P^L^¦ __«^____áPlíflr

Íliii_^l Bh_: v_r ^jÍ_H mWÊ$Ê< ;^»:*'l ¦¦ ti_^l BnsÉ&i^_f&_3Í_0___________ ______k vk ' '¦%%% _______E^*m^_________E_£_x_eí^_H ^^FP^í$P>? w^i ^H ____H_S^iH&_:

¦ibííli^H ________& Ja '_^______l HE^^^B ^_ãí_i________l ^BÈs&ij*?-';. *& ^^ ^^_B ____»llifiÉ
||§§1H BÉÍ_^_^________l'ÍÍ1' ^l__________ __________£?ÍÍ30 B_Pl^'&- Mk '¦¦> :ÍMmWÊÍnKmm\ _____KÍfenK

_Hi ________L iMT^iHffiim 
^^^^B HllHÍfÍÍfi^Í^B mr^nf^^MW^W 

I EPÍhH iii
n$fl_^______^ mmmMkl í^ámmmmmnnl^^^^mm^ KranSr*^_9 ___B£9__í&ífiBÉ&Pif*^^' ^___________P*^ <mmm\ ________* w

^SLv]mm\s§1e9»*3P^tB Bb^K!^Ks3BB«a^lg^raiiBBTOfi8&Sy^yBv"^ y***^»^*^*I^^___8_b^_^B^_^*^^^^_^ot^^^^I

WÊL _^3_e_^^fâ^5^HS^Í_^*^^_« * •._Bi^^^«B^_B""_HB^_^^,'í 'i*--^*$& & '&<••';*>$&'• ;^'y,!-'' \: >"^ '.'^'i"'^ v y? ¦i.;íe>*>f .. ^^U^ '*

O Governador Chagas Freitas recebeu ontem o Chanceler da Áustria, Sr Willibald Pahr (de óculos
escuros). Estavam presentes o Prefeito Israel Klabin (D) e o Secretário Júlio Coutinho

Todas as manhãs, cooper no Iate .
Belém-Brasilia é o apelido da reta alameda do Iate

Clube do Rio de Janeiro que há oito anos o desportista
Júlio Coutinho percorre oito vezes seguidas, num coo-
per diário, de segunda a sexta, invariavelmente inicia-
do às 7h da manhã. Ontem, ele repetiu a façanha com
os amigos de sempre: o policial federal Afonso Fonse-
ca, como faz há sete anos, pegou-o em sua casa às
6h45m, de Volkswagen, e às 6h55m os dois se juntaram
aos industriais Luís Peixoto, Domingos Matta, Alexan-
dre Marigny e Jacob Steinberg e aos médicos Paulo
Sérgio Gomes da Costa e Helênio Coutinho.

Os oito correram e fizeram ginástica até as 7h40m.
O novo Prefeito (sem camisa, calção azul-rei, de lycra,
tênis e meias brancos) fez 22 abdominais na prancha,
suou muito, mas não demonstrou cansaço: apenas
dispensou os exercícios de natação que também faz
diariamente na piscina do clube, para atender a im-¦prensa. "Mas eu sou um ótimo nadador", garantiu
depois.

Às 8h, quando reapareceu, do vestiário masculino,
num terno preto, camisa branca, gravata preta de
bolinhas brancas bem miúdas, desapontou quem o
aguardava para uma entrevista: o assessor de Comuni-
cação do Palácio Guanabara, Carlos de Laet, acompa-
nhado do repórter Tim Lopes e de um fotógrafo do
Palácio, já tinha marcado com ele "uma conversa
reservada", que os outros repórteres não podiam pre-
senciar.

Sem mudanças

Andando em direção ao restaurante do clube, Júlio
Coutinho disse apenas, muito sorridente: "Não preten-
do mudar meus hábitos de carioca classe média só
porque vou ser Prefeito." E: "Ainda não tive tempo
para pensar nos nomes do meu Secretariado, mas este
será, sem dúvida, meu primeiro passo."

Logo juntou-se aos amigos que, numa grande me-
sa, tomavam o café da manhã; conservou um pouco
com eles e em seguida retirou-se para uma mesinha no
hall de entrada, onde respondeu a perguntas do asses-
sor de imprensa do Governador Chagas Freitas, anota-
dás num bloco pelo repórter Tim Lopes. "Ordens do
Deputado Miro Teixeira", foi tudo o que se conseguiu
apurar sobre a misteriosa entrevista.

Enquanto os três confabulavam, a equipe de atle-
tas comentava a indicação do amigo para o cargo mais
cobiçado de todo o Governo. Luís Peixoto disse: "A
partir de agora, acho que ele não poderá mais vir ao
nosso encontro com a mesma freqüência. Vai ter pouco
tempo, para isso, muito trabalho, cabeça quente."
Afonso Fonseca, o amigo motorista, disse que já sabia
há dias que ele seria o novo Prefeito, mas os outros na
mesma hora desmentiram: "Isso é onda sua, pois o
Júlio é o moita, o boca-de-siri." Todos confessaram
que há 15 dias torciam por ele, "mas ele não dizia nada,

fugia sempre do assunto". Ontem, a gozação maior do
grupo era a de "não aceitar essa história de Vossa
Excelência. Você é a nossa excelência", brincavam,
saudando o companheiro de esportes.

Quando a "conversa reservada" acabou, o ainda
Secretário de Indústria e Comércio do Estado voltou à
mesa dos amigos. A poucos metros de distância, um
antigo sócio do clube, lendo jornal e tomando, café,
reclamava, aos gritos, com o garçom: "O Marcelino,
para de adular o Prefeito e vem aqui me atender."
Finalmente, às 9h30m, já pronto para entrar no Opala
preto oficial que sempre vai buscá-lo no Iate Clube, ele
se mostrou solícito cornos repórteres. "Estou sentindo
muitas emoções", confessou, "estou verdadeiramente
emocionado, pois é claro que alguma coi§a de muito
importante aconteceu na minha vida."

Sem problemas
A Secretaria que dirige há 14 meses está, segundo

ele, bem estruturada. "Meu sucessor não vai encontrar
grandes problemas, pojs a economia do Estado do Rio
é muito forte, temos um Estado rico, com um potencial
imenso, uma produção siderúrgica crescendo multo,
numa fase de ampliação da ordem de 3 bilhões de
dólares" — salientou. E continuou, com entusiasmo:"Noventa e seis por cento da indústria e construção
naval estão aqui no Estado do Rio, principalmente na
Baía de Guanabara. Temos a maior reserva de petróleo
em Macaé; 35 empresas de serviços estão indo para lá,
acompanhando os trabalhos de prospecção; as jazidas
de calcário de Cantagalo são riquíssimas; a maior
parte da tecnologia nuclear do pais está localizada no
nosso Estado: Nuclebrás aqui no Rio, Nuclep em
Itaguaí, Nuclei em Resende. E há, além do mais, sete
portos, seis prontos e um — o de Sepetiba — em
construção."

Sobre sua ida para a Prefeitura, comentou: "Vai
mudar minha vida sim, é claro, mas espero que mude
pouco." O mesmo ele pretende que ocorra com a
equipe municipal: "Pretendo mexer o mínimo possível,
não quero interromper o trabalho do Klabin. Acho que
os funcionários podem ficar tranqüilos quanto a isso."
Do decantado déficit orçamentário, Júlio Coutinho
não tem medo: "O déficit acabou.""Klabin, no início, falava que ia falir, mas agora já
está dizendo que tem Cr$ 7 bilhões em caixa. Ele
conseguiu equilibrar receita e despesa e eu estou certo
de que não enfrentarei mais problemas do que ènfren-
tam hoje todos os administradores de grandes cida-
des" — disse.

Com um sorriso, e em tom de despedida, comentou
que não há registro de excesso de recursos em nenhu-
ma Prefeitura no país. "Austeridade e criatividade são
as duas palavras de ordem que seguirei", concluiu.

Folo <_• Luiz Mou'M.
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Corrida no Iate Clube não impediu que Júlio Coutinho enfrentasse um extenso programa
3)

Conversa de prefeitos
é sobre economia do Rio ::,
Durante três rápidos encontros ontem—numa solenidade,num coquetel e depois de um almoço — o futuro Prefeito doRio, Júlio Coutinho, e o atual Prefeito, Israel Klabin, trocaraminformações sobre a administração municipal. Ao final dasconversas, os dois tinham acertado uma posição sobre o déficitorçamentário municipal.A sltuaçáo econômica é boa; a financeira é ruim, dizia,

pela manha, o Sr Júlio Coutinho.A situação financeira é boa; a econômica é ruim, insistiao Sr Israel Klabin.
Depois dos encontros, o Sr Júlio Coutinho passou a admitir

que vai encontar um orçamento relativamente equilibrado,faltando apenas recursos para Investimentos de capital. "Sem
recursos para investir, não há orçamento honesto", conceituouIsrael Klabin.

¦ A falência
Segundo o Prefeito Israel Klabin, quando ele falou émfalência do Município, estava se referindo à sua capacidade deinvestimentos. Reyelou que, em conversa com os Srs JaimeI_emer, Prefeito de Curitiba, e Olavo Setúbal, ex-Prefeito deSáo Paulo, todos tinham chegado à mesma conclusão.Confirmou que vai entregar a Prefeitura com um saldo emcanta de Cr$ 7 bilhões. Para a equipe de assessores do Sr JúlioCoutinho, vai ser preciso, primeiro, que se tome conhecimentoda situação. "Não sabemos se esses recursos são uma sobra dóempréstimo de 150 milhões de dólares ou se é decorrência daeficiência da máquina arrecadadora, que dizem ser muito bem-montada", dizia um deles.
Israel Klabin diz que o déficit, exclusivamente para custeio,

atingia, em 1979, Cr$ 2 bilhões. As despesas eram de Cr$ 16bilhões e a receita atingia apenas Ci$ 14 bilhões. Para 1980, odéficit era Cr$ 11 bilhões, relativos aos investimentos."Deixamos de investir e azeitamos a máquina arrecadado-
ra. Esta é a razão deste saldo de Cr$ 7 bilhões", explicou Klabin.

Para os assessores do Sr Júlio Coutinho, "tudo é questão de
ritmo": há recursos já comprometidos com obras, náo podendohaver, portanto, uma paralisação total nos Investimentos.
Pode-se, porém, diminuir o ritmo. Todos consideram que, antes
de qualquer previsão, vai ser preciso tomar conhecimento da
exata situação financeira do Município."O ideal é conseguir uma fórmula de o Município custear
suas despesas e, claro, investir, já que náo pára de crescer. Este
é o grande desafio."

Agenda foi extensa
com almoço e coquetel 1

Depois de uma sessáo de ginástica no Iate Clube, o Prefeitoindicado do Rio, JúlioCoutinho, teve resistência para enfrentaruma solenidade, um coquetel, um almoço diplomático, umalonga conversa com o Governador Chagas Freitas, uma entre-vista coletiva de uma hora de duração e, ao final da noite, umarecepção no Consulado da Áustria."Meu primeiro dia como Prefeito? Bem, eu ainda nào sou oPrefeito", dizia, bem disposto, às llh30m, quando chegou aoPalácio para recepção ao Ministro das Relações Exteriores daÁustria, Chanceler Willibald Pahr.
"Abraçar o Marcial"

A solenidade, da qual participou a maioria dos secretáriosdo Estado, estava marcada para as 12h30m O novo Prefeitochegou com bastante antecedência e explicou: "Eu vim abra-
çar o Marcial Dias Pequeno (secretário Estadual de Governo),meu velho amigo." Esteve, então, rapidamente com o Governa-dor Chagas Freitas.

Quando apresentava seu secretariado ao Chanceler Pahr, oGovernador Chagas Freitas, ao se aproximar do Sr JúlioCoutinho, disse: "Este é o novo Prefeito do Rio." O Sr Pahrfelicitou-o. Depois, Coutinho iria ser convidado para ficar àdireita do Governador, numa posição de Prefeito. Logo depois,chegaria o Sr Israel Klabin, que ficou à esquerda. Os doistrocaram Idéias, com o Sr Klabin falando em "facilitar" a todoinstante.
O Sr Klabin não quis dar entrevistas: "Agora vocês têm de

falar é com Júlio". A comitiva seguiu entáo para o Copacabana
Palace, onde seria servido o almoço em homenagem ao Chanca
ler Pahr. O Sr Chagas Freitas foi no seu Ford Landau; o Sr
Coutinho, no Opala da Secretaria de Indústria e Comércio...

Lagosta
Notou-se a ausência na solenidade dos secretários esta-

duals de Obras, Emílio Ibrahim, e Planejamento, Francisco
Mello Franco. Isto chegou a causar transtornos ao cerimonial
do Palácio, que havia previsto que a Sra Emílio Ibrahim ficaria
na mesa n° 4, ocupada pelo Sr Júlio Coutinho.

O almoço começou às 14h. "Um jantar" — reclamou do
horário Israel Klabin, sentado na mesa central, distante y.cadeiras do Governador Chagas Freitas. Este tinha a compa-
nhia da 8ra Pahr, enquanto D Zoé Chagas Freitas conversava
animadamente com o Chanceler austríaco.

O menu servido no Golden-room do Copacabana Palace,
ontem, foi: medaillons de langouste, salade waedorf, dindon-
neu à Ia brésiliènne, com sobremesa de tarte de fios d'ovos.
Como digestivo, um discurso do Governador Chagas Freitas,
no qual lembrou os antigos laços de amizade entre os dois
paises, "quando uma princesa da Casa da Áustria ligou indisso-
luvelmente as dinastias reinantes nos dois paises".

O Chanceler Pahr, de Improviso, elogiou as belezas naturais
do Rio, comparou as dimensões geográficas dos dois paises
(Brasil imenso, Áustria pequena), acrescentando, porém, que
seu país exporta hoje mais do que toda a América Latina junta.
Exortou a colaboração entre os dois paises. •

Durante o café, servido na varanda, os Srs Coutinho fe
Klabin voltaram a conversar. Klabin pediu que o novo Prefeito
tenha particular atenção com um projeto que sua equipe
desenvolveu para o Parque da Cidade. Em seguida, trocaram
informações sobre a situação econômica do município.

O Sr Israel Klabin aprovou a escolha do Sr Coutinho. "Erâ o
meu candidato. Eu participei de sua escolha" — garantia,
enquanto o Sr Júlio Coutinho, que almoçou acompanhado dos
Srs Alejando Eduardoff, diretor do Osterreichlsche Laender-
bank; Kurt Scheler, diretor da Vogelbush; Danilo Nunes,
presidente do Tribunal de Contas; Joáo Francisco, Juiz do
TCE, e das Sras Francisco Mauro Dias (secretário de Adminis-
tração), e da Mariazinha Guinle, dizia: "Conversaremos genera-
lidades."

Na despedida de Klabin,
uma citação do "Talmude

"Podes vender o casco do teu navio, podes vender-o
mastro, a vela, a carga, mas jamais a tua tripulação." Conrf a
frase do livro sagrado judaico, o Talmude, o Prefeito Israel
Klabin agradeceu, ontem pela manha, a todos os secreta-
rios, assessores e presidentes de autarquias e companhias
municipais que estiveram no Palácio da Cidade para-a
reunião de despedida, num clima de muita emoção.

A saudação ao Prefeito foi feita pelo chefe de gabinete,
Carlos Alberto Direito, que ressaltou sua preocupação com
o desenvolvimento social. A seu ver, todo o Governo tem
um perfil específico, "algo que o marca como Governo: no
caso da gestão Israel Klabin, a base deste perfil está no séu
intenso diálogo com as populações mais pobres da Cidade e
sua firme determinação em melhorar a qualidade de vida
dessas populações".

Patriotismo
O Prefeito falou, em seguida, da dedicação de cada um

dos presentes, afirmando que esta equipe o fez aprender o
real significado da palavra patriotismo: "Com todos vocês,
nesse trabalho conjunto e harmonioso de 14 meses, encon-
trei a razáo profunda de ser brasileiro." Ao contrário das
reuniões habituais de Secretariado, não se falou em pautas
de trabalho das diversas Secretarias: o Sr Klabin explicou
como será sua atuação no Baneij (onde deve assumir terça-
feira), afirmando que lá pretende colaborar com a Cidade
num projeto que ela ainda nào tem — "o de definir os
parâmetros reais e factíveis, as medidas verdadeiramente
viáveis (náo apenas obras) que vão ser um canal, uma via de
acesso para uma vida melhor".

Depois de agradecer "a colaboração e o companheiris-
mo de todos os funcionários da Prefeitura, sem exceção",
Israel Klabin foi para seu gabinete, de lá saindo para o
almoço em homenagem ao Chanceler da Áustria. De volta
ao Palácio da Cidade, às 15h, pediu desculpas por não
atender a imprensa, justificando com cansaço e outras
preocupações urgentes. Mais tarde, a diretora de Relações
Públicas da Uniáo Pró-Melhoramentos dos Moradores da
Rocinha, Eleonora Castano Ferreira, chegou para convida-
Io à festa que em sua homenagem será realizada sábado, ás
14h. na área da favela conhecida como Cachopa, que o
Prefeito desapropriou anteontem.
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Aos 15 anos, Ipatinga só arrecada
menos do que a Capital do Estado
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Centro de Ipatinga, destacando-se o prédio da Prefeitura
Municipal e, ao fundo, as chaminés da Usiminas
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Bairro Cariru, onde reside a maioria dos engenheiros
e técnicos da Usiminas

Ipatinga — A 227 Km de
Belo Horizonte, com 15
anos de emancipação poli-
tica, Ipatinga ocupa hoje.
o segundo lugar em arre-
cadação no Estado de Mi-
nas Gerais, superada ape-
nas pela Capital, com um
recolhimento de Cr$ l bi-
lhão 260 milhões, previsto
para este ano. Mas apre-
senta uma série de proble-
mas característicos das
regiões metropolitanas.

A fundação da Usimi-
nas, em 25 de abril de
1956, provocou uma forte
aceleração do crescimen-
to populacional da cidade
— que se intitulou a Capi-
tal brasileira do aço — e
também o aumento dos
recursos municipais. Por
outro lado, ela enfrenta
hoje problemas iguais aos
dos grandes centros urba-
nos, como o surgimento
de três favelas, desempre-
go, poluição, alto índice
de criminalidade e inva-
são de terras do município

DUAS CIDADES

A cidade apresenta hoje
uma divisão básica. Uma
parte construída pela Usi-
minas, para satisfazer a
demanda de seus funcio-
nários, que moram, princi-
palmente, em oito bairros
situados em torno da usi-
na, dotados de infra-
estrutura sanitária, viária,
pavimentação asfáltica,
lazer, eletrificação públi-
ca. É também onde estão
localizados os hotéis, clu-
bes e equipamentos urba-
nos mais importantes. Já
a outra parte nasceu es-
pontaneamente, à revelia
da usina, circundando a
antiga estação ferroviária.
É formada por pessoas
atraídas pelo desenvolvi-
mento de Ipatinga, bus-
cando melhores condições
de vida e de emprego.

O processo de formação
histórica de Ipatinga im-
pediu que a cidade crês-
cesse ordenadamente e,

com a ocupação improvi-
sada de parte dela, provo-
cou o estrangulamento ur-
bano, sem infra-estrutura
necessária, segundo expli-
cação do prefeito Joáo Lã-
mego Netto.

Este é um desafio para a
sua administração, que
tem procurado reparar os
defeitos da falta de plane-
jamento na formação da
cidade, trabalhando no
sentido de melhorar as
condições dos bairros
mais pobres e as três fave-
Ias da periferia da cidade,
disse.

CUSTO DE VIDA

Segundo dados levanta-
dos em 1978, os 188 mil
habitantes possuem a
maior renda per capita do
Estado, com média de um
a um e meio salário mini-
mo, enquanto a renda fa-
miliar varia em média de
cinco a oito salários mini-
mos. O índice do custo de
vida, entretanto, acompa-
nha e até supera Belo Ho-
rizonte, considerado um
dos mais elevados em re-
lação a outras Capitais.

Entre as reclamações
das lideranças sindicais
uma é provocada pela
Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais — Co-
pasa — concessionária
dos serviços de água e es-
gotos em Ipatinga há me-
nos de cinco anos e de
forma deficiente. Recla-
mam das altas taxas pelo
consumo da água, como
ocorreu, por exemplo, há
quatro meses, no Bairro
Amaro Lanalri, um dos
mais pobres, onde um mo-
rador deveria pagar uma
conta superior a seu sala-
rio. Antes da entrada da
Copasa no município, a
água era fornecida gratui-
tamente aos moradores.

PROJETO CURA

O Prefeito de Ipatinga,
João Lamego Netto, do

ex-MDB, contratou com o
BNH o Projeto Cura, o
maior já aprovado no Pais
até hoje, com o objetivo de
dotar os núcleos popula-
cionais com equipamen-
tos de infra-estrutura sa-
hitária, viária, de ilumina-
ção pública e equipamen-
tos de lazer, educação e
saúde.

O Projeto Comunidade
Urbana de Recuperação
Acelerada, no valor de Cr$
860 milhões, tem partici-
pação da Prefeitura com
20% e o restante pagável
em 15 anos. Prevê o maior
volume de obras localiza-
das em uma área de 1 mil
350 hectares, correspon-
dendo a 69% da área urba-
na, onde residem 64% da
população de Ipatinga.

Na atual administração,
a cidade já recebeu 115km
de saneamento básico e
103km de pavimentação
asfáltica, o que eqüivale à
distância de João Monle-
vade a Belo Horizonte.
Fez-se a remodelação do
sistema viário, com a
construção de nove viadu-
tos sobre a BR 381 e cons-
truiu-se rede de Uumina-
ção pública de 63km, além
de 320 moradias — meta-
de já ocupada — para a
população de baixa renda
e para os flagelados da
chuva do ano passado.

Entre as obras de sanea-
mento, destaca-se a gale-
ria do Bairro Bom Jardim,
a maior de infra-estrutura
sanitária realizada em Mi-
nas nos últimos cinco
anos, com 4,5 km de ex-
tensão por 3,2m de altura
e 5,5m de largura, em sua
fase final. Ela drenará dois
córregos e o sistema de
esgotos sanitários e águas
pluviais de dois bairros,
onde residem 30 mil habi-
tantes. No prolongamento
desta obra, surge o canal
aberto do Bairro Esperan-
ça, com mais de 2 mil me-
tros de extensão.

Até 1975, Ipatinga pos-
suia 126 mil 861 metros
quadrados de áreas de la-
zer, aos quais foram soma-
dos 312 mil metros qua-drados nos últimos três
anos, com áreas verdes,
construção de várias pra-
ças e playgrounds, além
de cinco quadras poliva-
lentes de esporte nos Bair-
ros Iguaçu, Imbaúbas, Ca-
naã, Novo Cruzeiro e no
Distrito.de Barra Alegre.
A próxima meta do Prefei-
to Joáo Lamego é a cons-
trução do ginásio coberto,
com capacidade para 5
mil pessoas e dotado de
quadra polivalente de es-
porte, centro de conven-
ções, dormitórios e restau-
rante. Já estão sendo im-
plantadas ciclovias para
proteger o grande número
de ciclistas da cidade.

Nos últimos três anos, a
rede escolar do município
foi ampliada com a cons-
trução de mais quatro uni-
dades de ensino, com 66
novas salas de aula, que
permitiram a matricula de
7 mil 920 novos alunos, em
três turnos. No ano passa-
do, havia 38 mil 400 alunos
matriculados no ensino de
primeiro e segundo graus.

Quanto ao transporte,
Ipatinga está ligada a Be-
Io Horizonte por nove
vôos diários, com aviões
Bandeirante, da Nordeste
Linhas Aéreas, que tam-
bém ligam a cidade a Vitó-
ria, Governador Vaiada-
res, Juiz de Fora e São
Paulo. Já a Companhia
Vale do Rio Doce mantém
os seus trens de passagei-
ros para Belo Horizonte e
Vitória. Além disso, as
principais cidades do Pais
estão ligadas a Ipatinga
através de ônibus. O ter-
minai rodoviário de Ipa-
tinga é um dos mais movi-
mentados do Estado, com
predominância de passa-
geiros da região do Vale
do Aço.

Já a Fundação de Saúde

Criado há 15 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Ipatinga presta assistência a 90 mil pessoas

O Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústrias Metalúr-
gicas, Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico, por ser o único
sindicato desta cidade do Va-
le do Aço, tem um compro-
misso direto com a comunida-
de local para resolver proble-
mas básicos; além de defen-
der qs interesses profissionais
da classe metalúrgica há 15
anos. E os quase 50 mil em-
pregados na construção civil,
que vivem na periferia da
cidade, têm utilizado a sua
sede e o serviço jurídico para
a organização de um sindica-
to da categoria.

Este mês, o Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos,
Mecânicos e de Material Elé-
tricô comemorou seus t5 anos
de existência em Ipatinga,
com uma cerimônia litúrgica,
que marcou também a passa-
gem do Dia do Trabalhador.
Na solenidade, os metalúrgi-
cos exigiram o atendimento
imediato de urgências ina-
diáveis para os trabalhado-
res, criticando a reforma poli-
tica, por não apresentar defi-
nições .claras de programas
consistentes em benefício dos
operários, restringindo-se à
reforma partidária.
POSICIONAMENTO
POLÍTICO

O Presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos de Ipatinga,
Sr Paulino Floriano Monteiro,
critica a má distribuição do
renda nacional, em prejuízo
dos operários , brasileiros.
Quanto à greve, medida que
considera extrema dos traba-
lhadores injustiçados, "tem

sido vista como recurso impa-
triótico e, por isso, com base
numa legislação tendente a
manter este conceito, vem
sendo considerada ilegal,
com as conseqüentes inter-
venções em sindicatos, desti-
tuições e prisões de líderes".

Ele é ainda contrário "à

ditadura do proletariado, tan-
to quanto à ditadura do poder
econômico". O Sr Paulino Fio-
riano Monteiro não vê solu-
çáo 

"no capitalismo selvagem
e desumano; que escraviza o
operário, com a mais funesta
omissão do Governo", mas
também não defende a ado-
ção de um sistema que venha
sufocar a empresa.

Segundo ele, o ideal seria
o perfeito equilíbrio dos fato-
res de produção, que assegu-
re ao trabalhador uma parti-
ci pação substancial - - e não
apenas simbólica — nos lu-
cros da empresa. Explicou
que para as lideranças sindi-
cais é necessária a estabilida-
de no emprego, para dimi-

nuir as demissões injustas,
arbitrárias e impiedosas, hoje
facilitadas pelo Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço,
que transforma o trabalhador"num 

joguete das empresas".

O presidente do Sindicato
defende também a liberdade
sindical, para evitar que per-
maneça uma estrutura em
que os sindicatos fiquem, às
vezes, subordinados aos inte-
resses da classe patronal, de-
vidoà manipulação e ao con-
trole político do movimento
sindical pelo Governo. Acha
ainda que a atual Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT)
já se encontra superada e
incapaz de promover o de-
senvolvi mento dos trabalha-
dores.

CONQUISTAS DA CLASSE

Apesar de considrar a gre-
ve, muitas vezes, como o úni-
co meio de que dispõe o tra-
balhador, quando, enfrenta
uma batalha tão desigual,
em busca de melhores condi-
çoes de vida, o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elé-
tricô de Ipatinga, Paulino Fio-
riano Monteiro, afirma que o
instrumento nunca foi utiliza-
do pela entidade, que conse-
guiu várias conquistas usan-

do apenas o diálogo, em ne-
goáaçôes com as empresas
da cidade.

Há seis anos, os funciona-
rios da Usiminas e Usimec —
Usiminas Mecânica S/A —
amiores empresas de Ipatin-
ga — recebem, em maio, a
gratificação, a que já apeli-
darem de Girafão, que repre-
senta em alguns casos até
duas vezes o salário mensal
do trabalhador. As duas em-
presas pagaram a seus fun-
cionários, a partir de 1° de
junho do ano passado, a an-
teci pação salarial, na faixa
de 12,5%. Tombem no ano
passado, a data-base para
acordo salarial mudou dé 30
para Io de novembro.

Além dessas conquistas, os
operários contam também
com vantagens como o au-
mento do adicional noturno,
de 20% estabelecido na lei,
para 50%; a gratificação de
férias, com o pagamento de
sete dias do salário total do
empregado; o prêmio de assi-
duidade ao trabalho, repre-
sentando por oito dias de sa-
lários pagos durante as fé-
rias; a mudqnça do sistema
de revezamento de turno, que
reduziu de sete para seis dias
a jornada de trabalho, com
folgas no sétimo e oitavo

dias; o sábado livre, que di-
minuiu a jornada semanal de
trabalho dos funcionários dá
administração da Usiminas e
Usimec, de 48 para 42 horas.

ASSISTÊNCIA

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos oferece aos seus associa-
dos e familiares a assistência
de 24 médicos, em diferentes
especialidades, serviço de en-
fermagem, abreugrafia e as-
silencia odontológica, com 13
dentistas.

A Casa do Trabalhador Me-
lalúrgico conta com uma am-
bulàncio, um laboratório de
análises clínicas, uma farmá-
cia, uma biblioteca — com
um acervo de mais de 10 mil
350 volumes — quatro salões
de barbeiros em diferentes
bairros da cidade, assistência
jurídica, dois hotéis — O Cos-
ta Azul, na praia de Iriri, e o
Líder, na praia de Marataizes
— 25 casas em Itaipava e 14
em Marataizes e uma área de
camping, na praia da Costa,
em Vila Velha. Assim, o asso-
ciado tem o litoral do Espirito
Santo para o seu lazer, gas-
tando o mínimo.

Ainda sào prestadas ao as-
sociado outros tipos de assis-

lência, como serviços de luto,
preenchimento de declaração
do Imposto de Renda, emis-
são de carteira de trabalho e
da identidade civil, distribui-
ção de bolsas-de-estudo e
venda de material escolar a
preço de custo.

A nova sede do Sindicato
dos Trabalhadores Metalúrgi-
cos de Ipatinga, construída há
quatro anos, situada à Rua
Fernando de Noronha, 90, no
Bairro Areai, tem umo fre-
qüència média de 10 mil pes-
soas por mès. Ao todo, 90 mil
pessoas estão habilitadas a
utilizar os serviços de assis-
téncio da casa, onde traba-
lham 159 funcinários.

HISTÓRIA

Em fins de 1963. a classe
dos metalúrgicos do distrito
de Ipatinga era representada
apenas por um delegado jun-
to ao Sindicato dos Trabalha-
dores de Coronel Fabriciano
— Metasita, que ficou sob a
intervenção federal, no ano
seguinte, no período da Revo-
lução de 1964.

Apadrinhada pelo Sindica-
to de Acesita, em junho de 64
foi criado a Associação dos
Empregados Metalúrgicos

Mecânicos e de Material Elé-
tricô de Ipatinga, tendo como
primeiros dirigentes Alberto
Maciel Soares, Lívio Monteiro
de Oliveira, Jorge Norman
Neto, Ascy Castelo de Men-
donça, Jaider de Vasconcelos,
Geraldo Freitas Fonseca e Ge-
raldo Gonçalves Rodrigues.
Para a instalação da sede, o
Metasita emprestou os mó-
veis e CrS 1 mil, que possibi-
lilaram o inicio das ativida-
des sindicais em Ipatinga.

A Associação Profissional
funcionou na Fazenda do
Barreiro até Io de maio de
1965, quando foi reconheci-
da como Sindicato, com o re-
cebimento da carta sindical.
Ela foi entregue pelo então
Presidente da República, Ma-
rechal Humberto de Alencar
Castelo Branco, nas depen-
dèncias do Hospital Márcio
Cunha, inaugurando na mes-
ma ocasião.

O primeiro presidente do
Sindicato, Sr Jorge Norman
Neto, dirigiu a entidade de
10 de outubro de 1965 a 9 de
outubro de 1973, em três ges-
toes consecutivas. O segundo
foi José Onofre Ribeiro, que
permaneceu por duas ges
toes, até outubro de 79,
quando assumiu O atual pre-

e Bem Estar Social Profes-
sor Lucas Machado, enti-
dade da Prefeitura Muni-
cipal, reativou os dois pos-tos médicos que estavam
paralisados e a atual ad-
ministraçào inaugurou
mais três postos e o Cen-
tro de Emergências Clini-
cas, que atende a 6 mil
pacientes mensais.

Construída em 1977. a
sede do 14° Batalhão da
Polícia Militar de Minas
Gerais está localizada em
Ipatinga, atendendo a
mais 45 municípios minei-
ros. Ipatinga é também a
sede da Delegacia Regio-
nal de Segurança Pública,
do Corpo de Bombeiros e
do Batalhão de Trânsito.

INDÚSTRIAS

A Usiminas é a maior
das 38 empresas de Ipatin-
ga, seguida pela Usimec.
que nos últimos 12 meses
demitiu cerca de um terço
dos seus 3 mil funciona-
rios, segundo informação
da diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material
Elétrico de Ipatinga.

A Usiminas é também
quem mais produz e ex-
porta chapas de aço não
revestidas no Pais. É a
Usina Intendente Cama-
ra, em Ipatinga, que forne-
ce a quase totalidade das
chapas nacionais consu-
midas pela indústria da
construção naval, 64% das
consumidas pela indús-
tria ferroviária, 53% pela
automobilística, 70% pela
indústria de base e mecã-
nica pesada, 40% pela in-
dústria eletro-eletrônica e
50% pelas fábricas de
tubos.

A empresa deverá colb-
car em funcionamento um
novo laminador de tiras à
quente, dentro da primei-
ra fase da sua quarta eta-
pa de expansão, o que sig-
nificará mais 10 mil em-
pregos para a cidade.

sidente, Sr Paulino Floriano
Monteiro.

.Com uma política básico e
linha mestra próprias, o Sm
dicato acabou criando uma
escola, já que não dispunha
de nenhum modelo na época
de fundação. E apesar de con-
tar apenas 15 anob de vida. a
entidade tem tentado levar a
experiência a outros sindica-
tos, nos últimos cinco anos,
apresentando os bons resulta
dos alcançados," informou o
vice-presidenle, Sr Ascy Cas-
telo Mendonça.

Na suo opinião, os sindica-
tos náo dispõem ainda de
uma linha mestra e é poi este
motivo que não se encontram
em termos práticos. Nem
mesmo agora, com a abertu-
ra política do Governo, "que

tem pensado mais em inle
resses políticos e pessoais do
que nos trabalhadores".

O Vice-presidente cic^io
tombem que o Governo, que
deveria ser o responsável pe
Io promoção do paz social e
do bem comum náo vem
cumprindo bem sua função"em defesa da harmonia das
relações entre patrão e em-
pregado, necessária para o.
desenvolvimento do Pais".

Mais de 10 mi pessoas recorrem mensalmente ao Sindicato, que oferece úma O presidente do Sindicato, Paulino Floriano Monteiro, destacou na festa dos 15 Ás promoções do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
gama variada de prestação de serviços anos a imDortâneia Ao A\n\nnn nnm « mnn„ic»„e *rok^lk;c»«. Ma^nirnc «> jqaju^,;„I eu»,;,,. a„ i~.*:-«- „-„ -.„i :« r-j_.anos a importância do diálogo para as conquistas trabalhistas Mecânicas e de Material Elétrico de Ipatinga são geralmente muito concorridas
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Senado aprova projeto revogando legislação sobre a greve
Brasília — O Senado apro-

vou, em regime de urgência e
com emendas da Oposição, pro-
jeto do Senador Aloíslo Chaves
(PDS-PA), revogando a legisla-
çáo sobre o direito de greve e
propondo uma nova, que trans-
fere ao Juiz Federal o poder de
decretar intervenção nos sindi-
ca tos e assegura aos dirigentes
afastados o direito de reassu-
mlr seus cargos, desde que náo
tenham sido condenados crimi-
nalmente, com penas impediu-
vas para tais fins.

O projeto dispõe também so-
bre a questão dos dissídios co-
letivos e cita nominalmente to-
dos os setores considerados do
interesse da segurança nacio-
nal que náo podem ser atingi-
dos por movimentos grevistas.
Ainda nos casos de interven-
çáo, caberá à Justiça Federal a
designação de interventor,"que prestará contas da sua
atuação à autoridade judicial
que o designou".

PRIMEIRO PASSO
Ao defender a contribuição

da Oposição ao projeto, através
de emendas apresentadas pelos
Senadores Humberto Lucena
(PMDB-PB), Nelson Carneiro
(PMDB-RJ) e Marcos Freire
(PMDB-PE), o líder do PMDB,
Senador Paulo Brossard, reco-
nheceu que a modificação não
foi a desejável, mas representa
um primeiro passo para a me-
lhoria da legislação, em razão
sobretudo das intenções de que
6e revestiram as contribuições
oposicionistas.

Considerou importante o fato
de se revogar a Lei 4 330, de Io
de junho de 1974, o Decreto-Lei
1623, de agosto de 1978, e todas
as disposições em contrário.

De acordo com o projeto, que
voltará, dentro de 24 horas,
com as emendas incorporadas
pela comissão da redação, sáo
de interesse da segurança na-
cional, entre as atividades em
que a greve é proibida pelaConstituição, as relativas a ser-
viços de água e esgoto, energia
elétrica, petróleo e derivados,
gás e outros combustíveis, ban-
cos, transportes, comunica-
ções, carga e descarga, hospi-
tais, ambulatórios, matemida-
des, farmácias, drogarias e in-
dústrias de material bélico.

Essa emenda foi inserida ao
Artigo 3o da futura legislação,
que estabelece: "A greve é um
direito que só não poderá ser
exercido nos serviços públicos

e atividades essenciais defini-
das em lei" (Constituição Fede-
ral, Art. 182).

DIREITO DE GREVE
O projeto aprovado ontem

sob regime de urgência e depois
de longos debates no plenário
do Senado tem 15 artigos quetratam especificamente das hi-
põteses em que as decisões, nos
dissídios coletivos, poderão es-
tabelecer normas e condições
de trabalho e do exercício do
direito de greve. Foi rejeitada
emenda que impedia a demls-
sáo dos trabalhadores até 120
dias depois do movimento gre-vista.

O autor do projeto, em sua
justificativa, historiou sua im-
ciativa na apresentação da pro-
posta: reformulou o que apre-
sentou em abril deste ano.
Constitui, ao seu ver, uma ten-
tativa válida para equacionar
corretamente os conflitos que
emergem com grande intensi-
dade, "nesta fase de transição
política, dentro do quadro so-
ciai brasileiro".

Depois de abordar o proble-
ma da greve nas suas origens e
seu desenvolvimento, o Sena-
dor Aloisio Chaves mostrou
que a intenção do Senado é
atualizar a legislação a uma
realidade que se identifica pela
abertura política. Chamou, po-
rém, a atenção de que essa
atualização náo deve prescindir
dos princípios de responsabili-
dade, para se evitar o' caos.

A aprovação do projeto se
deu em razão de entendimento
prévio entre as lideranças, dis-
pensando, por isso, a votação
em plenário, ressalvando-se as
emendas não incluídas pelos re-
latores da proposta.
REUNIÕES PARALELAS

Enquanto se processava a
discussão e votação do projeto,
com pronunciamentos de vá-
rios senadores, os Deputados
Ulisses Quiramães, presidente
do PMDB, e Fernando Coelho
(PMDB-PE), além de outros da
Oposição, se reuniam, em gru-
pos, com alguns senadores da
Oposição, no plenário do Sena-
do, onde foi citado o nome do
presidente do PMDB como o
relator da atual legislação em
vigor.

Os entendimentos se faziam
em torno do comportamento
das oposições por ocasião da
votação do projeto na Câmara.

Dallari estuda o fim
da intervenção no ABC

Recife — O advogado Dalmo
Dallari informou que até o final
desta semana terá concluído o
estudo sobre as medidas jurídi-
cas que podem ser adotadas
para acabar com a intervenção
dos sindicatos da região do
ABC paulista e a suspensão dos
mandatos de seus líderes. "Mas
o caminho a ser seguido será
uma decisáo dos próprios tra-
balhadores", acrescentou.

Ele negou ter procuração dos
metalúrgicos para entrar com
um recurso alegando a incons-
titucionalidade da intervenção
e ressaltou que existem várias
medidas que podem ser toma-
das a nível jurídico para resol-
ver a situação. "Estamos num
impasse" — disse — "mas acre-
dito que, quando o problemafor apreciado pelos tribunais,
os trabalhadores serão benefi-
ciados."
LEGALIDADE

Para o Sr Dalmo Dallari, quevem dando assessoria jurídica
aos sindicatos metalúrgicos, a
atual situação jurídica dessas
entidades não pode ser conside-
rada como definida, "isto por-
que a legalidade dessas medi-
das — intervenção e suspen-
são — ainda não foi submetida
à apreciação dos tribunais". Ele
acha que, apesar de se ter verifi-
cado, em dado momento, "uma
clara influência política sobre
os tribunais, é possivel que ago-
ra, passado o momento mais
critico, se obtenha uma deci-
são, em termos estritamente ju-ridicos, o que iria, fatalmente,
beneficiar os trabalhadores".

Lembrou que, no momento, o
que existe é um entendimento
dele com os .sindicatos dos me-
talúrgicos para estudar a situa-
ção, mas sublinhou que só podealar do trabalho que vem fa-
zendo depois de concluí-lo, pos-sivelmente no final da semana.

Quanto à discutida legalida-
de da greve do ABC paulista, o
Sr Dalmo Dallari afirmou que"inúmeros brasileiros, traba-
lhadores e honestos, foram es-
pancados, presos, tiveram suas
casas invadidas, para que os
altas lucros das multinacionais
fossem garantidos. Isso de-
monstra que alguma coisa está
errada".

E continuou: "Na realidade, é
muito contraditória a atitude
de vários setores do Governo
brasileiro em relação à greve. A
Constituição diz que a greve é
um direito do trabalhador. Mas
a lei que regulamenta o exerci-
cio desse direito faz tantas e
tais exigências, que é muito di-
ficil uma greve que atenda a
todos esses requisitos formais."

"Os brasileiros, de um modo
geral, devem perguntar por que
os trabalhadores fazem greve e
por que a greve provoca uma
situação de grande tensão so-
ciai. E sáo duas as respostas: os
trabalhadores estão lutando
por condições justas de traba-
lho e, embora seu nível de ga-
nho seja mais alto do que os dos
demais trabalhadores, está ain-
da muito abaixo daquilo que a
empresa deveria pagar."
SEM PREPARO

Disse ainda que o Governo
federal está despreparado paraenfrentar situações de confli-
tos, "que são normais numa so-
ciedade democrática. Assim, ao
desencadear uma ação violenta
e ilegal, o Governo promoveu a
subversão e impediu que se ob-
tivesse uma solução rápida e
pacífica na greve do ABC. Além
do mais, alguns empresários re-
trógrados e desprovidos de sen-
sibilidade política e social apro-
veitaram a cobertura dada pelo
Governo e radicalizaram suas
posições. Só por isso, a greve
durou tanto".

Quanto ao apoio dado pela
Igreja ao movimento, o Sr Dal-
mo Dallari; que é também
membro da Comissão de Justi-
ça e Paz da Arquidiocese de
São Paulo, salientou que mui-
tos católicos brasileiros ainda
não compreenderam a razão
desse apoio, "e chegam a acre-
ditar que isso revela a presença
de uma infiltração comunista
na Igreja. A verdade é que ela,
apoiando os que sáo economi-
camente fracos, e por isso ex-
piorados, está apenas cumprin-
do sua missão evangélica".

Ele ressalta que "a Igreja não
seria crista se náo assistisse aos
pequeninos, os que lutam por
Justiça. E, nesse aspecto, está
ocupando um espaço que, em
outras condições, seria fácil-
mente ocupado pelos comunis-
tas. A presença da Igreja signi-
fica um oferecimento de solu-
çáo pacifica e justa para os gra-
ves problemas sociais brasi-
leiros".

O Sr Dalmo Dallari foi a Reci-
fe a convite da Faculdade de
Direito, da Universidade Fede-
ral de Pernambuco, para fazer
uma palestra, na noite de on-
tem, sobre O Direito da Greve.
A tarde, esteve reunido com os
membros da Comissão de Justi-
ça e Paz da Arquidiocese de
Olinda e Recife, para troca de
experiências sobre os trabalhos
que se desenvolvem em- Sào
Paulo e em Recife. Deve viajar
na manhã de hoje para São
Paulo.
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Emprego cai 0,61% no Rio
e em São Paulo construção
civil tem queda de 13,65%

Brasília — Dados da pesquisa do Sistema Nacional
de Emprego (Sine), divulgados ontem, revelam que o
índice geral de oferta de emprego, em março, no Rio,
sofreu uma queda de 0,61% em relação a março do ano
passado, e que em São Paulo verificou-se uma queda de
13,65% na oferta de emprego da construção civil, em
relação a 1979.

Segundo o Sine, setorialmente a oferta de empregos
na construção civil sofreu quedas expressivas, enquanto
altas significativas ocorreram no setor de serviços. A
maior alta de oferta de emprego, por setor, ocorreu em
Brasília (30,51% em serviços), enquanto Rio e Sáo Paulo
registraram 14,64% e 17,03%. A maior queda foi em
Curitiba: 37,93% na construção civil.

índice geral
O Sine informou que o índice geral de oferta de

emprego em março último, em relação a fevereiro,
cresceu nas dez regiões metropolitanas do pais. Os
aumentos foram os seguintes: 0,60 por cento no Rio de
Janeiro; 0,17 por cento em São Paulo; 0,11 por cento em
Belém; 0,76 por cento em Fortaleza; 0,08 por cento em
Salvador; 0,72 por cento em Recife; 0,80 por cento em
Belo Horizonte; 0,26 por cento em Curitiba; 1,28 por
cento em Porto Alegre; e 0,76 por cento em Brasilia.

A pesquisa abrange os setores da construção civil,
indústria comércio e serviços, sendo realizada em 3 mil
813 empresas com um total de 2 milhões 665 mil postosde trabalho (emprego).

Nos quatro setores, com relação a fevereiro, em
março não ocorreu nenhuma queda na região metropoli-
tana do Rio de Janeiro. Na induátria, a oferta de empre-
go cresceu 0,60 por cento; na construção civil, 0,95 por
cento; no comércio, 0,24 por cento; e em serviços, 0,59
por cento. Em São Paulo ocorreram duas quedas: 0,42
por cento na construção civil e 0,28 por cento em

• serviços. E duas altas: 0,39 por cento na indústria e 0,61
por cento no comércio.

As principais quedas na oferta de emprego foram
registradas, em março, com relação a fevereiro, na
construção civil: 2,46 por cento em Curitiba; 1,05 por
cento em Belém; e 0,42 por cento em Sáo Paulo. Nos
quatro setores, tanto as quedas como as altas foram
pouco significativas. O crescimento mais expressivo,
setorialmente, da oferta de emprego, foi alcançado pelo
comércio de Porto Alegre: 1,96 por cento.

Senar espera melhorar
mão-de-obra no campo

Porto Alegre—Com a previsão de atingir, até dezembro,
1 milhão de mão-de-obra rural capacitada, o diretor-
geral do Serviço Nacional de Formação Profissional
Rural (Senar), Sr Osman Magalhães pretende que este
ano o órgão passe a atuar de uma forma mais objetiva
junto ao pequeno produtor e trabalhador rural, através
da interiorização e fixação do técnico no campo.

Em entrevista, ontem, na sede da Associação Rio-
Grandense de Imprensa, o Sr Osman Magalhães disse
que o objetivo do Senar, em 1980, é mudar "a imagem de
mero intermediário entre o Governo e as entidades
interessadas em promover a capacitação de mào-de-
obra".

Ação direta
Atuando com outras entidades, através de convê-

nios, o Senar fornece recursos financeiros e o material de
consumo, mas não chega a atuar diretamente na forma-
ção de má<Mie-obra, como explicou o diretor-geral do
órgão. Por este motivo, a preocupação este ano é agir
diretamente na capacitação de mão-de-obra, enviando,
através de unidades móveis, o técnico até o campo,"para que o agricultor aprenda ao mesmo tempo em quetrabalha".

Reconhecido que o Senar enfrenta problemas finan-
ceiros (a dotação orçamentária para 1980 é de Cr$ 215
milhões) e falta de técnicos—atualmente o Senar conta,
em todo o pais, com 120 técnicos — o Sr Osman
Magalhães disse que, em quatro anos de existência, o
Senar conseguiu atingir 750 mil mãos-de-obra capacita-
das para o setor rural, voltando-se principalmente parao pequeno produtor e trabalhador rural.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
. MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS
DE SAÚDE PÚBLICA

A Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública (SUCAM), torna público que se encontra à
disposição dos interessados na Divisão de Material,
à Rua Melo e Souza n° 142, nesta cidade, no horário
das 13 as 16 horas, diariamente, os seguintes
Editais de Tomada de Preços.

N° Realização OBJETO

 DATA I HORÁRIO __^___
24 18/06/80 10,00 MATERIAL P/ LABORATÓRIO
25 18/06/80 14,00 INSETICIDA CARBAMATO

À 7,5%
26 18/06/80 15,00 LÂMINA PARA HEMOSCOPIA
27 18/06/80 16,00 PROJETOR DE SLIDES, MÁQUI-

NAS DE ESCREVER ETC.
28 19/06/80 10,00 POLVILHADEIRA E RATOEIRA
29 19/06/80 14,00 PINHO DO PARANÁ
30 | 19/06/80 16,00 PNEUS E CÂMARAS DE AR.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1980
(as.) Levy Gomes Lacerda

Presidente da Comissão de Licitação

Feijão vai
ficar sem
tabelamento

Brasilia — A SEAP (Secreta-
ria Especial de Abastecimento
e preços) manteve sua decisáo
de só retirar ó tabelamento do
feijáo-preto nos próximos 20
dias, com a previsão de um
ligeiro aumento na oferta e o
anúncio do VBC (Valor Básico
de Custeio) do produto para a
safra 1880/81, mas voltará a
aplicá-lo imediatamente se se
repetirem os movimentos espe-
culativos que levaram ao tabe-
lamento.

Este foi o recado dado pelo
secretário da SEAP,.Sr Carlos
Viacava, aos atacadistas de fei-
jào durante a reuniáo de an-
teontem no Ministério do Pia-
nejamento. Segundo seus as-
sessores, náo há como cogitar
em se eliminar o tabelamento
agora se o feijáo-preto continua
escasso no Rio sendo encontra-
do praticamente apenas no
mercado paralelo. "Se decidis-
semos isto hoje, os preços dis-
parariam e o feijáo-preto desa-
pareceria até mesmo do merca-
do paralelo", afirmaram eles.

A previsão, na SEAP, por is-
to, continua ser a de retirar o
tabelamento em meados do
próximo mès, pois espera con-
tar não só com um ligeiro au-
mento na oferta como também
com a boa safra do feijão de
cores, que ajudará a puxar para
baixo os preços do feijão-preto.'
A data exata da retirada do
tabelamento só será definida
quando do regresso, do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, do presidente da CEP
(Comissão de Financiamento
da Produção), 8r Francisco Vi-
leia, que viajou para fazer uma
avaliação final a mais exata
possivel da safra do feijão-
preto.

Carne também
pode aumentar

São Paulo — O Sindicato da
Indústria do Frio de São Paulo
deverá sugerir oficialmente à
Seap (Secretaria Especial de'Abastecimento e Preços) os va-
lores de Cr$ 94 e Cr$ 66 o quilo
do traseiro e do dianteiro, a
partir de junho, para os super-
mercados.

Estáo vigorando os preços de
Cr$ 82 e Cr$ 60, respectfvamen-
te, conforme acordo firmado en-
tre frigoríficos, supermercados
e a Seap, no dia 18 de abril
último. Isso possibilitou aos su-
permercados manterem os pre-
ços de varejo até Io de junho.

O diretor do Frigorífico Bar-
bosa Maia, Evaristo José do
Nascimento, disse ontem queos frigoríficos não estáo conse-
guindo comprar "boi em pé"
suficiente para a industrializa-
ção, porque os pecuaristas exi-
gem preços entre Cr$ 1 mil e
Cr$ 1 mil 200 para a arroba.

Ele disse que nesses preços
não está sendo possível aos fri-
gorificos fornecer aos super-
mercados a carne a Cr$ 82 e Cr$
60 (traseiro e dianteiro, por qui-
lo). Lembrou que o Ministro
Delfim Neto fez um apelo aos
invernistas para evitarem um
aumento do preço da arroba
além dos CrS 1 mil 050, mas náo
foi atendido.

(P

Flagelados invadem Juazeiro
e recebem ajuda do Prefeito

Fortaleia — Duzentos flagelados invadiram
ontem o centro comercial de Juazeiro do Norte,
a maior e mais importante cidade do interior do
Ceará, a 570 quilômetros desta Capital, na
região do Cariri, e obrigaram alguns comerclan-
tes a lhes dar comida e dinheiro. Houve pânico,
mas a policia cercou a área e deteve os flagela-
dos, 50 dos quais , num caminhão, foram leva-
dos até a delegacia.

O Prefeito de Juazeiro, Ailton Alencar, inter-
veio em favor dos flagelados, tomando provi-
dèncias para contornar a situação. Ontem mes-
mo, 50 dos 200 flagelados foram empregados
numa frente de serviço aberta pela prefeitura e
hoje, os 150 restantes seráo também alistados,
por ordem do Prefeito, para quem "a tendência,
a partir de agora, é o agravamento da si-
tuaçáo".

O mercado
Segundo o Prefeito Ailton Alencar, os Qage-

lados chegaram de surpresa ao Mercado Cen-
trai Governador Adauto Bezerra, uma espécie
de shoping center de Juazeiro do Norte, onde se
localiza o maior centro de artesanato em ouro
do Nordeste. No mercado há dezenas de lojas,
que vendem desde livretos da literatura de
cordel até os mais caros e sofisticados cordões e
colares de ouro, feitos por artesãos da própria
cidade.

Os flagelados entraram no mercado pela
área onde se vendem cereais e frutas, e foram
logo forçando os comerciantes a lhes dar comi-
da. Alguns tomaram dinheiro, que depois foi
devolvido aos seus donos pela policia. A multi-
dão continuava entrando no mercado — que
ocupa toda uma quadra do centro comercial
urbano de Juazeiro do Norte—quando houve o
pânico. A policia, atraída pelo tumulto, correu
ao local e cercou os flagelados.

Apesar do rigor da Polícia, os flagelados
mostraram-se pacíficos e apenas diziam queestavam famintos, sem ter onde trabalhar nem
o que comer. Na delegacia, o Prefeito Ailton
Gomes Alencar prometeu ás autoridades poli-ciais e aos flagelados que assumia a responsabi-
lidade pelas providências que seriam tomadas.
Meia hora depois, os flagelados recebiam ra-

çóes de farinha, páo e rapadura, e emprego nas
frentes de serviço que a Prefeitura está abrindo.

Em Umari, município também localizado na
regiáo do Cariri — a qual, pela primeira vez em
toda a história das secas do Ceará, é atingida —
cerca de 180 flagelados estavam ontem á noite
nas mas da cidade, localizada na divisa com o
Estado da Paraíba. O Prefeito local, Antônio
Moreira de Andrade, informou, pelo telefone,
que a Prefeitura náo tem recursos para dar
emprego aos flagelados, aguardando apenas as
providências prometidas pela Sudene e peloGoverno do Estado.

No RG do Norte f
Natal — Quatro municípios da regiáo Oeste

do Estado — Antônio Martins, Almino Afonso, .
Messias Targmo e Afonso Bezerra — foram
invadidos, nos últimos três dias, por centenas
de flagelados da Zona Rural Em Antônio Mar-"",
Uns, a 500 quilômetros de Natal, os 300 traba-
lhadores rurais que invadiram a cidade, segun- -
da-feira, exigiram do Prefeito Dionisio de Souza "~
o alistamento em frentes de serviço, ameacan-
do saquear o comércio. *»

O Prefeito autorizou a distribuição de Crt .
100 para cada agricultor e lamentou que "o -
município náo possa contribuir com mais algu- ~
ma coisa, pois Crt 100 náo dá mesmo para 

"
nada". Antônio Martins fica na regiáo do Alto
Oeste, uma das mais castigadas pela seca deste
ano. Lá náo chove há mais de 60 dias. o milho
foi todo perdido e do feijão sobraram apenas
10% da safra.

Em Messias Targtao, a 400 quilômetros de
Natal, os 200 flagelados que invadiram a cidade
segunda-feira encontraram o comércio fechado,
e por isso náo houve saque. Em Afonso Bezerra,
a 150 quilômetros, os flagelados ameaçaram
saquear a feira livre, na próxima segunda-feira,
caso o problema da falta de alimentos náo seja
resolvido.

O plano de emergência está sendo implanta-
do nos 60 municípios considerados críticos pela'Sudene, desde a última segunda-feira. Os escri- ~
tortos da Empresa de Assistência Técnica e <-¦
Extensão Rural (Emater-RN) já cadastraram ~
cerca de 500 propriedades nos Municípios de,"
Angicos, Caicó, Currais Novos e Mossoró. Z

Ándreazza vai à reunião da Sudene
Recife — O superintendente da Sudene,

Valfrido Salmito, anunciou ontem que o Minis-
tro do Interior, Mário Ándreazza, e secretários-
gerais de nove ministérios estarão presentes á
reunião do Coselho Deliberativo da autarquia,
amanhã, quando será confirmada a contribui-
çáo desses ministérios na ajuda ãs populaçõesatingidas pela seca.

— Temos certeza que essas contribuições
serão concretas, altamente positivas e, dessa
maneira, a busca de soluções para o problema
secular no Nordeste terá um tratamento ade-
quado — salientou o superintendente da Su-
dene.

A Sudene está fazendo um levantamento de
todos os municípios atingidos pela seca, paraconfirmar o real estado de cada um, de acordo
com o nível de precipitação pluviométrica nes-
tas áreas.

No início da próxima semana a autarquia
regional informará o número de pessoas alista-
das em seu programa de emergência e, durante
a reunião do Conselho da Sudene, amanha, os

governadores dos cinco Estados atingidos pela "
seca — Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Piauí — assinarão os convênios -
com a Sudene para o repasse de verbas. v

Em Teresina, Piauí, onde o Ministro Mário
Ándreazza visita hoje as obras realizadas peloDNOS e BNH na área em emergência, um
grupo de empresários entregará a ele uma série -
de proposições solicitando um maior nível de "
investimento naquele Estado.

Mais 23 municípios do agreste de Pemambu-
co poderão entrar no plano de emergência da ?
Sudene, se o Governo do Estado e a Sudene"'
decidirem que o nível de perdas na agricultura,
provocadas pela estiagem, já atingiu seriamen- -»
te a economia dessas áreas, deixando os habi- -»-
tantes Impossibilitados de produzir sem um „
apoio governamental. »

Em Pernambuco, já estáo sob estado de ...
emergência 177 municípios, numa área que
corresponde a todo o sertão e o Vale do Ipojuca,""
no agreste. Agora, talvez sejam incluídos mais
23 municípios do agreste meridional e seten-
trional.

Senadores vêem previsão do CTA
Brasilia — Três Senadores da Oposição —

Mendes Canale (PP-MS), Mauro Benevides
(PMD&CE) e Alberto Silva (PP-PI) — mantive-
ram ontem demorada reuniáo com o Ministro
da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de
Matos, e com o Brigadeiro Hugo Piva, do Cen-
tro Tecnológico da Aeronáutica — CTA—para
exame preliminar das previsões de uma seca no
Nordeste até 1985.

Como Presidente da Comissão de Assuntos
Regionais do Senado, o Senador Mendes Cana-
le promoverá hoje uma reunião extraordinária
do órgáo para debate preliminar do relatório do

CTA A única fórmula que estes técnicos acham
possivel para melhorar o índice pluviométricodo Nordeste, será a de carregamento de nuvens
com fuligem de carbono, para posterior nuclea-
çáo artificial.

O Senador Mauro Benevides vai propor hoje
que seja realizado, com urgência, um seminário
sobre a realidade atual do Nordeste, para ver o
que pode ser feito para impedir que a seca de
cinco anos tenha conseqüências desastrosas
para a região. Para o seminário serão convoca-
dos técnicos da Sudene e dos vários Governos
estaduais.

IBGE Vinculado a Sacretana de Planeiamento
da Presidência da República

4.

DELEGACIA DO IBGE NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

TOMADA DE PREÇOS SERPAT/01/80

Adjudicação de: Serviços de Guarda e Vigi-
lância

Data: Às 15.00 horas do dia 20 de junho
de 1980

Local:Auditório da Delegacia do IBGE no
Estado do Rio de Janeiro
Rua Humaita n9 85 - Botafogo -
Rio de Janeiro - RJ

Informações: Edital e demais condições
no SERPAT - Serviço de
Patrimônio e Encargos Ge-
rais, no endereço citado.

Rio de Janeiro, RJ, em 29 de maio de 1980.
(a) Danilo da Silveira Dutra

Chefe do SERPAT
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HA 20 ANOS AIMPORGRAF ESTA
TREINANDO SUA EQUIPE.
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AGORA, FINALMENTE, CHEGOU AO MARACANÃ.
Em 1960 a Imporgrof começou a montar sua equipe paro

vencer qualquer desafio em matéria de equipamentos grá-
ficos. Vinte anos depois - e muitos de liderança nesse mer-
cado - estamos levando todo o nosso plantei para o Mara-
cana, a apenas 300 metros do estádio.

Aqui, estaremos sempre concentrados para resolver to-
dos os problemas do ramo gráfico, com um craque em cado
posição. Venha trocar bola conosco: o placar será sempre a
seu favor.
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COMERCIAI E IMPORTADORA ITDA.

Av. Paula Souza, 330
Fones: 234.3997-234.4145
CEP 20271-Rio de Janeiro

VISITE NOSSO COMPLETO SHOWROOM
OE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS.

I lmporgrat

LIDERANÇA QUE
1 O TEMPO CONFIRMOU |

Ministério da Previdência e Assistência
Social — MPAS

Central de Medicamentos
CEME

Comissão Especial de Licitação

Aviso
A Central de Medicamentos — CEME, chama a alençáo dos

interessados para o Edital de Licitação n° 005/80, Concorrência
n° 001/80, destinado à aquisição de medicamentos para o T
semestre de 1980.

0 Edital acha-se à disposição dos interessados, e está
afixado no guadro de avisos da Seção de Material, 9° andar,
Bloco "O", Quadra 2, do Setor de Autarquias Sul, em Brasilia-DF,
e poderá ser procurado nos dias úteis das 9:00 às 11:00 horas e
das 15:00 às 17:00 horas, onde também poderão ser obtidas
outras informações complementares.

0 recebimento da documentação e das propostas terá lugar
às 9:00 horas do dia 27 de junho de 1980, na sala 902, sita no 9°
andar do Bloco "O", Quadra 2, do Setor de Autarquias Sul, em
Brasilia — Distrito Federal.

Brasilia-DF, 27 de maio de 1980

RENIZIO MARCELLINO DA SILVA
Comissão Especial de Licitação

Presidente (P

ESTADO DO PARANÁ
CASA CIVIL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL No 06/80
TOMADA DE PREÇOS N° 06/80

Levamos ao conhecimento das firmas interessadas, e
devidamente cadastradas nos termos do Artigo -128 e Parágrafos
do Decreto Lei N° 200/67 e Decreto Estadual N° 1057/79 de
5/9/79, que se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS N» 06/80,
EDITAL N° 06/80, para execução de revisão de 50:00 horas, em
conformidade com o manual do fabricante, cumprimento de
boletins mandatórios e decorrentes especificados e correçáo de
discrepancias, a serem realizadas na aeronave PP-EU-KING AIR-
B-90, de propriedade do Governo do Estado do Paraná.

Todos os esclarecimentos atinentes a esta licitação, bem
como, os exemplares do respectivo EDITAL, poderão ser encon-
trados na Casa Civil da governadoria, sita no 4o andar do Palácio
Iguaçu, Centro Civfco — Curitiba — Paraná.

A aeronave em questão, acha-se à disposição dos interessa-
dos no hangar do Governo do Estado - Aeroporto Bacacheri —
Curitiba — Paraná.

O recebimento e a abertura das propostas, dar-se-á no dia 6
de junho de 1980, às 10:00 horas, onde funciona a sala de
projeções da Casa Civil, situada no 1° andar do Palácio Iguaçu.

ADELMARIO FRANCA
Presidente (P

"-?- * ¦**. ~" -* 
£j.j£,ar* •« '3}v*-.jríjfl <*ti«í> * y Kty -rp S



20 - ECONOMIA JORNAL OO BRASIL D quinta-feira, 29/5/80 D Io Caderno

r
Informe Econômico
Fazenda tranqüila

A Procuradoria da Fazenda já está
preparada para derrotar, com base nos
dispositivos constitucionais, qualqer açáo
invocando a inconstitucionalidade do em-
préstimo compulsório de 10% sobre ganhos
de capital.

Segundo a Procuradoria da Fazenda, a
Constituição contém dois dispositivos le-
gais referentes ao empréstimo compulsório.

O primeiro deles — Artigo 18, § 3o —
atribuí competência à União para instituir
empréstimo compulsório nos casos excep-
cionais definidos em Lei Complementar.

O Código Tributário Nacional, comple-
mentando este dispositivo, dispõe, no Arti-
go 15, que a União pode instituir emprésti-
mo compulsório nos seguintes casos excep-
cionais; guerra externa, calamidade públi-ca e absorção temporária de poder aquisi-
tivo.

O segundo dispositivo constitucional,
que trata do empréstimo compulsório —
artigo 21, §2°, item II—admite sua institui-
çáo em casos especiais definidos em Lei
Complementar n° 13, que autorizou a insti-
tuiçao do empréstimo em favor da Eletro-
brás.

Aos empréstimos compulsórios instituí-
dos nos casos especiais aplicam-se os dispo-
sitivos constitucionais relativos aos tribu-
tos (Constituição, Artigo 21, § 2o, item II). O
empréstimo compulsório instituído nos ca-
sos excepcionais — guerra, calamidade pú-
blica, absorção temporária do poder aquisi-
tivo (situação em que se aplica o compulsó-
rio de 10%) — não está sujeito às disposi-
ções constitucionais relativas a tributos
(Constituição, Artigo 18, § 3o).

Frases econômicas

Frases de um economista ilustre:
É bem possível que o Governo atinja

as previsões de inflação de 50%, correção
cambial de 40% e expansão do crédito de
45%. Basta decretar que o ano de 1980 se
encerra no dia 31 de agosto e o Natal cairá
no dia 25 do mesmo mês.

Ao nível atual da inflação, a solução
não é uma pequena recessão. Mas, sim, uma
grande recessão.

Balanço de pagamentos só preocupa
a população se as reservas caírem a zero.
Mas, a inflação tem repercussão imediata.
E mais grave é que já observo pessoas com
salários superiores a Cr$ 300 mil comentan-
do o custo da alimentação.

Quem fez

A tormentosa regulamentação do au-
mento do IOF foi feita sob a responsabilida-
de exclusiva do Banco Central. Como os
recursos obtidos com a nova receita tribu-
tária irão para a reserva monetária—área,
portanto, da competência do Banco Centralnáo podia ser outro o autor da regula-
mentação.

Agora é tarde

Desde o final do ano passado, técnicos e
analistas do mercado financeiro vinham
criticando a postura do Banco Central, de
manter artificialmente baixas as taxas de
rentabilidade das Letras do Tesouro Nacio-
nal, privando o BC de um importante ins-
trumento de correção dos desvios na ex-
pansão dos meios ae pagamento, já que não
havia qualquer atrativo para os tomadores
de LTNs.

Para não morrer de todo esse mercado,
o Banco Central intervinha sucessivamente
no mercado aberto, injetando recursos pa-ra manter as taxas de financiamento das
carteiras compatíveis com a rentabilidade
dos títulos. O que deu grandes lucros às
instituições que operam no open.

O resultado é que entre novembro e
abril houve uma das maiores expansões
monetárias dos últimos anos, sem que as
autoridades tivessem meios de evita-la.

Preferiu-se a utilização da política fis-cal. E, enquanto a inflação seguia alta no
primeiro quadrimestre, a base monetária e
os meios de pagamento (dinheiro em poder
público mais depósitos à vista nos bancos)
continuaram em forte expansão.

Afinal, o acionamento da política fiscalatravés do empréstimo compulsório de
10% sobre ganhos de capital e da amplia-
ção do campo do IOF e a majoração de suas
alíquotas — produz efeitos restritivos bem
mais lentos do que a política monetária. O
primeiro recolhimento do IOF ao Banco
Central, por exemplo, só será feito em julho.

Nos Estados Unidos, a estreita combi-
nação entre as políticas fiscal e monetária
surtiu grande efeito na reversão das expec-
tativas inflacionárias e, principalmente,
para a queda das taxas de juros.

No Brasil, deixou-se de utilizar o open
como instrumento de amortecer a escalada
de alta ou baixa das taxas de juros, prefe-rindo-se — após três meses de estabilidade
artificial nas taxas anuais de desconto das
LTNs — provocar, em apenas uma semana,
uma alta recorde de 700 pontos.
Sem associação

O vice-presidente da Grande Rio, Júlio
Fabriani, esclareceu ontem que a empresa
não tem nenhuma associação com o Banco
Real "e nem está negociando". Admitiu quea empresa tem interesse em elevar sua
captação em caderneta de poupança, atra-
vés de associações com bancos comerciais e
da utilização ae suas agências. No entanto,
disse que as negociações já iniciadas com
alguns deles não chegaram a bom termo.
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BANCOCENTRALDO BRASL

títulos públicos federais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O Departamento da Divida Pública do BANCO
CENTRAL DO BRASIL faz saber às instituições finan-
ceiras e ao público em geral que o COMUNICADO
DEDIP n? 793, de 19/05/80, se encontra à disposição
dos interessados em sua sede situada na Praça Pio X
n? 7-119 andar, no Rio de Janeiro, ou em suas repre-
sentações regionais.

Referido COMUNICADO trata da oferta pública
mensal de LTN de 365 dias, no montante de Cr$ 3.000
milhões, cujas propostas serão recebidas de 09 a 11/06/80,
na forma e nas condições ali estabelecidas.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 1980.

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

José Pais Rangel
Chefe

NOSSOS TELEFONES MUDARAM PARA
Mas o endereço

é o mesmo
Rua México, 70 -

s/406/7/8

PBXf220-7765
220-7866
220-3825
220-3525
220-1027

(/fl) AGÊNCIA RECORD

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 05/80

Fazemos saber às firmas interessadas, devidamente inseri-
tas no Cadastro de Firmas Fornecedoras do IAA, que no dia
18.06.1980, às 15:00 horas, a Comissão Permanente de Licita-
ções desta Autarquia, receberá propostas para aquisição de
uniformes confeccionados, de diversos tipos.

0 Edital contendo as especificações e as condições de
licitação poderá ser obtido pelas interessadas junto à Divisão de
Material, na Praça XV de Novembro n° 42 — 11° andar.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1980
Marina de Abreu e Lima

Diretora (P

Aplicação
Inteligente

As Letras de Câmbio de renda
final ou mensal Intervest são
a garantia de um excelente

investimento.

0NTERVESTS.A.Y/C CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Uma empresa do grupo Casas Bahia

O S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

, 
"O BOM SEiNJSO EM INVESTIMENTO"

R..SAO JOSÉ, 46 - 12.° ANDAR-RIO DE JANEIRO
TELS.: 263-6722 - 224-3571 - 224-2667 w
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MARKETING DE EXPORTAÇÃO

4? CURSO
CONHECIMENTOS GERAIS - Economia Internacional; Co-

mércio Internacional e Desenvolvimento Econômico; Organismos
Internacionais; Política Brasileira de Comércio Exterior e Balan-
ço de Pagamento.

ADMINISTRAÇÃO DA EXPORTAÇÃO - Objetivos e Ins-
trumentos Estratégicos de Açáo; Câmbio; Transportes; Seguros;
Processamento Administrativo das Exportações

MARKETING INTERNACIONAL - Estudo de Mercados;
Política de Produto e Preços; Canais de Distribuição; Promoção;
Planejamento das Exportações.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO - Curso superior comple-
to ou experiência comprovada, a nível de gerência, em empresas
ligadas ao comércio exterior.
Duração: 09 semanas - de 09 de junho a 07 de agosto de 1980.
Horáriotde 2? a 5? feira, das 18:45 às 21:45 horas.

Bolsas de Estudo da Cacex para Pequenas e Médias
Empresas Exportadoras

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
Av. Rio Branco, 120 - Grupo 707

Tels.: (0211 222-0721 e 263-5977 - Ramais 115 e 132
CFMO n9 370 - Telex: (021) 23938 
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Rio de Janeiro - RJ.

fundação
centro de estudos

do comércio
exterior (?

Miller declara que
será no 2o trimestre
pior fase da recessão

Washington — O Secretário
do Tesouro norte-americano,
O. WUllam Miller, previu ontem
que a pior fase da recessão nos
EUA ocorrerá neste trimestre e
âue 

a atividade econômica re-
uzir-se-á apenas ligeiramente

no restante do ano. Miller tam-
bém antecipou uma inflação
abaixo de 10% no final do ano.

A produtividade industrial
caiu 0,7% no Io trimestre nos
Estados Unidos, taxa que se
segue a um declínio de 0,5% no
4° trimestre do ano passado e
que fica 1,1% abaixo da do mes-
mo período de 1979. A informa-
ção foi liberada, em Washlng-
ton, pelo Departamento do Tra-
balho.

Em depoimento na Câmara,
Miller disse que, apesar de uma
aguda queda no Produto Nacio-
nal Bruto (PNB) no 2o trimes-
tre, ainda acredita numa "re-
cessão moderada". E afirmou
que as industrias de automó-
veis, habitacional e da constru-
ção não continuarão retroce-
dendo segundo os atuais in-
dices. '

Governo dá
prazo para
a Chrysler

Washington — O Secretário
do Tesouro, O William Miller,
deu mais duas semanas de pra-
20 para que os credores da
Chrysler Corp cheguem a um
acordo sobre o plano de salva-
çáo da companhia, condição
básica para a liberação da 1*
parcela de 500 milhões de dóla-
res do total de 1,5 bilhões que o
Governo destinou à empresa.

O Secretário fez a afirmação
durante uma reunião em Wa-
shington, com cerca de 140 cre-
dores da Chrysler. Alguns ban-
cos europeus vinham colocan-
do obstáculos à execução do
plano, que depende da reestru-
turação do débito total da com-
panhla, que sobe a 4 bilhões 400
milhões de dólares.

Em Filadélfia, os acionistas
do First Pennsylvania, maior
banco do Estado que se encon-
tra em sérias dificuldades fi-
nancleras, aprovaram o pacote
de ajuda de 500 milhões de dó-
lares. A estatal Corporação Fe-
deral de Seguro do Crédito
(FDIC) entrará com 325 mi-
lhões e um grupo de bancos,
privados com o restante.

Miller disse que a administra-
çáo pretende manter sua atual
política fiscal e monetária, mas
foi contestado por vários parla-
mentares, entre eles o democra-
ta texano Iioyd Bentsen, que
pediu "uma profunda reforma
fiscal para relançar o pais". O
Secretário respondeu que o Go-
verno se opõe à redução dos
impostos enquanto a inflação
não for controlada.

O déficit comercial norte-
americano se reduziu a 1 bilhão
870 milhões de dólares em abril,
após ter sido de 3 bilhões em
março, graças principalmente à
baixa das importações de pe-tróleo, que foram as menores
desde maio de 1976. Um grupode 16 senadores apresentou on-
tem projeto criando diversos in-
centivos à exportação. "Preci-
samos de uma ofensiva expor-
tadora", explicou o republicano
por Delaware, William Roth,
acrescentando que, "em vez de
carros estrangeiros na América,
queremos carros americanos no
estrangeiro".

Café terá
sua empresa
em julho

Cidade do México—A multi-
nacional latino-americana a ser
criada pelos integrantes do
Grupo de Bogotá (inclusive o
Brasil) para atuar no mercado
cafeeiro controlará 54% da pro-
dução mundial e começará a
funcionar no Inicio de julho,
mas não se chamará Pancafé,
pois o nome já tinha sido regis-
trado no Panamá, informou o
diretor do Instituto do Café do
México, Manuel Agullera
Gomez.

Brasil, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Venezuela e Colômbia, os
integrantes do Grupo de Bogo-
tá, constituirão um fundo ini-
ciai de 500 milhões de dólares
(Cr$ 25 bilhões) para iniciar as
operações da companhia, que
será sediada no Panamá.

O objetivo é buscar evitar os-
cilações nos preços como as
ocorridas desde fins do ano pas-
sado, quando a libra-peso eus-
tava 2,05 dólares. Ela passou
depois a 1,56 dólares e voltou a
subir, sendo cotada atualmente
em Nova Iorque e Londres a
1,95 dólares. Agullera disse que
futuramente novas adesões se-
ráo examinadas.

Açúcar chega a 806
dólares a tonelada
no mercado externo

O preço do açúcar demerara
no mercado internacional che-
gou ontem a 788 dólares a tone-
tada, para entrega em setem-
bro, e a 806 dólares para outu-
bro, levando operadores de tra-
ding-companies, no Rio, a pre-
ver grandes lucros para o pais,
pois as exportações vêm sendo
feitas com preço a fixar. No
mercado de açúcar afirmava-se
que a alta se deve às compras
realizadas por países que tradi-
cionalmente exportam o produ-
to: a índia comprou 200 mil
toneladas; o México comprou
150 mil e acredita-se que pre-
tenda adquirir mais 500 mil to-
neladas; e da África do Sul che-
gam rumores de frustração de
safra.

As agências internacionais de
notícias, por sua vez, informa-
ram ontem, de Bruxelas, queautoridades da Comunidade
Econômica Européia garanti-
ram que não há perigo de escas-
sez do produto, embora admi-

tam que ao invés de subsidiar a
exportação, como vinham fa-
zendo, tenham passado a gra-
var as vendas de açúcar.

Acrescentaram as autorida-
des da Comunidade Econômica
Européia que não poderiamevitar uma redução de suas re-
servas de açúcar, pois o déficit
mundial na produçáo, este ano,
será de quatro a cinco milhões
de toneladas. Os especialistas
— segundo as agências interna-
cionais — acreditam que em
setembro as reservas mundiais
voltarão a aumentar, embora
fiquem ao redor de 26 milhões
de toneladas, contra 30 milhões
de toneladas em idêntico perio-
do do ano passado.

A produção de açúcar nos
países da Comunidade Econô-
mica Européia deverá situar-se
em torno de 10 milhões 800 mil
toneladas, e o consumo prova-
velmente ultrapassará 9 mi-
lhões 500 mil toneladas.

COMECE A&ORA A PREPARAR
UM NAT4L TRANG3ÜU.O.

ENCOMENDE SUAS
AGENRASAUROJ

Evite o corre-corre do
fim do ano. Encomende
agora suas agendas Auro.
Com os brindes garantidos,
só resta ter boas festas,

j^Éà
AGENDAS
RISQUE-RABISQUE
CALENDÁRIOS
PASTAS

Rua do Carmo,9-9? and.
Salas 902/903
Teh.:231 0576
231-1490,224-7303
Rio de Janeiro - RJ
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títulos públicos federais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O Departamento da Dívida Pública do BANCO
CENTRAL.DO BRASIL faz saber às instituições finan-
ceiras e ao público em geral que o COMUNICADO
DEDIP n? 796, de 26/05/80, se encontra à disposição
dos interessados em sua sede situada na Praça Pio X
n? 7 - 11? andar, no Rio de Janeiro, ou em suas repre-
sentacões regionais.

Referido COMUNICADO trata da oferta pública
semanal de LTN de 91 e 182 dias, no montante de
CrS 6.000 milhões, cujas propostas serão recebidas no
próximo dia 02/06, na forma e nas condições ali estabe-
lecidas.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1980.

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

José Pais Rangel
Chefe

Galvêas diz que o
déficit não exige
novas contenções JSf

Brasüia — Embora o défl-
cit da balança comercial nos
quatro primeiros meses do
ano tenha sido superior a 1
bilhão 800 milhões de dólares,
o Ministro da Fazenda, Ema-
ne Galvêas, disse ontem que
o Governo não cogita de ado-
tar qualquer nova medida pa-
ra limitar as importações.

Segundo ele, a partir do
momento em que as medidas
de contenção monetária co-
meçarem a surtir efeito, as
importações começarão a
cair. Ontem, o Ministro man-
teve reunião com o diretor da

Cacex, Benedito Moreira, e
com os empresários Humber-
to Costa Pinto Jr. e Paulo
Ferraz, membros do plenário
do Concex (Conselho Nacio-
nal do Comércio Exterior).

O Concex se reunirá na se-
gunda semana de julho e da
pauta deverão constar, entre
outros assuntos, a questão do .
custo dos fretes, transportes
das exportações e medidas
destinadas a simplificar a ati-
vidade dos exportadores, de
modo que sejam incrementa-
das as vendas de produtos
brasileiros ao exterior.

Cacex quer alternativa
que use menos energia

"O Brasil tem que buscar ai-
tentativas que consumam me-
nos energia, para reduzir as im-
portações. Nosso país tem quese descartar dos descartáveis,
não recicláveis — isqueiros,
fraldas, embalagens plásticas,latas para cerveja. Projetos co-
mo o da Mellta, que importa
papel para fazer filtro para coar
café, são perversos; e além dis-
so o café fica com gosto ruim"afirmou, ontem, o chefe do
Departamento de Máquinas e
Equipamentos da Cacex, Sr
Namlr Salek.

Ele resumiu as alternativas
que a seu ver poderão resultar
em diminuição das importa-
ções sem maiores problemas
para o país; frisando, entretan-
to, que "desacelerar a importa-
çáo sem desacelerar a econo-
mia é muito difícil, pois impor-
tà-se para desenvolver o Bra-
sil": 1 — abolir os descartáveis;

aproveitar os insumos nacio-
nais; 3—adotar alternativas de
menor consumo de energia,
usando mais o carvão mineral e
vegetal, álcool e gás de lenha."E preciso promover a con-
versão de energia e sua conser-
vaçáo — este ultimo é o cami-
nho mais rápido. Passar a in-
dústria de cimento do óleo
combustível, à base de petróleoimportado, para o carvão, é um
exemplo de conversão. Trocar o
isqueiro descartável — impor-
ta-se matéria-prima para fazer
o plástico e o gás—pelo fósforo,
pode ser um exemplo de con-
servação. Aumentar a utiliza-
ção de fibras artificiais no setor
têxtil parecia correta com o pe-
tróleo a dois dólares o barril;
mas é preciso usar mais as fi-
bras naturais com o petróleo a
30 dólares o barril" — frisou o
Sr Salek.

Em sua opinião os problemas
brasileiros começam com a alta
no preço do petróleo. "Se o Bra-
sil importasse menos 5 bilhões
de dólares de petróleo, este ano,

estaria em posição invejável" —
disse o dirigente da Cacex. Res-
saltou que a indústria automo-
billsttca, geradora de milhões
de empregos, "nào é causa de
problemas, é efeito", pois a difi-
culdade nacional não está no
combustível — "o Brasil tem
álcool" — mas sim na energia
industrial.

O Sr Salek admitiu que o
Governo está concentrando as
importações estratégicas em
poucas empresas, principal-
mente estatais, para ampliar o
poder de pressão nas negocia-
ções, conseguindo melhores
preços. Aço inoxidável, por
exemplo, é importado pela Ace-
sita e distribuído pelo Consi-
der; não ferrosos (alumínio,
chumbo, cobre, níquel e zinco,
principalmemte) pela Inter-
brás, Cobec e Vale do Rio Doce.
Sabe-se que os fertilizantes, por
sua vez, estão sendo Importa-
dos em maior escala pela Inter-
brás."Esse sistema evita, também,
a formação de estoques especu-
lativos" — acrescentou o Sr Na-
mir Salek. Quanto à crescente
importação da Petrobrás (fora
petróleo) e empresas de energia
elétrica, disse o dirigente da
Cacex que trata-se de equipa-
mento para a produção de óleo
na bacia de Campos, além de
diversas hidrelétricas, princi-
palmente Tucurui e Itaparica.

Sobre os acordos para partici-
pações em projetos industriais,
afirmou o Sr Salek que após
atingir índices de nacionaliza-
ção de 99,5%, como no setor de
transportes, a Cacex deseja na-
cionallzar, agora, a engenharia.
Admitiu, também, que algumas
empresas, como as multinacio-
nais do setor farmacêutico, pre-
ferem pagar todos os impostos
para importar equipamentos e
insumos sem submeter seus
projetos á Cacex, pois a mar-
gem de lucro lhes permite fazer
isso.

Calçadista denuncia
pressão americana

São Paulo — Uma pressão de
empresários norte-americanos
para que o Brasil só exporte
couro cru para os Estados Uni-
dos e não manufaturados, foi
denunciada ontem pelo presi-
dente do Sindicato da Indús-
tria de Calçados, Sr Sebastião
Bourbulhan. Acrescentou que"isso os Industriais não farão,
pois o manufaturado represen-
ta um maior valor agregado e
mais divisas para o pais".

Confirmou que "a Rússia já
comprou 40 mil pares de sapa-
tos brasileiros, através da Co-
mexport, uma trading compa-
ny que substituiu a Interbrás. A
trading estatal abandonou esse
tipo de exportação, mas agora
estamos reativando as vendas,
com boas possibilidades de su-
cesso. Hoje exportamos sapa-
tos brasileiros para 35 países,
entre os quais agora a Rússia se
inclui novamente".

O Sr Sebastião Bourbulhan
disse que não há, no momento,
problema de abastecimento de
couro cru para as empresas pro-
dutoras de calçados. O preço do
couro é elevado, mas o preço do
sapato está num bom nível, e
náo da para ninguém reclamar,
comentou. O preço do couro
cru, que era Cr$ 53 há dois
meses, é hoje de Cr$ 56.

"Temos condições de ampliar
nossas exportações e estamos
hoje atingindo 35 países. As ex-
portações crescerão 30% em re-
lação ao ano passado. Devere-
mos chegar a 500 milhões de
dólares, só em calçados. Se for-
mos computar outros manufa-
turados de couro, as exporta-
ções do setor atingirão a 900
milhões de dólares, contra os
600 milhões de dólares de 1979."

0 Metrô
aviso

COLETA PARA FORNECIMENTO DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CA-50A.

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO avisa
que se acha aberta a Coleta n° 05839310 para fornecimento de aço de
construção CA-50A, em diversas bitolas.

Poderão participar as empresas nacionais, com capital social integrando
igual ou superior a Cr$ 300.000,00, até a data de entrega dos documentos e
propostas.

As empresas interessadas poderão obter as Condições Especificas desta
Coleta, bem como obter informações e esclarecimentos complementais
nesta Capital, à Rua Luis Coelho, 197, sobreloja na Gerencia de Cornos
Departamento de Contratos, no horário comercial.

Os documentos e propostas referentes a esta Coleta, deverão ser
entregues até às 14:00 horas do dia 09 de junho de ! 980. nesta Capital, no
endereço acima mencionado.

iP

yr MATEMÁTICA

| FINANCEIRA E OPERAÇÕES
DATA: 11, 12 e 13 de junho

10CAL-. Rio Palace Hotel

FINALIDADE: Apresentar exercidos casos práticos e debater
sobre Juros Simples e Compostos — fórmulas e gráficos, Ju-
ros Exatos e Comerciais, Open Market, Descontos Bancários
— por dentro e por tora, Deságio. Antecipação de Juros. Tabe-
Ias Financeiras e'Calculadoras Eletrônicas. Juros Nominais e
Eletivos. Séries de Pagamentos — lipos. séries ordinárias,
perpétuas e de valores não constantes. COC. Financiamento
das Lojas Comerciais, Empréstimos Imobiliários, Amortização
de Empréstimos — condições, prazos, juros, Tabela Pnce, En-
dividamento da Empresa — carência e prazos de reembolso,
Inflação e Taxa de Juros, Aplicações com Correção Monetária,
Taxa de Rentabilidade em Investimento, Títulos de Renda Pe-
riodica, Aplicações no Mercado de Capitais.

PROFESSOR: Demetrio José Simões. Economista e Engennei-
ro, Mestre em Economia pela FGV Assessor Financeiro do
Banco Bozano Simonsen
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Carlos Valter, diretor de Exploração da Petrobrás, disse que os 500 mil
barris em 85 "podem náo acontecer, mas náo são um absurdo"

Petrobrás não garante
meta que Cais prometeu

Brasília — Dos 500 mil barris/dia de petróleo
que o Ministro das Minas e Energia, César Cais,
prometeu ao Presidente Figueiredo que a Pe-
trobrás estaria produzindo em 1985, a empresa
só pode garantir 374 mil até o momento. Os
outros 126 mil barris/dia teriam que ser ainda
descobertos. Essas informações sobre a produ-
ção, constantes do plano qüinqüenal 1980/85 da
Petrobrás, foram reveladas ontem pelo diretor
de Exploração, Carlos Valter Marinho Campos,
que depôs na CPI da Câmara dos Deputados.

Indagado, mais tarde, durante entrevista
com Jornalistas, se o número de 500 mil barris/
dia dado pelo Ministro era um número apanha-
do aleatoriamente, o diretor da Petrobrás disse
que não é bem assim, ponderando que "a meta
pode não ser atingida, mas é razoável e deve ser
perseguida. O Ministro não falou um absurdo",
disse. Acrescentou, entretanto, que, devido ao
prazo médio entre a descoberta de um novo
campo petrolífero e sua colocação em produ-
ção, de cinco a seis anos, a companhia só
poderá contar com uma produção de 500 mil
barris/dia em 1985 se os novos campos que
descobrir entrarem em produção através de um
sistema antecipado e não definitivo.

Novos critérios

O Sr Carlos Valter disse que o conceito de
poço comercial ou não modlflcou-se muito ulti-
mamente e hoje praticamente náo existe poço
produtor que possa ser considerado não comer-
ciai. "Desde que um poço (em terra) tenha
condições de produzir algum petróleo, nós o

estaremos colocando em produção. Podem ser
dois, cinco, 10 ou 20 barris/dia, náo Importa".

A propósito, lembrou que nos Estados Uni-
dos mais de 1 milhão de barris/dia de petróleo
sáo produzidos apenas com os poços chamados
strippcr wells, com produção abaixo de 10
barris/dia e média de 2,6 barris/dia. A média de
produção de todos os poços dos Estados Unidos
é de apenas .16 barris/dia.

Quanto à exploração no mar, os critérios
mudam um oouco, segundo disse. A comerciali-
dade de um poço depende muito das circuns-
táncias em que ele ocorre, como profundidade
da lâmina dágua, existência ou não de infra-
estrutura coletora na área, profundidade do
poço etc. Citou, por exemplo, que se o poço
1AP8-31A, na plataforma continental do Ama-
pá, a mais de 200 km da costa, produzisse, por
exmeplo, 400 barris/dia, não seria considerado
comercial.

Amapá
Explicando o fracasso daquele poço no

Amapá, que era tido como um produtor certo, o
diretor de Exploração da Petrobrás observou
que a razão do otimismo, até dele próprio, eram
as características do comportamento da perfil-
ração. Disse que o principal ponto que induziu
os técnicos a um otimismo prévio foi a resistivi-
dade apresentada nos exames, que era alta,
característica da existência de petróleo.

Entretanto, a água doce também causa re-
sistividade alta, idêntica ao petróleo, ao contra-
rio da água salobra ou salgada, cuja resistlvida-
de é baixa. "O líquido existente, infelizmente,
era água doce e não petróleo", comentou.

Veki trata do gás argentino

Buenos Aires — O presidente da Petrobrás,
Shigea_n Ueki, teve ontem uma prolongada
reunião com o novo presidente da empresa Oas
dei Estado, engenheiro Sérgio Martlni, para
tratar de provável aquisição pelo Brasil de gás
natural da Argentina. Hoje estará com o presi-
dente da empresa Yacimlentos Petrolíferos Pis-
cales, para analisar, entre outros assuntos, a
possibilidade de participação da Braspetro em
prospecçôes de petróleo na Argentina, na base
de contratos de risco.

Além dos contatos bilaterais com os respon-
soveis pelo setor na Argentina, o Sr Uekl está
aproveitando a 15* assembléia-geral da Arpei
(organismo de assistência reciproca das empre-
sas petrolíferas da América Latina) para con-
versar com os presidentes das companhias es-
tatals latino-americanas. "Pode parecer estra-
nho que o presidente da Petrobrás perca três
dias úteis fora do Brasil para participar dessa
reunião, mas, além dos assuntos específicos da
Arpei, esses contatos sáo muito importantes
para nossos negócios", disse o Sr Ueki.

O presidente da Petrobrás evitou fazer maio-
res comentários sobre as negociaçèos com a
Argentina para a aquisição de gás, alegando
que ainda faltam dados concretos. Sobre seu
encontro com o presidente da empresa Oas dei
Estado, disse o Sr Ueki: "Nós apenas lntercam-
blamos informações e resolvemos examinar
mais profundamente os aspectos técnicos e
econômicos desse assunto, pois já existe uma
decisão política neste sentido, a partir da decla-
ração conjunta do final da visita do Presidente
Figueiredo a Buenos Aires.""Nào se trata de um assunto simples, que
permita apenas pegar um mapa e traçar gaso-
dutos. Além disso, não podemos trabalhar com
reservas prováveis mas, sim, como reservas
provadas. Quero frisar, no entanto, que há uma
disposiçáo muito grande por parte do Brasil
sobre esse assunto, mas ainda existem pontos
de interrogação", acrescentou o presidente da
Petrobrás.

Disse ainda o Sr Shlgeaki Ueki que comis-
soes técnicas das empresas estatais de petróleo
dos dois países váo trabalhar nos próximos
meses para estabelecer os dados técnicos e

Rosental Calmon Alves
Corresponda nt*

econômicos que faltam para a concretização da
venda de gás.

Contratos de risco

Antes de começarem as atividades da as-
sembléia geral da Arpei, às 8h, o Sr Ueki terá
uma reunião com o presidente da empresa
petrolífera argentina, UPF, na sede dessa com-
panhia. As duas empresas já têm um importan-
te Intercâmbio há vários anos, que inclui uma
pequena exportação de derivados de petróleo
do Brasil para a Argentina. Agora, sobretudo
depois da visita do Presidente Figueiredo,
quando o assunto toi tratado no mais alto nível,
há um interesse de ampliar esse intercâmbio.

Um dos temas mais importantes que serão
tratados na reunião de hoje entre os presidên-
tes da Petrobrás e da YPF encontra-se a possi-
bilidade de a Braspetro vir a participar das
explorações petrolíferas na plataforma maríti-
ma da Argentina, na base de contrato de risco.
A YPF vai abrir nas próximas semanas concor-
rèncias de novas áreas marítimas no Sul do
país."Eu não posso dizer nada sobre o nosso
interesse. Eu sigo as opiniões dos nossos geólo-
gos", comentou ontem o Sr Ueki sobre a pqssi-
bilidade de a Braspetro entrar na próxima
concorrência de contrato de risco na Argentina.
Ele confirmou, entretanto, que a subsidiária da
Petrobrás já foi convidada por outras empresas
internacionais para participar desses trabalhos
em forma de consórcios.

O Sr Shlgeaki Ueki destacou também que
serão tratados outros temas de interesse das
duas companhias, como o intercâmbio Já exis-
tente no setor de derivados de petróleo e a
participação de empresas argentinas no esforço
brasileiro de busca de petróleo, na base de
contratos de risco. Atualmente, uma empresa
argentina já trabalha para a Paulipetro, porém
há mais tempo empresas deste pais já atuavam
no Recôncavo Baiano sob contrato de presta-
ção de serviços à Petrobrás na perfuração de
poços profundos.

Japão fornecerá plataformas
Brasüia — A Petrobrás assinou quinta-feira
última contrato para aquisição, junto às
empresas japonesas Mitsui e Mitsubishi, de
duas plataformas submersíveis de perfura-
çáo de petróleo no mar, no valor global de
120 milhões de dólares, revelou ontemfonte
da empresa.

As duas plataformas seráo construídas
com prazo de entrega de dois anos, a contar
da data de assinatura do contrato, e apre-
sentarão tecnologia de fronteira, pois terão
capacidade para operação em lâminas dá-
gua de até 460m com capacidade útil de
perfuração de até 6 mil 500m. Para se ter
uma idéia do que representa uma lâmina
dágua de 460m, só há poucos meses a Petro-

brás aventurou-se em lâminas dágua supe-
riores a 200m, na Bacia de Campos. Além
disso, as plataformas serão autopropulso-
ras, ao contrário das convencionais, que só
se locomovem mediante reboque.

Acrescentou, ainda, a fonte que o mais
interessante da transação é que o valor das
plataformas será pago integralmente em
mercadorias a serem importadas pelo Ja-
pão do Brasil. Afirmou também que as pia-
taformas de perfuração só não foram enco-
mendadas aos estaleiros nacionais por ab-
soluta falta de condições tecnológicas e de
prazo de entrega dentro dot' limites exigidos
pela campanha.

OPAEP ameaça elevar preços
Washington e Londres — Os preços do pe-

tróleo continuarão aumentando, se o mundo se
revelar incapaz de reduzir seu consumo, adver-
tiu ontem, em Washington, o Ministro do Petro-
leo do Kuwait, Xeque Ali Khalifa El-Sabah,
que é também o secretário-geral da Organiza-
çáo dos Países Árabes Exportadores de Petro-
leo (OPAEP).

O Xeque defendeu o uso do óleo como arma
política, caso fracassem os esforços para se
conseguir um acordo de paz abrangente no
Oriente Médio, com a participação dos palestí-
nos. "Se aumentar a instabilidade política (na
região do Golfo Pérsico), acho que deveríamos
usar todos os instrumentos à nossa dlsposi-
çáo", afirmou El-Sabah.

O Ministro do Petróleo da Arábia Saudita.
Xeque Ahmed Zaki Yamani, admitiu que seu
país chegou a pensar em elevar novamente seu
preço, para 30 dólares o barril, numa manobra
destinada a facilitar a reunificação, mas após os

aumentos decretados pelos demais países
membros da OPEP, nos últimos dias, nào acha
possível ir além dos atuais 28 dólares o barril.

Em entrevista ao jornal árabe Asharq Al-
Awsat, Yamani previu um superávit crescente
na produção de óleo (em relação à demanda) e
um possível colapso nos preços, "o que se
constituirá num grave choque para os países
exportadores que só poderá ser evitado se a
OPEP agir rapidamente para unificar os pre-
ços". A Organização examinará o problema no
dia 9 de junho, em Argel.

A Grã-Bretanha elevou ontem em dois dóla-
res, para uma faixa entre 35,70 a 36,25 dólares, o
barril do óleo que extrai do Mar do Norte, em
decisão que não chegou a surpreender, já que
os britânicos costumam seguir a cotaçáo do
óleo nigeriano bonny light e a Nigéria na sema-
na passada acompanhou a maioria dos mem-
bros da OPEP que aumentaram os preços.

Reserva de petróleo é
1,2 bilhão de barris,
diz Aureliano na ESG

Ninguém pensa substituir o
carvão por óleo, diz Ermírio

O Vice-Presidente Aurella-
no Chaves declarou ontem
em entrevista coletiva conce-
dida ontem na Escola Supe-
rior de Guerra, após sua con-
ferencia sobre A Conjuntura
Energética, que as atuais re-
servas de petróleo no Brasil
são de 1 bilhão e 250 milhões
de barris. Até 1985, ele espera
que nossa produção chegue a
350 mil barris, e com otimis-
mo 500 mil.

Ele acredita que o Governo
está disposto a manter as
eleições diretas para governa-
dor em 1982, e mesmo sendo a
favor das eleições municipais
para este ano acha que a
questão cabe ao Congresso.
Enfatizando a necessidade de
adoção de novas formas de
energia, o Vice-Presidente
nào quis falar sobre o progra-
ma nuclear.

FONTES ALTERNATIVAS

O aspecto principal da con-
ferencia foi a necessidade de
substituição do petróleo por
recursos nacionais, como o ál-
cool, carvão mineral e vegetal
— para os quais se estudam
formas de redução de seus
aspectos poluentes e de des-
matamento—energia hídrica
(o Brasil, África Equatorial e
Sibéria possuem o maior po-
tencial do mundo) e solar,
ainda em menor escala. "É
Importante avaliar as fontes
disponíveis sob o ponto-de-
vista de crescimento e de-
manda. Há que se levar em
conta a demanda cresce por-
que o pais se está desenvol-
vendo, ou por uma má utiliza-
ção. Por isto ajusta avaliação
requer uma co-relação entre
energia e PIB (Produto Inter-
no Bruto).""Tanto é verdade" — prós-
segue — "que os países mais
industrializados do mundo
estão preocupados na conser-
vação de uma fonte nova e
expressiva de energia, parti-
cularmente os Estados Uni-
dos e Japão, que tèm perspec-
tivas de elevar o Índice de
utilização de processos mais
avançados tecnologicamen-
te, de forma mais racional e
econômica possível. O consu-
mo de 4 milhões de barris por

dia nos Estados Unidos repre-
senta 20% de economia."

A atenção prioritária do
Conselho Nacional de Ener-
gia, do qual Aureliano Cha-
ves é presidente, se dirige pa-
ra o Proálcool, que se propõe
a atingir a meta de 10,7 bi-
lhões de litros em 1985, além
de aumentar a oferta de car-
vão mineral nacional. "O Go-
verno buscou um elemento
que oferece razoáveis pers-
pectivas de reduzir nossa de-
pendência do petróleo: o eta-
nol, optando pela maneira
com a qual está mais famüia-
rizado, basicamente através
da cana-de-açúcar. Isso não
impede que possamos utilizar
outras fontes, como a man-
dioca, babaçu, madeira e cas-
ca de arroz. A meta de 10,7
bilhões corresponde a 170 mil
barris de petróleo."

O Vice-Presidente explicou
ainda que o Presidente criou
a CNE (Comissão Nacional de
Energia) para oferecer ao Go-
vemo uma assessoria de alto
nivel, e náo um órgão de exe-
cução, "uma vez que ela é
formada por ministros, ór-
gãos envolvidos em energia e
pelo setor privado" Conside-
rou também que, se as pers-
pectivas para 1985 não são de
euforia, "são de razoável con-
fiança. Com a produção inter-
na de 350 mil barris por dia—
podendo chegar a 500 mil —
previstos para 1985, e com o
desenvolvimento de novas
fontes de energia, estaremos
importando um pouco menos
do que importamos agora".

Na entrevista coletiva con-
cedida á imprensa, o Vice-
Presidente considerou viável
a exportação da tecnologia
desenvolvida pelo Proálcool,
acrescentando que em função
da greve do ABC paulista é
possível que sobre álcool.

A respeito das eleições mu-
nicipais, lembrou que sua pri-
meira declaração foi favorá-
vel à realização ainda este
ano, "mas estamos diante de
uma nova realidade. O pro-
blema agora são os prazos
dados pela legislação eleito-
ral em vigor. O Congresso
tem que estudar a questão, e
só ele poderá chegar a algu-
ma conclusão".

Sào Paulo — "Nada se está
fazendo no país para que efeti-
vãmente o carvão substitua o
óleo combustível. A lavra do
carvão é assunto sério e que
leva multo tempo", denunciou
ontem o empresário Antônio
Ermírio de Morais, diretor-
superintendente do Grupo Vo-
torantim, ao comentar "a falta
de Infra-estrutura para que a
substituição do óleo combusti-
vel aconteça de fato e não fique
apenas nos planos".

Disse ainda que "no caso do
carvão, a solução hoje está sen-
do a de cada um por si e Deus
por todos. Náo há outra solu-
çáo. Isso ocorre devido à confu-
são armada no setor por pes-
soas que náo sáo do ramo, e que
não entendem do assunto".
Disse ainda que "o Grupo Voto-
rantlm está aguardando a defl-
niçào das regras do jogo para
entrar no Projeto Albrás".

MUITA CONFUSÃO

Para ele, "é Importante que o
Governo defina as regras do
jogo para que o Grupo Votoran-
tim comece a participar do pro-
jeto de produção de alumínio
da Albrás. Afinal de contas, é
um investimento de 500 mi-
lhões de dólares, onde só entra-
remos quando houver uma defi-
niçâo".

"O Projeto Albrás tem capa-
cidade de produção de 500 mil
toneladas/ano Inicialmente. Es-
tive na regiáo no final da sema-
na e quando retomei nào cons»-
gui obter as Informações qüe
desejava. Há muita confusão.
Os japoneses estimaram sua
participação no projeto em 700
milhões de dólares, o que mos-
tra que náo errei quando flze-
mos nossa estimativa de invés-
timento"

Disse também que estava
surpreso com uma informação
de que "os japoneses Iriam tra-
zer do Japáo uma fábrica de
alumínio desativada, pois a Va-
le do Rio Doce não teria recur-
sos para investimentos nessa
parte Inicial do projeto, ficando
tudo por conta dos estran-
gelros".

Confirmou que realmente é
Intenção do Projeto Albrás dar
ao grupo Votorantlm a priori-
dade no atendimento ao merca-
do interno e aos japoneses, a
área externa, com a expor-
tação.

MAXIDESVALORIZAÇÀO

O Sr Antônio Ermirio de Mo-
rais disse ainda que "nào havia
outra alternativa ao Governo
senão elevar as tarifas de ener-
gia elétrica. A Eletrobrás está
com uma dívida externa de 7

bilhões de dólares e precisa de
recursos para atender os seus
compromissos"."Ao final do ano, o Governo
promoveu um reajuste nas tari-
Cas de energia elétrica, mas em
seguida aplicou a maxldesvalo-
rização do cruzeiro, que deixou
a situação como antes. Pelo
menos no reajuste de preços de
agora, o Governo promoverá
uma taxação menor da energia
consumida nas residências",
afirmou.

Ele considerou que "a situa-
ção da economia nacional no
segundo semestre será bem di-
flcll. Temos que levar em consi-
deraçáo a Inflação Interna e a
externa. Há uma Inflação gene-
ralizada no mundo e eu senti
Isso nessa viagem que fiz à Eu-
ropa"."Só que lá fora eles manipu-
Iam os dados de uma maneira
total. Aqui o Governo está pra-ricamente Impedido de mani-
pular os dados, caso contrário a
imprensa denuncia. Lá fora é
vergonhoso mesmo", destacou
o diretor-superintendente do
Grupo Votorantim.

O Sr Antônio Ermirio disse
ainda, a respeito da situação do
Plano de Carvão, que para ele
não está funcionando, que "a
mineração no Brasil nào é leva-
da a sério. Da mineração e do
subsolo é que saem a riqueza da
nação".
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Dados básicos do
crescimento significativo

doCommerzbank
noanode1979

O ativo do grupo ultrapassou 100 bilhões de marcos alemães
A expansão internacional continua
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Ü balanço consolidado do Commerz-
bank 'aumentou, em l')7(). de 13,6 %
ultrapassando o total de 100 bilhões de
marcos alemães.

A base da situação financeira e da
posição no mercado dbCómmerebank,
ú n. d òs" trêsgrândès" bancos comerciais
da Alemanha Ocidental, consiste numa
clientela de 2,5 milhões de pessoas.
130.000 acionistas nacionais e estran-
geirose um quadroadministralivocom
aproximadamente 22.000 pessoas.

Durante o ano passado, marcado
por uma dura luta em busca cie consoli-
daçãode mercadoem vistada reduzida
margem de juros, o Commer/bank
pôde continuar na sua trajetória em
vias de um crescimento maior. Adiver-
sjlicação da clientela internacional
colaborou para esta expansão.

O Banco já se encontra defini.jV;
amente bem estabelecido na Europa
Ocidental. Em 1979 buscou-se a e\-
pansão em outros continentes. Na
América do Norte a presença do
Commer/bank loi marcada pela aber-
tura de uma agência em Atlanta e de
um escritório de representação em
Toronto. No sudeste asiático loi aberto
um banco comercial em Singapura e
uma filial em Hong Kong iniciou as
suas operações.

Em 1980 o.Commerzbànk se firmará
ainda mais como um grande banco
operador nos diversos paises du Europa
Ocidental abrindo filiais em Madrid c
em Barcelona. O tolal das agências na
Europa será assim de nove. O banco
esta atualmente presente em 34 paises
do mundo inteiro com umas 75 filiais,
escritórios de representaçãoe participa-
ções.

Tópicos do balanço consolidado
Balanço anual

.inhillitk.d. marcos alemães

l')7') I97K

Total do alivo 100.299 88.009
Tolal d. depósitos e
de fundos de empréstimo 95.955 84.143
Total de créditos 68.093 57.627
Capiiale reservas 2.744 2.370

Para informações mais detalhadas
dirigir-se a: WemerTutliies. Commeiv-
bank Representação Ltda.. Caixa Postal
9I0-ZC-00.20000 Rio de Janeiro - RJ.
Tel.: 231-0623. Telex: 2121430 coba br
Alexander Gregor, Commer/bank
RepresentaçãoLtda..Caixa Postal7441,
01000 São Paulo-SP. Tel.: 373946,
342487,Telex:ÍÍ 22527 embk br

COMMERZBANK Ét
Aucneias ou subsidiárias: Amsterdã. Antuérpia. Atlanta. Bruxelas. Chicago. Muni; Konií. Londres.
I.u.vçmbiirjjo, Madrid. Nova Iorque. Paris. Roterdã». Singapura. Tóquio. Escritórios de r.nreseiilacão:
Beinit, Buenos Aires. Cairo. (,'aracas, Copenhague. .laçaria. Joanesburgo. Liinà. Madrid. Manama
iBaréni). Cidade do México, Mosco». Rio de Janeiro. São l'ai,lo. Sidney. Teerã. Tóquio, lorõnlo.

Windhoek.

turopartners: Banco di Roma Banco Hispano Americano Conuner/.bank Crédil l.yonnais.

¦¦r -.-. i-y-SV**? *;* "T, $%S$ "?*i **? **í 'í r-% .--- i\ ¦



22 — ECONOMIA JORNAL DO BRASIL D quinta-feiro, 29/5/80 D 1° Caderno

Cantídio não
quer Galvêas
processado

Brasília — O vice-lider do Go-
vemo, Deputado Cantídio Sam-
paio, ao defender ontem da tribuna
na Câmara, o Ministro da Fazenda,
Sr Ernane Galvêas, do episódio da
venda das ações da Companhia Va-
le do Rio Doce, desafiou o Deputa-
do Alberto Goldman (PMDB-SP) a
abrir mão do processo contra o Mi-
nistro por crime de responsabilida-
de, via Câmara dos Deputados, e
ingressar com uma ação popular,
no judiciário.

Disse que em conseqüência da"insegurança" dos fundamentos da
acusação é que o parlamentar opo-
sicionista preferiu o processo via
Câmara, "sabendo de antemão que
havia a barreira intransponível dos
2/3 de deputados para sua aprova-
ção". "Por estar certo de seu maio-
gro — disse — é que Goldman diri-
giu-se à Câmara, onde, se vencesse
a preliminar da competência, sabia
impossível obter o quorum para
que fosse a denúncia considerada
procedente e encaminhada ao Su-
premo Tribunal Federal"

Decisão
O deputado Cantídio Sampaio,

sem conceder apartes, repetiu o ar-
gumento de que o Banco Central,
no caso das ações da Vale, funciona
como simples agente do Poder Exe-
cutivo, "não decidindo nada, mas
apenas cumprindo decisões supe-
riores, se transformando assim em
supervisor da venda que na verda-
de é efetivamente realizada por
uma corretora de grande porte, tu-
do isso na forma dos artigos 60,61 e
Lei 4728/65".

Para o vice-líder do PDS, con-
fundir o Poder Executivo da União,
autorizado a vender ações de sua
propriedade, com o Banco Central
e as instituições financeiras que
não podem fazê-lo e nem mesmo
até subscrevê-las sem autorização
do Conselho Monetário Nacional,"é realmente uma acrobacia herme-
nêutica das mais arrojadas".

Segundo o Deputado Cantídio
Sampaio, ninguém de "boa fé" po-
dera acusar de negligente ou falar
em omissão do Ministro da Fazen-
da que "escolhe a época própria
para alienação das ações, a conjun-
tura favorável, o mercado de capi-
tais em elevação e, além de selecio-
nar uma ação sob forte pressão de
alta, toma rigorosas medidas para
evitar manipulação, não revelando
o montante de todas as vendas,
nem mesmo à corretora especializa-
da incumbida de realizá-la".

Bolsa perde 4,1% sob
rumores de "pacote"

e demissão de Delfim

Salvador/Foto dn Gtldo Limo

A Bolsa do Rio, ontem, fe-
chou em baixa de 4,1%, sob a
influência de boatos sobre a de-
cisão do Govemo de baixar um
novo pacote econômico e pro-
ceder a alterações em Ministé-
rios da área econômica. O pre-
gáo transcorreu normalmente
até as 12 horas, quando opera-
dores e corretores receberam
informações sobre a possível
demissão do Ministro do Plane-
jamento, Delfim Neto, desmen-
tida, depois, pelo porta-voz do
Palácio do Planalto.

Segundo corretores, com os
boatos, vários investidores can-
celaram ordens de compra de
ações. E a maioria dos papéis
foi atingida pelo nervosismo
dos clientes. O índice Geral de
Lucratividade (IBV) médio re-
gistrou baixa de 3,4%, acusan-
do a desvalorização de 6,30%
nas ações preferenciais de Vale
do Rio Doce e de 5,88% em
Petrobrás PP. O volume à vista
da Bolsa do Rio foi de Cr$ 291
milhões e, no mercado futuro,
os negócios alcançaram Cr$ 1

bilhão 406 milhões (82,2<7r do
total diário).

As ações preferenciais de Va-
le do Rio Doce concentraram
27,7% dos negócios no mercado
à vista A cotação de Vale PP
fechou a Cr$ 9,90, bem próxima'
da mínima, de Cr$ 9,80. No mer-
cado futuro, Vale PP chegou a
ser cotada a Cr$ 12,40, mas, no
fechamento das transações pa-
ra junho, o preço caiu para Cr$
10. Para agosto, a última cota-
ção foi idêntica à mínima: CrS
11,10. O volume de negócios
com Vale no futuro somou CrS
527 milhões.

O comportamento das ações
preferenciais de Banco do Bra-
sil acompanhou a tendência do
pregão. Depois de alcançar o
preço máximo de Cr$ 3,97, a
cotação de fechamento situou-
se em Cr$ 3,60, cotação mínima
do dia. Também nas operações
a futuro para junho, BB PP foi
cotada a CrS 3,60. Para agosto,
realizaram-se os últimos nego-
cios a CrS 4,22.

Cemig diz que os
16% não satisfazem
Belo Horizonte — O presidente da Cemig (Centrais

Elétricas de Minas Gerais) Francisco Afonso Noronha, ao
comentar ontem o reajuste médio de 16% para'as tarifas
de energia elétrica, acusou o Govemo de não estar
cumprindo a lei ou os contratos de financiamentos
externos firmados pelo setor e nos quais ele é o garanti-
dor. Os contratos prevêem uma remuneração média de
10% para as empresas.

"O Govemo federal garante ao BIRD e BID, nos
contratos de empréstimos, que Irá curnrpir a lei e náo o
faz. Com o aumento de 16%, o setor terá, em média, uma
remuneração de 4,2%, bem inferior ao limite fixado."Ontem, a Cemig realizou assembléia geral extraordiná-
ria para incorporação da CME Companhia Mineira de
Eletricidade) de Juiz de Fora, e, com a subscrição de suas
ações, aumentou seu capital para Cr$ 24 bilhões 940
milhões.

O Sr Afonso Noronha, acompanhado do vice-
presidente Paulo Mafra, afirmou, em entrevista, que o
mercado da Cemig cresce 15% ao ano e isto exigiria um
nível de remuneração de 22% para que a empresa pudes-
se atender aos seus investimentos, contando-se também
com um percentual de 20% de financiamentos externos."O reajuste é pequeno para a Cemig, embora ela deva
contar, em média, com um aumento e 18%, em função e
ter no setor industrial 75% de seu mercado."

"As empresas de energia elétrica contam com três
tipos de fontes de recursos: as tarifas, o aporte de capital
do Estado e Eletrobrás e os financiamentos. A tarifa já
significou cerca de 70% a 80% do total e hoje abrange
somente 40% dos recursos gerados na Cemig", disse o
vice-presidente Paulo Mafra.
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A sonda sai do porto de Aratu e se destina à Bacia de Campos

Equipetrol embarca Ia das
quatro sondas para Petrobrás

Salvador — Começou a ser embarca-
da, ontem, no Centro Industrial de Ara-
tu, a primeira das quatro sondas modula-
das encomendadas pela Petrobrás ao es-
taleiro da empresa Equipetrol, para per-
furacão de poços e produção de petróleo
na Bacia de Campos e no campo de
Xaréu (CE). O deslocamento da sonda
para o Rio de Janeiro vai durar dois
meses e cada uma representa Investi-
mento de 18 milhões de dólares.

O Início do embarque da sonda modu-
lada foi presenciado pelo ex-presidente
da Petrobrás, General Arakem de Olivei-
ra, representando o Sr Shlgeaki Ueki, e o
Governador Antônio Carlos Magalhães.
O diretor da Equipetrol, Tobias Capelo-
wicz, manifestou preocupação com o do-
minio do mercado do setor de sondas
pelas empresas estrangeiras, "algumas
nitidamente cartelizadas", acentuou.

Nacionalização

Disse o diretor da Equipetrol, uma
empresa de capital essencialmente na-
cional e com 70% de tecnologia brasilei-
ra, que o estaleiro de produção de sondas
corre o risco de diminuição da produçáo
em face das pressões das empresas es-
trangelras, sobretudo contra a exporta-
ção desses equipamentos para a China,
Peru, México, Chile e Estados Unidos.

Defendendo o que é produzido por
empresas brasileiras, "sem os tolos pre-
ceitos do liberalismo tão apregoado por
essas mesmas fontes estrangeiras de in-
teresses", salientou a perda de divisas
para o pais, a diminuição dos empregos
diretos e indiretos e a transferência "ca-

muflada ou não" de royalties e lucros
para o exterior, caso essas empresas atin-
jam seus objetivos monopolistas.

O General Araken de Oliveira, em
nome do presidente da Petrobrás, desta-
cou "o orgulho da Petrobrás quando se
vê esse equipamento sendo produzido
por empresas nacionais" e afirmou que a
empresa estatal mantém a política de
nacionalizar cada vez mais os seus equi-
pamentos de produçáo petrolífera. Ele
também agradeceu aos técnicos pela
participação no esforço de nacionaliza-
ção dos equipamentos.

A construção de sondas moduladas
representa, segundo o diretor da Equipe-
trol, a ocupação de um espaço produtivo
pela empresa privada nacional. Quatro
delas foram encomendadas pela Petro-
brás e serão instaladas nas plataformas
construídas no estaleiro de São Roque,
pertencente à Petrobrás, para os poços
da Bacia de Campos.

Cada sonda possui nove módulos, que
serão transportados em barcaças para
montagem nos poços de Garoupa, En-
chova e Namorado I, da Bacia de Cam-
pos, e Xaréu, na plataforma continental
do Ceará. A construção de uma sonda
representa investimento de 18 milhões
de dólares e 85% dos equipamentos são
de tecnologia nacional.

A sonda possui uma casa de força com
capacidade de 4 mil e 700 H.P. de poten-
cia, alojamento para 60 pessoas, tanques
para armazenamento de fluidos necessá-
rios à perfuração e clmentaçào de poços,
além de perfurar ate 6 mil metros de
profundidade. Após o embarque nas bar-
caças, a sonda será transportada para
Campos, durando a viagem 60 dias.

Philips Morris lança o
cigarro Ipanema Lights

Sào Paulo - A partir de hoje
o fumante carioca terá, para
sua escolha, mais uma marca
de cigarro, o Ipanema Lights,
que será vendido a CrS 24 o
maço O lançamento oficial do
produto foi ontem, pela Philips
Morris, nesta Capital. A venda
será estendida ao resto do Bra-
sil a partir da próxima semana.

Segundo a empresa, seu lan-
çamento abre novo segmento
no mercado brasileiro, a de ei-
garros Lights, que 

"é a nova
tendência mundial, com teores
moderados de nicotina e alça-
tráo" Esse tipo de cigarro ab-
sorve, atualmente, 40% do me-
cado norte-americano e 25% do
mercado da Alemanha Oci-
dental.

A Philips Morris brasileira ex-
plicou que, após 9 meses de
pesquisas, detectou "o segmen-
to Lights. identificando-o por

um vácuo existente entre o Ga-
laxy e os cigarros tradicionais".
Entre seus principais produtosatuais estão os cigarros Marlbo-
ro (o mais vendido no mundo);
Galaxy Parliament, Benson &
Hedges Gold; Benson Si Hed-
ges Menthol; EUa e Monterey.
O Investimento inicial da em-
presa para o lançamento do no-
vo produto atingiu a CrS 20
milhões. Ela absorve, atual-
mente, 7,8% do mecado brasi-
leiro de cigarros. Seu fatura-
mento em 1979 chegou a CrS 6
bilhões 267 milhões.

A Philips Morris informou
que, no prazo de 5 dias, os 33
mil pontos de venda do Rio
estarão com o cigarro Ipanema
Lights ã disposição dos consu-
midores Para isso, toda a equi-
pe de distribuição foi mobiliza-
da, com mais de 100 homens e
70 carros.

O Departamento Agrope-
cuário da Hoechst do Brasil
está lançando no mercado na-
cional um novo herbicida —
Hoefenox — especialmente In-
dicado para a cultura do arroz,
e que já foi utilizado em peque-
na escala na safra 79/80 no Rio
Grande do Sul e Sáo Paulo.

A Marcopolo S/A Carroce-
rias de ônibus informou á Boi-
sa que. na assembléla-geral or-
dinária realizada na semana
passada, ficou resolvida a dis-
tribuiçáo de um dividendo a
todas as ações, no valor de Cr$
0,15 por ação. Na assembléia-
geral extraordinária realizada
no mesmo dia, decidiu-se au-
mentar o capital social, através
da incorporação de reservas,
com a distribuição de bonifica-
ções de Cr$ 0,07 para cada ação,
elevande-se o seu valor nomi-
nal para Cr$ 2,00.

A Associação Brasileira de
Fundição vai promover, nos
dias 3 e 4 de dezembro, em Sáo
Paulo, a 1* Conferência sobre
Tecnologia de Fundição, reu-
nindo especialistas do setor
para debater detalhadamente
todos os aspectos fundamen-
tais da engenharia de fundição
de metais não ferrosos.

De 17 a 19 de junho será
realizada, no Rio, a Ia Plenind
— Reunião Plenária da Indús-
tria do Estado do Rio de Janeí-

ro — promovida pela Federa-
çào das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro e pelo Centro
Industrial do Rio de Janeiro,
com o objetivo de examinar os
problemas de maior relevância
para a região e oferecer suges-
toes práticas para o desenvolvi-
mento do Estado.

O Banco Aplik inaugura ho-
je, às 17h, a segunda agência no
Rio de Janeiro, à Avenida Nos-
sa Senhora de Copacabana,
903. Esta é a sétima agência do
Banco Aplik, que possui três
em Sào Paulo, duas em Belo
Horizonte e outra no Rio. O
banco, de origem mineira, tem
quatro anos de existência e um
patrimônio contábil superior a
CrS 180 milhões. Especializado
no atendimento de pequenas e
médias empresas, em crédito
rural, e no financiamento pré-
exportação, com a inaugura-
çáo da nova agência carioca
começa a trabalhar também
com cheques especiais.

Amanhã, às llh, em Ampa-
ro, São Paulo, será apresentada
a um grupo de autoridades e
empresários a maior incubado-
ra do mundo, com capacidade
para incubar 150 mil ovos em
cada 21 dias, integralmente
projetada e construída no Bra-
sil, pela CASP, que vem se dedi-
cando à produção de equipa-
mentos para agropecuária des-
de 1936.

Cotações da Bolsa de São Paul,

<u;ào Abert. Méd. Ftch. Ouant.
1000

Acesita op 2,25 2,18 2,19 11.434
Aqos Vill op 1,42 1,42 1,41 189
Aços Vill pp 1,78 1,81 1,80 3 969
Alpargnlas op 4,65 4,65 4,65 102
Alpargatas op 4,05 4,05 4,05 71
Alpargatas pp 4,40 4,42 4.45 348
Alpargatas pp 3.85 3,75 3.75 43
Amazônia on 0.75 0.75 0,75 29
And.Clayton op 3,45 3,63 3,65 234
Anhangucra op 1,30 1,27 1,25 260
Antarct Nord op 2,08 2,08 2,08 1.000
Anotarei Nord pp 2,51 2,51 2,51 150
Ahtarctica op 1,70 1,70 1,70 46
Aparecida pp 1,85 1.85 1,85 50
Arno pp 4,80 4,94 4,95 1.595
Ailox pp 4,70 4.67 4,62 577
Arthur Longe op 2,70 2,70 2,70 13
Alma op 2,00 2,00 2,00 200
Auxiliar, pn 0,88 0.88 0,88 532
Bandeirantes on 0,70 0,70 0,70 50
Bandeirantes pp 0,89 0,89 0,89 5.293
Banespa on 0,82 0.82 0,82 53
Banespa pn 0,91 0,92 0,92 91
Banespa pp 0,98 0,97 0.97 9.111
Bangu P Indl pp 1,15 1,15 1.15 649
Bardella pp 4,80 4,89 5,00 351
Belgo Mineir ap 4,00 3,96 3,88 964
BeiKonex pp-' 0,85 0,88 0,93 18
Bic Monark op 1,95 1,98 1,98 201
Brad Invest on 3,50 3,50 3,50 16
Brad Invest pn 3,50 3,50 3,50 158
Bradesco on 2.32 2,33 2,35 3.896
Bradesco pn 2,33 2,34 2.35 2.314
Bralima op 1,80 1,80 1,80 175
Bralmra pp 1,75 1,75 1,75 385
Brasil on 3,65 3,42 3,30 603
Brasil pp 4,00 3,86 3,70 9.030
Brasilii op 4.25 4,29 4,30 60

Brasil Juta pp 4,50 4,50 4,50 2
Brosmotor op 4,30 d,30 4,30 71
Bnnq Mimo pp 3,90 3,90 3,90 1.000
Caacjue pp 5,30 5.30 5,30 150
Cal Brasilia pp 2,80 2,77 2.75 45
Cam Corrêa pp 1,75 1.75 1,75 100
Casa Anglo.op 2,15 2.15 2,15 1.445
Casa J Silvo pp 3,70 3,70 3,70 80
Celm op 3.05 3.05 3,05 1.000
Cemig pp 0.80 0,80 0,80 800
Cemig pp 0,55 0,55 0.55 220
Cerv 

"Polar 
op 2,10 2,10 2,10 517

Cesp pp 0,90 0,90 0,88 4.596
Clropeco pp 6.20 6,20 6,20 15
Cim Aratu op 1.15 1.14 1.15 715
CimCauepp 2.41 2,51 2,55 649
Cim Gaúcho pn 2,50 2,50 2,50 4.123
Cm, Itau pp 3,70 3,72 3,75 1.041
Gmct op 5,80 5,80 5,80 7
Cimentai op 1,60 1.60 1,60 688
Cimentai pp 2 15 2,15 2,20 579
Cimentai pp 1,16 1,19 1.20 130
Cobrasler pp 1,18 1,18 1.18 200
Cobrasma op 2,65 2,65 2,65 8
Cobrasma pp 2,85 2.85 2,90 340
Cobiasma pp 2,65 2,65 2.65 30
Com c Ind SP pn 1,00 1.00 1.00 64
Com I B Inv pn 3,00 3,00 3.00 5
Conccetex pp 2,00 2,01 2,03 2.856
Conlrio pp 2,50 2,49 2,45 39
Cônsul op 5.62 5.61 5.61 15
Cônsul pp 6.06 6,11 6,12 290
Copos op 2,60 2.78 2.80 176
Copas pp 3,30 3,27 3.40 1.801
Gemer op 2.20 2.20 2.20 2.050
Gemer pp 2,30 2.30 2.30 50
Gemer pp 2,30 2.30 2,30 50
Cruzeiro Sul pp 4,40 4,41 4,45 1.198
Dist Ipirang pp 4,20 4,18 4,15 999
Duratex pp 4,70 4,73 4,75 285
fcconomico pn 1,75 1,76 1.76 17
tlekeiroz pp 2,50 2.61 2,70 1.123
Eletrobrás pp 1,45 1.45 1.45 44
Eletrobrás pp 2,00 1.97 1,96 1.915
Eleiromar op 2.14 2,10 2,10 559
Eletromor pp 2,10 2,06 2.05 200

Eluma pp 3,00 2,98 2,99 3.514
Engesa op 12.99 13.00 13,00 150
Engcsa ppa 13,50 13.50 13.50 10
Ericsson op 1,70 1.65 1,65 415
Est Paraná pn 1,40 1,40 1,40 10
Estrela pp 5,55 5,55 5,55 105
Fob C Renoux pp 2.80 2.80 2,80 105
Fer tom Bras pp 2.20 2.20 2.20 42
Feibasa pp 4,60 4,60 4.60 504
Fcrbasa pp 2.96 2,96 2.96 270
Ferro Bras pp 1,70 1,70 1,70 50
Ferro Bras pp 1,45 1.36 1,40 340
Ferio Ligas pp 2,25 2.28 2,30 200
Fibam pp 

• 2.60 2,60 2,60 15
Fin Bradesco pn 2,00 2 00 2 00 15
Ford Brasil op 10.50 10,50 10.50 318
FraiKes Bras on 1,95 1.95 1.95 50
&íHfé Tupy pp 2.55 2,54 2.52 200
Guararapes op 6.50 6,50 6,50 1.029
lapop 2.65 2.65 2,65 1.212
Ibesa ppb 1.90 1.92 1,92 1.430
Ind Hering pp 8,10 6,10 6.11 161
Ind Villctes pp 2,70 2,70 2.70 692
Inds Romi op 1,80 1,80 1,80 22
Inds Romi pp 1,75 1.75 1.75 1.210
llcubanco on 1,70 1,70 1.71 6
lloubanco pn 1,44 1,44 1,46 2.824

Ação

Itaubanco pn
Itausa pp
J H Santos op
J H Santos pp
Korsten pp
Lark Maqs pp
Üght on
Light op
Light op
Lobtas op
Lobras pp
Lojas Americ op
Madeirit pp
Magnesita op
Magnesita pp
Manali pp
Ma na sa pp
Mangels Indl op
Mannesmann op
Mec Pesoda pp
Melhor SP op

Melhor SP pp
Mendes Jr pp
Merc S. Poulo on
Merc S. Paulo pn
Merc S. Paulo pp
Mesbla op

Met Gerdau pp
Michelerto pp
Moinho Lapa pp
Moinho Sant op
Montreal op
Montreal pp
Nacional on
Nacional pn
Nakata pp
Nordon met op
Noroeste tst pp
Nova America pp
Olvebra pp
Orniex pp
Paul F Luz op
Perdigão pp
Pérsico pn
Petrobrás on
Petrobrás pp
Phebo op
Pir Brasília pp
Pirelli op
Pirelli pp
Pre mesa pp
Prosdocimo pp
Real on
Real pn
Real pp
Real Cia Inv pn
Real Cons pn
Reol Cons pn
Real Con;- pn
Real Cons pn
Real Cons on
Real, de Inv on
Real de Inv pn
Real Pcrt pn
Real Port pn
Real Part on
Realcofe op
Realcofe pp
Ref Ipiranga pp
Refripar pp
Sadia Concor pp 

-

Sadia Joacab pp
Santaconstan pp
Schlosser pp
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Açonorte üp
Sid Açonorte pp
SitrCoferraz op
Sid Guaira pp
Sid Nacional pp
Sifco Brasil op
Si mes: pp
Solorrico op
Solorrico pp
Sondotecnita pp
Souza Cruz op
Springer Adm op
Springer Adm pp
Sta Olímpia op
Stc Olímpia pp
Sudamens on
Sudamens pn
Sudeste pp
Technos Rei op
leler) on
Telerj, pn
Transbrasil pn
Transbrasil pp
Transbrasil pp
Transparana op iV
Transparana pp
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Vale R Doce pp
Valme! op
Varig on
Varig pp
Vang pp
Vidr Sniarina op
Vigorelli op

Ab*rt. Méd. Ftch Ouant
1000

1,40 1.40 1,40 9
5,60 5,64 5,70 479
3,10 3.10 3,10 20
4,00 4,00 4,00 53
4,90 4,90 4.90 500
I.6B 1,68 1.70 200
0,80 0.80 0,80 144
0,95 1,00 1,00 5.682
0,82 0,82 0,82 76
6,90 6,93 7.00 10
2.50 2.60 2,60 452
2.40 2,37 2.40 171
4.57 4.57 4,58 70
4.30 4,30 4,30 18
4.65 4.73 4,75 235
3,45 3,44 3,40 750
5,10 5,12 5.15 833
2.05 2,05 2,05 10
2,10 2,10 2,10 198
2,23 2.22 2,20 810
6,00 6,00 6,00 8
4,00 4,00 4,00 8
3.90 4.16 4,40 1.402
1.35 1.35 1.35 4
1.31 1,31 1,31 50
1.35 1.35 1,35 579
3,15 3,37 3,40 887
4,85 4.85 4,85 100
2,00 2.00 2,00 30
4,50 4,50 4.50 650
3,25 3.28 3,30 1.062
1,85 1,85 1.85 94
1.80 1.80 1,81 28
1.66 1,66 1.66 21
1,66 1,66 1,66 78
2,70 2,70 2,70 35
3,80 3.80 3,80 150
1,60 1,80 1,80 84
1,90 1,90 1,90 1.333
4,50 4,50 4,50 2.400
2.60 2.82 2,85 7.311
0,63 0,61 0,58 247
5,90 5.90 5.90 100
2.58 2,52 2,50 3.695
2.40 2,41 2,42. 1.047
3.70 3.68 3.60 18.990
2.30 2.30 2,30 100
5,30 5.30 5,30 500
1.44 1.45 1.40 2.452
1.37 1.37 1.37 444
1.80 1.79 1,80 384
2,50 2,50 2,50 1.020
1.40 1.40 1.41 216
1.40 1.40 1.40 1.329
1.39 1,39 1.39 31
2,65 2,65 2,65 22
205 2,05 2,05 7
2,00 2,00 2,00 30
2.25 2.25 2,25 25
2.40 2,41 2,41 46
2.26 2.26 2,25 17
2,00 2.00 2,00 86
2,00 2 00 2.00 164
2,05 2.05 2.05 95
2.05 2.05 2,05 81
2,00 2.00 2,00 54
3,50 3.50 3,50 10
5,20 5.20 5,20 40
4,40 4,40 4,40 50
2,80 2,80 2.80 250
5.80 5,80 5,80 120
3.00 3.12 3,10 1.499
2,40 2,40 2.40 280
2.80 2.80 2,80 175
0.74 0,75 0.74 2.208
2,30 2.30 2.31 897
1.45 1.41 1.40 279
1,85 1.84 1,85 487
0,99 0.99 1 00 63
4,00 4.00 4,00 206
0,90 0.90 0,90 68
1.40 1,39 1,38 467
1,60 1,60 1.60 50
1.45 ' 1.45 1.45 208
2.30 2.30 2.30 1.041
3.00 3,00 3,00 30
3,10 3,12 3,10 380
1,25 1,25 1,25 60
1.50 1.40 1,37 425
4,30 4,30 4,30 908
5.00 4,98 5,00 59
1,22 1.22 1.22 89
1,15 1.15 1.15 11
1,20 1,25 1,30 210
1,75 1,75 1.75 800
0.22 0.25 0.22 62
0,68 0,68 0,69 16
3.02 3,02 3,01 44
3.70 3.70 3,70 155
3,50 3,56 3,56 1.331
1,34 1,35 1.35' 1000
1.80' 1.80 180 200
0.85 0.85 0.85 13
0.86 0.86 0.86 20
1.36 1,36 1,36 93

11.90 11,32 10,90 2102
4,20 4,20 4.20 183
2,50 2,50 2.50 864
4.80 4.79 4,80 2488
4,40 4.40 4 40 72
4.30 4,31 4,25 287
1.50 1.50 1.50 110

Titulo*

Acesita op
Agrjs pp
Açonorte op
Açonorte pp

Barbara op
B. Amazônia on
B. Brasil on
B. BrasÜ pp
Bardella pp
Baneb pp
Belgo Min. op
Banerj on
Baneq pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
B. Itau pn
B Nacional an
B. Nacional pn
B, Nordeste on
B. Nordeste pp
Bo?. Simonsen pp
Bradesco on
Bradesco pn
Bradesco Inv on
Brodesco Inv pn
Brahma op
Brahma pn
Brahma pp

Cim. Aratu op
CBV Inds. Mec. pp
C. fcnerg. SP pp
CICA pp
CEMIG pp
CEMIG pp

Real C. Inv. pn
Souza Cruz op
Caf. Brasília up
S. Naaonai pp
InKOSul po

Cim. Tocant. pn
Docas Santos op
Eletrob. C/A pp
Eletrob. C/B pp
Ob Elel. 1976 ob
Bongu P. Indl pp
Ferbãsa pp
f-erro Br. Nov. op
h?rro Br. Nov. pp
f-erro Bros. op
ferro Bras. pp
r-erlisul op
Fertisul pp
Fertisul pp
Cotag. Leopol pp
Fmom ei
Finor ei
Brcsiljuta pp
üght op
L Anenconas op

Cotações da Bolsa <lo Rio

EMCRUZEIROS
Abert. Fach Méd.

Vor.
méd.
ant.

Luc. Ouant.
•m80 (1000)
Jan: 100

EMCRUZEIROS Var. luc. Ouoni.
Ab.rt F«ch. Méd. méd. om80 (1000)

ant. Jan: 100

2,18 2,10 2.17
0,63 0.63 0,63.
1.20 1.20 1.20
1,70 1.70 1,70

2,40
0,73
3,45

3 95
4.70
1.20
4.00
0.85
0,86
0.80
0.82
0.91
1,44
1,66
1,66
1,00
1,36
2,35
2,33
2,33
3,50
3.50
1.73
1.25
1.73

1.05
5.00
0,87
3.10
0,90
0,53

2.65
3.17
2.80
0.85
3.50

2.40
0.73
3.25
3.60
4,70
1,16
3,87
0,81
0,85
0.80
0,62
0,91
1,44
1.66
1,66
1,00
1,30
2.35
2,33
2,33
3,50
3,50
1.70
1.25
1.70

1,05
5,00
0,87
3,10
0,84
0,53

2,65
3,10
2,80
0,85
3.50

0,84
2,74

¦2,29
•4.06
4.44

2,40
0.75
3,42
3,78
4,70
1.16
3.89 -0.77
0.85 -5.56
0,87
0.80
0.82
0,91
1,44
1.66
1,66
1,02
1.34
2,35
2.33

2 33
3.50
3,50
1.71
1.25
1.72

1.05
5.00
0,87
3.10
0,88
0,53

2,65
3,14
2,80
0,86
3,50

Est

Esr
Esl
Esl
Est

2.00
1,52

•0,42
0,43
0,43

Esl
¦0,58

0,58

-3,67

Esi
1.16

Esl
3.53
1,92

4.44
2,94

199,08
90,00
92.31
103,66

192,00
141,51
165,22
159,49

106,42
205,82
130,77
102,35
105,26
107,90
100,00
126,32
124,81
124,81
107,37
108.07
123,68
125,95
125,95
136,19
152,17
185,87
82,78

184,95

156,72
102,04
164,15

209.52
203.85

109 03
94.92
168,63
145,83

7.178
12

I

3
378

5.250
15.097

100
32

965
30
181

3
42
7

31
38
58

302
445

3
6

258

6
835
135

2.477

100
89
100
243
100

541
528
80

125
320

Titulo

Lobras op
Lobras pp
Manguinhos pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Metnlflex pp
Mesbla 55 pi op
Mesbla 55 pi pp
Moinho Flum. op
Muller op

Nova América op
Nova America pp

Petrobrás on
Pelrobras pn
Petrobrás pp
Paul. F. Luz op
Pirelli op
Pet. Ipiranga pp

Sarnitn op
Sinal SNC on

lui. Bradesco pn
leler] oe
leleri on
leleri pe
Telerj pn
Ti bras ea
Transbrasil pp
fronsbrasil pp

Unibanco pn
Unipar oe

Vale R. Doce pp
Vid. S. Marina op

Whit. Martins op

7.00
2,55
0,92
2,02
1.55
1.00
3.16
3,75
4.30
1,95

1.68
1.70

2,50
3,43
3,60
0.65
1,40
5.70

7,00
2.55
0 92
1.95
1,55
1,00
3,16
3,75
4,20
1,95

1,68
1.70

2,30
3.40
3.50
0,65
1,40
5,70

7,00
2,55
0,92
2,00
1.55
1.00
3.16
3,75
4,20
1.95

1,68-
1,70

2,43 1,25
3,40-5.82
3,68-5,88
0.65 Esr
1,40
5,83 1.92

1,54
Esl

¦2,91
tst
tst

0,32
1,35

¦2,33

¦0,59

4 00 3,90 4,01 1,78
2,00 2,00 2.00 —

2,00 2,00 2.00
0.27 0.26 0,26
0,23 0,23 0,23
0,69 0,68 0.68

Esl
Est

0.71 0 71 0,71
4,00 4,00 4,00
3.60 3,60 3.60
3,55 3,55 3.55 1.43

0,77 0,77 0,77-1,26
4.60 4,52 4,53 0,67

II.UO 9.80 11.15-6.30
4.15 4.15 4,15 Esl

2,98 2,95 2,97 1,71

120,69
108.05
96.84

163,49
159,79
285,71
105,33
120,97
134,19

126,24
126,87

220,91
272,00
253,79
144,44
70.00

182,19

361.26
147.06

137,93
92,86
104 55
103,03

66,34

83,70
109,95

384,46
207,50

354
1

2 487
68
50
6

180
105
150

10
118

913
1.011

14.543
6
2

24

1.139
50

50
110

8
197
II
2

34
107
9

68

7 262
25

Mercado Futuro
3,95 3,95 3.95 50
2,56 2,52 2,55 1,59 177,08 2.736
1,50 1,50 1,50 Est 312.50 85
1.85 1,65 1,85 2,21 385,42 36
8,75 8.75 8.75 13
1,11 1.11 1.11 3,74 142,31 136
4.50 4.50 4,50 Esl 252,81 17
1.05 1.05 1,05 95,46 I
1,40 1,40 1,40-6,67 122.81 1
1,15 1,15 1.15 32,86 2
1.69 1.60 1.64-12,30 160,78 12
0,40 0,40 0,40 111
1,00 1,00 1,00 -- 48
9,80 9,80 9,80 -2.00 239,02 120
1,45 1,45 1.45 157.61 10
0.38 0.38 0.38 Est -- 37
0.43 0.42 0,43 -2,27 159,26 7,847
4.70 4,50 4,64 3,57 326,76 209
1,00 0,97 0,99 2,06 186 79 5.500
2.45 2,35 2,43 -1.62 112 50 3.360

Títulos
Acesita op
B. Brasil pp
B. Brasil pp
Belgo Min. op
Brahma pp
Brasil|uta pp
Brasil|uta pp
L. Americanas Op
Mannesmann op
Mannesmann op
Petrobrás pp
Petrobrás pp
Samitri op
Samitri op
Souza Cruj op
Vale R. Doce pp
Vale R. Doce pp

Venc.
Jun
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Jun
Ago
Ago
Jun
Ago

Ult.
2.18
3.60
4,10
3 90
2.00
5.00
5,10
2,76
1,95
2.30
3,60
4.15
3,90
4,50
3,50

10,00
11,10

Méd. Ouant. (mil)
2.20
3.80
4,26
3,87
2,02
5,00
5.10
2,77
1,97
2,28
3,76
4,20
3,96
4,52
3,50

11,13
13,03

8.700
35.920
25.690

1 000
150
100
100
60

1.440
500

74090
73.420
3.170

900
250

20.940
22.590

Os números do pregão

Papéis mais negociados à vista, «m dinheiro: Vale do Rio Doce
PP(27,74%); Banco do Brasil PP(I9,53%)j PetroDras PP(18,36%);
Banco do Brasil ON(6,15%) e Acesita OP(5,32%)

Na quantidade de Iftulot. Banco do Brasil PP( 17,50%), Petrobrás
PP( 16.84%); Finor Cl(9,09%), Vale do Rio Doce PP(6.4I%), e Acesita
OP(8,32%)

Papéis governamentais H °°c)

Papéis prrvodot (-0.2%)
IBV: médio — 13.672(-3,4%); fechamento — 13.113(-4,l%)
IPBV. 1.056(-2,l%)

Média SN: ontem-206.605; anteontem-2IO.UO; há uma semana-
217.042; hó um mês-165.411; ha um ano-96.171

Oscibçâo: Das 40oç5es do IBV, 13 subiram, 16 cairam, cinco mantive-
ram-se estáveis, cinco não foram negociadas ontem e uma náo foro
na terça-feira.

Maiores Altaii Brasil|utc PP(3,57%), Light OP(2,06%); Petróleo Ipiranga
PP(1.92%); Samitri OP(l,78%); e White Mort.ns OP(l,7l%)

Maiores baixai: libras Classe A(15,79%), Vale do Rio Doce PP(6,3Cr%),
Petrobrás PP(5,86%); Açonorte PP(5.56%), e Acesilo OP(4,4l%)

Volume negociado

IBV
no uès I

13500-
12700- yT
11900- /
11100- /
10300-~ 

~"s>>w--.J

9500 i ¦¦"¦
2/528/3 11/4 25/4

1
9/5 16/5

O VlStO

o íermo
M. Futuro
rotoi
mais alta do ena (21/5)
mais baixa do or.o (2/1)

Ouant. CrS
86.253.180 291 790969,88-

3.050.000 11951600.00
269 020.000 1406 703.200.00
358.323.180 I 710445.769,88
784,426 759 4.002.421.113.70

58.165 750 123 249.433.i8

OKU* |

13890- >.
13830- N.
13770- >.

13710- >w
13650-r

JIJO

—r—¦

.'ÍQO-.

—I r

t!X IJOO

Cotações da Bolsa de Valores de Nova
Iorque

Nova forque
ontem

ta a seguinte a Media Dow Jones na Bolsa de Valore*, de Nova |

, Ações' 
30 Industriais
20 IranS|jort(!s
15 Serviços Publ.
ô5 A;oes

dólares

Aircolnc
Alcan Alum
AlIiedChem
AlhsChalrners
Alcoa
Am Airlines
AmCynamid
Am lel& lei
ArnfIn:
Anoconda
Aiarco
AtIRichficdd
AvcoCorp

Bendi«Corp
Ben Cp
BetlilehcmStecI
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
Branifl
Brunswick
BourroughsCorp
Campbell Soup
Caterpillar Trac
Cbs
Celanese
ChoseManhotBlc
ChessieSystemm
Chrysler Corp
Citicorp
Coca Cola

Colgate Polm
ColumbtaPict
Com Satellite
Cons Edison
Control Data
Corning Gloss

33
28 1/2
501/2
23 1/2

61
8 3/4

29
53 5,8

20
281/8

36
94 3 8
227/6

43
221.4
21 3/8
33 5/8
34 3/4

34
7

121/8
571/2
26 1/4
503/8
483'8
473/8
301/2

30
6 3/8

21 1/4
33 1/6

14 7;8
29 7/8
33 3/4
24 3/4
58 1/4
50U4

Abertura Máxima Mínima Fechamento
855.80 866.13 850,09 860.32
270 89 273.37 267,46 271,20
11079 110.99 10930 llü.49,
309.44 312,70 306,82 310,61

;os finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque, ontem em

CPCInt.l 673/6 Northeast Animes 31 1/2 
'

Crown Zellerbach 43 1/4 OcodemolPe! 25 1?
DowChemicat 34 3/4 OlinCorp 17
Dresserlnd 58 3'4 Owens lllinou 24
Dupont 401/8 PocificGas&EI 2X17.1
tastimonKodak 53 1/8 PanAmVVorldAir .1/8
ElPassoCompanyn 20 Pcspsicolnc 251/2
Eosmarlc 29 1/2 PdjerCha. 421'4
Exxon 651/8 PhllllpMorrli 36l.'4
Firestone Phillips Pel 471 8
7l/4GenDynamics 53 1/4 Polaroid 23 7,8
GenMolors 46 1/4 Pr0CIe, & Oa,,^^ 783„,
Glt 26 1/2 p£A o-j
*¦?"'"* I65* Reynolds Ini 363*4

S2 II i2 ^moldsM,, 327.8Goodnck ,3"4 Royal DutchPel 82 18
Gracew 38 5/8 Sears Rccbuclc 47
GuIlOil 421/4 5,.lt,||0,| 6r,i;4
Gulf&Westem 16 1/2 SingerCo 8 7/8
IBM 561/4 Smlthkõline Corp 551/2
IntHorvester 261/4 SperryRcnd ...22
IntPopcr 34 7'8 StdOilCalil 75 12
Inilelilel 28 StdOil Indiana 5236
Johnian & Johnson 80 5/ Stown 2-1
KaiscrAlumin 21 1/2 Iclcdyne -124
KennecoltCop 281/8 lenneco .173/8
Liggett&Myers 68 1/2 loiaco 361.4
Littonlndust 525'8 loas Instruments 90;
LockheedAirc 325/6 Textron 247,8
LTVCotp 101/6 Iwcnt Cem Ko, 4612
ManafoctHanover 31 5/8 UmcnCarbide -13
AAcDonell Doug 47 1/4 Urmoyal 31,2
Merck 715/8 UmtedBrands 121.4
MonsonloCo 501/4 Uslndustnes 77/í
Nabisco 24 1/4 Us Steel 16 3-4
NalOlsllíliers 271/2 WeslUnlonCorp 211,4
NCRCorp 567/8 WesthElecI 25
NUndust 45 1/6 Wcolworth 25

Mercado externo
Chicogo e Nova lorqut Coia;oes futt "as Bc.:;=s:!c Ter;adon;:sdeO'>i

MES FECHAMENTO VARIAÇÃO
DIA

ANTERIOR

MES FECHAMENTO VARIAÇÃO
DIA

ANTERIOR

AÇÚCAR (NI)
centt por libra (454 gr»)

N° II
MILHO (Chicago)

<«nli por builwl (25,46 Kg)

Julho
Setembro
Outubro
Janeiro
Marc,o

34 70
35.70
36.50
3610
37.30

37 30
35.99
36.62
37,45
37,54

Julho
Setembro
Dezembro
Marc,o
Maio
Julho

279
288
296
308
315
321

281
¦291 ¦
300
312-
320
326

CAFÉ (NII
centi por libro (454 grs) ÓUO DE SOJA (Chicago)

Cfnll por libra (454 grt)

Jdho
Setembro
Dezembro
Março
Maio

197,48
205,10
199 40
192 50
193,50

197,50
205,19
199 40
192,76
193,50

COBRE (NI)
cami por libra (454 grt)

Julho 22.00 22.30
Agosto 22.20 22 51
Setembro 22.40 22,70
Outubro 22.62 22.92
Dezembro 22.91 23.23
Janeiro 23.00 23,30

Jjnho
Julho
Setembro
Dezembro
Janeiro
Marco

93,50
94,10
95.20
97.10
97.50
96.45

93,50
94 30
95.30
97.00
97.50
98.45

FARELO OE SOJA (Chicogo)
dólares por toneladas

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro

17.30
17.56
17.85
16.10
18.48
18,73

1/26
17,53
17.80
18,03
16.40
16.61

SOJA IChicagol
dolans por toneladas

Julho 631 634
Agosto 639 610
Setembro 645 6J8
Novembro 657 660
Janeiro 671 674

TRIGO (Chicogo)
dólar» por lomlodoi

Julho
Setembro
Dezembro
Morco
Maio

411
424
441
456
462

431
450
465
471

«4HS -S5X

Jjfaii.'»..,. r\\
CASA
QUINTA-FEIRA

CADERNO B
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o
SERVIÇO FINANCEIRO

ORTNs dão prejuízos de
8,8% do valor nominal

As ORTNs (Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacional)
com cinco anos de prazo regis-
traiam uma queda de até nove
pontos percentuais nas cota-
ções dos negócios entre as insti-
tiüções financeiras que operam
no mercado aberto, passando
de 116% para 107% do valor
nominal do mês (Crt 568,86), em
apenas 10 dias. A queda repre-
senta um prejuízo de Crt 50,00
para cada papel—8,8% do va-
lor nominal—que soma Crt 50
milhões numa carteira de 1 mi-
lhão de títulos.

Enquanto as aplicações em
títulos de longo prazo são redu-
zidas, a maior parte dos recur-
sos das instituições financeiras
está sendo totalmente aplicada
em papéis de curtíssimo prazo,
com no máximo 60 dias, como
resultado da alteração da poli-
tica monetária do Banco Cen-
trai para o mercado financeiro.
A atuação do BC, desde o inicio
do ano, deixou perplexos mui-
tos dirigentes das instituições,
que temem pela indefinição da
futura política, sob os reflexos
da atual expansão monetária.

Segundo eles, o Banco Cen-
trai i— desde o final do ano
passado, cujo último trimestre
teve um resgate de Cr$ 80 bi-
lhões em LTNs (Letras do Te-
souro Nacional) — desativou
completamente o mercado des-
ses títulos, deixando de utilizar
suas operações de compra e
venda para o controle da ex-
pansáo monetária, contendo os
meios de pagamento e a base
monetária. Para que fosse com-
pletado o giro da dívida e alon-
gado seu perfil, a única alterna-

tiva do BC foi ampliar as emis-
soes de ORTNs, que sáo títulos
de prazo mais longo.

Os dirigentes afirmam, po-
rém, que o mercado de ORTNs
foi mantido artificialmente, até
alcançar seu ponto de satura-
çáo em quantidade e preços. Na
verdade, com uma inflação
anual que supera os 90% e uma
correção monetária fixada em
45%, um ágio em tomo de 15%
era excessivamente elevado,
explicam eles. A partir de ago-
ra, as instituições deverão de-
volver, em prejuízos, os lucros
obtidos com as aplicações em
ORTNs no ano passado, pririci-
palmente com a elevada corre*
çáo cambial (103,7%), cláusula
alternativa de resgate.

Com o resultado dos indica-
dores econômicos em abril,

3uando 
a expansão dos meios

e pagamento (papel-moeda
em poder do público e depósi-
tos ã vista nos bancos) e da
base monetária superou a meta
do orçamento monetário, as au-
toridades reconheceram a ne-
cessidade do controle monetá-
rio, através da colocação de tí>
tulos públicos, e elevaram brus-
camente as taxas de desconto
das LTNs no leilão semanal.

A mudança está provocando
uma transferência de recursos
dos títulos de longo para os de
curtíssimo prazo, sáo só porque
as instituições acham que não
está definida a pollitica a ser
adotada pelo Banco Central,
como também porque o merca-
do sempre concentra sua atua-
ção na operação que dará o
menor prejuízo.

LTN
FINANCIAMENTO

%aoano-ú!timos6dias
i' .

•"'¦"_¦''

V4Ó-

80-

40- \
. j\ 1140

Oi ti r~-rt—i
4a 5a 6a 2a à-ONTEM

ORTN
FINANCIAMENTO

%ao ano-último6tidias

120-

80-

laso
"t '  i >

4". 5- fla 2a 3aÜWrf»,
 i_.a Jl

Mercado de LTN
O mercado aberto de letras do Tesouro

Nacional apresentou-se com volume redu-
zido de negócios, registrando leve lendôn-
cia coitipradora de títulos. Os mais negocia-
dos foram os com vencimento em julho
cotados entre 25,20% e 25,42% e os com
vencimento em agosto negociados na faixa
de 25,43% até 25,47% de desconto ao ano.
Os financiamentos do posição o curtíssimo
prazo giraram entre 12,00% e 16,20%,
com a média dos negócios a 12,00% ao
ano. O volume de negócios com LTNs
somou Cr$ 95 bilhões 939 milhões, segun-
do dados da Andima. A seguir, as taxaã
médios anuais de desconto de todos os
vencimentos.
Vencimento Compra Venda
28/05 19,00 16.00
04/06 21,00 19,00
U/06 23,00 21.00
18/06 24,00 22,00
20/06 25,00 23,00
25/06 25.20 24,90

102/07 25,30 25,00
; 09/07 25,35 25,05
116/07 25,40 25.10

18/07 25.41 25,11
30/07 25,43 25,13
06/08 25,44 25,14
13/08 25,45 25,15
20/08 25,46 25,16
22/08 25,47 25.17
27/08 25,46 25.1Ó
03/09 25,45 25,15
10/09 25,43 25,13
17/09 25,42 25,12
19/09 25,40 25,10
24/09 25,38 25,08
01/10 25,36 25,06
08/10 25,34 25,04
15/10 25,32 25,02
17/10 25,00 24,70"'
22/10 25,25 24,95
29/10 25,00 24,70
05/11 25,15 24,85
12/11 25,10 24,80
19/11 25,00 24,70
21/11 24,30 23,90
19/12 24,90 24,50
16/01 24,80 24,40
13/02 24,70 24,30
20/03 24,60 • 24,20,

níhlinos
O mercado secundário de títulos públicos e privadosde renda fixa manteve-se totalmente parado para nego-

cios efetivos de compra e venda, já que as instituições
financeiras procuravam apenas financiar suas posições
por um dia. Os negócios oscilaram entre 14,40% e 17,50%
ao ano, com a média dos negócios a 13,80%. As Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional náo tiveram seus
preços fixados no mercado. O volume de operações com
ORTNs — valor nominal fixado em Cr$ 56636—somou
Crt 43 bilhões 352 milhões, segundo dados da Andima.

Metais
LodrM: Cotações dos metais em Londres,
ontem:
Cobre
à vista 914,00
três meses 934,00
btantio (Standart)
à vista 73473.40
tris meses 73,00
btanha (high grade)
à vista 73,40
ires meses 73.50
Zinco
à visto ¦
três meses
Prata
à visto
três meses
sele meses
Ouro
à vista 524,50 (Londres) 525,00 (Zurique)
São Paulo (Degussa lingote 1000 gramas)
Cri 805,00/ 875,00 a grama
Nota: Cobra, Estanho, Chumbo e Zinco —
em libras por toneladas.
fcolo — em pcnce por troy (31,103 grs).
Ouro — em dólares por onça.

306,00
318.00

600,00
620,00
605,00

915,00
935,00

73,60
71,00

73,60
73,50

307,00
318,50

605,00
623,00

Interbancário
O mercado interbancário de câmbio para

contratos prontos apresentou-se oferecido
ontem, registrando um bom volume de
negócios. As laxas para telegramas e che-
ques situaram-se entre CrS 50,095 e CrS
50,050.0 bancário futuro esteve equilibra-
do, com volume regular de negócios, reali-
zados a CrS 50,135 mais 2,75% até 3,08%
para contratos com prazos de 30 até 180
dios, respectivamenle.

Dólar e Ouro
londres—Odólar reagiu contra sua pior

baixo em cinco anos, ontem, em Londres, e
registrou pequena margem de alta, em
meio a cautelosas transações nos demais
mercados monetários mundiais. O prwp do
ouro subiu cerca de 10 dólares a onça. Os
especialistas disseram que as altas foram
causadas por notícias de que pode haver
uma brusca queda das vendas de ouro
soviéticos.

Taxa do Euromercado
A taxa interbancária de câmbio de Londres, no mercado do eurodólar, fechou

onlem, para o período de seis meses em 97/8%. Nas demais moedas foi o seguinte o
s*u comportamento, segundo dados do Banco Cenlral.
Praio

1 mès
3 meses
6 meses

12 meses

Dólar
3/4
3/4

9 7/8
9 7/8

Libra
17 5/16
17 3/16
16 3/8
15 1/16

Marco
5/8

11/16
3/8
7/8

Fr. Suíço
5 9/16
5 3/8
5 5/16
5 1/8

Fr. Francês Flori m.
12 11/16 11 5/1Ó
12 13/16 11 5/16
12 15/16 11 1/8
13 1/8 11

OBS; Taxas válidas a partir dos próximos dois dias úleis, com exceção do dólar.

Taxas de câmbio
MOEDAS
Dólar
Dólar Australiano
Libra Esterlina
Coroa Dinamarquesa
Coroa Norueguesa
Coroa Sueca
Dólar Canadense
Escudo Português
Florim Holandês
Franco Belga
Franco Francês
Franco Suíço
.en Japonês
Ura Italiana
Marco Alemão
Pesela Espanhola
Xielim Austríaco

COMPRA
49,935
57,065
117,00
9,0203
10,263
11,930
42,914
1,0144
25,595
1,7547
12,084
30,188

0,22291
0,059948

28,054
0,71142

3,9411

VENDA
50,135
57,625
118,71
9,1084
10,362
12,047
43,219
1,0257
25.B48
1,7701
12,199
30,516

0,22503
0,060466

28,339
0,717Ó4

3,9789

REPASSE
49,985
57,122
117,71
9,0294
10,274
11,942
42,957
1,0154
25,621
1,7565
12,096
30,218

0,22313
0,060008

28,083
0,71213

3.9451

COBERTURA
50,105
57,590
118,64
9,1030
10,356
12,039
43,193
1,0251
25,832
1,7690
12,191
30,497

0,22489
0,060430

28,322
0,71722

3,9765
As taxas acima fixadas ontem, .pelo Banco Central,
fechamento do mercado de câmbio brasileiro. As demo
do fechamento no mercado de Nova Iorque.

às lóh 30 m. do Rio, no
is, tomam por base cotaqões

Argentina
Bolívia
Brasil 

'

Chile
Colômbia
Equador

Em USS
0,0006
0,0400
0,0200
0,0256
0,0218
0.0356

Em Cr»
0,0301
2,0054
1,0027
1,2835
1,0929
1 7848

tiong Kong
índia
México
Nova Zelândia
Peru '
Singapura
Uruguai
Venezuela

0,2039
0,1299
0,0438
0,9900
0,003700
0,4669
0,1149
0,2330

10,2225
6,5125
2,1959

49,6337
0,1855

23,4080
5,7605

11,6815

Planalto nega medidas mais
drásticas contra a inflação

Brasilia — "Isso é a síndro-
me do pacote", afirmou on-
tem o porta-voz do Palácio do
Planalto, Alexandre Garcia,
ao negar ontem as informa-
ções de que era iminente o
anúncio de novas medidas
para conter a inflação e redu-
zir o déficit da balança co-
mercial, após uma reunião
ministerial.

Disse o porta-voz ter ficado
surpreendido com "as noti-
das a respeito da reunião mi-
nlsterlal" e negou com vee-
mència a existência de "me-
didas especiais na área eco-
nômica". Outros assessores
do Presidente Figueiredo
também negaram procedên-
cia às informações sobre um
novo pacto econômico.

O líder do PMDB no Sena-
do, Paulo Brossard, duvidou
ontem em discurso de que o
Presidente Figueiredo tenha
condições de andar atual-
mente em lugares públicos
como andava há um ano, sem
uma excessiva segurança, ao
procurar justificar a repulsa
do povo, segundo afirmou,
aos famigerados pacotes con-
cebidos nos gabinetes, sem
que os resultados correspon-
dam aos sacrifícios da nação.

Ele manifestava apreen-
soes sobre as notícias de que
um novo pacote de medidas
governamentais estaria para
sair do Planalto, mas teve de
baixar o tom das acusações e
até apressar o encerramento
de seu discurso, quando o vi-
ce-lider do PDS, Senador Jo-

sé Lins (CE) ingressou no pie-
nário e negou que houvesse
do Governo a intenção de.
lançar qualquer pacote, pelo
menos até a próxima semana.

O Senador Paulo Brossard
atribuiu à repulsa popular o
descontentamento decorren-
te das medidas do Governo,
geradas, segundo ele, "no
ventre da incompetência de
alguns gabinetes." E procu-
rou ligar os fatos ao problema
da segurança pessoal do Pre-
sidente, comentando: "Vejam
a gravidade do fato. Està-se
tornando comum o Presiden-
te da República ter de pos-
suir uma proteção policial e a
proteção em serviço de segu-
rança é reveladora do quanto
ele está preocupado."

Governo não muda o compulsório
Brasília — O Governo não está diposto a

atender as reivindicações de promover isen-
ções no empréstimo compulsório de 10%
sobre ganhos de capital superiores a Crt 4
milhões. Desta forma, será mantida sua Inci-
dèncla sobre bonificação de ações, fundo de
garantia e outros rendimentos do Anexo 2
da declaração do imposto de renda, prevista
no decreto-lei que instituiu o empréstimo
compulsório.

O assunto foi discutido ontem em reu-
nião entre o Ministro da Fazenda, Emane
Galvêas, e o Secretário da Receita Federal,
Francisco Oomeles. Ambos discutiram a
minuta do decreto que regulamenta a co-
branca do imposto, sem, entretanto, nada
definir. Segundo fontes do gabinete do Mi-

nlstro, estão em estudos 'diversas al_.mati-
vas" para a regulamentação do empréstimo
compulsório.

Segundo se sabe, a intenção do Governo
não é promover qualquer mudança no de-
creto-lei que instituiu o empréstimo, já quese fosse feita alguma alteração poderia ser
comprometida a meta de recolher entre Crt
35 bilhões e Crt 40 bilhões das "30 mil
pessoas mais ricas do país" a serem atingi-
das pelo empréstimo.

De acordo com fontes do Ministério da
Fazenda, qualquer nova alteração no decre-
to-lel que Instituiu o empréstimo teria queser feita mediante outro decreto-lei. Ocorre,
entretanto, que falta tempo ao Governo, já
aue 

a cobrança começará a ser feita a partiro próximo dia 1° de julho.

Inflação de maio não
ficará abaixo de 6%

Técnicos da Fundação Getúlio Vargas
informaram, ontem, que, segundo estimati-
vas preliminares, a inflação do mês de maio
náo será inferior a 6%. A hipótese mais
provável é de uma taxa mensal de 6,3%, o
que elevaria a inflação no período de 12
meses (de junho de 1979 a maio de 1980)
para 94,5%, superando o recorde histórico
de 942% registrado em julho de 1964.

A taxa de inflação de 62% em maio
corresponde à previsão de altas de 5,5% no
índice de Preços ao Consumidor no Rio,
6,5% no índice de Preços por Atacado e 4%
no índice da Construção Civil, pois os pesos
desses índices na composição do índice Ge-
ral de Preços são, respectivamente, 3,6 ei.
Com 6^% em maio, a inflação acumulada
nos cinco primeiros meses deste ano atingi-
rá 32,55%, contra 20,78% no ano passado.

Na FGV, não há dúvida quanto à alta de
5,5% no índice de Preços ao Consumidor e
se explica que houve uma transferência de
aumentos para o mês de junho (em lingua-
gem técnica, carry-over). Afãs, ainda, não se
tem precisão sobre a elevação dos índices
de Preços por Atacado e da Construção
Civil. Mesmo assim, a inflação, segundo os
técnicos, ficará acima de 6%.

Uma outra previsão admitida pelos téc-
nicos da Fundação indica uma taxa mensal
de 62% em maio, o que corresponde à
inflação anual de 942%, também superior
ao recorde de 1964. Para se confirmar a
hipótese de 62%, conta-se com altas de 5,5%
nos Preços ao Consumidor, 72% nos Preços
por Atacado e 3% no Custo da Construção
Civil, que, em abril, foi de 3,1%.

De qualquer forma, não se acredita que a
meta oficial de 55% de inflação em 1980
possa ser alcançada. Com 62% de inflação
em maio, os preços não poderiam aumentar
mais de 16,94% entre junho e dezembro. Se
concretizada a previsão de 62%, a inflação

nos meses restantes não poderá ultrapassar
17,04%.

Em relação ao índice de Preços por Ata-
cado, a perspectiva também é pessimista.
Ao índice de 6,5% em maio corresponde uma
taxa anual de 1012%. A estimativa de 72%
eleva a taxa de doze meses para 102,6%. Isto
é, dificilmente se escapará — pela primeira
veznopaís—doíndicedetrêsdígitos.AaUa
de 5,5% no custo de vida elevará a taxa
anual para 82%, o que quase anula o reajus-
te anual de 8226% concedido para o sala-
rio-minimo no dia Io de Maio.

IBGE tem novo
diretor-técnico

O novo diretor-técnico do IBGE, co-
mandante Adolpho Gomes Bussi, disse
ontem que pretende concentrar os seus
esforços na realização do Censo Demo-
gráfico, que se Iniciará no dia Io de se-
tembro deste ano. Ele desmentiu as in-
formações que circularam ontem em ai-
guns jornais de que os recenseadores
seriam nomeados por membros do PDS e
disse que a seleção dos entrevistadores"ocorrerá normalmente, através de tes-
tes já elaborados".

O comandante Bussi revelou que foi
convidado na quinta-feira passada pelo
presidente do IBGE, Jessé Montello, pa-ra a diretoria técnica, e assinou a porta-ria de nomeação na terça-feira. Ele subs-
titui o Sr Ângelo de Souza, que se demi-
tiu na segunda-feira desta semana —
portanto depois do convite feito a seu
sucessor — em virtude da exoneração de
sua assessoria, também na quinta-feirada semana passada.

CLASSIFICADOS POR TELEFONE
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Banco do Estado do
Paraná passou os 45%
de aplicação em abril

Brasilia — O Banco do Esta-
do do Paraná já ultrapassou,
com os empréstimos efetuados
nos quatro primeiros meses
deste ano, o limite de 45% para
a expansão das suas aplicações
em 1980, segundo informaram
ontem técnicos da área flnan-
ceira. Outras 12 instituições, a
maioria não-bancárias, já es-
touraram o teto determinado
pelas autoridades monetárias.

As aplicações do Banco do
Estado do Paraná cresceram
46% sobre o saldo de 31 de
dezembro do ano passado e, a
exemplo das demais institui-
ções, foi advertido pelo Banco
Central. No momento, o banco
paranaense está proibido de fa-
zer novas operações de crédito,
até que recupere, através do
retomo de seus empréstimos, o
excesso verificado e volte ao
patamar determinado pelas au-
toridades.

Segundo explicaram os técni-
cos da área financeira, a de-
manda por crédito de comercia-
lização e investimento rural
exerceu forte pressão sobre os
créditos do Banestado, sendo a
principal responsável pelo ex-
cesso ocorrido. Quando da de-
terminação do Conselho Mone-
tário para que as aplicações dos
bancos não ultrapassem os
45%, dirigentes do setor no Pa-
raná reivindicaram — sem su-
cesso—que também as contas
de investimento e comercializa-
ção ficassem fora do limite, a
exemplo do custeio agrícola.

A contenção dos emprésü-
mos das instituições financei-
ras no mês de maio, em função
do limite de 45% para a expan-
são das suas aplicações este
ano, será o principal fator de
contenção da expansão mone-
tária neste mês, segundo decla-
rou ontem fonte do Banco Cen-
trai.

Embora não queira fazer esti-
matlvas, a fonte considera quea expansão dos meios de paga-mento neste mês será bem infe-
rior à verificada em abril. Os
técnicos da instituição não
acreditam que a taxa acumula-
da do crescimento da oferta de

moeda, ao fim do primeiro se-
mestre deste ano, ultrapasse os
85%, conforme previsões de téc-
nicos do setor privado.

REDUÇÃO NOS Bis

As disponibilidades dos ban-
cos de investimento alcança-
ram o total de Crt 5 bilhões 496
milhões no último mès de mar-
ço, o que significa uma redução
de 19,23% em relação ao primei-ro trimestre do ano passado,
informou ontem a Anbid (Asso-
clação Nacional dos Bancos de
Investimento), em análise do
balancete consolidado das ins-
ütuições. A queda real das dis-
ponibilidades correspondente a
127,56%, se levada em conta a
taxa anual da inflação até mar-
ço - 83,8%.

Segundo a Anbid, o resultado
foi obtido pela redução da cap-
tação de depósitos a prazo, queno segundo semestre do ano
passado crescia a uma taxa mé-
dia mensal de 5,9% e nos pri-meiros três meses deste ano re-
gistrou expansão de 5,3%, 4,5%
e 3,7%, de janeiro a março, res-
pectivamente.

Os dados da Anbid revelam,
também, que a captação de re-
cursos no mercado externo,
através da Resolução 63, teve
sensível redução no inicio deste
ano: enquanto o aumento da
captação atingia a taxa média
mensal de 5% no últimos seis
meses do ano passado, neste
ano, a taxa foi reduzida para3%, 1,8% e somente 1,7% nos
primeiros três meses.

A Anbid, em sua análise, des-
taça que o crescimento reduzi-
do das operações 63—de 3,7%,
1%, e 0,9% no primeiro trimes-
tre — pressionou a demanda
por crédito no mercado interno,
jã reduzido pela pouca expan-
sáo das colocações dos CDBs
(Certificados de Depósito Ban-
cario). Segundo os dados, os
empréstimos caíram da taxa
média mensal de 6,2% no se-
gundo semestre do ano passa-
do, para 2,7%, 4,6% e 4,3% du-
rante o primeiro trimestre.
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COMISSÃO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR
Tomada da Preços n° 04/ 80

AVISO
A Comissão Permanente de Licitação — torna público que fará

realizar, dia 30 de junho de 1980, às 15 horas, tomada de preços para a
construção de um prédio do anexo-Ciclotron, no Instituto de Engenharia
Nuclear (IEN), na Ilha do Fundão, Cidade Universitária. Edital, informações
e formulários pára inscrição à disposição dos interessados, na Rua General
Severiano, 90, Botafogo, salas 314 e 316, no período de 30/05 a
13/06/1980, das 09 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Rio de Janeiro, 28/05/80
Wantuyl Pinto Vital Nilson Tesch Ferreira
CPL-CNEN Com. Téc. IEN (P
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Falecimentos

Rio de Janeiro

Vânia Keller de Barros, 67,
de insuficiência cardíaca, na re-
sidéncia no Jardim Botânico.
Carioca, era viúva de Antônio
Corrêa de Barros. Será sepulta-
da às lOh no Cemitério Sáo
João Batista.

Teodoro Vieira Martins, 79,
de derrame cerebral, no Hospi-
tal Miguel Couto. Carioca, in-
dustrial, viúvo de Martha Jun-
queira Martins, tinha duas fi-
lhas: Sônia Martins de Abreu e
Helena Martins Ferreira, além
de netos.

Guiomar Barroso de Cavai-
canti, 49, de infarto, na residén-
cia em Copacabana. Carioca,-
era casada com Jairo Cavalcan-
ti Filho. Será sepultada às lOh
no Cemitério Sào Joào Batista.

Edith Mendonça dos Santos,
55, de insuficiência respiratória,
no Hospital da Penitência. Ca-
rioca, casada com Rosalvo Lo-
pes dos Santos, tinha uma fl-
lha: Rosane, morava na Tijuca.
Será sepultada às llh no Cerni-
tério Sáo Francisco Xavier.

Antônio Furtado Pinheiro,
72, de edema pulmonar, no Hos-
pitai da Lagoa, Mineiro, funcio-
nário público estadual, viúvo
de Norma Ribeiro Pinheiro, ti-
nha três filhos: Arlédio, Alberto
e Arnaldo, netos, morava em
Benfica. Será sepultada às lOh
no Cemitério São Francisco
Xavier.

Welington Corrêa da Fonse-
ca, 59, de infarto, no Prontocor.
Carioca, contador, casado com
Marilu Oliveira da Fonseca, ti-
nha um filho, Ricardo, morava
no Rio Comprido. Será sepulta-
do às llh no Cemitério Sâo
Francisco Xavier.

Pedro Almeida de Lima, 78,
de parada cardíaca, na residén-
cia no Engenho de Dentro. Ca-
rioca, solteiro, era comerciário.
Será sepultado às 9h no Cerni-
tério Sào Francisco Xavier.

Francelina Mattos Viana, 92,
de parada respiratória, na resi-
dència na Penha. Carioca, viu-
va de Waldir Viana. Será sepul-
tada às 9h no Cemitério Sáo
Francisco Xavier.

Maria Rosa Campos Barreto,
57, de infarto, na Casa de Saúde
Santa Helena. Carioca, casada
com Jair Carvalho Barreto, mo-
rava na Ilha do Governador.
Será sepultalda às lOh no Cerni-
tério Jardim da Saudade.

Manoel de Barros Thomé, 51,
de neoplasia de pulmão, na re-
sidéncia no Centro. Carioca,
solteiro, industriado, ex-
funcionário da Danone. Será se-
pultado às lOh no Cemitério
Sâo Francisco Xavier.

Estados
A. Jacob Lafer, 72, de infarto,
em Sáo Paulo, onde nasceu em
1907. Formou-se cm 1930 pela
Faculdade de Direito do Largo
do São Francisco. Trabalhou
como advogado militante e se
destacou como industrial, dedi-
cado à expansão do Grupo Kla-
bin e da Metal Leve S/A. Era
diretor da empresa produtora
de papel, membro do Conselho
de Administração da Metal Le-
ve S/A, do Conselho de Admi-
nistração das Indústrias Kla-
bin do Paraná e Celulose S/A,
bem como sócio de Klabin Ir-
mãos e Companhia. Irmão de
dona Esther Lafer Faldini, viú-
va do Sr Nelson Faldini, era
casado com Dona Betty Lafer e
tinha dois filhos: Marina e Cel-
so, além dos netos: Tatiana,
Maurício, Manuel e Inês. Será
sepultado hoje no Cemitério Is-
raelita de Vila Mariana, em Sâo
Paulo, às 15 horas.

Felicia Wolf Siepmann, 78, de
disfunção intestinal, no Hospi-
tal Moinho de Vento, em Porto
Alegre. Gaúcha de Novo Ham-
burgo, era casada com o econo-
mista Luis Siegmann. Tinha
seis filhos, entre os quais Lilian
Siegmann Cirne Maia, casada
com o presidente da Racine Hi-
dráuüca Ltda., e Luizinha Sieg-
mann Caleffl, casada com o vi-
ce-presidente de Marketing da
Racine, além de 23 netos e seis
bisnetos.

Bruna Lenzi Branzão, 73, de
derrame, em Sáo Paulo. Era
viúva de Oswaldo Neves Bran-
zào, tinha filhos, genros e netos.

Júlio Pellicciotti, 86, de mor-
te natural, em São Paulo. Casa-
do com Trindade Dias, tinha
filhas, genros, noras e netos,
além de irmãos.

Maria Liviero Tenani, 93, de
morte natural, em Sào Paulo.
Tinha as filhas: Arlinda, viúva
de Newton de Lima Sales, e
Lydia, viúva de José de Franco,
linha ainda genro, nora, netas
e bisnetos.

Raimundo Siebra de Brito,
71, de edema pulmonar, em Be-
Io Horizonte. Médico, desempe-
nhou durante vários anos o car-
go de diretor do DNERu, Su-
cam e do Centro de Pesquisas
René Rachoud, de Belo Hori-
zonte. Cearense do Crato, for-
mou-se em 1937 pela Faculdade
de Medicina da Universidade
da Bahia e quatro anos após
ingressou no Serviço Nacional
da Peste Bubônica. Fez cursos
de especialização no Instituto
de Manguinhos e em 1945 assu-
miu a chefia do Posto de Peste
Bubônica de Santos, sendo
transferido cinco anos depois
para Belo Horizonte, como dire-
tor do Serviço de Peste. Prepa-
rou vários trabalhos e teses so-
bre Saneamento e Combate a
Endemias Rurais e representou
o Brasil em congressos promo-
vidos pela Organização Mun-
dial de Saúde na Itália, Mano-
cos, Espanha, Rússia e Estados .
Unidos. Há quatro anos rece-
beu o título de Cidadão Hono-
rário de Minas. Casado com
Anacirema da Cunha Peixoto,
tinha cinco filhos e quatro
netos.

Brivaldo da Silva Galvão, 68,
de coma diabético, no Hospital
Agamenon Magalhães, no Reci-
fe. Pernambucano, comercian-
te estabelecido na Capital do
Estado, era casado com Tereza
Porto Galvão e tinha uma filha:
Zenaide Porto Galvão.

João Romão Pessoa, 39, de
acidente de trabalho, no cais do
porto do Recife. Pernambuca-
no, foguista, foi atingido na ca-
beca por um guindaste em mo-
vimento. Casado, tinha quatro
filhos.

PM manda apurar situação
de soldados acusados de
crimes de morte na Baixada

O Comandante-Geral da Policia Militar, Coronel
Aníbal de Melo Henriques, informou ontem que não
tinha conhecimento do envolvimento de soldados da
Polícia Militar com grupos de extermínio da Baixada
Fluminense, conforme denúncia do JORNAL DO BRA-
SIL, mas determinou que o fato fosse apurado. Ele
explicou que o caso aconteceu durante o comando que
o antecedeu e, por isto, ele náo tinha conhecimento do
assunto.

Levantamento será realizado junto à Diretoria-
Geral de Pessoal da Corporação e na Divisão de Disci-
plina e Justiça, para saber se os soldados acusados
ainda pertencem à PM, foram expulsos ou estáo sub-
judice. Extra-òficialmente, oficiais da PM informaram
que alguns dos soldados acusados foram presos, expul-
sos e entregues à Polícia Civil, onde foram processados
e condenados a mais de seis anos.
INVESTIGAÇÕES

O inquérito sigiloso instau-
rado pelo Batalhão de Policia
de Atividades Especiais da
PM, em 1978, começou quan-
do elementos do Serviço Re-
servado investigavam o se-
qüestro e morte do Juiz Luis
Carlos Rangel de Carvalho —
de Três Rios — e nas investi-
gações acabaram descobrin-
do uma quadrilha responsa-
vei por algumas mortes e
também por roubo de carnes
do INPS. No grupo, havia sol-
dados da PM, a maioria ser-
vindo no 20° Batalhão de Po-
licia Militar.

Na ocasião, o BPAE pren-
deu 10 soldados, um cabo, um
sargento e dois soldados,do
Exército — além de vários
civis — ligados aos crimes.
Nas investigações, nove cri-
mes de morte foram esclareci-
dos e alguns foram cometidos
a mando do fazendeiro Júlio
Avelino (já falecido) e seus
filhos. A PM esclareceu, ain-
da, a participação do cabo do
Exército José Rodrigues de
Lima , que se passava por
tenente, e do cabo da Mari-
nha Mauro Fricks de Olivei-
ra, em roubos de automóveis.

Antes de concluir o inquéri-
to, o Tenente-Coronel Altair
Noronha, entáo Comandante
do BPAE, foi chamado ao ga-
binete do Coronel José Mário
Sotero de Menezes, que na
época comandava a PM, e,
segundo um oficial que esta-
va presente, o militar foi cien-
tificado que "estava entrando
em área perigosa" e por isto
seria transferido para uma
outra unidade "onde não cor-
reria risco de vida". Depois
que o Coronel Noronha dei-
xou o comando da unidade,
as investigações foram parali-
sadas e as peças remetidas ã
Delegacia de Homicídios. Có-
pias de todo o trabalho reali-
zado pelo BPAE estão anexa-

das ao processo da morte do
detetive Orlando Melo —
morto pelo soldado Durvali-
no José Lopes Filho a mando
do fazendeiro Júlio Avelino —

, no 4o Tribunal do Júri.

CONDENADOS
Dia 14 de outubro de 1978,

os soldados da PM Lúcio Luís
Barbosa, Durvalino José Lo-
pes Filho, Alan Kardeck Mo-
ta, Flávio dos Santos, Ricar-
do Alves da Silva — todos do
20° BPM - e o civil Alberto
Rodrigues Bahiense, o Pepe,
assaltaram o Posto Apache,
na Avenida Brás de Pina, e
levaram CrS 85 mil Dois dias
depois, o PM Ricardo foi pre-
so, no Unibanco da Ilha do
Governador, ao tentar rece-
ber um cheque de Cr$ 5 mil
600 roubado de um cliente.

Presos pelo BPAE, confes-
saram o assalto, foram reco-
nhecidos e depois do proces-
so feito pelo Capitão Paulo
Sérgio, comandante da Com-
panhia de Investigações Cri-
minais, acabaram sendo ex-
pulsos e entregues à Polícia
Civil. Na Divisão de Roubos e
Furtos, eles tentaram fugir
mas foram recapturados. Jul-
gados pela 16a Vara Criminal,
foram condenados a seis anos
de reclusão e mais dois anos
de medida de segurança.

Dos soldados acusados de
pertencerem ao grupo de ex-
terminio da Baixada, Sérgio
de Oliveira, o Sérgio Cambu-
râo, desertou e desapareceu.
Também o PM Manoel Alfre-
do Moreno desertou, muito
embora venha sendo sempre
visto em Nova Iguaçu, princi-
palmente no Foro, onde vai
visitar o Promotor José Pires
Rodrigues. O único que ainda
está com situação indefinida
é o soldado Quintino Mário
Mariotini Valin, acusados de
crimes quando servia na P/2
do 20° BPM, que está sub
judice.

Rodrigues promete
explicar tudo hoje

O Promotor José Pires Rodri-
gues, da 4° Vara Criminal de
Nova Iguaçu, recusou-se a falar
ontem sobre seu envolvimento
com membros de grupos de ex-
terminio na Baixada Fluminen-
se, segunde inquérito policial
sigiloso de 1978. Prometeu que
hoje dará entrevista à imprensa"para explicar tudo".

Ele demonstrou insatisfação
com a divulgação da noticia,
principalmente quanto às suas
ligações em negócios partícula-
res com o Coronel PM Manoel
Elísio dos Santos. Com um sor-
riso, José Pires repetia: "Náo
tenho nada a dizer por en-
quanto."

NO FORO

Ontem, no Foro de Nova
Iguaçu, o assunto principal a
publicação do inquérito instau-
rado pelo Batalhão de Policia
de Atividades Especiais da PM,
em 1978, o qual não chegou ao
conhecimento das autoridades
civis. Advogados e policiais evi-
taram fazer comentários à im-
prensa."Não temos nada a di-'
zer. Pergunte ao promotor José
Pires" — diziam. O advogado

Carlos Moraes Costa, defensor
do PM Alfredo Manoel Moreno
Filho, manifestou irritação
quanto à notícia. "Isso que o
JORNAL DO BRASIL publi-
cou é um inquérito que foi ar-
quivado por falta de provas".

Segundo o advogado, seu
cliente, o PM Alfredo Manoel
Moreno Filho, é injustiçado e
foi perseguido pelo BPAE, oca-
sião em que Mauro Frincks —
cabo da Marinha — o denun-
ciou ao antigo delegado de
Queimados, Maurílio Moreira,
como autor da morte do Juiz de
Três Rios, Luiz Carlos Rangel.
O advogado disse ainda que
Mauro era inimigo do soldado
Alfredo Moreno por ciúmes de
uma mulher conhecida por Ar-
lete, companheira de Mauro.

"Moreno é trabalhador e bom
rapaz e jamais participou de
grupos de extermínio, muito
menos de roubos de automó-
veis", disse o advogado.

Com relação ao promotor Jo-
sé Pires Rodrigues, ó Sr Carlos
Moraes afirmou: "é um ótimo
homem e hão acredito que este-
ja ligado a matanças".

Tenente da PM acusado da
morte de estudante diz que
não participou do crime

O Segundo-Tenente Francisco de Paula Costa, do
15° BPM, foi apresentado ontem à tarde na 59a DP e
negou qualquer envolvimento na morte do estudante
José Paulino de Sousa Filho. O oficial é acusado de
chefiar o grupo que no último dia 20 seqüestrou e
matou o estudante José Paulino de Sousa Filho, de 15
anos, em Caxias.

Bastante nervosa, a mãe do estudante assassinado,
D Iara Paulino, confirmou suas acusações anteriores,
de que o Tenente De Paula foi o principal responsável
pelo seqüestro do filho. "É ele sim! Além de matar meu
filho, ele também invadiu e saqueou minha casa!",
disse ela ontem na 59a DP.
"NÃO FEZ NADA"

O Tenente De Paula apre-
sentou-se no gabinete do De-
legado Joni Siqueira em com-
panhia de seu advogado, Ro-
naldo Sá, e de vários cole-
gas da Polícia Militar, todos
fardados e fazendo pesadas
acusações a D Iara Paulino.
Um grupo de tenentes da PM,
todos de roupa esporte, ten-
tou despistar a reportagem.
Um deles, moreno, franzino,
de calça branca e blusão azul,
chegou a identificar-se como
sendo o Tenente De Paula,
quando muito sorridente con-
versou por uns 15 minutos
com os jornalistas.

Magro, de roupa esporte, o
Tenente De Paula disse em
seu depoimento que no dia do
seqüestro do estudante esta-
va em casa, no bairro Sula-
cap, Marechal Hermes. Em
sua companhia estariam a es-
posa, dois filhos pequenos e a
sogra. Afirmou que o Volks
creme, placa OX-9673, de sua
propriedade, estava na gara-
gem da casa, o que contraria
todos os depoimentos presta-
dos até agora.

O final da placa do carro
(73) permitiu à polícia chegar
inicialmente ao cabo PM An-
tonio Batista de Freitas, co-
nhecido por Zé Paraiba. Ou-
tro militar também denuncia-
do, o soldado Jorge Luís de
Freitas, o China — que seria
posteriormente inocentado—
disse na delegacia que soube
do crime pelo próprio Zé Pa-
raiba, que lhe contara tudo
no quartel. Na ocasião o cabo
lhe dissera que nada aconte-
ceria aos culpados "porque o
chefe (Tenente De Paula) es-
tava nas paradas".

Foi o próprio Zé Paraíba
quem notificou o inspetor Pe-
dro Paulo Autran, de serviço
no dia 20 na 59a DP, do encon-
tro do cadáver do estudante
na Rua Rui Barbosa, em Jar-
dim Gramacho, Caxias.

O Tenente De Paula disse
ainda que nunca saiu em dili-
gèncias com Zé Paraiba nem
com o subtenente Trindade,
também apontado como par-
ticipante do massacre. Eles
servem atualmente no 5°
BPM, na Praça da Harmonia
e foi um dos fundadores do
15° BPM. O suboficial é acu-
sado de, junto com o comer-
ciante conhecido por Valde-
mar do Leite, ter seqüestrado
e morto um trocador de õni-
bus na Via Dutra. Depois de
matarem o trocador, passa-
ram com um carro sobre o
corpo para simular acidente.
Valdemar do Leite, que era
distribuidor exclusivo do Lei-
te Vigor em Caxias, foi conde-
nado e ainda está preso.
OUTRAS MORTES

O Tenente De Paula disse
aos jornalistas, com orgulho,
que matou "em legítima defe-
sa e no estrito cumprimento
do dever", assaltantes consi-
derados perigosos. E citou:
Garrinchinha, Paraibinba,
Serginho, Renatinho, Guga e
Carlinhos Vovó, este último
metralhado debaixo de uma
cama, num barraco onde se
escondera, no Morro da
Light, em Caxias.

O oficial disse que já parti-
cipou de vários tiroteios com
marginais mas que, apesar do
risco, nunca foi ferido pelos
homens que matou ou pren-
deu. Afirmou que é autor de
dezenas de prisões e é consi-
derado no batalhão como um
dos oficiais mais destemidos
e trabalhadores.

O Tenente, que se diz kar-
decista e torce pelo América,
tem vários elogios em sua fo-
lha de serviço. Insistiu em
afirmar que só soube dos fa-
tos relacionados com a morte
do estudante pelo noticiário
dos jornais. Declarou que só
se apresentou à Delegacia
porque recebeu determina-
çáo nesse sentido de seu
comandante, o Tenente-
Coronel Milton D'Ornellas.
Atualmente, o Tenente De
Paula responde pelas viatu-
ras do quartel, sem direito a
participar de serviços exter-
nos. O cabo Zé Paraiba está
preso no Batalhão de Ativi-
dades Especiais da PM e o
Subtenente Trindade está de-
tido no 5" BPM.

O Tenente De Paula disse
também que conhece o civil
Guálter de Almeida Pires, o
Cabelo, identificado pela po-
lícia como proprietário do
Volks azul-marinho placa PP-
7472, já apreendido,"usado na
cobertura do seqüestro do es-
tudante. Confirmou que Ca-
belo é informante do 15° BPM
e que dá "segurança" contra
assaltos a padarias dos bair-
ros de São Bento, Sâo Jorge,
Corte Oito e Jardim Grama-
cho. Negou, porém, que tenha
saído em diligência com Ca-
belo, que está foragido.

NOVA VERSÀO

Parentes do estudante as-
sassinado, inclusive um tio,
Adão Conceição, deram on-
tem aos jornalistas, na porta
da Delegacia, uma nova ver-
sáo do crime. Disseram que o
marginal Natalício Ferreira
dos Santos, o Ica, amante de
D Iara — mãe do estudante —
está preso na 59a DP. Segun-
do Adão da Conceição, o Te-
nente De Paula e seus coman-
dados teriam exigido CrS 100
mil de D Iara para libertá-lot

Nessa ocasião, os policiais
teriam invadido a casa de D
Iara e a saqueado, levando
tudo de valor que encontra-
ram, inclusive CrS 16 mil. D
Iara confirma que o oficial e
os soldados realmente invadi-
ram sua casa para roubar.
Esse fato dá ao delegado Joni
Siqueira a "motivação" para
o crime, o que não havia até
agora.

Os tenentes que acompa-
nharam De Paula ontem à 59a
DP, e não quiseram identifi-
car-se, acusaram D Iara de
receber grandes partidas de
entorpecentes que depois dis-
tribui aos revendedores. O
marido de D Iara, José Pauli-
no — seqüestrado e morto em
1974 pelo grupo do ex-
detetive Ivònio Viana, o Via-
ninha — era traficante de ma-
conha, segundo os oficiais.

AS ARMAS

Por quase meia hora, tra-
vou-se violenta discussão on-
tem entre o delegado Joni Si-
queira e o advogado do Te-
nente De Paula, Ronaldo Sá,
que insistia em entregar ao
responsável pelo inquérito
policial três armas que trazia
numa pasta e dizia pertence-
rem ao oficial.

Pouco antes da apresenta-
ção do tenente, o Juiz Luis
César de Aguiar Bittencourt,
da 4a Vara Criminal, disse aos
jornalistas que Paulo Pereira
Soares Filho —- assassinado
em Belford Roxo por um
grupo que vendia segurança
a comerciantes de Caxias —
estava envolvido em vários
homicídios no município.

AVISOS RELIGIOSOS

NEWTON DE BARROS E
VASCONCELLOS

1° CURADOR DE MENORES E.R.J.
30° DIA

tSua 

família agradece as diversas mani-
festações de pesar que continua rece-
bendo. Convidam para a Missa amanhã,
dia 30 de maio, sexta-feira às 11 horas

na Igreja N.S. do Carmo. Rua 1o de Março.

HUGOLINO DE MENDONÇA
(MISSA DE 7° DIA)

tina, 

Jorge e Paulo K. de Mendonça agradecem
as demonstrações de pesar recebidas e convi-
dam parentes e amigos para a missa de 7o dia
a realizar-se amanhã, sexta-feira, dia 30, às

8,30 horas, na Igreja de Santa Luzia à Rua Santa
Luzia n° 490. (P

FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES MOREIRA
(MISSA 7° DIA)

tA 
ABECIP — Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e

Poupança e a ARECIP — Associação Regional das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança do Rio de Janeiro convidam parentes e amigos

para a Missa de 7o Dia do amigo MOREIRA, que será celebrada às 11:00 horas
do dia 30 de maio (sexta-feira), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, (antiga
Catedral) à Rua 1 ° de Março esquina de Sete de Setembro. (P
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Acueo brorxo e«tendendo-se desde c litoral da África ate
o literal da Venezuela indica nebulosidade e chuvas associa
das a zona de convergência mfertrop.cal As áreas brancas
sobre os fcstados do Amazonas; Para e Acre. tombem indicam
nebulosidade e chuvas associadas a zona de convergência
infeMfopical Ha alguma nebulosidade ao longo do litoral
brasileiro, associada o massa de ar tropical marítimo A área

branca sobre o Oceano Atlântico, alongondo-se até o litoral
do Uruguai, indica a posi;ão de uma frente (ria com
atividade moderada e que es'a provocando durante sua
passagem pancadas de chuvas e trovoadas isolados. A

massn de ar polar que cicoropa
do declínio de temperatura "O Si Ja Argentina

As imagens do Satélite SMS sào recebidas dioita
mente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais tlNPE CNPq)
•m São José dos Campos (SP)

As imagens do salelito soo transmitidas em infra-
vermelho. As áreas brancas indicam temperaturas bai-
xas e as áreas escuras lemperatures elevadas. Oetermi-
nondo-se a temperatura das áreas brancas e dos áreas
prelos, pode-se conhecei através de uma escala cromo-
Iko, a temperatura da superíicte da Terra, das mossas
de ar e do topo das nuvens
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NOS ESTADOS
Amatonoi — Nublado a encoberto sujeito o pancadas
esparsas ao Norte e Médio Amazonas Temperatura estável
Máx. 31,6, mín. 2-4,8. Roraima - Nublado a encoberto com
pancadas esparsas. Temperatura estável. Acr«/Rond6nia —
Parcialmente nublado a nublado. Temperatura estável Max.
31,2; mm. 21. Pará — Nublado a encoberta com pancadas
esparsas ao Norte e Baixo Amazonas. Demais regiões, claro a
parcialmente nublado. Temperatura estável. Max. 32,1; min.
20,7. Amapá — Parcialmente nublado a nublado sujeito a
pancadas esparsas. Temperatura estável. Max. 31.6; min.
24,2. Marannòo/Piaui — Parcialmente nublado a nublado
no Litoral. Demais regiões, claro a parcialmente nublado.
Temperatura estávelq Máx. 31,2; min. 24,1. Coard/RGN —
Parcialmente nublado a nublado no interior Demais regiões,
claro o parcialmente nublodo. Temperatura estável. Mclx.
31,6; mín. 24. Parafba/Ptrnambueo — Parcialmente nubla-
do.a nublado com chuvas esparsas no Litoral. Demais
regiões, claro a parcialmente nublado. Temperatura estável.
Máx. 28; mín. 21,5. Alogoai/Scrgipt — Parcialmente nubla-
do a nublado. Chuvas esparsas no Litoral. Tehperaturo
estável. Máx. 28,5; mín. 19,2. Bahia — Parcialmente
nubladoa nublado com chuvas esparsos no litoral. Tempero-
tura estável. Máx. 27,7; mín. 21,6. Moto Grotio ~ Parcial-
mente nublado a nublado. Temperatura estável. Máx 33,7;
min. 20,6. Mato Grotio do Sul — Parcialmente nublado a
nublodo podendo instabilizor-se oo Sul. Temperatura está-
vei. Má». 29; min. 19. Goiol/Braiilio — Parcialmente
nublado a nublado. Temperatura estável. Móx. 20,4; mín.
18,9. Minai Gvrois — Clara. Névoa úmido pela manhã.
Temperatura estável. Máx. 25,5; mín. 15,2. Espírito Santo —
Claro. Temperatura estável. Máx. 26,9; mín. 19,8. Sáo Paulo
— Parcialmente nublodo a nublado. Névoa úmida ao
amanhecer. Temperatura estável. Máx. 25,2; min 12. Para-
nó — Parcialmente nublado a nublado, podendo injtabili-
zar-se ao Oeste do Estodo, Névoa esparsa ao amanhecer.
Temperatura em ligeira elevação. Max. 23,2; mín. 12,3.
Santa Catarina — Nublado a encoberto podendo instabili-
zar-se com chuvas ao Sul e Oeste. Temperatura em ligeiro
elevação. Máx. 25,7; min. 17,4. Rio Grano* do Sul —
Nublado o encoberto, instabilizando-se com chuvas. Tempe-
ratura em ligeira elevação, declinando opôs. Máx. 27,3;
min. 17.

£ ^^J_^Jx^Xx\^^XX. ^'
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ANÁLISE SINÔTICA DO MAPA DO INSTITUTO NACIONAL OC
METEOROLOGIA, Frente fria com atividade moderada toca li-
zada ao Nane do Uruguai e ociu^do ao Sul da A-gentma.

Ahtíciclone poior com centro ae I024mb localizado ri
35°S/75°W, Antkfclone subfropical com centro de !022rnb
local./ado o 260S/38'W,

NO MUNDO
AberOMn, 07, chuva - Amsterdã, 1 7, encoberto - Ancora.
20. cloro Anttgua, 27, nublado - Assunção. 22. dora -
Atenas. 21. encoberto — Auckland. 11 tloro Berlim, 23,
claro - Birmingham, 16, encoberto - Bonn. 21, encoberto
-- Bruxelas, 12, chuva - Buenos Aires. 19, encoberta --
Cairo, 35, claro - Casablanca, 20. encoberto Chicago,
26, nublado — Copenhague, !6, claro Dal Ias 32, riebllná
— Dublin, 13, encoberto Estocolmo, 12, encoberto —
Genebra, 16. encoberto — Ho Chi Ninh. 27, encoberto —
Hong Kong, 23, encoberto — Jerusalém, 28. claro

Loteria
sai para o
18.102

Saiu para o bilhete 18.102 o
primeiro prêmio, de CrS 4 mi-
lhões, da extração de ontem da
Loteria Federal. O milhar 8.102
foi premiado com Cr$ 26 mil e a
centena 102 com Cr$ 3 mil.

O 2o prêmio, de Cr$ 500 mil,
coube ao bilhete 60.539; o 3°, de
Cr$ 300 mil, ao 51.658; o 4o, Cr$
200 mil, ao 43.883; o 5o, Cr$ 120
mil, ao 31.000; o 6o, Cr$ 100 mil,
ao 04.098; o 7o, Cr$ 80 mil, ao
06.340; o 8o, Cr$ 70 mil, ao
71.265; o 9o Cr$ 60 mil, ao 73.289;
e o 10°, 50 mil, ao 26.827.

Foram premiadas com Cr$ 1
mil 400 as centenas 012, 201 e
000; com Cr$ 1 mil as centenas
021,120,210,539,658, e 883.

PASCHOAL CARLOS MAGNO
(MISSA DE 7o DIA)

tO 
SERVIÇO NACIONAL DE TEA-

TRO convida a classe teatral para
assistir à Missa de 7o Dia do

teatrólogo, escritor e Embaixador
PASCHOAL CARLOS MAGNO, que
a Fundação Casa do Estudante do
Brasil mandará celebrar amanhã, dia
30 do corrente, às 10:00 horas, no
Mosteiro de São Bento, Rua Dom
Gerardo,68. (P

EMBAIXADOR
PASCHOAL CARLOS MAGNO

PRESIDENTE PERPÉTUO DE HONRA DA
FUNDAÇÃO CASA DO ESTUDANTE DO BRASIL

(MISSA DE 7o DIA)

t 

Fundação Casa do Estudante do Brasil; Fundação Roberto
Marinho; Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT):
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões

do Rio de Janeiro; Associação de Canto Coral; Academia de Música
Lorenzo Fernandes; Fundação João Pinheiro Filho (Aldeia de Arcoze-
Io), convidam a todos os amigos e admiradores do grande incentiva-
dor de cultura, benfeitor das artes e do teatro brasileiro —
PASCHOAL CARLOS MAGNO — para assistirem a Missa de 7o Dia
que será celebrada no Mosteiro de São Bento (rua D. Gerardo, n°
68),às10:00horasdodia30/05/80(6a.feira). owíni

BENEDITO FONSECA E SOUZA
(FALECIMENTO)

tSua 

família profundamente consternada, comunica o seu faleci-
mento ocorrido ontem, e convida parentes e amigos para o
sepultamento hoje, dia 29, às 16 horas, saindo o féretro da

Capela Real Grandeza n° 4, para o Cemitério de São João Batista. (C

1

^
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J. Garcia
é líder
em C. Jardim

Em Cidade Jardim, as estatís-
ticas estáo assim até o presente
momento: Jóqueis — J. Garcia,
Cr$ 9 milhões 172 mil, em prè-. mios. 2° I. Quintana, Cr$ 8 mi-
lhões 8 mil. 3° A. Boline, Cr$ 6
milhões 408 mil, 4° L. Yanez,
Cr$ 5 milhões 126 mil. Treina-
dores, Io W. Garcia, Cr$ 5 ml-
lhões 779 mil; 2o P. Nickel, Cr$ 6
milhões 333 mil. 3° D. Garcia,
Cr$ 4 milhões 963 mil. 4o E.
Goslk, Cr$ 4 milhões 700 mil.
Proprietários, Io Haras Rosa do
Sul, CrS 7 milhões 119 mil. 2o
Haras Mato Grosso do Sul, CrS
2 milhões 995 mil. 3° Haras São
José e Expedictus, CrS 2 mi-
lhões 981 mil. 4° Haras Jatobá,
CrS 2 milhões 206 mil. Criado-
res, 1° Haras Rosa do Sul, Cr$ 9
milhões 349 mil. 2o Agro Past.
Haras São Luiz S.A., Cr$ 5 mi-
lhões 115 mil. 3o Haras Maluri-
ca, Cr$ 4 milhões 291.4o Haras
São José e Expedictus, Cr$ 3
milhões 42 mil. Reprodutores,
Io Tumble Lark, Cr$ 8 milhões
331 mil. 2o Sail Thrcugh, Cr$ 2
milhões 408 mil. 3o Zaluar, Cr$ 2
milhões 135 mil. 4o Viiáane, Cr$
2 milhões 130 mil. Avós Mater-
nos, Io Nordic, Cr$ 2 milhões
166 mil. 2o Gay Garland, Cr$ 2
milhões 108 mil. 3o Cigal, Cr$ 2
milhões 43 mil. 4o Snow Cat,
Cr$ 1 milhão 900 mil.

TURFE 25
Foto de Joié Camilo da Silva

Cânter
As montarias oficiais para a

principal prova desta semana
em Cidade Jardim, importante
clássico João Cecilio Ferraz
(Grupo II), 1 mil 500 metros,
areia, CrS 360 mil de dotação, o
Criterium de Potrancas, fica-
ram, assim, constituídas:
1. 1. Garola.I. Quintana 4
2. 2. ücoluca.L. Yanez 5
3. 3. Sanda, S.A. Santos 6
4. 4. Taxativa, E. Amorim.... 7
5. 5. Uponga,V. Matos 3
6. 6. Adua,E.Sampaio 1"Gift, J.Garcia 9
7. 7. Daythrough, J. Mactaa-
do 2"Dorandia, E. Le Mener
FUho 8

A trinca do Haras Rosa do
Sul inscrita no Derby de domin-
go o formada por Dark Brown,
Depiction e Duck, deverá viajar
para o Rio de avião. Os três
deverão ser embarcados às
22h30m de sexta-feira em Con-
gonhas. Os aprontes desses
candidatos serão realizados ho-
je pela manhã em Cidade
Jardim.

Na próxima semana, na Eu-
ropa, quatro provas clássicas
de indiscutível importância es-
tarão sendo disputadas. Em
Epsom, serào corridos o Derby
Stakes, dia 4, a Coronation
Cup, dia 5, e o Oaks Stakes, dia
7. Em Chantilly, no domingo,
dia 8, será a vez do Prix du
Jockey Club. Todos estes cias-
sicos são, obviamente, de Gru-
po I. O Oaks francês, o Prix de
Oiane, está marcado para o dia
15 de junho, em Chantilly.

O argentino Telescopico
(Table Play em Filipica, por Fo-
mento), de propriedade de
Mahmoud Fustok, aparente-
mente foi, afinal, corrido como
gosta, isto é, mais acomodado
na primeira parte do percurso,
e obteve, segundo especialistas
franceses, um facilimo triunfo
em Evry, nos 2 mil 800 metros
do Prix de Savigny, com uma
dotação de 50 mil francos. Ven-
ceu com inteira e absoluta au-
toridade e seu piloto, Alain Le-
queux, afirmou, após a corrida,
que o quádruplo-coroado ar-
gentino de 1978, foi rigorosa-
mente um outro animal. Nesta
mesma prova, estreava na
França, após duas corridas na
Irlanda (uma vitória e um se-
gundo lugar), o quatro anos Eu-
palinos (Mili Reef em Licata,
por Abdos), criação de Mareei
Boussac e propriedade de Lord
Granard. O irmão próprio de
Acamas que era tido, desde po-
trinho, em altíssima conta por
seus responsáveis, nada produ-
ziu terminando na sétima colo-
cação. Diga-se de passagem
que ele custou muito a estrear
devido a temperamento irascí-
vel. Só veio a correr no final da
temporada passada, quando,
entáo, obteve o segundo na es-
tréia e, em seguida, a vitória
citada. Portanto, Eupalinos,
além de debutar em pistas fran-
cesas, reaparecia de longa ina-
tividade.

Mirandoie (Earldom II em
Chear Up, por Xaveco), do Ha-
ras Faxina, vindo de terceiro
para Dark Brown e Big Lark
na milha e meia do grandissi-mo clássico Sáo Paulo (Grupo
I> e que acabou não sendo ins-
crito na milha e meia do sensa-
cional grandíssimo clássico
Cruzeiro do Sul (Grupo I), o
Derby carioca, no próximo do-
mingo na Gávea, deverá reapa-
recer, em Cidade Jardim, no
dia 15 de junho quando da dis-
puta dos 3 mil 218 metros do
grande clássico General Couto
de Magalhães, a Gold Cup pau-lista.

Riadhis (In Command em
Umtá, por Hurcade), criação do
Haras Preto e Ouro, quarto co-
locado na recente milha inter-
nacional paulista, grande clás-
sico Presidente da República
(Grupo I), dominada por Joy
King, náo mais será enviado
para Curitiba onde seria prepa-rado para correr o importante
clássico Ministro da Agricultu-
ra (Grupo II), Brasil trial de
Cidade Jardim, marcado para o
dia 6 de julho e, em seguida, o
grandíssimo clássico Brasil, na
Gávea, no primeiro domingo de
agosto. O descendente de Ta-
boun permanecerá em Cidade
Jardim onde correrá a milha do
Prêmio Alfa Romeo, dia 12 de
junho, na pista de grama. Esta
é urna das provas patrocinadase organizadas pela Comissão de
Turfe do Jóquei Clube de Sào
Paulo.

Damping Wave (Tumble
Lark em Tereza II, por Imbro-
glio), criação e propriedade do
Haras Rosa do Sul, que fracas-
sou, domingo último, nos dois
quilômetros do grandíssimo
clássico Diana (Grupo I), o
Oaks carioca, veucidos por
Cannelle, provavelmente voi-

. wtfá à Gávea para participar
dos 2 mil 411(1 metros rtt. mande
clássico Marciano de Aguuu
Moreira (Grupo li, t> Pm Ver
meillf. terceira prova da tnpli
ce-còroa dc éguas', pareô mar
cad„ para o dia 22 de juuhu.

Brighton reaparece no GP Cruzeiro do Sul, onde Baronius e Dark Brown sàlTinâiscutiveitnente as duas.principais estrelas

G. Meneses monta
Baronius no GP
Cruzeiro do Sul

SÁBADO
Io PÁREO —às MhOOm — 1.300 metros
Cr$ 48.000,00 (Areia Kg.
1—1 Gronde Porte, E. Marinho 57
2—2 Aberleldy, A. Sou/a 58

Cordelier.C. Pensobem 58
3—3 Goloponte, A. Ferreiro 57

4 Buli ton, I. Oliveira 57
4—5 Garotão.F. Esteves 57

6 Michel.G. Meneses 58

2° PÁREO — às !4h30m — 1.400 metros
Cr$ 95.000,00 (Gramo) Dupla-Exota Kg.
I—1 Von Royol, G.F. Almeida  55

Sistema, A. Oliveira  55
GranSelenid, J.Mendes  55" Bei.A.Ramos  12 55

2-4 FimdePapoJ.M.Silvo  55" Flamar,.!. Escobar  13 55
Quinn.J.Queiroz  55

3—6 Goviãoda Gávea
J.R.Oliveira  66

Oventown.W. Coslo  55
Estereofônico, J. Pinto  55

•t/9 Bregal,U.Meireles  55
10 Lorrio, M.C. Porto  10 55
11 LefsRun.E. Ferreira  II 55

3° PÁREO — Às 15h.00m — 1.600 metros
—Cr* 78.000,00 (AREIA) Kg.
I—I Olonia, A. Oliveira  55
2—2 Danaroby, i. M. Silva  55
3—3 Inchineza.A.SouM  56

"1 Cole. F. Esteves  56
A— 5 Urg.G.F. Almeida  55

Great Chance, A. Ramos  55

4» PÁREO — Às I5h30m — 1.000 metros
—CrS 68.000,00 (AREIA) Kg.
I—I Jymbio,J.Ricordo 54
2—2 Graccus.G. Meneses 53'' EIMadrugador,J Maila 57
3—3 Bools,E.B.Queiroz 54

A Hentol.F. Silvo 53" Mcrano, A. Ferreira 56
4—5 Cisco.C Pensobem 54

6 QuielNow.A.Abreu 53

5o PÁREO — Às 16h00m — 1.600 metros
—CrS 48.000,00 (AREIA) Kg.

I—I Obvious.P. RrxhoF0 55
2 Dolomito, F.Carlos 54

2—3 Fanoge.G. F.Almeida 58
4 Olclo.J. Pinlo 55

3—5 Gasoleno.J.Reis 55" Embalador. F. Silvo 53
4—6 Egiplólogo, E. Ferreiro 54

Pingo Bueno, IGonzale* ... 53
Ouick.J.M Silvo 57

6° PÁREO — Às I6h.30m —1.400 metros
CrS 58.000,00 (GRAMA) DUPLA-EXATA

Kg.
1—I Pretérito, E.R. Ferreiro  I 55" Aeroporto,A.Costa  10 57-

2 Fluster.F.Esleves  2 55
2—3 CíorRurik.A.Sou/o  3 56

Glajon.J.Queiroz  A 52
DoIbion.A.Oliveiro  5 57

3—6 Coleeiro.J. Pinto  6 58
Greenness.W. Cosia  7 52
Pluto.R. Macedo  8 55

4-9 Clivers,J.Ricordo  9 56
10 Innocio.A.Abreu  II 58
11 Solor.F.Pereiro  12 56

7» PÁREO — Às 17h.00m — 1.400 metro*
CrS 68.000,00 (GRAMA) Kg.
I —I FineGold,J.M.Silva 1 57

2 Cavalari,R.Macedo 2 57
2—3 Great Mistery.F. Araújo 3 53" Uma.ã,A.Souza 11 57

4 Hester, J. Ricardo 4 56
3—5 Tolonco.P.RochaF° 3 56

EscamosoJ. Pinto 6 57
Rondjar, F. Esteves 7 57

4—8 Turno, F. Pereira 8 56
9 Eliseu, C. Morgado 9 57

10 Atrium.E. Ferreiro 10 57

8° PÁREO—Às 17h.30m —1.100metro.
CRS 68.000,00 (AREIA) Kg.
1—I Aniela,G.Meneses 1 54
2—2 Que Candoroso. A. Oliveira 2 54

Queen Norma, E. Ferreiro 4 54
3—3 Equidode.F. Esleves 3 54

4 llang,J.Queiroz 5 54
4—5 Miss Elite, J.Ricardo 6 57

Janorina,W.Gonçalves 7 54
Oitentinho,E.B.Queiroz 8 56

9» PÁREO—ÀS !8h.00m — 1.000 metros
CRS 48.000,00 (AREIA) Kg.
I—I Brucutu, F. Esleves I 58

2 Xarro.C.Morgado 2 57
2—3 BaimBar,J.M.Silvo 3 55

4 Ixione, E. Ferreiro 4 56
3—5 Royol mo, J. Esteves 5 57

6 Tungstênio.E.B.Queiroz 6 55
4—7 Êfiro.H.Cunhaf° 7 58

Solsalito,J.Ricardo 8 55
10° PÁREO— Às 18h30m —1.000 metro»
CRS68.000,00(AREIA)DUPLA-EXATA Kg.
I—I Mobaibo.J.M.Silva I 57

2 Tariska.J.R.Oliveira 2 56
2—3 

"Queen 
Beatriz, R. Freire 3 57

4 Contadora, W. Costa 4 57
3—5 Talando,G.F.Almeida 5 57

Horpina.F. Pereira 6 57
Harmonda,J.Ricardo 7 56

4—8 trolhilde,E.R.Ferreira 8 57
Amaporã,G.Meneses 9 57

10 Fraulein Erika.W. Gonçalves 10 5/

DOMINGO
Io PÁREO —às I4h.00m — 1.300 metros
—CrS68.000,00—(GRAMA)— Kg.
t—1 SarçaArdente,J.Queiroz. .. 56

Duinho, A. Abreu 57
2—2 Antalya, G. Meneses 56

2 Arislorerta.J.M Silvo 56
3—3 Tiir.G.F. Almeida 56

4 Prelentious, J Ricardo 56
4—5 Hamart,Juare? Garcia. 56

Miss Encerramento, F Pereira 57
Vivita.J.Pinto 57

2° PÁREO — ás I4h.30m — 1.000 metros
CrS 78.000,00 — (AREIA) — (DUPU-
EXATA) Kg.
I—I Alef.G.F. Almeido 56

Donena,J.M.Silvo 56
2—3 Bédouine. G Meneses 56

Sabiá Laranjeira. F Esteves 56
Kildo.J. Escobar 56

3—6 Nalif.A.Souzo 56" Neidir.P. Rocha 56
Niceano,E.B.Queiroz 56

4—8 FullGirl.J. Pinto 56
9 Bicana, J Ricardo . . 10 56

10 Bivertida, E.R. Ferreiro II 56

3o PÁREO — às 15h.00m — 2.000 metros
— Cr$ 85.000,00 — (GRAMA) — (PROVA
ESPECIAL) Kg.
1—I Beagle.A.Oliveira.  I 58
2—2 Bi-Coball.J Queiroz  2 49
3—3 lança Perfume. J M.Silvo . 3 56

A Degollium. P Vignolos  4 52
4—5 EloisJ Ricardo. ...... 5 58

Abala, E. Ferreira 6 52

4» PÁREO — Às 15h30m — 1.000 metros
CrS 150.000,00 — (GRAMA) — G. P.
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E PRO-
PRIETÁRIOS DE CAVALO DE CORRIDA DO
RIO DE JANEIRO —Grupo III — (INlCIO
CONCURSO) Kg
I—1 Real Nordic, J Ricardo ... I 58

Quadratura, A 01'veira ¦ 4 57
2—2 Aniela, E. Ferreira 2 57" Adelfo. E Ferreira II 59

Tuyupins, J.M.Silva  3 58
3—4 lilAbner. J.Queiroz ,.:.. 5 59

Tutankon,F Esteves 59
5 NumberOne, A. Ramos 59

4—6 PlüsUltra,E.R.Ferreira ..... 59
Beauioiais,J.F Fraga 5S

Lugareno. J. Pinto 10 58

5° PAREÔ — As lòhOOm — 2.400 metros
CrS 2.000.000,00 - (GRAMA) — G. P.
CRUZEIRO DO SUL -(Grupo I) —Selecáo
—(2°PROVADATRIPIICECOROA— Kg
I--1 Sriollohcer E R cer-eiro I 56

Gerki.j.Escoba: 2 56
Brovio E Ferreira. 3 56
Big Chiei F S Viachado 4 56
Bis;ris,F S.Macrado 8 56
Baronius, G Meneses 9 56

2- j Uyago G F Almeida 5 se
5 Dorl 8'ow i Queiroz 6 56

DucV; I, Fagundes ) 56
Depiction * bolino 56

I 6 8!ue'Bet:íng F Esleves 10 56
Oiau !v»ereirr: 12 56
Nagam i Pmic 13 56
Bríghfoi i ^'Cürov 14 56

4-10 HersioKidd,LA.Pereiro  15 56
11 RockRidge.A.Oliveira  16 56
12 Match Point Again

WGoncalves  17 56

6° PÁREO — Às 16h30m — 1.500 metros
—CrS 78.000,00—(GRAMA)—(DUPLA-
EXATA) Kg.
1—I Gregoriano,J.M.Silva  55" Kymko, T. B. Pereira  55

2 Beaulieu,G.Meneses  55
2—3 Umarco.F.Pereira  55" Oxiquito.J. pinlo  55

4 Alinhado.A.Oliveira  55
3—5 Hossgor, F. Esteves  56

Tuviento, W. Gonçalves  55
Revuelto.P.Vignolas  56

4—8 Uci,G.F.Almeida  10 55
9 Khaled,J.F.Fraga  II 56

10 Kalamoun,J.Ricordo  12 56
11 Rocard.E.R.Ferreiro  13 56

7° PÁREO — Às 17h.00m — 1.000 metros—Cr$ 78.000,00—(AREIA)— Kg.
I —I lalogão.R. Freire 55

2 Marcosminis, G. F. Almeido 56
2—3 Aron,M.C.Porto  55

4 Cadenciado, t.B. Pereira 55
3—5 Zédo Pito, P Vignolas 56

6 Escolo,J.Queiroz 56
4—7 Bedouin.J Ricardo 56

8 Garion,J.M.Silvo 54

8o PÁREO —Às 17h.30m — 1.300 metro»
— CrS 95.000,00 — (AREIA) — (VARIAN-
TE)- Kg.
I—1 four D'Argenl, G. F. Almeida 55

lerlizzi.E.R Ferreira  55
2—2 Bibono.W.Coslo  55" Ciad.J.Ricordo  55
3—3 MissMagé.E.Marinho-  55

Adelaide, W. Gonçalves  55
Sulista, A. Oliveira  55

4—6 Hondcufí A. Souza  55
Essa, F Pereira  55
Mil Folhas, J. Pinlo  10 55

9° PÁREO — Às 18h.00m — 1.300 metros
CrS 58.000,00 - (AREIA) —(VARIANTE)

Kg.
I—I Princesa Evo. A. Oliveira  I 57

2 Arupa.F Araújo  2 56
2—3 Tomarano.F Pereira  3 58

4 Xabcnga, JuarezGorcio ... 8 58
3—.5 Dedé'o.H. Vasconcellos. . 4 56

Clima,M. Andrade .... 5 56
4—7 Mixórdia, C Volgas  6 56

8 Lo Embaixadora, F Silva 7 55

10°PAREÔ— Àsl8h.30m — I lOOmelros
CrS 98.000,00 - (AREIA) — (DUPU-
EXATA)—Prova Especial de Leilão Kg
1 - I Eròl.R Freire 55

2 Chairmon . C Xavie? 55
2—3 Catdónòzzo.G Alves 55,! Cononeu,F Lemos 55

5 ÜabyJu.F Silva . 55
J p 

-Olinkralr J. Pinlo' 5:<T Hjüie: J Menaes 55
9 Oü5sWind I Ricardo 55¦!• -9 Holslei G.F.Almeida ¦ 55

10 M(ninxis F Pereira , • 1Q 55
11 Hiú.loiG Meneses  II 65

Noturna de hoje páreo a páreo
1" PÁREO —A» 20H00 —1000 metros — Recorde —Tom Sowyer — IrnOOs —(Areio)

I—1 Eslodio. H. Arrudo 57
Tclevina.J. Malta 56

2—3 AfricanStar.J. Ricardo 55
Clima,M.Andrade 56

3—5 Alrauna.J. Pinto 57
Brea,J.Mendes 55

4-7 Sadalgia.F. Araújo 58
Meluzo,J.M.Silva .8 57

3°( 7) Lesvan e African Stor
1° (11) Beco e Bizorria
2o ( 7) lesson e Estadia
5o ( 8) Starlight e Gay Brigadier
Io (II) Brucutu e El Passaporte
8° ( 9) Princess Stell e Snosuka
Io (12) Dupi e Dirty Harry

IIo (11) Orenda e Anolfa

1000 NL
1000 GL
1000
1300

NL
NL

1000 AM
1100 NL
1300 GL
1100 NM

Im02s2.
Im03s2.
1.02s3.
Ini22sl.
Im03s4.
Im09s3.
Iml9s4
Im09s3.

R. Marques
P. Duranfi

W Peneias
W. G. Oliveira
J. M. Aragão
E. Coutinho

B. Silvo
S. Moraies

2° PÁREO —As 20h30 — 1300 metros — Recorde — Yard — ImISs 3/ —(Areia)
DUPU EXATA

1—I SeloVerde.J.Malta 52 A" ( 8) Smosh e Xis Crock 1600 NP Im42s3. R. Morgado
CiterroJ. Ferreira 58 4o ( 8) Big Skiddy e Cerro Lopez 1000. NL lmOIsl. L. Ferreira
Abominável,P.Queiroz 58 5° ( 6) Cedro do Lybono e Tibere 1300 AL lm22sl. J. Q. Sousa

2—4 Estático, J. Pinto 57 6o ( 6) Deep Light e Legolpo 1200 Al lml4sl. Z.D.Guedes
Phoical.A.Romos 54 5o ( 6) Faramon e Dardillon 1600 GM Im37s4 A.Ricardo
Toulon,G.Meneses 53 5o ( 9) Abominável e Tantalus 1300 NP Im23s3. F. Saraiva

3—7 Lob,E.R.Ferreiro 56 3o ( 6) Faramon e Dardillon 1600 GM Im37s4. E. P. Coutinho
Wild.G.F.Almeida 57 Io ( 7) Tolul e Abafo 1100 NP ImOBs R. Tripodi

Armáo.J.M. Silva 57 °° ( 9) Burgomestre e Spoleto 1600 Gl Im35s3. S.Moroles
4—10 Jurista,J.Ricardo 10 56 5o ( 6) Deep Light e Legalpo 1200 AL lm!4sl. J.M. Arogóo

11 Tarpon.M.Vaz 11 57 Io ( 7) Repes e Takanir 1000 NL lm02sl. B. Silvo
12 JoâoBó.A.Abreu 12 56 Io 1 6) Est. Amigo e Kuk, Bor (CP) 1100 NL lml Isl. J. T. Forroo

3" RÁREO — At 21 HOO — 1300 metro» — Recorde — Yard — lml8s 3/ 5 — (Areio)
INlCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS

1—I Inhame.J. Pinto 56
Decor,J.M.Silvo 56

2—3 Roadside,J.Ricardo 56
L.B.Malusael, G. F. Almeida 56

3—5 Dignio.J.L.Marins 56
Ikleryx.D.F.Groça 56

4—7 Kamaraan, F. Pereira 56
MenÍlmontant,P.Vignolas... 56
Chalolinha.R. Freire 56

Estreante Estreante
6° (14) Bizarro e Brulot
6° (12) Bissaue Rubem
A" ( 5) Victor de Lube e Bisnol (BH)
3o (14) Bizarro e Brulot
5o (14) Bizarro» Brulot
6o (11) Boccio 0'Agnolo e Erasmus
7° ( 9) Cahill e Ballistic

II (13) Piccolomondo e Todavia No

1200 NL
1000 NM
1000 Al
1200 NL
1200 NL
1400 GL
1100 NL
I300 AP

Iml5s4
Im02s3
I m04s4
Iml5s4
Iml5s4.
Im24s3.
Im08sl.
Im24s3

A. Vieira
R. Tripodi
A. Araújo

A. Palm P
R. Nohid
J. D. Moreira

A. Orciuolt
O.M. Fernandes
G. L. Ferreira

4« PÁREO — At 21h30 — 1300 metrot — Yord — ImISs 3/5 — (areia)

1—1 AgogSln,ER.FerreÍra 56
2 Colleión,J.M.Silva 56

2—3 Truque, J.F. Fraga 56
4 Nhanduvó.G.F.AImeida 56

3—5 Happy Clown, U. Meireles 56
6 Itaperuçu,G.Meneses 56

4—7 CoDpoGalante,E.Ferreira... 56
8 Bejort.A.Souzo 56

8o (.8) Golo da Serra e Norlo
Estreante Estreante
Estreante Estreante

Estreante Estreante
6° ( 9) Foreiro e Mortim Pescador

10° (12) Sin e Marcosminis
6o ( 9) Khaled e Cahill

13° (14) Bizarro e Brulot

1600 NL

1200
1000
1200
1200

5° PÁREO — Àt 22H0O — 1000 metrot — Tom Sowyer — lmOOt — (areia)
DUPU EXATA

Im4ls4 . A. Orduoli
S. Moraies
H. Tobios

G. Ulloa
Ím!3s2 Araújo

lmo2s P. Morgodo
Iml3sl O, Cardoso
Iml5s4. A. P. Lavor

l/nBluex,L. Januário
ReiRick.l.Brasiliense
AlIanda.C. Xavier

2—i OlherwiseJ. Escobar
JogoCertoJ. Malta
KossacA.Abreu
Explosivo,J.M.Silva

3—8 Horsete.A.Ramos
Rei Mago, E. R. Ferreiro

9 Raro,J.F.Fraga
10 El Passaporte, E. Marinho..

4-11 Floro.E.Freire
12 Tarquinio,J.Ricardo
13 VanGoyen,J.Garcia
14 Rien.F. Pereira F°

56
57
52
56
55
56
58
54

12 57
53

10 57
11 58
13 56
14 56
15 56

1° (10) Paulão e El Passaporte
7° ( 8) Quermes e Jeroldo
9" ( 9) Bicawonder e Rien
3o ( 9) Loco Forte e Kossac
7° ( 8) Starlight e Gay Brigadier
2o (10) Flora e Klavier

4o ( 9) Klovier e Jeroldo
5o (10) Flora e Kossac
4o (10) Floroe Kossac
5o ( 9) Colim e Estático

1°( 9) Xarro e Brucutu
1° (10) Kossac e Klavier
6o ( 6) Três de Ouros e Just Out
7o ( 9) Laço Forte e Kossoc
7° ( 9) Fanóo e Dupi

1300 NL
1000 NM
1100 NM
1000 NI
1300 NL
1100 NI
1000 NL
1100 NL
1100 NL
1000 NL
1000 NI
1100 NL
1100 NP
1000 NL
1500 GL

Im22sl,
Im03s2.
Imlls

Im03s3.
Im22sl.
Im09sl.
Im02s3.
Im09sl.
Im09sl.
Im03sl.

1 rr.03i.
Im09sl.
Im09s3.
Im03s3.
Im31s3.

H. Tobios
A. Ricardo
H. Peres
L. Acuná
N. P. Gomes P
J. T. Ferrão
G. Ulloa
E. P. Coutinho
E. P. Coutinho
W. Piolo

A. P. lavor
J. U. Freire
W. G. Oliveira
C. Ribeiro
J. Pedro P

6° PÁREO — Ai 22H30 — 1200 metrot — Recorde — lologon — lml2t 2/5 — (Areia)

I—I Volek,E.R. Ferreiro
2 Biorassu,A. Abreu

2—3 LordDannyC.Xovier...
4 Vampire, A. Souza

5 Súdito.A.Ramos
3—6 Aciano,G.Meneses

IvanovitchJ.F, Frago..
RefugiumJ. Malta

4—9 Humbird.J. M/Silva....
10 Rucay,J.R.Oliveira

. 54

. 56
3 54

. 58

. 54

. 54

. 58
55

. 58
10 54

5o ( 8) Humbird e Rubi Ruivo
Io ( 8) Guitarrista e Muscadet
8a ( 8) Ban e Witz
8o ( 8) Big Skiddy e Cerro Lopez
6o ( 8) Bon e Witz
3o ( 7) Drenoco eHono Flele

10° (10) Querbzene e Z. Azuiino
3o (11) Ixe Humbird
1° ( 8) Rubi Ruivo e Allez
4° ( 8) Humbird e Rubi Ruivo

1000 NI
1300 NL
1400 GL
1000 NI
1400 GL
1300 AM
1200 NL
1000 NL
1000 NL
1000 NL

Im02s
lm22s

Im24s4.
ImOlsl.
Im24s4.
Im21s4.
Imlásl.
1m01s4.
Irr02s
Im02s

E. P. Coutinho
J. T. Ferrào
N. P. Gomes P
B. Siiva
H. Tobios
L. Acu no
E. C. Pereiro
R. Morgado
2. D. Guedes
I, Amara!

7° PÁREO —Ás 23h00 —1000 metrot — Recorde — Tom Sowyer — 1 m003 — (Areia)

1—1 Yardon,J.M.Silva 56 Estreante Estreante S Moraies
2 Buggv.F. Araújo 56 4° ( 6) Marcosminis e Achanti 1000 NL Im01s2 O Ulloa" AlondezJ. Ricardo 56 3° ( 6) Marcosminis e Achanti 1000 NL Im01s2 O Ulloa2—3 Beaujolais, J.F. Fraga 55 10° (10) Tuyupins e Aron 1000 NL Im00s3 F Abreu4 Corbeg,W.Gonçalves 55 7o ( 9) Bedouin e Alinhado 1300 NL lm2lsl A P Silvo3—5 Gobbler,M.Andrade 55 3o ( 9) Realy Run e Achanti 1000 AP Im02s3 J E Souza" Brenlono.F. PereiraP 55 5o ( 8) Bedford e Tio Mário 1100 NL Im08s3' j'E Souza4—6 Gommg.P. Vignolas 53 3o ( 8) Bedford e Tio Mário 1100 NL Im08s3 R TripodiAchonti.J.Pinto 54 4o ( 8) Bedford e Tio Mário 1100 NI Im08s3 R NahidPrinceTigre.J. Escobar 10 55 1° ( 9) Ox-Taii e Assomado 1000 NP ' Irr,02s4 Z D Guedes

8» PÁREO — At 23h30 — 1300 metrot — Yord — Iml8s 3/5 — (Areia)

I—1 Origine, J. Pinto 55
2 Brigand,J.Ricordo 57
- Duarte.P.Queiroz 58

2—3 Itallah.L.Maio 56
¦! Innocencio.C.Pensobem 58

Exclusivo, E. Marinho 56
3—5 SaintSoieil,A.Souza '. 56

6 Avant 1'Amour, M Andrade 57
4—7 Glozon.F. PereiroP 57

8 Elltó,J.Ferreira 10 56

3o ( 8) Fachopa e lalloh
5o ( 7) Vino Puro e Mister Dudj
7° (14) Edgard e Lumis
A" (II) Venezo e Sesmo
2o (10) Gron Fifi e Greenness

10° (M) Czar Rurik e Glozon
9o (14) Edgard e Sesmo
6° (11) Venezo e Sesmo
2° (II) Czor Rurik e lumis
4o (II) Czor Rurik e Glozon

1300 Al
1500 Al
1000 AP
1300 NI
1100 NP

1100 NL
1000 AP
1300 NI
1100
1100

Im24s4
Im37s2
Im03sl,
Im23s2.
Imllsl.
ImlOs
lm03sl.
Im23s2
ImlOs
ImlOs

A. Vieira
J. B. Silva ¦

J. B. Siívo
B. Ribeiro

A. P. lavor
R. Marques
O Cardoso

W. Androde
E. Cardoso
L. Feneça

9° PÁREO — Àt 23h55 — 1100 metrot — Galego — lm06t2/5 — (Areio)
DUPU EXATA

I—1 Corgo,J.M.Silva 57 0 11 (13) Collector Skiddy e Arvik 1000 NL Im02sl P Morgodo
Caviste, J.L.Marins 57 8o ( 8) Arvik e Favoroble 1000 NL Im01s4 A. Vieira

Foristan,A.Souzo 57 7o (13) Collecror Skiddy e Arvik 1100 NI Irr02sl P D-ranti" Sambáo.C.Pensobem 57 5o (10) Seven Seas e Talanco 1300 NL Irr,2ls4 A P lovor" Ei Relâmpago, E. Santos 12 57 10° (II) Hilodor e F. Klonner 1100 NI Im09s3 A P lavor
2—4 Anotov J.Ricordo 55 7° ( 9) Tabogito e Doodle 1100 AL lrr.08s4. C. Á. MorgodoGrearBIiss, J.F.Fraga 56 4o ( 8) Arvik e Favoroble 1000 NI Im0ls4 EC Pereço

Rei de Bastos, P. Vignolos ... 57 7o (11) Jeréco e Bolshvisk 1000 NL Im03s3 J 5 Silva
3—7 Aconitum.J Pinto 57 13". (13) Cincinnoti e Turno 1400 GM lrr,25s4. R. Morgodo

Dom Lristobol, G. Meneses 56 5'( 8) Arvik e Favoroble 1000 NL Im01s4 N P Gomes PFloredo.l.Brasiliense 10 36 1 Io (12) Doodle e Joeiro 1000 NI lm02s J Pedro P4—10 Actinio.A.Romos II 57 6o ( 8) Arvik e Favoroble 1000 NI Im0ls4 C Roso11 BocJ Esteves. 13 57 7o (10) Seven Seas e Talorco 1300 NI Im2is4. J. M. Arogáo12 Buick,FPere.roP 14 57 Estreante — Estreante— A Orciuolt13 AltoiKhon. E.R. Ferreira 15 57 | 3° ( B) Arvik e Favoroble 1000 NL In-Qis4 E^PCgutinha

Retrospecto
1° páreo: Meluza — African Star — Alrauna
2o páreo: Wild — Toulon — Torpon
3° páreo: Roadside - Kamaraan — Inhame
4'' páreo: Agog Sin — llaperuçu — Cappo Galante
5° páreo: Otlierwise - Tarquinio — Flo'o

6o páreo: Humbird — Vampire — Aciono

7o páreo: Gommg — Achanti — Yardon

8° páreo: Glozon — Saint-Soieil — Bngond

9° páreo: Aconilum — Anotov — Altdl Khan

Volta fechada
Escoriai

MESMO 

levando em consideração
o estado pesado da raia de gra-ma no último sábado, em índice
superior mesmo ao apresentado

no domingo, fato que, obviamente, ocasio-
nou certos problemas a algumas concor-
rentes quer pelo estilo de correr quer pelamaneira como galoparam no terreno
anormal, não ha a menor dúvida queVaina (Egoísmo em Leréia, por Mát deCocagne), criação de Fazendas Mondesir
S.A. e propriedade do Stud Zé e Flora,
levantou os 1 mil 400 metros do simples-
mente clássico Luiz Fernando Cirne Lima,
com inteira autoridade. Além disso, há quese registrar que a filha deste excelente
Egoísmo manteve-se então, invicta em suaterceira apresentação nas pistas, tendolevantado anteriormente uma prova co-múm (1 mil 200 metros, areia) e o simples-
mente clássico Luiz Alves de Almeida (1mil 300 metros, areia), fato que, obviamen-
te, a coloca como uma dois anos altameyite
interessante e confirmadora.

Dirigida comme il fallait por Jorge
Ricardo, Vaina aproveitou muito bem suavelocidade inicial e o fato de largar em
privilegiada baliza (a um) tanto por suas
características de corredora como pelaraia pesada, para assumir inicialmente a
dianteira e, em seguida, sempre junto à
cerca, deixar passar duas potrancas mais
afoitas, entre elas Last Wish (Hot Dust em
First Chance, por Hopeful Venture), cria-
ção do Haras Santa Maria de Araras e
propriedade do Haras L. A. R., esta mos-
trando visíveis problemas em relação à
grama e uma falta de preparo adequado
para a prova. Logo ao acordar a ligne
droite, vaina voltou à posição de honra e,
com firmeza, terminou o percurso. Um
bom triunfo, indiscutivelmente.

ENQUANTO 

tudo correu às mil ma-
ravilhas para a invicta potrancacriada pelas Fazendas Mondesir
S.A., algumas de suas adversárias

se viam prejudicadas ou pela raia ou peloexagerado número de concorrentes quedisseram presente à largada. Destas, a
performance mais expressiva foi a da run-
ner-up da ganhadora, Venise Star (Wald-
meister em Juturna, por Zuido), igualmen-
te de criação de Fazendas Mondesir S.A. e
propriedade do Stud Valley of Princess.
Embora derrotada, a descendente da nota-
vel Sibilla (logo de Venusta, como Serradi-
lho), não decepcionou absolutamente.
Nossas expectativas foram integralmente
confirmadas pelo seu estilo de correr e porsua mais do que sedutora aceleração na
ligne droite. Não teve um bom percursoexatamente por se tratar de potranca bai-
xa de partida que, largando por dentro,
logo se viu envolvida pelas mais ligeiras
que vinham de fora. Mantida , portanto,afastada das ponteiras, Venise Star, mes-
mo assim, descontou bastante na reta vin-
do a Vexterieur pois outra solução seu
piloto não tinha. Isto é, ela atropelou pelotrecho mais desfavorável de nossa irregu-
lar pista de grama. Sua performance, portudo, nos encantou.

Embora enfrentando, a nosso ver, pro-blemas de menor monta do que Venise
Star, não há a menor dúvida que a terceira
colocada, Look Me (Hot Dust em Nostal-
gia, por Cambremont), criação e proprie-dade do Haras Santa Mana de Araras,
confirmando plenamente sua corrida ante-
rior (terceiro nos 1 mil 300 metros do
simplesmente clássico Luiz Alves de Al-
meida), também não teve nos 1 mil 400
metros de sábado último um percurso fa-
vorável. Em primeiro lugar, na raia pesa-da, largou exageradamente por fora (sua
baliza era a antepenúltima), dado que,aparentemente, náo chegou a ser rigorosa-
mente negativo para ela (trata-se de po-tranca que também não sai logo com velo-
cidade) mas que, por outro lado, obrigou-a
a um maior esforço inicial jpara se posicio-nar no trajeto e poder desenvolver seu
esforço na ligne droite. Esta filha de Hot
Dust chegou a se apresentar honrosamen-
te (os franceses diriam que ela afait Mu-
sion a Ia distance) para em seguida, com-
preensivelmente, diminuir seu ímpeto. Di-
ga-se de passagem, que além de tudo isso,
Look Me mostrou-se muito pouco à vonta-
de neste seu primeiro contato com a gra-ma pesada.

Completando o quarteto dominador,
chegtu a perdedora valka (Waldmeister
em Witchery, por Sicambre), criação de
Fazendas Mondesir S.A. (logo obtendo um
ótimo resultado, pois ocupou a primeira, a
segunda e a quarta colocações) e proprie-
dade do Haras Santa Ana do Rio Cirande,
surgindo como uma agradável surpresa.
Sua ação final era das mais instigantes
após correr bastante .longe na grande
maioria do percurso. E verdade, porém,
que, ao contrário das três primeiras, esta
neta de Wild Risk fez uma corrida mais
perdida, ou melhor, hais descompromissa-
da, para tentar obter a melhor colocação
possível, o que acabou acontecendo. Isto,
contudo, não diminui o interesse de sua
performa ce e ela passa a ser nome obser-
vado com toda a atenção pelos experts.

¦ ¦ ¦

FORA 

o quattuor de honra, menção
para algumas das outras condida-
tas. A comentadissima Kannabis
(Rio Bravo II em Macota, por Wald-

meister), criação e propriedade do Haras
São Lázaro, até certo ponto decepcionou
tendo em vista sua ótima estréia no início
do mês. A nosso ver, esta défaillance podeser explicada pelo violentíssimo ritmo de
seu preparo nas duas últvnas semanas,
violência de tal ordem que pode ter tido
indesejáveis (para os responsáveis), mas
compreensíveis {para os observadores),
comeqüências no seu padrão de corrida.
Vamos esperar suas futuras apresenta-
ções para melhor aquilatarmos isto. Final-
mente, extremamente nervosa, Hitty Hoo
(Rio Bravo II em Zapala, por Mehdi),
criação e propriedade do Haras Nacional,
acabou largando em péssimas condições.
Uma atuação a oublier J
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Roteiro
BASQUETE

Cucuta — A equipe de bas-
quete da Francana é considera-
da na Colômbia a virtual cam-
peã do 15° Campeonato Sul-
Americano de Clubes Cam-
peões, cujo encerramento será
sábado nesta cidade. Após qua-
tro vitórias, uma delas sobre o
Sírio, campeão mundial e sul-
americano (75 a 74), a Francana
não terá mais adversários que
possam impedi-la de ficar com
o titulo, segundo opinião de vá-
rios especialistas.

Se isso acontecer, a Franca-
na. que conta com Robertáo,
Hélio Rubens, Vágner e Adil-
son, todos a nivel de Seleção
Brasileira, se habilita a dispu-
tar o Mundial de Clubes Cam-
peões, marcado para setembro,
na Iugoslávia. Para os críticos
colombianos, os jogadores da
Francana tem melhor técnica,
velocidade, estatura e domínio
dos rebotes, virtudes essenciais
para chegar ao título.

O Flamengo, após a derrota
de 90 a 70 para o Fluminense,
necessita vencer o Mackenzie
amanha para ficar com a últi-
ma vaga do Grupo B (a primei-
ra já é do Fluminense) do qua-
drangular que vai decidir a Ta-
ça Guanabara. A situação do
Mackenzie é idêntica â do Fia-
mengo, pois ambos têm uma
derrota para o Fluminense.

No Grupo A, Vasco e Jequiá
também jogam amanhã e como
já estáo classificados a partida
será para definir quem enfrenta
o Fluminense na primeira roda-
da do quadrangular. O segundo
colocado no Grupo A joga con-
tra o Fluminense, enquanto o
primeiro enfrenta o Flamengo
ou Mackenzie.

HIPISMO

O Colégio Militar do Rio de
Janeiro abre hoje sua têmpora-
da hípica de 1980 com a realiza-
ção, em sua pista de areia, a
partir das 9h, de uma prova
tipo normal, ao cronômetro,
com obstáculos a l,30m. A pro-
gramação prossegue amanhã,
no mesmo horário, com uma
prova normal, ao cronômetro, a
l,30m, e sábado, com um Gran-
de Prêmio com o primeiro per-
curso a l,30m e o segundo a
l,40m.

Já há 30 conjuntos inscritos,
com cavaleiros da AMAN, do
Colégio Militar, do Centro Hipi-
co do Exército, da Escola de
Eqültaçâo do Exército, do Re-
gimento Andrade Neves, do
CPOR e do Regimento de Poli-
cia Montada.

GOLFE

A Taça Helena Rubenstein de
Golfe Feminino terá sua volta
final disputada hoje, no campo
do Itanhangá, a partir das 9
horas, por 66 jogadores de to-
dos os clubes cariocas. A roda-
da terá 18 buracos—o percurso
total é de 36 — e a modalidade
par point.

A liderança da primeira cate-
goria — 0 a 24 de handicap —
está com Peggie Burke, do Gá-
vea, que marcou um cartão de
39 pontos na primeira rodada,
disputada na última terça-feira.
O melhor resultado na catego-
ria 25 a 40 é o de Cristina Rud-
ge, do Itanhangá com 43 pontos
para os 18 buracos iniciais.

ATLETISMO

Donetzk, Uniáo Soviética —
A atleta Nadejda Tkatchenko
superou ontem, nesta cidade, o
recorde mundial da prova do
pentatlo, com um total de 4 mil
880 pontos. A marca anterior
estava em seu poder com 4 mil
839 pontos. As provas do penta-
Mo são: lOOm barreiras, saltos
distância e altura, arremesso
do peso e 800 metros rasos.

Jimmy Connors tem vitória
difícil no Roland Garros
Paris — Depois de ter um match-point

contra no terceiro set, após ter perdido os
dois primeiros por 6/3 e 6/2 e estar em
desvantagem de 5/2, o norte-americano
Jimmy Connors, terceiro pré classificado,
conseguiu reagir e marcar 7/5, 6/1 e 6/1,
numa partida em que esteve quase para
ser desclassificado.

Caujolle, campeão francês várias vezes,
já com mais de 30 anos, se aproveitou da
experiência e de ter apoio do público que
lotava a quadra principal do estádio de
Roland Garros, Caujolle esteve para cau-
sar a maior surpresa do torneio até agora.

No match-point, com 5/2 a favor, mas
saque de Connors, Caujolle devolveu a
bola a poucos centímetros da linha, com
um bom backhand e deixou a vitoria esca-
par. Mesmo assim, depois do jogo, Caujol-
le, um dos Ídolos do tênis local, saiu da
quadra muito aplaudido.

Suspensa
A partida entre o francês Yannick Noah e o •
argentino José Luis Clerc foi suspensa no
terceiro set por falta de luz natural. O
primeiro set Noah venceu por 6/4, no se-
gundo, Clerc marcou 7/6 e no terceiro Noah
voltou a vencer por 6/4.

Outro jogo que não chegou ao final foi o
do chileno Hans Gildmeister com o norte-

americano Bob Lute. Depois de vencer os
dois primeiros sets por 6/3 e 7/6 e perder os
dois seguintes por 7/6 e 7/6, portanto três
ticbreaks, Lutz, alegando esgotamento D-
sico, solicitou o adiamento da partida,
quando perdia por 5/3, o que náo foi aceito.
Com isso, Lutz abandonou a partida e
perdeu.

O norte americano John McEnroe, se-'
gundo da pré-classiflcaçáo, venceu mais
uma vez em três sets, agora, sobre o sueco
Jan Hjertquist, marcando 6/4, 7/6 e 6/0.
Outro pré-classificado que venceu sem
problemas foi o norte americano Vitas
Gerulaltis, que marcou 6/1,6/2 e 6/1 sobre
Fritz Buhening, também dos EUA.

Feminino

Na parte feminina, a favorita da compe-
tição, e campeã do ano passado Chris
Evert Lloyd, passou para a segunda roda-
da sem maiores problemas, ao denotar a
francesa Caroline Stoll, sem deixar que ela
fizesse um só game.

Mariana Simionescu, que depois do tor-
neio de Wimbledon se casará com Bjom
Borg, também passou para a segunda ro-
dada, depois de eliminar a sueca Elisabeth
Eklbom em dois sets, com parciais de 6/3 e
6/4.

Thomas Koch enfrenta Vilas
O brasileiro Tomas Koch terá hoje uma

partida extremamente dificil, pela segun-
da rodada do Torneio de Roland Garros —
Aberto da França — contra o argentino
Gulllermo Vilas, quarto na pré-
classificação, e um dos favoritos para a
conquista do título. Na estréia, Vilas derro-
tou facilmente o uruguaio José Luis Da-
miani e Koch teve muitas dificuldades
para eliminar Cássio Motta.

O paulista João Soares, que havia es-
treado com uma vitória fácil, começou sua
partida com o alemão Rolf Gjering dando
a impressão de que passaria tranqüila-
mente para a terceira rodada. Nos dois
primeiros sets venceu por 6/4 e 6/4, jogando
bem e com desenvoltura. Mas, a partir do

terceiro set, Ghering começou a jogar me-
lhor e Soares decaiu impressionantemen-
te, sendo derrotado por 6/3, 6/1 e 6/2.

Patrícia eliminada

A única brasileira que participa da par-
te feminina da competição, a baiana Patrí-
cia Medrado, perdeu tranqüilamente na
primeira rodada para a inglesa Ann
Hobbs. Depois de um inicio pouco equili-
brado, quando Hobbs venceu por 6/4, Pa-
tricia caiu completamente de jogo e não
conseguiu manter o mesmo ritmo, sendo
derrotada sem problemas por 6/1.

Assim como a maioria dos pilotos que foram à rampa da Pedra Bonita, Maria Gabriel também achou difíceis as provas do Torneio de Outono

Eliminatórias
abrem Torneio
de Vôo Livre

Com provas difíceis e inéditas no Brasil, começa às
8h30m de hoje o Torneio de Outono de Vôo Livre, que será
realizado até domingo na Pedra Bonita (salto) e praia de São
Conrado (pouso). Hoje e amanhã seráo disputadas as elimi-
natórias, e, dos 70 pilotos inscritos, todos com mais de um
ano de experiência, apenas 42 se classificam para as finais.
Os dois primeiros colocados recebem uma passagem para
Europa ou Estados Unidos.

Um total de 19 pilotos participou ontem do treino oficial,
também inédito, e todos tentaram cumprir as três provas
que poderão fazer parte da etapa de hoje, pois uma delas
será escolhida antes do inicio, com a finalidade de dificultar
o máximo possivel as manobras e exigir técnica dos pilotos.
As provas foram consideradas bastante difíceis e poucos
pilotos poderão executá-la.

Além de limitar a participação apenas para pilotos
experientes, a Associação Brasileira de Vôo Livre (ABVL),
para melhorar o nível, resolveu fazer o Torneio de Outono
nos mesmos moldes do Mundial passado e importou várias
provas. A finalidade é ajudar os pilotos que pretendem
disputar o Campeonato Europeu, de 21 a 29 de junho, em
Kassen, Áustria, e o Pré-Mundial, em agosto, no Japão,
competições difíceis e que exigem o máximo dos partici-
pantes.

Cada piloto tem hoje um mínimo de dois vôos e fará uma
das três seguintes provas: Ia tempo imposto, valendo 1 mil
pontos; distancia valendo 1 mil pontos; e pouso, valendo 500
pontos; nessa prova o piloto terá que sair da rampa até um
ponto a ser determinado na praia, num tempo que será
decidido conforme as condições do vento; após cumprir essa
parte, ele terá que fazer a maior distância possivel e voltar
para o pouso. 2a tempo imposto, idêntico ao da Ia, figuras em
forma de oito, valendo 1 mil pontos, e pouso; as figuras são
feitas sobre pontos determinados na praia. 3a, tempo mini-
mo, valendo 1 mil pontos; tempo máximo, valendo 1 mil
pontos, e pouso, valendo 500; depois que sair da rampa, o
piloto terá um tempo mínimo para cruzar determinado
ponto e um tempo máximo para cruzar um outro, bem
distante do primeiro, e voltar para o pouso.

A principal dificuldade é, depois de cumprir as primeiras
obrigações de cada uma das provas Já na área de pouso,
tentar subir outra vez para cumprir as outras partes. E essa
dificuldade fica ainda maior se não houver vento próprio e
as chamadas térmicas, que facilitam a subida e a permanèn-
cia no ar.

Geraldo Nobre, segundo do ranking náo oficial, gostou
da prova e afirmou que esse tipo de competição coopera
para a melhoria do nível técnico, mesma opinião do Hekel
Capucci, vencedor do Io Campeonato Fluminense. O Tor-
neio de Outono será disputado pelos melhores pilotos da
ABVL entre eles Paul Gaiser, bicampeão brasileiro.

Natação feminina da
Alemanha Oriental
recupera a hegemonia

Magdeburgo, RDA — As nadadoras alemães orientais,
que ostentavam a hegemonia mundial mas a haviam perdi-
do para as americanas no último ano, voltaram a liderar o
ranking, com os três recordes estabelecidos em seu Cam-
peonato Nacional. Agora, elas estão à frente de sete das 14
provas do programa feminino.' Até o ano passado, as provas lideradas pelas alemães
eram: lOOm livre (Barbara Krause, 55s41), lOOm costas
(Ulrike Richter, lmOlsõl), lOOm borboleta (Andréa Pollack,
59s46) e 4xl00m medley (Richter, Anke, Pollack e Kornelia
Ender, 4m0795). A estes recordes, que permanecem, elas
acrescentaram mais três, batidos durante seu compeonato,
sendo dois de Petra Scflneider, agora a melhor do mundo no
estilo medley.

Petra Schneider melhorou no sábado o recorde dos 200m
medley, nadando a distancia em 2ml3s, exatamente 69
centésimos de segundos a menos que a americana Tracy
Caulkins. Anteontem, Petra nadou os 400m medley em
4m38s44, melhorando a marca que ela tinha conseguido este
ano também em Leningrado e que era de 4m39s96.

Correção

O terceiro recorde do mundo batido pelas alemães
orientais foi nos lOOm nado de peito. O feito nâo foi, porém,
de Silvia Rinka, como os jornais de vários paises divulgaram
na terça-feira. A agência United Press International infor-
mou ontem que transmitiu incorretamente o nome da
nadadora, devido a uma mudança, no último minuto na
distribuição delas pelas raias, sem que a imprensa fosse
avisada.

O nome correto da nadadora, segundo a VPI, é Ute
Geweniger, mas o tempo estava correto: Iml0s20. superan-
do assim a marca anterior. Iml0s31, que estava em poder da
soviética Julia Bogdanova, desde agosto de 1978.

Os recordes sul-americanos e brasileiros nas duas pro-
vas — 400m medley e lOOm peito - são de Flavia Nadalutti
(5m02s85) e de Maria Clara Matta (Iml5s80).

Tênis do Rio faz eleições
A Federação de Tênis do Estado do Rio

de Janeiro elege hoje, a partir das 15h30m,
na sede do CND, o seu presidente, depois
de um adiamento por causa de recursos
impetrados por um dos candidatos, Gil-
berto Ramos, para que clubes que náo
estavam na lista dos que podiam votar
pudessem exercer esse direito.

Três candidatos concorrem ao posto, o
atual presidente, Ernani Rocha, que tem
como vice-presidente Edno Sá, Murilo
Graça Couto, com Aníoal Santos, e Gilber-
to Ramos, com Mário Mamede. Apesar
desta ser a segunda assembléia para elei-
ções, é possível que novamente náo se
chegue a uma conclusão sobre quem será o
presidente, pois Gilberto Ramos está pro-
metendo que os clubes que estáo proibidos
de votar aparecerão, na hora, com amparo
legal.

Itaú adiada

Por problemas promocionais, a etapa
do Rio, que abre a Copa Itaú, foi adiada do

dia 5 de agosto para o dia 18 de agosto,
com isso, todas as etapas seguintes serão
adiadas em uma semana.

Em Sào Paulo, entre os dias 9 e 19 de
julho, será realizado um torneio interna-
cional juvenil, com chaves de 32 tenistas,
masculinos e femininos. Segundo os orga-
nizadores, serão convidados 16 tenistas
estrangeiros para a parte masculina e ou-
tros tantos para a parte feminina.

Especial do Rio

Roberto Carvalhaes, do Leme, foi o
campeão do Torneio Especial de 1" Classe,
em final disputada anteontem á noite, no
Leme, contra Jorge Paulo Lemann, do
Country, marcando 7/5 e 6/4. A partidaioi
muito demorada, com constantes trocas
de bola no fundo da quadra.

Na parte feminina do torneio, Kiki Roz-
wadovski, da AABB, foi a campeã, conflr-
mando seu favoritismo, marcando 6/1 e 6/1
sobre Roberta Menezes, do Fluminense.

Simples masculino — 2o rodada Simples feminina — Ia rodada
Raul Romire; (México) 6/4, 7/5 e 6/0 John Vuill (África do
Sul)
Eddie Dibbs (EUA) 6/2, 6/4 e 7/5 Thierry Tulasne (França)
Vilas Gerulailis (EUA) 6/, 6/2 e 6/1 Friti Buhening (EUA)
John McEnroe (EUA) 6/4, 7/6 e 6/0 Jan Hjerrquist (Suécia)
Dennis Nagelsen (Suécia) 6/4,6/4, 2/6 e 6/0 Terry Rocavert
(EUA)
Peter McNamoro (Auslrálio) 6/2, 6/4 e 6/4 José Higueras
(Espanha)
Tonino Zugarelli (Itália) 6/1, 6/2 e 6/1 Hons Simonsson
(Suécia)
Rolf Gherina (RFA) 4/6. 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2 João Soar»
(Brasil)
Chris Lewis (Novo Zelândia) 4/6, 7/6, 7/6 e 6/2 Andreas
Mourer (RFA)
Hans Gildmeister (Chile) 3/6, 6/7, 7/6, 7/6 e 5/3 des. Sob
Lutz (EUA)
Jimmy Connors (EUA) 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 eô/1 Jean François
Caujolle (Franco) ,
Woitek Fiook (Polônio) 6/3. 6/4 c 6/1 tim Gulliksón (EUA)
Fera. Taygan (EUA) 6/3, 3/6. 6/3 e 7/5 Peter Fleming (EUA).

Hona Mandlikova (Tchec) 6/3 e 6/2 Morilo Redondo (EUA)
Dionne Fromholtz (Austrália) 6/3 e 6/4 Lúcia Romanov
(Romênia)
Petra Dalhees (Suiça) 6/2 e 6/4 Jo Ourie (Inglaterra)
Marie Pirilerova (Tchec.) 6/4 e 6/2 Julie Harrington (EUA)
Nina Bohm (Suécia) 6/4,4/6 e 6/l Belsy Nogelsen (Suécio)
Bettina Bunge (RFA) 6/1 e 6/1 Sabino Simmonds (Itália)
Wendy Turnbull (Austrália) 7/5 e 6/2 Gaif Lovera (França)
lesley Aliem (EUA) 1/6, 6/3 e 6/1 Morcella Mesker
(Holanda)
Sylvia Haniko (RFA) 6/1 e 6/1 Borboro Jordan (EUA)
Chris Evert-Jloyd (EUA) 6/0 e 6/0 Caroline Stoll (Fronço)
Virgínia Wade (Inglaterra) 6/3 e 6/0 Renata Tomanova
(Tchec.)
N. Schutte (Holanda) 6/4 e 6/2 Ciáudia Casabianca
(Argentina)
Mimo Jausovec (Tchec.) 6/0 e 6/2 Dominique Beillan
(França)
Mariana Simionescu (Romênia) 6/3 e 6/4 Eti^abefh Eklbom
(Suécia)
Anne Hobbs (Inglaterra) 6/4 e 6/1 Patrícia Mtdrodo
(Brasil).

Moscou — Com o anúncio
de que 86 países aceitaram o
convite para os Jogos Olímpi-
cos e considerando fracassa-
da a campanha pro-boicote,
os soviéticos voltaram a se
preocupar unicamente com
os preparativos para a maior
festa do esporte mundial. Ig-
nati Novikov, presidente do
Comitê Organizador e vice-
presidente do Conselho de
Ministros da URSS, informou
que as cidades de Moscou,
Leningrado, Klev, Minshe
Tallin já estáo prontas para
receber atletas e turistas.

Só em Moscou, segundo a
Agência Novosti, que divul-
gou a informação de Novikov,
foram construídos ou remo-
delados 26 praças de espor-
tes, entre elas o centro de
natação, a maior obra espor-
tiva de toda a Europa, com
capacidade para 13 mil espec-

tadores. Ele está situado so-
bre os condutos subteráneos
por onde corre o rio Neglinka.

Nesse complexo, pela pri-
meira vez na história dos Jo-
gos Olímpicos os nadadores e
saltadores competirão sob o
mesmo teto, mas em salas
separadas. Numa das salas
está uma piscina de 50m de
comprimento, por 25m de lar-
gura e uma profundidade
constante de 2,20m. Na outra,
separada da primeira por um
vidro duplo, está uma piscina
de 33,3m x 25m e 5m de pro-
fundidade, o que permite a
realização não apenas do tor-
neio de saltos, mas se neces-
sário do water-polo também.

Além disso, há quatro salas
de treinamentos, duas para
os nadadores se exercitarem
e duas outras para os saltado-
res A temperatura da água
será regularmente de 30°C.

r.O-

Portugal não dá
ajuda a atletas

Lisboa — Embora o Governo
americano tenha declarado on-
tem que continuará preservan-
do seus aliados para que boico-
tem a competição e o Governo
português tenha anunciado
que nào dará apoio ao Comitê
Olímpico do pais, uma delega-
çâo de 17 atletas de Portugal
ira'aos Jogos de Moscou com
recursos fornecidos por eles
mesmos e pela Coca-Cola.

A Coca-Cola, apesar de ser
uma empresa americana e já
ter retirado o apoio que sempre
deu à equipe olímpica da Islán-
dia, terá que contribuir para a
viagem dos portugueses, em ra-
zão de um contrato que assinou
com o Comitê Olímpico local,
antes do inicio da campanha
pro-boicote, que ironicamente
partiu dos próprios Estados
Unidos.

Alem de retirar, o auxílio fi-
nanceiro, o Governo português,
favorável ao boicote, mas desa-
fiado pelo Comitê, dissolveu a
comissão de preparação olim-
pica.

Também em Lisboa, ontem, o
secretário-geral do Cmite Olim-
pico de Moçambique, Fernando
Antoniotti, disse que seu paisespera poder participar dos Jo-
gos de Moscou, embora esteja
entre os quatro — os outros são
Formosa, Catar e Irá—que têm
sua filiação ao COI em suspen-
so. Se for admitido nos Jogos, o
COM levará equipes de atletis-
mo e boxe.

Em Sidnei, Austrália, a equi-
pe masculina de hóquei, o dire-
tor de esgrima, John Hump-
hrlees, e o principal técnico de
natação, Forges Carlisle, deci-
dinun que nào irão á Moscou.

Basquete e vôlei
ficam sem resposta

A Assessoria Técnica do Co-
mitè Olímpico Brasileiro, presi-
dida pelo Major Sílvio de Maga-
lhães Padilha, transferiu para
segunda-feira, na reuniáo do
Conselho Executivo, a decisáo
final sobre a ida a Moscou do
basquete masculino e do vôlei-
boi feminino, fixando também
esta data como prazo limite pa-
ra a homologação da equipe
que irá aos Jogos.

Na mesma reuniáo, a Asses-
soria aceitou o pedido da Con-
federação de Altetismo incluin-
do na delegação Geraldo José
Pegado (400m rasos e 4 x 400m)
Katsuiko Nakaya, Nelson Ro-
cha dos Santos, Milton Castro e
Paulo Corrêa (todos para o 4 x
lOOm). Com isso sobe a 89 a
número de atletas já definidos.

POSSIBILIDADE

Embora seja ainda desconhe-
cida a tendência dos conselhei-
ros do COB quanto à entrada
na equipe para Moscou do bas-
quete e do voleibol, sabe-se, po-
rém, que sete votos (da Asses-
soria Técnica) são desfavorá-
veis, pois na sessão de ontem os
conselheiros admitiram encer-
rado o trabalho da assessoria,
fechando qualquer possibilida-

des de inclusão de atletas ou
equipes.

O presidente da Confedera-
çào de Basquete, Alberto Cury,
levou ao conhecimento do COB
o convite da FIBA para o Brasil
entrar na vaga da Argentina,
que aderiu ao boicote. O
documento, porém, fixava o
prazo até sábado para uma res-
posta dos dirigentes brasileiros,
o que se torna multo dificil por-
que só na segunda-feira a posi-
çào do Comitê será conhecida.
Em vista disso, Cury telegrafou
solicitando dilatação do prazo.
Se nâo for atendido levará o
problema ao COB.

O ciclista João Marques Lou-
renço, por problema de contu-
são, foi substituído na equipe
olímpica por Davis Fernandes.

O presidente da Confedera-
çào Brasileira de Tiro pediu
que a Assessoria Técnica in-
cluísse o nome de Delival No-
bre, que foi vetado. Segundo
Carlos Osório de Almeida, só no
caso de inclusão do basquete e
do voleibol haveria a possibili-
dade de estudo para levar o
atirador, assim como os nada-
dores Maria Clara Matta e Mar-
ceio Jucá, que ficaram perto
dos índices mínimos.

Brun treina com
barco emprestado
para Olimpíadas

Vicente Brun, o Druvis,
chegou ontem dos Estados
Unidos e já neste final de se-
mana inicia seus treinamen-
tos para os Jogos Olímpicos
de Moscou. Ele vai utilizar o
barco Feitiço, cedido por Au-
gusto Barrozo, e Torben
Grael Schmidt vai atuar co-
mo uma espécie de sparring.

Gastão Brun, que conquis-
tou o Campeonato Mundial
de Soling, em 1978, como ti-
moneiro, desta vez vai atuar
como proeiro de seu irmão
Vicente, enquanto Roberto
Luis Martins, também cam-
peáo mundial, completa a tri-
pulaçâo, cotada como favori-
ta para a medalha de ouro,
antes mesmo do boicote dos
Estados Unidos, uma das
maiores forças do iatismo in-
ternacional.

BUSCANDO O IDEAL

Vicente trouxe vários jogos
de velas para testar qual o
conjunto ideal que será utili-
zado no Mar Báltico, em fren-
te à Cidade de Tallin, sede
das regatas de iatismo das
olimpíadas. Devido ao alto
custo do transporte, seu bar-
co não veio dos Estados Uni-
dos, onde mora—trabalha na
veleria North Sails.

Nos treinamentos, Druvis
ficará responsável pela con-
dução do barco e preocupado
apenas com a velocidade, en-
quanto Gastáo será o respon-
sável pela tática e marcação
das velas, juntamente com
Roberto Luis Martins.

A ajuda de Torben Grael
Schmidt é da maior impor-
tància, porque nos pegas, que
serão efetuados durante os
treinamentos, a tripulação
escalada para Moscou poderá

aquilatar sua velocidade e
chegar às regulagens ideais,
baseada na comparação com
o desempenho do outro
barco.

A tripulação treinará até o
dia 15 do mès que vem, quan-
do viaja para a Alemanha
Ocidental, onde vai partici-
par da Semana de Kiel, que
vai reunir os melhores timo-
neiros do mundo nas seis
Classes Olímpicas, numa es-
pécie de apronto final para
Tallin.

A grande maioria dos timo-
neiros que se vai inscrever na
Olimpíada já foi derrotada
pela tripulação brasilefra, em
campeonatos mundiais ou se-
manas internacionais, com
exceção do soviético Budni-
kov, que tem obtido bons re-
sultados, mas seu retrospecto
não chega a ser dos mais
fortes.

Entretanto, ele conhece
profundamente a raia de Tal-
lin e está em excelente forma
fisica. Assim, suas chances
são grandes e ele poderá sur-
preender alguns dos favori-
tos, todos velhos conhecidos
de Gastão. Budnikov não dis-
putou o Mundial do Rio, nem
o Mundial de Porto Rico e
jamais correu regata contra a
tripulação brasileira.

O Departamento de Vela
do Iate Club do Rio de Janei-
ro confirmou ontem que a en-
trega de mais de 1 mil 600
prêmios, entre taças, troféus
e medalhas, destinados aos
vencedores de regatas e cam-
peonatos na temporada de
1979 e nos cinco primeiros
meses deste ano, está marca-
da para dia 12 do mès que
vem, na pérgula da piscuna
do clube. .,_.,..

r /-¦ i-
«y; i,V(íí.i&<.--*



JORNAL DO BRASIL D qulnta-feiro, 29/5/80 D 1° Caderno ESPORTE - 27 _

Telê convoca 22 para o jogo com México, dia 8
Telè Santana convoca hoje às

15 horas a Seleção Brasileira
para os amistosos de junho, o
primeiro deles contra o México,
dia 8. Serão chamados 22 joga-
dores e o técnico vai decidir
momentos antes da convoca-
ção se inclui Zico e Falcão, con-
tundidos. Ontem, ficou pratica-
mente acertado mais um jogo
para o próximo mês, dia 22,
contra a Bolívia, A resposta à
CBF deve ser dada ainda hoje.

Os jogadores convocados se
apresentarão na terça-feira, à
exceção dos que participarem
da final do Campeonato Nacio-
nal, no domingo: os de Flamen-
go e Atlético Mineiro se apre-
sentam na quarta-feira, no Ho-
tel Paineiras. Telê não vai reu-
nir a Seleção na Toca da Rapo-
sa desde o inicio da preparação,
conforme pretendia. A concen-
tração do Cruzeiro só será usa-
da a partir do dia 10.

Até lá, a Seleção treinará nos
campos do América, Vasco e
Maracanã, sempre que houver
disponibilidade. A programa-
ção dos jogos ficou assim: dia 8,
México, no Maracanã; dia 15,
União Soviética, no Maracanã;
dia 22, Bolívia (a ser confirma-
do), também no Maracanã; dia
25, contra o Chile, no Mineirão e
dia 29, Polônia, no Morumbi. As
folgas serão sempre no dia se-
guinte ao dos jogos.

No dia 27 de agosto, foi conflr-
mado o jogo contra o Uruguai,
no Estádio Plácido Castelo, em
Fortaleza, que fez uma grande
reforma de melhoramentos em
suas instalações possibilitando
agora a presença de 130 mil
espectadores. O único proble-
ma para a convocação da Sele-
ção é o estado de saúde da mãe
de Telè Santana, que náo passa
bem em Belo Horizonte.

O esquema da convocação se-
rá o mesmo usado anteriormen-
te: às 15 horas Medrado Dias,
diretor de Futebol, fixa no qua-
dro da sala de imprensa da
CBF a relação dos 22 convoca-
dos. Mais tarde, Telè dará en-
trevistas coletivas explicando
os critérios da convocação, que
deve apresentar novidades co-
mo Orlando, do Atlético Minei-
ro, reserva para a lateral direi-
ta, além de Andrade, do Fia-
mengo, para o meio de campo,
com Éder surgindo com muitas
chances de ser chamado. .

O time base não tem qual-
quer novidade: Carlos, Nelinho,
Amaral, Luisinho e Júnior; Ba-
tista, Falcão (Sócrates) e Zico;
Sócrates (Paulo Isidoro), Rei-
naldo e Joâozinho. As dúvidas
continuam sendo os reservas,
embora Raul, Rondineli, Mauro
Galvão, Pedrinho e Zé Sérgio
tenham convocação pratica-
mente garantida.

Vasco busca a
reabilitação
contra Nacional

Manaus—Numa tentativa de
se recuperar das duas derrotas
consecutivas sofridas na atual
excursão pelo Norte e Nordeste
do país, o Vasco da Gama en-
f.enta o Nacional às 21 horas
(22 horas do Rio), no Estádio
Vivaldo Lima. Os resultados
negativos do clube carioca que-
braram um pouco o interesse
do público local, tanto que se
teme pela arrecadação — se for
inferior a Cr$ 1 milhão 500 mil,
os promotores terão prejuízo.

O ambiente na delegação do
Vasco continua tenso, agora de-
vido às declarações do técnico
Orlando Fantoni, logo após o
jogo de anteontem com o Re-
mo, justificando os 4 a 2 pelo
cansaço dos jogadores e defen-
dendo a volta imediata da equi-
pe ao Rio. O vice-presidente
Antônio Soares Calçada náo
gostou do que disse Fantoni e
pretende reunir-se com ele hoje,
a fim de resolver a situação.

Também hoje o clube espera
definir com o Grêmio a troca do
goleiro Leão pelo extrema Pau-
Io César Lima.

Além de perder para o Remo,
o Vasco também foi derrotado
na estréia (3 a 1), em Teresina,
quando atuou contra o combi-
nado River-Flamehgo. Neste
amistoso com o Nacional, tem
assegurada a cota fixa de Cr$
800 mil, dai o temor dos promo-
tores por um possível prejuízo,
a exemplo do que ocorreu em
Belém.

O árbitro será Jander Cabral
dos Anjos e as equipes devem
começar assim: Vasco — Maza-
ropi; Orlando, Juan, Léo e Mar-
co Antônio; Pintinho, Paulo
Roberto e Jorge Mendonça;
Wilsinho, Roberto e Ailton; Na-
cional — Beto; Solon, Wagner,
Eli e Américo; Armando, Baro-
ni e Silva; Bendelaque, Raul e
Nilson.

Pilotos de F-l têm
mais 24 horas para
pagar multa à FISA

Madri — Os brasileiros Nél-
son Piquet, lider do Mundial de
Pilotos, e Emerson Fittipaldi
estão incluídos numa rela-
çáo de 18 pilotos ameaçados
pela Federaçào Internacional
de Automobilismo Desportivo
(FISA) de não participarem do
GP da Espanha, domingo no

. circuito de Jorama. A FISA deu
um prazo até amanhã, antes
dos treinos oficiais, para paga-
rem a multa de 2 mil dólares
(Cr$ 100 mil) por náo terem
comparecido à reunião com o
diretor da prova, antes dos GPs
da Bélgica e Mônaco.

Vários pilotos, liderados pelo
sul-africano Jody Scheckter,
presidente da Associação de Pi-
lotos de Corrida, apresentaram
um recurso contra a multa e
solicitaram o congelamento
das punições disciplinares até a
próxima reunião, com data e
local a serem marcados. Quem
nào pagar dentro do prazo, cor-

re o risco de perder a licença de
piloto.

Mario Andretti (Lotus) foi o
único que já saldou o seu débi-
to, para poder disputar as 500
Milhas de Indianápolis, domin-
go passado, mas continua na
lista por não ter pago a multa
referente à ausência na reunião
de Mônaco.

No Rio, a terceira etapa do
Campeonato Brasileiro de
Stock-Cars, liderado por Ingo
Hofiman, com 52 pontos, será
disputada domingo, às lOh, no
Autódromo de Jacarepaguá.
Paralelamente a esta competi-
ção será realizada a 2a etapa do
Campeonato Regional para es-
treantes e novatos, aberto na
categoria A até 1300cc, e B até
1600cc. o Autódromo será
aberto hoje para os pilotos
acertarem seus carros, pois os
treinos livres serão realizados
amanhã e os oficiais sábado.

FEURJ testa equipe
dos JUBs em amistoso
contra a Venezuela

A Seleção Universitária de
Vôlei masculino do Rio joga
hoje, às 20h, no ginásio do Ben-
nett, contra a Seleção Universi-
tãria da Venezuela. A equipe do
Rio deve jogar com Vantuil
(UFRJ), Paulo Roberto (USU),
Giacomo Giagio di Gesu
(Suam), Manoel Rodrigues (Ru-
ral), Ricardo Amaral (UGF) e
Armando Klein (UERJ). O téc-
nico será o professor Lúcio Fi-
gueiredo da UFRJ).

Com o objetivo de preparar a
equipe de futebol de salão que
representará a Federação de
Esportes Universitários do Rio
de Janeiro (FEURJ) nos 31° Jo-
gos Universitários Brasileiros
(JUB's) que serão realizados em
Florianópolis, de 16 a 27 de
julho, o técnico Paulo César
Mussalem convocou 13 joga-
dores.

Os atletas relacionados de-
vem se apresentar na próxima
terça-feira às 20h, na FEURJ,
quando Paulo César traçara os
planos de treinamento da equi-
pe. Como faltam 47 dias para a
competição, o técnico poderáconvocar outros jogadores, poiso Campeonato Universitário
dos Jogos! JORNAL DO
BRASIUDelfin está em anda-
mento.

Os atletas convocados sào os
seguintes: Marinho (UGF), Ney
ííJuam) e Ronaldo (UGF), golei-
ros; Tachinha (Somley) e Toni-
nho (Estácio de Sá), zagueiros;
Mauro (UFRJ), Raul (UERJ) e
Ricardo (Plínio Leite), laterais
direito; Marinho (UGFI, Zé
(Somley). Silvio (UERJ) e Mari-
nho Picoreli (UGF), laterais es-
querdo; e Marquinhos (UERJl,
pivô.

As atletas de basquete femi-
nino convocadas pelo técnico
Olímpio das Neves Leite, da
UERJ, apresentam-se hoje na
FEURJ, às 20h, para serem in-
formadas sobre os locais de
treinamento e horários.

A tenista Judy Renssen, da
UFRJ, confirmou seu favoritis-
mo na partida ao derrotar Már-
cia França, da Gama Filho, por6/2,-4/6 e 6/4, no Campeonato
Universitário, organizado pela
Federaçào de Esportes do Rio
de Janeiro (FEURJ) e que inte-
gra o calendário dos Jogos
JORNAL DO BRASEVDelfin.
Encerrando a rodada, Helena
Abreu, da Gama Filho, venceu
Andréa Cito, da USU, por 6/3 e
6/3.

No masculino, Átila Santos,
da Gama Filho, venceu seus
dois adversários: Ricardo Nu-
nes, da Naval, por 6/0 e 6/0, e
Ornar, da UFRJ, por 6/0 e 6/3.
Josef Brych, da UFRJ, ganhou
de 6/0 e 6/0 de Cláudio Simões
da PUC e de Marcos Christoph,
da Gama Filho, por 6/0 e 6/0.
Roberto Calvet, da UGF, derro-
tou Marcos Fiúza, da USU, por7/6 e 6 _ e Túlio Simões, da
Bennett, 6/4 e 6/4. Jan Brych, da
UGF, venceu Alexandre, da
UERJ, por 6/2 e 6/3.

O campeonato prossegue no
sábado, na quadra da Lagoa
(Corte Cantagalo), a partir das
8h, com os seguintes jogos: fe-
minino: Judy Renssen (UFRJ)
X Andréa Cito (USU) e Márcia
França (UGF) X Helena Abreu
(UGF); masculino: Roberto
Calvet (UFRJ) X Atila Santos
(UGF) e Jan Brych (UGF) X
Josef Brych (UFRJ).
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Os jogadores do Nottingham Forest comemoraram com a conquista da Copa dos Campeões

Botafogo dá
Mendonça para
ter Sócrates

O diretor de futebol do Botafogo, Antônio Tome, sugeriu
ontem ao presidente Charles Borer que tentasse a contrata-
ção de Amaral ou Sócrates, que estáo em briga com o
Coríntians, oferecendo Mendonça e uma quantia a com-
binar.

O Guarani de Campinas tem. no entanto, prioridade
para a compra do passe de Mendonça e a transação poderá
ser efetuada hoje, desde que o clube paulista concorde em
pagar Cr$ 15 milhões, cedendo ainda o lateral Miranda e o
atacante Careca.

Em busca de reforços
Embora náo queira fazer criticas ao atual time do

Botafogo, o diretor Antônio Tome acha que para o campeo-
nato sào necessários reforços e já que existe interesse em
Mendonça, o clube deve aproveitar para negociar na base de
trocas que possam melhorar a equipe.

— Soube — disse Tome — que tanto Amaral como
Sócrates estáo em litígio com o Coríntians e ambos concor-
dariam em trocar de clube. Por isso, hoje (ontem) sugeri ao
presidente Borer que tentasse uma transação em que ofere-
ceriamos o Mendonça e mais uma compensação em dinhei-
ro, que obviamente não seria extraordinária, pelo passe de
um dos dois. Para o Botafogo, que há muito não tem jogador
de nivel de Seleção, qualquer deles seria uma ótima aquisi-
ção, não somente para o time como para o moral da nossa
torcida.

Tome não sabe, porém, se o presidente Borer vai levar
adiante a questão, mas acredita que se o Coríntians se
interessar, o assunto pode evoluir rapidamente dentro do
clube.

Proposta do Guarani

Tendo vendido Zenon, o Guarani quer Mendonça para a
posição e na semana passada ofereceu ao Botafogo CrS 15
milhões pelo passe do meio-campo, proposta que foi consi-
derada muito baixa pelos dirigentes do clube. Ontem, o
Guarani voltou a procurar Borer oferecendo os mesmos Cr$
15 milhões.

Borer se interessou e já pensa em fazer o negócio desde
que o Guarani inclua também o lateral Miranda na transa-
çáo e mais o centroavante Careca. Este antes deverá ser
submetido a um rigoroso exame médico, porque o dirigente
soube que o jogador, depois de uma operação que fez no
joelho, vem se contundindo seguidamente.

De qualquer maneira, esses assuntos serão discutidos no
dia de hoje, havendo no clube, porém, quem tema que
Mendonça seja vendido por uma soma acima dos Ci$ 15
milhões sem que jogadores entrem na transação.

O time. que jogou muito mal em Juiz de Fora, sendo
derrotado por uma equipe de segunda categoria, volta aos
treinos hoje e tem confirmado o embarque domingo à noite
para o México, etapa inicial da temporada de um mès no
exterior.

América adia o
caso de Silvinho

Com a desclassificação do América da Taça de Ouro e a
conseqüente inatividade do time, reforçada pelos rumores
de que o Vasco vai insistir na contratação do ponta-
esquerda Silvinho, a diretoria do América mais uma vez
adiou os entendimentos que manteria com o pai do jogador
no sentido de renovar seu contrato.

Mais uma vez ontem o pai do jogador Silvio Junger
esperou, sem sucesso, pelo dirigente Paulo Cortines, que
marcou uma reunião para discutir a renovaçãb mas nào
apareceu. Silvio Junger nào pretende mais insistir nas
negociações esperando que o clube vá procurá-lo caso esteja
interessado.

Somente hoje, após uma resposta do empresário Fran-
cisco Meireles, os dirigentes saberão se o clube realizará três
jogos no Norte do pais. nos dias 1.4 e 7 de junho, preparato-
rios para a excursão cio clube à Bolivia. Por estes jogos o
clube receberia a cota total de CrS 900 mil.

Nottingham vence
o üamburgo e é
de novo campeão

Madrid — O Nottingham
Forest, da Inglaterra, con-
quistou ontem pela segunda
vez consecutiva a Taça Euro-
péia de Campeões, em sua 25a
edição, ao derrotar o Ham-
burgo, da Alemanha Ociden-
tal, por 1 a 0, gol marcado
pelo atacante John Rober-
tson, aos 20 minutos do pri-
meiro tempo. Embora com
um gol apenas, a partida foi
emocionante e agradou o pú-
blico de aproximadamente 75
mil pessoas.

No ano passado, o Nottin-
gham Forest já havia realiza-
do a façanha, derrotando o
Malmoe, da Suécia, pelo mes-
mo 1 a 0 de ontem. Naquela
oportunidade, o gol foi mar-
cado pelo seu melhor atacan-
te, Trevor Francis, que ontem
não pôde jogar por estar con-
tundido. Segundo os cronis-
Las internacionais, a repeti-
ção do feito pelo Nottingham
Forest — somado à recente
vitória da Inglaterra sobre a
Argentina por 3 a 1, em Wem-
bley — é sinal de que o ftite-

boi inglês está de novo em
ascensão.

A equipe do Hamburgo, li-
derada por um inglês, o astro
Kevin Keegan, teve a bola em
seu poder durante mais tem-
po, mas não conseguiu pene-
trar na forte defesa do
Nottingham, muito bem fe-
chada. Quando o fez, encon-
trou pela frente o goleiro Pe-
ter Shilton, da Seleção ingle-
sa, que teve uma atuação bri-
lhante.

Apenas uma vez Shilton
não conseguiu defender um
chute endereçado ao seu gol:
foi um minuto depois do gol
do Nottingham e a bola che-
gou a entrar, mas o juiz portu-
guès José Garrido anulou o
gol do Hamburgo, marcando
impedimento de seu ataque.

Esta é a quinta vez que
uma equipe inglesa vence a
Taça Européia de clubes
campeões. A primeira foi em
1968, através do Manchester
United.

Gilberto e Zezé se
destacam no ótimo
treino do Fluminense

A boa movimentação de Gil-
berto, escalado no comando de
ataque, e o retomo de Zezé à
ponta foram os destaques do
excelente coletivo do Flumi-
nense na tarde de ontem. O
técnico Zagalo orientou o time
titular para centralizar as joga-
das em Gilberto e o atacante
conseguiu se destacar: fez dois
dos quatro gols com que o time
goleou os juvenis em apenas 40
minutos de treino.

Zagalo, em virtude de não
contar com Mário, Cristóvão e
Robertinho, todos da Seleção
de Novos, e Rubens Gálaxe,
sentindo dores na coxa, escalou
os juvenis Wallace, na lateral,
Edson e Delei, ao lado de Giva-
nildo, e Gilberto, no lugar de
Robertinho. Com as mudanças,
conseguiu dar um padrão de
jogo razoável ao time.
AMISTOSOS

O bom rendimento deixou o
técnico satisfeito com a equipe,
e a noticia de que o Fluminense
já tem acertado uma seérie de
amistosos para junho fez com
que Zagalo suspendesse o trei-
no para não' cansar os jogado-
res. Alem dos gols de Gilberto,
Zeze e Edson completaram o
marcador. Para hoje está pro-
gramado apenas um treino fisi-
co-técnico pela manha, nas La-
ranjeiras.

Satisfeito por ser reintegrado
ao time, Zezé declarou que ago-
ra, nào pensa mais em sair do
Fluminense c anunciou que só
náo quer mais cobrar pênalti,
apesar dos inúmeros conselhos
para nào se abater com o penal-
ti perdido contra o Atlético Mi-
neiro.

Com a devolução do lateral
Chico Fraga ao Náutico, e o
afastamento temporário de Má-
rio e Cristóvão, Zagalo resolveu
efetivar os juvenis Wallace, De-
lei e Edson ao grupo profissio-
nal. O técnico também decidiu
integrar o goleiro Braulino,
cuja ida para o Atlético Goian
niense foi vetada pelo pai do
jogador.

O empresário Francisco Mei-
relles comunicou aos dirigentes
do Fluminense que já acertou
uma série de jogos no Norte e
Nordeste do pais, faltando ape-
nas estabelecer o roteiro de jo-
gos. Entretanto, confirmou pa-
ra o próximo dia 5 o primeiro
deles, contra.o Taguãtinga, em
Brasília. Segundo os dirigentes,
até amanhã o roteiro será co-
nhecido.

Em principio, o time titular
para os amistosos será o que
treinou ontem, segundo Zagalo,
com Rubens Galaxe na lateral
esquerda.

Campo Neutro
José Inácio Werneck

LEONID 

Moyseyev, vencedor da Ma-
ratona da Espartaquiada no ano
passado em Moscou (meus leitores
talvez se lembrem dela, ppts só foi

decidida no olho eletrônico) e atualmente
o terceiro colocado no ranking mundial —
atrás do norte-americano Bill Rodgers e
do japonês Toshihiko Seko — será o repre-
sentante soviético na Maratona Atlântica
Boavista-, que o JORNAL DO BRASIL or-
ganizará e fará disputar no dia 15 de
novembro.

O fato de que Moyseyev será provável-
mente o vencedor da Maratona nos Jogos
Olímpicos que se aproximam dá bem a
idéia da qualidade do elenco internado-
nal que conseguiremos reunir nas ruas da
cidade. Se a vitória de Moyseyev nas Olim-
piadas se confirmar, a Maratona Atlánti-
ca Boavista será a primeira competição
internacional em que ele medirá forças
com seus rivais norte-americanos, que de-
cidiram boicotar os Jogos de Moscou.

Mas eu já escrevi e repito: para mim o
mais bonito da Maratona será a participa-
çáo dos corredores brasileiros, num pais
onde há 20 anos ela nem era corrida, pois
julgaram que nosso povo não tinha condi-
çóes de saúde suficientes para a disputa
de uma prova táo longa. Isto ocorria antes
de mais nada em conseqüência de infor-
moções equivocadas sobre a natureza da
Maratona: seria muito mais difícil, como
ainda é, a um brasileiro destacar-se no
arremesso do martelo, por causa de nossa
crônica subnutrição, do que na Maratona.
Se o conceito usual de força física, de
potência muscular, se aplicasse numa Ma-
ratona, o Atletinha, com seus 68 anos e
menos de 50 quilos, não a correria com a
facilidade com que a corre.

E, entretarüo, o Atletinha, com a sua
idade, corre bem uma Maratona em parte
porque foi uma criança pobre, de vida
difícil, alimentação parca. O médico ale-
mão Van Aaken diz que o povo de seu pais
nunca teve melhor saúde do que nos anos
que se seguiram à Segunda Guerra Mun-
dial, porque havia racionamento e eles
náo podiam se alimentar com a riqueza
com que hoje o fazem. Mantinham-se entáo
no peso normal ou abaixo do normal,
enquanto hoje, com a vida fácil, alimen-
tam-se demais, fazem pouco exercício e
morrem do coração em número alar-
mante.

ESTE 

e outros temas foram debati-
dos no almoço que outro dia tive-
mos aqui no JB com o Hélio Babo,
da Confederação Brasileira de

Atletismo, o Mário Richards, da Federa-
ção Estadual de Atletismo, o cardiologista
Ebnas Mello de Vasconcellos e o Hugo
Alves dos Santos, Vice-Presidente de Inte-
resses Jurídicos da Coija. A reunião serviu
para estabelecer que a Maratona Atlântica
Boavista será corrida dentro das melhores
condições de segurança e, por isto mesmo,
contará com todo o apoio das autoridades
esportivas.

Desde já convém então pedir aos inte-
ressados náo apenas em disputar a Mara-
tona como em praticar o cooper pelas ruas
da cidade o favor, que antes de mais nada
eles fazem a si mesmos, de se informarem
de suas verdadeiras condições de saúde,
principalmente se já ultrapassaram os 40
anos de idade. Neste sentido posso, pela
minha experiência pessoal e pelo que te-
nho observado em outros países, assegurar
que é muito menos perigoso correr uma
Maratona do que sair para um pique pelo
calçadão ou pela pista da Lagoa. E o
motivo é simples: ninguém chega a uma
Maratona sem ter disputado antes provas
mais curtas, de dez, vinte e 30 quilômetros,
que já serviram para determinar as condi-
ções de funcionamento de seu aparelho
cardiovascular.

O brasileiro, não só o atleta como o
diletante que pratica o seu cooper, fará a
verdadeira festa da Maratona, que é sobre-
tudo o desafio de um indivíduo a si mesmo.
Quem ainda não começou a treinar para
ela pode começar a treinar agora, segundo
o método de três meses publicado no livro
do técnico alemão Manfred Steffhy. Mas a
Maratona é um compromisso com a saúde:
compromisso de não fumar, de comer e
beber com moderação, e este compromisso
só estará completo se antes de começar
você procurar o seu médico para saber
como anda seu organismo.

E a Maratona é também um compro-
misso com uma futura geração de atletas:
por isto mesmo, dentro das regras interna-
cionais e com a concordância do Hélio
Babo, do Mário Richards e do Ebnas Mello
de Vasconcellos. será liberada a todos os
maiores de 15 anos, dos dois sexos.

Quem quiser saber mais pode procurar
a próxima reunião da Corja (Corredores do
Rio de Janeiro), que começará com um
treinamento às oito da manhã (em grupos
para principiantes e mais adiantados) de
domingo, na Cascatlnha, ali no começo da
Floresta da Tijuca. Faço este aviso com 72
horas de antecedência especialmente para
atender a um pedido do leitor Mário José
de Resende, que mora em Niterói e, para
comparecer precisa tomar inúmeras pro-
vidèncias de ordem logística.
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Telê convoca 22 para o jogo com México, dia 8
Telê Santana convoca hoje ás

15 horas a Seleção Brasileira
Tara os amistosos de junho, o
/torneiro deles contra o México,
dia 8. Serão chamados 22 joga-dores e o técnico vai decidir
momentos antes da convoca-
çáo se inclui Zico e Falcão, con-
tundldos. Ontem, ficou pratica-mente acertado mais um jogo
para o próximo mês, dia 22,
contra a Bolívia. A resposta à
CBF deve ser dada ainda hoje.

Os jogadores convocados se
apresentarão na terça-feira, à
exceção dos que participaremda final do Campeonato Nacio-
nal, no domingo: os de Flamen-
go e Atlético Mineiro se apre-
sentam na quarta-feira, no Ho-
tel Paineiras. Telê náo vai reu-
nir a Seleção na Toca da Rapo-
sa desde o início da preparação,conforme pretendia. A concen-
tração do Cruzeiro só será usa-
da a partir do dia 10.

Até lá, a Seleção treinará nos
campos do América, Vasco e
Maracanã, sempre que houver
disponibilidade. A programa-
ção dós jogos ficou assim: dia 8,
México, no Maracanã; dia 15,
União Soviética, no Maracanã;
dia 22, Bolívia (a ser confirma-
do), também no Maracanã; dia
25, contra o Chile, no Mineirão e
dia 29, Polônia, no Morumbi. As
folgas serão sempre no dia se-
guinte ao dos jogos.

No dia 27 de agosto, foi conflr-
mado o jogo contra o Uruguai,
no Estádio Plácido Castelo, em
Fortaleza, que fez uma grande
reforma de melhoramentos em
suas instalações possibilitandoagora a presença de 130 mil
espectadores. O único proble-
ma para a convocação da Sele-
ção é o estado de saúde da mãe
de Telê Santana, que náo passa
bem em Belo Horizonte.

O esquema da convocação se-
rá o mesmo usado anteriormen-
te: ás 15 horas Medrado Dias,
diretor de Futebol, fixa no qua-
dro da sala de imprensa da
CBF a relação dos 22 convoca-
dos. Mais tarde, Telê dará en-
trevlstas coletivas explicando
os critérios da convocação, que
deve apresentar novidades co-
mo Orlando, do Atlético Minei-
ro, reserva para a lateral direi-
ta, além de Andrade, do Fia-
mengo, para o meio de campo,
com Êder surgindo com muitas
chances de ser chamado.

O time base náo tem qual-
quer novidade: Carlos, Nelinho,
Amaral, Luisinho e Júnior; Ba-
tista, Falcão (Sócrates) e Zico;.
Sócrates (Paulo Isidoro), Rei-
naldo e Joãozinho. As dúvidas
continuam sendo os reservas,
embora Raul, Rondineli, Mauro
Galvão, Pedrinho e Zé Sérgio
tenham convocação pratica-mente garantida.

Vasco busca a
reabilitação
contra Nacional

Manaus—Numa tentativa de
se recuperar das duas derrotas
consecutivas sofridas na atual
excursão pelo Norte e Nordeste
do país, o Vasco da Gama en-
frenta o Nacional às 21 horas
(22 horas do Rio), no Estádio
Vivaldo Lima. Os resultados
negativos do clube carioca que-braram um pouco o interesse
do público local, tanto que se
teme pela arrecadação — se for
inferior a Cr$ 1 milhão 500 mil,
os promotores terão prejuízo.O ambiente na delegação dó
Vasco continua tenso, agora de-
vido às declarações do técnico
Orlando Fantoni, logo após o
jogo de anteontem com o Re-
mo, justificando os 4 a 2 pelocansaço dos jogadores e defen-
dendo a volta imediata da equi-
pe ao Rio. O vice-presidente
Antônio Soares Calçada não
gostou do que disse Fantoni e
pretende reunir-se com ele hoje,
a fim de resolver a situação.

Também hoje o clube espera
definir com o Grêmio a troca do
goleiro Leão pelo extrema Pau-
Io César Lima.

Além de perder para o Remo,
o Vasco também foi derrotado
na estréia (3 a 1), em Teresina,
quando atuou contra o combl-
nado River-Flamengo. Neste
amistoso com o Nacional, tem
assegurada a cota fixa de Cr$
800 mil, dai o temor dos pro mo-
tores por um possível prejuízo,a exemplo do que ocorreu em
Belém

O árbitro será Jander Cabral
dos Anjos e as equipes devem
começar assim: Vasco — Maza-
ropi; Orlando, Juan, Léo e Mar-
co Antônio; Pintinho, Paulo
Roberto e Jorge Mendonça;
Wllsinho, Roberto e Ailton; Na-
cional — Beto; Solon, Wagner,
Eli e Américo; Armando, Baro-
ni e Silva; Bendelaque, Raul e
Nilson

Gilberto e Zezé se
destacam no ótimo
treino do Fluminense

A boa movimentação de Gil-
berto, escalado no comando de
ataque, e o retomo de Zezé à
ponta foram os destaques do
excelente coletivo do Flumi-
nense na tarde de ontem. O
técnico Zagalo orientou o time
titular para centralizar as joga-
das em Gilberto e o atacante
conseguiu se destacar: fez dois
dos quatro gols com que o time
goleou os juvenis em apenas 40
minutos de treino.

Zagalo, em virtude de nâo
contar com Mário, Cristóvão e
Robertinho, todos da Seleção
de Novos, e Rubens Gálaxe,
sentindo dores na coxa, escalou
os juvenis Wallace, na lateral,
Edson e Delei, ao lado de Giva-
nlldo, e Gilberto, no lugar de
Robertinho. Com as mudanças,
conseguiu dar um padrão de
jogo razoável ao time.

O bom rendimento deixou o
técnico satisfeito com a equipe,
e a notícia de que o Fluminense
já tem acertado uma seérie de
amistosos para junho fez com

que Zagalo suspendesse o trei-
no para não'cansar os jogado-res. Além dos gols de Gilberto,
Zezé e Edson completaram o
marcador. Para hoje está pro-
gramado apenas um treino fisi-
co-técnico pela manhã, nas La-ranjeiras.

Satisfeito por ser reintegrado
ao time, Zezé declarou que ago-ra, não pensa mais em sair doFluminense e anunciou que sónão quer mais cobrar pênalti,apesar dos inúmeros conselhos
para náo se abater com o penal-ti perdido contra o Atlético Mi-neiro.

Com a devolução do lateral
Chico Fraga ao Náutico, e o
afastamento temporário de Má-
rio e Cristóvão, Zagalo resolveu
efetivar os juvenis Wallace, De-
lei e Edson ao grupo profissio-nal. O técnico também decidiu
integrar o goleiro Braulino,
cuja ida para o Atlético Gola-
niense foi vetada pelo pai do
jogador.

FEURJ testa equipe
dos JUBs em amistoso
contra a Venezuela

A Seleçào Universitária de
Vôlei masculino do Rio jogahoje, às 20h, no ginásio do Ben-
nett, contra a Seleção Universi-
tária da Venezuela. Á equipe do
Rio deve jogar com Vantuil
(UFRJ), Paulo Roberto (USU),
Giacomo Giagio di Gesu
(Suam), Manoel Rodrigues (Ru-
ral), Ricardo Amaral (UGF) e
Armando Klein (UERJ). O téc-
nico será o professor Lúcio Fl-
gueiredo da UFRJ).

Com o objetivo de preparar a
equipe de futebol de salão querepresentará a Federação de
Esportes Universitários do Rio
de Janeiro (FEURJ) nos 31° Jo-
gos Universitários Brasileiros
(JUB's) que serão realizados em
Florianópolis, de 16 a 27 de
julho, o técnico Paulo César
Mussalem convocou 13 joga-dores.

Os atletas relacionados de-
vem se apresentar na próximaterça-feira às 20h, na FEURJ,
quando Paulo César traçará os
planos de treinamento da equi-
pe. Como faltam 47 dias para a
competição, o técnico poderáconvocar outros jogadores, poiso Campeonato Universitário
dos Jogos JORNAL DO
BRASIL/Delfin está em anda-
mento.

Os atletas convocados sáo os
seguintes: Marinho (UGF), Ney
(Suam) e Ronaldo (UGF), golei-ros; Tachinhà (Somley) e Toni-
nho (Estácio de Sá), zagueiros;
Mauro (UFRJ). Raul (UERJ) e
Ricardo (Plinio Leite), laterais
direito; Marinho (UGF), Zé
(Somley), Sílvio (UERJ) e Mari-
nho Picoreli (UGF), laterais es-
querdo; e Marquinhos (UERJ),
pivô.

As atletas de basquete femi-
nino convocadas pelo técnico
Olímpio das Neves Leite, da
UERJ, apresentam-se hoje na
FEURJ, às 20h, para serem in-
formadas sobre os locais de
treinamento e horários.

A tenista Judy Renssen, da
UFRJ, confirmou seu favoritis-
mo na partida ao derrotar Már-
da França, da Gama Filho, por6/2, 4/6 e 6/4, no Campeonato
Universitário, organizado pelaFederação de Esportes do Rio
de Janeiro (FEURJ) e que inte-
gra o calendário dos Jogos
JORNAL DO BRASIIAíelfln.
Encerrando a rodada, Helena
Abreu, da Gama Filho, venceu
Andréa Cito, da USU, por 6/3 e
6/3.

No masculino, Atila Santos,
da Gama Filho, venceu seus
dois adversários: Ricardo Nu-
nes, da Naval, por 6/0 e 6/0, e
Ornar, da UFRJ, por 6/0 e 6/3.
Josef Brych, da UFRJ, ganhoude 6/0 e 6/0 de Cláudio Simões
da PUC e de Marcos Christoph,
da Gama Filho, por 6/0 e 6/0.
Roberto Calvet, da UGF, derro-
tou Marcos Fiúza, da USU, por7/6 e 6/3 e Túlio Simões, da
Bennett, 6/4 e 6/4. Jan Brych, da
UGF, venceu Alexandre, da
UERJ, por 6/2 e 6/3.

O campeonato prossegue no
sábado, na quadra da Lagoa
(Corte Cantagalo), a partir das
8h, com os seguintes jogos: fe-
minino: Judy Renssen (UFRJ)
X Andréa Cito (USU) e Márcia
França (UGF) X Helena Abreu
(UGF); masculino: Roberto
Calvet (UFRJ) X Atila Santos
(UGF) e Jan Brych (UGF) X
Josef Brych (UFRJ).
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Marco' Aurélio (ao centro com a camisa do Fia) fez a banda tocar o hino do clube na Afonso

SUMUIA
Os jogadores do Flamengo ti-

veram uma tarde e manhã
tranqüilas na Toca da Raposa,
alheios a tudo o que se passavana cidade. Esta calma só foi
quebrada por mais uma atitude
deselegante do supervisor Do-
mingo Bosco, que, aos pala-vrões, passou a ofender alguns
jornalistas, o que deixou inclu-
sive o presidente Márcio Braga
constrangido. O mais novo des-
controle de Bosco foi em conse-
qüéncia de os jornais denuncia-
rem ontem a forma deseducada
com que se dirigiu à imprensa
mineira e carioca.

Quase 15 anos depois de ser
inaugurado, o Mineirão viveu
ontem à noite o seu mais ines-
quecível espetáculo. A cidade
se preparou devidamente parao grande jogo. Logo após o ai-
moço. já se notava as primeirascaravanas se dirigindo para o
estádio.

As lSh, o estacionamento do
Mineiráo já estava todo toma-
doe o movimento era bastante
grande, pois os portões ainda
não haviam sido abertos. Cen-
tenas de motoristas tentavam
estacionar seus carros nas
ruas vizinhas, em frente ao Gi-
násio Mineirinho e às margens
da Lagoa da Pampulha. Os
portões só foram abertos às
18h30m e uma hora depois a
torcida do Atlético já se com-
primia em 70% do espaço das
arquibancadas. A torcida do
Flamengo, mais entusiasmada,
também era muito grande, pos-
toda à direita das cabines de
rádio e TV, onde normalmente
se posicionam os cruzeirenses.
Estes, com suas bandeiras
azuis, reforçavam a boa pre-sença dos cariocas que soma-
vam em cerca de 10 mü. Eram
muitas as torcidas organiza-
das: Torcida Jovem, Flamor,
Garrafla, Flanorte, Flapovo,
Flamilha, Flaponte.

E a provocação à multidão
de atleticanos era bem explici-
ta: gritavam em coro: 5 a 1,5 a
1, aludindo ao jogo do ano pas-sado, no Maracanã.

Enquanto a torcida promo-via sua festa nas arquibanca-
das, fora do estádio o confusão
era superior às de outras gran-des decisões (Cruzeiro x
Bayern e Atlético x Sáo Paulo).
Os mais desesperados para en-
irar tantavam até pular o mu-
ro, alto ecom cacos de vidro em
cima. A polícia tentava conter
os mais exaltados, usando cáes
e cavalos.

No hall principal, a agita-
çáo também era grande, princi-
palmente quando se soube que
por ali entraria o cantor Rober-
to Carlos, com sua namorada
Simone Vieira, que mora em

Belo Horizonte. Outra persona-
lidade que estava presente era
o presidente do Banco Central,
Carlos Langoni.
• As 20h, náo havia mais es-
paço nas arquibancadas ou em
qualquer dependência do Mi-
neiráo. As tribunas de honra,
por exemplo, eram tomadas pe-
los locutores de rádio e TV que
não conseguiram vaga na cabi-
nas próprias. A torcida aguar-
dava impaciente o início da
grande decisão e continuou
promovendo sua festa. Os fia-
menguistas esperando fazer
seu carnaval domingo, no Ma-
racanã, e os atleticanos so-
nhando em invadir o Rio de
Janeiro.

O expediente da Assembléia
Legislativa foi encerrado ás
15h30, quando havia apenas oi-
to deputados no plenário. O
presidente da casa, deputado
Joáo Navarro só resolveu en-
cerrá-lo quando os outros par-lamentares já haviam ido em-
bora.

A prefeitura liberou seusfun-
cionários a partir das 16h, mas
bem antes quase ninguém mais
trabalhava no prédio.

Os torcedores se aglomera-
vam nos postos do Centro du-
rante toda a tarde. Nos prédiosda Avenida Afonso Pena, diver-
sas Bandeiras do Atlético esta-
vam estendidas nas janelas.Era normal a quem passasse
pelas ruas ouvir um grito:"galo"... '

Em frente ao Café Nice, na
Praça Sete, local preferido pe-los aposentados, desocupados,
vendedores, agiotas e politicos,as discussões eram todas rela-
tivas a Atlético x Flamengo,
com apostas, comparações en-
tre jogadores das duas equipes
e até lamentações de cruzeiren-
ses e americanos, querendo queseus times se reforçassem, co-
mo fez o Atlético no inicio do
ano.

O Diário Oficial do Estado
publicou ontem ato assinado
pelo secretário de governo,
Humberto Almeida, de ordem
do Governador Francelino Pe-
rcira, determinando a todos os
órgãos da administração dire-
ta, que suspendessem o expe-
diente ontem às 17h. Só que não
disse que era por causa do jogo
Atlético e Flamengo.

Uma hora depois de iniciada
a venda antecipada de ingres-
sos, terça-feira de manhã, as
entradas de cadeira jáestavamesgotadas. A solução era pro-curar pagar mais do que os Crt
500 no cambio negro. Havia
quem pagasse Crt 1 mil parater o direito de assistir mais
tranqüilamente o jogo.

Marco e o Bloco
do Eu sozinho

O Bloco do Eu Sozinho, orga-
nizado pelo rubro-negro Marco
Aurélio Moreira Leite, foi sem
dúvida a manifestação mais pi-toresca e curiosa ocorrida nesta
cidade durante o dia de ontem.
Com a camisa do Flamengo, a
de Zico, e com cerca de 15 músi-
cos, percorreu um bom pedaçoda Avenida Afonso Pena, sem
se importar com as hostilidades
da torcida local.

A idéia inicial era fazer uma
grande passeata com a partici-
paçâo dos torcedores que che-
garam em 40 ônibus. Entretan-
to, como o grupo ficou concen-
trado no Estádio, sem ter como
chegar à porta do Hotel Excel-
sior, de onde começaria o desfi-
le, Marco Aurélio, que já havia
contratado uma charanga da-
qui, náo se deu por vencido:
colocou a camisa do Flamengo
e saiu com os músicos e um
casal de passistas.

No Início, o bloco estava mui-
to animado, mas à medida queevoluía pela Avenida Afonso
Pena, mais se concentravam
torcedores atleticanos e o som
da banda passou a ser abafado
pelos gritos de "galo, galo". A
esta altura, a confusão já era
muito grande na principal ave-
nida da cidade, e de todos os
edifícios eram atirados baldes
de água e morteiros em direção
a Marco Aurélio.

Ainda assim, Marco Aurélio
prosseguiu sozinho pedindo pa-ra que a banda tocasse mais
alto, mas nem seus apelos po-diam ser escutados tal era aconfusão. Foi entáo, que na ai-tura da Praça Sete, veio a or-dem de debanda:

— Toquem o hino do Flamen-
go e estão dispensados—gritou
Marco Aurélio.sem conseguir
levar o bloco até o Hotel Del
Rey onde estáo hospedados os
demais dirigentes do Flamen-
go. A partir daí a banda contra-
tada na Gafieira Elite por Cr$
20 mil, ficou à disposição dos
torcedores do Atlético.

Os ônibus que formaram a
caravana do Flamengo come-
çaram a chegar por volta das 9h
a esta cidade, quando alcança-
ram a Avenida Afonso Pena
passaram a ser apedrejados poratleticanos começando então
vários focos de brigas, já quedevido ao engarrafamento, os
torcedores do Flamengo viram-
se obrigados a descer do coleti-
vo para enfrentar os agressores
e impedi-los de jogar mais pe-dras.

O torcedor conhecido por Fi-
nho, da Raça Rubro Negra"
chegou a ter um braço fratura-
do durante o conflito que durou

cerca de 10 minutos até a che-
gada da Policia Militar, queacabou com a confusáo sem
que fosse preciso usar de vio-
léncia.

Ramon, chefe da Torcida Jo-
vem, disse que os torcedores
encontraram vários tipos de
problemas ao chegarem a Belo
Horizonte. Muitos restauran-
tes, segundo afirmou, recusa-
ram-se a receber os torcedores
temendo represálias.

Apenas a Churrascaria Tropi-
cal, localizada em frente ao Mi-
neiráo, recebeu os torcedores
do Flamengo, que tomaram to-
talmente suas dependências e
quem lá entrasse teria a im-
pressão de estar no baile ver-
melho e preto. Só que seu pro-
prietário, Domingos Alvito Ro-
drigues, num determinado mo-
mento resolveu parar de servir
em razão do mau comporta-
mento de alguns torcedores.
Quando veio a ordem para o
encerramento das contas, hou-
ve muita confusão e o protestofoi geral, pois do lado de fora
ainda havia muita gente que-rendo almoçar.

PONTO DE ENCONTRO
O ponto de encontro dos tor-cedores rubro-negros foi o Mi-neiráo, onde desde cedo haviamuita gente com bandeiras, ba-teria, fogos e grande quantida-de de rolos de papel higiênico.Por volta das 14h, os preparati-vos para entrar no estádio jàhaviam sido encerrados. Os fo-

gos devidamente escondidos
nas bandeiras, e os torcedores
já divididos em suas respecti-vas facções.

A torcida Raça Rubro-Negra,
a de maior prestigio do Flamen-
go, veio a Belo Horizonte, jun-tamente com a torcida Jovem,
com 25 ônibus. Ramon, da Jo-
vem, disse que a viagem trans-
correu sem maiores problemas,e que a maior preocupaçãoocorreu quando deixaram o
Rio, pois em suas mãos esta-
vam cerca de Cr$ 500 mil, refe-
rentes ao que foi apurado com
as passagens.A torcida do Flamengo não
invadiu Belo Horizonte como a
do Coríntians invadiu o Rio.
Mas sua presença se fez notar
pela coragem, disposição e ar-
rojo, principalmente por parte
de Marco Aurélio Moreira Leite,
que náo deixou de sambar na
Avenida Afonso Pena, num per-curso aproximado de 1 quilo-metro, cercado de atleticanos,
ao som do hino do Flamengo e
da marcha Cidade Maravi-
lhosa.

Botafogo dá
Mendonça para
ter Sócrates

O diretor de futebol do Botafogo. Antônio Tome, sugeriuontem ao presidente Charles Borer que tentasse a contrata-çào de Amaral ou Sócrates, que estáo em briga com oCoríntians, oferecendo Mendonça e uma quantia a com-binar.
O Guarani de Campinas tem, no entanto, prioridadepara a compra do passe de Mendonça e a transação poderáser efetuada hoje, desde que o clube paulista concorde empagar Cr$ 15 milhões, cedendo ainda o lateral Miranda e oatacante Careca,
Embora náo queira fazer criticas ao atual time do

Botafogo, o diretor Antônio Tome acha que para o campeo-
nato são necessários reforços e já que existe interesse em
Mendonça, o clube deve aproveitar para negociar na base detrocas que possam melhorar a equipe. >— Soube — disse Tome — que tanto Amaral como
Sócrates estáo em litígio com o Coríntians e ambos concor-
dariam em trocar de clube. Por isso, hoje (ontem) sugeri ao
presidente Borer que tentasse uma transação em que ofere-ceriamos o Mendonça e mais uma compensação em cunhei-ro. que obviamente náo seria extraordinária, pelo passe deum dos dois. Para o Botafogo, que há muito náo tem jogadorde nível de Seleçào, qualquer deles seria uma ótima aquisi-
çáo, náo somente para o time como para o moral da nossatorcida.

Nottingham vence
o Hamburgo e é
de novo campeão
Madrid — O Nottingham

Forest, da Inglaterra, con-
quistou ontem pela segunda
vez consecutiva a Taça Euro-
péia de Campeões, em sua 25*
edição, ao derrotar o Ham-
burgo, da Alemanha Ociden-
tal, por 1 a 0, gol marcado
pelo atacante John Rober-
tson, aos 20 minutos do pri-
meiro tempo. Embora com
um gol apenas, a partida foi
emocionante e agradou o pú-
blico de aproximadamente 75
mil pessoas.

No ano passado, o Nottin-
gham Forest já havia realiza-
do a façanha, derrotando o
Malmoe. da Suécia, pelo mes-
mo 1 a 0 de ontem. Naquela
oportunidade, o gol foi mar-
cado pelo seu melhor atacan-

te, Trevor Francis, que ontem
náo pôde jogar por estar con-
tundido. Segundo os cronis-
tas internacionais, a repeti-
çào do feito pelo Nottingham
Forest — somado à recente
vitória da Inglaterra sobre a
Argentina por 3 a 1, em Wem-
bley — é sinal de que o fute-
boi inglês está de novo em
ascensão.

A equipe do Hamburgo, li-
derada por um inglês, o astro
Kevin Keegan, teve a bola em
seu poder durante mais tem-
po, mas náo conseguiu pene-
trar na forte defesa do
Nottingham, muito bem fe-
chada. Quando o fez, encon-
trou pela frente o goleiro Pe-
ter Shilton, da Seleçào ingle-
sa, que teve uma atuação bri-
lhante.

Campo Neutro
José Inácio Werneck
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Moyseyev, vencedor da Ma-
ratona da Espartaquiada no ano
passado em Moscou (meus leitores
talvez se lembrem dela, pois só foi

decidida no olho eletrônico) e atualmente
o terceiro colocado no ranking mundial —
atrás do norte-americano Bill Rodgers e
do japonês Toshihiko Seko — será o repre-
sentante soviético na Maratona Atlântica
Boavista, que o JORNAL DO BRASIL or-
ganizará e fará disputar no dia 15 de
novembro.

O fato de que Moyseyev será provável-
mente o vencedor da Maratona nos Jogos
Olímpicos que se aproximam dá bem a
idéia da qualidade do elenco internado-
nal que conseguiremos reunir nas ruas da
cidade. Se a vitória de Moyseyev nas Olim-
piadas se confirmar, a Maratona Atlánti-
ca Boavista será a primeira competição
internacional em que ele medirá forças
com seus rivais norte-americanos, que de-
cidiram boicotar os Jogos de Moscou.

Mas eu já escrevi e repito: para mim o
mais bonito da Maratona será a participa-
ção dos corredores brasileiros, num pais
onde há 20 anos ela nem era corrida, pois
julgaram que nosso povo náo tinha condi-
ções de saúde suficientes para a disputa
de uma prova táo longa. Isto ocorria antes
de mais nada em conseqüência de infor-
moções equivocadas sobre a natureza da
Maratona: seria muito mais difícil, como
ainda é, a um brasileiro destacar-se no
arremesso do martelo, por causa de nossa
crônica subnutrição, do que na Maratona.
Se o conceito usual de força física, de
potência muscular, se aplicasse numa Ma-
ratona, o Atletinha, com seus 68 a7ios e
menos de 50 quilos, nào a correria com a
facilidade com que a corre.

E, entretanto, o Atletinha, com a sua
idade, corre bem uma Maratona em parte
porque foi uma criança pobre, de vida
difícil, alimentação parca. O médico ale-
mão Van Aaken diz que o povo de seu país
nunca teve melhor saúde do que nos anos
que se seguiram á Segunda Guerra Mun-
dial, porque havia racionamento e eles
náo podiam se alimentar com a riqueza
com que hoje o fazem. Mantinham-se então
no peso normal ou abaixo do normal,
enquanto hoje, com a vida fácil, alimen-
tam-se demais, fazem pouco exercício e
morrem do coração em número alar-
mante.

ESTE 

e outros temas foram debati-
dos no almoço que outro dia tive-
mos aqui no JB com o Hélio Babo,
da Confederação Brasileira de

Atletismo, o Mário Richards, da Federa-
ção Estadual de Atletismo, o cardiologista
Ebnas Mello de Vasconcellos e o Hugo
Alves dos Santos, Vice-Presidente de Inte-
resses Jurídicos da Corja. A reunião serviu
para estabelecer que a Maratona Atlântica
Boavista será corrida dentro das melhores
condições de segurança e, por isto mesmo,
contará com todo o apoio das autoridades
esportivas.

Desde já convém então pedir aos inte-
ressados não apenas em disputar a Mara-
tona como em praticar o cooper pelas ruas
da cidade o favor, que antes de mais nada
eles fazem a si mesmos, de se informarem
de suas verdadeiras condições de saúde,
principalmente se já ultrapassaram os 40
anos de idade. Neste sentido posso, pela
minha experiência pessoal e pelo que te-
nho observado em outros paises, assegurar
que é muito menos perigoso correr uma
Maratona do que sair para um pique pelo
calçadão ou pela pista da Lagoa. E o
motivo é simples: ninguém chega a uma
Maratona sem ter disputado antes provas
mais curtas, de dez, vinte e 30 quilômetros,
que já serviram para determinar as condi-
ções de funcionamento de seu aparelho
cardiovascular.

O brasileiro, não só o atleta como o
diletante que pratica o seu cooper, fará a
verdadeira festa da Maratona, que é sobre-
tudo o desafio de um indivíduo a si mesmo.
Quem ainda náo começou a treinar para
ela pode começar a treinar agora, segundo
o método de três meses publicado no livro
do técnico alemão Manfred Stefihy. Mas a
Maratona é um compromisso com a saúde:
compromisso de não fumar, de comer e
beber com moderação, e este compromisso
só estará completo se antes de começar
você procurar o seu médico para saber
como anda seu organismo.

E a Maratona é também um compro-
misso com uma futura geração de atletas:
por isto mesmo, dentro das regras interna-
cionais e com a concordância do Hélio
Babo, do Mário Richards e do Ebnas Mello
de Vasconcellos, será liberada a todos os
maiores de 15 anos. dos dois sexos.

Quem quiser saber mais pode procurar
a próxima reunião da Corja (Corredores do
Rio de Janeiro), que começará com um
treinamento às oito da manhã (em grupos
para principiantes e mais adiantados) de
domingo, na Cascatinha, ali no começo da
Floresta da Tijuca. Faço este aviso com 72
horas de antecedência especialmente para
atender a um pedido do leitor Mário José
de Resende, que mora em Niterói e, para
comparecer, precisa tomar inúmeras pro-
vidèncias de ordem logística.
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Fia tem que vencer no Maracanã para ser campeão
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SÚMULA

Os jogadores do Flamengo ti-
veram uma tarde e manha
tranqüilas na Toca da Raposa,
alheios a tudo o que se passavana cidade. Esta calma só foiauebradapormaisumaatuude
deselegante do supervisor Do-
mingo Bosco, que, aos pala-vrões, passou a ofender alguns
jornalistas, o que deixou tnclu-
aive o presidente Márcio Braga
constrangido. O mais novo des-
controle de Bosco foi em conte-
qüência de os jornais denuncia-
rem ontem a forma deseducada
com que se dirigiu á imprensa
mineira e carioca.

Quase 15 anos depois de ser
inaugurado, o Mineirão viveu
ontem à noite o seu mais ines-
quectvel espetáculo. A cidade
se preparou devidamente parao grande jogo. Logo após o ai-
moço.jásenotavaasprimeiras
caravanas se dirigindo para o
estádio.

As 18h, o estacionamento do
Mineirão já estava todo toma-
doe o movimento era bastante
grande, pois os portões ainda
nao haviam sido abertos. Cen-
tenas de motoristas tentavam
estacionar seus carros nas
ruas vizinhas, em frente ao Gi-
násio Mineirinho e ás margens
da Lagoa da Pampulha. Os
portões só foram abertos ás
18h30m e uma hora depois a
torcida do Atlético já se com-
prtmia em 70% do espaço das
arquibancadas. A torcida do
Flamengo, mais entusiasmada,
também era muito grande, pos-tada á direita das cabines de
rádio e TV, onde normalmente
te posicionam os cnaeirenses.
Estes, com suas bandeiras
azuis, reforçavam a boa pre-tença dos cariocas que soma-
vam em cerca de 10 mil. Eram
muitas as torcidas organiza-
das: Torcida Jovem, Flamor,
Garrafla, Flanorte, Flapovo,
Flamilha, Flaponte.

E a provocação à multidão
de atleticanos era bem expttci-
ta: gritavam em coro: Sal, 5 a
1, aludindo ao jogo do ano pas-tado, no Maracanã.

Enquanto a torcida promo-via sua festa nas arquibanca-
das, fora do estádio a confusão
era superior às de outras gran-des decisões (Cruzeiro x
Bayern e Atlético x São Paulo).
Os mais desesperados para en-
trar tantavam até pular o mu-
ro, altoecomcacosdevidroem
cima. A polida tentava conter
os mais exaltados, usando cães
e cavalos.

No haü principal, a agita-
ção também era grande, princi-
palmente quando se soube que
por aüentrariaocantor Rober-
to Carlos, com sua namorada
Simone Vieira, que mora em
Belo Horizonte. Outra persona-Udade que estava presente era
o presidente do Banco Central,
Carlos Langoni.

As 20h, náo havia mais es-
paço nas arquibancadas ou em
qualquer dependência do Mi-
neiráo. As tribunas de honra,
porexemplo.emmtomadaspe-
los locutores de rádio e TV quenáoconteguiramvaganacabir
nas próprias. A torcida aguar-
dava impaciente o Meio da
grande decisão e continuou
promovendo sua festa. Os fia-menguistas esperando fazer
teu carnaval domingo, no Ma-
racaná, e ot atleticanos to-
nhando em invadir o Rto de
Janeiro.

O expediente da Assembléia
Legislativa foi encerrado ás15h30, quando havia apenas oi-
to deputados no plenário. O
presidente da casa, deputado
João Navarro só resolveu en-
cerrá-lo quando os outros par-lamentares já haviam ido em-
bora.

A prefeitura liberou seus fim-cionáfíos a partir das 16h, mas
bem antes quase ninguém mais
trabalhava no prédio.

Os torcedores se aglomera-
vam nos postos do Centro du-
rante toda a tarde. Nos prédiosda Avenida Afonso Pena, diver-
sas Bandeiras do Atlético esta-
vam estendidas nas janelas.Era normal a quem poisasse
pelas ruas ouvir um grito:"galo"...

Em frente ao Café Nice, na
Praça Sete. local preferido pe-los aposentados, desocupados,
vendedores, agiotas e políticos,as discussões eram todas rela-
tivos a Atlético x Flamengo,
com apostas, comparações en-
tre jogadores das duas equipes
e até lamentações de cruzeiren-
tes e americanos, querendo queteus times se reforçassem, co-
mo fez o Atlético no início do
ano.

O Diário Oficial do Estado
publicou ontem ato assinado

Silo 
secretário de governo,umberto Almeida, de ordem

do Governador Francelino Pe-
retra, determinando a todos os
órgãos da administração dire-
tá, que suspendessem o expe-
dienteontemasl7h.Sóquenão
disse que eraporcausado jogoAtlético e Flamengo.

Uma hora depois de iniciada
a venda antecipada de mores-
sos, terça-feira de manha, as
entradas de cadeira já estavam
esgotadas. A solução era pro-curar pagar mais do que os Crt
SOO no cambio negro. Havia
quem pagasse Crt 1 mil parater. o direito de assistir mais
tranqüilamente o jogo.

Ao melodia, diversos torce-
dores do Atlético estavam dolado de fora do Mineirão, que-rendoqueoeportõesdoestadio
fossem abertos. Mas a admmú-
tração do Estádio Minai Oe-rais confirmou a abertura dot
portões para as Uh30.

AsemissorasderádiodeBelo
Horizonte que cobrem futebol-Capital, Itatiaia, Inconfidén-
cia, Guarani e Jornal de Minas- começaram desde cedo a co-bnr o» detalhe* da decisão, en-
trevtstando torcedores nas
mutt o» joyatom» na* concen
trocou» Todo* executavam oImui dv Atlético

Btlo Horimtt/Foto dt Almir Viiga
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O zagueiro Marinho, que salva de cabeça um ataque do Atlético, foi o melhor da defesa e do time, muito confuso

Derrota motiva Zico
a jogar na decisão

A derrota de 1 aO do Flamengo para o
Atlético náo tirou o otimismo de Zico. Pelo
contrário, deu mais motivação para que ele
jogue afinalissima de domingo no Maraca-
nã, quando o Flamengo conquistará o título
com uma vitória, por qualquer resultado,
sobre o mesmo adversário.

Depois do jogo, que viu em casa pelatelevisão em companhia da famüia, do pon-ta Gü, do Botafogo, do enfermeiro Serginho
e de vários jornalistas, Zico disse que vai
fazer aplicações de toalhas quentes hoje de
manhã, e continuar o tratamento à tarde no
clube para fazer um teste de campo sábado e
jogar no domingo.

Sobre a renovação de contrato com o
Flamengo, Zico disse que se seu procurador,
João Batista, já acertou com a diretoria do
clube não haverá problemas.—Se Joáo Batista anunciou que esta tudo
certo, é porque está mesmo e renovarei o
contrato antes dessa finalíssima sensacio-
nal. Só aconselho meus companheiros a
esquecerem o clima de violência. Antes de
mais nada precisamos ganhar o jogo para
conquistar o primeiro título brasileiro.

Reações moderadas
Durante o primeiro tempo, Zico ficou um

pouco preocupado com a pressão do Atléti-
co Mineiro, embora já esperasse que o time
local se lançasse todo ao ataque no início.

Se o Flamengo conseguir suportar es-
tes primeiros 20 minutos, terá condições de
respirar e depois partir para a vitória. Já
esperava que o AUéttco, jogando em casa,
adotasse esta tática, adiantando o meio-
campo e pressionando nosso time no pró-
prio campo. Mas o Flamengo tem condições
para equilibrar as ações.

Outra preocupação de Zico eram as
constantes faltas feitas pelos zagueiros do
Flamengo perto da área:

O pessoal náo pode facilitar, porque o
Êder chuta muito forte e cobrando falta dali

foto de Ari Gomei

Zico acha que o Flamengo tem condições de ganhar o título no Maracanã

é um perigo — ao mesmo tempo em. queindagava quantos cartões amarelos tinha
Rondinelli e ficando mais preocupado ao ser
informado de que o zagueiro já fora adverti-
do duas vezes.

Discreto, Zico mostrou reações modera-
das durante os 45 minutos iniciais, com
comentários à base do "vai fulano", "chuta
sicrano". Disse que o piso do Mineirão "náo
é dos melhores, porque a grama é do tipo de
jardim". Elogiou a atuação de Andrade, e
vibrou apenas em uma jogada, quando Titã
chutou de fora de área, a bola bateu em
Nunes e enganou o goleiro Joáo Leite, dando
a impressão de que entraria. Zico chegou a
levantar-se e a erguer os braços, na come-
moraçáo do gol que não houve

Apesar de reconhecer os méritos do ata-

cante do Atlético, o gol de Reinaldo foiconsiderado "um gol de sorte" por Zico, poissurgiu de uma falha pouco comum de Jú-
nior. O gol, em sua opinião, serviu, porém,
para perturbar o Flamengo, que por pouconão sofre outros.

Durante o segundo tempo, Zico vibrou
muito na jogada concluída por Alselmo de
dentro da área, dando a impressão de que a
bola tinha penetrado no gol. No fim, a análi-
se cheia de otimismo:

— O Atlético mereceu a vitória, sobretudo
porque conta com um jogador como Cerezo,
que está em todos as partes do campo. Mas o
Flamengo tem tudo para vencer o jogo de
domingo e conquistar o título, se Deus quiser
com a minha colaboração.

Btlo Horizontt/Folo dt Woldtmor Sobino
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Atlético 1 x 0 Flamngo. Local:
Mineirão. Renda: CrS 11 milhões
259 mil 490. Jul* Romualdo Arpi
Filho. Cartão amarelo: Chicão.
Flamengo: Raul, Carlos Alberto,
Rondinelli (Nelson), Marinho e Jú-
nlori Carpeggiani, Andrade e Jú-
nior; Reinaldo, Titã e Carlos Hen-
rique (Anselmo). Atlético: João
Leite, Orlando (Morcus Vinícius),
Osmar, Lulsinho e Jorge Valença;
Chicão, Cerezo e Palhinha; Pedri-
nho, Reinaldo eEder. Gol:-Reinai-
do aos 9m do segundo tempo.

O Flamengo praticou um
futebol nervoso, sem inspira-
çào, principalmente nos lan-
ces ofensivos, e foi derrotado
por 1 a 0 pelo Atlético, queagora joga domingo no Mara-
cana precisando apenas de
um empate para conquistar o
titulo do Campeonato Nacio-
nal. Uma vitória, por qual-
quer placar, dará a taça ao
clube carioca, que possui
mais pontos ganhos na fase
final da competição.

O primeiro erro do Flamen-
go começou na escalação. A
entrada do ponteiro-
esquerdo Carlos Henrique de
inicio, para uma equipe que
tinha o empate como um ex-
celente resultado, foi inexpli-

Antônio Maria Filho,
tnviodo Mptcial

cável, Impressão que se forta-
leceu ao longo da partida,
pois o extrema nem atacava e
nem defendia. Sua presença,
inclusive, prejudicou a movi-
mentação de Nunes, que gos-
ta de cair pela esquerda e não
encontrava espaço.

Tocando a bola, na tentati-
va de esfriar o ânimo do ad-
versário, o Flamengo acabou
se transfigurando, pois além
de abandonar sua costumeira
garra, os homens de ataque
náo sabiam segurar as joga-das, permitindo contra-
ataques perigosos do Atléti-
co, que teve em Cerezo seu
melhor homem A equipe mi-
neira perdeu muitas chances,
poderia vencer ate por placar
mais elevado, porém seu golsurgiu de uma falha infantil
de Júnior — péssimo —, quefoi brincar perto da área e
permitiu a penetração solitá-
ria de Reinaldo em direção às
redes de Raul. A violência
imperou, principalmente por
parte de Eder, que chutou
covardemente o rosto de
Rondinelli, tirando-o de
campo.

Raul evitou
placar maior

Raul — Foi o melhor do time
do Flamengo. Perfeito nas bo-
las altas, fez defesas importan-
tissimas como uma, no último
minuto, nos pés de Reinaldo.
Uma defesa que pode valer o
Campeonato.

Carlos Alberto — Deu a im-
pressão, no primeiro tempo, de
que poderia ajudar o time,
apoiando o ataque. Mas no se-
gundo tempo, lnexplicavelmen-
te, se intimidou por completo.

Rondinelli — Teve altos e
baixos. Jogou com a raça de
sempre, às vezes com violência,
mas mostrou falhas no comba-
te direto.

Marinho — Costuma dar sus-
tos na torcida do Flamengo,
mas ontem, ao contrário, foi o
melhor dos zagueiros, cobrindo
as falhas de todos os compa-
nheiros de defesa.

Júnior — O pior do time. Per-
deu o duelo com Pedrinho, en-
trando sem a menor decisão
nas disputas diretas. Errou to-
dos os passes e—o que é pior—brincou várias vezes na defesa,
ate que conseguiu dar um golde presente ao Atlético. Jogou
de sapato alto e nem raça teve,
numa partida tão importante.

Andrade —Não repetiu suas
boas atuações anteriores. Errou
muito, passes e dribles, e aca-
bou inteiramente perdido.

Carpeggiani — Voltou ao ti-
me completamente sem ritmo e
sem poder de criação. Desper-
clicou passes e perdeu bolas in-
fanüs. Limitou-se a limpar jo-
gadas e dar toquinhos para os

lados, numa atuação simples-
mente burocrática.

Titã—Começou mal, quandoo time jogava para o empate, e
perdeu todas as jogadas em quetentou o drible. No segundo
tempo, melhorou um pouco,mas valendo-se apenas do espi-
rito de luta.

Reinaldo — Teve uma atua-
çáo dispersiva. Lutou muito,
em todas as posições do ata-
que, algumas vezes levou van-
tagem sobre o marcador, mas,
como é de seu feltlo, jamaisconseguiu dar continuidade ao
lance.

Nunes — Muito Isolado e sem
ter ninguém que preparasseuma jogada a sua feição. Ren-
deu pouco.

Carlos Henrique — Inexpli-
cavelmente escalado, enquanto
Adilio permanecia o tempo to-
do no banco. Náo fez nada.

Nelson — Entrou em lugar de
Rondinelli e não comprometeu.

Anselmo — Substituiu Carlos
Henrique e, como o outro, não
fez nada.

No Atlético Mineiro, toda a
defesa esteve bem, facilitada
pela má atuação do time do
Flamengo. O lateral-direito Or-
lando acima de todos. O desta-
que foi no meio-campo: Cerezo,
presente em todas as jogadas e
Cazendo lançamentos precisos
para o ataque. Chicão também
jogou bem e Palhinha só apare-
ceu na hora da "catlmba". Na
frente, Reinaldo teve duas
oportunidades e aproveitou
uma, o que foi suficiente paradar a vitória ao Atlético.

Marco e o Bloco
do Eu sozinho

Rondinelli, que saiu contundido, corta uma boa jogada do ataque*do Atlético, pressionado por Reinaldo e Palhinha

O Bloco do Eu Sozinho, orga-
nizado pelo rubro-negro Marco
Aurélio Moreira Leite, foi sem
dúvida a manifestação mais pi-
toresca e curiosa ocorrida nesta
cidade durante o dia de ontem.
Com a camisa do Flamengo, a
de Zico, e com cerca de 15 músi-
cos, percorreu um bom pedaçoda Avenida Afonso Pena, sem
se importar com as hostilidades
da torcida local.

A idéia inicial era fazer uma
grande passeata com a partici-
pação dos torcedores que che-
garam em 40 ônibus. Entretan-
to, como o grupo ficou concen-
trado no Estádio, sem ter como
chegar à porta do Hotel Excel-
sior, de onde começaria o desfl-
le, Marco Aurélio, que já havia
contratado uma charanga da-
qul, náo se deu por vencido:
colocou a camisa do Flamengo
e saiu com os músicos e um
casal de passistas.

No inicio, o bloco estava mui-
to animado, mas à medida que
evoluía pela Avenida Afonso
Pena, mais se concentravam
torcedores atleticanos e o som
da banda passou a ser abafado
pelos gritos de "galo, galo". A
esta altura, a confusão já era
muito grande na principal ave-
nida da cidade, e de todos os
edifícios eram atirados baldes
de água e morteiros em direção
a Marco Aurélio.

Ainda assim, Marco Aurélio
prosseguiu sozinho pedindo pa-
ra que a banda tocasse mais
alto, mas nem seus apelos po-diam ser escutados tal era a
confusão. Foi então, que na ai-
tura dá Praça Sete, veio a or-
dem de debanda:

—Toquem o hino do Flamen-
go e estão dispensados—gritou
Marco Aurélio,sem conseguir
levar o bloco até o Hotel Del
Rey onde estão hospedados os
demais dirigentes do Flamen-
go. A partir dai a banda contra-
tada na Gafieira Elite por Cr$
20 mil, ficou à disposição dos
torcedores do Atlético.

Os ônibus que formaram a
caravana do Flamengo come-
çaram a chegar por volta das 9h
a esta cidade, quando alcança-
ram a Avenida Afonso Pena
passaram a ser apedrejados poratleticanos começando então
vários focos de brigas, já quedevido ao engarrafamento, os
torcedores do Flamengo viram-
se obrigados a descer do coleti-
vo para enfrentar os agressores
e impedi-los de jogar mais pe-dras.

O torcedor conhecido por Fi-
nho, da Raça Rubro Negra"
chegou a ter um braço fratura-
do durante o conflito que durou

cerca de 10 minutos até a che-
gada da Policia Militar, queacabou com a confusão sem
que fosse preciso usar de vio-
léncia.

Ramon, chefe da Torcida Jo-
vem, disse que os torcedores
encontraram vários tipos de
problemas ao chegarem a Belo
Horizonte. Muitos restauran-
tes, segundo afirmou, recusa-
ram-se a receber os torcedores
temendo represálias.

Apenas a Churrascaria Tropi-
cal, localizada em frente ao Mi-
neiráo, recebeu os torcedores
do Flamengo, que tomaram to-
talmente suas dependências e
quem lá entrasse teria a im-
pressão de estar no baile ver-
melho e preto. Só que seu pro-
prietário, Domingos Alvito Ro-
drigues, num determinado mo-
mento resolveu parar de servir
em razão do mau comporta-
mento de alguns torcedores.
Quando veio a ordem para o
encerramento das contas, hou-
ve muita confusão e o protestofoi geral, pois do lado de fora
amda havia muita gente que-rendo almoçar.

PONTO DE ENCONTRO
O ponto de encontro dos tor-

cedores rubro-negros foi o Mi-
neiráo, onde desde cedo havia
muita gente com bandeiras, ba-
teria, fogos e grande quantida-de de rolos de papel higiênico.
Por volta das 14h, os prepara ti-vos para entrar no estádio já
haviam sido encerrados. Os fo-
gos devidamente escondidos
nas bandeiras, e os torcedores
já divididos em suas respecti-
vas facções.

A torcida Raça Rubro-Negra,
a de maior prestigio do Flamen-
go, veio a Belo Horizonte, jun-
tamente com a torcida Jovem,
com 25 ônibus. Ramon, da Jo-
vem, disse que a viagem trans-
correu sem maiores problemas,e que a maior preocupaçãoocorreu quando deixaram o
Rio, pois em suas mãos esta-
vam cerca de Cr$ 500 mil, refe-
rentes ao que foi apurado com
as passagens.A torcida do Flamengo não
invadiu Belo Horizonte como a
do Corintians invadiu o Rio.
Mas sua presença se fez notar
pela coragem, disposição e ar-
rojo, principalmente por partede Marco Aurélio Moreira Leite,
que não deixou de sambar na
Avenida Afonso Pena, num per-curso aproximado de 1 quilo-metro, cercado de atleticanos,
ao som do hino do Flamengo e
da marcha Cidade Maravi-
Utosa.
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Fia tem que vencer no Maracanã para ser campeão
A técnica
e a garra

Reinaldo, pelo gol, e Nunes,
pela valentia, podem ser apon-
iodos como os personagens
principais da partida de ontem,
embora outros jogadores te-
nham atuado até melhor que
eles — como Raul e Joáo Leite.
Entretanto, foram esses joga-
dares os responsáveis pelos
momentos mm vibrantes da
partida.

Nunes chegou a Belo Hori-
zonte e encontrou um péssimo
ambiente, já que vários jornais
colocaram seu nome em man-
chete como o autor da compa-
ração entre o Atlético e o Ola-
ria. Esta acusação foi suflcien
te para que fosse criticado pe
Ias rádios e a todo momento.
Mas ao entrar ontem em campo
mostrou que nenhuma das
ameaças foram suficientes pa-
ra intimidá-lo. Lutou, brigou,
apanhou e em nenhum momen-
to fugiu da área do Atlético.
Todas as vezes em que tocava
na bola recebia uma grande
vaia. Mesmo assim se fez pre-
sente nos principais lances
criados pelo ataque do Fia-
mengo.

Reinaldo também foi insulta-
do pela torcida do Flamengo,
que a todo momento o chamava
de bichado. Realmente, náo es-
taxa nos seus melhores dias.
Parecia sem punch, mas bastou
uma pequena falha do lateral
Júnior para retomar a bola e
marcar o gol da vitória.

O técnico Telê Santana assis-
tiuojogoefezquestãoinclusice
de elogiar aatuaçáodeReinai-
do, que aos poucos vem pro-
vanão estar recuperado total-
mente da lesão do joelho e que
pode perfeitamente ter nova
oportunidade na Seleção Bra-
oleira. Ê bem verdade que está
longe do Reinaldo que temi-
nou o Campeonato Nacional de
1977 como artilheiro. Mas pro-
vou ontem novamente que exis-
tem poucos iguais a ele nos
lances de área.

Mas quase no final do jogo,
aconteceu um lance em que
Reinaldo poderia praticamente
decidir o título para o Atlético.
Correu em direção de Raul com
a bola dominada, mas errou o
chute. Não por falta de técnica,
mas quem estava próximo ao
lance percebeu perfeitamente
que Reinaldo fez tudo certo,
apenas não teve força suflcien-
te para jogar a bola fora do
alcance de Raul. Se o gol fosse
marcado, Reinaldo seria sem
dúvida o grande nome do jogo,
mas ainda assim, mesmo sem
ter sido o melhor, foi sem dúvi-
da uma das grandes persona-
gens de ontem no Minarão.

J. Leite, o
ponderado

O clima de euforia do Atlético
dava a impressão que o clube
mineiro jâ havia conquistado o
titulo nacional, embora jogado-
res mais serenos, como o golei-
to João Leite, elogiasse o Fia-
mengo e exclamasse em deter-
minado instante: "Lá no Mara-
cana vai ser bem dificlL Esta-
mos na máo de Deus".

Toninho Cerezo, considerado
o melhor homem em campo,
disse que a partida exigiu tudo
do Atlético e reclamou da tabe-
Ia da competição, que "vem nos
obrigando a jogar as partidas
decisivas no campo do adversa-
rio". Acha, no entanto, que a
exemplo do Beira-Rio, pode
vencer também no Maracanã.

Para o zagueiro Lulsinho, o
Jogo foi muito bom e "enfrenta-
mos uma equipe que valorizou
muito a nossa vitoria". Nunes,
na sua opinião, foi o atacante
que mais problemas causou à
defesa. "O negócio agora é nos-
sa torcida ir ao Rio para nos dar
o incentivo que precisamos".

O técnico Procóplo preferiu
ficar num canto do vestiário,
após a partida, afastado da co-
memoração dos curiosos que
queriam sair na fotografia ao
lado dos jogadores e abraçar
seus idolos. Ele já estava preo-
cupado com o próximo jogo no
Maracanã, achando que será
muito difícil.

Mostrava-se preocupado com
as ameaças de que o Flamengo
promoveria um clima de guerra
na segunda partida, no Rio.

Se acham que váo nos inü-
midar na base da violência, es-
táo enganados. Ninguém aqui
vai perder titulo nesta base.
Eles podem até ganhar, pois'
tèm futebol para isso, mas ape-
nas na bola.

PERIGOSO

Procópio disse que "as coisas
agora estáo em pé de igualda-
de. O Flamengo leva vantagem,
pois se ganhar é campeão". Ele
se confessava feliz com o resul-
tado. "Acho que foi uma grandevitória, principalmente contra
o Flamengo, que é um grande
time."

O treinador achou que o Atlé-
tico merecia mais um ou dois
gols, considerando por isso o
resultado "injusto". Explicou
que náo podia colocar Ângelo
em campo, como em Porto Ate-
gre, pois Orlando já se machu-
cara e Jorge Valença sentia
também uma contusão.

—Eu tinha realmente a inten-
çáo de usar Ângelo nessa parti-
da, mas preferi náo me arriscar.

Procópio achou também que
Romualdo Arppi Filho prejudi-
cou sua equipe, náo dando car-
tão amarelo para os zagueiros
do Flamengo, que em muitas
Jogadas apelaram para a vio-
lência sobre Palhinha e Rei-
naldo.

Sobre a tática para domingo,
afirmou:

Ainda faltam quatro dias
para o jogo. Teremos muitos
dias para pensar com calma.

Mas garantiu que sua equipe
náo jogara para o empate, pois
isso é dar muito campo para o
Flamengo,"um time perigoso
na finalização"

Os jogadores do Atlético só se
apresentarão amanhã cedo pa-ra um treinamento leve.

Nlo Horltonte/Foto d> Almir Vtioo
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A defesa do Atlético marcou Carpeggiani e Titã com rigor, deixando o Fia sem opções'no ataque
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Derrota motiva Zico
a jogar na decisão

A derrota de 1 aO do Flamengo para o
Atlético não tirou o otimismo de Zico. Pelo
contrário, deu mais motivação para que ele
jogue afinalíssima de domingo no Maraca-
nã, quando o Flamengo conquistará o título
com uma vitória, por qualquer resultado,
sobre o mesmo adversário.

Depois do jogo, que viu em casa pela
televisão em companhia da família, do pon-
ta Gil, do Botafogo, do enfermeiro Serginho
e de vários jornalistas, Zico disse que vai
fazer aplicações de toalhas quentes hoje de
manhã, e continuar o tratamento á tarde no
clube para fazer um teste de campo sábado e
jogar no domingo.

Sobre a renovação de contrato com o
Flamengo, Zico disse que se seu procurador,
Joáo Batista, já acertou com a diretoria do
clube náo haverá problemas.—Se João Batista anunciou que está tudo
certo, é porque está mesmo e renovarei o
contrato antes dessa finalíssima sensacio-
nal. Só aconselho meus companheiros a
esquecerem o clima de violência. Antes de
mais nada precisamos ganhar o jogo para
conquistar o primeiro título brasileiro.

Reações moderadas

Durante o primeiro tempo, Zico ficou um
pouco preocupado com a pressão do Atiéti-
co Mineiro, embora já esperasse que o time
local se lançasse todo ao ataque no início.

Se o Flamengo conseguir suportar es-
tes primeiros 20 minutos, terá condições de
respirar e depois partir para a vitória. Já
esperava que o Aüético, jogando em casa,
adotasse esta tática, adiantando o meio-
campo e pressionando nosso time no pró-
prio campo. Mas o Flamengo tem condições
para equilibrar as ações.

Outra preocupação de Zico eram as
constantes faltas feitas pelos zagueiros do
Flamengo perto da área:

O pessoal nào pode facilitar, porque o
Éder chuta muito forte e cobrandofalta dali

Foto do Ari Gonrn
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Zico acha que o Flamengo tem condições de ganhar o título no Maracanã

é um perigo — ao mesmo tempo em queindagava quantos cartões amarelos tinha
Rondineüi e ficando mais preocupado ao ser
informado de que o zagueiro já fora adverti-
do duas vezes.

Discreto, Zico mostrou reações modera-
das durante os 45 minutos iniciais, com
comentários à base do "vai fulano", "chuta
sicrano". Disse que o piso do Mineirão "não
é dos melhores, porque a grama é do tipo de
jardim". Elogiou a atuação de Andrade, e
vibrou apenas em uma jogada, quando Titã
chutou de fora de área, a bola bateu em
Nunes e enganou o goleiro Joào Leite, dando
a impressão de que entraria. Zico chegou a
levantar-se e a erguer os braços, na come-
moração do gol que não houve.

Apesar de reconhecer os méritos do ata-

cante ao Atlético, o gol de Reinaldo foi
considerado "um gol de sorte" por Zico, pois
surgiu de uma falha pouco comum de Jú-
nior. O gol, em sua opinião, serviu, porém,
para perturbar o Flamengo, que por pouco
não sofre outros.

Durante o segundo tempo, Zico vibrou
muito na jogada concluída por Alselmo de
dentro da área, dando a impressão de que a
bola tinha penetrado no gol. No fim, a análi-
se cheia de otimismo:

— O Atlético mereceu a vitória, sobretudo
porque conta com um jogador como Cerezo,
que está em todos as partes do campo. Mas o
Flamengo tem tudo para vencer o jogo de
domingo e conquistar o título, se Deus quiser
com a minha colaboração.

Mio nofinxiwn
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Atlético 1 x 0 Flomongo. local:
Mineirão. Rondo: Cr$ 11 milhões
259 mil 490. Juii Romualdo Arpi
Filho. Cartão amaralo: Chicào.
Flamonao: Raul, Carlos Alberto,
Rondinelli (Nelson), Morinhoe JÚ-
nior; Carpeggiani, Andrade e Jú-
nior,- Reinaldo, Titã e Carlos Hen-
rique (Anselmo). Atlético: João
Leite, Orlando (Marcus Vinícius),
Osmar, Luisinho e Jorge Valenr,a,-
Chicão, Cerezo e Palhinha,- Pedri-
nho, Reinaldo e Eder. Gol: Reinai,-
do aos 9m do segundo tempo.

Belo Horizonte — O Fia-
mengo praticou um futebol
nervoso, sem inspiração,
principalmente nos lances
ofensivos, e foi derrotado por
1 a 0 pelo Atlético, que agora
joga domingo no Maracanã
precisando apenas de um em-
pate para conquistar o titulo
do Campeonato Nacional.
Uma vitória, por qualquer
placar, dará a taça ao clube
carioca, que possui mais pon-
tos ganhos na fase final da
competição.

O primeiro erro do Flamen-
go começou na escalação. A
entrada do ponteiro-
esquerdo Carlos Henrique de
inicio, para uma equipe que
tinha o empate como um ex-

Antônio Maria Filho,
enviado oipocial

celente resultado, foi Inexpli-
cável, impressão que se forta-
leceu ao longo da partida,
pois o extrema nem atacava e
nem defendia. Sua presença,
inclusive, prejudicou a movi-
mentaçáo de Nunes, que gos-
ta de cair pela esquerda e não
encontrava espaço.

Tocando a bola, na tentati-
va de esfriar o animo do ad-
versário, o Flamengo acabou
se transfigurando, pois além
de abandonar sua costumeira
garra, os homens de ataque
náo sabiam segurar as joga-
das, permitindo contra-
ataques perigosos do Atiéti-
co, que teve em Cerezo seu
melhor homem A equipe mi-
neira perdeu muitas chances,
poderia vencer até por placar
mais elevado, porém seu gol
surgiu de uma falha infantil
de Júnior — péssimo —, que
foi brincar perto da área e
permitiu a penetração solitá-
ria de Reinaldo em direção ãs
redes de Raul. A violência
imperou, principalmente por
parte de Eder, que chutou
covardemente o rosto de
Rondinelli, tirando-o de
campo.

Raul evitou
placar maior'

Raul — Perfeito nas bolas ai-
tas, fez defesas importantíssi-
mas como uma, no último mi-
nuto, nos pés de Reinaldo. Uma
defesa que pode valer o Cam-
peonato.

Carlos Alberto — Deu a im-
pressão, no primeiro tempo, de
que poderia ajudar o time,
apoiando o ataque. Mas no se-
gundo tempo, inexplicavelmen-
te, se intimidou por completo.

Rondinelli — Teve altos e
baixos. Jogou com a raça de
sempre, ãs vezes com violência,
mas mostrou falhas no comba-
te direto.

Marinho — Costuma dar sus-
tos na torcida do Flamengo,
mas ontem, ao contrario, foi o
melhor dos zagueiros, cobrindo
as falhas de todos os compa-
nheiros de defesa.

Júnior — O pior do time. Per-
deu o duelo com Pedrinho, en-
trando sem a menor decisão
nas disputas diretas. Errou to-
dos os passes e—o que é pior—
brincou várias vezes na defesa,
até que conseguiu dar um gol
de presente ao Atlético. Jogou
de sapato alto e nem raça teve,
numa partida tão importante.

Andrade — Não repetiu suas
boas atuações anteriores. Errou
muito, passes e dribles, e aca-
bou inteiramente perdido.

Carpeggiani — Voltou ao ti-
me completamente sem ritmo e
sem poder de criação. Desper-
diçou passes e perdeu bolas in-
fantis. Limitou-se a limpar jo-
gadas e dar toquinhos para os
lados, numa atuação simples-
mente burocrática.

Titã—Começou mal, quando
o time jogava para o empate, e
perdeu todas as jogadas em que
tentou o drible. No segundo
tempo, melhorou um pouco,
mas valendo-se apenas do espí-
rito de luta.

Reinaldo -¦¦ Teve uma atua-
çáo dispersiva. Lutou muito,
em todas as posições do ata-
que, algumas vezes levou van-
tagem sobre o marcador, mas,
como é de seu feitio, jamais
conseguiu dar continuidade ao
lance.

Nunes — Muito isolado e sem
ter ninguém que preparasse
uma jogada a sua feição. Ren-
deu pouco.

Carlos Henrique — Inexpli-
cavelmente escalado, enquanto
Adilio permanecia o tempo to-
do no banco. Não fez nada.

Nelson — Entrou em lugar de
Rondinelli e não comprometeu.

Anselmo — Substituiu Carlos
Henrique e, como o outro, não
fez nada.

No Atlético Mineiro, toda a
defesa esteve bem, facilitada
pela má atuação do time do
Flamengo. O lateral-direito Or-
lando acima de todos. O desta-
que foi no meio-campo: Cerezo,
presente em todas as jogadas e
fazendo lançamentos precisos,
para o ataque. Chicào também
jogou bem e Palhinha só apare-
ceu na hora da "catimba". Na
frente, Reinaldo teve duas
oportunidades e aproveitou
uma, o que foi suficiente para
dar a vitoria ao Atlético.

Coutinho acha que
título é garantido

Cláudio Coutinho acha que a
derrota de ontem para o Atiéti-
co não foi tão ruim como pode
parecer, já que a diferença de
gols foi mínima. Para ele, o Fia-
mengo conquistará o Campeo-
nato Nacional vencendo pelo
mesmo resultado no domingo,
no Maracanã.

- — Dos males o menor. Pode-
ríamos ter perdido por um re-
sultado maior e ai sim as coisas
ficariam difíceis. Aquele lance
no fim em que Raul defendeu
nos pés de Reinaldo poderia
nos deixar quase sem chance.
Mas felizmente o gol náo saiu e
continuo achando que vencere-
mos no Maracanã.

O otimismo de Cláudio Couti-
nho deve-se em grande parte ao
bom desempenho da equipe du-
rante grande parte do jogo. Pa-
ra ele, o Flamengo dominava a
partida quando sofreu o gol,
num lance inesperado.

— O Atlético começou muito
veloz, mas conseguimos equili-
brar a partida e passamos a
dominar já no fim do primeiro
tempo. No início do segundo,
estávamos melhor também e

pensava inclusive que chega-
riamos primeiro ao gol. Foi um
jogo muito bom e que apresen-
tou uma série de alternativas.

Quanto ao descontrole emo-
cional de Rondinelli, que ten-
tou abandonar o vestiário para
brigar com Éder, Coutinho con-
siderou normal, já que o zaguei-
ro foi atingido por um pontapé
no rosto e sentia muita dor.

Qualquer pessoa teria a
mesma reação. Mas agora eleja
está mais calmo e tenho certeza
de que jogará domingo com
tranqüilidade e sem a preocu-
pação de se desforrar de nin-
guém

Cláudio Coutinho afirma
também que não fará qualquer
trabalho psicológico junto aos
jogadores, mesmo porque con-
siderou normal a intranqüilida-
de da equipe no fim da partida.

Sua preocupação no momen-
to é saber como está Zico, mas
parece um pouco descrente da
liberação do atacante.

Vou observá-lo melhor, em
campo, e terei condições de sa-
ber se contarei com ele.

Rondinelli busca
Eder no vestiário

BíIIIl*•' %ãBM:, . -./BBrB&Star ' !; - . ,O zagueiro Marinho, que salva de cabeça um ataque do Atlético, foi o melhor da defesa e do time, muito confuso

O nervosismo dos jogadores
do Flamengo era tão grande,
após a partida, que o vestiário
permaneceu fechado quase 40
minutos, afim de que todos se
acalmassem, antes de serem
obrigados a comentar o jogo.
Quando se pensava que o ves-
tiário estava para ser franquea-
do, Rondinelli apareceu na por-
ta inteiramente transtornado,
afirmando que iria até o reser-
vado do Atlético, para se des-
forrar de Éder.

Ele me atingiu covarde-
mente no rosto, com um ponta-
pé. Vou pegá-lo de qualquer
maneira.

As palavras de Rondinelli po-
diam ser ouvidas do lado de
fora do vestiário e, quando a
porta abriu, o zagueiro partiu
em direção ao setor do Atlético,
sendo preciso quatro pessoas
para contê-lo, tal a sua fúria.

Quando Rondinelli se acal-
mou, à base de tranqüilizantes
e analgésicos, os ânimos tam-
bém se nomializaram. Ainda
assim, o vestiário ficou muito
tempo com as portas fechadas.

Nunes era outro jogador mui-
to revoltado e prometeu pegar
o zagueiro Osmar e o ponta
Éder.

Vou apanhá-los de qual-
quer maneira. Passaram o tem-
po todo me fazendo faltas des-

leais, sendo que o Osmar ainda
me atingiu com um soco no
rosto, pegando-me de costas.
Isto não é atitude de homem.
Ele vai se ver comigo, no Mara-
cana.

O médico Giuseppe Taranto
disse que Rondinelli não sofreu
qualquer fratura no maxilar. As
dores que sentia eram normais
para o tipo de contusão.

— Aplicamos analgésicos no
local e só assim as dores dimi-
nuíram. A tonteira que sente é
conseqüência do medicamento.
Sua família pode ficar tranqüi-
Ia, pois Rondinelli está bem.
Não sofreu cortes, não perdeu
dentes e nem fraturou nada.
Apenas o local está muito dolo-
rido.

Todos lamentavam a falta de
sorte de Júnior, no lance que
resultou no gol do Atlético. O
lateral se mostrava bastante
abatido, sem condições de pres-
tar qualquer declaração.

A delegação do Flamengo
viaja esta manha para o Rio,
devendo chegar por volta das
10 horas, no Aeroporto do Ga-
leão, mas só irão ao clube os
jogadores que não jogaram on-
tem. Os demais não participa-
râo de qualquer atividade física
e só reiniciam os treinos ama-
nhá, ocasião em que Zico será
testado.
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Rio de Janeiro D Quinta-feira, 29 de maio de 1980

A RENUNCIA DE
GUILHERME
FIGUEIREDO

FRUSTRAÇÃO,
DEPOIS DE UM

ANO DE PLANOS
E DESAFIOS

DE 

todas as atividades exercidas por
Guilherme Figueiredo ao longo de
seus 65 anos, poucas foram vividas
tão Intensamente — e com tanto
entusiasmo — como a presidênciada Funterj. Como um de seus aml-

gos mais chegados observou, ao vè-lo em seu
gabinete de trabalho:

Sua empolgaçào é a de um garoto de 20 anos.
Uma empolgaçào que fazia Guilherme Figuei-

redo esquecer-sede como "é chato ser o irmão do
Presidente", o ofício penoso que traz, entre even-
tuals vantagens, a desvantagem de ser bajulado
de minuto a minuto.

Pelo simples fato de ter um irmão cândida-
to a candidato — dizia ele no inicio de 1978,
quando talvez nem sonhasse ainda com a Fun-
terj — tenho recebido mais elogios do que devo. E
isso me encabula muito.

Elogios que, um ano depois, quando o candi-
dato a candidato se fez Presidente, tornaram-se
mais rasgados e freqüentes. Como o próprio
Guilherme contaria na crônica em que se despe-
diu das atividades jornalísticas, segundo ele in-
compatíveis com sua condição de irmão de Joáo:

Há dias, contei numa roda uma anedota
fraquissima. E o riso estourou tão exitoso que me
assustei.

No entanto, no ano que se seguiu, nào restou
ao romancista, teatrólogo, poeta, cronista, advo-
gado, diplomata, ensaísta, tradutor, professor,
conferencista e critico de música, Guilherme
Figueiredo, outra saida senão a de habituar-se
aos elogios, deixando de lado sustos e encabula-
mentos. Afinal, o fato de ser o irmão mais velho
do Presidente (por mais que insistisse em dizer
que o Presidente é que era seu irmão), inevitável-
mente, trouxe à tona todos os seus "múltiplos
talentos" (alguns dos quais há muito esquecidos)
e acabou ttrando-o de um quase limbo lntelec-
tual para uma notoriedade que talvez já não
esperasse depois dos 60.

É verdade que, em 1977, o Museu da Imagem e
do Som concedeu-lhe o Golfinho de Ouro pelo
livro Papai Noel para Gente Grande. É verdade,
também, que seu Tratado Geral dos Chatos
estava, há mais de 20 anos, entre os best-sellers
da Editora Civilização Brasileira. È verdade,
ainda, que a peça A Raposa e as Uvas permane-
cia como um dos maiores êxitos comerciais da
história do teatro brasileiro, encenada em meia
centena de paises e premiada na União Soviéti-
ca. Mas não é menos verdade que o prestigio do
escritor Guilherme Figueiredo nos meios literã-
rios já não era o mesmo. Tanto que a Academia
Brasileira de Letras fechou-lhe as portas, prefe-
rindo tomar imortal o homem de ciência Deolin-
do Couto.

Guilherme Figueiredo podia ter suas explica-
ções para o fato:

Fui traído por um bando de safados. Prome-
teram votar em mim — que aceitei a candidatura
convencido por um grupo de escritores — e
acabaram votando num ilustre médico.

Mas o que ele não podia deixar de reconhecer
é que o prestigio realmente já não era o mesmo.
Dai o espanto com que, de repente, se viu alvo de
elogios, homenagens, solicitações de entrevista à
imprensa. O irmão na Presidência. Guilherme
teve de aprender a conviver com tudo isso. Uma
convivência, segundo ele. incômoda.

Outro dia, estenderam-me um pedaço de
papel na rua. Pensei que era uma rifa. E era um
pedido de autógrafo.

Até que ele se tornou presidente da Funterj. O
cargo era, por si só, um desafio. Ou uma sucessão
de desafios. O que o atraia ainda mais. Ao
contrário de seu antecessor, Adolfo Bloch, avesso
a entrevistas, Guilherme fazia questão de falar.
Não como irmão do Presidente — "Saibam que
não sou boneco de ventriloquo de João" — mas
como ele próprio, um intelectual com longa con-
vivência com as artes e a cultura:Embora o Brasil seja um país muito grande,nós. que podemos fazer alguma coisa, somos tào
poucos que não devemos deixar nada aos imbe-"
eis. Temos de fazer tudo: programa de rádio,
televisão, anúncios de pasta de dente, versinhos,
peças, romances. Senão os imbecis começam a
fazer — e já estào fazendo.

No novo cargo, acima de tudo. um reencontro.
Com o teatro, sua paixão. Com a música, o bale.
várias outras paixões. Um reencontro, também,
com o público: de repente, o rosto na televisão, as
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O Palácio das Artes (aqui num
esboço do próprio Guilherme
Figueiredo), teria projeto de

Niemeyer e seria o Lincoln Center
brasüeiro

fotos nos jornais, a voz diante dos microfones.
Pela primeira vez um presidente da Funterj
falava de arte e cultura de forma mais abrangen-
te. não se furtando, inclusive, a abordar temas
tais como a censura. ,

Sim, admito a censura. Mas a do público,
que nào vê peça ruim e não lê livro ruim. Sim,
aceito a censura de costumes. Como aquela nos
copos de uísque: for gentiemen, for children, for
pigs—estabelecendo a dose certa para cada um.

Ou a televisão:
Nâo me falem dessa lata de lixo que jogamna sala da gente. Tive uma experiência na Tupi ebasta.

Mais especificamente, as novelas:
Essas que andam por ai inventaram uma

maneira de falar que pensam ser dos jovensbrasileiros. Mas não é nada, só besteira.
Um cargo com desafios, mas também com

crises. Como a que levou Peter Dauelsberg a
demitir-se da direção da Sala Cecília Meireles.
Guilherme, uma semana antes, recorrera a meta-
foras para falar sobre um assunto aparentemente
delicado:

Quando você quer pegar o rato, nâo cacare-
ja feito galinha: põe a ratoeira. E tem muito rato
correndo por aí.

Depois, Guilherme revelaria os motivos da
crise: teria havido irregularidade em tomo de
pagamentos feitos pela direção da Sala Cecília
Meireles. Dauelsberg saiu, Guilherme ficou.

Peter se contratar a si mesmo? É demais.
A criação da Funarj — englobando a Femurj ea Funterj sob a sua presidência — não chegou a

gerar crise. Mas houve criticas:
Náo tenho tempo para ler críticos de jornal.Ainda estou lendo Balzac.

Mas as criticas nào se limitaram à Funarj, ou
ao acúmulo de poder em suas màos ("estào todos
enganados: há uma diretoria de teatro, outra de
museus, outra de ensino das artes..."). Falavam,
também, de um entusiasmo talvez excessivo,
Guilherme achando que entendia de tudo.

E entendo, mesmo. Faço um soneto, uma
peça de teatro, um jingle de televisão, falo fran-
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Com Henriette Morineau, dividindo a paixão pelo
teatro, em diálogos sempre falados em francês

cês, inglês, alemão. E daí? Nào escrevo um bale,
mas sei o que é.

Gente do bale discordava, reclamando, princi-
palmente, da programação de 1980, com dois
bales brasileiros escolhidos por ele:

— Nào sào só dois bales nacionais, não: são
sete — e enumerou-os todos, de Quincas Berro
d'Água. com música de Francisco Mlgnone, a
Jucá Mulato, de Raul Bopp e Waldemar Hen-
rique.

Ainda ho terreno do bale, muitos planos,Incluindo uma revolucionaria coreografia de
Joãozinho Trinta para O Boi no Telhado, de
Darius Millaud. Mas, em termos de revolução na
dança, iria bem mais longe: um bale intitulado O
Futebol,1 com texto de Nelson Rodrigues e músi-
ca de Edino Krieger. A coreografia?-r- De Joào Saldanha, é claro.

Planos para os museus, depois que a Femurj— "uma espécie de prima pobre, sem dinheiro
algum" — passou para suas mãos. Planos para
um Palácio das Artes, projeto de Oscar Nie-
meyer. O próprio Guilherme traçou no papel,num rabisco pouco legível, o que seria o Lincoln
Center brasileiro: teatros, centros de arte, salas
de conferências.

Outro plano: um enorme edifício no centro da
Santa Casa da Misericórdia, que ele transforma-

ria em museu. Outra crise: ainda uma vez o bale.
A demissão de Tatiana Leskova do Corpo de
Baile do Teatro Municipal nâo o perturbou:

Numa certa ocasião nós já havíamos diver-
gido por um problema de linha de trabalho. Ele
pediu demissão, eu olhei para ele e disse: "Está
pedindo, então está demitida." Ela sorriu, man-
dou flores para minha mulher e o caso foi encer-
rado. Agora, ele reitera o pedido. E eu o aceito.

As criticas, por vezes, se tomaram mais duras:
uma delas o acusava de valer-se do fato de ser
irmão do Presidente para se transformar no
ditador cultural do Rio.

E, mas graças ao fato de ser o irmão do
Presidente foram encenadas peças como Rasga
Coração, Macunaima. A Resistência.

Entre os elogios e as criticas, melhor as cri-
ticas:

Quero o Nureyev da Silva no palco, sim. Por
que náo? Podem me criticar.

Entre os que ressaltavam os seus "múltiplos
talentos" e os que o acusavam de querer enten-
der de tudo, melhor os últimos:Talvez se o meu irmão tivesse tido a gentlle-za de ter chegado à Presidência quando eu tinha
30 e não 64 anos... Com 30 anos eu ia ser até
bailarina. Agora é tarde, nào sei se vai dar tempo.

nunca foi tão
fácildecorar:

Estofados em Couro
ou Veludo

Agora V. pode comprar estofados diretamente da fá-
brica em nossas lojas, na Rio-Petrópolis e Rio-Sáo
Paulo.m MARCO MÓVEIS
MATRIZ: Rod. Washington Luiz. 5840 (Km 5,8) Tel.: 771-0178
FÁBRICA: R. Bento Gonçalves, 21 (ao lado do Shopping Cen-

ter) D. de Caxias ¦ Tels.: 771-0178 é 771-6769
FILIAL: Rod. Washington Luiz. Km 1 - Tel.: 771-0186
FILIAL: Rod. Pres. Dutra, Km 6 - São Joáo de Meriti

AS ARTES
SURPREENDIDAS

TATIANA IJESKOVA
Coreógrafa e ex-diretora artística do Corpo de Baile do

Teatro Municipal"Estou estupefacta. Quando soube que ele ia dirigir a Funderj.
. pensei: agora chegou a hora do bale. Enfim a gente vai ter
alguma coisa. Ir_fel_mente, ele nào teve tempo ou nào acertou
o caminho e todas as esperanças que tinha sobre ele decepcio-
naram Os bailarinos depositaram multas esperanças nele tam-
bém Parece a casa dos Bórgla. A pergunta agora é quem vem
depois. Tirar é fácil".

WANDA LACERDA
Presidente do Sindicato dos Artistas c Técnicos emEspetáculos e Diversões do Rio de Janeiro (Sated/RJ)"Havia uma grande insatisfação em relação â Funterj, depois aFunarj, e, como o Guilherme Figueiredo era o diretor e estavasentado naquela cadeira, tinha que arcar com as responsabillda-des. Para nós, do sindicato, havia entraves burocráticos emrelação ao pagamento dos 10% de Imposto Sindical, determinadoem lei, quando da apresentação de uma companhia estrangeira noRio. Nunca conseguíamos os contratos para verificar a percenta-gem, havia um desencontro muito grande e as justificativas foramdepois creditadas à mudança de nome daquele órgào oficial. Mas ocerto é que havia queixas de várias áreas, que agora nào merecordo para especificar, incluindo as dos bailarinos do TeatroMunicipal."

ORLANDO MIRANDA
Diretor do SNT"Lamento que Guilherme Figueiredo tenha deixado um lmportan-te órgão do Estado que poderia beneficiar a cultura no paisprincipalmente porque ele — Guilherme Figueiredo — é uma

pessoa que conhece os problemas da área, com toda uma vidadedicada à causa cultural e por esta razáo sobram-lhe qualidadespara que pudesse executai- uma boa política num organismo doGoverno. Desconheço quais foram as razões que o levaram atomar essa atitude, mas devem ter sido muito sérias. Desta formao Estado perde um homem que poderia ser um aliado a favor dascausas culturais. Não perde o Governo do Estado, perdem as
pessoas. Lamento principalmente que a todo o momento as coisassofram na sua continuidade. Quando um homem público começa ase assenhorear da situação, sai e entra outro e Isto nâo é bom."

MARIA LÚCIA GODOY
Cantora lírica"Eu sou amiga pessoal de Guilherme Figueiredo a quem muitoadmiro como amigo e literato que é. Sobre a gestão dele frente àFunarj, pouco tenho a dizer, porque estive exiladas das programa-

ções do órgão. Tinha muitas esperanças na gestão de Guilherme
Figueiredo. Sendo ele um homem de cultura e de grande sensiblli-dade, deveria ter planos multo bons para as artes em geral no pais.E muito verdade que eu teria dado ainda um crédito maior se elenão se tivesse apoiado em elementos que talvez náo estivessem àaltura de cumprir a programação por ele determinada. Isto pareceser uma evidência. Lamento que haja novamente uma ruptura nosmeios musicais do Brasil e aguardo, cheia de fé e de esperança, quehaja melhores dias para o músico brasileiro."

JOSÉ ROQUE
Cantor de Opera"Estou admirado com a demissão do Dr Guilherme. Na minha

opinião, ele foi um ótimo administrador. É inacreditável, hoje à
tarde estava tudo tào normal. Ele sempre foi muito atencioso com
os cantores líricos. É lamentável. Ele nos ajudou muito."

SÉRGIO BRITTO
Empresário teatral e diretor da próxima ópera do Teatro

Municipal — O Guarani"Achei sua atitude de manifestar abertamente suas idéias quantoà programação do Teatro Municipal corajosa e positiva, por expor-
se a muitas críticas. Quanto ao Teatro Municipal, embora reconhe-
ça que há dificuldades sérias na área da organização, constato
também que está um pouco mais estruturado do que há quatroanos, última vez em que trabalhei lâ, mas náo sei se esses
progressos se devem a Guilherme Figueiredo, por nâo ter acompa-
nhado os trabalhos da gestào anterior. De qualquer forma, agora
sinto e compreendo as dificuldades reais na área dn produção de
óperas do Teatro Municipal."

ÁUREA HAMMERL1
1* Bailarina do Corpo de Baile do Teatro Municipal"Mas o que é isso? Fico chocada porque daqui a pouco sai todomundo e só fico eu. Estou surpresa porque até as 17h estávamos noTeatro Villa-Lobos ensaiando e tudo parecia normal. Eu nào possojulgar a atitude dele, mas Infelizmente aqui no Brasil é assimmesmo: não há continuidade para nada. O Guilherme já havia

programado uma série de coisas e agora nós voltamos à estacazero. Estávamos ensaiando três bales dele e agora náo sei maiscomo vai ser. Primeiro, a mudança de Tatiana Leskova para JoséMoura, e quando tudo parecia caminhar normalmente, mais essasurpresa."
PAULO FORTES

Barítono do Teatro Municipal há 30 anos
Sou um grande admirador do escritor Guilherme Figueiredo

que conheci na casa de Francisco Mignone. Durante o tempo queestou no Teatro Municipal (há 30 anos) poucos foram os diretores
que entendiam alguma coisa de opera. Guilherme tem umainteligência fora do comum — mas creio que também não conheceópera profundamente. Náo vejo qual a relação que possa ter aFunarj com a Prefeitura, mas para mim o Teatro Municipal nâodevia estar vinculado a nenhuma outra fundação. Deveria ser umafundação por si mesmo."JOSÉ WILKER

Ator e diretor da Escola de Teatro Martins Pena"Lamento que em um momento tào importante como o que o
Rio está vivendo em termos de arte, a gente se veja sem a
indispensável colaboração de um intelectual, de um artista, de um
lider da importância de Guilheme Figueiredo, de quem nós
esperávamos e continuando esperando o máximo".

MIGUEL PROENÇA
Pianista"Anisio Teixeira deplorava que a educação brasileira era umasérie de recomeços e recomeços. A renúncia do presidente daFunarj coloca em evidência o problema da instabilidade daadministração pública perante o setor artístico, fato que nós,músicos de todo o país, estamos vivenciando de maneira cada vezmais freqüente. Quase toda a programação profissional fica depen-dente da ação de órgãos oficiais cujos dirigentes freqüentementesao substituídos. Por exemplo, o projeto que dirigi na SalaFunarte, concertos de sucesso de crítica e público, que relançaram

gente como Diana Kacso ou Linda Bustamani. Esse projeto náoestá tendo continuidade (desde que sai). A temporada da Funarjmal começou. O que deixa os músicos programados na incerteza (oúnico concerto meu programado já foi realizado). Só espero que oscompromissos assumidos sejam mantidos. Que o afastamento náovenha a prejudicar."RODRIGO FARIAS LIMA
Presidente da Associação Carioca de Empresários Teatrais"A renúncia de Guilherme Figueiredo colhe de surpresa a

classe teatral, que o tinha como natural aliado na luta em curso
pela criação da Fundação Nacional de Artes Cênicas e muito
esperava ainda de sua gestào na Funterj, agora Funarj, em
beneficio do teatro brasileiro. Acreditamos que, se dele poucohavíamos recebido, era apenas por ser pwüco, também, o tempo
que tivera, até agora, para atender todas as áreas e interesses
cobertos pelo órgão que administrava. Por isso, lamentamos sua
renúncia que acrescenta mais um elemento de perturbação ao
quadro de crise que está sobrevivendo o nosso teatro, com as
ameaças que se concretizam sobre o Serviçih Nacional do Teatro e
a SBAT e o veto oposto pela Seplan à filiação da Fundação
Nacional de Artes Cênicas. E formular desdtt já a exigência de queseu sucessor seja também um homem de teatro, com o senso de
responsabilidades especificas que cabem à Funarj no apoio e
sustentação das atividades teatrais em nosso Estado.

ANTÔNIO PEDRO
Ator e diretor de Teatro e Cinema"O Guilherme Figueiredo, pelo que eu saiba, náo chegou a atuar.Não teve tempo de fazer nada. Ficou reestruturando, ficou nos

preparativos".MARIA LUIZA BARRETO LEITE
Dramaturga e professora de Arte Dramática da Escola

Martins Penna"Acho que ele fez bem, porque ele e a classe não se entendiam
Nào sei se ele vai ocupar um cargo mais importante, Ministro da
Educaçáo, talvez, ou se renunciou por ter sentido a incom(i_..bilt-
dade com a classe, que ele náo soube conquistar. Era a classe dele
também, porque ele é um homem de teatro. Como administrador,
nào soube compreender os problemas culturais da classe, à qualele náo se soube ligar."
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Altar inadequado

Jornais e emissoras de rádio e televi-
sáo vêm noticiando que do programa da
visita do Papa ao Rio consta uma missa a
ser celebrada por Sua Santidade no Par-
que do Flamengo. Quem já não é muito
Jovem há de lembrar-se que, ali mesmo,
teve lugar o último Congresso Eucarísti-
co realizado no Rio, Só que, à época do
Congresso, o Parque do Flamengo não
era o Aterro do Flamengo, mas tâo-só um
aterro por urbanizar, Mesmo hoje, ainda
se plantam mudas ao longo da calçada do
Parque e as que foram plantadas há mais
de 10 ou 15 anos só agora começam a
exibir porte e oferecer sombra.

Calcula-se, segundo comentários dos
órgãos de divulgação, em mais de 1 mi-
Mo o número de pessoas que irão parti-
clpar da missa do Parque e consta tam-
bém que, ao ser advertido do prejuízo que
traria ás árvores e jardins a missa naque-
le local, o ex-Prefeito da Cidade teria dito
que isso se remediaria a contento com o
plantio de novas árvores.

O Parque do Flamengo—aflrma-se—
teria sido o único lugar encontrado, reu-
nindo condições de espaço e proximidade
preferidas, já que o Aeroporto Santos
Dumont, também lembrado, recebera o
veto das autoridades aeronáuticas, com
fundamento em que o sistema de ilumi-
naçáo orientador das aeronaves, nas pis-
tas de pouso, seria danificado, causando
prejuízos e interdição das pistas até que
se restabelecessem as condições de utili-
zação do aeroposto.

Nâo cremos que a escolha do Parque
do Flamengo para celebração da missa
papal seja um ato de maldade contra o
Rio e seus moradores, nâo. Também nâo
acreditamos se tenha a Igreja deixado
envolver em manobra que pretenda in-'
compatibilizá-la com seus seguidores
também amantes da Cidade, mas custa
admitir tenha sido essa uma idéia pensa-
da com seriedade e serenamente. >

Ainda que não houvesse uma única
árvore nas proximidades do Monumento
aos Mortos da Segunda Guerra Mundial,
ainda que o descampado fosse até ao
Passeio Público e à Cinelándia, ainda
assim a área é muito menor do que a do
calçadão da Avenida Atlântica, mesmo
sem contar a extensão da área da praia.

Por que não se pensou em usar uma
dessas barcas que fazem o percurso Rio—
Niterói, adaptando-se convenientemente
o teto para receber o altar? E por que não
faze-la depois ancorar a distancia apro-
priada, ali pela altura do Posto 3, e sobre
ela o Papa celebrar a missa?

Por que essa vontade vandállca de
destruir o Parque do Flamengo? J. Matos
da Cruz — Rio de Janeiro.

Atendimento complicado

Estou admirando demais o trabalho
que Sua Excelência, o Sr Ministro da
Previdência Social, Jair Soares, vem fa-
zendo à frente de sua Pasta para limpar o
INPS e o INAMPS das inúmeras irregula-
ridades que lá existem. Dou total apoio a
ele.

Mas estou escrevendo para comunicar
fetos gravíssimos que vèm ocorrendo
com os segurados no posto de beneficio
do INPS em Realengo. Quero dizer que
sou doente, sofro do sistema nervoso e jâ
estive de licença pelo INPS durante dois
anos e meio, de 30 de setembro de 1975 a
24 de abril de 1978. Voltei a trabalhar,
mas a firma me mandou embora um ano e
meio depois, dizendo que eu não tinha
condições de me desenvolver, por causa
da minha doença. Disseram-me que tinha
de fazer um tratamento mais adequado.
Requeri novamente o auxílio-doença, fi-
cando de licença outra vez, por cinco
meses, de 4 de outubro de 1979 a 5 de
março de 1980, quando subitamente o
meu auxilio foi cortado, com o perito que
me atendeu alegando que eu estava em
condições de trabalhar

Saí em campo, procurando emprego.
Embora eu tenha um pouco de instrução,
não consegui, por causa de minha doen-
ça. Requeri de novo o auxílio-doença, em
28 de abril (n° E/NB 31/71223 750), e estou
lutando até hoje pelo beneficio.

O que estranho é que três peritosmédicos já me disseram que realmente eu

Cartas
nâo tenho condições de trabalhar. Os
assistentes sociais do posto, também.
Mas dois deles disseram que nâo pode-
riam mais prorrogar meu beneficio. O
último disse que meu caso era de aposen-
tadoria, e encaminhou-me a uma junta
médica. Esta mais uma vez me deu alta,
dizendo os médicos que eu estava em
condições de trabalhar.

Peço ao Sr Ministro que determine
que resolvam meu caso logo, pois já estou
desesperado. Não posso trabalhar por
causa da minha doença e tenho de conti-
nuar meu tratamento. Os remédios são
caros, e na minha atual situação não
tenho condições de comprá-los. Minha
mãe, que é quem está mantendo a casa, é
pensionista do INPS, recebendo apenas
Cr$ 1 mil 760. Claro que ela também náo
pode comprar os remédios.

Quero pedir ao Ministro que tome pro-
vidèncias também no sentido de que seja
melhorado o atendimento aos segurados
que procuram o posto do INPS de Rea-
lengo. O sofrimento dessas pessoas ali é
algo de anormal. O Sr Ministro, que táo
brilhante trabalho vem fazendo à frente
da Pasta da Previdência, bem poderia
modificar essa situação. Wilton Miranda
de Souza — Rio de Janeira.

Teatro inviável

CINEMA

É realmente inacreditável que certas
pessoas consigam chegar a um máximo
no que diz respeito a atitudes de desedu-
cação e desrespeito aos seus semelhan-
tes. Parece que cada vez mais a delicade-
za e a consideração cedem lugar à falta de
atenção e ao descaso por tudo que se
refira à pessoa do outro.

Havendo comprado ingresso para as-
sistir à peça Rasga Coração no dia 15 de
maio, compareci ao Teatro Villa-Lobos
no horário marcado. Após os primeiros 10
minutos, a cortina se fechou e o ator Raul
Cortez comunicou ao público que nâo
seria possível continuar a apresentação,
uma vez que a atriz Sônia Guedes não se
sentia bem. Explicou ainda que as pes-
soas poderiam trocar seus ingressos, os
quais seriam válidos para a próxima
quinta-feira, dia 22 de maio.

Porém, algo de muito desconcertante
aconteceu. Na referida quinta-feira, dia
22, havia uma quantidade grande de in-
gressos repetidos para as mesmas poltro-
nas. Ê que os ingressos não trocados
foram vendidos novamente, como se na-
da houvesse acontecido. Brigas discus-
soes e disputas se seguiram. Para os
responsáveis pela administração do tea-
tro, nada ocorrera e ninguém dissera coi-
sa alguma. Ficamos nós, o público, preju-
dicados e passando por mentirosos.

Havia pessoas que se deslocaram de
Niterói pela segunda vez, pagando pedá-
gio, estacionamento e gasolina, tudo em
dose dupla. Ficaram, mais uma vez, sem
assistir à peça.A simples devolução do dinheiro não
cobriria a despesa da maioria dos presen-
tes (e não eram poucos), muito menos a
falta de respeito a que fomos submetidos.
Fica uma pergunta: quem se responsabi-
liza por toda essa confusão? Será que os
administradores e atores estão também
com as costas voltadas para o público?
Maria Cannen Zamora Flores — Rio de
Janeiro.

As cortas seráo selecionadas para publicação no
lodo ou em parte entre as que tiverem assinatura,
nome completo e legível e endereço que permita
confirmação prévia.
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21 MODELOS E
TAMANHOS DIFERENTES

R. Vise. de Pirajá, 550/1 311 ,
239-3697/232-6168
239-6546/252-4846
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ELIMINA.
COM DOIS

EXAUSTORES,
A GORDURA
E O CHEIRO

ATRAVÉS
DE TUBULAÇÃO.

Perca 13 cm
em uma hora.
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Sem fome, sem drogas,
sem ginástica, sem

massagens*
Com p T.AT., Técnica Térmica Acelerada, você

preciso apenas de uma hora semanal para eliminar
OS centímetros excessivos.

f um método suíço, baseado na indução de ondoi
frias nos tecidos profundos do corpo, que o Esffietíc
Center coloco à sua disposição paro eliminar as

gorduras e a flacidez.
Telefone e marque uma entrevista sem compromisso.

esthetic center
Orientação e Assessorio Estética

CORTINAS
PREGUEADAS
Cm toque de bom
gosto. Feito com os
mais variados tecidos,
em cores e padrões a
sua escolha.

OSTROWER COM. í IND.
LTDA.

¦ Jl Rua Marques de
l/V Abranles, 178•JV#Loia D

^fl ^AT Tels. 266-7775
^ ? — 266-3068

PiageT
1874

As horas mais
elegantes e desejadas

do mundo.

Tadini Joalhciros
Av. Ataulfo de Paiva. 135 RJ

Consulir nossos planos

COPACABANA*R 275-1444
KraçaDemétrió Ribeiro. 17 •

(Barata Riboiroc.sq,
do Princesa Isabel)

—. TIJUCA
V 234-7118

234-5829
Praça Saens Pena

. 45-sala II0S

S 2494744
*¦ Dias da Cruz,

143 conj. 405
-.LKBLON*E? 274-1895

Av Ataulfo
de Paiva. 1079

vala 505

ICARAI
S 710-3026
R. Gavião Peixoto.

182 (Center 4)
sala 520

Para homens • mulheres • Aberto das 8 às 20 horas.

SERVIÇO*
SEXTA-FEIRA
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O DESPERDÍCIO de
UM BOM PRETEXTO
Susana Schild

JÁ 

Imaginou se o bebê de
Rosemary crescesse e fl-
casse tão forte quanto o
King Kong? Pois o ro-
teirista David Seltzer e

o diretor John Prankenheimer
já, e com Semente do Diabo des-
perdiçaram uma ótima oportunl-
dade de desenvolver o pretexto
do filme, a contaminação por
mercúrio e suas conseqüências,
registrada tragicamente em Mi-
namata, no Japão, há alguns
anos, e que vem sendo estudada
recentemente no Brasil.

Desprezou-se a realidade e
optou-se por um filme que ini-
cialmente lembra o desenrolar
de A Síndrome da China, valori-
zado pela coincidência do aci-
dente da usina de Three Miles.
No caso de Semente do Diabo, a
única coincidência é com o titulo
do livro de Ira Levin que desper-
tou Polanski para filmar O Bebê
de Rosemary e que os distribui-
dores brasileiros não iriam des-
prezar.

O filme até que não começa
mal. Um médico sanitarista (Ro-
bert Foxworth) revolta-se contra
a burocracia e os conchavos que
limitam seu trabalho nos guetos
mais miseráveis. Idealista, con-
corda em ir para o meio da flores-
ta — onde índios e representan-
tes de uma fábrica de papel vi-
vem em pé de guerra — e lá
pesquisar os efeitos da indústria
sobre o meio-ambiente. Por
achar que o mundo já tem crian-
ças demais — e 3 milhões delas
estão morrendo de fome — recu-
sa-se a contribuir para a expan-
são demográfica, sem saber que
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O índio John Hawks (Armand Assante) passa o filme
lutando: primeiro contra os representantes da fábrica,

depois contra o grande monstro.

SEMENTE DO DIABO"Prophecy"

Elenco
Moggie — Talia Shire
Rob — Robert Foxworth
John Hawks — Armand Assante
Isely — Richard Dysort
Ramona — Victoria Racimo
Direção, John Frankenkeimer; Produção,
Robert Rosen,- Roteiro, David Seltzer; Folo-
grafia, Harry Stradling Jr.; Música, Leo-
nard Rosenman. Distribuído por Cinema
International Corrjoration

sua mulher (Talia Shire), doce
violoncelista, já está grávida e
corajosamente o acompanha na
aventura.

A indústria se ergue à custa
do desmatamento e poluição de
uma floresta paradisíaca. Entre
discussões com índios e indus-
triais, o médico descobre peixes
gigantes, larvas de sapo do ta-
manho de gatos. E o pior, fetos
da familia Baskervilles, que so-
brevivem, crescem, ficam do ta-
manho de King Kong e estão
sedentos de vingança (na reali-
dade, em Minamata, crianças
nasceram deformadas, mas a
ação do mercúrio já comprovada
não impressionou os realizado-
res e optou-se pelo fantástico,
comprometendo a seriedade dos
perigos da ameaça).

Os acordes vigorosos da tri-
lha sonora encaminham toda a
narrativa para o aparecimento
do monstro, seus estragos, dece-
pando cabeças, pernas, o que en-
contrar, e o confronto final. Há
cenas engraçadissimas, como a
da mulher grávida, que abraça o
monstrinho, já dando provas de
seu espirito maternal. Na segun-
da metade do filme, predomina
muito material viscoso, sangue,
olhos esbugalhados, mas se es-
quece por completo da contamí-
nação por mercúrio. O importan-
te passa a ser, primeiro, fugir do
monstro e, depois, enfrentá-lo le-
vando a crer que o objetivo dos
realizadores não era fazer um fil-
me sobre poluição, mas sobre
monstros. A contaminação por
mercúrio foi apenas um pre-
texto.

TELEVISÃO

Maria Helena Dutra

POUCO 

acrescentou. Raramente
programas de homenagem alcan-
çam bom rendimento na televisão
brasileira. Esta tem tradicional e
pouco inteligente horror a ser di-

dática ou fornecer informações cronológicas
ou sociais sobre um fato ou personalidade.
Preferem sempre o caminho da apologia
total como aconteceu com Chico Xavier, Um
Homem Chamado Amor transmitido pela
Rede Globo em horário nobre na semana
passada. Com o agravante de todos os elo-
gios terem sido feitos pela equipe da casa,
atores e cantores do canal 4, que demonstra-
ram muita fé mas convenceram pouco não
serem, obviamente, autoridades em matéria
de religião.

E nenhuma foi chamada para explicar,
contestar ou mesmo elogiar o médium minei-
ro. Apenas ele, de péssima dicção, falou
sobre suas crenças, atividades e pensamen-
tos. Não sendo jamais interrompido ou insta-
do a melhor explicar algo pelas entrevistado-
ras Gloria Menezes e Vanuza que muito mal
representaram o papel de repórteres. Com
apenas uma exceção, os depoimentos sobre
os feitos de Chico Xavier também foram
feitos por artistas e outros, como Joyce, Elis
Regina, Roberto Carlos e outra vez Vanuza,
interpretaram canções para o homenageado.

MUITA FE
E POUCA

INFORMAÇÃO
Este tipo de orientação acabou transforma
do o programa em um evento particular,
quase uma recepção em familia, multo pou-
co adequado para um público abragente,
característico das nove da noite. Com todo o
seu padrão, a Globo acabou tratando a per-
sonalidade de Chico Xavier de maneira ama-
doristica e muito inferior aos trabalhos ante-
riores realizado pela Tupi com o mesmo
personagem. Algo que parece inacreditável
mas realmente aconteceu. Enquanto o pes-
soai do canal 6 interrogava e mostrava curió-
sidade nestas antigas produções, a turma da
Globo nos dias de hoje se contentou com
uma narração empostada de Hilton Gomes,
trilha sonora apoteótica e atores recitando
os pensamentos do autor. Um tipo de espeta-
culo, portanto, apenas aceito agora em cida-
des do interior.

E que nada contribuiu para esclarecer
mediunidades, psicografias e outros temas
que realmente, é inegável, interessam o pú-
blico brasileiro. Porque náo foi um programa
jornalístico e sim uma péssima produção de
relações públicas. E sob um pretexto, no
mínimo, estranho. Foi realizado, segundo
anunciaram antes de seu início, devido a um
eventual pedido de inclusão de Chico Xavier
entre os candidatos ao Nobel da Paz. As
outras sugestões de nomes nativos para o
mesmo prêmio como Jorge Amado, Carlos
Drummond de Andrade, Hélder Câmara e
César Lattes nunca foram cogitados para
programas especiais. Dentro do estilo de que
este foi feito, sorte deles.

MUSICA

CONCURSO VERA JANACOPULOS
REÚNE CANTORES DE TODOS OS ESTADOS

Luiz Paulo Horta

O 

Círculo de Arte Vera
Janacopulos promoverá este
ano, no auditório do Palácio da
Cultura do Rio de Janeiro, o 4o
Concurso Nacional de Canto de

Câmara, que atribui b Prêmio Vera Janaco-
pulos, e deverá realizar-se entre 23 e 29 de
setembro. Cantores de todos os Estados do
Brasil estão convidados a participar do con-
curso, cujo regulamento será distribuído nas
Capitais e cidades do interior através de
centros de ensino musical e por intermédio
de personalidades do nosso meio artístico.
Criado sob inspiração da grande cantora
que, a partir dos anos 20, projetou fortemen-
te o Brasil no terreno do canto de câmara, a
ponto de despertar admirações como as de
Ravel, Enescu, Milhaud, Stravinsky, o Círcu-
lo Vera Janacopulos já realizou, de 1960 a
1972, seis concursos nessa área, que ajuda-
ram a estimular e projetar artistas como
Maria Lúcia Godoy, Eliane Sampaio, Aldo
Baldin e muitos outros. A sociedade Vera
Janacopulos quer, a partir de agora, tornar o
concurso bienal, o que seria uma boa provi-
dència para desviar um pouco os nossos
cantores da imantaçâo da ópera—excessiva
em relação ao que se faz para o canto de
câmara. Informações sobre o concurso, que
está sendo promovido com apoio do Banerj,

Banco Nacional do Norte e Centro de Estu-
dos Musicais do Rio de Janeiro, podem ser
obtidas pelos telefones 225-1948 e 225-5170.

Os Seminários de Música Pró-Arte e o
Banco Econômico estão promovendo o 2o
Curso de Interpretação Pianística — de
Haydn aos nossos dias, com o pianista Jac-
quês Klein. As aulas, com entrada franca,
serão realizadas na sede dos seminários
(Rua Alice, 462), de 5 a 8 de junho às 17
horas, devendo os interessados informar aos
seminários as obras que pretendem apresen-
tar durante o curso.

O Projeto Bandas de Música do Instituto
Nacional de Música da Funarte, distribuiu
183 instrumentos no primeiro semestre deste
ano, num valor total de Cr$ 2 milhões 495 mil
105. Os Estados atingidos pelo Projeto, este
ano, foram Pernambuco, Rio de Janeiro,
Amazonas, Ceará, Piauí, Minas Gerais e Rio
Grande do SuL

Sob o patrocínio da Secretaria de Assun-
tos Culturais e do Ctnselho Federal de Cuüu-
ra do MEC, realiza-se de 7 a 18 de julho, no
Rio, o 14° Concurso Nacional de Canto Car-

men Gomes, cuja finalidade é promover os
valores novos. As i scriçóes estàt abertas na
Caravana de Artistas Líricos (Álvaro Alvim
371612), e encerram-se a 30 de junho.

O compositor Jorge Antunes encontra-se
em Israel a convite da Liga de Compositores
daquele país e da Sociedade Internacional
de Música Contemporânea para compor
uma nova obra encomendada pelo Festival
da SEMC-1980. Antunes foi um dos três com-
positores escolhidos para integrar o quadro
de honra do Festival, que realiza-se este ano
em Israel entre 29 de junho e 6 de julho. A
obra a ser composta será uma elegia em
memória do Arcebispo de São Salvador,
Dom Oscar Romero, assassinado a 24 de
março em El Salvador.

A Editora da Universidade de Brasilia,
sob a coordenação do prof. Carlos Henrique
Cardim, do compositor Cláudio Santoro e do
pianista Paulo Afonso de Moura Ferreira,
acaba de lançar a primeira partitura da
Coleção Música Brasileira, com as obras
Tempo-Espaço VIU, IX e XI, do compositor
L. C. Vignoles. A coleção editará a seguir
peças de Gilberto Mendes, Murilo Santos,
Emüio Terraza, Ricardo Tacuchian, Maria
Helena Costa, Ernst Mahle, e outros.
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Convite especial
às pessoas de bom gosto

Conheçam ò mais requintado Bar c Restaurante
do Rio de laneiro. Aberto, diariamente,
para almoço e jantar.
Co/inha internacional, em ambiente
elegante e sofisticado.-D

Rua Sá Ferreira, TI - Copacabana,
com estacionamento próprio.
Reservas pelo lei. 247-7"')7.

0 PUBLICO APLAUDE DE PÉ!!!
NATHAÜA TIMBERG • MAURO MENDONÇA

OTÁVIO AUGUSTO
WOLF MAYA • CLAUDIA COSTA em

LONGA JORNADA NOITE ADENTRO
de Eugene 0'Neill - Direção de ROBERTO VIGNATI

De 4 " a 6.". às 21 Hs. - Sáb. às 21,30 Hs.
Domingo às 18 e 21 H».

VESPERAL 
'x 

FHRAS, ÀS 17 HORAS

TEATKO COPACABANA \
Res Tels.: 257-1818 e 257-0881 - Censura 16 anos

atrações da noite
carioca

jfMT>i

r,.'.:'.V;';-¦/.'.'..".ívlH

MOVIMENTAÇÃO TOTAL - O Rincào da Tijuca
com seus dois salões, recentemente inaugurados,
oferece a você jantar sem obrigatoriedade de cou-
vert. Durante a semana, música com Cy Manifold e
Sdney Silva. Ainda, às 6as. e sáb.. show de mulatas.
Aos domingos, a vez da garotada: às 13hs., Circo do

HCarèquinha. R. Marquês de Valença, 83. Tel.: 248-''3663.
» # »

O NACIONAL-RIO APRESENTA... "Século XX-
Século de Ouro", um espetáculo colorido, com
fabuloso elenco. Destaque para Rosita Gonzalez.
Direção de Caribe da Rocha. Aproveite e dê uma
esticada no Restaurante do Céu: jantar musical com
conjunto "Lyra do Orfeu" tocando música barroca.

. Res.: 399-0100/Ramais: 66 (dia) e 69 (noite).* * *
SAMBA DA PESADA — Logo mais, a partir das
22,30hs„ entra em campo "Balancè-80", com Gazo-
lina, mulatas e muito samba. E lá na casa de Ray
Ximenes e Ivon Curi: SOLARIS. Diariamente para
alrpoço. R. Humaitá, 110. Tels.: 246-7858/286-9848.
Jazz, balanço e mulatas.* # *

MÚSICA SUAVE — Waldir Calmon, o "Rei dos
Bailes", alegra os jantares-dançantes da Churrascaria
Roda Viva, que abre também para almoço com
churrascos servidos em sistema de rodízio. Estacio-J^
namento a vontade. Anote o endereço: Av. Pasteur.
520 — Ao lado do bondinho do Pão de açúcar. Tels.:
295-1546 2954045. Vamos lá!» # #

m '""UMVOCÊ ACREDITA QUE... - um restaurante de
r ^e»^ i cozinha francesa, um piano-bar, uma cervejaria ao ar

livre de frente para o mar e uma boate com música
da orquestra de Eduardo Lajes possam localizar-se
num mesmo endereço e em local privilegiado? Entáo
venha conhecer o RIO'S. Parque do Flamengo, em
frente ao Morro da Viúva. Tel.: 285-3848.

INCLUA NA AGENDA — No Carinhoso, Ed Lincoln]
tocando sucessos dos anos 50. Uma boa opção para
aqueles que gostam de dançar de rosto colado.|
Conforto, tranqüilidade e bom atendimento. Decora-í
ção de Juarez Machado. Cozinha internacional e
coquetéis incrementados do Lito Abeleira. R. Vise.
de Pirajá, 22. Tel.: 287-3579.

Esta coluna é publicada às 4as. e 5as. feiras. Sugestões: 243-0862.

li»
l!

ORí|JESTRA
NESTE SÁBADO-16,30hs.
TEATRO MUNICIPAL

NELSON FREIRE
Solista -Piano

BEETHOVEN
Concerto n° 4 poro piono
e orquestro

TCHAIKOWSKY
Sinfonia n° 6 (Potéticaj

ALMEIDA PRADO
Hexoílora

ISAAC KARABTCHEVSKY
Regente

Ingressos à venda

6 

apoio

SUL AMÉRICA
SEGUROS

Inaressos gratü para estudantes Rua Ouvidor. 90

Bom exemplo
Um Oficial de Chancelaria do Ministério

das Relações Exteriores, em Brasília, Jorge
Alfredo Mirandola, entrou com um manda-
do de segurança contra o Governo federal,
tentando sustar o novo aumento do preço da
gasolina.

A idéia não chega exatamente a ser novi-
dade: nos Estados Unidos, o Governo, pres-
sionado por uma quantidade imensa de
mandados de segurança, foi obrigado a re-
duzir o preço da gasolina em 10 cents por
galão.

"Febre de arte"

Zózimo

Nova Iorque está to-
moda pela febre Pi-
casso.

Além da gloriosa ex-
posição montada pelo
Museu de Arte Moder-
na, reunindo pinturas,
esculturas e gravuras,
num total de 1 mü 200
peças, nada menos de
15 galerias de arte da
cidade estáo exibindo
mostras paralelas de
peças do pintor.A procura por obras
do artista é tamanha
que os marchands de-
sencavaram de seus ar-
quivos tiragens inteiras
de gravuras e litogra-
fias de Picasso, até en-
tão guardadas à espe-

ra de valorização do
mercado.

A mostra de Nova
Iorque consegue ser
mais importante que a
montada em Paris há
dois anos porque, na
opinião dos críticos, es-
tá conseguindo mobili-
zar toda uma cidade —
e que cidade — em tor-
no de um acontecimen-
to cultural.

Só depois da inau-
guração da exposição
do MOMA, o assunto foicapa de 180 revistas
nos Estados Unidos, a
última das quais, o
Time.
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A Embaixatriz Hortensia do Nascimento Silva è o escritor
Guilherme Figueiredo após a avant-première de The Rose

Jantar de homenagens
Com a categoria e a classe de sempre a

Sra Consuélo Pereira de Almeida recebeu na
terça-feira para um jantar, em homenagem
ao Embaixador e Sra Hugo Gouthier—Laís,
elegantíssima, com uma túnica chinesa ama-
rela.

O buffet, que misturava o que há de
melhor na cozinha mineira com os pratos
mais requintados do Nordeste, foi elogiadís-
simo. Os convidados distribuíram-se em me-
sinhas, dispostas ao redor da piscina, orna-
mentadas com toalhas brancas e flores do
campo.

Entre os presentes, o Embaixador e Sra
limar Penna Marinho, os casais Paulo Bor-
nhausen, Roberto Mallmann, José Alberto
Gueiros, Riehard Manuel, José Faria, Carlos
Frias, o Sr Antônio Gallotti com a bonita
Mirtia Kegler, as Sras Josefina Jordan, Glo-
rinha Sued, Claudine de Castro, Vera Vas-
conceitos, os Srs Álvaro Americano, Nelson
Batista, Luis Leão.

As cores
do verão

A Fenit está conseguindo,
em São Paulo, uma coisa iné-
dita na moda brasileira: di-
tar as cores do próximo ve-
rão sem copiar ipsis literis a
moda importada da Europa.

Definidas como cores pa-
ra o verão 80 até o momento
estão o rosa-bebê, o azul-
bebê e o amarelo-bebê.

Podem até não pegar co-
mo moda, mas valem como
uma novidade.

Sósia carioca
O concurso de sósias do

Papa João Paulo II lançado
em São Paulo por uma agên-
cia de publicidade esqueceu
um dos candidatos mais for-
tes ao título.

Trata-se do Sr Virgílio Ar-
raes, que acumula as funções
de primeiro violino da Or-
questra Sinfônica do Teatro
Municipal e de primo do Sr
Miguel Arraes.
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O Banerj tem na sua sede e filiais
um verdadeiro tesouro em obras de arte.
Não seria justo que elas permanecessem
encerradas no próprio banco.
Por isso, com o acervo que vem formando
hà vários anos, o Banerj vai abrir no dia
29 de maio, às 21 horas, a mais nova
galeria de arte da cidade, situada
na Av. Atlântica, 4066.
Com essa atitude o Banerj participa
do processo de divulgação e afirmação
da arte que se realiza hoje no Brasil.
Daqui em diante, novas exposições
serão realizadas, selecionando nomes
entre os premiados nos salões nacionais
de maior representatividade.
A Galeria de Arte Banerj è mais uma razão
para que o Rio de Janeiro continue sendo
a capital cultural do Brasil.

GALERIA DE ARTE

BANERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SA.

Mercado externo
Quando concluir, no final deste ano, a

entrega de todas as encomendas de aviões
Bandeirante recebidas do exterior, a Embraer
terá conseguido uma estatística curiosa.

Terá mais aviões brasileiros voando no
exterior — notadamente nos Estados Unidos
— do que nos céus nacionais.

Aliás, essa c precisamente a ênfase que a
empresa dará a seus negócios a partir de
1981: estimular a venda de aviões para o
mercado interno de modo a acompanhar a
demanda do mercado externo.

Ou seja: duplicar sua produção.

Roda-Viva
O Cònsul-Geral da Grécia e Sra Stratos

Doukas despedem-se dos amigos do Rio
com um cocktail dia 2 de junho.

Caca Diegues lança o filme Bye Bye
Brasil em Paris no dia 4. Depois, segue para
Nova Iorque, onde lançará Chuvas de
Verão.

O Brasil representado na Sardenha Cup,
em setembro, pelo barco índigo, comanda-
do por Ivan Botelho.

A Sra Fernanda Colagrossi festejou on-
tem em Petrópolis a homologação pelo
Conselho Estadual de Cultura da Appan-
de, entidade que preside.

A Serpente, de Nelson Rodrigues, atual
cartaz do Teatro do BNH, completa sábado
100 representações.

A Sra Maritza Osório seguiu para São
Paulo, onde passa o fim de semana.

O pianista Nelson Freire faz sua rentrée
sábado com a OSB, no Teatro Municipal,
interpretando o Concerto n° 4, de Bee-
thoven.

A Ministra Vera Sauer recebe hoje para
jantar en petit comitê os casais Carlos
Flexa Ribeiro, Raul Simonsen, Paulo Gra-
ça Couto, o Sr Gastão Maciel.

Belo Horizonte viverá amanhã mais
uma noite do Showçaite, promoção do co-
lunista Eduardo Couri, que mobiliza toda a
sociedade da Capital mineira.

Valtércio Caldas inaugura hoje na Ga-
leria Saramenha uma exposição de arte
ambiental: Ping-Ping.

O Cònsul-Geral do Egito e Sra Ahmed
Amin Valy estão convidando para um buf-
fet-dinner amanhã, em homenagem à dele-
gação militar de seu país em visita ao
Brasil.

Flávia Siniscalchi o Oscar Piazza Corte
estão convidando para seu casamento,
amanhã, na capela de São Conrado.

O superintendente da Susep, Francisco
de Assis Figueira é quem abrirá dia 2 um
curso de previdência privada promovido
pelo IAB e o Iarpex.

Equipe
unida

Três dos atuais Secreta-
rios Municipais integrantes
da equipe da Prefeitura con-
tinuarão a trabalhar juntos
quando o atual Prefeito Is-
rael Klabin deixar o cargo.

Os Srs Mateus Schnaider,
Alberto Coutinho Filho e
Wilson Farias, respectiva-
mente Secretários de Plane-
jamento, Saúde e Fazenda
foram convidados e aceita-
ram integrar a equipe do fu-
turo presidente do Banerj.

De passagem
Passou pelo Rio na ma-

nhã de ontem, a caminho de
Buenos Aires, Alain Delon.

O ator está viajando para.
promover a linha de cosméti-
cos masculinos que leva o
seu nome.

Surpresa
Foi só depois de ver Jerry

Hall em cena, lutando para
acompanhar o ritmo das co-
legas brasileiras, que os dire-
tores do grupo industrial res-
ponsável por sua vinda para
a Fenit descobriram que a
manequim mais cara do
mundo — Cr$ 120 mil a hora
— nâo se trata de uma espe-
cialista de passarelas, mas
de uma modelo fotográfica
de estúdio.

Além da inibição de Jerry
Hall, havia em jogo um outro
problema: sua altura (l,90m)
e o tamanho de seu pé (44) —
o que fez com que várias rou-
pas e sapatos tivessem que
ser trocados às pressas à últi-
ma hora.

¦ ¦ ¦

Mais caro
Já está definido o aumen-

to das tarifas aéreas inter-
nas, anunciado para o dia Io
de junho.

Será de 15%, resultado
dos dissídios dos sindicatos
dos aeronautas e aeroviários.

¦ ¦

Cultura de
exportação
Começaram a chegar aos

estúdios da Radiotelevisão
Portuguesa os primeiros pro-
gramas da TV Educativa de
São Paulo.

São musicais e teleteatro
que integram a programação
de intercâmbio com a televi-
são portuguesa, assinado há
um mès. .':

Em contrapartida come-'-:
çaráo a ser remetidos para o" •
Brasil filmes e tapes com in>;
formações sobre Portugal,'
para serem apresentados pe-
Ia TVE de Sáo Paulo.

¦ ¦

Entreouvido
na praia

Duas adolescentes conversa-
vam na praia de Ipanema sobre
o fenômeno Baryshnikov.

Esse caia está faturando
uma nota preta, sabia?

Pudera. Ele pula de
montão.

Fred Suter
Rtddor-Sjlxtrtulo

DOMINGO

íarc
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| Debaixo desta mana sempre
o melhor negócio em arte.

Não perco o espetáculo consagrado pelo critica!

ELIS REGINA
Orquestra e bailarinos

Serviço de bar e restaurantes o portir das 20h
Reserve, com antecedência, sua mesa para escolher o

melhor lugor.
4? e 5?: 21.30b - 6.° e Mb.: 22,30h ¦ Dom.: 20.30b.

Informoçõai: 295-3044 *

295 1047 • 295-9796CANECÃO

kÉ
Entre 29 de maio e 11 de junho venha ao

Restaurante Sarau — no Rio Sheraton Hotel -
participar do II Festival da Comida

Escandinava. O chef Steen Johansen, da
S.A.S., apresentará a você um buffet à base

de produtos importados: arenque, salmão.
caviar, etc. Sobremesas típicas e queijos

completam o cardápio. O ingresso ao buffet
custa 960 cruzeiros. Faça sua reserva e

garanta o seu lugar. Telefone para 274-1122
ramais 1123 e 1124.

Rio-Sheraton Hotel
A\emdj Nieraeyitr, 121 CEP :M50

Rcg. Embratur n° 21

OsVikings invadiram o Sheraton.

Português / Técnica de Redação
SÁBADOS, inicio 31/5 Curso Guimarães Rosa, Av. 13 de Maio,
13.-611 Av. Copacabana 435/12°. Tel. 255-3714

INGLÊS
AOS

SÁBADOS
AUDIOVISUAL

INTENSIVO
ÀS7,10,13e16h

HERALD

CURSOS ESPECIAIS
PARA EMPRESAS

Solieitt informaçõei.

Pres. Vargas, 509/16P
222.5921 • 224.4138
L Machado, 29/317
265-5632 • 285-0530
Conde de Bonfim,
297/29 264-0740-
284-0842
Não cobramoi y»'»
matricula
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Cotações

+++++EXCELENTE-k-trk+MUITOBOM
irk-kBOM

++REGULAR
+RUIM

Cinema
Estréias

da Semana
Semente do Diabo
O Massacre da Giiana
Além do Silêncio
O Amor em Fuga

***••
Z (Z), de Costa-Gavras. Com Yves Montand,
Irene Papas, Bernard Fresson, Jean-Louis
Trintignant, Pierre Dux, Charles Denner e
Julien Gulomar. Studio-Tijuca (Rua Desem-
bargador Isidro,-10 — 268-6014): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m(14anos). Apartirdo
assassinato do deputado Gregorlos Lambra-
kis (em maio de 63, à saída de uma confe-
rência na Associação Amigos da Paz, contra
a instalação de foguetes Polaris em território
grego) Vassilis Vassllikos escreveu o romance
1 (editado em 67 e logo depois apreendido
pela censura). A partir do romance, Costa
Gavras (nascido em Atenas, radicado em
Paris, naturalizado francês durante as filma-
gens de Z) realizou o filme, com a colabora-
ção do escritor Jorge Semprun (no roteiro) e
do músico Mikis Theodorakis, então exilado
na Europa depois de sucessivas prisões na
Grécia.

•••••
APOCALIPSE (Apocalypte Now), de Francis
Ford Copella. Com Marlon Brando, Robert
Duvall, Martin Sheen, Frederic Forrest, Albert
Hall e Som Bottoms. Ilha Auto-Cine (Praia de
São Bento — Ilha do Governador — 393
3211), Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medei-
ros, 1.426 — 274-7999): 19h, 22h. Até terça
na Ilha e até quarta na lagoa. (18 anos).
Roteiro de John Milius e Coppela livremente
inspirado no romance Heart of Darkness, de
Joseph Conrad. O capitão Williard (Sheen),
inadaptado à vida civil e veterano de mis-
soes especiais na guerra do Vietnam, recebe
uma tarefa sigilosa e angustiante: embre-
nhar-se na selva, até o Camboja, a fim de
matar o coronel Kurtz (Brando), oficial exem-
plar que teria aderido à barbario, liderando
massacres terríveis, dos quais seriam vfimas
inclusive combatentes americanos. A viagem
de Williard até encontrar Kurtz, que lidera os
nativos como um deus que exige permanen-
tes sacrifícios de sangue, mergulha o capitão
no horror de uma guerra alimentada de
drogas, corrupção e mentiras. O cineasta de
O Poderoso Chefão jogou sua carreira em
cinco anos de produção, ao custo de mais de
30 milhões de dólares — quantia só duas
vezes superada na história do cinema. Pro-
dução americana filmada nas Filipinas. Pre-
miado com o Oscar de Fotografia (Vittorio
Storaro) e Som e ganhador da Palma de Ouro
em Cannes, 79. Reapresentação

irkirir
ESSE OBSCURO OBJETO DO DESEJO (Ce»
Obtcur Objet du Désir), de Luis Bunuel. Com
Fernando Rey, Angela Molina e Carole Bou-
quet. Leblon-2(Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-4998): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (16
anos). A história (livremente adaptada do
livro La FtmiM et le Pantin, de Pierre Louys)
pode ser resumida numa frase, explica o
roteirista Jean Claude Carriere: um homem
que deseja e uma mulher que se recusa, um
e outro com o mesmo ardor. O estilo usado
para a história é aquele que se encontra em
todos os filmes de Bunnuel, desde Un Chien
Andalou, feito em 1928: as imagens são
criadas e ordenadas como se fossem a direta
projeção de um sonho, de um sonho mais ou
menos voluntário, porque para o diretor "é

muito certo o que disse uma vez André
Breton.- uma pessoa que não sonha é um ser
asqueroso". Reapresentação.

•••
O AMOR EM FUGA (L'Amour en Furte), de
François Truffaut. Com Jean-Pierre Léaud,
Marie-France Pisier, Dorothée, Dany e Clau-
de Jade. Tijuca-Palaee (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 228-4610): 13h30m, 15h30m,
17h30m, 19h30m,21h30m(14anos). Retor-
no do personagem Antoine, presença quase
constante na filmografia de Truffaut desde
sua estréia em 1959 com Oi Ineompreendi-
dot, tendo como protagonista o mesmo ator,
Jean-Pierre Léaud. Lembranças e flathts-
backs de diversas épocas de Antoine onde se

juntam as inquietações e interrogações do
cineasta numa clave autobiográfica. Música
de George Delarue e fotografia de Nestor
Almendros. Produção francesa.

O SÓCIO DO SILÊNCIO (Th* Silent Partner),
de Daryl Duke. Com Elliott Gould, Christo-'.
pher Plummer, Susannah York, Mario Kassarr
e Andrew Vajna. Roma-Bruni (Rua Visconde,
de Pirajá, 371 —287-9994): 15h, 17hl5m,
19h30m, 21h45m. Bruni-Tijuca (Rua Conde!
de Bonfim, 379 — 268-2325): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h (18 anos). Miles Cullen é um
respeitado, mos tolo, solteirão com seus 30 e
poucos anos de idade, que trabalha como
caixa-chefe num banco de Toronto. Ele se
interessa somente por peixe tropical e por
sua atraente colega Julie, que tem por ele
apenas um carinho especial, desde que
iniciou um romance com o gerente do banco.
Trilha sonora de Oscar Peterson. Produção
americana.

•••
A GAIOLA DAS LOUCAS (La Cage aux
Folies), de Edouard Molinaro. Com Ugo Tog-
nazzi, Michael Serrault, Michael Galabru,
Claire Maurier e Remy Laurent. Veneza (Av.
Pasteur, 184, 295-8349): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. Comodoro (Rua Haddock Lobo,
145, 264-2025): de 2a a 6o, às,.lóh, 18h,
20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h. (16 anos). Comedia baseada no peça
de Jean Poiret, sucesso de bilheteria em
inúmeros países (aqui interpretada por Jorge
Dória e Carvalhinho). O casamento entre
uma jovem, considerada modelo de virtude,
e o filho do gerente de uma boate de
travestis, La Cage aux Folies. Na festa, os
anfitriões precisam representar o que não
são: o gerente e a estrela do show, homosse-
xuais, vivem juntos há 20 anos. Michel
Serrault conquistou o Prêmio César, como
"melhor ator". Realização francesa em co-
produção franco-italiana.
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Extra

Gian Maria
Volonté no
papel do
operário
Massa de ,4
Classe
Operária Vai
para o
Paraíso, de
Elio Petri: a
partir de
hoje, no
Caruso

O COMERCIANTE DAS QUATRO ESTAÇÕES
(Handler der Vier Jahreszeiten), de Rainer
Werner Fassbinder. Com Hans Hirschmuller,
Ingrid Caven e Hanna Schygulla. Hoje, òs
12h e 20h, no Cineclube CAC (Centro de
Artes Cinematográficas) da PUC, Rua Mar-
quês de Sáo Vicente — Sala 260 L.

FILMES DE DANÇA - Exibição de Bhokti, de
Maurice Béjart e Bolero, de Maurice Béjart.
Hoje, às 1 Sli30m, na Faculdade Santa Úrsu-
Io, Rua Fernando Ferrari, 75. Entrada franco.

•*••
BYE BYE BRASIL (brasileiro), de Carlos Die-
gues. Com Betty Faria, José Wilker, Fábio
Júnior e Zaira Zombelli. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72 — 245-8904), Ópera-2 (Praia
de Botafogo, 340 — 246-7705), Rian (Av.
Atlântica, 2.964 — 236-6114): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Um grupo de
artistas ambulantes, a Caravana Rolidei,
cruza de caminhão todo o sertão nordestino
em direção à floresta amazônica, saindo de
Piranhas, em' Alagoas, até Altamira daí se
deslocando para Belém e em seguida para
Brasília. Diegues, o realizador de Xica da
Silva e de Chuvas do Verão, segue a viagem
ao mesmo tempo interessado em retratar o
que se passa com os artistas ambulantes
(que encontram público cada vez menor nas
cidades que contam com televisão) e o que se
passa com as pessoas que eles encontram ao
acaso no meio da viagem. Candidato à
Palma de Ouro no Festival de Cannes, 1980.

OS SETE GATINHOS (brasileiro), de Neville
D'Almeida. Com Antônio Fagundes, Ana
Maria Magalhães, Lima Duarte, Cristina
Ache, Ary Fontoura, Regina Case, Sady Ca-
bral, Sura Berditchevsky, Maurício do Valle,
Thelma Reston, Cláudio Corrêa e Castro e
Sônia Dias. Jóia (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 15h30m, 17h40m, 19h50m,
22h. Jacarepaguá Auto-Cine 2 (Rua Cândido
Benicio, 2.973 — 392-6186): 20h, 22b. (18
anos). Adaptação da peça de Nelson Rodri-
gues (estreada em 58 no Rio). O processo de
desintegração de uma família do Grajaú:
Seu Noronha, contínuo da Câmara dos De-
pulados; a mulher, solitária; as filhas, em
sua maioria vivendo longe do controle dos
pais — mas todos concordando com a pureza
de Silene, a caçula. A crença na pureza e na
virgindade de Silene é algo transcendental
para o pai — um valor em torno do qual a
menor dúvida lhe parece ignóbil e ameaça
de tragédia.

••
ALÉM DO SILÊNCIO (Voices), de Robert Mar-
kowitz. Com Michael Ontkean, Amy living,
Alee Rocco, Barry Miller, Hebert Berghof e
Viveca Lindfors. Studio-Copacabana (Rua
Raul Pompéia, 247-8900), Cirwma-3 (Rua
Conde de Bonfim, 229): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h (livre). Jovem cantor ambicioso de um
night-club de Hoboken, Nova Jersey, encon-
tra uma garota surda-muda que espera se
tornar bailarina profissional. Eles animam o
espírito de cada um deles e encorajam um ao
outro a buscar, separadamente, seus sonhos
artísticos. Produção americana.

ZABRISKIE POINT (Zabriskie Point), de Mi-
chelangelo Antonioni. Com Mark Frechette,
Daria Halprin e Rod Taylor. Palácio-1 (Rua do
Passeio, 38 — 240-6541): 14hl5m,
16h30m, 18h45m, 21 h. (18 anos). O primei-
ro filme realizado por Antonioni nos EUA,
1969, estréia no Brasil com uma década de
atraso, em conseqüência de proibição da
Censura. Produção de Cario Ponti para a
Metro. Entre os protagonistas, um realizador
de grandes empreendimentos imobiliários,
sua secretária e um jovem radical que rouba
um avião. A jovem encontra afinidades
imediatas com o rapaz eadere às suas idéias
de contestação social.

••
MOMENTO DE DECISÃO (The Turning Point),
de Herbert Ross. Com Anne Bancroft, Shirley
MacLaine, Mikhall Baryshnikov, Leslie Brow-
ne e Tom Skerritt. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932), 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. (14 onos). História passada nos
bastidores do bale, com duas protagonistas
femininas: uma fez carreira e começa a
sentir a aproximação da fase de declínio, a
outra, grande amiga, deixou a carreira para
casar e vê a filha dedicar-se do bale com
entusiasmo. Filme americano. Reapresen-
toçõo.

••
O COMBOIO DO MEDO (Wages of Fear), de
William Friedkin. Com Roy Scheider, Bruno
Cremer, Francisco Rabal, Amidou e Ramon
Bier. Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 —
229-1222): 15h, 17h, 19h, 2!h. (18 anos).
Aventura de suspense, baseada no livro de
George Arnaud, já filmado, no cinema fran-
cês, sob direção de Clouzot. Um terrorista
árabe, um negociante francês e um ladrão
americano, mal sucedido em seus golpes,
refugiam-se em Porvenir, cidade latino-
americana situada numa região pantanoso,
onde convivem — sob domínio de uma
empresa americana — bandidos internacio-
nais e nativos tiranizados. Os três fugitivos,
mais um alemão anti-semita e um aventu-
reiro local, aceitam missão quase suicida
(liquidar incêndio em um campo de petróleo)
a fim de ganhar um prêmio em dinheiro e
escapar de Porvenir. Produção americana.
Reapresentação.

EMMANUELLE, A VERDADEIRA (Emmanuel-
le), de Justi Jaeckin. Com Sylvia Kristel,
Floriano Cuny, Marika Green, Daniel Sarky e
Jeanne Colletin. Pathé (Praça Floriano, 45 —
— 220-3135): de 2a a 6o, às lOh, 12h, 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. Art-Copacabana (Av. Copa-
cabana, 759 — 235-4895), Art-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 406 — 288-6898), Art-
Madureira (Shopping Center de Madureira),
Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 281-3628), Stúdio-Paissandu (Rua
Senador Vergueiro, 35 — 265-4653): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h, Jacarepaguá Auto-Cine
1 (Rua Cândido Benicio, 2973 — 392-6186):
20h, 22h. Olaria: 15h, 17h, 19h, 21 h. Sexta
e sábado sessões à meia-noite, no Art-
Copacabana. (18 anos). Produção francesa
de 1974, proibida no Brasil e agora liberada
com pequeno corte. O filme é baseado no
livro de Emmanuelle Arsan (escrito em 1957
e proibido na França). Emmanuelle, 19 anos,
é mulher do diplomata francês em Bangkok,
onde chega para tomar posse do suntuoso
palacete onde irá morar. Assediada por
membros da colônia francesa local, ela se
transforma numa presa cobiçada tanto por
homens como mulheres.

O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro), de Wal-
ter Hugo Khouri. Com Sandra Bréa, Roberto
Maya, Helena Ramos, Serafim González,
Kate Lyra, Aldine Muller e Rossana Ghessa.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 220-
1783), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonse-
ca, 54 — 390-2338): 12h50m, 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m.Roxi(Av.Copa-
cabana, 945 — 236-6245), Ópera-1 (Praia
de Botafogo, 340—246-7705), Carioca (Rua
Conde de Bonfim, 338—228-8178), Rosário
(Rua Leopoldina Rego, 52 —' 230-1889),
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 -275-4546):
15h, 17hl0m, 19h20m, 21h. Santa Alice
(Rua Barão de Bom Retiro, 1.095 — 201-
1299): de 2o a 6o, às 17hl0m, 19h20m,
21h30m. Sábado e domingo, a partir das
15h. (18 anos). Marcelo, membro da alta
burguesia e herdeiro da empresa paterna, é

um quarentão aparentemente cínico e desi-
ludido. Encontra-se, depois de muitos anos,
com um amigo, Luciano, e relembram suas
situações conjugais. Luclano declara-se em
"liberdade vigiada" e Marcelo em "prisão

livre." No dia seguinte, Marcelo recebe Lu-
ciano em seu apartamento de cobertura,
mantido apenas para encontros amorosos.

O TORTURADOR (Brasileiro), de Antônio
Calmon. Com Jece Valadâo, Vera Gimenez,
Otávio Augusto, Rejane Medeiros, Rodolfo
Arena e Ary Fontoura. Coral (Praia de Botafo-
go, 316 —.246-7218): de 2° o 6o, às lóh,
18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Palácio (Campo Grande), Vitória
(Bangu): 15h, 17h, 19h, 21 h. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a 6o,
às 12h30m, 15h50m, 19hl0m. Sábado e
domingo, às 14hl0m, 17h30m, 19li25m.
Programa complementar no Rex: O Dragão
Nunca Morre. (18 anos). Dois mercenários
partem para um país imaginário do América
do Sul, Carumbaí, para capturarem um
criminoso de guerra nazista, condenado em
Nuremberg. A região está agitada por movi-
mentos revolucionários e com a prisão de um
grupo de guerrilheiros os acontecimentos se
precipitam.

MUITO PRAZER (Brasileiro), de David Neves.
Com ítala Nandi, Antônio Pedro, Cecil Thiré,
Otávio Augusto, Betty Van Wien, Vera Barro-
so e participação especial de Nelson Cava-
quinho. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ri-
beiro, 502 — 255-2908): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h, (16 anos). Três arquitetos e três
pivetes trabalham frente a frente em um
cruzamento de tráfego da Zona Sul. Os
arquitetos observam as atividades dos pive-
tes e estes, ao mesmo tempo, são observado-
res dos arquitetos. Esta relação influencia os
conflitos domésticos e existenciais dos arqui-
tetos. Reapresentação.

O CÍRCULO DE FERRO (Circle of Iron), de
Richard Moore. Com David Carradine, Chris-
topher Lee, Jeff Cooper, Roddy McDowall e
Eli Wallach. Programa complementar: Bruce
Lee, o Imortal. Orly (Rua Alcindo Guanabara,
21): de T a 6a, às 10h30m, 14h, 17h30,
19h20m. Sábado e domingo, a partir das
14h. (14 anos). David Carradine, populariza-
do pela série Kung Fu, na televisão, faz
quatro papéis diferentes nessa produção cujo
argumento teria sido escrito para o falecido
Bruce Lee. Aventura de lutas marciais. Rea-
presentação.

SEMENTE DO DIABO (Prophecy), de John
Frankenheimer. Com Talia Shire, Robert Fox-
worth, Armand Assante, Richard Dysart, Vic-
toria Racimo e George Clutesi. Metro Boavis-
to (Rua do Passeio, 62—240-1341), Barone-
sa (Rua Cândido Benicio, 1.747 — 390-
5745): 14h, 16h20m, I8h40m, 21 h. Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães
286 — 255-2610), Condor Largo do Macho-
do (Largo do Machado 29 — 245-7374):
14h20m, I6h40m, 19h, 21h20m. América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-4519):
15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m. Art-Méier
(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Astor (Rua Ministro
Edgar Romero, 236): 14h50m, 17h, 19hl0m,
21h20m. (Manos). Médicosanitarista ame-
ricano é enviado às florestas de Maine, onde
deve conduzir pesquisa ecológica sobre o
impacto da indústria madeireira sobre o
meio ambiente. Juntamente com sua esposa,
grávida, confronta-se com uma série de
terríveis misteriosos acontecimentos e ambos
colocam a própria vida em perigo ao tenta-
rem descobrir a causa. Produção americana.

MASSACRE DA GUIANA (Guyano —Crime
of th» Cenrury), de René Cardona Jr. Com
Stuort Whitman, Gene Barry, John Ireland,
Joseph Cotten, Brodford Dillmon e Jennifer
Ashley. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2
— 220-3835), Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
422 — 288-4999), Imperator (Rua Dias do
Cruz, 170 - 249-7982), Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 14h,
16h20m, 18h40m, 21 h. Copacabana (Av.
Copacabana, 801 — 255-0953). Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048),
lido-1 (Praia do Flamengo, 72—245-8904):
14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m. (14
anos). O filme relata acontecimentos verídi-
cos ocorridos em novembro de 1978, quando
homens, mulheres e crianças cometeram
suicídio coletivo em Johnsontown, na Guia-
na, exortados pelo reverendo Jim Jones, que
pouco antes matara numa emboscada o
deputado californiano Lee Ryan, qus estava
investigando a seita devido a queixas dos
parentes dos membros dessa congregação.
Produção americana.

A CLASSE OPERÁRIA VAI PARA O PARAÍSO
(La Classe Operaria Va in Paradiio), de Elio
Petri. Com Gian Maria Volonté, Mariangela
Melato, Gino Pernice, Luigi Diberti, Donato
Caslellaneta e Salvo Randone. Caruso (Av.
Copacabana, 1 326 — 227-3544): 14h, lóh,
18h, 20h, 22 (16 anos). Produção italiana de
1972. No Brasil, o filme chegou a ser exibi-
do, depois foi censurado e agora novamente
liberado. Massa (Gian Maria Volonté) traba-
lha numa fábrica e é considerado operário-
padrão, chegando a ser hostilizado pelos
colegas. Mas, depois de um acidente onde
perde um dedo da mão, sua atitude na
fábrica muda radicalmente ao ver o gesto de
solidariedade dos companheiros. Aos poucos
torna-se militante radical acabando por ser
demitido. Novamente os companheiros mos-
tram solidariedade, começando um movi-
mento para sua readmissão, com uma série
de passeatas e greves.

TRINITY E SEUS COMPANHEIROS - De
Damiano Damiani. Com Terence Hill, Miou-
Miou, Robert CharleboiseKlausKinski. Pala-
cio-2 (Rua do Passeio, 38 - 240-6541):
13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. Scala (Praia de Botafogo, 320 —
246-7218): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (Livre).
Trinity chega a uma cidade e provoca conflito
com bando de desocupados, chegando a
duelar com o pistoleiro mais temido da
região. Depois, espalha o boato sobre a
existência de uma mina de ouro na terra dos
índios, provocando a cobiça de um coronel
da cavalaria. Produção americana.

ESSAS DELICIOSAS MULHERES (Brasileiro),
de Ary Fernandes. Com Claudete Joubert e.
Paulo Ramos. Studio-Catete (Rua do Catete,
228 — 205-7194): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
[18 anos). Adistribuidora não forneceu infor-
mações sobre o filme. Reapresentação.

O DRAGÃO NUNCA MORRE (The Dragon
Dies Hard), de Dick Randall. Com Bruce Lee.
Programa complementar: O Torturador. Rex
(Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a
6a, às 12h30m, 15h50m, 19hl0m. Sábado e
domingo, às 14hl0m, 17h30, 19h25m. (14
anos). Anunciado como retrospecto da vida
de Bruce Lee, campeão de lutas morciois e
ídolo dos filmes de Kung Fu. Reapresen-
tação.

BRUCE LEE, O IMORTAL (The True of Death),
de Steve Harries e Chien Ten Tai. Com Bruce
Lee, Shou Lung e Alice Meyer. Programa
complementar: Círculo d» Ferro. Orly (Rua
Alcindo Guanabara, 21): de 2o a 6o, às
10h30m, 14h, 17h30m, 19h20m. Sábado e
domingo, a partir das 14h. (18 anos). Produ-
ção chinesa de Hong Kong. Reapresentação.

II MOSTRA DE AUDIOVISUAIS - Exibição
de The Show Must Go On, de Paulino Cabral
de Mello, Chancelaria, de J. P. Guimarães,
Carnaval, a Cor do Sonho, de Edson Meireles
e A Luta pela Tradição dos índios Canela, de
Luiz Cláudio Marigo. Hoje, às 12h, 15h, 17h,
na Galeria de Fotografia da Funarte, Rua
Araújo Porto Alegre, 80.

Grande Rio
NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — O Torturodor, com
Jece Valadâo. Às 17h, 19h, 21 h. Sábado, a
partir das 15h. (18 anos). Até sábado.

BRASIL — O Convite ao Prazer, com Roberto
Maya. Às 15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos). Até
domingo.

CENTER (711 -6909) — O Massacre da Guia-
no, Com Stuart Whitman. Às 14h30m,
16h50m, 19hl0m, 21h30m. (14 anos). Até
domingo.

CENTRAL (718-3807)—O Convite ao Prazer,
com Roberto Maya. Às 12h50m, 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. (18 anos). Até
domingo.

CINEMA-1 (711-1450) — O Convite ao Pra-
xer, com Roberto Maya. Às 15h, 17h!0m,
19h20m, 21h30m. (18 anos). Até domingo.

ÉDEN (718-6285) — Semente do Diabo, com
Talia Shire. Às 12h50m, 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. (14 anos). Até sábado.

KARAÍ (718-3346) — Emmanuelle, a Verda-
deira, com Sylvia Kristel. Às 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Até domingo.

NITERÓI (719-9322) — Emmanuelle, a Ver-
dodeira, com Sylvia Kristel. Às 13h30m,
15h30, 17h30m, 19h30m, 21h30m. (18
anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (2659) — O Massacre da
Guiana, com Stuart Whitman. As 14h,
16h20m, 18h40m, 21h. (14 anos). Até sá-
bodo.

PETRÓPOLIS (2296) — Emmanuelle, o Ver-
dadeira, com Sylvia Kristel. Às 15h, I7h.
19h, 21 h. (18 anos). Até domingo.

CASABLANCA — Cinzas no Paraíso, com
Richard Gere. Às 15h30m, 17h3"0m,
19h30m, 21 h30m. (14 anos). Até domingo.

TERESOPOLIS

ALVORADA (742-2131) — Trinity • Seus
Companheiros, com Terence Hill. De 4° a 6a,
às 15h, 21 h. Sábado, às 15h, 20h, 22h.
(Livre). Até sábado.

Curta-Metragem
O GUARDA-CHUVA VERMELHO — De Lyglo
Pape. Cinema: Condor Copacabana.

ART-NOUVEAU — De Fernando Coni Cam-
pos e Sérgio Sanz. Cinema: Ricamar.

FUTEBOL 3°—MEIO DE VIDA — De Roberto
Moura. Cinema: Studio-Tijuca.

SCLIAR: O HOMEM E SUA PINTURA - De
Ruy Santos. Cinemas: Metro Boavista • Con-
dor Largo do Machado.

INSOLÊNCIA
Bruni-Tijuca.

De Mariza Leio. Cinema:

MAJOR COSME DE FARIAS... O ULTIMO
DEUS DA MITOLOGIA BAIANA — De Júlio
Romiti. Cinema: Baronesa.

ENEIDA — De José Maria Bezerrll. Gnemar
Jacarepaguá Auto-Cine 1.

Show
DE REPENTE...FKOU SÉRIO —Show com o
grupo Mantra—Mistério Crescente, formado
por Álvaro Mota, Fernando Fernandes, Lelé
Alves e Mônica Couto (voz), Bruno (percus-
são), Edgar (baixo) e Luiz Sormonho (guitarra
e voz). Direção de Jorge Roberto Borges.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 de
5o a dom., às 18h30m. Ingressos a CrS 70.
Até domingo.

CANTO CRESCENTE—Show do cantor Emílio
Santiago acompanhado de Darci de Paula
(plano), José Carlos (guitarra), Herber Calura
(baixo), Desio Miranda (bateria) e Marecelo
Salazar (percussão). Direção de Arthur Laran-
jeira. Sala Funarte, Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 4° a sáb., às 21 h. Ingressos a CrS 100
Até dio 7 de junho.
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COMO FOI QUE VOCÊ CONSEGUIU CHE-
GAR ATE AQUI — Show dos cantores e
compositores César Costo filho e Paulino
Soares. Teatro Casa Grande, Av. Afrânio de
Melo Franco, 2PS (239-4046). De 4° a dom.,
às 21h30m. Ingressos 4a, 5a e dom., a CrS
1.50, e Cr$ 100, estudantes, e 6o e sáb., a CrS
200. Até dia 8 de junho.

O AMOR E A RELATIVIDADE — Show do
cantor, compositor e violonista Toinho Sena
acompanhado de Didito (guitarra), Ricardo
Amaury (baixo), Paulo Malaguti (piano),
Áurea Regina (flauta), Nilton Amaral (violi-
no), André Tandeta (bateria), José Mário-
Sena (percussão) e José Roberto S. Paulo
(violão). Teatro Ipanema, Rua Prudente de

Morais, 824 (247-9794). De 3° a dom., às
21 h. Ingressos a CrS 200. Até domingo.

NEGRA ELZA — Show de lançamento do Lp
da cantora Elza Soares acompanhada por
Ivan Boticelli (piano), José Paulo Miranda
(cavaquinho e bandolim), Hélio Silva (ritmis-
ta), Theomar Ferreira (bateria), Romildo Car-
doso (baixo) e Maynto (percussão). Direção
de Gerson Alves. Teatro Carlos Gomes, Pça
Tiradentes (222-7581). De 3a adom, às 19h.
Ingressos de 3a a 5°, a CrS 100.6o, sábado e
domingo, a Cr$ 150. Até domingo.

XANGÔ DA MANGUEIRA APRESENTA A VE-
LHA GUARDA DA MANGUEIRA—Show com
a participação do conjunto Exporta Samba.
Direção de Jorge Coutinho. Sala Funarte, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3° a sáb., às
18h30m. ingressos a Cr$ 50. Até sábado.

ZUMBIDO — Show do cantor e compositor
Paulinho da Viola. Teatro João Caetano, Pça.
Tiradentes (221-0305). 4a, 5°, sabe dom, às
21 h30m. Ingressos 4o, 5a e dom, a Cr$ 200 e

No Teatro
Casa Grande
show dos
cantores,
compositores e
instrumentistas
César Costa
Filho e
Paulinho
Soares

CrS 150, estudantes, sáb., a CrS 250. Até
domingo.

SAUDADE DO BRASIL —Show da cantora
Elis Regina com participação de 11 atores e
bailarinos e acompanhamento do banda
formada por César Camargo Mariano (tecla-
dos), Sérgio Henriques (teclados), Nono
(trumpete), Faria (trumpete), Bangla (sax),
Lino Simão (sax), Paulo (flauta), Chiquinho
Brandão (flauta), Chacal (percussão), Natom
(guitarra), Kzam (baixo), Bocato (trombone) e
Sagica (bateria). Dir. Ademar Guerra, dir.
musical e arranjos de César Camargo Maria-
no, coreografia de Marika Gidali, figurinos
de Kalma Murtinho, cenário de Marcos Flaks-
man e programação visual de Carlos Verga-
ro. Canecão,, Av. Wenceslau Brás, 215 (295-
3044 e 295-9747). 4a e 5o, às 21 h30m, 6o e
sáb., às 22h30m, e dom., às 20h30m. In-
gressos a CrS 400.

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME —.
Show do humorista Jô Soares. Texto de Jô

Soares, Millôr Fernandes, Armando Costa e
José Luís Archanjo. Cenário e iluminação de
Adindo Rodrigues. Direção de Jô Soares.
Direção musical de Edson Frederico. Teatro
da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 4° a 6a, às 21 h30m, sáb., às 20h30m e
22h30m dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4o
a dom. a Cr$ 300, e vesp. de dom. a CrS
300, e Cr$ 150, estudantes.

GAY GIRLS — Revista musical com Nelia
Paula, Veruska, Mario Leopoldina, Ana Lu-
pez, Theo Montenegro, Stella Stevens e La
Miranda. Teatro Alasca, Av. Copacabana,
1241. De 3° a 5a e domingo, às 21 h30m. 6o e
sob., às 22h. Ingressos de 3a a 5a, e dom., a
Cr$ 200 e Cr$ 150, estudantes, 6°, a CrS 200
e sáb., o CrS 250.

MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO N°2 —Show
de travestis, com texto e direção de Brigitte
Blair. Com Marlene Cosanova, Camile, Alex
Mattos e outros. Teatro Senador (R. Senador
Dantas, 13 — (220-5033). De 3o a sáb, às
21 h. Domingo, às 18h, 21h. Vesperal de 5o-,
às 17h. Ingressos de 3o a 5° a CrS 200 e Cr$
100 (estudantes). 6o, sábado e domingo, a
CrS CrS 200.

EXTRA
CIRCO ORLANDO ORFEI — Leões e cavalos
amestrados, acrobatas, contorcionistas, gi-
nastas, trapezistas e outras atrações. Praça
Onze (221-5531). 3o, 4o e 6°,às 21h, 5o às
15h e 21 h. Sábado, às 15h, 18h e 21 h.
Domingos e feriados, às 1 Oh, 15h, 18h, 21 h.
Ingressos no geral a CrS 120 e Cr$ 60
(menores), na lateral a CrS 150 e Cr$ 80
(menores), central a Cr$ 180 e CrS 100
(menores), cadeira sem número a CrS 220 e
Cr$ 130 (menores), cadeira numerada a CrS
250 e Cr$ 150 (menores) e camarote a Cr$
300 por pessoa. Os ingressos estão à venda
no local, Mercadinho Azul e Guanatur (256-
2383 e 255-1271.

Musica
ARTHUR MOREIRA LIMA—Recital dopianis-.
Ia. Programa: 18 Noturnos, de Chopin.
IBAM, Lgo. do IBAM, 1, Humaitó. Hoje, às
21 h. Entrada franca.

CONJUNTO MÚSICA ANTIGA DA RÁDIO
MEC — Recital sob a regência do maestro
Borislav Tschorbow. No programa, peças de
Handel, Telemann, Purcell, Daquin, Scarlarti
e Franck. Museu Nacional de Belas-Artes,
Av. Rio Branco, 179. Hoje, às 18h. Entrada
franca.

LÚCIA DITTERT E SEBASTIÃO GONÇALVES
— Recital de canto e trompete. Ao piano
Lydia Podorolski. Salão Henrique Oswald,
Escola de Música da UFRJ, Rua do Passeio,
98. Hoje, às 17h30m. Entrada franca.

GRUPO PRO-ARTE DE SÃO PAULO—Recital
do grupo formado por Margarida Borghoff,
Edmund Raas, Renata Braunwieser e Gilson
Barbosa. No programa, obras de Teleman,
Poulenc, Hindemth, Patápio Silva, Roussel e
outros. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isa-
bel, 400. Hoje, òs 17h30m. Ingressos a
Cr$30.

TEATRO DE ÓPERA DO RIO DE JANEIRO -
Apresentação dos trechos líricos de.- Verdl,
Puccini, Bizet, Carlos Gomes, Rossini, Mozart,
Massenet, Helmer e outros. Solistas: Nanito
Lutz, bidê Mendonça Corrêa, Creusa Kost,
Isabel Porciúncula, Lygina Pinho e Belkiss
Campos (sopranos), Nicolino Cupello Amauri
René e Hercilio Pinto(tenores)e João Castelo,
Jonas Travassos e Valdir de Paula (baríto-
nos). Salão Nobre do Automóvel Club, Ruo

do Passeio, 90. Hoje, às 20h30m. Entrada
franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA DA ESCOLA DE
MUSICA DA UFRJ—Concerto sob a regência
do maestro Roberto Ricardo Duarte. Solistas:
Eduardo Monteiro das Neves (flautim) e
Tama Corrêa (piano). Salão Leopoldo Mi-
guez, Escola de Música da UFRJ, Rua do
Passeio, 98. Amanhã, às, 17h30m. Entrada
franca.

FÁTIMA ALEGRIA EILZE TRINDADE — Recital
de canto e piano: Programa: Frauenliebeund
Leben, de Schumann e Die Schone Mullerm,
de Schubert. Auditório da Sondotéeniea, Lgo.
dos Leões, 15, Humaitá. Amanhã, às 21 h.
Entrada franca.

SÉRIE VESPERAL — Recital do pianista Ama-
ral Vieira. Programa: Sonata em Mi Bemol
Maior Hob. 52, Haydn, Sonata n" 2, em Sol
Menor Op. 22, de Schumann, Sonata em Si
Menor, de Liszt e Sonata n° 3 Op. 46, de
Kabalevsky. Sala Cecília Meireles, Lgo. da
Lapa, 47. Amanhã, às !8h30m. Ingressos a
Cr$40 e Cr$20.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —
Concerto sob a regência do maestro Isaac
Karabtchevsky. Programa: Hexaflora. de Al-
meida Prado, Concerto n° 4, para Plano e
Orquestra, de Beethoven (solista Nelson Frei-
re) e Sinfonia n° 6, Patética, de Tchaikovsky.
Teatro Municipal (263-17)7). Sábado, às
16h30m. Ingressos a CrS 300, frisa e cama-
rote, a CrS 500, poltrona e balcão nobre, a
CrS 350, balcão simples, a CrS 200, galeria
e a CrS 100, estudantes.

GRAÇA ALAN — Recital do violonista, inter-
pretondo peças de Bittner, Weiss, Bach, Fer-
nando Sor, Villa-Lobos e outros. Teatro Vera
Janacopoulos, Rua Xavier Sigaud, Urca, Sá-
bado, às 20h30m.
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Televisão
Manhã

7.25
30
45

- Mobral
-Telecurso 2° Grau.
-TVE
-O Despertar da- Fé.
gioso.

Reli-

8.00 0
15 @

30

45 E

Telecurso. 2o Grau (reprise).
Jesus, a Verdade que Liber-

Ia. Religioso.
Globinho (reprise).
Sitia do Pica-Pau-Amarelo.

A Sacizada. Reprise.
Inglês com Fisk.

9.00 _3 — Programa Missionário.
[_ — TV Mulher. Programa opres.

por Marilia Gabriela e Ney
Gonçalves Dias.

30 d] —Caminhos da Vida. Reli-
gioso.

45 B —Clube dos 700. Religioso.

10.00 to
15 E

30 [O
45 0

11.00 0
15 Êj
15 m
3o m

Nossa Terra Nossa Gente.
Programa Henrique Lauffer.

Variedades.
Xénia. Programa feminino.
Pullman Jr. Reprise.

45

Cozinhando com Arte.
Panorama Pop.
Ginástica

-Jornal da Manhã.
Muito Prazer Doutor.

-Jornal do Rio. Noticiário.
- Rhoda. Seriado.

Tarde
12.00 0 — Globo Cor Especial: Ursuate

Cia e Tutubarão.
O — A Pantera Cor-de-Rosa. De-
_ senho.

15 21 —Guerra, Sombra e Água
Fresca. Seriado.

G_! — Aqui e Agora. Música e notí-
cias.

30 _3 — Maguila, o Gorila. Desenho.
45 CO — Bandeirantes Esporte. Noti-

ciório esportivo.

1.00 am
o15 a

o
35 m
50 rsj

Globo Esporte.
Primeira Edição — Noti-
ciário.
Ben, o Urso Amigo. Seriado.
Hoje. Noticiário e entrevistas
com Sônia Maria e Lygia
Mario.

30 H] —Programa Roberto Milost.
Noticiário social.
Johnny Quest. Desenho.
Programa Edna Savaget. Fe-
minino.
Vale a Pena Ver de Novo —
Hoje: Dona Xepa.

2.00 0 — Dom Pixote. Desenho.
30 0 — Ligeirinho e Seus Amigos.

Desenho.
[_ —Especial com Roberto

Carlos.

3.00 El —Matinê. Filme: Com Milhões
e Sem Carinho.

O —O Pica-Pau. Desenho.
30 O —A Família Dó-Ré-Mi. De-

senho.
45 d] — Uma Data Para Lembrar —

Hoje: Ecologia

Papa-Léguas. Desenho.
-Ginástica. Com Yara Vaz.

Desenhos: Pernalonga e Po-
peve.
Beleza e Dureza. Desenho.
Telecurso 2° grau.Sessão Aventura. Super-

Homem.

4:00 0
15 m
3o m

0
45 1

El

5.00 S

®
0

15 1

ES
30 El

0
40 m
45 rj

Curso de Mecânica do Auto-
móvel.
Pullman Jr. Infantil.

-Smokey, o Guarda Legal.
Desenho.
Era Uma Vez. Programa in-
fantil. Hoje: Os Três Porqui-
nhos Pobres, de Érico Verís-
si mo.

-Globinho. Infantil.
Sítio do Pica-Pau-Amarelo.
Hoje: A Rainha das Abe-
lhas.
A Turma do Pica-Pau. De-
senho.

-Atenção. Jornalístico.
Turma do Lambe-Lambe. In-
fantil com Daniel Azulay.
Emergência. Seriado.

Noite
6.00 Ü] — Olimpíada da Música Po-

pular.
El —Marina —Novela de Wilson

Aguiar Filho, inspirada no
livro de Carlos Heitor Cony.

Direção de Herval Rossono.
Com Denise Dummont, Cor-
los Zara, Lauro Corona, Os-
waldo Loureiro e outros.

15 O — Popeye — Desenho
45 m —Sítio do Pica-Pau-Amarelo.

Não Era Uma Vez.
B — Atenção. Noticiário.
0 — Sessão Aventura. Hoje:

Tarzã.
50 El —Jornal das Sete. Telejqrnal

local,
B — Pé-de-Vento. Novela de Be-

nedito Ruy Barbosa. Dir. de
Arlindo Silvo. Com Nuno
Leal Maia, Beth Mendes,
Dionísio Azevedo e Ester
Góes.

40 m -
45 [1. -

berto Brago. Direção de Ro-
berto Talma e Paulo Ubiro-
fon. Com Regmaldo Faria, ,
Betty Faria e Raul Cortez.
Jornal Bandeirantes.
Telecurso 2° Grau.

9.00 B — Arte de A a Z.
-Quinta no Cinema. Filme: O

Morro dos Ventos Uivantes.
As Mais Mais. Musicol.
Sessão das Nove — Filme a
programar.
Casal 20. Seriado.

11
0

10 0

7.00 0

[3
20 B

40 B
45 B

0
50 0

Chega Mais. Novela de Car-
los Eduardo Novaes e Walter
Negrão. Dir. de Walter Cam-
pos. Com. Sônia Brago, Toni
Ramos, Renato Sorrah, Rosa-
mario Murtinho, Osmar Pra-
do e outros.

-Jornal Tupi. Noticiário.
-Joãoda Silva. Novela didá-

tica.
-Atenção. Noticiário.

O Todo-Poderoso. Novela
de Clovis Levy e José Safiot-
ti. Com Eduardo Tornaghi,
Jorge Dória e Kate Hansen.

-Mister Magoo. Desenho.
-Jornal Nacional. Telejornal.

10.00 B — Moacir Franco Show. Mu-
sical.
1980. Jornalístico.
Minuto Olímpico.
Carga Pesada Hoje: Frete

de Retorno, de Domingos de
Oliveira.

ii.oo b
0

05

15
35

• Momento — Hoje- Pernam-
buco.
Informe Financeiro. Noti-

ciário.
Atenção. Noticiário.

-Cannon. Seriado.
Os Justiceiros. Seriado.
Os Executivos — Seriado.

-Jornal da Globo. Noticiário.
-Sessão Western. Filme: Ne-

vada Smith.

8.00 0

B
0

15 0

Sessão Bangue-Bangue. La-
redo. Seriado.

-A Conquista. Novela didá-
tica.
A Viagem. Novela. Reprise.

-Água Viva. Novela de Gil-

Madrugada
0.00 0—0 Brasil de Todos Nós. Jor-

nalístico.

0.05 B —Cinema na Madrugada —
Hoje: Joe Kidd

Os filmes de hoje

UMA 

das histórias de amor
mais fascinantes da lite-
ratura universal, O Morro
dos Ventos Uivantes teve
uma versão famosa em 39,
que consagrou Laurence

Olivier e Merle Oberon, intérpretes
perfeitos dos angustiados amantes
criados pela imaginação de Emily
Bronte, a mais sensível de três irmãs
notáveis que legaram ã Grã-
Bretanha, e por extensão ao mundo,
uma obra pequena, mas de valor im-
perecível. A primeira vista, poderia
parecer heresia falar em superação
desse clássico de William Wyler, o que
de fato nã acontece, mas Robert Fuest
chega perto, ajudado pelo expressivo
desempenho de Anna Calder—
Marshall, que faz uma Cathy arreba-
tada e impulsiva. Como Heathcliff, Ti-
mothy Dalton fica aquém de Olivier,
que fez dele a imagem de um homem
consumido por seus demônios mas
nâo destoa e tem a seu favor uma
máscara que se ajusta ao seu tortura-
do personagem. Filmado no próprio
Yorkshire, onde a autora situou a his-
tória, o que contribui para maior au-
tenticidade. Wuthering Heights peca
pelo ritmo ágil, em constraste com um
drama intimista que exigia menor dis-
persão da atenção e acima de tudo
por nào ter conseguido captar aquele
clima de paixão obsessiva que Wyler
soube tào bem criar nos estúdios de
Samuel Goldwyn. Por falta de infor-
maçôes da emissora, deixamos de pu-
blicar a sinopse do filme das 21h do
canal 11. (HUGO GOMEZ)

COM MILHÕES
E SEM CARINHO

TV Bandeirantes — 15h
(The Millionairess) — Produção britâni-
ca de 1960, dirigida por Anthony As-
quith. Elenco: Sophia Loren, Peter Sei-
lers, Vittorio De Sica, Alastair Sim, Den-
nis Price, Gary Raymond, Noel Purcell,
Alfie Bass. Colorido.
** Com a morte do pai, Epifãnia (Lo-
ren) se torna a mulher mais rica do
mundo, mas seu problema é encontrar
um homem capaz de transformar 50 ti-
bras em mil, ao final de um ano, seguin-
do instruções paternas, demonstrando
assim capacidade para administrar os
bens de sua futura mulher. Baseado em
peça de Bernard Shaw.

O MORRO
DOS VENTOS UIVANTES

TV Tupi — 21h
(Wuthering Heights) — Produção brita-
nica de 1971, dirigida por Robert Fuest.
Elenco: Anna Calder-Marshall, Timothy
Dalton, Harry Andrews, Pamela Browne,
Judy Cornwell, lan Ogilvy. Colorido.
*+* Apaixonada desde a adolescèn-
cia por Heathcliff (Dalton), um enjeitado
que seu pai trouxe para casa, mas trata
como um criado, Cathy (Marshall) aceita
a corte de um jovem bem-nascido e por
uns tempos vive feliz. Quando o antigo
namorado se casa com sua cunhada, por
vingança, é atormentada por remorsos e
procura reparar o mal. Baseado em livro
de Emily Brontê.
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Sophia Loren
em Com Milhões e

sem Carinho (canal 7, 15h)

NEVADA SMITH
TV Globo — 23h35m

(Nevada Smith) — Produção norte-
americana de 1966, dirigida por Henry
Hathaway. Elenco: Steven McQueen,
Karl Malden, Brian Keith, Suzanne Pie-
shette, Arthur Kennedy, Janet Margolin,
Raf Vallone. Colorido.
*** Para vingar a morte do pai, as-
-assinado por três bandoleiros (Kenne-
dy, Malden, Landaul. o mestiço Max
Sand (McQueen), treinado por um pisto-leiro errante (Keith) e auxiliado poruma índia (Margolin) e sua namorada
(Plashette), vai eliminando um por um.

JOE KIDD
TV Bandeirantes — 0h05m

(Joe Kidd) — Produção norte-americana
de 1972, dirigida por John Sturges. Elen-
co: Clint Eastwood, Robert Duvall, John
Saxon, Don Stroud, Stella Garcia, Paul
Koslo, Gregory Walcott, James Wain-
right. Colorido.
*#* Depois de salvar o juiz do povoa-
do de Sinola das mãos de enfurecidos
mexicanos-americanos, um bèbedo
(Eastwood) resolve participar da caça
aos rebeldes liderados por Luis Chama
(Saxon), mas posteriormente reconhece
a procedência do protesto e se passa
para o seu lado.

As novelas
Marina, TV Globo, 18h05m — Ivan diz ao
pai que fora demitido por ter sido honesto
com uma aluna, por queixa do pai de Ana,
que soube do namoro. Mário chega tarde
em casa sem fome, por mais uma coisa ter
dado errada. Ivan fala de sua frustração a
José: náo ter recursos para adotar a equi-
taçáo como esporte. José diz que continua
escrevendo contos. Estêvão fala aos com-
padres de seu temor por Marina vir a saber
do passado no Rio de Janeiro. Soninha
ganha um cavalo de presente do pai de
Marina. Vera discute com Marcelo que nào
a quer como co-piloto no pega e nem vai
buscar o pai no aeroporto. Marina, triste,
despede-se dos alunos. Na praia, encontra
Tonho a quem acaricia, chorando. O pega
tem inicio. Marcelo está na frente, mais
adiante, a policia o interrompe.
Chega Mais, TV Globo, 19h - Léa afirma a
Gely que apenas se esquecera de falar
sobre Tom. Gely diz para ela jogar limpo
se ainda o quiser. Tom se despede de
Conceição, pensando em Rosa, que nào
fala com ele. Guto exulta ao saber que
Vilma é irmã de Tom e a previne para
preparar o espirito dele, uma vez que tam-
bém namorou Gely. Pablo, aflito com o
atraso de Lúcia, diz a Thomaz que está
quase apaixonado por ela. Lúcia passa a
noite com Amaro. Valda está preocupada
por Lúcia estar com Pablo e pede a Gomes
que interfira. Este, mesmo desesperado
pelo losango ter sido lançado por outra

firma, vai à casa da Olha, para saber quem
é seu namorado. Pablo chega com flores.
Gely pede a Lúcia que ela o apresente a
Léa, desconfiada que a outra queira recon-
quistar Tom. Tom pede dinheiro empres-
tado a Romeu. Ao sair, depara-se com Léa,
que ouve Romeu falar da vida de Tom.
Jacira sugere a Zico que peçam ajuda a
Gely, para namorarem em paz, sem inter-
ferencia de Águeda. Romeu avisa Tom de
que sua divida fora paga: Léa mandara um
cheque.

Água Viva, TV Globo, 20hl5m — Suely e
Nelson aguardam a chegada de Edyr. Ire-
ne conta a Evaldo que se informara na
agência a respeito e sabe de seu comporta-
mento na ausência de Nelson e está feliz
por ele ter sido honesto. Nelson leva Suely
para o veleiro e a beija. Sandra desabafa
com Márcia sobre sua desconfiança em
relação ao amor de Ligia e afirma que sairá
de casa caso veja seu relacionamento com
o pai ameaçado pela outra. Alfredo leva
Bia para a casa de Lourdes, que ainda nâo
chegou. Suely insiste para ficar mais ao
lado de Nelson, mas ele vai buscar Sandra
para jantar. Lourdes dá um flagrante em
Bia e Alfredo, que namoram no quarto
dele.

Pé-de-Vento — TV Bandeirantes, 18h50m
— Junqueira e Moacir pedem para Edmar
voltar ao trabalho antes do término de
suas férias, pois com a saída de André ele

Teatro
O 

magnífico O Auto das
Sete Luas de Barro, que
encerrou domingo a
sua temporada no Tea-
tro do Sesc de Sào João

de Meriti, apresenta-se a partir de
hoje, e somente até 8 de junho, no
Teatro do Sesc da Tijuca: uma
oportunidade imperdivel de ver o
trabalho de Vital Santos e do seu
Grupo Folguedo de Caruaru, amos-
tra significativa do que de melhor
se faz hoje em dia fora do eixo Rio—
São Paulo. O Teatro Experimental
de. Cascais volta esta noite para o
Teatro Glauce Rocha, onde apre-
sentará, somente hoje e amanhã, o
seu Espetáculo Arrabal. adiado da
semana passada. E o Departamen-
to Educacional do JB dá prossegui-
mento à sua promoção O Professor
Vai ao Teatro, oferecendo aos do-
centes de todos os níveis ingresso
gratuito para Longa Jornada Noite
Adentro, o comovente texto de
0'Neill, em cartaz no Teatro Copa-
cabana. As entradas podem ser
apanhadas na bilheteria, mediante
identificação profissional.Yan Mi-
chalski

O AUTO DAS SETE LUAS DE BARRO - Texto
e dir. de Vital Santos. Mus. de Judilson
Lourenco. Prod. do Grupo Foiguedo de Ca-
ruaru. Com Antônio Medeiros, Aguinaldo
Melo, Iva Araújo, Tônico Neto e outros.
Teatro Sesc da Tijuca, Ruo Barão de Mesqui-
ta, 539 (208-5332). De 4° a domingo, às
21 h. Ingressos a CrS 120 e CrS 60, sócios.
Até dio 8 de junho. Versão romanceada e
musicada da vida e da obra do ceramista
pernambucano Vitalino.

ESPETÁCULO ARRABAL — Dois textos curtos,
Os Dois Verdugos e Oração, de Fernando
Arrabal. Dir. de Carlos Avile.. Com Ivone
Silva, João Vasco, Antônio Marques. Prod. do
Teatro Experimental de Cascais. TeatroGlau-
ce Rocha, Av. Rio B-anco, 1 79 (224-2356).
Hoje e amanhã, às 21 h. Ingressos a CrS 200
e Cr$ 100, estudante.

está fazendo falta. Moacir leva os
documentos para André assinar e, quando
está conversando com Maria, André volta
da rua e diz que começará a trabalhar no
novo emprego, no dia seguinte. Gina avisa
Moacir que irá acampar com uns amigos e
que convidou Itamar para ir com ela. Moa-
cir ameaça bater-lhe se ela acampar. An-
dré diz para Treze que irá ganhar mais de
Cr$ 30 mil ho novo emprego. Edmar conti-
nua desconfiado de que André está men-
tlndo pois ele não falou para ninguém
onde é este emprego. Marcelo comunica a
Quitéria que quer ir embora.

O Todo-Poderoso — TV Bandeirantes,
19h45m — Iolanda sai correndo depois de
perceber que realmente Marta é a pessoa
possuída pelo demônio, e Marta vai atrás
dela mas náo a encontra. A casa começa a
pegar fogo. Cláudio e Carmem chegam e
retiram Linda de lá. Matilde e Leo conti-
nuam preocupados pois se Linda abortou
eles correm perigo de vida. Iolanda escon-
de-se na igreja. Linda é levada para o
hospital. Matilde fica sabendo que Linda
náo fez o aborto, comenta com Leo e ele
sente-se aliviado. Marta continua
procurando por Iolanda. Emmanuel co-
menta com Dàngelo os resultados de seu
encontro com Vitória e Dângelo lhe diz
que ele está apaixonado por ela. Marta
encontra Iolanda na igreja e sente um
bloqueio de forças opostas àquelas que a
dominam.

OS SOBREVIVENTES — Texto de Ricardo
Meirelles. Dir. de Vilma Dulcerti. Com Ansel-
mo Vasconcellos, Elza de Andrade, Jitman
Vibranovski, Toninho Vasconcelos, Vera Set-
ta. Teatro Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 (235-2119). De 4" a 6o, às 21 h30m; sáb.
às 20h e 22h30m, dom., às I8h30m e
21h30m. Ingressos 4a, a CrS 50, e de 5o a
dom., o CrS 200 e CrS 100, estudantes..
Através da imagem de uma noiva que
espera indefinidamente pelo casamento, a
peça satiriza a decadência da familia bur-
guesa desde o suicídio de Vargas até a
década de 70.

LONGÃJORNADA NOITE ADENTRO - Texto
de Eugene 0'Neill. Dir. de Roberto Vignatti.
Com Nathólia Timberg, Mauro Mendonça,
Otávio Augusto, Wolf Maia, Cláudia Costa.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818). De 4o a 6o, às 21 h, sáb, às
21h30m e dom, às 18h e 2lh. Vesp. de 5a,
às 17h. Ingressos de 4o a 5o e dam. a CrS 250
e Cr$ 150 estudantes e 6o e sáb., a CrS 300,
vesp. de 5o, a Cr$ 150.0 grande autor norte-
americano rememora, em 1941, um drama-
tico dia de 1912, extraído do cotidiano de
sua família: quatro personagens infelizes e
profundamente humanos, perdidos num be-
co sem saída, passam o tempo a se ferirem
mutuamente, apesar da ternura que os une.
(16 anos).

EL DIA QUE ME QUIERAS - Texto de José
Ignacio Cabrujas. Dir. de Luís Carlos Ripper.
Com Ada Chaseliov, Chico Ozanan, Heleno
Prestes, Nildo Parente, Pedro Veras, Thais
Portinho, Yara Amaral. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (220-6997). De 3o a
6o, às21h, sáb.,às20he22h30m, dom., às
18h e 21 h. Ingressos de 3o o 5o e dom., a CrS
200 e CrS 100, estudantes, 6o e sáb., a Cr$
200. Carlos Gardel, o ídolo do tango, chega
a Caracas para um recital e visita a casa de
uma família de fãs, contribuindo para mu-
dar o curso de suas vidos.

OS ÓRFÃOS DE JÂNIO — Texto de Millór
Fernandes. Dir. de Sérgio Britto. Com Tereza
Rachel, Suzana Vieira, Stella Freitas, Cláudio
Corrêa e Castro, Milton Gonçalves e Hélio
Guerra. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 2o (274-9895). De 3a a 6o,
às 21 h30m; sáb, às 20h e 22h30m; dom., às
18h e 21 h. Ingressos de 3o a 5o e dom., CrS
250 e CrS 150, estudante,- 6a e sáb., à CrS
300. Reunidos ao acaso num bar, cinco
personagens representativos de diversas fai-
xas do panorama humano do Rio fazem o
balanço das suas vidas, e do universo em
que elas se desenrolaram nos últimos 20
anos.

O DESEMBESTADO — Texto de Ariovaldo
Mattos. Dir. de Aderbal Júnior. Com Grande
Otelo, Rogéria, Nelson Caruso, Marta Pietro e
Iracema Borges. Teatro do América F.C, Rua
Campos Salles, 118 (234-8155). De 4o a
sób., às 21h30m; dom., às 18h e 21h30m.
Ingressos de 4o a 6a e dom. CrS 200 e Cr$
150, estudante; sáb., preço único CrS 200.
História de um personagem que, segundo o
autor, "agride os que não sabem lutar pelos
seus direitos e se comprazem com a miséria
fedorenta que é a miséria dos pobres".

BRASIL: DA CENSURA A ABERTURA - Texto
de Jô Soares, Armando Costa, José Luiz
Archanjo e Sebastião Nery. Dir. de Jò Soares.
Com Marilia Pera, Marco Nanini, Sílvia Ban-
deira, Geraldo Alves. Teatro da Lagoa, Av.
Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 e 274-
7748). De 4o a 6o, às 21 h30m., sáb. às 20h e
22h30m, e dom. às 20h. Ingressos de 4a a
sáb. a CrS 300 e dom. a CrS 300 e CrS 150,
estudantes. Show satirizando os costumes
dos políticos brasileiros nas últimas décadas,
através de suas amostras particularmente
pitorescas (14 anos).

A SERPENTE — Texto de Nelson Rodrigues.
Direção de Marcos Flaksman. Com Cláudio
Marzo, Sura Berditchevsky, Carlos Gregório,
Xuxo Lopes, Yuruah. Teatro do BNH (Av.
República do Paraguai, (acesso pelo viaduto
que liga o Passeio Público à Pça. Tiradentes).
(262-4477). De 3= a 63, às 21 h30m. Sábado,
às 20h, 22h. Domingo, às 19he2lh. Ingres-
sos, de 3C a 5o e dom., a CrS 250 e CrS 150
(estudantes) 6o e sáb., a CrS 250. O que
acontece quando uma esposa feliz resolve
emprestar o seu marido, por uma noite, à
sua irmã mal-amado.

do Kosovski. Juorez Assumpcão, Fernando
Berditchevsky, Toninho Lopes e outros Teatro
Tablado, av Lmeu de Paula Machado, 795
(226-4555). 6= e sab, as 21 h. dom, às Í9h.
Ingressos a CrS 150 e CrS 100. estudante.
Numa cidadezinha russo em torno de 19Q0,
um panorama humano cheio de amores
contrariados e de buscas vós de um sentido
na vida.

NÓS — Colagem de 'extos de vanos autores,
compilado e organizada por Elyseu Maia.
Com Marcelo Pjcchl Lourdes de Moraes e
Hélio Mokumba. Teatro Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. De 4- a sab., as
21h30m, dom., às !8h30m e 2lh30m In-
gressos de 4o o 6' e dom., a CrS 150 e CrS
100, estudantes e sób, a CrS 180 e CrS 120,
estudantes. Formação do povo brasileiro a
partir da fusão das suas três roízes étnicas.

TOALHAS QÜÍnTesX Comédia adaptada
por Bibi Ferreira de um original de Marc
Comoletti. Dir, Bibi Ferreira. Com Suely Fran-
co, Milton Moraes. Jonas Mello, Cleide Blota,
Mila Moreiro Teatro Mesbla, Rua do Passeio,
42/56 (240-6141). De 3o a 6=, às 21hl5m,
sób, às 20h e 22h30m, dom, às 18h e
21hl5m. Ingressos de 3° a 5o e dom., a CrS
250 e CrS 150 estudantes. 6° e sób, ? CrS
300. Na sua casa de campo em Petrópolis,
um cosol recebe três hóspedes para um fim
de semana repleto de qüiproquós e intenções
equívocas.

À DIREITA DO PRESIDENTE - Comédia de
Mauro Rasi e Vicente Pereira. Dir. de Álvaro
Guimarães. Com Gracíndo Júnior, Aroci Ba-
labanian, Jorge Botelho, André Villon e
Bento. Tealro Glória, Ruo do Russel, 632
(245-5527). De 4o o 6a, às 21h30m,- sáb., às
20 e 22h30m dom., às 18h e 21 h. Ingressos
a CrS 250 e CrS I 50. Um famoso cabeleirei-
ro, umo jovem ambicioso, um aito funciona-
rio do Governo'e um traficante encenam, à
sombra do Palácio do Planalto, o seu peque-
no ritual de luta pela subido na escala social.

DELITO CARNAL — Texto de Eid Ribeiro; Dir.
de Paulo Reis. Com Rosane Gotí mon, Sebos-
tião Lemos, Eduardo Lago, Paulo Renato
Bragu, Chorles Myara, Ar-gela Rebello, Pau-
lo Carvalho. Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315 (268-5798). 6°, sáb e
2o, às 21 h e dom, às 20h30m. Ingressos de
6o o dom, a CrS 150. e CrS 100, estudantes e
2o a CrS 80 e CrS 50 (mediante carteira do
Sindicato dos Artistas).

ARACELLI — Texto de Marcílio Moraes. Dir.
de Carlos Murtinho. Com Rosamaria Murti-
nho, Cláudia Martins, Deny Perrier, José
Augusto Branco, Marco Antônio Palmeira,
Mário Jorge. Teatro Senac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). De 4o a 6°, às
21h30m, sáb, às 20h e 22h30m e dom, às
18h e 21 h. Ingressos de 4o a 6o e dom, a CrS
200 eCrS 100, estudantes, sób. (Io sessão), o
CrS 250 e CrS 120, estudantes e 2o sessão, a
CrS 250. O chocante crime que traumatizou
Vitória em 1973 transformado em texto
teatral de caráter documental.

Ronoldo Oambroni Com Ronaldo Cambro-
ni, José Rosa. Paulo Narkevs e Vero Manei-
ni Teatro Rival (Ruo Álvaro Alvim, 33 —
240-1135). 3", às I8h30m, 2lh30m De4oa
6a, às I8h30m. Ingressos a CrS 150 e CrS
100, estudantes. Traietono de um iovem
homossexual que em.gra do interior para a
cidade grande.

DERCY: BEAUCOUP — Comédia musicol.de
Mano Wilson. D'reçào de Carlos Alber'o
Soffredini. Com Dercy Gonçalves, Miguel
Carrano. Vera Abelha, Lucy Fontes e Fabto
Semgolli Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). 5', às |7he21h; 6o,
às 2lh;sab.às20he22h;e, dom, às 19he
21 h. Ingressos a CrS 200

ENSAIO GERAL — Criação coletiva do Te-Ato
Oficina Teatro Experimental Cacilda Beclrer.
Rua do Catete, 338(265-9933) De 51 a dom.
às 21 h Ingressos a CrS 70 A partir de umo
investigação sobre os conflitos gerados pelo
encontro entre o índ'0, o negro e o branco,-o
grupo propõe umo reflexão sobre a realida-
de do cultura Drasileira. Ate domingo.

O PACOTE OUE NAO SE ABRIU - Comédia
de Caetano Gherardi. José Vasconcelos e
José Sampaio. Direção de Adams Karan.
Com José Vasconcelos, Amand>o e Rosa
Isabel. Teatro da Galeria. Rua Senador Ver-
gueiro, 93 (225-8846). De 4o a 6°. às
2lh30m. Sab.,às20he 22h Dom, às 18he
21 h. Ingressos 4o e 5!. a Cri 200 e de 6° a
dom., a CrS 250. Famuso troque de futebol
torna-se impotente ao ser convocado para a
Seleção Nacional.

FIM DE COMEDIA — Musical de Miguel
Oniga. Roteiro de Álvaro Augusto Ramos.
Com Chico Sérgio, Doyse de Lourenco, Mi-
guel Omgo, Chico La, Cláudio Matheus e
Fernando Torres. Teatro do America F.C, Rua
Campos Sales, 118. (234-8155). De 4° a 6°,
às 18h30m. Ingressos a CrS 50. Ate amanhã.

A 

revisto musical Rio de Cabo a Rabo e a
comédia Teresinha de Jesus, Que já
foi André, ambas em cartaz no Teatro

Rival, estão promovendo, ateo próximo mês,
a Campanha do Fusca, que estará cada dia
em um lugar vendendo ingressos a preços
populares (Rio de Cabo a Rabo. a CrS lOOe
Teresinha de Jesus, CrS 80). Itinerário: hoje,
no Pça. Antero de Quental e amanhã, em
Niterói (em frente à estação das barcas).

Dança

ESTE BANHEIRO É PEQUENO DEMAIS PARA
NÓS DOIS — Duas comédias em um ato de
Ziraldo. Dir. de Paulo Araújo. Com Stênio
Garcia, Regina Viana, Clarice Piovesan, Mar-
tin Francisco, Stepan Nercessian, Thelmo
Reston, Vanda Lacerda. Teatro Princesa Isa-
bel, Av. Princesa Isabel, 186(275-3346). De
3o a 6°, às 21h30m; sáb., às 20h30m,
22h30m; dom., às 18h e 21h30m. Ingressos
de 3o a 5o a Cr$ 250 e Cr$ 150, estudante;
6a, sáb., e 2o sessão de dom., a CrS 300 e
vesp. de dom., a CrS 300 e CrS 200,
estudantes. Em espaços insolitamente exi-
guos, o autor desencadeia uma luta revolu-
cionória e uma comédia de adultério (14
anos).

PAPO-FURADO — Comédia de Chico Anísio.
Dir. de Antônio Pedro. Com ítalo Rossi, Eli-
zangela, Ricardo Blat, Ivan de Almeida,
Walter Marins, Vinícius Salvotori, José de
Freitas. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha,
187 (220-8394). De 3o a 6o, às 21h!5m;
sáb., às 20h e 22h30m; dom., às 18h e
21 h 15m. Ingressos de 3° a 5o e dom. a CrS
250 e CrS 150, estudantes; 6o e sáb., a Cr$
300. Enquanto o analista não chega, os
integrantes de um grupo de psicanálise
põem a nu os seus problemas pessoois.

RIO DE CABO Ã RABO — Revista de Gugu
Olimecha. Direção de Luiz Mendonça. Dire-
çáo musical de Nelson Melin. Com Elke
Maraviffa, Alice Viveiros de Castro, Isa Fer-
nandes, Maria Cristina Gatti, Nadia Carva-
lho. Marco Miranda e outros. Teatro Rival,
Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). De 4o e 6o,
às 21 h, sáb., às 19h30me 22h30m, dom., às
18h30m e 21 h30m. Ingressos 43 a CrS 80, 5o
e 2o sessão de dom., a CrS 160 e CrS 120,
estudantes, 6° e sáb., a CrS 250 e Ia sessão
de dom., a CrS 200. Uma inteligente e
irreverente tentativa de ressuscitar o tradição
do teatro de revista, tendo por eixo uma
visão crítica da atualidade carioca.

RASGA CORAÇÃO — Texto de Oduvaldo
Vianna Filho. Dir. de José Renato, com Raul
Cortez, Débora Bloch, Sônia Guedes, Ary
Fontoura, Tomil Gonçalves, Isaac Bardovid,
Márcio Augusto, Guilherme Karan, Oswaldo
Louzoda, Sidney Marques Teatro Villa-Lobos,
Av. Princeso Isabel, 440 (275-6695) de 3a o
6°, às 21 h30m, sób, as 19h45m e 22h45m e
dom, às 18h e 21 h30m.Ingressos 3°, 5o e
dom, a CrS 250 e CrS 150, estudantes, 4o a
CrS 250 e CrS 80, estudantes e 6o e sáb, a
CrS 250.Tendo como painel de fundo a
História do Brasil das últimas quatro déca-
das, o autor, na sua magistral obro-
testamento, mostra com lirismo, ternura e
ironia as contradições, perplexidades, gene-
rosidades e descaminhos de três gerações da
classe média brasileira. Recomendação espe-
ciai da Associação Corioco de Críticos Tea-
trais.

A FILHA DA... — Comediu de Chico Anísio.
Dir. de Antônio Pedro. Com Yolanda Cardo-
so, Lutero Luiz, Alcione Mozzeo. Teatro Va-
nucei, Rua Marquês de São Vicente, 52-3°
(274-7246). De 4o a 6o e dom., às 21h30m,
sób., às 20h e 22h30m, vesp., 5o às
17h30m, e dam., às I9h. Ingressos 4o, 5o e
dom, a CrS 250 e CrS 150, estudantes, 6° e
sób, a CrS 300, vesp. 5o, a CrS 150. Peripé-
cios dos preparativos do casamento de filha
de uma ex-prostituta com o filho de uma
familio tradicional.

BALE DALAL ACHCAR — Espetáculo de bale
clássico e moderno, com a participação da
Associação de Bcilét do Rio de Janeiro. Baila-
rina convidada: Marlene Bellardi. Programa:
Pas de Six, música de Drigo, coreografia de
Dalal Achcar, Messias, música de Haendel e
coreografia de Gilberto Motta. Morto do
Cisne, músico de Soint Soens, coreografia de
Fokine, Pas de Trois Camponês, música de
Adam, coreografia de Desmond Doyle e
outros. Cine-Show Madureira, Rua Carolina
Machado, 542. Amanhã e sábado, às 21h,
domingo, às lOh. Ingressos 6J e sáb., a CrS
150 e dom., a CrS 50. Promoção do JORNAL
DO BRASIL.

BALE NACIONAL DO SENEGAL - Apresen-
toção do bale folclórico composto por 43
artistas. Programa: Féerie Africaine, concebi-
do por Mourice Senghor, realizado por Ma-
madou M'Bayer e Abdu Mamodou Diouf.
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47.
Sábado e domingo, às I 7h e 21 h. segundo e
terça-feira, às 21 h. Ingressos a CrS 500, CrS
400 e CrS 300.

MIKHAIL BARYSHNIKOV - Espetáculo de
bale tendo como intérpretes principais o
bailarino Mikhail Baryshnikov e a bailarina
venezuelana Zhandra Rodriguez. Participa-
ção especial do Corpo de Baile do Palácio das
Artes/Fundação Clovis Salgado. Programa:
Les Silphydes, música de Chopin e coreogra-
fia de Fokine (Fundação Clovis Salgado), Le
Corsaire, musica de Drigo e coreografia de
Petipa, Concerto n° 5, de Mozart (Fundação
Clovis Salgado), e Romeu e Julieta, libreto de
Lovrovsky, Radlov e Prokofiev, que também
musicou o bailado, e coreografia de Kenneth
MacMillon. Teatro do Hotel Nacional, Av.
Niemeyer, s/n° (399-0100). Hoie e amanhã
às 21 h. Ingressos o CrS 5 000, CrS 4 000,
CrS 3 000 e crS 1 000, já esgotados. Mara-
canãzinho, dias 7 e 8 de lunho.

PLATONOV — Texto de Anton Tchecov. Dir.
de Maria Clara Mochado. Com Vicentino
Novelli, Octávio de Moraes, Bia Nunes, Ber-
nardo Jablonski, Mario Clara Mourthe, Ricar-

TEU NOME É MULHER - Comédia de Morcel
Mithois. Dir. de Adolfo Celi. Com Tônia
Correro, Luis de Lima, Célia Biar. Hélio Ary,
Ivan Mesquita, Mario Helena Velasco e Mor-
cos Woinberg. Teatro Maison de France, Av.
Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779). De 4o a
6o, e dom., às 2lh30m, sób., às 20h e
22h30m, vesp. dom., ós 18h. Ingressos de 4°
a 6°, e dom., a CrS 250 e CrS 150, estudan-
tes e sáb. a CrS 250. A laboriosa carreiro de
uma recordista em golpes de baú no jet set.

TERESINHA DE JESUS: QUE JÁ FOI ANDRÉ -
Comédio musical com texto e direção de

Rádio Jornal
do Brasil

FM
Estéreo

ZYD-460
99,7MHz

A programação de música clássica
para hoje é a seguinte:

HOJE
20h — Transmissão Quadrafónica —

SQ — Capricho Espanhol, Op. 34, de
Rismky-Korsakoff (Orquestra de Paris
e Rostropovitch — 15:59); Concerto N°
1, em Mi Bemol Maior, para Piano e
Orquestra, de Liszt (Ohlsson — 18:15);
Menuet Antique e L'ne Barque sur 1'0-
céan, de Ravel tMartinon — 13:40: Mis-
sa em Si Menor, de Bach (Palmer,
Watts, Tear, Rippon. Coral Amor Anis,
English Chamber Orchestra e Johan-
nes Somary — 2h).

AMANHÃ

20h — Concerto em Ré Menor, para
Trompete, Cordas e Continuo, MS 333,
de Molter (Maurice André e Paillard —
10:10); Jardins sous ia Pluie e Danse
Bohemienne IEstampas para piano), de!
Debussy (Pascal Rogé — 5:20i; Sonata
em Dó Maior, para Flauta e Cordas, de
Francesco Barbella (Gudrun Heyens e
Música Antiqua de Colônia — 10:06);
Suite n" 1 em Ré Menor, Op. 43, de
Tchaikowsky iDorati — 42:30), Concer-
to em Lá Maior, para Harpa e Orques-
tra, de Dittersdorf (Helga Storck —
19:10): La Dafne, cie Marco da Gagliano
(solistas, Coro Montevercü, Camerata
Accademica de Hamburgo e Jurgen
Jurgens — 65:40); Concerto em Ré Me-
nor, para Dois Violinos, Cordas e Con-
tinuo, BWV 1043. de Bach (Otto Buch-
ner e Kurt Guntner com a Orquestra
Bach de Munique e Karl Richter —
16:53).
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0 Bale da Fundação Clóvis Salgado no Concerto de Mozart: aprendizado em cena

0 BALE MINEIRO TEM CULPA
DE SE APRESENTAR TÃO MAL?

Suzana Braga

ACOMPANHANDO 

os reci-
tais de Mikhail Baryshni-
kov e Zhandra Rodriguez
pelo país, aparece uma
companhia principiante,

apresentando versões ruins de bales
como Les Silphydes e Concerto Nú-
mero 5 de Mozart. Ao lado da desor-
ganização exibida pela empresa pro-
motora da excursão, de quem Bary-
shnikov aceita todos os desacatos,
como um cordeiro de Deus, isso tem
sido tão discutido quanto a técnica, o
brilho e o resultado das performan-
ces dos dois astros.

Pode-se assegurar que a presença
de artistas exponenciais como Bary-
shnikov e Zhandra concorre direta ou
indiretamente para a formação de
um público de dança e até para o
enriquecimento da cultura de um
país. Isso é o que fundamentalmente
justifica a sua vinda, e não a meia
hora de prazer que oferecem a privile-
giados. Essa meia hora de fruição
estética geralmente assegura o suces-
so financeiro do empreendimento, ga-
rantindo ao empresário cobrir as des-
pesas com um bom elenco de suporte,
roupas bem feitas e gastos eventuais.
O sucesso artístico e cultural, porém,
exige que náo se registre o desleixo
empresarial que vem marcando a
passagem de Baryshnikov e Zhandra
pelo Brasil.

A esse descaso empresarial debi-
ta-se o convite ao Bale da Fundação
Clóvis Salgado, de Minas Gerais, pa-
ra respaldar as apresentações dos
dois astros internacionais. O bale mi-
neiro é acusado de estragar em gran-
de parte os espetáculos da atual tem-
porada. Seus integrantes, de sua par-
te também têm motivos de queixas, o
que confirma uma vez mais a desor-
ganização geral que cerca a presença
de Baryshnikov e Zhandra entre nós.

No dia do tumultuado ensaio para
o público "de dança", no teatro do
Hotel Nacional, mais ou menos às 13h
um grupo de bailarinos da compa-
nhia mineira está sentado em uma
das mesas do restaurante . da borda
da piscina, escutando um sermão de
uma das moças-ilustração designa-
das pela produçáo para abrilhantar
todas as festas e nenhuma reclama-
ção aparecer."Olhem, vocês têm de levantar o
moral, dançai bem, porque todos es-
tào com dor-de-cotovelo. por terem
sido vocês os escolhidos. Nào liguem
para a crítica, porque critica é sem-
pre uma avacalhação insensível..."
Mesmo com o sermão, os bailarinos
trocam olhares, nào estão com a cara
muito satisfeita.

Bem mais tarde, após o golpe de

misericórdia do ensaio geral, falado e
propagado, e que quase se transfor-
ma em uma tragédia, os bailarinos da
companhia mineira, de malhas, sem
ainda terem tido a chance de ensaiar
os seus bales no "palco que é uma
lingüiça", tentam uma aproximação
sem alardes, muito tímidos, apresen-
tados pelo maitre de ballet Bettina
Bellamo, que tanto sucesso fez com a
remontagem de Carmina Burana, pa-
ra um outro grupo, também mineiro,
o Baleteatro de Minas Gerais.

Eduardo Helling, diretor da com-
panhia, Fátima Cerqueira e David
Mundim (solistas) predispõem-se a
falar."Nós não queremos" — diz Fátima
— "ser badalados, que digam que a
gente é a melhor coisa do mundo.
Mas também náo queremos virar pa-
lhaços. Sabemos que a companhia
talvez sequer exista, estamos come-
çando. Mas não é justo que náo exista
um mínimo grau de seriedade que
perceba que nós somos seres huma-
nos e que nos propomos a trabalhar
seriamente para formai- uma compa-
nhia de dança no país".

— Mas vocês hão de aceitar que os
bales estão muito ruins, mal monta-
dos, e que a a companhia se preci-
pitou."Existem" — explica Eduardo —
"versões e versões de Silphydes. Você
achou essa versão errada? Não nos
deram sequer o dinheiro para fazer as
roupas. Elas deveriam ser bordadas e
não foram. Acabaram sendo feitas
pela única costureira de que dispo-
mos em Belo Horizonte".

DAVID 

Mundim entra no as-
sunto: "A jogada dos em-
presários é ganhar muito
dinheiro. Só pensam nisso.
Quanto à parte artística,

ao complemento de um trabalho que
poderia ser muito sério para o pais,
pouco lhes importa. Está legal, a gen-
te até pode admitir que nào está bem,
mas quem foi nos dar alguma assis-
téncia? O diretor artístico só foi nos
ver no que deveria ser um ensaio
geral, e que foi um pré-geral. Faltava
tudo. A produçáo quase náo a conhe-
cemos, fomos maltratados no restau-
rante do hotel, hoje, e todos recla-
mam de que estamos dançando de
graça. E estamos, mas o que faria-
mos? Ora. você sabe que no Brasil
bailarino náo é metalúrgico, e se gri-
tar mais alto, rua. Só temos mesmo é
que baixar a cabeça, mas não quere-
mos levar todas as culpas, sermos
espicaçados pela imprensa do país
inteiro. A imprensa pegou o prato
que engenhosamente os empresários
deram a ela, nos trata mal, mas tem
nas mãos dois astros para brilhar e
faturar. Nào adiante reclamar muito,
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porque é esse o jogo político e empre-
sarial do pais. Mas não respeitam a
arte nem um trabalho mais sério,
nem ao menos um esforço de pro-
gresso."— Já sabendo que não estavam
bem preparados, por que aceitaram
dançar, e ainda mais de graça?"Se outras companhias estatais
cobraram, nós não sabemos, mas já
falamos que tudo é e foi um acordo
dos empresários com o diretor artísti- -
co da Fundação. Não podemos apitar
nisso, somos ingênuos, é verdade,
mas estamos levando estocadas de-
mais. Toda a culpa de tudo cai em
cima de nós. Nossa história é dançar,
é formar mais um grupo no pais.
Estamos recebendo nossos salários
habituais e mais uma diária de Cr$
500. É claro que os espe-
táculos estáo mal montados. Só para
dar um exemplo, nós ontem fizemos
aula numa salinha que cheirava a
cola e onde era impossível trabalhar.
É claro que isso nào cai em cima dos
empresários, ao menos que alguém
destrinche essa máquina que pegou
um grupo de brasileiros, gente imatu-
ra que quer crescer, que aproveitou
essa tournée para ter mais experièn-
cia, e o jogou aos leões. Todos pega-
ram as sobras desse prato feito" —
concluiu quase de um só fôlego Da-
vid, apoiado por Fátima e Eduardo.

Mas vocês não tentaram recla-
mar, ao menos exigir seus direitos?"Com essa gente toda que cerca
essa tournée, tantas moças, senhoras
e mocinhas, ninguém sabe quem
manda ou nào. nunca se vê o empre-
sário" — diz novamente David.

E Eduardo: "Como é que vamos
reclamar do palco? Se Baryshnikov
aceita, é lógico que também temos de
aceitar. Quando alguém chega a nos
perguntar alguma coisa, nossa rea-
çào normal é dizer que aceitaremos o
que os astros aceitarem."

Você teria uma idéia do motivo
que leva um astro como Baryshni-
kov a aceitar tudo isso. Seria di-
nheiro?"Não acredito. Outro talvez náo
aceitasse. Mas quanto a dinheiro, o
contrato nào é tão fantástico assim.
Em 1967, Nureyev recebeu 6 mil dóla-
res por cinco espetáculos na Argenti-

na e mais 5 mil dólares por uma
pequena gravação de TV. Nos valores
de hoje, 300 mil dólares por mais de
20 espetáculos, e tendo de se subme-
ter a uma série de coisas desagrada-
veis, náo representam tanto di-
nheiro."

Você acha que ele está decli-
nando?"Ele talvez não seja mais o mesmo
de antes, mas ainda é um grande
artista. E é um grande mistério ele
aceitar essas condições inaceitáveis.
Outro dia, assisti a uma parte de
Baryshnikov on Broadway e fiquei
pensando comigo mesmo: dançando
com todas essas luzes, na dimensão
desse palco, o que ele estará pensan-
do do Brasü?"

Como vocês estão sendo trata-
dos por Baryshnikov?"Conosco — quem volta a falar é
David — ele é incrível, nos dá toda a
força. Diz que já viu companhias pio-
res que, com trabalho, chegaram a
um bom resultado, sentiu de inicio
que a nossa média de idade era muito
jovem (20 anos), lê todos os comenta-
rios dos jornais, discute com a gente
coisas com as quais não concorda.
Em suma. tem sido gentil e nos auxi-
liado muito. Zhandra Rodriguez
também".

E o ensaio de hoje?"Nossa, que coisa terrível! Foi um
escândalo, um tumulto. EmSào Pau-
lo, é engraçado, tudo transcorreu tào
bem, de forma tão espontânea. Ele
sabia que havia estudantes do lado
de fora do teatro e mandou que abris-
sem as portas. Foi iniciativa dele,
sim" — comenta David.

O que mais está aborrecendo
vocês?"A gente náo entende o ti-ti-ti que
acontece, essa comitiva com climas
tão estranhos e o quanto estào nos
machucando. Está bem. vamos admi-
tir que ainda falta bastante para dan-
çarmos bem. Na realidade somos
uma companhia em embrião, ainda
nem nascemos direito, mas que nos
dêem o direito de errar de melhorar e
de progredir, que respeitem o nosso
esforço. E isso tem de começar por
quem monta o espetáculo, de outra
forma nâo existe espetáculo de ver-
dade" — finaliza Fátima.
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VIZINHOS OS REJEITAM EM
. ENDEREÇO ELEGANTE

lieatriz Schiller
Cormpondcnt»

NOVA 

Iorque - Gloria Vanderbilt,
ex-atriz, ex-pintora tataraneta do
milionário ComeliUK Vanderbilt,
símbolo de status, que arrecada
fortunas só com o nome (sua assi-
natura foi comprada pela fábrica

de Jeans mais antiga de Hong-Kong, a Murjani
Industries Ltd, por milhões de dólares anuais),
quis comprar um apartamento de luxo no edifl-
cio River House, na zona chique da cidade, mas
os proprietários dos apartamentos vizinhos lhe
deram bola preta: ela tem um caso amoroso
com o pianista negro Bobby Short.

A desculpa foi: "Gloria Vanderbilt náo tem
dinheiro para comprar e manter um aparta-
mento aqui." O dúplex custa 1 milhão 100 mil
dólares (cerca de Cr$ 55 milhões). Gloria Van-
derbllt assegura que tem capital, e entrou com
uma ação na Justiça para provar que a recusa
se deve ao racismo dos habitantes do River
House. "Negaram-me a compra do dúplex por
causa de minha relação com o pianista negro
Bobby Short". declarou Gloria, com firmeza.

Na questão de moradia, não há democracia
nos EUA O racismo Impere Gloria Vanderbilt
sabe do que fala. Ela ofendeu as elites porque
ficou amiga de Bobby Short, um mulato cheio
de talento, adorado pelos elegantes daqui, mas
náo a ponto de aceitarem sua ligação, logo com
uma Vanderbilt. Gloria fez anúncios de publici-
dade com Bobby Short, com quem passou a
jantar, dançar, conversai', ii ao teatro. Aos
olhos dos elitistas, perdeu o direito de ser
proprietária de um dúplex de luxo no River
House.

Cada edifício desse lugar é uma fortaleza de
preconceitos, e apesar de o diretor do edifício
procurado por Gloria, Carl Mueller, dizer que é
questionável a "solidez de sua fortuna, por
causa dos altos e baixos do negócio de moda", e
de tentar negar o fato de que Gloria foi recusa-
da por ser amiga de um negro, classificando a
acusação de "especulação vergonhosa", o pró-
prio Mueller se traiu ao declarar:

"Não queremos a presença de Vanderbilt
porque atrairia um Incessante caudal de colu-
nistas de fofocas sobre suas idas e vindas, com
quem ela sai, com quem come, onde vive,
atraindo publicidade indesejada para o River
House". E com quem ela sai? Com Bobby
Short.

O edifício River House Já se tomou um
escândalo Mais um Une-se aos muitos outros
prédios de luxo que recusam raças ou proOs-
soes consideradas inferiores pelos WASPs (whl-
te, anglo-saxon. protestants, isto é, brancos,
anglo-saxóes e protestantes). Brancos racistas
dominam com máo de ferro a área chique de
Nova Iorque, que vai da Rua 84 à 85, entre
Quinta Avenida e Madlson Avenue. Aí só entra
branco. Não entram: Judeus, latino-americanos,
asiáticos, africanos, ou afro-americanos. O res-
peito e a fortuna do cidadão não bastam. O
critério ê o racismo, do ponto-de-vista anglófllo.

A Judia Barbra strelsand tentou viver neste
grande quactrllâtero, em 1970. Perdeu. Foi recu-
sada por ser "atriz" Apesar de pôr a boca nos
tribunais, acusando os proprietários de anti-
semltismo, a cantora foi apenas mais um escán-
dalo entre muitos outros do gênero. Os Judeus,
nâo conseguindo habitar os prédios de luxo da
Quinta Avenida, e desejosos de uma vista sobre
o Central Park, vivem majoritariamente na
avenida do outro lado do parque, Central Park
West, onde há edifícios também luxuosos. Mas

o endereço da Quinta Avenida, o mais disputa-
do, é privilégio de outros.

A estrutura da propriedade dos apartamen-
tos em prédios residenciais nos EUA é altamen-
te controladora, rüscrinúnatórla e muito eficaz
para segregai pessoas em diferentes guetos A
área de maior luxo é a dos WASPs, depois, a dos
Judeus ricos no Central Park West. E assim, de
discriminação em discriminação, distnbuem-se
as moradias da cidade, até que se chega aos
subúrbios mais modestos, povoados de brancos
europeus Imigrados recentemente, e, sobretu-
do, de negros, os mais segregados.

Aqui. nâo se compra um apartamento Com-
pra-se certo número de ações (shares) ou títulos
de propriedade em cooperativas ou corpora-
ções Cada edifício ou é uma cooperativa ou
uma corporação, o que dá direito de voto a
todos os moradores. O comprador em potencialé submetido a escrutínio, e, se for aceito, passaa ter direitos de propriedade sobre a unidade do
apartamento que lhe venderam

Os diplomatas fazem parte da profissão bem
remunerada mais discriminada em Nova Ior-
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Gloria
Vanderbilt
faz
propaganda
do jeans na
TV, com
Bobby
Short ao
piano

que Os Embaixadores da ONU, por exemplo,
fazem peregrinações, indo de recusa em
recusa, ao procurarem áreas chiques do East
Slde da Quinta Avenida, Park Avenue e outros
feudos dos WASPs. A dificuldade náo se restrin-
ge _ compra, o aluguel é Igualmente complica-
do As cooperativas e corporações alegam sem-
pre que a vida social dos diplomatas é demasia-
do Intensa e perturbaria a paz do edifício. Na
realidade, comentam os Embaixadores, o que
existe é racismo. "Diplomata recebe negros em
casa "

Gloria Vanderbilt é mais um sintoma do
paradoxo dos direitos humanos como retórica e
bandeira da democracia americana e 8 práticadessa democracia, multo melhor para os alvis-
simos protestantes que habitam os prédiosmelhores da melhor área da cidade. Moradia é
tema racista e elitista. Gloria Vanderbilt, ao ter
democratizado suas amizades, é vista hoje co-
mo anátema por sua classe social.

Teimosa, ela quer levar a briga até o fim. Já
conseguiu que a Justiça Impusesse uma "or-
dem temporária de restrição à venda do aparta-
mento a outros potenciais compradores até a
decisão do caso" Para garantir a cláusula,
Glória Vanderbilt pôs 1 milhão 100 mil dólares
em depósito, e seu advogado declara que ela
pagará os 3 mi) 325 dólares (cerca de Cr$ 180
mil) mensais de condomínio, para evitar que os
vizinhos (?) do River House aleguem que ela
está prejudicando o prédio

Sua luta é corajosa. A amizade com Bobby
Short tornou-se agora um ponto de honra. Caso
consiga o dúplex, se tiver bom gosto deveria
vendê-lo a outros. Quem deseja viver com tal
vizinhança? Somente uma múmia, Jackie
Onassis, que não é propriamente uma freira,
vive num prédio de luxo da Quinta Avenida,
recebe sem parar e ninguém fez Jamais uma
objeção. Embaixadores brasileiros foram de
porta em porta buscando moradia. Natural-
mente, quanto mais morenos, mais difícil. A
desculpa era "recebem demais". Por vezes,
eram também as imunldades diplomáticas o
que supostamente atrapalhava. A verdade é
que são racistas mesmo.

Embaixadores alemães e franceses têm mui-
to menos dificuldade, mas o racismo é estrutu-
ral na relação de compra de moradia aqui. Sei
porque estou morando numa cooperativa e
aqui se exerce, como nas corporações de nego-
cios, o voto sobre quem entra e quem nào entra,
e só tem branco. E tão grande a discriminação
que, quando os negros mudam para um prédio,
os preços caem.

VANDERBILT, O PODER DO NOME
UM 

dia, Mohan Murjani, dono da
firma Murjani Industries Ltda.,
percebeu que o mapa da mina
começava com o nome Vanderbilt.
As fábricas desse indiano radica-
do em Hong Kong, formado no

Babson Institute of Business Administration,
em Massachusetts, lutavam desesperadamente
para sobreviver, em 1976. Em 1977, competiam,
na faixa das importações de pechinchas de
Hong Kong pelos EUA. Em 1978,60 fábricas, a
todo pano, produzem apenas os blue jeans que
estáo na moda nos EUA e pelo mundo afora: os
jeans da linha Gloria Vanderbilt.

EDUARDO GALEANO

Nunca foi revelada a quantia paga anual-
mente por Murjani a Gloria Vanderbilt pelo
aluguel de sua assinatura. Sabe-se que está na
casa dos milhões de dólares. Gloria deveria
hoje ter crédito para comprar o World Trade
Center, mas náo conseguiu comprar um dúplex
na River House por causa de sua amizade com
o pianista negro Bobby Short.

Mas não foi apenas seu nome que ela alugou
anualmente a Murjani, foi também ó seu suor. A
senhora de sociedade tornou-se um dínamo,
gerando publicidade para os jeans que levam
sua assinatura. Quando ela não está nas lojas e
nos desfiles, está nos estúdios filmando publici-

dade, acompanhada pelo piano de Bobby
Short, fazendo minimusicais dramatizados em
que seus jeans se tornam estrelas nos sonhos da
mulher americana.

A assinatura è tão eficaz que em Hong Kong
Murjani redecorou seu escritório em estilo oá-
sis atapetado, com vidro fume e centenas de
plantas. Ele prevê que suas vendas (déficit de
10 milhões de dólares em 1975, lucro de 25
milhões de dólares em 1977, de 150 milhões de
dólares em 1978) chegarão a 1 bilhão de dóla-
res em 31 de março de 1983. "Sabemos que
etiquetas Lady Arrow o Lady Manhattan não

permitem ir muito longe. É limitado seu alcan-
ce. O agente de Gloria Vanderbilt nos disse que
seu nome é como um Rockefeller ou um Kenne-
dy: vale mais do que o nome de um desenhista",
disse Murjani. "Os desenhistas têm anos frios e
quentes, mas um Vanderbilt é sempre sólido."
Seus livros de contabilidade provam que ele
estava certo. Em março de 1981, a companhia
pretende exercer a opção de compra dos direi-
tos permanentes à assinatura, por uma quan-
tia astronômica, a fim de expandir a linha
Gloria Vanderbüt a complementos de vestuário
feminino — cintos, óculos escuros, bolsas, ma-
ke-up, eíc.

"REVOLUÇÃO DA LINGUAGEM?
COISA DOS ESPECIALISTAS EM CONFUNDIR

A CASCA COM 0 FRUTO"
Pepe Fajardo

QUITO 

— "Má noticia para os
engenheiros do horror: a má-
quina da morte produz vida.
Cada peçazànha brilha intac-
ta, no seu lugar, as engrena-
gens foram azeitadas e revisa-

das, foram seguidas ao pé da letra as
instruções dos técnicos internacionais de
maior experiência e prestígio. Contudo, é
aí que está pulsando, mais viva que nunca,
a alma humana. Homens separados, tortu-
rados, quotidianamente submetidos ao
tratamento da destruição, respondem
criando. Náo tem voz derrotada, nem cora-
çáo apagado quem é capaz de dizer: "Às
vezes chove/ e te quero/ Às vezes sal o sol/ e
te quero/ O cárcere, às vezes/ sempre te
quero". Sáo versos anônimos. Seus autores
estão no presídio La Libertad, que assim se
chama, por traição à Linguagem, o princi-
pai cárcere de presos políticos do Uruguai.
Foram escritos em folhas de papel de cigar-
ro e deslizaram através barras de ferro".

Eu acabara de ler um artigo seu, A
canção dos presos, quando o encontrei em
Quito, participando do Encontro Pensa-
mento e Cultura de Nossa América, junta-
mente com luminares latino-americanos
da estatura do mexicano Leopoldo Zea.
Eduardo Galeano, o escritor uruguaio quese converteu num peregrino incansável da
cultura e do intercâmbio latino-
americanos, é o autor de uma obra que náo
precisa de apresentação: As veias abertas
da América Latina.

Falo de sua nova obra, definindo-a co-
mo "uma história da américa baseada na
eletricidade que alguns instantes transmi-
tem", e ao comentar que ele continuava o
mesmo, respondeu:

É certo. O otimismo está intacto. Náo
perdi nada, sequer o pelo — diz, rindo.

Infelizmente, o Uruguai também nào
mudou.

Nâo sei quando mudará. E. como é a
terra onde nasci, é a que mais me dói, de
todas as que me doem. O Uruguai terá que
suportar ainda uma longa penitência, um
longo caminho ainda nos resta percorrer. E
é necessário que saibamos disso, há que
enfrentar o longo prazo com dignidade,
paciência e coragem. É preciso saber que,
quando verdadeiro, nenhum processo de
mudança social, política ou cultural é um

passeio de flm de semana. Implica um
compromisso pela vida inteira, que nào se
faz para ganhar, se faz porque essa luta
vale a pena. Acredito que no Uruguai não
há saídas a curto prazo, tenho a impressão
de que nos resta ainda muito.

Alguns entendem que é resignação fa-
lar de longos prazos, sobretudo pessoascomo tu, que propõem um processo de
mudança radical para seus paises e paratodos aqueles que têm sistemas hostis à
democracia. Afirmam que devias proporações muito mais imediatas frente a esta
situação.

Creio, ao contrário, que a humildade
e a paciência náo são parentes da resigna-
çáo. São as únicas formas possíveis de
compromisso com a História e com a reali-
dade. O mais é futilidade pura, e dura
muito pouco. Os que acreditam que a
revolução é um piquenique engajam-se porum momento, e depois sáo de fácil desâni-
mo. Agora, o mundo inteiro está vivendo a
etapa do doce encanto da desesperança.
Essa gente acreditou que a briga era fácil, e
nâo é fácil; que esta briga era curta, e não é
curta, é longa e difícil. Mas vale a pena.

Também dizem que escrever não é re-
volucionário, que a Literatura pode inter-
pretar á realidade, mas não pode trans-
formá-la.

Os livros náo mudam o mundo, mas
desencadeiam processos de criação e mu-
dança. Ao interpretar a realidade, ao redes-
cobri-la, a Literatura pode ajudar a conhe-
cê-la. E conhecê-la é o primeiro passo ne-
cessário para mudá-la. Nào há experiência
de mudança social e política que não se
desenvolva a partir de um aprofundamen-
to da consciência da realidade. Ao contar o
que somos, ajudamo-nos a ser. Como se
converterá em protagonista da História,
fazendo a História em lugar de padecê-la,
um povo que ignora sua identidade?

Galeano afirma que a Literatura mais
política, ou mais profundamente compro-
metida com os processos políticos de mu-
dança, pode ser a que menos precisa men-
cionar a política, da mesma maneira que a
mais crua violência social não se manifesta
necessariamente através de bombas e ba-
laços. O autor de Veias Abertas acredita
que o escritor não cumpre uma missáo
civiizadora, porque "todo aquele que es-
ei • "• publica, e se consegue algum leitor

que náo seja da família, já se sente eleito.
Os escritores procedemos de uma minoria,
e escrevemos para ela, embora nos anime a
intenção, a esperança de nos comunicar-
mos com todos".

Galeano também não está de acordo
com aqueles que dizem que a grande tarefa
da nova Literatura latino-americana con-
siste na invenção de uma linguagem.

— São os especialistas em confundir a
casca com o fruto que nos dizem: "É a
revolução da linguagem, a linguagem é o
verdadeiro protagonista do novo romance
latino-americano". Mas a linguagem é o
instrumento, não a melodia. E os verdadei-
ros protagonistas da nova narrativa latino-
americana nào sáo os pronomes e os adjeti-
vos, e sim homens e mulheres de carne e
iosso. Nào será através de uma revolução
da sintaxe que se devolverá à palavra a
dignidade perdida. A redução da Literatu-
ra à pura pirotécnica revela, no plano este-
tico, um culto pelas formas equivalente ao
que, no campo político, rnanisfestam aque-
les que confundem democracia com elei-
çóes, e uma confusão de meios e de fins
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Galeano; uma história da
América baseada na eletricidade

similar à dos tecnocratas, que, no terreno
da economia, acreditam que o desenvolvi-
mento é o objetivo último de toda socie-
dade.

Tampouco acredita no barroquismo da
Literatura latino-americana:

Estilo barroco é um clichê, tào falso
como todos os clichês, em alusão à língua-
gem frondosa. Os fatalistas do estilo que-rem convencer-nos de que o barroco é a
linguagem da América Latina, como se
houvesse uma só linguagem possível para
um mundo que contém tantos mundos. Há
de ser por isso que quanto mais pobre é um
pais, mais ostentosa e macarrônica sua
literatura, como se à menor quantidade de
calorias na dieta do povo correspondesse
uma quantidade maior de palavras na obra
dos intelectuais voltados de costas para a
realidade.

Galeano observa que também estão
equivocados os que dizem que "fazer litera-
tura consiste em escrever livros", porque a
Literatura abarca o conjunto das mensa-
gens escritas que integram uma determi-
nada cultura.

Uma quadra, um artigo de jornal, um
roteiro para rádio ou TV sâo também Lite-
ratura. boa ou má, alienante ou Liberadora,
mas, afinal, Literatura. Os livros também
podem ser uma ou outra coisa. Salvador
Garmendia, um dos melhores narradores
venezuelanos da atualidade, escreve tele-
novelas em Caracas, e Júlio Cortazar ar-
mou um dos seus últimos livros Fantomas
Contra Ias Multinacionales na base de
uma historieta, para vendê-lo em bancas
de jornais no México. Num sistema social
tào excludente como o que rege a maioria
dos paises da América Latina, os escritores
são obrigados a utilizar todos os meios de
expressão possíveis.

A propósito, o que é a América Latina?
América é uma tarefa por fazer. Náo

estamos todos feitos, seja qual for a cor da
pele e a Língua que falamos, com diversos
barros de uma só terra- múltipla?

Para Galeano é outra mentira dizer quea democracia é verdadeira quando garanteliberdade de expressão a escritores e ar-
tistas.

Isso é bom para a sorte dos poetas,mas o que dizer do destino dos torneiros
mecânicos, das mecanógrafas, dos pedrei-ros, peões...

Drummond

TRÊS LADOS
OS AUTORES TEATRAIS

E A ABERTURA

HÁ 
certas coisas engraçadas no Brasil...

Muito se fala em abertura polüica e
é inegável que ela está aí, para todo

mundo ver e apreciar. Em termos. Pois às
vezes a abertura funciona como um rodar de
chave para dentro. E fecha mais do que
antes

Acabou a censura à imprensa e promo-
ve-se a organização de partidos políticos, o
que. mais cedo ou mais tarde, dará em elei-
ções, e, através destas, em representação
política efetiva do povo na direção do Es-
tado.

Os autores teatrais sáo livres de mostrar
suas peças ao público, mas foram privados
de manter relações com a entidade profissio-
nal de classe que fundaram há 63 anos, para
recebimento de seus direitos autorais.

Em meio à abertura, nega-se à SBAT a
prerrogativa de arrecadar esses direitos, e
privatiza-se mais um setor da atividade par-
ticular. Agora, quem cobra do empresário a
percentagem do autor é o Estado. É o Estado
quem autoriza os contratos de tradução de
peças estrangeiras, quem se corresponde
com as associações mundiais similares à
SBAT, quem decide sobre prioridade de re-
presentação, etc.

Está direito, prezado Ministro Portela?
Toda uma classe de trabalhadores intelec-
tuais precisa subordinar-se a uma agência
estatal afim de receber o que antes a SBAT
cobrava com eficiência e experiência, com-
patibilizando por sinal interesses de autores
e empresários?

Vamos e venhamos: isso é abertura de-
mocrática? E, política e culturalmente, pode-
rá servir a quê?

UMA VOZ DE MUITO
LONGE

Vendo tanta azáfama e tanto projeto
mirabolante de construções de circunstância
para receber a visita do Papa (até as favelas
se enfeitam para dar um ar gentil à miséria),
julgo ouvir do fundo dos tempos (ou será
ilusão minha?) uma voz indefinivel, mas niti-
da e persuasiva, dizendo:

— Sejam simples, meus filhos, sejam sim-
pies...

PARTIDO PERDIDO
João Brandão armou-se de coragem e

pediu ao Tribunal Eleitoral o registro do
Partido que habita no fundo do seu ser
político.

E que nome tem o partido de suas
entranhas? Perguntou-lhe o Secretário.

O nome dele? O nome dele é P.
Mas P é simplesmente a sigla inicial

dos Partidos. P, sozinho, não quer dizer
nada.

Pelo contrário, Dr, P é Partido Pro-
gressista Perfeccionista, em síntese altamen-
te econômica. Os pistas (como se denomina-
ráo seus afiliados, terão esse honroso pro-
grama.É contra a sistemática oficial.

E daí? O P compensa em vantagens a
quebra da sistemática. Pode ser também,
conforme as circunstâncias, Partido Proble-
mático Perseverante, Partido Paciente Pro-
telatório, Partido Potencial Peripatético...

O senhor está exagerando. Um Partido
só não pode exprimir tantas coisas e noções.

E eles já não exprimem na realidade,
doutor? O PSD, que se declara social e
democrático, veja bem, social e democrático,
náo apoiou o Governo na greve dos metálúr-
gicos? Então o meu P, sem necessidade de
outras letras, pode também, conforme o ven-
to e a fuligem, servir como Protestário, Per-
missivo, Promissor, Pertinente, Predestina-
do, Previsor, Provisor...

Basta, basta.
Permita que eu continue. O P é um

Amazonas de idéias e conceitos políticos. P
pode ser também Protético, para dar novos
dentes ao Fisco; Prostático, para curar ma-
les de uma velha organização política; Pro-
téico a fim de variar de cara e conteúdo
como fazem os demais partidos; Puxa-
saquista, quando o ambiente político declina
para a vulgaridade; Preternatural, se for o
caso de fazer a cabeça do Chico Xavier para
a chefia dos brasileiros; Pru...

Chega!
Pruriente, aquele que causa pruridos

de dignidade ou comichões de qualquer coi-
sa. Psvcodélico, para atrair; Psicotrópico,
para acalmar ou para estimular. Proclitico,
se os gramáticos tomarem o Poder. Plangiti-
vo, se tudo acabar mal. Proboscídio, se for
necessária e força do elefante. O P, meu caro
doutor...

Retire-se imediatamente. Sua idéia
jamais será objeto de consideração, em face
dos sábios princípios que regem a matéria.

Eu sabia. É pena.
Pobre partido perdido.

Carlos Drummond de Andrade
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LIVROS & AUTORES

COM VOCÊS
0 DEMONÍACO

DR FISCHER

COM 

apenas duas semanas de diferença em
relação á primeira ediçáo americana, que é da
Simon and Schuster, a Record consegue lançar
no Rio a ediçáo brasileira de Dr Fischer de
Genebra ou A Festa da Bomba, o último ro-
mance de Graham Greene (143 páginas, Cr$

180). E o faz em boa tradução da escritora gaúcha Lya Luft,
na qual há apenas umas duas frases canhestras a lamentar.
Dr Fischer, um dos livros mais breves e mais densos entre
os mais de 20 romances já publicados por Greene, conta a
história de um médico rico e demoníaco, que se ocupa de
humilhar os amigos, igualmente ricos, como forma de pôr á
prova a sua cupidez.

Na esteira do Dr Fischer, a Editora Record aproveita
para lançar também Expresso do Oriente, que Greene
escreveu em 1933, quando estava iniciando a sua carreira.
Expresso do Oriente é um divertimento, palavra usada
pelo autor para distinguir as suas histórias policiais dos
romances que considera sérios, como é o caso do Dr
Fischer, de O Poder e a Glória e O Fator Humano. O
cenário do drama é o famoso trem que no início do século
atravessava a Europa central e os Bálcãs, sempre repleto
de figuras da alta sociedade que se deslocavam entre Paris
e Constantinopla. O expresso inspirou pelo menos meia
dúzia de outras obras de ficção, entre as quais um romance
de Agatha Christie, mais tarde adaptado para a tela.

¦ ¦ ¦

VERÍSSIMO

NOVIDADES

El 
EPOIS de um período

f em que se dedicou qua-exclusivamente à reedição
de obras do seu catálogo, a
Civilização Brasileira acelera
os motores e lança uma série
de títulos novos. Do Padre
francês Charles Antoine, sai O
Integrismo Brasileiro (124
páginas, Cr$180), estudo so-
bre a ala conservadora da
Igreja, que, por influência de
Charles Maurras, tornou-se
mais ativa a partir de 1921. Do
poeta e Hedonista baiano
Ruy Espinheira Filho, a edito-
ra carioca publica A Sombra
e o Rio (115 páginas, Cr$115),
novela de ação concentrada

•____.

II 11'II li

'"^SENb

em apenas dois dias, com
muito da experiência de jor-nalismo do autor. De Espi-
nheira a Civilização já havia
publicado Sob o Último Sol
de Fevereiro e Julgado do
Vento. Outro baiano publica-do pela Civilização é Teimo
Padilha, que embora perma-neça em Itabuna tem seus li-
vros traduzidos para várias
outras línguas e distinguidos
com prêmios internacionais.
De Teimo sai Noite contra
Noite (89 páginas, Cr$150),
obra comemorativa dos 50
anos do poeta. Entre as obras
relançadas esta semana, His-
tórias Ordinárias (189 pági-nas, Cr$250), de Herberto Sa-
les. O volume compõe-se de 17
contos, alguns já reproduzi-
dos em antologias nacionais e
estrangeiras.

De Sáo Paulo, a Editora
Perspectiva manda a tradu-
çáo de um dos clássicos da
lingüística moderna, A Lin-
guagem, do americano
Edward Sapir, publicado ori-
ginariamente em 1921. Esta
edição da Perspectiva (204 pá-
ginas, Cr$310) é a terceira; as
duas primeiras, igualmente
na versão de J. Mattoso Ca-
mara Jr„ saíram na década de
50 e acham-se há muito esgo-
tadas. Outro título recém-
lançado pela Perspectiva é
Textologia, de Roger Laufer
(142 páginas, Cr$270), manual
sobre verificação, estabeleci-
mento e ediçáo de textos.O Instituto Estadual do Li-
vro patrocina e a Editora da
Universidade do Rio Grande
do Sul publica O Solar do
Almirante, de Francisco Rio-
pardense de Macedo (126 pá-
ginas). Ê um estudo sobre a
evolução do sobrado na arqui-
tetura colonial do interior
gaúcho.

A Cultrix, de São Paulo, e
a PUC de Campinas co-
editam Uma Teoria Lingüis-
tica da Tradução, de J. A.
Catford (123 páginas). O autor
ensina na Universidade de
Edimburgo, Inglaterra, e o
seu livro é considerado uma
boa contribuição ao estudo
do problema.A Editora Codecri, Rio,
lançando esta semana Henfil
na China (309 páginas). São
notas de viagem do cartoonis-
ta brasileiro, colhidas durante
uma visita à China em 1977.Matas e sertões da Bahia
são os cenários de Serra do
Meio, romance de estréia de
Antônio Leal de Santa Inez,
uma história com muitos he-
róis e vilões publicada pelaEditora Melhoramentos (SãoPaulo, 116 páginas, Ci$ 260).A Record, Rio, publicandomais um best seller de Harold
Robbins, autor de Os Insaciá-
veis (indústria cinematográfi-
ca) e O Garanháo (indústriaautomobilística). No livro
agora lançado, Os Ambicio-
sos (494 páginas, Cr$ 640),
Robbins conta a história de
Daniel Roone Huggins, queemerge da miséria rural paratomar-se um poderoso líder
sindicalista americano.Volumes novos da SérieMaigret, de Georges Sime-
non, pela Nova Froteira: ACabeça de um Homem, Mai-
gret entre os boêmios de
Montparnasse (136 páginas);A Noite na Encruzilhada,
adaptado para o cinema em
1932 por Jean Renolr (120 pá-
ginas); A Barcaça da Morte,
Maigret no mundo dos mari-
nheiros de água doce (129 pá-
ginas); O Caso de Saint-
Fiacre, Maigret resolvendo
um crime em sua aldeia natal
(140 páginas, Cr$ 150 cada vo-lume).
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EVENTOS
¦J OJE — Na Livraria Eldorado-Nórdica, Av. N S de Copaca-

I bana, 1189, autógrafos de Um Fio de Esperança, de
Joaquim de Figueiredo, Editora Argos. As 17h. Em Juiz de
Fora, na Livraria Universitária, autógrafos de Que País É E3te?
de Affonso Romano de SanfAnna (Civilização Brasileira), e ANova Mulher, de Marina Colasanti (Nórdica). Às 19h.

Amanhã — Na Livraria Interlivros, Belo Horizonte, lança-
mento de Coreoterapia: Terapia Através da Dança, de Eliane
Rennó. Editora Interlivros. As 20h.

Sábado — Autógrafos de vários livros de Maria ClaraMachado, entre eles Camaleão e as Batatas Mágicas, QuemMatou o Leão e O Cavalinho Azul, na Livraria Malazartes
(Shopping Center da Gávea). As 17h.

Segunda — No ciclo A Tradução da Grande Obra Literária
Guilherme de Figueiredo fala sobre Tartufo, de Molière. Rua
Raul Pompéia, 231, às 19h. No ciclo camoneano do Liceu-
Literário Português, conferência de Ovídio da Cunha sobre Os
Três Mitos de Os Lusíadas. Rua Senador Dantas, 118, às
17h30m. Na Livraria Muro de Ipanema, autógrafos de A Manda-
Ia, de José Luís Janot, Editora Antares. Rua Visconde de
Pirajá, 82, às 21 horas.

GEMA E HELOÍSA
GANHAM PRÊMIO

DA ACADEMIA
A 

Academia Brasilei-
ra anunciou o no-
me dos vencedores

do Prêmio Coelho Neto
1980 para ficção: Gema
Benedikt, com o roman-
ce inédito Curral dos
Mortos, e Heloísa Mara-
nhão com o romance Lu-
crécia, recentemente pu-
blicado pela Civilização

Brasileira. Heloísa está
terminando um novo ro-
mance, sobre o carnaval
carioca, e Gema Bene-
dikt lançará no próximo
dia 12 de junho, no Clube
Caiçaras, o romance A
Casa do Nada, que será
publicado pela Editora
Antares, do Rio.
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JEAN PERRIER

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA
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• PROBLEMA N° 385 11. fermento de vinho (5) Consiste o LOGOGRIFO

\J 12. loja de Secos e molhados (7) em encontrar-se deter-
1. ato de empinar (6) 13. lugar sem habitantes (4) minado vocábulo,

2. ato de empossar (7) 14. marido (6) cui°5 
c°'1soai1,e5 i°_ .

, 1 » 1 . ,_-_ ie •_ ¦ /__. tao inscritas no quadro. certa planta leguminosa (5) 15. muito asseio (6) ocima Ao bdo'à dj.
4. COnjetura (4) 16. Ótimo (7) reila, é dada uma rela-
5. de bronze (4) 17. que sai da norma (6) çáo de 20 conceitos,
6. descendente de AAaomé (4) 18. que tem espinhos (7) devendo ser encontra-
7. denso (7) 19. revelar (5) do um sinônimo para
8. emitente (7) 20. sinuosidade (6) cada 

um,com o nume-
o _>_,_,_,_;_.:__ í __ r° de letras entre pa-9. enegesimo (7) rénteses.e todos come-

10. estorvo (6) Palavra-chave: 13 letras çados pela letra inicial

0_ da 

palavra-chave. As

letras de todos os sino-
—» "™ —^______________________________________________________ nimos estão contidas

¦"-"———"-—¦^—¦^¦* no termo encoberto, e
Soluções do problema n° 364: Palavra-chave: CRONOMETRAGEM respeitando-se as le-
Parciais: cegamento; cerne; cognome; cromagem; cangote; catre; centrar; certame; tras repelidas.
carne; cacoete; cerramento; cantor; canoro; canto; camote; carente; coagente;
cegante,- corretagem.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA
HORIZONTAIS — 1 — instrumento cons-
truído pelo astrônomo francês P. Bòurguer
(1698-1758), e destinado, no começo, a
medir o diâmetro aparentie do Sol, donde o
seu nome, composto de uma luneta cuja
objetiva foi cortada diametralmente; 9 —
nome dado, em filologia oriental, aos co-
mentários ou miscelâneas, e às observa-
ções que os mestres ditam aos alunos; 10

epíteto que os chineses acrescentam ao
nome dos deuses principais; 11 — pintura,
desenho ou fotografia muito delicada, e
em ponto pequeno; obra de arte delicada e
de pequenas dimensões; 14 — o que está
ocuito sob um símbolo; o que não se pode
desvendar; 15 — inseto da ordem dos
sifonápteros, cuja fêmea penetra na pelo
do homem e dos animais, onde deposita os
ovos, produzindo às vezes ulcerações; 17

dá aviso de algo em voz alta; 18 —
peixe da família dos mugilídeos, de carne
muito apreciada; 19 — conjunto de leis
adjetivas reguladoras do exercício duma

ação em juízo; as regras e cerimônias que
se devem observar na prática de uma
religião; 21 — jogador por ofício ou por
hábito; o que conhece bem o seu ofício; 22
— navio, em geral de baixa tonelagem,
que fazia o percurso entre o N. e o S. do
país; 23 — confirma, firma de novo (con-
trato, ajuste etc); 24 — certa disposição
física ou moral, que se cria decorrer do
clima ou do temperatura peculiar de uma
região, de um lugar; 25 — símbolo da
emanação, substância gasosa produzida
por uma transformação radioativa; 25 —
gênero dramático originário da Idade Mé-
dia, com personagens em geral alegóricos,
como os pecados, as virtudes, os santos etc,
podendo também comportar elementos cô-
micos ou jocosos; 26 — em cima de,- 27 —
intercolúnio correspondente a três diâme-
tros das colunas, ou seis módulos; 30 —
vento forte; 31 — contrato em que se
dividem por igual lucros e perdas entre
duas partes contratantes.

VERTICAIS — 1 — ninfa dos bosques, que
nascia e morria com uma árvore que lhe
era destinado, e onde se admitia que ela
morasse; 2 — título dos chefes de certas
tribos ou províncias muçulmanas; 3 —
instrumento cirúrgico de dois gumes; 4 —
osso por que ocupa as partes laterais da
bacia e se articula posteriormente com o
sacro; 5 — indivíduo dos oaianas, tribo
indígena caraíba; 6 — terra de cemitério
usada para feitiço; 7 — indivíduo hipócri-
ta; 8 — interjeição que exprime espanto;
12 — relicário do culto japonês; 13 —
sacerdote romano que tirava presságios do
canto e do vôo das aves; 16 — substância

branca, encont;ada nos resíduos insolúveis
que se obtêm destilando a mistura de uma
parte de sulfocianeto de,potássio (pi.); 18
— árvore loganiácea da Africa, de grandes
bagas amarelas; 20 — elemento de nume-
ro atômico 39; 21 — espécie de betume
feito de pó de tijolo, cal e azeite; 23 — um
dos livros do Velho Testamento; 25 —
causo,- ocasiono; 28 — sufixo usado em
Química para formar termos indicativos de
compostos com função de aldeído; 29 —

interjeição que exprime resposta a apelo
do nome. Léxicos: Morais; Melhoramentos;
Aurélio e Casanovos.
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — parobose; anaforas; caratorese,- ibogo;
ti; tunara; tro; ataduras; adido; ei; amoca; em,- girosco-
pio; oras; eneos.

VERTICAIS — picota,- ratinadora,- anabaticos; baforadas;
afogado; sora; ere,- aselos,- astral,- trempe,- arnir; ago,-
eon,- bos; ce; to.

Correspondência • remessa de livros • revistas chora-
dísticos para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4—Botafogo
— CEP 22 270.

CARNEIRO —21/3 o 20/4
finanças —Trabalho — Durante o dia você terá
uma boa intuição e poderá iniciar um importante
projeto. Além disso, seu dinamismo será excelen-
te e você terá ótimas idéias. Amor — Infelizmente,
o domínio sentimental será desfavorecido.Evite
tratar de assuntos difíceis. Será melhor pensar em
convidar seus amigos (as) para se distrair Pessoal
— Saiba que um problema exige ponderação e
açào resoluta Saúde — Nào procure fazer tarefas
acima de suos forças.

TOURO — 21/4 a 20/5
Finanças —Trabalho — No plano profissional,
você não deve assumir responsabilidades ou
assinar documentos. No plano financeiro sua
chance será grande Amor — E provável que uma
discussão lhe permita, hoje, resolver muitas coisas
com a pessoa amada. Não seja injusto (a) pois
você também pode cometer erros. Pessoal —
Mantenha as promessas feitas a uma pessoa
interessante e de idade. Saúde — Perfeita.

GÊMEOS — 21/5 o 20/6

Finanças —Trabalho — Será difícil tentar algu-
ma coisa importante. Cuidado: período não é
propício a riscos em negócios importantes. Não
empreste dinheiro. Amor — Você duvidará de
seus sentimentos e da pessoa amado. Namoro
poderá atraí-lo mas não acredite que vá lhe trazer
felicidade. Pessoal — Você transformará sua
casa. Saúde — Durante o dia, ótima força física.
Vigie a sua alimentação.

CÂNCER —21/6 a 21/7
Finanças —Trabalho — Hoje, seyá difícil tentar
alguma coisa importante. Cuidado, o período não
é propício para você se arriscar em negócios
importantes. Não empreste dinheiro. Amor — A
sorte continua no plano sentimental. Satisfações
sentimentais vão estreitar os laços jó existentes.
Dia excelente no plano familiar. Pessoal — Hoje,
procure dominar a situação e seja um pouco mais
filósofo. Saúde — Nervosismo e indisposições
digestivas.

LEÃO — 22/7 a 20/8
Finanças — Trabalho — Domínio benéfico: não
perca seu tempo pensando muito. Dia propicio
para tomar decisões para o futuro no plano
financeiro. Amor — Clima neutro. Você pode
organizar um encontro e convidar seus amigos.
Harmonia com a família. Você deve dialogar
mais com seus filhos. Pessoal — Seja mais

¦flexível e mais compreensivo (a). Controle seus
pensamentos. Saúde — Boa mas faça um pouco
de ginástica.

VIRGEM 21/8 a 22/9
Finanças —Trabalho — Saiba levar em conta os
desejos de seus clientes. Você ganhará muito com
isso. No seu trabalho, não ligue para as intrigas.
Bom clima financeiro. Amor — Vida sentimental
equilibrada e conforme seus desejos. Você saberá
encontrar as palavras necessárias para obter a
felicidade completa. Pessoal — Esqueça sua ne-
cessidade de independência e consolide suas
relações. Saúde — Você nada deve temer.

BALANÇA — 23/9 a 23/10

Finanças —Trabalho — Você não deve assumir
responsabilidades e ganhará muito com isto.
Aborrecimentos financeiros: tenha seus do-
cumentos em dia. Se você possuir um comércio de
luxo, tudo irá bem. AAmor — Se uma das suas
palavras for mal interpretada, o melhor é você
explicar-se — Pessoal — Não decepcione as
pessoas que querem ajudá-lo (a). Saúde —
Nevralgias e dores de cabeça devem ser temidas,
cuidado.

ESCORPIÃO —24/10 a 21/11
Finanças —Trabalho — Dia difícil: evite brigar,
discutir e contestar. No setor profissional, fique
com a opinião da maioria. Adie todas as assinatu-
ras e solicitações. Amor — Você deve fazer
projetos para o seu futuro. Novidades verdadeira-
mente interessantes na sua vida sentimental. Será
o início de uma aventura feliz. Pessoal — Não
seja injusto (a) com um amigo (a) se não quiser se
arrepender depois. Saúde — Resfriado deve ser
temido.

SAGITÁRIO —22/11 a 20/12
Finanças —Trabalho — Você progredirá muito
nos seus negócios. Além disso, a audácia pagará
seus esforços pois a sorte o acompanha. Proveitos
materiais. Pode assinar documentos. Amor —
Durante o dia não haverá mudança na sua vida
sentimental ou conjugai. Cuidado com certas
pessoas que querem perturbar sua vida. PessoalSeja prudente nas suas palavras e nos seus
escritos. Saúde — Tornozelos fracos, cuidado.

CAPRICÓRNIO — 21/12 o 20/1
Finanças —Trabalho — Saiba aproveitar a sorte
que surgir financeiramente. No setor profissional,
não faça mais que o necessário. Amor — Com
Vênus em oposição, cuidado com seus impulsos e
sua agressividade. A pessoa amada não estará
disposta a suportar seu péssimo humor. Pessoal

Não descuide de sua correspondência. Se for
preciso, dedique-se a ela por uma noite. Saúde —
Indisposições diversas.

AQUÁRIO — 21/1 a 18/02
Finanças —Trabalho — Cuidado com a mania de
querer ganhar dinheiro com -muita facilidade.
Hoje você conseguirá .estabelecer ótimos contatos
ou resolver uma situçgèo litigiosa. Amor — Nada
a assinalar. Clima tW-Ji/nental neutro. Nào crie
problemas inúteis. No seu lar, seja mais com-
preensivo (a) e acabe com os malentendidos.
Pessoal — Adapte-se às circunstâncias e tente
descobrir o lado bom das pessoas. Saúde —
Nervosismo e cansaço. Tome cuidado.

PEIXES — 19/2 a 20/ 3

Finanças —Trabalho — Durante o dia você terá
uma boa intuiçõ e pode iniciar um projeto impor-
tante. Além disso, seu dinamismo será excelente.
Cuidado com as finanças. Amor — Seus próximos
não saberão o que fazer para multiplicar as
marcas de simpatia. Você viverá horas proveito-
sas para seu amor e suas amizades. Pessoal —
Um conselho: não diga nada e não faça nado
para ser censurado (a). Saúde — Boa mas vigie a
sua alimentação.
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IN ¦ Tábua corrida na diagonal
Banda de cortina reto e liso
Detalhes orientais - vasos ou biom-

bos - de boa procedênciaBiombo de madeira indiano' Móveis de radica (estante, console, mesa de centro ou
de lado)Poltrona tipo chaise-longue bem confortável num can-
to da sala, servida por luminária com pé de MãoCubinhos de marfim, conchas do mar como enfeite em
mesa de centro" Saber ousar, ser criativa, sem imitar o que está nas
revistas de decoração

^^¦¦¦¦m 
* s°/° estofado em couro e

flfTIII tecido
¦ II ¦ * Bando recortado cam bor-
WtáWWjAv m\ los para arrematar cortinas^mW ^m^ * Combinação de materiais

frios: latâo e aço
Excesso de almofadòes coloridos pelo chão
Colcha de chenille
Flor artificial, qualquer uma, em arranjos
Tampa de vaso sanitário de acrílico ou coberta com

estofo atoalhadoExcesso de paninhos na cozinha: um cobrindo a
fruteira, outro encima do fogão etc.
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A NOVA COZINHA
FRANCESA

SEU ALCANCE
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O estilo de cozinhar que caracte-
riza a Nova Cozinha Francesa — Nou-
velle Cuisine Française — é dos as-
suntos atualmente mais discutidos e
comentados entre gourmets e nos
meios culinários do mundo inteiro. O
que seria a Nouvelle Cuisine? Poucos
sabem, na verdade. E, a maioria das
pessoas que citam a Nova Cozinha,
suas receitas e nomes como Paul Bo-
cuse e Troisgros, dificilmente sabe-
ria definir qual c a essência da Nova
Cozinha e muito menos estabelecer a
diferença entre o novo método e o
tradicional (por que não a velha co-
zinha?).

A Nova Cozinha Francesa não
tem nenhuma relação com a cozinha
de emagrecimento ou natural, como
amadores em culinária tendem a
pensar. E, apesar de a maioria das
pessoas tentar resumir o novo estilo
de cozinha em duas palavras — mais
leve — hoje, praticantes da Nova
Cozinha usam tanto, ou mais, o cre-
me de leite fresco — creme fraiche —
no seu grau mais gorduroso, do queseus antecedentes há duas gerações.

Íi3v;;í
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EIS AS
RECEITAS
QUE VOCÊ
PODE FAZER
NÂO 

é tão difícil quanto
parece preparar receitas
da Nova Cozinha Fran-

cesa com ingredientes brasilei-
ros. A maioria dos produtos, se
não tem semelhante nacional,
pode ser substituída com su-
cesso. As receitas foram sele-
cionadas pelo crítico gastronô-
mico de The New York Times,
Craig Claizborne, adaptadas
para os ingredientes america-
nos e aqui aparecem na manei-
ra mais fácil de serem prepara-
das pelos gourmets brasileiros.

PURÉE DE
POIREAUX

(Purê de alho-poró)

4-6 alhos-poró, cerca de 112 kg
2 colheres de manteiga
113 de xícara de creme de leite
fresco
Sal e pimenta-do-reino a gosto
118 de colher (de chá) de noz-
moscada ralada

— Corte as pontas dos pedaçosde alho-poró (corte fora qualquerfolha estragada). Separe os peda-
ços até o centro, mas não até o
final. Limpe bem as folhas com
água.

— Corte os alhos em 2cm de
comprimento, tirando a raiz —
mais ou menos 300 gramas serão
postos fora.

— Coloque os alhos numa pane-
Ia, adicione água fria até cobrir.
Deixe ferver e cozinhe por cinco
minutos. Tire o alho e deixe es-
correr.

— Coloque os pedaços de alho-
poro no liqüidificador (ou espre-

medor de batata) e bata até for-
mar um purê. Coloque então a
mistura num pirex fundo, adicio-
ne manteiga, creme, sal, pimentae noz-moscada e misture bem. Sir-
va. (Dá o suficiente para seis pes-soas.)

CANETON
GRILLÉ

(Pato grelhado)

pato, 2 112 Kg
Sal e pimenta do reino a gosto

colheres (de chá) de óleo de
amendoim, vegetal ou de milho
2 colheres de manteiga
1 colher de chá de cebolas peque-
nas (shallots) cortadas em pedaci-
nhos finos (tipo de cebola usada
no coq au Vin)
1 colher de vinagre de (maçã, mo-
rango ou framboesa)
1 colher (de chá) de salsa pica-dinha
Folhas de agrião para enfeite

— Aqueça o forno
— Afaste as pernas do pato,deixando as coxas e entrecochas

unidas. Coloque as gorduras das
pernas do lado de baixo. Com uma
faca afiada, corte toda a gordura
periferal e pele em volta das co-
xas. Tempere pernas e coxas com
sal e pimenta. Pincele tudo com
óleo.

— Tire os fígados do pato, sepa-
re. Tire para fora da carne de cada
lado do peito do pato. Separe
usando os dedos e uma faca afia-
da, corte, e puxe a pele gordurosadeixando só os dois pedaços de
carne. Jogue fora a carcassa.

— Arrume as pernas e coxas
numa grelha, com a pele virada
para cima. Grelhe por cinco minu-
tos, colocando a grelha perto da
fonte de calor. Vire as peças. Ore-
lhe mais cinco minutos.

— Coloque a grelha distante da
fonte de calor. Cozinhe o pedaçoda perna e coxa por mais cinco
minutos.

— Pincele o peito dos dois lados
com uma colher (de chá) de óleo.
Tempere com sal e pimenta.

— Vire os pedaços da perna com
a pele para cima. Arranje os peda-
ços de peito ao lado dos pedaços
de perna. Coloque de novo a gre-
lha na parte mais próxima do ca-
lor, de modo que a perna e o peito
fiquem cerca de dois centímetros
distante da fonte do calor. Grelhe

,por dois minutos. Vire os pedaços
do peito e grelhe mais dois minu-
tos. A carne do peito deve ficar
mal passada por dentro.

— Enquanto isso, corte o fígado
do pato ao meio. Tempere com sal
e pimenta.

— Aqueça uma colher de man-
teiga numa pequena panela. Adi-
cione o fígado, cozinhe cerca de
um minuto e vire os pedaços. Cozi-
nhe mais um minuto. Retire o
fígado.
10—Adicione à panela a colher de
manteiga restante e as cebolas
cortadas. Cozinhe, misturando
por 30 segundos. Adicione o vina-
gre, cozinhe até o caldo reduzir-se
pela metade.
11 — Arrume uma metade do pei-to do pato e uma perna com a
coxa unida em cada um dos dois
pratos. Arrume um pedaço do fí-
gado em cada prato. Coloque o
molho de vinagre por cima. Enfei-
te com a salsa picada e com o
agrião. (Receita para 2 pessoas)

SAUCE
ROUILLE

(Uma maionese temperada)

1 gema de ovo
1 colher (de chá) de alho picado
fininho
112 colher (de chá) de vinagre de
vinho tinto
1/4 colher (de chá) de paprika
Sal e pimenta a gosto
112 xícara de azeite

— Coloque a gema, o alho, o
vinagre, a paprika, o sal e a pimen-
ta num pirex fundo.

— Misturar rapidamente, com a
batedeira elétrica ou de mão, en-
quanto adiciona gradualmente o
óleo. Bata até engrossar como
maionese. (Dá 1/2 xícara).

Craig Clairborne

O
The New York Time»

S próprios criadores do novo sistema tem certa
dificuldade em traduzir o conceito da Nova Cozi-
nha em termos concretos, embora a cozinha
tenha duas características facilmente reconheci-
veis: a ênfase na apresentação artística dos pra-
tos e o uso freqüente de ingredientes caros e

sofisticados.
Para começar, a Nova Cozinha dispensa totalmente o uso

da farinha de trigo para engrossar molhos e cremes—como é
largamente usada em nossas receitas. Para dar consistência a
um molho, ou o creme de leite fresco é fervido, ou é usado o
frond-brun ou demi-glace, essências conseguidas pelo cozi-
nhamento de ossos e líquidos em várias consistências. O
molho branco tradicional — manteiga, farinha e um liquido
como água ou leite—é assunto herético para a Nova Cozinha.

O sucesso de uma receita de Nova Cozinha depende da
inspiração e improvisação do cozinheiro ou chef de cozinha:
não é, como a tradicional, doutrinária, apesar de as regras
básicas de cozinha permanecerem as mesmas. Sabores exóti-
cos de ervas como manjericão e endro, raros na antiga cozinha
francesa, são comuns na Nova Cozinha, assim como a varieda-
de de óleo, mostardas, vinagres e grãos de pimenta. O azeite é
geralmente dos mais puros, mas, nas saladas, pode ser mistu-
rado com óleo de amêndoas — que pode também ser usado
puro. As mostardas são perfumadas com tarragão, cebolinha
ou grãos de pimenta verde, enquanto os vinagres têm como
base a cereja, pèra, framboesa e outros. Pimenta preta e
branca e dezenas de essências e ervas fazem parte da pratelei-
ra de temperos do cozinheiro da Nova Cozinha Francesa. ,

Os legumes, na Nova Cozinha são cortados en julieane,
seja, pedaços bem fininhos. A apresentação é bonita e também
a textura quando os legumes são cortados en julienne e
cozidos. Os pratos onde as receitas da Nova Cozinha serãc
servidos devem ser maiores do que o normal—30 ou 40cm de
diâmetro — para que a comida pareça mais atrativa visual-
mente e tenha boa apresentação. Mas as porções servidas em
cada prato devem ser modestas. Os legumes e verduras são

cozinhados ai dente (sem excessos), para preservar seu sabor
natural e textura. A antiga cozinha francesa cozinhava os
legumes por muito tempo e ainda os refogava numa frigideira
com manteiga.

A influência japonesa, não só na parte da do cozimento da
comida (deixar cru) mas na sua arrumação no prato, é grande
na Nova Cozinha. A arrumação é estilizada e geralmente inclui
pedaços de vegetais cortados en julienne — alho-poró, vagem,
ervilhas, pepino, cenoura — colocadas corretamente para
agradar os olhos. Como na apresentação da comida japonesa,
a cor tem um importante papel. E, há bastante cores para
organizar entre os vegetais e molhos: o verde do alho-poró,
agrião, o branco do aipo e o amarelo das cenouras; a cor
perolada do creme de leite e a rosa-pálido do tomate e molhos
cremosos. Não há regras no contraste das cores, assim como a
simetria ou assimetria pode influir na arrumação das comidas
nos pratos. O cozinheiro ou chefe o artista e, na Nova cozinha
Francesa, a arrumação dos pratos é uma arte que ele domina
de acordo com seu gosto e imaginação.

Logostas, pàté foie gras e trufas são dos mais premiados
ingredientes da nova cozinha. Uma mistura de lagosta mum
prato preparado com miúdos de galinha é um exemplo de
como a nova cozinha pode ter combinações estranhas. Fritu-
ras são raras nas receitas da nova cozinha. Delicacies aprecia-
díssima como batatas soufflé não existem nessa cozinha,
assim como acompanhamentos fritos como legumes e vege-
tais. Os novos cozinheiros usam pouco óleo e gordura para
refogar as comidas e constantemente apelam para panelas
com cobertura de teflon.

Os purês-de batatas, aspargos, alho poro, cenoura, cogu-
meios e castanhas também fazem parte das receitas da nova
cozinha, apesar de muitos pratos preparados com batata
estarem fora desse novo estilo de cozinhar.

Craig Clairborne é critico gastronômico do The New York Time» e
colaborador de outros jornais e revistas americanas. Com Gault et
Millan, Clairborne é considerado um dos críticos mais importantes e
conhecidos do mundo. Recentemente, o American Express (canâo de
crédito) pagou 10 mil dólares por um jantar em Paris totalmente
organizado por ele.
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A RENASCENÇA
Uma tradição em moveis ile eslilo

Venha conhecer
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados do
mais fino

acabamento.
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XÍCARAS
ESSES OBJETOS INDISPENSÁVEIS

As
minixícaras

da DESIGN
são vendidas

em meia
dúzia, cada

uma com um
desenho

diferente:
CrS 720

Branco e
azul para as

xícaras em
três

tamanhos
diferentes.

De chá,
CrS 258 e a

de café
e a mini,

CrS 164. De
Roberto
Simões

Porcelana
inglesa, com

o famoso
desenho do
caçador em

azul e
branco. Na

Roberto
Simões, por

Cr$ 495 a
unidade para

café e Cr$
595 para

chá

H|«L v_a .,.-_./ À————K ;V:, . 
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Polo. d« Oraldo Violo I'OSa e
branco. Da
Larmod.
Custa, cada
uma, CrS 140

Porcelana
branca com

delicados.
desenhos de
folhas verde

claro, as
xícaras de

Roberto Simões
são vendidas

individualmente.
Café, CrS 192;

chá, CrS 301

¦¦ ¦¦""

POR 

favor, não sirva
nunca café ou chá
frios e em xícaras
lascadas. Nada
mais desagradável

do que forçar um rosto con-
tente quando se dá aquele
primeiro gole morno ou fin-
gir que nào se vè a rachadu-
ra de uma porcelana ou ce-
râmica. Claro que você está
na dependência de quem faz
e lava as xícaras, por isso o
ideal é ter um jogo que pos-
sa ser encontrado e vendido
individualmente. As opções
são várias. As clássicas xíca-
ras brancas, tanto para chá
ou café, vão bem com quais-
quer aparelhos e toalhas de
mesa e bandeja. Mas já exis-
te muita novidade nas lojas
especializadas, desenhos de-
licados e materiais moder-

nos. Até a madeira está sen-
do usada como pires — ele
não quebrará jamais — e o
plástico para conjuntos
completos. Geralmente são
em cores quentes, como ver-
melho, laranja e amarelo e
nada feios.

O hábito de tomar café
tornou-se tão natural que
muitos se esquecem de que
ele deve ser bem cuidado.
Claro, há xícaras lindíssi-
mas, de porcelana chinesa,
caríssimas, que hoie em dia
servem mais de enfeite. Mas
aquelas inglesas, com dese-
nhos azul e branco, podem
ser encontradas aqui. Para o
diário, o recomendável são
as xícaras mais baratas e
práticas. E mesmo elas po-
dem vir acompanhadas de
uma bonita toalha, um gos-
toso biscoito, numa bandeja
bem arrumada.

mmmmmmmmmmBxmuMmmambJ

Sossego das
donas-de-cas-
a, as xícaras
de plástico
coloridas da
DESIGN.
Meia dúzia
para café
custa CrS
355 e para
chá, CrS 535

Desenho
novíssimo na
cerâmica
listrada de
azul e verde
ou vermelho
e laranja.
São nove
peças (seis
xícaras, bule,
leiteira e
açucareiro)
tanto para
chá (CrS 2
mil 290),
como para
café (CrS 2
mil 90). Da
DESIGN

A já conhecida dupla
de anjinhos com óculos de Fiorucci está

impressa na xícara de chá: CrS 170
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Consumo

UMA SEMANA DIFERENTE
ENFIM, 

uma semana de para Cr$ 65; aos ovos, com abobrinha, de Cr$ 25 para Cr$
poucos aumentos no pre- preço da dúzia majorado de Cr$ 17,50; o pimentão, de Cr$ 54 para
ço dos produtos de maior 32>50 P8™ Cr$ 3?;ao Q^abo, com cr$ 48; o tomate, de Cr$ 24,50
consumo exposto, nos £i% «SE? 

* *«,£ J» «"* 
£*& 

* <%
supermercados. De fato, a lista preço alterado de Cr$ 16,50 para 33 P81181 Cr$ 30; a berinJela>de Cr$
de altas restringe-se à cenoura, Cr$ 20,50. As baixas foram mais 21 para Cr$ 19,50; e a laranja-
cujo preço passou de Cr$ 57,30 numerosas. Caíram de preço lima, de Cr$ 27 para Cr$ 25,20.

DISCO BANHA SENDAS PEG-PAG Boulevord Carrefour
Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Barra
Norte Sul Norte Sul [ Norte Sul | Norte Sul j Norte da Tijuco

LATICÍNIOS
Margarina Doriana 250g. 22,35 22,35 I 20,40 20,40 I 22,35 22,35 I 20,60 20,60 I 22,35 20,80
Iogurte Danone — polpa 13,30 12,10 12,25 12,70 12,25 13,30 13,20 13,20 12,25 12,10
log. Chambourcy — polpa 13,20 12,10 12,25 13,50 12,25 13,30 13,20 13,20 12,25 12,10
Catupiry — 440 g. 117,00 117,00 112,50 112,00 117,00 117,00 117,00 108,00 106,20
Leite Longo Vida Alimba 35,00 37,00 | 34,80 | 35,00 [ 34,20 33,60 j 33,60 33,10
SALGADOS
Carne — seca dianteiro I 160,00 Z~I Z 160,00 I 164,80 ~^~] _ I 

™~

Toucinho Paulista 84,00 76,00 80,00 86,00 85,00 85,00 89,00 89,00 80,00 120,00
Lombo Salgado 125,00 108,00 120,00 125,00 128,00 128,00 145,00 145,00 125,00 172,00
Lingüiça fino 200,00 122,30 188,00 188,00 123,50 143,00 185,00 195,00 188,00 190,00
HORTIGRANJEIROS
Ovos — tipo grande I 37,00 37,00 I 37,00 37,00 I 37,00 37,00 I 36,20 36,20 I 37,00 35,40
Marco C.S.A Ho Ovo nova Sul Broill Cami Cami A.S. Crto. polpa A.S. OM/ polpa Ho Sogtmo
Alface 10,00 10,00 12,00 11,00 8,10 12,10 11,00 15,00
Tomate 14,60 15,00 13,80 13,80 15,00 15,00 14,50 14,60 19,90
Cenoura 50,00 40,00 40,00 40,00 43,00 43,00 47,00 65,00 46,00 47,50
Beringela 9,80 10,00 11,50 10,00 13,00 11,50 8,50 9,00 19,50
Pimentão 38,00 38,00 34,00 48,00 38,00 30,00 40,00 29,50 38,00 42,50
Batata-doce 13,00 13,00 13,00 13,00 16,00 16,00 18,00 16,80 13,00 17,50
Abóbora 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,50 10,00 12,50
Abobrinha 14,00 15,00 13,00 16,00 14,00 14,50 15,00 17,50
Vagem 20,30 23,00 23,00 28,00 26,00 26,00 30,00 45,30 20,30 23,10
Quiabo 32,00 32,00 34,00 34,00 35,00 35,00 38,70 38,70 32,00 50,70
Beterraba 54,00 62,00 62,00 63,00 70,00
Cebola 31,00 30,00 32,00 30,00 30,00 31,00 30,00 28,80 31,00 43,90
Alho — 200 g. 26,00 24,00 24,00 26,00 26,00 26,00 24,00 40,00 26,00 46,80
Batata-inglesa 15,50 16,00 21,00 20,00 21,00 21,00 19,50 26,65 16,50 25,60
Marco Mliiaa Miúdo HBTrarim KB.T. HBT. HJH. Extra H. B. T. Miúdo CAC

FRUTAS
Limão 13,00 13,00 I 12,00 15,00 I 12,00 12,00 I 13,20 20,50 I 13,00 15,00
Banana prata 20,00 18,00 21,50 21,50 20,00 20,00 18,00 24,00 20,00 23 80
Banana d'água 14,00 14,00 16,50 13,00 9,00 9,00 16,10 13,00 14,00 16,80
Larania-lima 15,00 12,00 .15,00 14,00 18,00 18,00 15,00 15,00 15,00 25,20
Maga (Argentina) 63,00 52,00 | 52,00 52,00 [ 52,00 52,00 | 60,00 60,00 63,00
CEREAIS
Arroz I 24,00 18,50 I ll~) 18,50 ] 16,00 16,00 I 17,50 17,50 I 18,50 24,08
Marca Ala roo Blue-Bel loi Pampai loi Pompa» Gabritla Gobrlelo Peg-Poa Peg-Pag Blue-Sell Brejeiro
Feijão (preto)
(fatff* —¦«—- —- —. __

Fubá milho Granfino — 1 kg 15,80 14,75 — 16,70 16,70 16,30 14,75 —
Farinha meia Poty 36,00 35,45 | 36,40 — 36,30 36,30 | 35,45 35,45 36,00 —¦
MASSAS , ..
Massas Aldente — 500g 17,20 15,60 I 17,60 16,80 16,90 17,20 I 17,15 17,15 I 15,90 Z"~"
Massinhas Adria — ovos 10,50 9,35 10,30 10,20 10,20 10,50 10,50 10,30 9,60 9,35
Água e Sal Tostines 16,40 14,85 j 15,80 15,80 15,00 16,40 | 15,55 15,55 [ 15,00 —
CAFÉ E ALIMENTAÇÃO INFANTIL
Café Pele — Solúvel — lOOg I 51,10 51,10 I 50,50 I 53,20 53,20 I — -~| 38,70
Cremogema — 200g 12,30 10,80 10,80 12,80 10,95 12,30 11,50 10,95 11,60
Sucar Pops Kellogg's 28,50 36,90 36,50 36,50 35,50 34,90 33,50 28,50
Geléia Mocotó Imbasa 18,90 18,10 18,50 18,50 18,90 18,50 18,20 18,30 18,90 18,30
Nescau — 500g 52,20 52,05 55,30 55,30 58,00 58,00 64,20 64,20 58,50 52,05
Maizeno — 500g  16,70 10,85 15,60 15,60 15,40 16,50 16,50 16,50 15,40 10,95
LATARIA
Azeite Beira Alta — 500ml I —-'] 76,50 I 76,50 76~ I 72,80 I —~
Óleo de Soja 35,00 35,00 32,40 35,00 34,90 35,00 32,90 32,90 35,00 35,50
Marca violeta Violeta Veleiro Violeta Soya Eliza Veleiro Veleiro Violeta Liza
Ervilha e Cen. Jurema 21,40 18,50 23,50 23,50 18,50 21,40 1860 18,50 —
Salsicha Swif Viena 250g 29,50 22,00 27,90 27,90 27,30 29,50 32,00 32^00 27,40
Presuntada Bordon 50,60 38,30 47,50 41,85 45,80 41,20 38,30
Purê de Tomate Peixe 21,40 22,50 22,20 24,80 20,10 22,50 26,40 24 30 20,10 22,35
Doce de Leite Itambé 800g 84,00 71,80 84,00 75,60 '— 84,00 70,80
2 em 1 Cica 47,70 37,00 46,30 43,85 43,00 47,70 47,30 37,00 -
Leite Condensado Moça 39,90 39,00 38,20 39,00 39,90 39,90 38 60 38 90 38,20 36,50
Creme de Leite Nestlé | 51,50 42,35 | 50,40 51,50 j 51,50 51,50 | 50,90 5o|oO j 50,40 42,34
SUCOS E BEBIDAS
Suco Maracujá Maguary I — 35,00 j — 55,00 I 35,00 42,00 I 42,00 26,60 I 35,00 48,45
Suco Uva Único 23,20 22,30 25,50 37,80 — 22,30 —
Coca-Cola (litro) 15,50 11,00 14,80 14,80 11,00 11,00 14,90 14,95 15,00 11,35
Cerveja Brahma Chopp | 17,50 13,90 | 17,30 17,30 | 17,30 14,50 17,60 17,00 16,50 13,40
OUTROS Z_Z__I_____I___Z_____^
Leite Coco Serigy — 200ml. I 28,10 27,10 I 27,80 29,20 I 27,10 . 28,10 I 29,20 29,20 ! 27,10 —
Vinagre vinho Jurema 24,00 20,45 22,90 21,00 24,30 23,70 24,35 21,00 22,80
M. Hellmann's — limão — peq. 40,50 40,50 34,70 38,90 34,70 37,90 37,90 34 70 33,90
Mostarda Cica | 28,30 21,50 j 26,20 23,90 21,50 25,00 29,00 21,50 26 10
LIMPEZA E HIGIENE
Detergente Minerva — 500ml. I 17,40 15,95 I 21,80 I 20,20 20,20 20 20 I 17 40 15 95
Sabão pó Orno — 600g. 42,80 44,90 44,80 44,90 42,80 44,80 48,30 43,80 45^30 4530
Vim Clorex — 300g 17,90 17,90 17,20 17,20 16,10 17,40 — 16 10 —
Papel Hig. Scott — 2 rolos 20,70 18,80 18,50 18,50 20,70 — 18,50 —
BELEZA
Xampu Seda — pequeno I 40,00 28,00 I 37,20 37,20 I 28,00 28,00 I — I 34,50 —~~
Cr dental Kolynos Branco—100 g 15,50 9,30 17,50 15,50 13,70 15,50 13,70 9,30
desodorante Mistral — 55 ml 19,50 16,80 24,30 12,50 16,80 19,50 16,80 —
Sabonete Lux — luxo • 90g 11,30 10,00 11,90 11,50 10,00 11,20 10,00 10,15
Totol 2036,35 1900,80 2009,30 2078,85 2285,45 205Ò~~" 1521,00 1878,00 1926,40 1004,71

.7 prod, .4 prod. -7 prod. -10 prod -5 prod. -9 prod. -21 prod. -15 prod. -7 prod. -15 prod.
no rorol oe no lotol de no toiol d» no rorol de ,» roral da no rolol da no total d« no totol oe no totol de no totol de
284,40 310,40 354,55 333,55 45,90 311,50 765,35 557,15 385,85 517,05

————--———-———___,_________ . ,., 1 ___ !_____—_—___-_—____— 
>^_M____^^M_M—^_^H

•. Esta pesquisa é publicada todas as quintas-feiras.
Os artigos de preços mais baixos, numa comparação entre os supermercados, estão em negrito.
Foram pesquisados os seguintes supermercados:
ZN: Disco, Conde de Bonfim, 120; Casas da Banha, 28 de Setembro, 274;
Sendas, Uruguai, 329; Peg-Pag, Haddock Lobo, 203;
Boulevard, Maxwell, 300;
ZS: Disco, Voluntários da Pátria, 224
Casas da Banha, Voluntários da Pátria, 213; Sendas, Barão de Hambi, 50;
Peg-Pag, Bartolomeu Mure, 1082; Carrefour, Km 6 da Rio-SantoslBarra.

Cartas
TROCA EXAGERADA

No dia 29 de abril levei meu carro (RT-8205) à CIP AN para
conserto, pois notava deficiência na sua aceleração. Solicitei
ao recepcionista que me fizesse um orçamento para que
posteriormente eu autorizasse o conserto, ao que ele me
informou que por ser semana de feriado a oficina estava muito
cheia de serviço, sendo portanto dificil fazer uma avaliação do
problema do motor e depois dar o orçamento. Se eu quisesse—
acrescentou — consertariam o automóvel e no final do serviço
me informariam do custo. Confiando na credibilidade da
companhia, concordei.

Impossibilitado de ir buscar o cano na CIPAN, pedi a um
amigo que o fizesse e saldasse o débito. Ao receber a conta,
tive o desprazer de verificar que ela ia a mais de CrS 7 mil. Até
aí, tudo mais ou menos bem. Surpresa mesmo foi verificar quehaviam trocado 22 peças, o que é relativamente inusitado,
levando-se em conta que o motor conseguia mover razoável-
mente o carro. Debitei a surpresa à minha ignorância nas artes
mecânicas. Achei, porém, que minha ignorância náo era assim
tão vasta e resolvi examinar na nota de serviço quais elemen-
tos do carro estavam "doentes" e foram trocados. Trocaram
velas, platinado, lnjetor de gasolina e uns outros itens que
provavelmente tinham algo a ver com a tal deficiência na
aceleração. Mas trocaram também várias correias e manguei-
ras do radiador (pus-me a pensar se teriam sido todas elas
contaminadas, ao mesmo tempo, por estranha doença que
prejudicara a aceleração). E pasmem: trocaram até a tampa
do radiador, o que definitivamente me levou à triste constata-
çáo de que o carro que entra na CIPAN pode ter até os pneus
trocados, se eles acharem que isso está prejudicando a parte
elétrica.

Alertem-se, portanto, os incautos: serviço na CIPAN, só
com orçamento prévio. Israel Rozenberg — Rio de Janeiro.

Sr

ALTURA LIMITADA
Parece inacreditável que um edifício praticamente recém-

construído tenha elevadores em péssimo estado de conserva-
çáo, como os do Edifício Bandeirante Gaspar Vilela. Esse é um
prédio comercial de 19 andares, seis salas por andar, com
grande movimento de pessoas e construído pela Construtora
Bandeirante. Existem três elevadores. Um nunca funciona; os
outros dois funcionam sem cabinelro e em estado precário. O
mais curioso é que ao comentar esse fato com uma amiga, ela
se queixou também do péssimo funcionamento dos elevadores
no prédio em que mora. Por coincidência ou não, obra da
Construtora Bandeirante. Em conclusão, essa construtora
deveria erguer edifícios de, no máximo, três andares. Angela
Maria Coelho — Rio de Janeiro.

PAGAMENTO
DUPLO

Tenho notado a preocupa-
ção da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos em es-
clarecer as dúvidas de seus
usuários. No dia 10 de maio,
recebi um aviso de que havia
chegado e se encontrava à
minha disposição, para reti-
rada mediante identificação,
um Impresso procedente dos
Estados Unidos, nUmero de
ordem 271 e pelo qual eu de-
veria pagar CrS 37. Passando
pelo local l agência Praia Ver-
melha), no. sábado, 17 de
maio, e sem o aviso, contei
com a boa vontade da funcio-
nária que localizou a enco-
menda nas prateleiras, embo-
ra ela nào fosse encontrada
nos livros de registro. Paguei
os CrS 37 um pouco constran-
gido, pois náo entendo o pa-
gamento de uma coisa cujo
envio Já foi pago na origem.
Qual náo foi minha surpresa
quando cheguei em casa e
constatei que dos CrS 37 pa-
gos somente CrS 21 haviam
sido colocados no envelope
como selagem adicional. Pa-
ra onde foram os outros CrS
16? É rotina da ECT só selar
57% do que cobra? Ou foi"engano"? Por que a cobran-
ça de algo cujo pagamento já
foi efetuado na origem? Mar-
co Antônio Costa Vieira —
Rio de Janeiro.

D. , EITO
IMPREVISÍVEL
A propósito da carta da lei-

tora Célia Pereira, que o
JORNAL DO BRASIL publi-
cou em sua edição de 8 de
maio, cumpre-nos informar
que, realmente, nos últimos
três meses ocorreram inter-
rupções do fornecimento de
energia elétrica no trecho
compreendido entre as Ruas
Von Martlus e Major Vaz (Jar-
dlm Botânico), decorrentes
da interferência de galhos de
árvores na rede aérea local.
Turmas da Light realizaram
rigorosa vistoria na rede ele-
trica que supre a região e
regularizaram o suprimento
no último dia 5. Quanto à
interrupção havida na ma-
drugada de 28 de abril e que
afetou algumas ruas, inclusl-
ve a Major Vaz, esclarecemos
que foi motivada por defeito
Imprevisível numa de nossas
linhas. Light Serviços de Ele-
trlcldade S. A. — Rio de Ja-
neiro.

LINHA CAÍDA
No dia 19 de abril a Telerj

trocou o número de meu telefo-
ne (264-7424 para 208-7642). O
fato veio reacender novas espe-
ranças de que o serviço presta-
do por aquela concessionária
fosse mais decente do que
aquele que ela vinha prestando
com a antiga estação. Vá espe-
rança. Após três dias de funcio-
namento normal, o aparelho
passou a receber telefonemas
endereçados a meu vizinho, um
médico residente no mesmo an-
dar.(...) Os meus próprios telefo-
nemas eram sempre contem-
piados com o sinal de ocupado.
Após várias comunicações da
linha cruzada à Telerj, esta fi-
nalmente deu uma solução fi-
nal ao problema: emudeceu de-
finitivamente meu telefone no
dia 25 de abril. E nesse estado
ele se encontra até hoje. Conti-
nuei a reclamar (...) para rece-
ber a desculpa de que o serviço
seria restabelecido em 48 horas.
Até que no dia 6 de maio, ao
reclamar pela quinta vez, rece-
bi da Telerj a alegação de que o
aparelho encontra-se com de-
feito no cabo e que o prazo de
reparo ainda se estenderia por
seis dias. Dois fatos causam-me
espécie. O primeiro é constatar
que todos os meus vizinhos es-
táo com seus telefones normais
(inclusive o médico antes cita-
do). Náo é, pois, possível, que
haja um cabo apenas para o
meu telefone. O segundo é que
com a péssima qualidade da
prestação de seus serviços, a
Telerj deveria, pelo menos, dei-
xar de zombar de seus assinan-
tes quando proclama nos jor-
nais e cinemas que está "traba-
lhando como nunca". Ronaldo
de Almeida Morrot — Rio de
Janeiro.

¦ ¦ a
Até o dia 8 de maio, o telefone

222-8336 sempre funcionou a
contento. Naquele dia, reparei
que os técnicos da Teleij esta-
vam fazendo testes nos apare-
lhos telefônicos. Piquei apreen-
siva, pois a partir daquele mo-
mento, como já esperava, o
aparelho silenciou. Imediata-
mente, liguei para a Central de

Reclamações, explicando o fato
e pedindo que mandassem um
técnico ao local, para o devido
reparo. Recebi sempre as mes-
mas respostas: "Dentro de 72
horas será providenciado o con-
serto". (...) Os dias se foram
passando. Decorridos 16 dias, o
aparelho continua mudo. As-
sim sendo, venho insistindo nas
reclamações e solicito que a Te-
lerj me informe se há naquele
setor algum chefe de melhor
gabarito, a quem se possa re-
correr em casos como este, oca-
sionado pela própria incompe-
tència da companhia que, para
reparar alguns aparelhos, con-
segue emudecer os que esta-
vam em perfeito estado. Walky-
ria Dias Bastos — Rio de Ja-
neiro.

a ¦ ¦
No dia 24 de abril, o JORNAL

DO BRASIL publicou carta mi-
nha. No dia 25, meu telefone

voltou a falar e recebi delicada
carta do Setor de Relações Pú-
blicas da Teleij. Meu telefone
viveu 14 dias, e no dia 9 de maio
novamente emudeceu. Aliás,
agora viveu mais tempo do que
das outras vezes, pois geral-
mente ressuscita por dois ou
três dias, ou no máximo uma
semana, e emudece de novo.
Logo no Dia das Mães, meu
telefone estava mudo. Mas já
comecei a batalha com a Telerj,
e como o telefone me é muito
necessário, espero que não leve
o tempo que levou em abril
para ser consertado. (...) Prova-
velmente o defeito é o mesmo,
no cabo, (...) Lucy Silva — Rio
de Janeiro.

LINHA ABERTA
A respeito da carta do Sr Ro-

berto Gomes, publicada dia Io
de maio no JORNAL DO BRA-
SIL, esclarecemos que a substi-
tuição de números através de
cortes de área é prática adota-
da em todo o mundo a flm de,
expandindo o serviço telefônico
através da construção de esta-
ções, atender áreas carentes ou
congestionadas. A Teleij não
pode prescindir desse serviço,
embora reconheça que even-
tualmente podem ocorrer Inter-
rupções como no caso mencio-
nado pelo leitor.

A propósito da reclamação do
Sr Ruy Cavalcante de Araújo,
publicada na edição do dia 3 de
maio, informamos que náo é
necessário o pagamento anteci-
pado das contas para contesta-
çáo de qualquer valor julgado
indevido. Mediante a reclama-
ção do assinante à unidade co-
merclal, é deduzido o valor na
própria conta ou, caso já tenha
sido paga, em conta futura.

Quanto às cartas publicadas
na edição do dia 8 de maio, no
Caderno B, a Teleij tem a escla-
recer o seguinte: a Divisão de
Relações com a Comunidade
providenciou inspeção geral
nos equipamentos associados
aos telefones 255-7255 e 256-
9014, inclusive com a substitui-
çào de peças, a fim de eliminar
os problemas mencionados pe-
lo leitor Luis Armando Queiroz;
o Sr Fernando César Mergu-
lháo viajou em 10 de fevereiro,
retornando em lu de março. O
registro de impulsos contesta-
do refere-se à utilização do tele-
fone no período de 25 de janeiro
a 10 de fevereiro de 1980, pois
para efeito de emissão de con-
tas a leitura dos contadores é
realizada de 25 a 25 de cada
mès; a reclamação de registro
de impulsos feita pela Sra The-
reza Alves de Oliveira já é do
nosso conhecimento através de
uma carta enviada em 30 de
abril. Seráo concedidos crédl-
tos no valor de Crt 349,44, Ci$
477,36 e Crt 908,54. referentes
respectivamente às contas de
janeiro, fevereiro e março, con-
testadas. A fim de verificar
qualquer anormalidade no fun-
cionamento do contador, será
mantido em observação o equi-
pamento desse telefone. Carlos
Roberto Wittlicb, pela Teleri
— Rio de Janeiro.

Usando produtos Mundial,
você é quem vai estar sempre

em alta cotação.
) MUNDIAL K m>)

Fbíjw - ToHowrafi
ZIVI S/A. Ciitelarla

HERCULES S/A. ¦ FAhriiw de Talhei«
Empresas cuU^ada-s.
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Miúças

Almofadas de cetim de algodão pintadas a mão, em diversos padrões
(CrS800 cada)

Toalhas para o banheiro social. Da esquerda para a direita, toalhinha
com inicial pintada a mão (CrS 150); toalhas com estamparia do

Valentino (CrS 320)
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ESCOLHER UM PRESENTE FINO
NÃO É TÃO DIFÍCIL ASSIM

Patrícia Mayer

 ^vi' < Q
rendinhas?

UEM nào gosta de receber de pre-
sente um vaso de porcelana pintado
a mão, uma toalha com a inicial
pintada ou um punhado de sachets
cheirosos enfeitados com laços e

Serviço elegante para quem tem bom gosto e sofisticação: o jogo
americano de organdi, com borboleta pintada a mão (CrS 6 mil, oito
peças, incluindo guardanapos e centro de mesa) tem o mesmo padrão
do prato e da xícara de café (CrS 9 mil 920 aparelho completo para

oito pessoas, pintado a mão. As xícaras, CrS 350 cada)
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A Miúças, loja que funciona há um mès na
Galeria Cidade do Leblon (Avenida Ataulfo de
Paiva, 135. si loja 205). como o nome diz. tem
tudo o que é delicadeza, das mais finas e de
bom gosto, para presente ou mesmo para quem
é caprichosa e sente prazer em comprar de vez
em quando um detalhe novo para a casa. Além
de essências e sachets. a Miúças tem uma
variedade de panos de crochè de linha grossa,
frivolité e renda do Norte, panos de bandeja em
linho e toalhas de mesa bordadas a mão e
inúmeros potes, jarras e caixinhas de porcelana
pintada a mão. A loja tem também a linha de
jogos de cama e toalhas de banho com estam-
paria do Valentino. Vale uma visita à Miúças
nem que seja para sentir o delicioso cheirinho
que emana dos sachets espalhados pelas pra te-
leiras e vitrine.
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O jogo americano acolchoado com
estamparia do Valentino (CrS 450 com

guardãnapo) combina com o conjunto de
louça: xícara, prato de bolo. argola c

porta-saquinho de chá (CrS 700 o
conjunto).
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Caixinhas para jóias c vasinhos de flores em:: s
porcelana pintada a mão, cópia de Chè.vres, ;L

são excliisividades da Miúças. Na loto, o:,--
porta-jóias quadrado, com pequenos objetos, r;

é trabalhado cm ouro (CrS I mil 200). a""-
caixinha redonda tem inicial pintada, com /

detalhes de flores (CrS 500). a caixinha enÇ
formato de coração e a redonda têm detalhes«ílí

de pássaros e flores (CrS 900). O jarro,* ,
solitário também é trabalhado em ouro. (CrS*:"

1 mil). Os objetos estão sobre renda. que^|
pode ser pano de bandeja ou-'?-

jogo americano (CrS 700)_Ü
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COISAS DO ARCO DA VELHA

A PEÇA ANTIGA QUE FALTAVA NA DECORAÇÃO
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Uma toalete antiga
deve fazer parte
da decoração de
qualquer quarto
romântico hoje em
dia. Na foto, a
toalete com
espelho de cristal
importado, do
p r i n c í p i o d o
século, foi
avaliada em CrS
21 mil, por seu
excelente estado: o
mármore não tem
uma lasca. 0 jogo
em prata para
toucador, com
duas escovas de
cabelo e duas
escovas de roupa
(CrS 5 mil 500),
peças pintadas a
mão (CrS 350 sem
tampa. CrS 600
c o m t a m p a ).
perfumaria de
cristal e prata
(CrS 2 mil 200) e
bomboneira de
vidro(CrS5 0 0)
completam e
caracterizam a
toalete. Os toques
decorativos são
dados pelo chapéu
antigo (CrS 820) e
pela bolsa de
lantejoula (CrS
820)
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Na toalha bordada a mão, em linho (260 x 170 cm, com 12
guardanapos de jantar e 12 de chá, CrS 35 mil), o serviço
de chá noritake japonês autêntico, com trabalho em ouro,
tem 45 anos. O pé de fruteira, antigo, em prata, é modelo
art décor autêntico (CrS 4 mil 600)

D E repente, antigüidade virou moda
em decoração e sai todo mundo a
procura do material empoeirado do
fundo do baú: é uma cômoda antiga,
uma toalha de renda, uma peça art

déco. As casas das vovós sáo remexidas de
cima abaixo e de lá surgem objetos e móveis —
e até roupas — inéditas, que foram da bisavó,
da tataravó, de uma tia; verdadeiras relíquias
de família.

São "coisas do arco da velha", como diz o
nome da loja de Ipanema. Lá, é possível encon-
trar coisas incríveis — um conjunto de botões
antigos, um cordão-elástico para sapato, perfil-
meiros, objetos de toucador feminino como
pinça para espartilho de prata, palito para
salgadinhos trabalhado em marfim, gravuras
antigas, cristaleiras, costureiro, cômodas, me-
sas de fazenda, entre outros. Para encontrar na
Coisas do Arco da Velha, é preciso paciência e
bom gosto — e sair procurando — na Visconde
de Pirajá, 207/206.
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Castiçal alemão, feito a mão e assinado,
estilo rococó do final do século passado
(CrS 18 mil)
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