
TEMPO
RIO ¦ - Parclctlmenle nublado
o nublado, tomperatura osla-
vfil. Ventos, fcsig o Norte frocos
a moderados, Máxima, 31.5,
Bangú) mínima \fi.2. Alto da
Boa Vista.

O Salvamar informa que
o mar ettá calmo com
corrente de leste para o
Sul. A lamperaluta do.
água (morna) é da 21
graus denlro da bala •
fora da barra.* Temperatura .referente às

últimas 24 horas.
(Mapas no página 22)

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

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

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

Outros Estados
e Territórios:
Diasúteis CrS 25,00
Domingos CrS 30,00

510 ACHADOS B
PERDIDOS

ATENÇÃO CORCEL VERMELHO —
Que apanhou dia 9 Cachorrinho
nas aproximações de Raul Pom-
peia c/Rainha Elizabeth, p/cari-
aode nos devolva. Tel. 205-
0291.

COMUNICO O EXTRAVIO — Da
carteira de sócio titular do late
Clube do Rio de Janeiro de n°
190 pertencente à Gisla Bokel
Zborowski.

EXTRAVIOU-SE titulo, carteira so-
ciai, cartões de crédito e estácio-
namento do I.C.R. J. em nome de
Peter Byrd Rodenbeck Suzan Ro-
denbecK, John Rodenbeck e Ju-
dith Bird.

EXTRAVIOU-SE — Credicard,
Cartão Nacional e talão cheques
Banco Itaú em nome de Júlio
lambertson Rabello. Gratifica-
se. Tel.: 231-0445.

GRATIFICA-SE — Devolver cartei-
ra, identidade. Suzanne Louise
Petis Fernandes. Telefone 237-
7888.

ICRJ
Acham-se extraviadas as

carterias sociais, os cartões
de crédito e de estaciona-
mento ref. ao título n° 423
em nome de Pedro Paulo
Cintra dos Santos e seus
dependentes. Agradeço
qualquer comunicação —
Haroldo. 224-9953

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

ACERTE AQUELA EM
PREGADA, BABÁ 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
Aprov. Secr. de Saúde
n° 385. Taxa fixa 3 mi
Garantia 6 meses. Tel
236-3340/ 235-7825.

A UNIÃO ADVENTISTA
— Oferece domésticas
selecionadas por psicó-
logo, babás práticas e
enfermeiras, acompa-
nhantes, cozinheiras,
chofer, caseiros, etc.
com refs. idôneas. Ga-
rantimos ficarem. Tel.
255-3688, 255-8948.

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

A METODISTA - Ofe-
rece a domestica ideal
copa, coz., babas, pra-
ticas e especial. Go-
vern. Motoristas, casei-
ros, etc. Ref. chec. pes-
soalm. prazo adapt. e
contrato que garante f i-
corem. 237-1796,256-
3976.
A EMPREGADA PI CASAL
—Todo serviço (arrumar e
cozinhar simples) tenho
faxineira. Pago Cr$
10.000,00. Bar. Ribeiro,
774 ap. 709.

AG. ALEMÃ D. OLGA
— Temos cozinheiras,
babás, arrum. e do-
mest/ d ref./ de ma-
dam/ de alto gabarito
235-1024 e 235-1022.,
AGÊNCIA SIMPÁTICA - 240-

2601,240-3401 atende imediatc
5/ pedido de domésticas fixas ou
diaristas, babás, arrum. cozi'
nheiros, 1/ serviço acompahhàn-
tes, lavadeiras, passodeiras, fa
xinelras.

A AG. MERCÚRIO
256-3405/ 235-3667.
Domésticas efetivas í
diaristas. Av. Copa
534/301.
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Burocrata vai
pedir desculpa
a deputado

O Ministro da Agricultura, Amauri
Stábile, prometeu ontem ao lider do
PDS na Câmara dos Deputados, Nelson
Marchezan, que o presidente do IBDF e
o diretor de Reflorestamento, Nelson
Barbosa Leite, que se negou a receber
o Deputado Jorge Arbage, irão ao
gabinete do parlamentar para "pres-
tar-lhe esclarecimentos" e desfazer o
incidente."Estou surpreso com o estarda-
lhaço", disse Nelson Barbosa, que
afirmou não ter tido conhecimento de
que Jorge Arbage o procurara para
apresentar empresários. Negou tam-
bém ter-se recusado a atender um tele-
fonema de Marchezan. Embora esteja
há nove dias no cargo, ele jã o exerceu
quase dois. anos no Governo Geisel,
mas disse que não está ainda "am-
bientado com Brasilia." (Página 5)

PT chama de
pekgo quem
apoia o PMDB

Joaquinzão, presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Paulo,
e Alemão, membro do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sáo Bernardo, foram
chamados, respectivamente, de "pe-
lego" e "trânsfüga", por uma nota da
direção provisória do PT. Quarta-
feira, em Brasilia, com outros 118
lideres sindicais, eles manifestaram a
intenção de se filiarem ao PMDB.

O Deputado federal Aurélio Peres,
apesar de pertencer ao PMDB, tam-
bém não gostou das adesões. Ele
é lider sindical e considera que
a presença de Joaquinzão, que já
foi interventor no Sindicato de Sáo
Paulo, tornará mais dificil desen-
volver o trabalho de filiação par-
tidária entre os operários. (Página 2)

Uruguaio envolve
brasileiros no
seqüestro de Lilian

O ex-soldado uruguaio Hugo Gar-
cia, 23 anos, fotógrafo, torturador con*
fesso, que abandonou a Companhia de
Contra-informações do Exército por
problemas de consciência, disse on-
tem em São Paulo, momentos antes de
viajar para a Noruega, asilado, que
três policiais brasileiros, entre eles
Didi Pedalada, participaram do se-
qüestro de Lilian Celiberti, seu com-
panheiro Universindo Diaz e dois fi-
lhos, em Porto Alegre, em 12 de no-
vembro de 1978.

Hugo Garcia estava desde o dia 5
de maio em Sao Paulo, escondido com
a mulher, o filho e as fotos que fez no
xadrez da Companhia de Contra-
Informações, temendo represálias,
porque decidiu narrar as torturas nos
cárceres do Uruguai, especialmente a
morte do operário Humberto Pasca-
retta, por espancamento, há três anos,
no dia em que estava de guarda no
quartel.

Contou que o seqüestro de Lilian
Celiberti foi aprovado pelo chefe do
Departamento H do Exército uru-
guaio, Coronel Calixto de Armas. A
equipe uruguaia do seqüestro foi
comandada pelo Capitão Ferro e o
Major Glauco Yannone, com a partici-
paçfto de seis soldados (um dos quais
ele próprio).

Hugo Garcia disse que os seques-
tradores esperavam que o DOPS im-
pedisse a divulgação do caso pela im-
prensa brasileira. Segundo ele, esta
divulgação salvou a vida de Lilian e
Universindo, que começaram a ser
torturados ainda no Brasil. "Ela
agora está no 14° de Infantaria.
Esse sim é um batalhão especiali-
zado em tortura. Posso imaginar o que
ela está sofrendo agora." (Página 15)
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Hugo Garcia, torturador arrependido,
é um do» oito uruguaios que vieram
ao Brasü para seqüestrar Lilian
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O Presidente Figueiredo conversou com Eduardo Gomes na festa de aniversário do Correio Aéreo

Serviço
O filme A Classe Operária Vai

Para o Paraíso, de Elio Petri, ven-
ceu o Festival de Cannes de 1972,
mas teve a sua exibição proibida no
Brasil um ano depois. Finalmente
liberado, é o filme em questão desta
semana, analisado nor sete críticos
do JORNAL DO BRASIL. E o Con-
selho de Cinema JB está de volta,
destacando O Encouraçado Potem-
kin, que conseguiu a cotação máxi-
ma: ciiico estrelas.

Dia de Santo Antônio, hoje se
realizam as primeiras grandes fes-
tas juninas da temporada, em toda
a cidade. Nos subúrbios, essas ma-
nifestações guardam muitas de
suas características tradicionais,
entre elas, com entusiástica partici-
pação de público — milhares de
pessoas, em algumas ruas—a qua-drilha.

Caderno B

Figueiredo diz
que Oposição tem
mal-educados

O Presidente João Figueiredo aeu-
sou ontem, em Juiz de Fora, "alguns
elementos da Oposição" de estarem"perdendo a cabeça e dizendo coisas
que não devem ser ditas por homens
educados". Culpou o preço do petróleo
pela crise econômica, mas garantiu que
as previsões de 100% de inflação "não
aumentaram as minhas dores de cabeça
em nada".

Para inaugurar a nova Rodovia
Rio-Juiz de Fora, o Presidente da
República percorreu 169km, desde a Ba-
se Aérea do Galeão. Foi saudado ao
longo de todo o percurso por populares
e colegiais. Em Petrópolis, sensibiliza-
do com uma manifestação de mulheres
e crianças que pediam, com faixas e
cartazes, uma passarela, determinou ao
Ministro dos Transportes, Eliseu Re-
sende, que construísse três. (Página 4)

Piauí intercepta
tráfico de homens
para a Amazônia

A Polícia Rodoviária do Piauí in-
terceptou um tráfico de trabalhadores
para a Hidrelétrica de Tucurui e o
Projeto Jari, na Amazônia, ao apreen-
der 12 ônibus que, irregularmente,
transportavam 395 homens, sem docu-
mentos, aliciados em cidades do Cea-
rá, Rio Grande do Norte e Piauí. O
recrutamento se dava principalmente
nas áreas atingidas pela seca.

Inquérito da Polícia Federal cons-
tatou que quase todos os trabalhado-
res não sabiam para onde iam. Os
motoristas, presos em flagrante, pro-
metiam Cr$ 15 mil mensais, casa e
comida, mas. durante a viagem, quem
pedisse comida era ameaçado de es-
pancamento. A maioria voltou para
casa, mas alguns preferiram prosse-
guir: "É melhor tentar a sorte do
que morrer de fome em casa." (Pág. 8)

Bolsa considera
CVM suspeita para
julgar caso Vale

À Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro levantou suspeitas sobre
a isenção da CVM—Comissão de
Valores Mobiliários — para atuar
como árbitro do caso Vale, já que
faz parte do mesmo Governo que
deu à Corretora Ney Carvalho a
ordem de vender 150 milhões de
ações da Vale do Rio Doce. A
Bolsa lamentou ter sido acusada
(com a corretora) "no estranho
inquérito" da CVM.

Em violenta nota oficial, a
Bolsa acusa a CVM de desconhe-
cer o depoimento prestado pelo
Ministro da Fazenda, Ernane
Galvêas, na Câmara dos Depu-
tados, onde "ficou claro que a
corretora não poderia cumprir a
Resolução 303, por desconhecer o
volume total das ações a serem
vendidas". Diz também que a
CVM não ouviu o Govemo; po-
rem, sabe-se que o inquérito, sigi-
loso, ouviu funcionários públicos
envolvidos na operação.

No extenso docume to de
conclusão do inquérito da CVM, a
Corretora Ney Carvalho aparece
como acusada de ter usado, em
benefício próprio, a informação
de que o Banco Central pretendia
vender um grande lote de ações
da Vale.

O presidente da Bolsa de São
Paulo, Fernando Nabuco, consi-
derou "errada e precipitada" a
posição da Bolsa carioca de
levantar a suspeição da CVM.
O presidente da CVM, Jorge Hi-
lário Gouvea Vieira, rejeitou a
suspeição e garantiu sua isenção
para julgar o caso. (Página 21)

Embaixador dos
EUA entende por que
Brasil repele FMI

O Embaixador dos Estados Uni-
dos, Robert Sayre, declarou ontem em
Sâo Paulo que "compreende perfeita-
mente que o Brasil tenha preterido o
auxilio do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), para solucionar os seus
problemas de balança de pagamentos,
porque deseja evitar a interferência
daquela entidade na administração de
sua economia".

Depois de afirmar que "tanto
os EUA como outras nações estão
adotando posições fortes para evitar
uma nova onda de protecionismo",
Robert Sayre disse existir, no quadro
da economia internacional, uma ten-
dência generalizada de os países
que enfrentam dificuldades com as
sucessivas altas do petróleo tentarem
reduzir suas importações. (Página 18)

Chagas propõe 40%
de gratificação
para Polícia Civil

O Governador Chagas Freitas
enviou mensagem à Assembléia Le-
gislativa concedendo uma gratifica-
ção de 40% sobre os vencimentos de
todos os policiais civis do Estado, a
título de trabalho especial. A deci-
são foi justificada com o "permanen-
te desgaste físico e psíquico a que se
sujeitam os servidores da Secretaria
de Segurança".

A mensagem fixa em 40 horas
semanais o tempo mínimo de ser-
viço de cada policial. Na Assem-
bléia, o líder da Maioria, Deputado
Jorge Leite, garantiu que a mensa-
gem terá votação rápida: ele já mo-
bihzou os presidentes das Comissões
Técnicas e espera que o texto seja
votado, em discussão final, nõ mais
tardar, na próxima quarta-feira.

AGENCIA amiga do lar
oferece domesticas res-
ponsaveis e amigas ba-
bas enfermeiras acom-
panhantes cozinheiras
chofer caseiros etc. com
referencias sólidas ga-
rantimos ficarem 247-
3915 247-3197.

A DOMÉSTICA — Preciso-se para
todo serviço de um casal. Cr $ 5.5-
00,00. Av. Copacabana,
500/501.

A BABÁ — Precisa-se pi bebê 1
ano. Exige-se referências, idade
mínima 30 anos. Cr$ 8.000,00.
Tel.: 259-2754.

A COZINHEIRA — Forno e fogão,
refs. maior 25 onos, folga 15/15
dias, sal. B.000,00. R. Redentor,
283/ 201. Ipanema. 239-3683.

ACERTE AQUI A SUA
EMPREGADA — E não
pague taxas. Sistema
americano, não é
Agência. Ligue 220-
7533. Temos diaristas.

A EMPREGADA — W cozinhar,
lavar e passar, casa nc Barra, d
ref. tr. Tel. 399-4428, sal. 5 ml.

ARRUMADEIW — C/ referências.
Dorme empreoo. Fonte da Saúda-
de. 269 apt0" 101, Laaoa. Tel.:
226-6309.

A COP£IRA'ARRUMADEIRA —
Precisa-se d refs. Acima 25 anos.
Fomílio fino trato. R. Marquês
de Pinedo, 29. Tel. 225-7925.

A COZINHEIRA — Precisa-se o/
todo serviço c/refers. edecumen-
tos. Sal. CrS á mi!. Trator tel.:
255-8577

ARRUMADEIRA/ COPEIRA
—Cr$ 8.500,00. C/ refi. e
does. que comprovam ter
trabalhado em cata de fa-
mllia antes. Tratar à Rua
Barata Ribeiro, 774 apt.
709.

BABÁ — Preciso-se d prática p/
menina de 9 anos. Ordenado: 6'
mil. Pede-se referências. Tr.: Av.
Atlântica, 2856/ 703.

COPEIRO/ FAXINEIRO — C/ algu-
ma prática serviço ò francesa,
refs. min. 1 ano. Tel: 225-8924.

COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial fino. Traga referências.
Rua Xavier do Silveira. n° 80,
op. 702.

COZINHEIRA FORNO, FO-
GÃO, casa tratamento.
Ordenado 8.000,00. Tel.
235-0835. Referências.

COZINHEIRA—Forno efo-
gão ou trivial fino. Família
precisa. Referências de
mais de um ano. CrS 8 mil
salário inicial. Folga na
semana. Tratar: R. Alfredo
Duarte, 447. J. Botânico.

COZINHEIRA — Precisa-se. Com
trivial variado. Apresentar-se à
Rua Cinco de Julho, 336 Cober-
tura 02. Copacabana.

COZINHEIRA — Peauena familia,
lava roupa miúda. Ordenado
4,500,00. Dá 13°. Av. Pasteur,
120/ 704 Botafogo. T.i 295-
7219.

COZINHEIRA—Trivial va-
riado. Pago até Cr$
10.000,00 fazer serviço
de casal diplomatas. Foi-
ga todo domingo Av. Co-
pacabana, 583 ap. 806.

COZINHEIRA — Precisa-se d refs,
dormir emprego. Tratar à Rua
Visconde Pirajá. 434 Cosa I.
Tel.: 267-1045.

COPEIRA — Precisa-se pi caso de
pequena família. Pede-se refe-
rências. Bom ordenado. Quarto
individual. Tr.: R. Barata Ribei-
ro, 665/ 10° andar.

DOMÉSTICA — Ofereço fozend.
tod. serv.ço trivial variado ref. 9
aros 240-3637
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Coluna do Castello

Intervalo
mineiro

Brasília — A sucessão governamental
em Minas, se não está posta no âmbito do
Governo — embora haja nomes sugeridos,
como o do Prefeito de Belo Horizonte, o do
Ministro da Justiça, o do Deputado Bias
Fortes eodo Senador Murilo Badaró — éo
tema principal dos Partidos de Oposição.
Os candidatos ostensivos do PP são os Srs
Renato Azeredo e José Aparecido de Olivei-
ra, embora se admita que, nos quadros
partidários, a solução estaria na cândida-
tura do Senador Tancredo Neves. Mas a
questão começa a extrapolar do PP e a
difundir-se pelo PMDB e pelo PTB, que há
três dias organizou sua comissão estadual.

Vem sendo objeto de curiosidade o fato
de não ter ainda se inscrito no PP o Sr José
Aparecido, que lidera no Partido a corrente
ligada ao Deputado Magalhães Pinto. Na
realidade, o ex-secretário de Governo não
se inscreveu nas listas do Partido e só o fará
na fase de organização definitiva da agre-
miação, desde que não subscreveu a ata de
fundação. Seu trabalho político no PP é, no
entanto, ostensivo, participando ele das
gestões para formação da comissão provi-
sória estadual e da instalação de numero-
sas comissões municipais. Na sua região,
seus amigos organizam-se sob a legenda do
PP, o que náo o leva a hostilizar, por
exemplo, o ex-Deputado José Maria Maga-
Ihães, seu amigo, que, na mesma^ área,
promove a formação de comissões do
PMDB, Partido liderado em Minas pelo Se-
nador Itamar Franco.

A adesão pública do ex-Presidente Jã-
nio Quadros à cadidatura do seu antigo
secretário particular eonstitui-se todavia
em fato novo na politica mineira, sobretudo
pelas ligações do antigo Chefe do Governo
com o PTB. Se ele vai participar da campa-
nha e se se entrosa com os trabalhistas, e de
supor-se que recomendará o candidato em
nome também dos trabalhistas, que se orga-
nizam em Minas sob o comando dos ex-
Deputados estaduais José de Castro e Sete
de Barros, fiéis amigos do Sr José Apareci-
do. O aspirante a candidato pelo PP conta
igualmente com as simpatias do Senador
Itamar Franco, com quem poderá correr
em dobradinha, numa coligação que even-
tualmente interessará á própria estratégia
da Oposição.

Esses estímulos e essas possíveis alian-
ças reforçam no PP a candidatura do Sr
José Aparecido, que tem um pacto de não
agressão com o Deputado Renato Azeredo
mas que ainda não sensibilizou como candi-
dato o presidente do Partido, cujo nome
poderá ser lançado em oposição ao dele.
Novas condições abrem perspectivas mais
sólidas às aspirações do ex-Deputado e
sugerem alternativas para sustentação de
uma campanha, que ele vem desenvolvendo
sistematicamente nas suas andanças pelo
interior do Estado. Se ele não mobilizou
ainda a maioria do PPJá dispõe de elemen-
tos para insistir na sua candidatura, na
certeza de que pelo menos a corrente do Sr
Magalhães Pinto lhe dará nesse Partido a
base de lançamento que lhe é necessária.

As hipóteses no Partido Popular mu-
dam de peso em função das influências
exteriores ao Partido e náo há dúvida de
que a presença do Sr Jânio Quadros na
campanha, sobretudo se ele for também
candidato a Governador de Sáo Paulo,
produzirá otimismo e confiança entre os
correligionários do Sr José Aparecido de
Oliveira. Esses dados novos poderão pesar
na decisão do PP e sobretudo na disposição
do Senador Tancredo Neves de disputar, ou
não, o Governo do Estado. Para fazê-lo
deverá contar com elementos que modifi-
quem o eixo das alianças que se esboçam no
seu Estado. Se não o conseguir, o caminho
mais realista que se lhe abre em Minas é a
concordância com a candidatura José Apa-
recido.

O ex-secretário particular do Sr Jânio
Quadros pretende realizar uma campanha
de teor nitidamente oposicionista, o que
facilitará a coligação provável com o Sena-
dor Itamar Franco e o seu PMDB.

A inflação

O economista mineiro Sebastião Mar-
cos Vital escreveu, para publicação, um
artigo sob o titulo "Inflação: Triste Recor-
de". O estudo deixou de ser publicado, ao
que consta a pedido do Sr Mário Henrique
Simonsen, cuia política antiinflacionária é
nele defendida. Diz o autor que as "diretri-
zes do Presidente Figueiredo", divulgadas
após a sua posse, foram abandonadas e
elas definiam medidas capazes de enfrentar
com êxito a maior inflação ocorrida no
Brasil desde o desembarque de Pedro Alva-
res Cabral. O Sr Vital entende que a infla-
ção pode ainda ser posta sob controle, caso
o Governo se decida a fazê-lo, mas se prós-
seguirmos no caminho atual iremos assistir
à "maximização de todos os problemas".

O estudo desse economista tem sido
difundido privadamente, mas dificilmente
produzirá efeitos no centro de decisões. 710
qual se integra hoje o Ministro Delfim Neto,
cuja orientação conta com a solidariedade
do chamado grupo palaciano, ao qual per-
tence. O Sr Delfim Neto irá fazendo ajusta-
mentos na sua política mas não se dispõe a
abandonar a sua própria estratégia para
voltar à do Sr Mário Henrique Simonsen.

Governo do Maranhão

O Deputado Edison Lobão irianda-nos
cópia de pesquisa de opinião realizada em
três municípios do Maranháo — São Luís.
Imperatriz e Caxias - a qual indica tendèn-
cias relacionadas com a sucessão governa-
mental. A pesquisa destaca três nomes:
José Sarney, com profundas raízes políticas
no Estado. Edison Lobão, lider em Impera-
triz. e Epitácio Cafeteira, com posiçáo defi-
nida na Capital e ramificações.

Carlos Castello Branco

Baianos deixam Brizola e ingressam no PMDB
Sátiro pede para relatar
caso Getúlio Dias e negará
licença para o processo

Brasília — A impressão generalizada na Cá-
mara dos Deputados é de que o presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Ernani Sáti-
ro, que avocou o pedido de licença do STF para
processar o Deputado Getúlio Dias por ofensas ao
TSE, ou dará um parecer meramente expositivo,
não conclusivo, ou seguirá a tradição da Casa,
opinando contra a concessão da licença.

Ontem, o Deputado Ernani Sátiro disse que
resolveu ser relator do processo por vontade pró-
pria, e não por sugestão do líder da bancada do
PDS, Deputado Nelson Marchezan. "Resolvi avo-
car porque conheço o assunto e tenho estudos
sobre inviolabilidade do mandato e imunidade
parlamentar", justificou.
PARECERES
CONTRÁRIOS

Constituinte de 1946, ele foi o
relator no ano passado do pro-
jeto de anistia do Governo e
recentemente na Comissão de
Constituição e Justiça deu pa-
recer contrario ao pedido de
licença para processar o Depu-
tadoTheodorico Ferraço (PDS-
ES) de iniciativa do Senador
Dirceu Cardoso (E8) por injúria
e difamação. Na década de 50
ele votou contra a licença para
processar o, então Deputado
Carlos Lacerda — seu compa-
nheiro da extinta UDN.

Muito procurado ontem pelos
jornalistas, o Deputado Emâni
Sátiro esquivou-se de entrar no
mérito da questão. Apenas fa-
lou tía mecânica do processo,
dizendo que desde ontem foi
dado prazo de até cinco dias
para o Sr Getúlio Dias apresen-
tar a defesa prévia.

O seu parecer, explicou, po-
dera ser pela concessão da li-

cença, pela negativa, ou mera-
mente expositivo — não con*
clusivo. Em dezembro de 1968 o
então Deputado Lauro Leitão
(RS) hoje Ministro do Tribunal
Federal de Recursos, deu pare-
cer nào conclusivo ao pedido de
licença do STF para processar
o Sr Mareio Moreira Alves.

Amigos do Sr Emâni Sátiro
acreditam que ele dará parecer
contra a licença para processar
o Deputado Getúlio Dias, "de
acordo com a tradição da Ca-
sa". Entre os integrantes da Co-
missão de Justiça, a impressão
é de que a licença será mesmo
negada—e por elevado número
de votos.

O Sr Getúlio Dias informou
ontem que, na defesa prévia
perante â Comissão de Justiça
repetirá o que disse da tribuna.
Ele, há dias, reafirmou que náo
deu entrevista, mas fez um de-
sabafo, por se sentir revoltado
com a perda da sigla do PTB
para o grupo da Deputada Ive-
te Vargas.

Pinto não consegue
transcrever discurso

Salvador — A Mesa diretora
da Assembléia Legislativa do
Estado indeferiu o pedido do
Deputado Adelmo Oliveira
(PMDB), no sentido de que fos-
se transcrito nos anais da Casa
o discurso feito no inicio do mês
pelo Deputado Francisco Pinto
na Câmara. O presidente da
Mesa, Jairo Azi (PDS), afirmou
que o discurso não pode ser
transcrito por ser "injurioso às

Forças Armadas e às institui-
ções brasileiras".

O Deputado Adelmo Oliveira
fez o pedido aproveitando-se de
aparte concedido pelo parla
mentar Galdino Leite (PP), que
se recusou a endossar a solicita-
ção encaminhada à direção da
Assembléia. Durante o aparte,
porém, o Deputado do PMDB
leu trechos do discurso de
Francisco Pinto.

Convite especial
às pessoas de bom gosto

Conheçam o mais requintado Bar e Restaurante
do Rio de janeiro. Aberto, diariamente,
para almoço e jantar.
Cozinha internacional, em ambiente
elegante e sofisticado.

B)
Rua Sá Ferreira, 22 - Copacabana,
tom estacionamento próprio.
Reservas pelo tel. 247-7797.

PDT pretende
convencer
militares

Recife — "A Oposição, ao
invés de hostilizar as Forças
Armadas, deve procurar con-
vencê-las da necessidade de
rever o pacto social, para ne-
las despertar, a consciência
nacionalista, em defesa da
apropriação das riquezas na-
cionais, que estão sendo ex-
pioradas pelo capital estran-
geiro".

Foi o que disse ontem o
presidente da comissão exe-
cutlva regional provisória do
PDT, Deputado Sérgio Muri-
lo Santa Cruz, ao pronunciar
conferência no 5o Ciclo de Es-
tudos de Problemas Atuais,
promovido pelo Projeto
Guararapes, uma organiza-
ção paraestudantil, ligada à
Universidade Federal de Per-
nambuco, sendo esta a pri-
meira vez que um parlamen-
tar de Oposição é convidado.

CONVENCIMENTO

Para o Sr Sérgio Murilo, "é

preciso a Oposição se conven-
cer de que sem as Forças Ar-
madas ou contra elas, a socie-
'dade civil, por si só, náo tem
condições de alterar a atual
estrutura de Poder e realizar
as transformações que o pais
necessita".

Segundo o trabalhista, "os

grandes líderes da nação que
irão desempenhar papel fun-
damental no processo histori-
co brasileiro, ainda estão in-
cógnitos ou náo revelados,
tanto na área civil como na
militar. Possivelmente estão
nas universidades ou entre os
capitães".

O Deputado lembrou tam-
bém que a Oposição deve fa-
zer uma doutrinação destina-
da a persuadir não só as elites
técnicas e militares, "mas o
povo em geral, para evitar
uma situação caótica que po-
deria levar a um retrocesso".

E explicou: "O grande pa-
pel da Oposição é o de man-
ter o espaço da abertura até
agora conseguida e procurar
ampliá-lo, sem o perigo de
provocar convulsões, pois
neste clima, as forças da rea-
ção ainda têm condições van-
tajosas de repressão, o que
determinaria um recuo alta-
mente prejudicial a todo o
pais".

Na conferência do parla-
mentar — sobre o papel das
oposições, hoje — ele disse
que a doutrinação deve-se
prender ao fato de se persua-
dir a população e os poderes
públicos para "se alcançar re-
formas estruturais por via
consensual, através de uma
Constituinte". E concluiu:

— "Em caso contrário, nin-
guém conterá explosão do
barril de pólvora em que está
convertido o pais".

Brasilia — Tem-se como certo o ingresso no
PMDB, na próxima semana, de cinco Deputa-
dos federais da Bahia que pertenceram ao MDB
e ao PTB brizolista. Sâo eles os Srs Marcelo
Cordeiro, Jorge Viana, Hilderico Oliveira, Rai*
mundo Urbano e Roque Aras. A decisão será
tomada sábado, em reunião presidida pelo ex-
Deputado Waldir Pires, em Salvador.

Ontem pela manhã, no saguão principal da
Câmara, o 8enador Pedro Simon (RS), um dos
lideres do PMDB, conversou muito com o De-
putado Marcelo Cordeiro. O representante da
Bahia, mais tarde, admitiu que a tendência do
grupo brizol ista do seu Estado era o de apoiar o
PMDB. embora os Srs Rômulo Almeida. Fer-
nando Santana e ele mesmo ainda prefiram o
PDT — a nova sigla do Sr Leonel Brizola.

Informou o Sr Marcelo Cordeiro que o PTB
havia Instalado mais do dobro de comissões
provisórias municipais na Bahia do que o
PMDB. Se houver a integração, toda esta estru-,
tura ficará com o PMDB.

Quem vai para onde

Além dos cinco Deputados baianos, novas
mudanças estào sendo esperadas nos próximos
dias. O Deputado Ademar Santillo(GO), ex-
MDB. deve trocar o PT pelo PMDB. O Deputa-
do Rubem Medina (RJ), que foi do MDB, sairá
do PP e ingressará no PDS, na próxima sema-
na. O ex-emedebista Carlos Alberto (RN), que
pertencia ao PTB brizolista, deverá filiar-se ao
PMDB, a exemplo da Deputada Júnia Mari-
se(MG). que já deixou o PP.

Comentou-se, também, que o Deputado Edi*
son Khair (RJ), ex-MDB e que está no PT, deve
sair do Partido de Lula e Ingressar no PMDB. O
Deputado paulista Rui Codo, que foi do MDB e
ainda nào se definiu, poderá ingressar no
PMDB, embora tenha sido relacionado no PDS
e no PTB ivetista.

O Deputado Walter de Castro, ex-MDB e
que foi considerado "desligado" da bancada
quando assumiu a Secretaria de Saúde de Mato
Grosso do Sul, pretendia ingressar no PMDB.
Ele reassumiu o mandato e, segundo revelou a
vários parlamentares o líder Freitas Nobre,
queria filiar-se, mas a resposta foi negativa.

Já o Deputado mineiro Batista Miranda,
ex-UDN e ex-Arena, declarou a companheiros
seus que não tem condições de ingressar em
Partido que combata a Revolução, pois foi
defensor do movimento de 64 desde o primeiro
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Todos os dias, das 8 às 11 da noite.
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Waldir Pire
instante. Hâ problemas locais para ele apoiar o
PP e só se inscreverá no PDS se também o fizer
o Deputado estadual Mario Assad - que e
inimigo e adversário político do Ministro
Ibrahim Abi-Ackel.

O Deputado Mário Frota (AM), ex-MDB e
que chegou a inscrever-se no PMDB, poderá
confirmar sua filiação no PDT, se a direçáo
nacional do PMDB nào reformular a direçáo
regional do seu Estado garantindo a maioria ao
seu grupo. Mas, se isso ocorrer, o Senador
Evandro Carreira (AM) promete deixar o
PMDB e o Senador paulista Franco Montoro
sair da direção nacional do Partido.

Outro brizolista indeciso é o cearense Antô-
nio Morais. Ele ficou no PDT, mas continua
sendo assediado para apoiar o PP ou o PMDB
no seu Estado. Acredita-se que. se os cinco
Deputados da Bahia que estiveram no PTB
brizolista. decidirem sábado ingressar no
PMDB, o Deputado Antônio Morais, alegando
que Isso teria influência no Ceara, faria u mes-
mo.

Quercia quer departamento trabalhista
O Senador Orestes Quercia (PMDB-SP), su-

geriu ontem que o seu Partido indique, lmedla-
tamente, uma "comissão nacional do movimen-
to trabalhista", por considerá-la "medida fun-
damental para o fortalecimento do PMDB, as-
sim como acha imprescindível a formação do
departamento estadual.

Para o Senador paulista, "a presença maciça
de lideres sindicais em Brasília, anteontem,
para se filiarem ao PMDB, ê uma demonstração
evidente do poder de mobilização do Partido,
junto aos trabalhadores".

Partido faz comício em Salvador
Salvador — Com o Largo do Campo Grande,

no centro desta Capital, liberado para um comi-
cio oposicionista pela primeira vez nos últimos
cinco anos, o PMDB promove hoje à noite ato
público que marcará o lançamento do Partido
na Bahia, com a participação do Deputado
Ulysses Guimarães e do ex-Govemador Miguel
Arraes.

Até ontem dois motivos ainda preocupavam
os organizadores do comício: a falta de autori-
zaçáo policial e o tempo Instável em Salvador.
O Secretário de Segurança Pública, Coronel
Durval Mattos, porém, informou que o Largo do
Campo Grande estará liberado a partir das 18h,
para a manifestação do PMDB.

A manifestação deverá se constituir no pon-
to alto do programa organizado pela direção

regional provisória do PMDB para lançamento
do Partido na Bahia. Vários comícios menores
foram realizados em cidades do interior do
Estado.

Nos últimos dias, tem sido feita uma intensa
campanha de mobilização, com a colagem de
cartazes e distribuição de manifestos, por estu-
dantes e de integrantes de comitês operários do
PMDB. Alguns deles foram presos, mas. já
estào liberados. Um passeio de parlamentares
também foi feito pelo centro de Salvador, con-
vocando a população para o comício, que, além
do Deputado Ulysses Guimarães e do ex-
Governador Miguel Arraes, terá a presença dos
Deputados Freitas Nobre e Francisco Pinto e
dos Senadores Teotônio Vilela e Franco Mon-
toro.

PT acusa líderes sindicais
de "pelegos e trânsfugas"

Brasília — A liderança do PT (Partido de
Lula), em hota distribuída pelo Deputado Air-
ton Soares (SP), manifestou ontem "seu protes-
to e indignaçáo" diante de algumas adesões e
declarações de líderes sindicais, de vários Esta-
dos, que formalizaram quarta-feira em reunião
com o Sr Ulysses Guimarães, adesão do PMDB.
Alemão e Joaquinzão foram citados nominal-
mente.

Preocupação maior de todos os verdadeiros
oposicionistas se manifesta — diz a nota —
quando conhecidos pelegos subservientes ao
Govemo, interventores em sindicatos em 1964,
como Joaquim dos Santos Andrade, passam a
rotular-se de oposicionistas e com esse munus
criticam o PT levantando suspeições e concei-
tos mentirosos em reunião patrocinada pelo
PMDB". .

A liderança do PT critica também o Alemão,
Edilson Soares de Moura, classificado de tràns-
fuga, por ter sido adepto de primeira hora do.
Partido dos Trabalhadores.

A Nota
"A liderança do Partido dos Trabalhadores

ao mesmo tempoem que manifesta seu júbilo e
satisfação diante da filiação de alguns respeita-
dos líderes sindicais do país ao PMDB, náo
pode deixar de manifestar seu protesto e indig-
naçáo diante de algumas adesões e declarações
que procuram denegrir o Partido dos Trabalha-
dores.

Preocupação maior de todos verdadeiros
oposicionistas se manifesta, quando conheci-
dos pelegos subservientes ao Governo, inter-
ventores em sindicatos em 1964, como Joaquim
dos Santos Andrade, passam a rotular-se de
oposicionistas, e com esse munus criticam o
PT levantando suspeições e conceitos mentiro-
sos em reuniào patrocinada pelo PMDB.

Outros como Enilson Soares de Moura (Ale-
máo), que se apresenta como dirigente sindical
de Sáo Bernardo do Campo, sem jamais ter sido
eleito para qualquer cargo. Trànsíuga de pri-
meira hora, tempos atrás, era ardoroso defensor
do PT. Por várias vezes dirigiu apelos a parla-
mentares solicitando ingresso no PT por consi-
derar ser o PT o único e verdadeiro Partido dos
Trabalhadores. Ademais sabe-se ter seu nome
surgido no cenário sindical em função de ser
um dos que mais privavam a amizade e o
convívio familiar de Luis Inácio da Silva. Deser-
tou do PT para assumir propostas equivocadas
que deságuam no estuário de indefinições poli-
ticas que caracteriza a frente pemedebista, e,
portanto, náo tem condições políticas para
emitir qualquer crítica responsável.

Náo sabemos, pelo fato de ainda estarmos
investigando, se entre os que se filiaram ao
PMDB estáo alguns sindicalistas que manifes-
taram solidariedade ao Ministro Macedo quan-
do este decretou a intervenção nos sindicatos
do ABC.

Ademais há alguns como Arnaldo Gonçâl-
ves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santos, que se contradizem. Há pouco tem*
po afirmava que o trabalhador não se devia
filiar ao PT porque, mais importante que orga-
nizar o Partido, era lutar pela plena autonomia
sindical. Hoje, se filia a um dos Partidos de
Oposição, renegando posição anterior.

Entretanto, o Partido dos Trabalhadores
constava que o exemplo dos líderes sindicais do
PT abriu um horizonte maior para a participa-
çáo política de outros líderes sindicais até en-
tão circunscritos às atividades especificas dos
sindicatos.

Registramos ainda um protesto contra as
criticas a nós dirigidas principalmente obser-
vando que as mesmas tinham como pano de
fundo a presença das lideranças maiores do
PMDB, pois esperávamos que ato politico des-
sa envergadura devesse pelo menos inserir no
seu contexto uma definição clara de luta contra
o Governo".

Deputado condena adesões
A presença de uma centena de lideres sindi-

cais em reuniào do PMDB, formalizando o"movimento trabalhista" do Partido, mereceu
criticas de diversos parlamentares oposicionis-
tas, principalmente do Deputado e líder sindi-
cal paulista Aurélio Peres (PMDB). Ele comen-
tou com o líder Freitas Nobre que náo tem
condições de trabalhar e arregimentar filiados"devido à presença no PMDB de Joaquim An-
drade".

Lembrou o Deputado Aurélio Peres, numa
conversa informal com os Srs Freitas Nobre,
Roberto Freire, Flávio Chaves, Ralph Biasi e
outros, que o trabalho de filiação no PMDB
entre os metalúrgicos da Capital já nâo estava
fácU e. agora, com a participação de Joaquim
Andrade — ex-interventor no Sindicato dos
Metalúrgicos — "será impossível".

Oprimidos

O representante do PMDB paulista discor-
dou. ainda, das críticas feitas por lideres sindi-
cais anteontem reunidos com o Sr Ulysses

Guimarães ao PT e da exaltação ao PMDB."Por que o MDB. ou o PMDB, deve ser chama-
do de Partido dos oprimidos? Teotônio Vilela,
Pacheco Chaves e outros sáo oprimidos? Que
seja chamado de "frente", está certo, mas nao
de "Partido de oprimido" — observou.

Indagado por que nâo havia se filiado ao PT,
a exemplo do líder sindical e Deputado
Benedito Marcilio (SP), esclareceu o Deputado
Aurélio Peres: "Como frente, o PT é estreito e
como Partido é muito largo".

Ele deixou claro que muitos dos lideres
sindicais integrados ao "movimento trabalhis-
ta" do PMDB representam "grupos de infiuén-
cia" nào partidários.

O presidente do PMDB, Deputado Ulysses
Guimarães, telefonou ontem, pela manhã, ao
lider do PT, Deputado Airton Soares (SP),
esclarecendo que a direção do Partido náo
tinha qualquer responsabilidade pelas crticas
ao PT, feitas na reuniào de anteontem.

O lider do PT. ao tomar conhecimento do
noticiário, manteve contatos com Lula e anun-
ciou que faria um pronunciamento sobre o
assunto.

Nobre não endossa as críticas
O líder do PMDB na Câmara. Deputado

Freitas Nobre (SP), afirmou ontem que nao
endossa qualquer critica ao PT. pois está segu-
ro de que esse Paitido "cumprirá sua tarefa
oposicionista com a mesma lealdade e disposi-
çâo com que o fazemos", lembrando que no
PMDB "há expressiva representação operária"

Falando a respeito de criticas de lideres
sindicais que se filiaram ao PMDB. o Sr Freitas

Nobre disse nao acreditar que aquelas declara-
çóes "tenham tido a intenção de alcançar os
propósitos indiscutivelmente sinceros dos diri-
gentes do PT".

Declarou ainda o líder do PMDB que o seu
Partido, da mesma maneira, nao se sente ai-
cançado quando Lula afirmou que o PT è a
única coisa seria neste pais".
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Deputado vai ao Planalto e garante fim do voto de legenda
Parlamentar
acusa
impedimento

Brasília — O Deputado Os-
waldo Macedo (PR), vice-líder
do ;PMDB, revelou ontem que
as oposições estão fazendo um
levantamento, Estado por Es-
tado, de todos os parlamenta-
res que tenham parentes até 3o
grau como prefeitos e vereado-
res, a Om de considerá-los mo-
ralinente Impedidos de vota-
rem a proposta do Deputado
Anísio de 8ouza (PDS-GO), que
prorroga'os mandatos destes
políticos.

Os Senadores Itamar Franco
(PMDB-MG) e Mendes Canale
(PP-M8) anunciaram que recor-
rerôo ao Supremo Tribunal Fe-
deral, se a comissão mista não
considerar Inconstitucional a
proposta Anísio de Souza. Os
oposicionistas criticaram dura-
mente a afirmação do líder do
Govemo no Senado, Sr Jarbas
Passarinho (PA), de que a infla-
ção é o principal motivo do
adiamento das eleições munici-
pais.
PRINCÍPIO

Entende o vice-lider Macedo
que o Regimento Comum do
Congresso, subsidiado pelo da
Câmara, torna imoral e proíbe a
participação de parlamentar
em votação que atinialnteresse
próprio. Por este motivo, o Se-
nador Moacir Dalla (PDS-ES)
não pode ser relator da propôs-
ta Anísio de Souza, já que tem
um genro como Prefeito de Co-
latina, conforme revelou o De-
putado Gérson Camata
(PMDB-ES).

A suspeição do Sr Dalla será
levantada, novamente, quando
da votação do parecer. O presi-
dente da comissão, Deputado
Alberto Goldmann, admite a
hipótese, frisando que cabe ao
Sr Dalla julgar-se ou não sus-
peito. Na votação da comissáo
dois outros Deputados do PDS,
os Srs Henrique Brito (BA) e
Anísio de Sousa, terão de ser
afastados. Eles são autores de
emendas em apreciação.

Se prevalecer a tese oposicio-
nista, que a levará inclusive ao
plenário do Congresso Nacio-
nal, não haverá qualquer possi-
bilidade de ser aprovada a
emenda Anísio de Sousa. O
PDS, pelo levantamento ini-
ciai, perderia os votos de apro-
ximadamente 40 deputados.
Para aprovar uma emenda
constitucional na Câmara são
precisos 211 votos. A bancada
do PDS é de 214 deputados.

O PDS, no entanto, nâo acei-
ta a tese de suspeição e vai ter
que derrotá-la na comissão mis-
tia e, posteriormente, no plena-
rio do Congresso. O próprio re-
lator da proposta, Senador
Moacir Dalla, a considera "o
flm do mundo". Entre os oposi-
cionistas há quem defenda a
confissão de suspeição por ai-
güns parlamentares do PMDB
e do PP que tem parentes exer-
cendo o cargo de prefeito ou
vereadores. Com isto, ficará ro-
bustecido a tese da suspeição
moral.

PDS adia debate
da prorrogação

Somente no final deste mês
será convocada a reunião da
bancada do PDS na Câmara
dos Deputados, para decidir so-
bre o fechamento de questão
pela prorrogação dos mandatos
municipais, segundo informou
ontem o Deputado Adhemar de
Barros Filho (PDS-SP), um dos
subscritores do requerimento
que pede a convocação.

O parlamentai1 paulista revê-
lou que esteve terça-feira à noi-
te com o líder do PDS, Deputa-
do Neíson Marchezan e colheu
dele a impressão de que preten-
de adiar ao protelar ao máximo
a reunião da bancada. Outro
signatário do mesmo requeri-
mento, Deputado Carlos Alber-
to Chiarelli (PDS-RS), disse
que "nós estamos premidos pe-
las bases e premidos pelos pra-
zos", ao defender a realização e
a convocação da bancada o
mais breve possível.

Marchezan não
revela conversas

O líder do Governo na Cama-
ra. Deputado Nelson Marche-
zan, recusou-se, ontem, a revê-
lar os nomes dos lideres dos
Partidos de oposiçáo com os
quais ele está tentando nego-
ciar a aprovação da proposta
de emenda do Deputado Anísio
de Souza, que prorroga os man-
datos dos atuais prefeitos e ve-
readores por dois anos.

O Deputado lembrou a neces-
sidade do entendimento entre
os Partidos e lamentou que as
notícias sobre as negociações
tivessem vazado para a impren-
sa, pois isso provocou "um re-
traimento de muitas pessoas
com as quais eu já conversava
em bom nível". Ele disse ter
certeza de que a proposta de
emenda do Deputado Anísio de
Souza terá"tantos votos oposi-
cionistas quanto sejam neces-
sários para a sua aprovaçáo".

Oposições não
aceitara relator

As lideranças das oposições
estào dispostas a criar proble-
mas à liderança do PDS, se
mantido o Senador Moacir Dal-
Ia (PDS-ES) na função de rela-
tor da Comissão mista do Con-
gresso que examina a proposta
de emenda constitucional Ani-
sio de Souza, da prorrogação
dos mandatos dos atuais prefei-
tos e vereadores.

Os líderes oposicionistas con-
sideram anti-regimental a pre-
sença do Senador capixaba re-
fcttando a proposta prorroga-
Cionista, pois o seu genro é Pre-
fclto municipal ifr Colatiiit. ao
Espírito Santo, e sena benefi-
ciado com a prorrogação. Pre-
tendem os Partidos de Oposi-
ção levantar em plenário a sus-
peição do Sr Moacir Dalla.

Brasilia—O Deputado Rubem Figuei-
ró (PDS-MS) visitou ontem o Palácio do
Planalto e de lá saiu convencido de que o
Governo não decidiu estender as suble-
gendas às eleições de Governadores e
que, nas próximas eleições de deputados,
nâo haverá mais o critério da proporclo-
nalidade entre as legendas partidárias:
serão considerados eleitos os candidatos
mais votados,

Hoje, o Sr Figueiro oferece um jantar
ao Embaixador Roberto Campos, que
será candidato a senador pelo Estado de
Mato Grosso. O Deputado acredita que
em 1981 ocorrerão outras alterações na
legislação eleitoral, mas que este ano o
Govemo se contentará em prorrogar os
mandatos de prefeitos e vereadores e
estabelecer as eleições diretas para go-
vernadores.' No esquema político do Govemo, se-
gundo o que lhe disseram, o passo funda-
mental, no momento, é a prorrogação
dos mandatos dos prefeitos e vereadores,
justificada pela impossibilidade de tem-

po para realizar as eleições e pela infla-
ção, tese que vem sendo defendida pelo
Senador Jarbas Passarinho (PA), lider do
Oovemo.

O 8r Figueiro náo encontrou recepti-
vidade à sua proposta de que seja manti-
do o atual sistema de eleições indiretas
para governadores, reformulando-se o
colégio eleitoral. Ele voltou do Palácio
ciente de que as eleições diretas fazem
parte realmente do programa político do
Govemo, tanto que é admitida a possibi- -
Udade de restabelecê-las Juntamente
com a votação da emenda do Deputado
Anísio de Sousa (PDS-GO), que prorroga
os mandatos dos atuais prefeitos e verea-
dores.

No próximo ano, no segundo semes-
tre, o Governo promoverá reformas es-
senclals no Código Eleitoral. Hã, porém,
a preocupação de não alterar o quadro
eleitoral vigente. Uma das inovações que
considera acertada é a de que os futuros
deputados federais e estaduais sejam
eleitos pelo critério de votação, sem con-

tar a legenda partidária. Pelo que soube,
a hipótese do voto distrital, mesmo no
sistema misto, está afastada.

O Senador Aderbal Jurema (PDS-PE),
relator da Comissão Mista que estuda a
emenda constitucional do Senador Af-
fonso Camargo (PP-PR) proibindo a su-
blegenda em todos os níveis, encami-
nhou oficio ao presidente do Senado,
Luiz Vianna (PDS-BA) pedindo a anula-
ção da última reunião do órgão.

Informou o Senador Aderbal Jurema
que da reunião da comissão participou o
Deputado Murilo Mendes (PDT-AL), em
substituição ao Deputado Lidovino Fan-
ton (RS), sem que tivesse havido a neces-
sária comunicação prévia. Como relator,
protestou contra o lato, mas o presidente
da Coiplssão assegurou ao Sr Murilo
Mendes o direito de voto. Em conseqüén-
cia retirou-se da Comissão que, Ilegal-
mente, realizou uma votação sem que
houvesse número legal. O Senador Jure-
ma pede que a reuniáo da Comissão seja
anulada.

-Miro é exemplo de "puxador"-
Com seus 536 661 votos, em 1978, o Sr

Miro Teixeira tomou-se o exemplo mais
notável de concentração individual de vo-
tos, em eleições parlamentares, que o Pala-
cio do Planalto agora pretende corrigir. Pelo
menos dez candidatos do falecido MDB fica-
ram a lhe dever os mandatos, enquanto
outros tantos da Arena, embora mais vota-
dos, tiveram de se contentar com a suplèn-
cia nâo remunerada.

Se o processo tivesse sido utilizado em
1978, o Sr Luiz Braá com seus 30 mil votos,
pela Arena, estaria eleito, e com ele mais o
Sr Nina Ribeiro, com 25 mil. Cairiam, do
MDB, os atuais Deputados Pedro Faria, que
teve 22 mil e Felipe Penna, com 20 mil. O

MDB passaria de 35 para 33 deputados, e a
Arena de 11 para 13.

O cálculo, no entanto, nào é preciso, pois
nas contas de 1978 os Partidos estão benefi-
ciados pelos votos de legendas — ou seja,
dos eleitores que nâo votaram em um deter-
minado candidato, mas simplesmente na
agremiação. E o MDB, desde 1974, foi o
grande beneficiado por essa prática. O novo
método, além disso, acabará com a clássica
figura do "puxador de legenda", da qual o Sr
Miro Teixeira é o exemplo mais destacado, e
à qual aspiravam pertencer, também, os Srs
Leonel Brizola e Luis Inácio da Silva, funda-
dores e principais estrelas do PDT e do PT,
respectivamente.

Entre no negócio
que da mais.

Um fascinante Shopping
Center com dezenas de
lojas. 2 festivas praças

internas. Modernas
escadas rolantes.

Ar refrigerado. Música.
No melhor ponto de

Madureira.

Majestoso Edifício Comercial.
Salas para consultórios e escritórios,
Todas de frente. Todas acarpetadas.

No melhor ponto de Madureira.

Estacionamento com
3.000 vagas/hora.
Para os clientes do
Shopping Center.

O maior pólo de compras da Zona Norte.

90.000 visitantes diários, inclusive de cidades

periféricas do Grande Rio, como Nilópolis,

São João de Meriti, Nova Iguaçu e Caxias.

Edifício Garagem
com vagas privativas.
Para sua comodidade

e proteção de seu carro.

Duplo acesso, tráfego em dobro.
Aqui: entrada pela Rua Andrade

Figueira, ao lado do Viaduto.

Maravilhosa avenida coberta,

com 4.000 m2 de vitrinas
irresistíveis. Madureira inteira

vai passar aqui.
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Duplo acesso, tráfego em dobro.
Aqui: entrada pela Av. Edgard

Romero, em frente ao Mercadão.
Ao lado do Viaduto.

Madureira Lojas
Projeto de Marcelo Sá Carvalho

òhopping
Doys

para um milhão de consumi-
dores. Estacionamento
com 3.000 vagas/hora.

Duas amplas avenidas cobertas, refrigeradas, com
música ambiente. Quatro mil metros quadrados de vitrinas
coloridas. Duas largas e atraentes praças centrais. Segurança
total contra roubo. Estacionamento com acesso direto às lojas.
As pessoas que freqüentam o Edifício Comercial, passam obri-
gatoriamente na porta de cada loja. Intenso programa de
promoções realizado pela Associação de Lojistas.

Salas
e conjuntos, todos de
frente, no melhor ponto
de Madureira.

Luxuoso hall de ingresso, com 4 modernos elevadores
autotrônicos. Todas as salas de frente. Acesso direto ao
Shopping Center e ao Edifício Garagem. Salas acarpetadas,
com dois ambientes, banheiro e esquadrias de alumínio.
Você aproveita o tráfego de 90.000 visitantes do Shopping
Center. Ou fatura, alugando a outros.

Duplo acesso. Dois níveis térreos.

O lojista isolado não tem mais
futuro. A concentração de dezenas
de lojas vendendo de tudo gera uma
atração irresistível para uma multidão
de compradores.
O Madureira Shopping Days surge
no melhor ponto de Madureira -
o maior centro de compras do Rio,
onde se arrecada mais ICM do que
em Copacabana. Lojas, salas e gara-
gens privativas para seu uso próprio
ou para locação. Entre no negócio de
Shopping Center: o negócio que dá
mais. Venha faturar, faturar, faturar.

Av. Edgard Romero, 244. Rua Andrade Figueira, 394.
Por qualquer rua que o consumidor entrar, ele sempre estará
no andar térreo: os dois níveis se intercomunicam por duas
grandes praças, servidas por escadas rolantes. O consumidor
passa de um nivel para outro sem sentir, desfilando pela porta
de todas as lojas.
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ACESSO FÁCIL AS SALAS E LOJAS,

VHMOO SE OAB GARAGENS

PREÇO FIXO.
Sem juros. Sem correção.

Você paga em 20 meses, sem |uros nem correção

Edifício
Garagem
integrado às lojas e salas.

É a solução definitiva
para a falta absoluta de
estacionamento nas ruas.
Você pode adquirir uma
vaga privativa, para uso
próprio ou locação.

SOü em 60 meses, com financiamento direto (lo construtor; 
^

A partir da Na escritura Mensalidades Nas chaves
Fixas |20' mès)

Cr» Cf» Crt Crt

LOJaS 1.590.000. 143.100, 9.540, 198.750.

Salas 1.100.000, 99.000, 4.400. 137.900,

Vasas
no Edifício 270.000, 24.300. 1.620. 33.750.
Garagem

Financiamento também pela

^—_ 
CAIXA K0N0MKA FEDÍRAI _ _

Lfl :m4yyys4 444.:. - 
)

Incorporação e Construção:

Socico
Planejamento e Vendas:

C CONSULTAN
JfW^^^^a. ConsuM". administração e Ventas de moveis Lida

Rio - Av. Epitáciò Pessoa. 874 - Lagoa.
Tel.: 259-0332
Filial Vitória Praça San Martin.48 lei.: 227-1331;

Todo dia um festival de compras.
Corretores diariamente no locaLdas 8 às 21 h. AV. EDGARD ROMERO, 244 - Em frente ao Mercadão. Ou pelo telefone 259-0332.
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Figueiredo acusa oposicionistas de "perderem a cabeça 9"9

TSE concede registro ao PÜS
Brasília — O Tribunal Supe-

rior Eleitoral concedeu, ontem,
por unanimidade de votos, re-
gistro provisório ao Partido De-
mocrático Social (PDS) e um
ano de prazo para que ele se
organize em pelo menos nove
Estados e assim obtenha seu
registro definitivo. A sessão do
Tribunal, realizada ontem à
noite, foi assistida pelo Senador
José Samey e pelo Deputado
Prisco Viana, respectivamente
presidente e secretário-geral da
Comissão Diretora Nacional
provisória do Partido.

O TSE entendeu ser Jurídica-
mente infundada e mais um ato

Líderes do PP se
Brasilia — O Senador Tan-

credo Neves (MG) e o Deputado
Magalhães Pinto (MG), princi-
pais lideres do Partido Popular,
estão convencidos de que o
Brasil já se encontra num pro-
cesso de recessão econômica.

A comissão executiva do Par-
tido foi convocada para a próxi-ma terça-feira, ãs lOh, a flm de
apr ccar o processo de registro
pro òrio do PP. O Deputado
Magaihâes Pinto acha que o
processo está multo atrasado, o
que vem dificultando a forma-
çáo do Partido.

Os dois políticos mineiros,
que se reuniram ontem no Se-

Ivete

político a impugnaçâo feita pe-
lo Deputado Magnus Guima-
ráes (PDT-RS) ao pedido de re-
gistro do PDS. Nessa Impugna-
çáo — também sustentada on-
tem da tribuna pelo seu autor
— o Deputado Magnus Guima-
ráes afirmou que os adjetivos"democrático" e "social", usa-
dos na denominação do Partido
do Governo, produziriam con-
fusáo, levando eleitores a crer
que seus candidatos pudessem
ser realmente "democráticos" e
partidários de uma politica so-
ciai, "quando tudo que fizeram
seus fundadores, a partir de
1964, nega essa linha doutri-
nária".

convencem da crise
nado, não pretendem transrçú-
tir ao pais uma imagem de pes-
slmismo, pois acham que isto
não contribuirá para resolver a
crise existente. Mas fundamen-
tados em relatórios do
DIEESE, acreditam que cerca
de sete milhões de brasileiros
estão desempregados. Como há
necessidade da criação de apro-
ximadamente um milhão e
meio de novos empregos por
ano e isto não vem ocorrendo, a
situação tende a complicar-se.
As informações que dispõem é
de que o pais está, também,
perdendo credibilidade junto
aos organismos financeiros in-
ternacionais.

tenta mais
São Paulo — A ex-Deputada

Ivete Vargas, presidente nacio-
nal do PTB, declarou, ontem,
na Assembléia Legislativa de
Sào Paulo, que "todo mundo
nos dois grupos" quer a fusão
de sua corrente política com a
do Sr Leonel Brizola. Ela disse
que isso só não ocorre porque o
grupo socialista que acompa-
nha o ex-Governador náo per-
mite.

A Sra Ivete Vargas foi à As-
sembléia a conselho do ex-
Presidente Jânio Quadros, para
convidar alguns deputados a

adesões em SP
Ingressarem no PTB. Ela esta-
va acompanhada pelo Deputa-
do estadual Osmar Fonseca,
único parlamentar filiado ao
seu Partido na Assembléia. A
ex-Deputada manteve contatos
com os Deputados Fauze Car-
los e Geraldo Menezes, amigos
particulares do Sr Jânio Qua-
dros e que, segundo se comen-
ta, irão para o PTB se o ex-
Presidente também for. Con-
versou também com o Deputa-
do Marco Antônio Castelo
Branco, que há algum tempo
deixou o PDS e ainda não fez
nova opção partidária.

Miracema homenageia Chagas
Em viagem a ser iniciada hoje

pelo Município de Santo Antô-
nio de Pádua, o Governador
Chagas Freitas e o Deputado
Miro Teixeira receberão, hoje,
em Miracema, o título de Cida-
dão Miracemense, em solenida-
de a ser realizada na Câmara
Municipal da cidade.

É bastante intenso o progra-
ma da viagem do Governador,
que às lOh estará em Santo
Antônio de Pádua, onde, além

de várias visitas a obras e inau-
gurações, participará da procis-
são comemorativa do 98° ani-
versário da cidade. O Sr Chagas
Freitas embarca às 9h, no aero-
porto Santos Dumont, para
Santo Antônio de Pádua. Sua
viagem inclui ainda os Munici-
pios de Laje do Muriaé, Nativi-
dade e Porciúncula. Em todas
estas escalas ele manterá con-
tatos com os líderes políticos
locais.

PDT pacifica sua cúpula no RS
Porto Alegre — Acreditando

ter contado "com multa sorte",
o presidente da comissão regio-
nal provisória do PDT, Deputa-
do Joáo Satte, conseguiu con-
vencer o ex-Deputado Wilson
Vargas a participar da executi-
va do Partido após longos en-
tendlmentos, aparentemente
pacificando o grupo insatisfeito
com a cúpula do PDT.

Numa nova composição da
executiva regional, ficaram, en-

flm, representados todos os se-
tores do Partido: a ala conside-
rada mais è esquerda do traba-
lhismo ficou com a vice-
presidência, com o Sr Matheus
Schmidt; o Sr Wilson Vargas foi
para a secretaria-geral; ao gru-
pos dos históricos coube a 2a
vice-presidência, com o Sr Sere-
no Chaise, e a bancada esta-
dual, que reivindicava maior re-
presentatividade, ganhou três
vagas.

Maluf é denunciado por violência
São Paulo — A Comissão de

Justiça da Assembléia Legisla-
tiva aprovou, ontem, projeto de
decreto legislativo, de autoria
do Deputado José Yunes, do
PMDB, denunciando o Gover-
nadorPauloMalufpor crime de
responsabilidade, devido as
violências policiais ocorridas
no ABC durante a greve dos
trabalhadores. A sessão foi tu-
multuada.

Congresso não
Brasília — O vice-líder do

PDS, Deputado Djalma Bessa
(BA), informou ontem, durante
a sessão matutina do Congres-
so, que "o Govemo está estu-
dando uma proposição que me-
lhor oriente a transformação
em áreas de interesse da segu-
rança nacional, de acordo com
o processo de abertura poli-
tica".

Após essa comunicação, dei-
xou de ser votada, por falta de
quorum, a proposta de emenda
constitucional do Deputado
Hugo Mardini (RS), também vi-
ce-líder do Governo, que devol-
ve a autonomia a todos os mu-
nicípios incluídos nas áreas de
segurança nacional e estabele-
ce que a nomeação de interven-

Para que o Governador seja
afastado do cargo, no entanto, é
necessário que, em votação do
plenário, a Oposiçáo consiga
dois terços dos votos, isto é, de
53 dos 79 deputados, tarefa con-
siderada difícil. O projeto do
Deputado Yunes não tem prazo
estabelecido para ir a plenário e
o prprio PMDB ainda não sabe
ao certo quando a matéria será
votada.

vota autonomia
tores somente poderá ocorrer
na hipótese de estado de emer-
gência.

Essa proposta deverá ser re-
jeitada por decurso de prazo,
embora já tenha sido aprovada
pela comissão mista encarrega-
da de seu exame. Isto porque
até a próxima segunda-feira, úl-
timo dia de sua tramitação, não
será provável que se alcance
quorum necessário para a sua
aprovação. Durante a sessão de
ontem, cinco deputados oposi-
cionistas debateram a proposi-
çào e lamentaram a ausência
do PDS, dlzendo,que "o Gover-
no quer transformar o Congres-
so em um clube literário ou
uma entidade recreativa, impe-
dindo-o de exercer suas fun-
ções".

Julião volta hoje do México
Recife — O ex-líder das Ligas

Camponesas, Sr Francisco Ju-
liáo, regressa hoje a Pernambu-
co, após três meses de ausência.
O Sr Julião estava no México,
onde foi tratar de problemas
particulares.

A informação foi transmitida,
ontem, pelo presidente da co-
missão executiva provisória do
PDT, Deputado Sérgio Murilo
Santa Cruz, que voltou a des-
mentir as informações que cir-
culam na Capital, segundo as
quais o Sr Juliào estaria inc li-

nado a abandonar a sigla traba-
Ihista — quando ele viajou ain-
da era PTB — e ingressar no
PMDB.

O Sr Francisco Julião partici-
para, no flnal da semana, do I
Encontro Estadual do PDT,
promovido por trabalhistas
pernambucanos, que apesar de
náo contar com a presença do
ex-Governador Leonel Brizola,
terá outros políticos de fora,
tais como os Srs Getúlio Dias e
Alceu Collares, ambos do Rio
Grande do Sul.

Pernambucano reclama de espionagem
Recife — O Deputado Harlan

Gadelha (PMDB) denunciou,
ontem, a prática de "espiona-
gem" por parte do Govemo do
Estado no Poder Legislativo, e
acusou o Secretário de Gover-
no, Sr Honório Rocha, de "estar
retirando da imprensa oficial,
misteriosamente, vários proje-'
tos que foram encaminhados
pela Assembléia".

A acusação do parlamentar
foi feita da tribuna do Palácio
Joaquim Nabuco, quando ele
pediu ao presidente da Mesa,
Deputado Antônio Correia, que
proteste contra esse fato e tome
as medidas necessárias paraevitar o abuso, a fim de que"esse desrespeito ao Poder Le-
gislativo não volte a acon-
tecer".

Vereador morre fazendo a barba
O ex-presidente da Câmara

de Vereadores de Niterói. Ekeio
José Alves, que se havia filiado
ao Partido Popular — ele exer-
cia o seu segundo mandato con-
secutivo e em ambos se elegeu
pelo extinto MDB — morreu
ontem, de um colapso cardíaco,
em sua residência, quando fazia
a barba.

A última participação politi-
ca do Vereador Ekeio José Al-

ves na vida político-
administrativa ocorreu na noi-
te de quarta-feira: acompanha-
do do Deputado Sílvio Lessa
ele foi recebido em audiência
pelo Governador Chagas Frei-
tas, que, a seu pedido, mandou
a Secretaria de Obras executar
um projeto de urbanização na
favela de São Lourenço, uma
das maiores da ex-Capital flu-
minense.

Belo Horizonte — O Presidente João Figueiredo
disse ontem, em entrevista, que "alguns elementos da
Oposição estáo perdendo a cabeça e dizendo coisas que
não devem ser ditas por homem educado" e afirmou que
a inflação de 100% náo aumentou suas dores de cabeça.

Ele chegou de Juiz de Fora em um avião Avro da
Presidência da República, permanecendo 35 minutos na
sala de espera do Aeroporto Militar da Pampulha,
quando recebeu os cumprimentos do secretariado mi-
neiro, do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas,
Desembargador Hélio Costa, e do Prefeito de Belo
Horizonte, Maurício Campos, além dos Comandantes da
4a Brigada, General José Luis Coelho Neto, da Base
Aérea da Pampulha, Tenente-Coronel Hermes Moreira,
e do Chefe do SNI em Minas, Oeneral Newton da Silva
Manoel Campello. Âs 16h55m, o Presidente seguiu via-
gem para Brasília. >

Entrevista

Presidente, como o senhor está vendo a maneira de
agir da Oposiçáo depois da reforma partidária?

Ela continua como Oposição. Apenas alguns
elementos da Oposição estão perdendo a cabeça e
dizendo coisas que náo devem ser ditas por homens
educados.

A reforma partidária aprimorou o quadro parti-
dário?

Aprimorou. Eu creio que sim, pelo menos está
mais puro, pelo menos cada um está-se sentindo mais
em casa.

—A previsão de uma inflação de 100% aumentou as
dores de cabeça do senhor?

Não aumentaram as minhas dores de cabeça em
nada. Enquanto os árabes estiverem aumentando o
preço do petróleo, a inflação tem que subir, porque tudo
depende do petróleo. Ainda agora eu estava falando com
o Governador Francelino: quando eu assumi o Governo,
o barril de petróleo estava a 12 dólares. Agora está a 32.

O Governador, que estava ao seu lado, completou:
Aumentou 20.

E o consumo aumentou também — continuou o
Presidente: E como nós vamos pagar Isto, se nós esta-
mos fazendo um esforço para atingirmos a 20 bilhões (de
dólares) de exportação e a conta do petróleo está che-
gando ali bilhões? Só no petróleo vai mais do que a
metade da exportação. Só isto explica.

—E os planos alternativos no setor de energia estáo
indo de acordo com o estabelecido?

Estão indo de acordo. Andaram um pouco deva-
gar por questão melo burocrática, mas agora estáo bem,
nós vamos atingir a meta.

Presidente, o Ministro Joáo Camilo disse que, se
a classe alta náo passar a cooperar no combate à
inflação, chegará um momento em que a maioria silen-
ciosa irá gritar. Como o senhor prevê este grito falado
pelo Ministro João Camilo Penna?

Pergunte ao Ministro Camilo Penna, foi ele quem
disse, náo fui eu.

O senhor acha que a classe alta deve cooperar?
—Todo mundo tem que cooperar. Náo é só a classe

assalariada que vai pagar a inflação.
Esta classe está sofrida demais, sacrificada em

muito...
Eu acho que sim Todos nós. Eu acho que nós

todos temos que pagar. Náo é só o Governo da Uniáo e o
assalariado que vão pagar pela inflação. Todos nós
devemos pagar. E se não formos todos nós, náo conse-
guimos vencer a inflação, não.

É um grande desafio do Govemo do senhor?
Ah, é... Todo mundo tem que se conscientizar de

que a inflação é uma guerra de todos.
—Como o senhor vè a necessidade de uma reforma

tributária?
Nós estamos pensando numa reforma tributária.

Agora, nós náo podemos pensar em uma reforma tribu-
tária como alguns Estados querem, porque senão eu vou
ficar sem dinheiro para pagar o funcionalismo.

Presidente, haverá eleições diretas em 82?
Então você acha que sou mentiroso?
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"Segura as pontas'
Procedentes de Juiz de Fora, acompanhavam o

Presidente Figueiredo o Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, o Ministro da Indústria e do Comércio, João
Camilo Penna, o Chefe do Gabinete Militar, General
Danilo Venturini, o Chefe do SNI, General Otávio
Aguiar de Medeiros, o Senador Murilo Badaró (PDS-
MG) e o Deputado Homero Santos (PDS-MG).

No mesmo avião velo também o Governador Fran-
cellno Pereira, que, após conduzir o Presidente Figueire-
do até o seu secretariado para os cumprimentos, cha-
mou os repórteres, até então confinados pela segurança
da Aeronáutica por não estarem credenciados, para
serem apresentados ao Presidente Figueiredo.

A uma primeira pergunta, que discretamente um
agente da segurança tentou conter, o Presidente Figuei-
redo concordou com a entrevista, sob o olhar espantado
dos agentes.

Depois que o Presidente da República embarcou
para Brasilia no Boeing presidencial, o Governador
Francelino Pereira enlaçou o braço do General Otávio
Medeiros e discretamente o retirou da roda, indo conver-
sar com ele a distância. A conversa durou cerca de 20
minutos. Ao embarcar também, o Chefe do SNI despe-
diu-se, dizendo ao Governador: "Segura as pontas aí".

O Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves,
que retomou de Juiz de Fora em um outro Avro,
pernoitou em Belo Horizonte.

Brigadeiro se diverte
com o Presidente

Durante a solenidade de comemoração dos 49 anos
do CAN (Correio Aéreo Nacional), o Presidente João
Figueiredo sentou-se por cinco minutos ao lado do
Brigadeiro Eduardo Gomes e ambos riram bastante,
assim como o Vice-Presidente Aureliano Chaves, que se
manteve mais próximo dos dois.

O Brigadeiro estava sentado em uma cadeira na
varanda da sede do Comando da Base Aérea do Galeão
e, às 8h30m, quando chegou ao local, para a troca de
cumprimentos durante a solenidade, que não durou
mais de 15 minutos, o Presidente Figueiredo era espera-
do pelo Vice-Presidente Aureliano Chaves e pelo Gover-
nador Chagas Freitas.

Também já se encontravam na Base os Ministros
dos Transportes, Eliseu Resende; da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel; do Interior, Mário Andreazza; da Aeronáuti-
ca, Brigadeiro Délio Jardim de Matos; e das Minas e
Energia, César Cais.

Também presentes o Chefe da Casa Militar, General
Danilo Venturini, que acompanhava o Presidente da
República; o Chefe do SNI, General Octavio c'e Medei-
ros; o Comandante do r Distrito Naval, Vice-Almirante
Alfredo Karan: o Comandante do 3o Comando Aéreo,
Brigadeiro Berenger César; e do Io Exército, General
Gentil Marcondes Filho. Eles foram recebidos pelo Co-
mandante da Base Aérea do Galeão, Coronel José
Rodrigues Teófilo de Aquino e pelo Comandante do
COMPTA (Comando de Transporte Aéreo, em que foi
transformado o CAN), Major-Brigadeiro Otávio Júlio
Moreira Lima.
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z de ForaFigueiredo foi cumprimentado por populares durante inauguração da estrada Rio—Jid

Rio—Juiz de Fora tem menos 40km
O bandeirante Garcia Rodrigues Pais ras-

gou a primeira picada, em 1698. Mais tarde, em
1725, Bernardo Soares Proença abriu o Cami-
nho Novo, por onde passou Tiradentes. Ao
tempo de D Pedro I seu nome era Estrada Real
e ao de D Pedro n, Uniào e Indústria. Ontem, o
Presidente Joào Figueiredo inaugurou a nova
estrada União e Indústria que encurtou em 40
quilômetros a distância entre o Rio e Juiz de
Fora.

A solenidade que reuniu cerca de 1 mil
pessoas—crianças, moradores locais, políticos,
operários — foi realizada sobre a ponte de 215m
sobre o Rio Paraibuna, divisa entre os Estados
do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dela toma-
ram parte, também, o Vice-Presidente Aurelia-
no Chaves, os Governadores Chagas Freitas
(RJ) e Francelino Pereira (MG), os Ministros
Eliseu Resende (Transportes), César Cais (Ml-
nas c Energia), Abi-Ackel (Justiça) e os Gene-
rais Otávio Medeiros, chefe do SNI, e Danilo
Venturini, chefe do Gabinete Militar.

A festa na ponte
Sobre a ponte enfeitada de bandeiras nacio-

nais — a 123km da Avenida Brasil e a 57km de
Juiz de Fora — centenas de alunos de escolas
das cidades vizinhas de Paraibuna e Simào
Pereira. No palanque, duas moças com faixas
de Simão Pereira distribuíam balas às autori-
dades, estas isoladas por um cordáo. Para ani-
mar a espera, duas bandas de música: a do 10°
Batalhão de Infantaria (Juiz de fora) e a do
Colégio Santos Dumont, que variavam o reper-
tório entre dobrados marciais e músicas, como
Bat Mastherson.

No palanque, o orador oficial para ganhar
tempo informava que a comitiva presidencial já
se aproximava e que todos estivessem a postos
com suas bandeirinhas. Enquanto Isso não
ocorria, ele lia e relia um pouco da história
daquela estrada e também um artigo do escri-
tor Otto Lara Resende, nostalgia de suas via-
gens a Minas Gerais: "E pena que a paisagem
se apresente tão nua, despojada que foi, por
todo o escalpelado Brasil, de sua natural pe-
lagem."

A comitiva, os foguetes

O Governador de Minas Gerais, Francelino
Pereira chegou às 10h20m e misturou-se, em
conversa animada, com vários políticos minei-
ros ali concentrados. Sobre a ponte, as Policias
Militares do Rio e de Minas revezavam-se no
policiamento, sem ligar muito para a questáo
da invasão de território.

Às llh05m começou o barulho da explosão
de foguetes e logo foi anunciada, pelo alto-
falante, a chegada da comitiva presidencial. O
Governador Francelino Pereira e o Comandan-,
te da 4a Regiáo Militar, General Mário Orlando
Sampaio, se adiantaram, então, este último
com dificuldade porque está com o pé enges-
sado.

O Presidente João Figueiredo, o Vice-
Presidente Aureliano Chaves e os Governado-
res Chagas Freitas e Francelino Pereira desata-
vam a fita simbólica colocada bem na divisa
entre os dois Estados, dando por inaugurada a
nova BR-040, a nova estrada Uniào e Indústria
entre Rio e Juiz de Fora.

Logo em seguida, abrindo caminho entre o
público e bastante festejados, eles se dirigiram
para o local onde está a placa comemorativa da
inauguração da estrada, descerrando-a. Por ter
se atrasado nesse trajeto e sem que os outros o
esperassem, o Governador Chagas Freitas não
participou desse ato.

O locutor oficial, depois, deu a palavra ao
Ministro dos Traasportes. Eliseu Resende, que
destacou aspectos históricos da estrada, desde
os tempos do bandeirante Garcia Rodrigues
Pais, lembrando fatos como a introdução do
processo de pavimentação idealizado por Mac
Adam, daí o nome de macadame, usado habi-
tualmente.

Acabado o discurso, o único, a comitiva
retirou-se, tendo à frente o Presidente Joào
Figueiredo, que passou a cumprimentar aque-
les que lhe estendiam a mão, criando até um
tumulto, pois era grande a disputa por essa
oportunidade.

Indiferente à própria solenidade, o Chefe do
SNI. General Octavio de Medeiros, saiu de
braço dado com o General Mário Orlando Sam-
paio, ria 14" Regiáo Militar, com quem conver-
sou muito. Ele foi um dos primeiros a entrar no
ônibus.

As llh30m, após conseguir se desvencilhar
dos curiosos, o Presidente Joào Figueiredo,
tendo atrás o Ministro-Chefe da Casa Militar,
General Danilo Venturini, entrou no ônibus
especial que o levaria à cidade de Juiz de Fora.
Sobre a ponte do rio Paraibuna, o que restou da
festa de apenas 25 minutos de duração: multa
serpentina e o cansaço dos escolares que aguar-
davam o Presidente por mais de duas horas.

Passarela e festa

Na Rio—Petrópolis, quando se dirigia para
Juiz de Fora, o Presidente Figueiredo foi sur-
preendido e flcou sensibilizado com a manifes-
taçáo de mulheres e crianças que pediam, com
faixas e cartazes, uma passarela na localidade
de Jardim Primavera, onde são comuns os
atropelamentos. Ele determinou ali mesmo, ao
Ministro Eliseu Resende, que providenciassenào uma, mas três passarelas, nos Km 12,14 e
14,5 da rodovia e deu prazo para a construção:
até março de 1981.

Entre a Base Aérea do Galeão e a divisa
entre Minas e Estado do Rio, o Presidente da
República viajou 116 km de ônibus, no tempo
de uma hora e vinte minutos. Por todo o trajeto,
a sua comitiva só parou uma vez: na localidade
petropoliiana de Pedro do Rio, onde recebeu
homenagem à beira da estrada. Um coro toga-
do, acompanhado de órgão, cantou o Hino
Nacional e Aleluia, de Haendell.

Da divisa entre Minas e Estado do Rio até
Juiz de Fora, depois de dar por inauguradas as
obras de modernização da BR-040, o Presidente
Figueiredo viajou mais 53 km de ônibus. Ao
passar pela cidade industrial, cruzando a Ave-
nida Rio Branco, sua principal via de comuni-
cação, o Presidente foi saudado por moradores
que se agrupavam nas calçadas, grupos de
escolares que agitavam bandeirolas e por uma
banda da FEBEM. Faixas de boas-vindas enfei-
tavam a avenida.

O almoço e a fábrica

Depois de percorrer o centro de Juiz de Fora,
a caravana presidencial seguiu para o Clube
Cascatlnha, onde o Chefe do Govemo e sua
comitiva almoçaram um filé chateaubriand
com arroz de forno e maionese, regado a vinho
tinto nacional. Na sobremesa, torta de nozes.
Nào houve discursos.

Pouco antes das 13h30m, todos se retiraram
rumo à última etapa do programa — a inaugu-
ração oficial da Companhia Paraibuna de Me-
tais, nos arredores da cidade. O Presidente
João Figueiredo descerrou uma placa e ouviu
as explicações sobre o funcionamento da em-
presa, dadas pelo seu diretor superintendente
José Sabóia Pessoa. Antes de seguir para o
aeroporto, onde tomou o Avro para Belo Hori-
zonte, ainda acenou para alguns operários da
fábrica.

A nova fábrica visa a atender as exigências
de consumo de zinco, pela indústria metalúrgi-
ca brasileira, que onera a balança de pagamen-
tos, pois a importação do produto vem aumen-
tando à razão de 10% ao ano.

A Companhia Paraibuna de Metais, formada
por capitais de cinco outras empresas nacio-
nais e estrangeiras, e financiada pelo BNDE,
representa um investimento de Cr$ 2 bilhões e
500 milhões e sua produção, na primeira fase,
será de 30 mil toneladas anuais de zinco metáli-
co eletrolítico e de 57 mil toneladas de ácido
sulfúrico.

O novo complexo industrial, reduzirá, na
sua fase inicial, em cerca de Cr$ 1 bilhão e 200
milhões anuais as importações de zinco e deri-
vados, contribuindo para a progressiva auto-
suficiência nacional no setor. A previsão é de
que a Companhia Paraibuna de Metais, quando
estiver em pleno funcionamento, produza 100
mil toneladas anuais de zinco, apenas 20 mil
toneladas a menos do que o consumo atual do
país.

Polícia prende 8 em Juiz de Fora
A Polícia Federal prendeu ontem pela ma-

nhã em Juiz de Fora, quatro horas antes da
chegada do Presidente Figueiredo a esta cida-
de, um jornalista, dois professores universitá-
rios e cinco estudantes. Os policiais também
procuraram outros três estudantes em suas
casas, mas nào os encontraram.

Ontem ainda, quatro agentes federais, auxi-
liados por um tropa de choque da Polícia
Militar, proibiram a exibição do filme Z no
Cinema Central sob a alegação de que havia
uma bomba na sala de projeção. O filme seria
assistido por uma platéia de 200 professores.
Horas depois, a Polícia Federal explicou que a
proibição foi "devido a ordens superiores".

A exibição de Z fazia parte das atividades
programadas em virtude da paralisação, por
trés dias, dos professores da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora — a exemplo do que
ocorreu em outras Universidades Federais do
pais. Os policiais chegaram ao Cinema Central
às 9h30m e náo deixaram que ninguém entras-
se. A essa altura jã havia uma concentração em
frente ao cinema.

Os agentes federais contataram então o pre-
sidente da Associação dos Professores do Ensi-
no Superior — APES — e lhe explicaram que a
sessão seria suspensa porque havia uma bomba
na sala de projeçáo. O diretor do Cinema Cen-
trai, Sr Otelo Ragazzo, porém, disse que rece-
beu um telefonema de Belo Horizonte pedindo
que o filme náo fosse exibido. Os policiais
confirmaram a informação do Sr Ragazzo, mas

nâo voltaram atras em sua atitude e ordenaram
que os professores se dispersassem "porque a
PM vai cercar o quarteirão". A ordem foi obede-
cida e náo houve incidentes.

As prisões de professores e estudantes come-
çaram mais cedo. As 8h, os agentes da Polícia
Federal prenderam o professor Paulo Godinho
Delgado juntamente com sua mulher, a profes-
sora Míriam Delgado, na Academia de Comer-
cio, onde ele estava dando uma aula. A Sra
Delgado foi liberada algumas horas mais tarde.
O professor é membro da Comissão Executiva
Regional do PT.

Os estudantes Carlos Alberto Pavan, diretor
da UEE-MG, e Flávio Cheker, diretor do DCE
da UFJF, foram presos "para prestar declara-
ções". Ambos foram soltos à noite, assim como
Luís Guilherme Couto, um dos outros estudan-
tes detidos. O jornalista Guilherme Salgado foi
preso em sua casa.

O presidente da APES, Sr Márcio Antônio
Oliveira, pretendia entregar ao Presidente Fi-
gueiredo, durante o almoço que lhe foi ofereci-
do no Clube Cascatinha, um memorial da cias-
se pedindo aumento de 48% e o envio ao
Congresso do projeto de reestruturação da car-
reira do magistério superior. O Sr Oliveira,
porém, náo conseguiu arranjar convite para
entrar no clube e o documento foi entregue a
assessores do Presidente pelo Vereador Júlio
Camargo, que também é professor e participou
do almoço.

Lamoes
esvazia
Congresso

Brasília — Quatrocentos
anos depois de sua morte, o
poeta português Luís de Ca-
môes se converteu ontem no
principal fato das atividades do
Congresso. As comissões técni-
cas e a sessáo matutina, bem
como foram esvaziadas e as ses-
soes ordinárias vespertinas na
Câmara e Senado suspensas,
com a realização de sessáo es-
pecial em homenagem ao 4o
centenário da morte de Luís de
Camões.

O Deputado Jorge Uequed
(PMDB-RS) criticou a primazia
das "sessões literárias sobre o
trabalho legislativo da Casa
que, aliás, nào funcionou mais
de quatro dias nas duas Ultimas
semanas, contribuindo para o
retardamento cada vez maior
das decisões sobre 2 mil e 500
projetos em tramitação, desde
1977."

PREÇO DO ESVAZIAMENTO

Os Senadores Dirceu Cardoso
(ES) e Hugo Ramos (RJ), am-
bos sem Partido, abordaram o
problema no plenário e prome-
teram assumir "uma 

posição de
vigilância" para acabar com o
esvaziamento. O Senador Luis
Cavalcante (PDS-AL) conde-
nou a suspensão de levanta-
mento de sessões por motivo de
morte de parlamentares ou ex-
parlamentares, como ocorreu
segunda e terça-feiras passa-
das, com a morte do Deputado
Belmiro Teixeira (PMDB-ES).

O Sr Dirceu Cardoso mostrou
que por cada sessáo, inclusive
as abertas e imediatamente
suspensas, o Congresso paga
Ct$ 3 milhões. As sessões espe-
ciais de homenagem custam
CrS 5 milhões e as extraordiná-
rias Cr$ 3 milhões.

O esvaziamento do Congres-
so faz com que projetos demo-
rem na ordem do dia de quatro
a cinco sessões seguidas. Mui-
tos senadores, embora presen-
tes ao Congresso, deixam de
comparecer ao plenário alegan-
do a grande distância entre este
e seus gabinetes. Mesmo assim
recebem pela sessão a que nào
compareceram, desde que assi-
nem a lista de presença contro-
lada pela mesa diretora.

COMISSÕES ATINGIDAS

O esvaziamento alcançou
também as comissões. Ontem,
por exemplo, apenas a comis-
sáo sobre poluição se reuniu,
para votar 16 destaques que
náo foram apreciados na sessão
anterior. A Comissão de Legis-
laçáo Social nào teve quorum e
seu presidente, Senador Helvi-
dio Nunes, um dos mais assi-
duos, estava viajando. A Co-
missão do Distrito Federal
também não teve quorum para
decidir sobre a taxa do lixo que
o Governador de Brasilia pre
tende criar.

As comissões, em razão do
esvaziamento, estão discutindo
e decidindo sobre reuniáo com
número de membros inferior ao
regimental. Na reunião de quar-
ta-feira, a Comissão de Consti-
tuiçào e Justiça suspendeu sua
pauta de 35 itens no 15° porque,
na metade da sesáo, já não ha-
via mais quorum para delibe-
raçáo.

Somente nessa sessáo deixa-
ram de ser examinados proje-
tos sobre CLT, FGTS, petróleo,
Previdência Social, sindicalis-
mo, proteção contra incêndios,
municipios da área de seguran-
ça nacional, seguro-saúde, taxa
judiciária e outros.

Dirigentes
nao se falam

Sentados lado a lado, na pre-
sidêncla da sessão solene em
homenagem ao quarto centena-
rio da morte de Luís de Ca-
môes, o Senador Luiz Viana Fi-
lho, e o Deputado Flávio Marcí-
lio não se falaram. Durante to-
da a sessão eles se limitaram a
acompanhar, de cabeças bai-
xas, os discursos e poemas v
homenagem ao poeta portu-
guês, feitos pelo Deputado Al-
cir Pimenta (PP-RJ) e pelo Se-
nador Aderbal Jurema (PDS-
PE).

Ao término da sessão, o Mi-
nistro da Comunicação Social,
Said Farhat — único Ministro
presente à solenidade — foi.
cumprimentado pelos Deputa-
dos Getúlio Dias (PDT-RSi e J.
G. de Araújo Jorge (PDT-RJ),
com apertos de máo.
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Ministro manda burocrata procurar Deputado e desculpar-se
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O Sr Leite se surpreendeu com o "estardalhaço"

Funcionário lamenta
o "mal-entendido"

"Estou surpreso com o estar-
dalhaço... Tudo não passou de
um mal-entendido". Foi com
esta frase que o diretor de Re-
florestamento do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Fio-
restai (IBDF), Nelson Barbosa
Leite, recebeu o repórter. Se-
gundo a sua versão, não pode-
ria jamais ter protelado por
muito tempo uma audiência ao
Deputado Jorge Arbage (PDS-
PA), por estar no cargo há ape-
nas nove dias (no sexto dia de
Brasilia foi que recebeu o tele-
fonema do Deputado Nelson
Marchezan, lider do PDS na
Câmara, com o que o incidente
teve desdobramento)."Marchezan, espere um minu-
tinho... foi o que eu disse. Nesse
tempo caiu a linha. Telefonei
três ou quatro vezes para o nú-
mero do Marchezan, mas náo o
localizei mais. Nâo estou ainda
ambientado com Brasília. Che-

guei faz poucos dias de Plraci-
caba... Perdi minutos preciosos
procurando o telefone de Mar-
chezan. Se ele realmente pensa
que cortei a ligação proposita-
damente, como se teria queixa-
do ao Ministro Stábile, está to-
talmente equivocado. Náo foi
nada disso".

O Sr Nelson Barbosa Leite
explicou que não está no cargo
para "criar problemas". Afir-
mou que só agora, depois do
incidente, é que soube que o
Deputado Jorge Arbage esteve
à sua procura, para apresenta-
lo a alguns empresários do se-
tor madeireiro da Amazônia.
Sobre os empresários, inclusi-
ve, disse que já os conhece.
Ontem, ele tentou falar com o
Deputado Jorge Arbage, con-
forme informou, mas nâo conse-
guiu por este se encontrar no
Pará.

PhD tem a mais
importante diretoria

O Sr Nelson Barbosa Leite, novamente responsávael
pela mais importante diretoria do IBDF (por ter a seu cargo
a coordenação e fiscalização de todos os projetos de reflore-
tamento do país), pertence à geração dos tecnocratas do
governo Geisel. Foi quando o Sr Alysson Paulinelli chegou a
Ministro da Agricultura que o Sr Nelson Barbosa Leite saiu
pela primeira vez de Piracicaba, para morar em Brasília. No
período do Ministro Paullinelli, o Sr Barbosa Leite foi
Diretor de Refloretamento do IBDF por quase dois anos.

Além de Brasília, o Sr Nelson Barbosa Leite ao longo dos
seus quase 40 anos de vida, nunca saíra de Piracicaba para
morar em outra cidade.

Foi em Piracicaba que estudou agronomia, lá mesmo
casou, depois estudou administração e fez PhD. Ficou na
mesma cidade para iniciar a carreira que escolheu: adminis-
trar pesquisas agronômicas e econômicas para a viabiliza-
çáo de projetos florestais. Nos últimos 10 anos ocupou
inúmeros cargos no Instituto de Pesquisa e Estudos Flores-
tais, que pertence à Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, de Piracicaba, até chegar a ser diretor administra-
tivo.

O trabalho do qual o Sr Nelson Barbosa Leite mais se
orgulha foi o que o Instituto de Pesquisas e Estudos
Florestais desenvolveu ao longo do tempo em que passou de
aluno até chegar a diretor, e que* culminou com a conquista
de uma técnica brasileira que dobra a produtividade média
das florestas plantadas para fins econômicos.

O diretor de Reflorestamento do IBDF também admi-
nistrou, até há duas semanas, os experimentos silviculturais
nas proximidades da represa Jupiá, Município de Três
Lagoas, Mato Grosso do Sul, para a produção de madeira
destinada a servir de matéria-prima para o metanol.

"Florestas energéticas" é a expressão preponderante do
vocabulário do Sr Nelson Barbosa Leite, quando fala —
entusiasmado — do seu trabalho e do instituto de Pesquisas
e Estudos Florestais.

Prerrogativa
será lida na
terça-feira

Brasília — O presidente do
Senado, Sr Luiz Viana Filho,
anunciou ontem que na próxi-ma terça-feira será lida a posta
de emenda constitucional querestabelece as prerrogativas do
Congresso, uma vez que ontem
foi aprovada a reforma do regi-
mento que permitiu sua antecl-
paçáo, e que será promulgada
hoje.

O líder do Governo no Sena-
do, Sr Jarbas Passarinho, até o
final da tarde ainda não sabia
dessa disposição do presidente
do Senado e anunciou aos jor-
nalistas que a leitura só seria
feita sexta-feira próxima. Mas o
Sr Luiz Viana explicou que es-
pera antecipar os prazos, "e se
houver sessão do Congresso, se-
rá na terça. Se não, será na
quarta".

A liderança do PP pretendereivindicar a presidência ou a
função de relator na Comissão
Mista que examinará, nos pró-ximos dias, a proposta de
emenda constitucional restau-
rando prerrogativas do Legisla-
tivo — conhecida como "emen-
da Flávio Marcilio". A informa-
çáo foi dada ontem pelos vice-
líderes do PP, Deputados João
Linhares (SC) e Antônio Mariz
(PB).

O líder do PDS, Deputado
Nelson Marchezan, entretanto,
afirmouontem à tarde, que a
função de relator da propostade emenda constitucional das
prerrogativas deverá ser entre-
gue a um senador do PDS.

Brasília — O Ministro da Agricultura,
Amauri Stábile, telefonou na manhã de ontem
para o lider da Maioria na Câmara, Deputado
Nelson Marchezan, lamentando o incidente

8invocado 
pelo Diretor de Reflorestamento do

BDF, Neslon Barbosa Leite, que se recusou a
receber o Deputado Jorge Arbage, e prometeu
que aquele funcionário e o presidente do Insti-
tuto irão ao gabinete do parlamentar ofendido"prestar-lhes esclarecimentos"

O Deputado Nelson Marchezan, afirma que
o relacionamento do Partido com os Ministros
de Estado é mais do que razoável, mas que
recebe queixas habituais de parlamentares, in-
clusive de seus vice-llderes, contra uma dellbe-
rada má-vontade dos que ocupam posições no
segundo e no terceiro escalões da máquina do
Estado. O presidente do PDS, Senador José
Samey, disse que comportamento como o do
diretor do IBDF é um desrespeito à diretriz do
Presidente Figueiredo, de prestigio ao Partido.

Revolta
O Deputado Nelson Marchezan disse ao Mi-

nistro da Agricultura que, com uma visita do
presidente e diretor do IBDF ao deputado
desprestigiado, considerava o incidente resolvi-
do. Mas os vice-lideres Edison Lobão, Marcelo
Linhares e Ricardo Fiúza lembraram ao líder
governista que aquele era um caso tiplco de
demissão para o funcionário, por seu comporta-
mento desrespeitoso. O presidente da Câmara,
Deputado Flávio Marcilio, disse que, se fosse o
líder, pediria a demissão do funcionário.

O Deputado Edison Lobão disse que os 14
vice-líderes do PDS na Câmara dos Deputados,
que se dedicam diariamente a sustentar a defe-
sa do Govemo no plenário da Câmara, contra
as críticas e ataques da Oposição, e não tèm
tempo, multas vezes, de tratar dos interesses de
suas regiões, "náo estão dispostos a serem mais
destratados pelo segundo escalão".

Reafirmou que ele e muitos de seus correu-
gionários continuam sendo desprestigiados,
sempre que procuram servidores de segundo
escalão — chefes de divisões, por exemplo —
para tratar, não de seus interesses pessoais,
mas levando reivindicações legitimas de suas
regiões. O Sr Edison Lobão disse que se tratava
de uma verdadeira sabotagem desses funciona-
rios à diretriz do Presidente Figueiredo de
prestigiar o PDS.

O Deputado Nelson Marchezan, depois de
informar que a visita do presidente e do diretor
do IBDF ao Deputado Jorge Arbage ocorrerá
logo que este último voltar do Pará, para onde
viajou ontem, repetiu que o relacionamento
com os Ministros é o melhor possível, Incluindo
até mesmo os da área econômica, que vêm
recebendo regularmente os parlamentares do
PDS.

Evitando citar nomes, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Flávio Marcilio, disse que
tem recebido visitas de parlamentares, de for-

Passarinho
admite
reforma

Brasília — Uma reforma
constitucional ampla, como a
que preconiza o Senador Murilo
Badaró (PDS-MG) poderá
acontecer a curto prazo, enten-
dido aqui como dois anos, ad-
mltiu ontem o líder do Governo '
no Senado, Jarbas Passarinho,
para.quem, no entanto, é dificil
prever se ela virá antes ou após
as eleições de 1982.

Lembrou que sempre admitiu
as reformas no ritmo como elas
estáo-se processando: "espora-
dicas e específicas", deixando
para o futuro uma alteração
mais profunda na Constituição.
Disse saber de "muitos" que
apostam que essa reforma virá
antes das eleições, porque as-
sim o Governo contaria com
sua atual maioria parlamentar
para aprová-la na forma como
for concebida pelo Palácio do
Planalto.

Ao saber que o autor da idéia'
é seu vice-líder Murilo Badaró,
o Senador Jarbas Passarinho
afirmou: "Espero que nesta ai-
tura eleja seja líder do Govemo
no Senado, se eu náo passar no
exame até o final do ano. Tem
um passado parlamentar e uma
formação de jurista que o cre-
dência a passar por essa bata-
lha. Mas não sei se ela será
travada no ano que vem."

ma sistemática, protestando contra desconsi-
deraçóes da parte de pessoal graduado do se-
gundo e do terceiro escalões da administração
pública, sempre que os procuram para tratar de
interesses de suas regiões.

Os Ministros de Estado mais elogiados sâo
os Srs Mário Andreazza, do Interior, Jair Soa-
res, da Previdência Social e Ibrahim Abi-Ackel.
Os Ministros da área econômica passaram a ter
mais amigos entre os parlamentares do PDS,
onde existem amigos e adversários do Ministro
do Planejamento, Delfim Neto.

Erflbora o Ministro Jair Soares seja o mais
elogiado, pelo prestigio que tem dado ãs indica-
ções dos parlamentares do PDS para postos de
direção na Previdência Social, o Deputado flu-
minense Álvaro Vale queixR-se de ter perdido
para o Deputado Léo Simões as agências do
INPS da Tijuca e do INAMPS do Andarai.

O Deputado Henrique Brito (PDS-BA), pre-
sidente da Assoclçáo Brasileira dos Municípios,
disse que tem verificado a maior boa vontade
nos contatos com os Ministros, "mas uma ação
deliberada dos tecnocratas do segundo e do
terceiro escalões contra os políticos, em parti-
cular contra companheiros do nosso Partido".

Embora as lideranças sustentem que os Ml-
nistros tenham boa vontade com os parlamen-
tares do PDS, os lideres Nelson Marchezan e
Jarbas Passarinho—na Câmara e no Senado—
já tomaram a iniciativa de reunir os assessores
parlamentares dos Ministros acreditados no
Congresso para lhes pedir maior empenho e
melhor atenção no atendimento aos deputados
e senadores.

O Deputado Osslan Alencar Araripe, da
bancada cearense, passou 22 dias solicitando
uma audiência ao Ministro dos Transportes,
Eliseu Rezende, em seu gabinete. Foi atendido
quando perguntou a um funcionário se iria
alcançar o recorde do Senador indireto Aderbal
Jurema, então Deputado da ex-Arena, que es-
perou 37 dias por uma audiência do ex-Ministro
da Educação (Governo Mediei) Jarbas Passa-
rinho.

O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel,
que conhece vários desses casos, tem afirmado
a seus correligionários que uma das maiores
tarefas políticas do PDS e do Governo é conse-
guir a boa vontade dos segundo e terceiro
escalão de tecnocratas no relacionamento com
o Partido.

— Esta ê uma tarefa fundamental para me-
lhorar a disposição dos nossos parlamentares
na defesa do Govemo — disse, recentemente, o
Ministro Ibrahim Abi-Ackel.

O Deputado Nilson Gibson, do PDS per-
nambucano, disse que tentou, por diversas
vezes, falar com a Sra Mirian Daulsberg, quan-
do ela ocupava importante posto junto ao gabi-
nete do Ministro da Educação e não era recebi-
do. Segundo o Deputado pernambucano, as
maiores reclamações de parlamentares do PDS
voltam-se, agora, contra o segundo escalão do
Ministério das Comunicações, embora preser-
vando o Ministro Haroldo Correia de Matos.

Cr$ 87.462.400,00
0 NOVO CONTRATO DE FINANCIAMENTO

ENTRE A CADERNETA DE POUPANÇA MORADA
E A DECTA ENGENHARIA.
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A Caderneta de Poupança Morada acaba de conceder um financiamen-
to no valor de 87 milhões, 462 mil e 400 cruzeiros à Decta Engenharia
Ltda., para a construção de um edifício de 80 unidades residenciais e
mais 17 lojas, na Av Nilo Peçanha, 73, em Cabo Frio, no Estado do Rio
de Janeiro. Na foto, durante a assinatura do contrato, vê-se, da
esquerda para a direita, os senhores Zélio Bernardino, Diretor da
Decta; Paulo Figueiredo, Diretor da Morada; Raymundo Francisco
Lobão Mello, Diretor da Decta e Aristóteles Braz, Gerente de Aplicação
da Morada.

Por que este ônibus está
chegando mais cedo?
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Porque a estrada diminuiu, uai.
A nova Rio-Juiz de Fora é a

única estrada do país que pode ser
chamada pelos mais íntimos de
BR menos 40: ela encolheu cerca
de 40 km.

Encolheu mas náo perdeu o
vinco. Foi quase que totalmente
duplicada, seguindo um traçado
mais inteligente, e recebeu nova
sinalização, numa obra em que o
DNER aplicou recursos técnicos e
financeiros para tornar a viagem

mais rápida, confortável, segura e
econômica. ,

Principalmente para quem
viaja de ônibus, a nova Rio-Juiz
de Fora oferece duas vantagens:
uma para sentir no bolso, outra no
relógio.

A do bolso você percebe na
hora de comprar a passagem:
como o preço é calculado em
funçào da distância percorrida,
agora ela diminuiu junto com o

tamanho da estrada.
E a do relógio você sente

quando chega em Juiz de Fora
com água na boca para comer um

ãueijinho, 
ou no Rio, muito a fim

e pegar uma praia.
Agora, você chega mais cedo:

aproveite, uai.

Viaje de ônibus.

13333 SrA
:amento Nacional

Estradas de Rodagem

PARA ALUGAR E PASSEAR WAS DUMAS
FAÇA CONVENÇÕES

NO MALIBU
Palace Hotel ^f*** 240" 2301: PBX 43 ¦ 3131 pergunte a quem ja fez
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Informe JB
Camões

O Deputado Jorge Vequed, do PMDB
do Rio Grande do Sul, criticou a suspen-
sáo das sessões ordinárias vespertinas
da Câmara e do Senado, para a realiza-
ção de sessão especial em homenagem ao
quarto centenário da morte de Luis Vaz
de Camões.

Nào há nada mais condenável do que
a suspensão das sessões da Câmara por
motivos fútels. Mas trata-se de ocorrên-
cia rara. Pode-se criticar os parlamenta-
res com mais razão pelo absenteísmo, ou
os fins de semana prolongados, a ausên-
cia às reuniões das comissões técnicas e
omissão no plenário. .

¦ ¦ ¦
Afãs é espantoso que um deputado da

Oposiçáo condene o fato da Câmara de-
ter-se, por instantes, em homenagem ao
maior poeta da língua. Trata-se aqui nâo
só de fato cultural, ou literário, como
quer o Deputado, mas também de impor-
tante fato político. Pois náo haveria a
nacionalidade, tal como entendida hoje,
em toda a sua dlmensão,sem Os Lusía-
das. Desconhecer sua importância, e a
necessidade da reverência, no quarto
centenário de sua morte, é demonstração
de total insensibilidade e falta de inteli-
gência. Ou então de radicalismo esquer-
dizóide, já banido de todo estudo sério
que pensadores de esquerda produziram
sobre Camões.

Ainda náo é possível avaliar, em toda
sua extensão, tudo o que o Brasil deve a
Camões.

Se, na pausa de ontem dos trabalhos
legislativos a reflexão de deputados ser-
viu para melhorar o entendimento da sua
importância, ganhou-se tempo precioso.

Mas pelo que demonstra a falta de
imaginação do comentário do Deputado
Uequed, nada se aprendeu, da lição ca-
moniana.

Melhores dias

Abordado ontem por jornalistas, nos
corredores da Câmara, o Sr Magalhães
Pinto negou-se a qualquer declaração,
alegando que, se falasse, a entrevista te-
ria um tom pessimista.— Vamos esperar dias melhores —
disse ele.

Inócua

Está praticamente decidido, em Brasi-
lia, que até meados da próxima semana a
Emenda do Deputado Flávio Marcilio
restabelecendo as prerrogativas do Poder
Legislativo será lida em plenário.

Assim, entra-se na fase crucial do pro-
blema: a das negociações em tomo da
Emenda. O Oovemo fechou questáo em
torno de três pontos:

náo aceita eliminação do dispositivo
que garante aprovaçáo de matérias
oriundas do Executivo por decurso de
prazo.

náo quer que a votaçáo para projetos
de lei seja secreta, como propõe a
Emenda.

náo concorda com a volta da imunida-
de parlamentar em sua plenitude.

Quanto ao dispositivo eliminando o
parágrafo constitucional que, atualmen-
te, impede a reeleição dos membros da
mesa da Câmara, a posição do Govemo
ainda não está decidida: virá com o
tempo.

Após passar pelo severo crivo governa-
mental, a Emenda do Deputado Flávio
Marcilio corre sério risco, já denunciado
pelo Sr Célio Boija: a de se tornar inócua.

Campanha

Depois de sucessivos adiamentos, o
presidente do PMDB, Deputado Ulysses
Guimarães, ar cansado da peregrinação
pelo Norte do pais, prometeu para a pró-
xima terça-feira a primeira reunião da
Campanha Nacional em Defesa da Imuni-
dade e Inviolabilidade Parlamentar.

Os dois encontros anteriores foram
adiados por falta de parlamentares.— Dessa vez é para valer, garante o Sr
Ulysses Guimarães.

Mosquito

O Embaixador dos Estados Unidos no
Brasil, Sr Robert Sayre, definiu para qua-
se 200 executivos presentes ao almoço
promovido, ontem, pela Câmara de Co-
mércio daquele pais em São Paulo, a

disposição do Govemo norte-americano
em relação ao Irá:

— O Irá é um mosquito que pode
manter você acordado á noite. Mais cedo
ou mais tarde você vai cuidar dele de
maneira eficaz.

E mais adiante: "Os adversários dos
Estados Unidos devem compreender que
os norte-americanos estáo dispostos a
defender o que eles vêem como seus inte-
resses fundamentais. E o uso da força
para atingir esses objetivos é totalmente
aceitável."

Cartas abertas

A escritora Lygia Bojunga Nunes rece-
beu breve comunicação oficial do IBBY,
organismo internacional de promoção do
livro Infantil, ligado à UNESCO. Seus
livros teráo menção honrosa no próximo
congresso do IBBY, a realizar-se em outu-
bro deste ano, em Praga.

A correspondência velo de Praga, e
chegou ás máos da destinatária, aberta.

Violação de correspondência é crime
previsto na Constituição; ao cometer este
crime, o criminoso revela que ainda está
na idade da pedra lascada.

Chaves
¦ 

'

Ao falar na abertura do Io Seminário
sobre Desburocratização, em Porto Ale-
gre, o Ministro Hélio Beltrão deu três
chaves para o entendimento do problema
burocrático:

Qualquer problema se transforma em
processo. Vigora na administração públi-
ca o esquema do faz-de-conta: quem exa-
mina não assina e quem assina náo exa-
mina porque não tem tempo.

Não se acredita em pessoas, só em
documentos. Todos duvidam de todos,
até prova em cartório.

No Brasil se presume que todo mundo
tem intenção de cometer fraude. Mas o
que evita a fraude não é o controle atra-
vés de documentos, mas sim a cadeia.
Acredita-se mais no documento do que
na pessoa, quando o documento é frio, e a
pessoa é quente.

Sem documento

Hoje é possível obter um passaporte,
no Rio ou em São Paulo em 24 horas.

Mas não em Belo Horizonte. Há 15
dias, cerca de 400 pessoas tentam obter
tal documento, sem resultado.

Motivo alegado: a polícia mineira não
dispõe de cadernetas para a expedição do
passaporte. Os responsáveis pelo setor
dizem que as cadernetas foram solicita-
das à Policia Federal, em Brasília, e esta,
por sua vez, informa que o seu estoque de
cadernetas esta a zero, e a Casa da Moeda
nào tem previsão para novas entregas.

Museu vivo

Em Niterói, alunos de escolas prima-
rias tém suas primeiras noções de Estu-
dos Sociais na Casa de Oliveira Vianna,
dentro da proposta de integrar o Museu à
comunidade. A Casa, restaurada pela an-
tiga Femuij, está aberta de segunda a
sexta-feira para estudo e pesquisa sobre
Sociologia e Politica. O prédio guarda
toda o clima de uma época, com jardins,
móveis antigos, os objetos e a biblioteca
do sociólogo, que passou a maior parte de
sua vida, dos 12 aos 68 anos, na residência
simples da alameda São Boaventura, no
Bairro do Fonseca.

Lance-livre
A Assembléia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro não realizou sessão
ontem Na véspera, foi aprovado requeri-
mento do Deputado Frederico Trota para
que não houvesse sessão, em homenagem
ao Dia dos Namorados.

O Deputado Rubem Medina é a mata
nova aquisição do POS, Os entendimen-
tos para o seu ingresso no Partido do
Governo foram concluídos na quarta-
feira, durante uma audiência com o Mi-
nistro Golbery do Couto e Silva, no Pala-
cio do Planalto. O Deputado fluminense
será recebido quarta-feira próxima pelo
Presidente Joáo Figueiredo.

Se a energia da CHESF náo chegar a
Belém até junho do próximo ano, haverá
um colapso no abastecimento de energia
elétrica na Capital paraense.

No dia 20 o General Mário Montezu-
ma assume a Diretoria de Esportes do
Exército.

Será inaugurada dia 17, às 21h, na
galeria Ana Maria Niemeyer a exposição
14 Pinturas Eróticas de Jorge Guinle
Júnior.

Política

O ex-Minlstro Karlos Rischbieter
mantém sua decisão de ficar à distancia
de qualquer atividade política.

Ele só aceitou convite para fazer confe-
rência para a Juventude do PDS, de
Curitiba, neste final de semana, depois de
receber garantias de que não seriam di-
vulgados publicamente o dia, local e hora
da palestra.

Debate

O Senador Jarbas Passarinho regres-
sou do Rio a Brasília impressionado com
a disposição dos 43 debatedores que o

, submeteram a verdadeira sabatina, após
sua palestra na Escola Superior de
Guerra.

Votos

O escritor Bernardo Ellis, da Acade-
mia Brasileira de Letras, votará no Sena-
dor José Samey, na eleição para a vaga
do Sr José Américo de Almeida.

Bernardo Ellis é acadêmico porque
teve um voto a mais que seu oponente, o
ex-Presidente Juscelino Kubitschek.

Já o General Lyra Tavares deverá vo-
tar no escritor Origenes Lessa.

Ontem, durante uma hora, reuniram-
se no Congresso o Embaixador Roberto
Campos e o Senador José Sarney. O a»-
sunto tratado náo foi político, mas eco-
nòmico.

Jonas Neves Rezende coordenará de
23 a 27 deste mês, na TV E a série A
Religião e os Temas da Atualidade. Os
programas, preparativos para a chegada
do Papa ao Rio, terão a participação de
23 convidados, entre os quais D Clemente
Isnard, Darcy Ribeiro, Leonardo Boff e
Rubem Alves.

O Banco do Nordeste vai abrir 10
novas agências nos Estados onde atua. A
expansão foi autorizada pelo Conselho
Monetário Nacional, em sua última reu-
nião.

Hoje a bancada do PP na Câmara de
Vereadores do Rio vai reunir-se com o
Prefeito Júlio Coutinho. Será o primeiro
encontro com os vereadores do Partido
do Governador Chagas Freitas.

O Governador Paulo Maluf confiden-
ciou a amigos que deverá promover nova
alteração em seu secretariado nos próxi-
mos dias.

Campanha Nacional Antipólio começa amanhã

Artistas em "show" hoje no
Clube Municipal vão ajudar
ação comunitária da FAMERJ

Com a participação do cantor e compositor Joào do
Vale, entre outros, será hoje à noite, no Clube Munici-
pai, o sohw com que a FAMERJ — Federação das
Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro
— pretende arrecadar recursos para a compra de suas
maiores necessidades imediatas: um mlmeõgrafo, um
segundo equipamento de alto-falantes e plásticos ade-
sivos, para maior divulgação do trabalho comunitário.

A coordenação da festa coube à atriz Norma Blum,
ativa participante da Associação de Moradores de
Botafogo, e quem vai animar é o grupo Língua de
Sogra, conjunto amador formado por membros da
Associação do Cosme Velho. Fundada há pouco mais
de dois anos e ainda multo carente de recursos mate-
riais, a FAMERJ tem usado, com sucesso, o regime de
mutirão: prova disso é que há cartazes do show por
toda a Cidade, de Campo Grande ao Leblon.
DOIS ANOS DE AÇÃO

Segundo o presidente da
FAMERJ, César Campos, a en-
tidade, criada a 5 de janeiro de
1978, jâ congrega 50 associa-
ções, alguma de fora do Munici-
pio do Rio, como as duas de
São Gonçalo (uma do Centro,
outra da periferia) e as de Ca-
xias e São João de Meriti, e
continua ajudando a formar no-
vas: semana passada a direto-
ria esteve colaborando com o
pessoal de Iguablnha, na Re-
gião dos Lagos, que se está or-
ganlzando numa associação cc-
munitária.

O presidente da Associação
dos Moradores do Cosme Ve-
lho, Jó Rezende—também pre-
sidente do Conselho de Repre-
sentantes da FAMERJ—expli-
cou que, de imediato, o mais
urgente é a compra de um se-
gundo equipamento de alto-
rolante, muito utilizado para
convocação de assembléias em
todos os bairros. Amanhã de
manhã, logo após a festa, César
e Jó vão colaborar na convoca-
ção de reuniões na Cidade de
Deus, em Jacarepaguà, na Pra-

Ministro
inspeciona
o metrô

O Ministro dos Transportes,
Eliseu Resende, percorre hoje
as obras da rede básica do me-
trô, que prometeu concluir até
1982. A visita é a primeira que o
Ministro faz depois de ter acer-
tado com as empreiteiras a te-.
tomada das obras, em março, e,
dependendo do que observar,
poderá anunciar a ampliação
da linha até Copacabana para o
próximo ano.

Com cerca de 2 mil operários
trabalhando nas obras e ainda
com problemas financeiros, o
metrô náo oferecerá ao Minis-
tro nenhuma das paisagens
previstas nos projetos: na Li-
nha-1 (Botafogo — Tijuca), as
obras prosseguem com o acaba-
mento da estação de Botafogo e
a reurbanização da Tijuca; na
linha-2 (Estácic-Maria da Gra-
ça), o metrô prepara a operaçáo
do trecho inicial até o Maraca-
ná e resolve alguns problemas;
e, no pré-metrô (Maria da Gra-
ça—Pavuna) as obras estão
abandonadas.

ça Cardeal Arcoverde, em Co-
pacabana, e Vila Coqueiro, em
Senador Camará. "Tudo Isso
com um só alto-falante", con-
tou César, "que é passado de
um para outro: de manhã eu o
ponho no meu carro e vou para
um bairro, chamando as pes-
soas para a assembléia; logo
depois, o Jó pega o alto-falante
e vai com o carro dele fazer a
divulgação em outro bairro".

Jô Rezende afirmou que sem-
pre há participação de todas as
associações de moradores
quando uma delas promove ai-
gum evento. O conjunto ama-
dor Língua de Sogra, cujos
membros são do Cosme Velho,
animou, recentemente, um bai-
le de rua na Gávea, e na organi-
zação da festa que angariou
fundos para a compra de mate-
rial para saneamento básico,
destinado à Favela de Guarara-
pes, todas as associações parti-
clparam.

No show de hoje à noite esta-
rão a Banda Sagitário, a Banda
Cais do Porto e os cantores
Sônia Santos, Júlia Miranda,
Nonato e Cutita, entre outros.

Lojistas
lembram
Camões

Cerca de 300 pessoas compa-
receiam ontem ao Dia de Por-
tugal e 4o Centenário da Morte
de Luis dé Camões, no Clube de
Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro. Foi servido um almo-
ço, seguido de discursos de Sil-
vio de Siqueira Cunha, presi-
dente do Clube, e do acadêmico
Austregésilo de Athayde, que
lembrou um trecho dos Lusía-
das: "Quem não quer comércio
busca a guerra."

Austregésilo comentou ainda
que "a atividade comercial náo
representa nenhum obstáculo
para que o homem se dedique
ao culto dos valores espiri-'
tuais". O almoço fez parte das
comemorações do Jubileu de
Prata da entidade, cujo presi-
dente considerou que "esta-
riam imcompletas se não nos
reuníssemos para homenagear
Portugal e para o culto de Ca-
môes."

%„ PR. .j**-":- ..JU

Jf '».JRf' a

Inglês
para

executivos
Conversação em 2 níveis para piincipi-
antes e intermediários. Para níveisavan-
çados, Inglês comercial e situações
empresariais típicas. Duração de cada
nível, 80 tis. Grupos de no máximo 6
alunos. Professores ingleses e ameri-
canos.

feedbach
R. da Quitanda, 74 • 2. e 3.'
tel.; 221-1863-Centro.

¦Êbrmpuc PONTIFÍCIA COORDENAÇÃO
UNIVERSIDADE ™S
CATÓLICA DE EXTENSÃO

ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

UMA ABORDAGEM MODERNA
CORPO DOCENTE: Profs. Eduardo Jorge P. Pa-
checo, Phd, Manchester, Eduardo José S. Pires de
Souza, MSc, PUC/RJ; Milton Brown do Coutto Fi-
lho, MSc, COPPE/UFRJ; Mauro Schwanke da Sil-
va, MSc, PUC/RJ.

PROGRAMA: Modelos Matriciais de Sistemas e
Componentes em Regime Permanente. Curto cir-
cuito. Fluxo de Potência, Análise de Contingên-
cias Estáticas. Aplicação .de Técnicas de Esparsi-
dade na Solução de Redes Elétricas. Estimação
Estática de Estado. Previsão de Carga a Curto Pra-
zo. Fluxo de Potência ProbabiKstico. Estabilidade
de Sistemas de Potência.
DESTINATÁRIOS: Engenheiros Eletricistas.
ÉPOCA: 7 de julho a 29 de agosto de 1980.
HORÁRIO: 2as. a 6as. feiras de 18:30 às 20:30 hs.
INSCRIÇÕES: de 9 a 27 de junho.

NÚMERO DE VAGAS LIMITADO

CREDENCIAMENTO NO CONSELHO FEDERAL
DE MÃO-DE-OBRA SOB O NÚMERO 0855

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CCE/PUC/RJ • Rua Marquês da
Sâo Vicente. 225 - Casa XV - Tel.: 274-4148 e 274-9922 R: 335.

Os 1 mil 315 postos de vacinação espalhados
pelo Município do Rio de Janeiro começaram a
ser abastecidos ontem com 792 mil doses da
Vacina Sabin. Elas se destinam ã imunização
em massa de crianças com até cinco anos, que
será feita amanhã, dia da Campanha Nacional
de Vacinação Antipólio. A campanha pretende
Imunizar 15 milhões de crianças no Brasil,
sendo que i milhão 500 mil no Estado e 526 mil
218 no Município do Rio de Janeiro,

No Rio a campanha serã aberta ãs 8h de
sábado quando a mulher do Prefeito Júlio
Coutinho, D Rosa Maria Coutinho, dará a pri-
melra vacina a uma criança na Escola de Sam-
ba Estação Primeira de Mangueira. As 9h, a
Primelra-Dama do Estado, D Zoé Chagas Prel-
tas, imunizará uma criança no Centro de Saúde
Carlos Antônio da Silva, no centro de Niterói,

Duas vezes
"Todas as crianças de zero a cinco anos

(cerca de 1 milhão 500 mil, no Estado do Rio)
devem ser vacinadas contra a poliomielite ama-
nhã e, depois, em 18 de agosto—não importa se
já receberam a vacina antes." Segundo o Secre-
tário Estadual de Saúde, Silvio Rubens Barbo-
sa Cruz, só com a vacinação em massa num
mesmo dia será possível Interromper o ciclo de
transmissão da doença.

O Secretário admite que no Brasil a pólio
ainda não foi controlada, mas é bastante cétlco
com respeito ãs recentes denúncias do cientista
Albert Sabin acerca da imprecisão dos dados
oficiais: "importa realmente muito pouco saber
se há mais ou menos casos e sim ministrar a
vacina, ix>rque sabemos que a poliomielite
existe e que a vacina supera a doença."

O Estado do Rio terá 2 milhões 300 mil'
vacinas Sabin importadas da URSS pela Cen-
trai de Medicamentos do Ministério da Saúde, o
que permite uma margem para sobras para
cobrir perdas ou "para um número de crianças
além do previsto/' Escolas, clubes, postos de
vacinação — num total de 3 mil 683 postos,
distribuídos pelos 64 municipios do Rio de
Janeiro, garantirão a aplicação do medica-
mento.

ro, náo há qualquer risco de faltar vacina. Para
imunizar as 526 mil 218 crianças de até cinco
anos de idade do município foram enviadas 792
mil doses da Vacina Sabia Cada posto recebe-
rá 550 doses, embora a Secretaria Municipal de
Saúde calcule que apenas 400 crianças sejam
atendidas em cada posto.

O excesso de 150 doses em cada posto é,
segundo o Dr Roberto Teodoro, para compen-
sar possíveis perdas como, por exemplo, um
frasco que se quebre ou uma criança que cuspa
a vacina, Além desse excesso, 135 supervisores
terão, em seus carros, estoques de vacina pararepor, reforçar ou deslocar doses de acordo com
a necessidade de cada posto.O Departamento Geral de Saúde Pública
não espera tumulto nos postos, mas prevê filas
entre as 8h e lOh e uma demora de no máximo
um minuto para atender cada criança. De açor-
do com o secretário executivo da campanha no
Rio de Janeiro, embora o horário para atendi-
mento tenha sido fixado de 8h ás 17h, enquanto
houver criança haverá vacinação.

Além dos 23 Centros Municipais de Saúde,
em todas as escolas do Município, igrejas, pos-tos da LBA e Fundação Leào xm, agências de
jornais, hospitais do INAMPS e quadras de
escolas de samba funcionarão como postos de
vacinação. Cerca de 10 mil funcionários das
secretarias de Educação e Saúde e voluntários
foram treinados para participar da campanha.
Durante todo o dia, a partir das 8 horas e, em
principio, até ãs 17 horas, haverá pessoal paraaplicar a vacina. Nào foi fixado nenhum horário
de almoço e não houve verba nem mesmo paraos voluntários e funcionários receberem lan-
ches.

Concentração

Distribuição

A distribuição das vacinas (embaladas em 1
mil 450 caixas de isopor) começou a ser feita
ontem no Rio por 69 carros, aos postos de
vacinação que possuem geladeira. Hoje, 65 vei-
culos continuarão o serviço e amanhã 190 esta-
ráo à disposição de 135 supervisores para com-
pletarem a entrega e manter os postos abaste-
cldos.

Segundo o secretário executivo da ação con-
tra a poliomielite, Dr Roberto da Rocha Teodo-

O Departamento Geral de Saúde Pública
dedicou atenção especial para as favelas, con-
Juntos habitacionais e os bairros de Ramos,
Bangu, Jacarepaguà, Campo Grande, Santa
Cruz e Anchieta. As favelas receberão a Infra-
estrutura de um bairro, o que evitará o desloca-
mento do favelado. Além das escolas localiza-
das nas favelas, funcionarão postos de vacina-
ção em cada associação, sede da comissáo de
luz, igrejas e quadras de escola de samba.

Só nas 46 grandes favelas do Rio (do tipo da
Rocinha, Maré, Mangueira) foram colocados
209 postos, além das escolas e dos centros de
saúde, que normalmente existem em cada uma.
Essa mesma distribuição será feita nos 23 gran-
des conjuntos habitacionais como na Cidade de
Deus, Vila Kennedy, Antares, Vila Paciência.

Nos bairros citados funcionarão maior nú-
mero de postos, porque, segundo o Dr Robert
Teodoro, representam as regiões mais carentes
e densamente povoados do Rio. Além disso, em
Bangu, Santa Cruz, Ramos e Anchieta foram
registrados os sete casos de poliomielite, de
forma paralitica, registrados até esse mês no
Município. Em Bangu, funcionará a maior
quantidade de postos do Município 142. Lá
foram registrados quatro dos sete casos.

Escolas suspendem as aulas
Amanhã não haverá aula para os alunos de

1° grau do Município. As escolas serão utiliza-
das como postos de vacinação contra a polio-
mielite e cerca de 6 mil 352 professores da rede
trabalharão na campanha. A Secretária de
Educação, Lucy Vereza, lembra aos pais que
não se limitem aos Centros de Saúde, Inclusive
porque as crianças irão com mais facilidade às
iSCOlaS, COm as quais Já estãO familiar! Taria»

A Sra Lucy Vereza pediu ontem aos profes-
sores que "mobilizassem seus alunos para par-
ticipar da campanha, transmitindo ãs suas

famílias, vizinhos e companheiros de brincadei-
ras do bairro o apelo do Prefeito Júlio Couti-
nho, para que todos os pais levem os filhos, de
até cinco anos, para serem vacinados amanhã'*.

Para a Secretária Municipal de Educação, a
criança é o melhor veiculo de comunicação
entre a escola e a família. Nesse sentido, há dois
meses que os professores da rede municipal de
ensino divulgam a campanha nas salas de aula
através de trabalhos, redações e cartazes feitos
pelos próprios alunos.

5a RA arma esquema com "trailer"
A 5* Região Administrativa — que abrange

os bairros de Copacabana, Leme e Urca —
montou um esquema especial para a campanha
de combate à poliomielite, que começa ama-
nhã. Foram instalados 38 postos fixos em vá-
rias instituições daqueles bairros, um trailer
ficará 24 horas no Leme e duas kombis funcio-
narào como postos volantes."Faço um apelo para que todas as famílias
levem seus filhos, de até cinco anos, para serem
vacinados. A campanha é para acabar definiu-
vãmente com a paralisia infantil", declarou o
diretor do Centro de Saúde Barros Barreto,
José Paulo Pestana, reponsãvel pelo esquema
da 5a RA. Os postos váo começar a funcionar às
8h.

Vacinas

Cada posto está equipado para aplicar 400
vacinas, o que totaliza 16 mil doses nos 40
postos. O Centro de Saúde Barros Barreto
dividiu os postos em quatro grupos, cada um
com um coordenador, que ficará encarregado
de fiscalizar o trabalho de vacinação. Caso
ocorra qualquer problema nos postos, os coor-
denadores deverão comunicar automaticamen-
te ao Centro de Saúde.

O Sr José Paulo Pestana acredita que todas
as 16 mil vacinas vão ser aplicadas, já que em
Copacabana, principalmente, "o caso de polio-
mielite vem aumentando gradaüvamente". No
trailer, que ficará permanentemente no Leme,
a equipe é composta de um chefe do posto, um
vacinador, outro encarregado de organizar as
filas e um coordenador de comunicação, cujo
papel será informar ao posto base — através de
um telefone direto — qualquer problema que
venha a ocorrer.

Duas kombis, com o mesmo número de
pessoas, ficarão encarregadas de rodar pelos
bairros da 5a Região Administrativa e qualquer
pessoa que precisar de serviços será atendida.
Os veículos estáo equipados com megafones.
Todos os postos terão colaboradores do Mo-
bral, Lions Clube, da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros localizados naquelas áreas.

As cinco favelas da região — Babilônia,
Chapéu Mangueira, Cantagalo, Euclides da Ro-
cha e Pavão—também terão seus postos fixos.
Na Avenida Atlântica, todos os postos de gaso-
Una do Touring Clube do Brasil também estão
equipados. "A vacina não tem contra-
indicação. As crianças que estiverem resfriadas
também devem receber a primeira dose da
vacina. Esses postos na Avenida Atlântica são
para que as crianças não deixem de ir à praia",
esclareceu o Sr José Paulo Pestana.

-JB participa-
O JORNAL DO BRASIL participa-

rá do Dia Nacional de Vacinação,
amanhi, oferecendo as vacinas anti-
pólio, a partir de 12h30m, em quatro
agências de Classificados: na Av. Pra-
do Júnior, 48/loja 20, Leme; Av. Nossa
Senhora de Copacabana 1100/loja D,
Av. Nossa Senhora de Copacabana
1267 e, Av. Nossa Senhora de Copaca-
bana 610/loja, Copacabana.

ÉjjR€ IKS Ml
RIO DE JANEIRO

O telefone dos Departamentos
Comerciais da Remington (Rio
de Janeiro • Centro) mudou.
Anote em sua agenda.
A partir de segunda-feira,
ao invés de discar
252-2033, disque
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Segurança pede que estudantes nãò façam manifestação
A Secretaria de Segurança

Pública divulgou nota oficial,
ontem à noite, apelando "à
classe estudantil para que se
abstenha de fazer qualquer ma-
nlfestaçáo pública dentro da
área de segurança delimitada
pela policia no local da demoli-
çáo do prédio número 132 na
Praia do Flamengo".

Os estudantes pretendem fa-
zer uma manifestação hoje ás
18h30m, naquele local. Como a
de terça-feira, que foi dissolvida
pela açáo da PM e de agentes
da Polícia Federal, a de hoje
visa a protestar contra a demo-
lição do prédio que foi sede da
UNE até 1964.

ANOTA
"A Secretaria de Segurança

Pública no sentido de preservar
a manutenção da ordem públi-
ca faz um apelo à grande faml-
lia deste Estado especialmente
à classe estudantil, que se abs-
tenha de promover qualquer
manifestação pública dentro da
área de segurança delimitada
pela polícia no local da demoli-
çáo do prédio de número 132 da
Praia do Flamengo."A SSP confia no espírito de
compreensão de todos e espera
que entendam o comportamen-
to da polícia que limita ao cum-
primento do dever assegurando
uma decisáo superior da Jus-
tiça".

Ministro não
faz adivinhação

O Ministro Ibrahim Abi-
Ackel disse que "não é adivi-
nho", para saber o que vai
acontecer na nova manifesta-
cão marcada para às 16h30m de
hoje em frente à UNE. Ele fez
essa afirmação quando os jor-
nalistas perguntaram se a Poli-
cia havia recebido instruções
para evitar os choques da últi-
ma terça-feira.

— Vocês querem transformar
o episódio numa briga de ban-
dido e mocinho—disse o Minis-
tro, em Juiz de Fora Irritado.
Depois mudou de tom ao afir-
mar, rindo que "tem gente
achando que a abertura é tirar
a oolicia das ruas. Não é um
tumulto como esse que vai pre-
judicar um processo que é irre-
verslvel".

DEVER

O Ministro insistiu na afirma-
ção de que a policia "apenas
cumpriu o seu dever de manter
a ordem, coibindo uma mani-
festaçáo proibida". Sobre os fe-
rimentos recebidos por alguns
deputados, durante a interven-
çao da Policia Militar, o Sr
Ibrahim Abi-Ackel afirmou "ter
sido muito dificil, naquela con-
ftisão, distinguir quem era estu-
dante e quem era parla-
mentar".

Garis tiram as
pedras do local

Os garis da Comlurb retira-
ram, ontem, pedras e outros
objetos que eventualmente po-
deriam ser utilizados pelos es-
tudantes contra a polícia em
frente ao prédio que foi sede da
UNE, na Praia do Flamengo.

O prédio era guarnecido por
17 agentes da Policia Federal—
todos jovens e confundiveis
com estudantes até nas roupas
— e soldados do 13° BPM. Hoje
pela manhã deverão chegar re-
rorços da PM, possivelmente
um batalhão de choque, para
prevenir a manifestação.

Leia editorial "Noção

dos Limites"

Foto dl Ronaldo Thêobold
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Com a fachada quase destruída, o prédio da UNE já está com sua arquitetura desfigurada e as
estruturas irrecuperáveis; a demolição, garantida pelo TFR, continua rápida e implacável

PÍ)S diz que Governo
não encampa violência

Brasília — O Deputado Djalma Bessa (BA), falando em
nome da liderança do PDS, disse ontem que o Governo não
encampa os atos de violência ocorridos no Rio de Janeiro.
Afirmou que "houve excessos que devem ser corrigidos,
mediante porém uma Investigação". Ele respondeu criticas
do Deputado Antônio Mariz (PP-PB) aos acontecimentos
defronte o prédio da UNE.

O lider governista ponderou ao Deputado Antônio Ma-
riz, que criticou os esclarecimentos do Ministro da Justiça a
respeito do episódio, sobre a necessidade de se esperar pelos
resultados do Inquérito. "Depois do qual, apontados os
responsáveis, possamos proferir a sentença adequada de
condenação, se for o caso".

O Deputado Antônio Mariz, em sua crítica, disse que, "à
guisa de justificar os atos atrabiliários praticados pelas
forças policiais, no Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça
divulgou um esclarecimento em que pretende inverter os
dados da equação: transformar a Polícia Federal de ré
manifesta em vítima da agressão popular".

Oposições protestam
contra "ato fascista"

Brasília — As lideranças dos Partidos oposicionistas
divulgaram nota conjunta, ontem à noite, manifestando "o
mais enérgico protesto contra os atos fascistas praticados
contra pacífica manifestação de estudantes, anteontem, em
defesa do prédio da UNE, patrimônio da memória democra-
tica de nosso povo".

A nota foi de iniciativa do lider do PMDB, Deputado
Freitas Nobre (SP). O lider em exercício do PP, Deputado
Antônio Mariz (PB) também assinou. O líder do PDT,
Deputado Alceu Collares, consultou a bancada antes de
assinar. Dois trabalhistas democráticos votaram contra —
os Deputados José Maurício e J. G. de Araújo Jorge —
ambos do Rio. Eles Insistiram em responsabilizar, também,
o Governo Chagas Freitas pelos incidentes, o que não flcou
expresso na nota.

A nota
Diz a nota dos lideres dos Partidos de oposiçáo:"As lideranças na Câmara dos Deputados dos Partidos

que esta subscrevem manifestam seu mais enérgico protes-
to contra os atos fascistas praticados covardemente contra
pacífica manifestação de estudantes, anteontem, em defesa
do prédio da UNE, patrimônio da memória democrática de
nosso povo.

A truculência das forças de repressão não respeitou
sequer as prerrogativas do Deputado Walter Silva e a Nação
assistiu, estarrecida, a agressão dos Deputados estaduais
José Eudes, Raymundo de Oliveira, Heloneida Studart,
Alves de Brito e Paulo César Gomes, dos Vereadores Hélio
Fernandes Filho e Antônio Carlos de Carvalho, e de dezenas
de estudantes, muitos dos quais ainda permanecem presos.

Atos como estes dão a medida do caráter persistente-
mente arbitrário do regime e significam a face renitente-
mente autoritária da política de abertura do Governo.

Ao mesmo tempo em que manifestam o repúdio das
oposições a mais uma iniqüidade do regime, reiteram inte-
gral solidariedade aos estudantes e parlamentares atingidos
e ao povo da cidade do Rio de Janeiro.

Polícia Federal dá
versão sobre mudança

O Superintendente Regional
do Departamento de Policia
Federal, Roberto Felipe de
Araújo Porto, desmentiu, on-
tem, que o delegado Ntlton
Massa Fernandes, lotado no
DOPS, tenha sido transferido
do Rio de Janeiro para o Piauí,
por ter-se recusado a cumprir
ordens superiores para prendero Juiz Aarão Reis, da 3» Vara
Federal.

O Sr Roberto Porto disse quea transferência "foi um mero
ato de rotina administrativa do
Departamento de Polícia Fede-
ral" e o órgão desconhece quealguma autoridade federal te-
nha determinado a prisão do
magistrado, caso ele tentasse
entrar no prédio que pertenceu
àUNE.

COINCIDÊNCIA

Sem entrar no mérito da ati-
tude do Juiz Aarão Reis, quedias antes havia concedido 11-
minar embargando a demoli-
ção do antigo prédio na Piaia
do Flamengo e, para fazer cum-
pri-la, chegou a sacar de sua
arma na segunda-feira passada,

o Superintendente Regional do
DPF admitiu que a transferên-
cia do delegado Fernandes
coincidiu com a atitude do ma-
glstrado, no dia em que o agen-
te chefiava a operação da Poli-
cia Federal, diante do antigo
prédio da UNE.

"A presença dos agentes fede-
rais na Praia do Flamengo, co-
mo ocorre até hoje, é para ga-rantlr uma decisão Judicial, no
caso do Tribunal Federal de
Recursos, que julgou pela de-
mollçáo do prédio, e para, jun-tamente com a Polícia Militar,
preservar a ordem, Impedindo
uma possível Invasão dos estu-
dantes descontentes com a de-
cisão, o que felizmente não
ocorreu."

O Superintendente Regional
do DPF revelou nào ter críticas
a fazer quanto ao comporta-
mento do delegado Nilton Fer-
nandes e os seus comandados,
apesar da atitude agressiva do
Juiz Aarâo Reis que apontou a
sua arma para o agente Maurí-
lio. "O clima era de tensão —
comentou Roberto Porto — e o
delegado demonstrou uma alta
dose de equilíbrio".

Aarão Reis recebe
apoio dos juizes

Vinte e seis juizes (entre eles
um do Tribunal de Alçada) e
um desembargador enviaram
ontem ao Juiz da 3a Vara Fede-
ral, Aarão Reis, documento,
através do qual pretendem ma-
nifestar de público sua mais
veemente repulsa aos atos de
autoridades policiais estaduais
e federais que, colocando-se
acima da Justiça, arvoraram-se
em censores dos atos de um
magistrado, praticados no
exercício de sua alta função
constitucional'',

Além dessa carta, o Juiz Aa-
rão Reis recebeu várias mani-
festações de apoio, entre elas,
um telegrama de São Paulo as-
sinado pelo ^uiz João Gomes
Martins Filho, presidente da
Associação dos Juizes Federais
do Brasil: "Receba Vossa Exce-

lència solidariedade da Asso-
ciação dos Juizes Federais do
Brasil, na sua determinação de
fazer cumprir as decisões judi-
ciais".

Os juizes afirmam, na carta, o
fato de não discutir o mérito
dos atos do Juiz Aarão Reis,"pois para tanto existem os Tri-
bunais Superiores, aos quais
podem e devem recorrer os in-
teressados que com eles não se
conformarem, como, aliás,
ocorreu no caso em tela. O
inadmissível é que uma ordem
judicial dependa, para seu cum-
primento, de apreciação da au-
toridade administrativa a que é
dirigida, pois isto constitui
frontal subversão dos mais ele-
mentares princípios jurídicosvigentes em um estado de dl-
reito".

JÜINAÇÃO EM
GOPACABAN
Colaboração Secretaria Municipal de Saúde e Jornal do Brasil

\Á
No próximo dia 14 de

junho, das 12:30 às 17
horas, o Jornal do Brasil
abre espaço em suas lojas
de classificados em
Copacabana para vacinar
crianças de 0 a 5 anos
contra a paralisia infantil.
Em cada agência, um
médico da Secretaria de
Saúde do Estado estará
esperando seu filho.

LEME Av. Prado Júnior, 48 - loja 20

POSTO4 Av. N.S. de Copacabana, 610-loja C

POSTO5 Av. N.S. de Copacabana, 1100 - loja D

POSTO 6 Av. N.S. de Copacabana, 1267
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Materiais de Construção

AZULEJOS
KLABIN
Elaine 4571?
Elisa4541.a
Eloisa4781.a
Sobrado 6371?
Alcântara 6381?
Corrente 6751?
Mar Azul 1?
Nuvem 1?
Penedo Marrom 1?
ELIANE
Vitória 20x201?
Gramado 20x201?
Natal 20x201?
Az. Dec. 15x15-3092
Az. Dec. 11X22-2084
Az. Dec. 15x15-3122
IASA
Azulejo Pisco85711?
Azulejo Pisco85721?

CERAMUS
Erika 11x221?
TizianaBegel?
Alessandra Azul 1?
Branco 11x221?
Branco15x151?
CECRISA
Saquarema9761?
Itajubál?
Ilhéus 7521?
Rincão 1?
Olindal?

312
308,
312
287
312
312
285
285
305

338
348
348
362
398
359

329
329

337
337
337
287
287

339
328
349
279
328

539,
145,

868,

PISOS

ELIANE
Decorado 20x20 51631
Ravena20x20linhaltaliana 568,

Ed. 74 20x201?
Cerâmica Vermelha 1?
ESQUADRIAS
Janela de ferro 1,20x1,20
Janela de ferro com grade
1,20x1,50 2.187,
Porta de ferro luxo
2,10x0,80 2.680,
PortaalmofadadaCanela 1.240,
Portão de ferro p/garagem
1,20x2,30 1.698,
Portão de ferro p/garagem
1,50x2,30 1.718,
FECHADURAS
Haga p/porta social 320,
Haga p/porta interna 160,
Haga p/porta banheiro 175,
AQUECEDORES
AquecedorCosmopolita 5.147,
Aquecedor Elétrico 50 2.387,
Aquecedor Elétrico 60 L. 2.497,
Aquecedor Elétrico 80 L. 2.712,
METAIS CELITE
Registro p/chuveiro Linha
Safira3/4 398,
Registro p/chuveiro Linha
Jade 3/4 368,
Chuveiro DuchaCelite 629,
MINI-COIFA
Exaustor para fagão
4 bocas 8.136,
LOUÇAS COLORIDAS
Deca Ipanema4 peças 2.925,
Deca Pérola 1.986,
Lavatório de embutir Ideal
Cores Diversas 618,

612, ^

^^ Entrega ^^^^H
^B Imediata ^^^^^^^M

^_____^_]__^_____m
materuas de construção

SAO CRISTÓVÃO
CENTRAL NORTE SUL

Rua Bela, 1223 (esquina Av. Brasil) Tel.: 284-1693 • 284-2739 [
BONSUCESSO:

R. Sargento Silva Nunes, 538 (esquina Av. Brasil)«Tel.: 280-6239

CAMPINHO: R. Intendente Magalhães, 804tTel.: 390-9729
MADUREIRA: Av. Min. Edgard Romero, 224*Tel.: 359-5033

NOVA IGUAÇU: Av. Nilo Peçanha, 220» Tel.: 767-8194

CAXIAS: Av. Nilo Peçanha, 225/227* Tel.: 771-1682

S. JOÃO OE MERITI:
Av. N. S. das Graças, 232«Tel.: 756-4027

Para
construir
acabar
ou reformar
venha nos consultar.
Você tem tudo a ganhar.

DEPARTAMENTO DE ATACADO
CENTRAL NITERÓI:

R. Benjamim Constam, 311
Tel-71ft«730

ALCÂNTARA:
R. Alfredo Backer, 785 L 2 e 8

. ;'. Tel.:70í-08M
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Polícia apreende ônibus que faziam tráfico de trabalhadores
plriíPI

Universidade no Paraná prevê
I geada com 12h de antecedência

Andreazza faz palestra na ESG
Brasilia—Para falar sobre A

atuação do Ministério do Inte-
rior, o Ministro Mário Andreaz-
za estará hoje, às 9h, no auditó-
rio da Escola Superior de Quer-
ra, participando do ciclo de pa-
lestas organizado anualmente
para os estagiários. Andreazza
focalizará 10 temas: objetivos
básicos do Ministério e órgáos
vinculados; Nordeste, desen-
volvimento regional, Amazô-

nia, desenvolvimento urbano,
habitação e saneamento, mi-
grações internas, comunidades
indígenas, meio-ambiente, par-
ticipacào universitária no de-
senvolvimento nacional (Proje-
to Rondon) e calamidades pú-
bllcos. Andreazza preside tam-
bém a assinatura de convênios
com o BNH para criação de
sistemas de saneamento básico
e abastecimento de água em
Amapá, Rondônia e Roraima.

Usineiro não aceita reivindicação
Recife—O presidente do Sin-

dicato dos Trabalhadores na
Indústria do Açúcar, Benedito
Arcanjo da Silva, denunciou
que os usinelros querem provo-
car uma greve dos operários."Não somos bobos para servir-
mos de bode expiatório", disse,
ao saber que os patrões não
aceitaram nenhuma das 15 rei-
vintücações dos empregados,

que decidiram suspender as ne-
gociações diretas com os usi-
nelros, após três reuniões concl-
llatórias na Delegacia Regional
do Trabalho. Os empregadores
discordam, principalmente, da
concessão de um piso salarial
de Crt 5 mil SOO mensais e indi-
ce de produtividade de 20%
pleiteados pelos trabalhadores.

Indústria de computador quer apoio
Brasilia — No quarto dia da

5a Convenção Nacional do Mi-
crofllme, o Sr Celso Furiani, as-
sessor da Diretoria de Marke-
ting da Sisco Sistemas e
Computadores, única empresa
nacional no ramo a utilizar ape-
nas tecnologia nacional, aler-
tou os fabricantes de microfll-
me para que sigam o exemplo
já existente na fabricação de
computadores, procurando,

através do Oovemo brasileiro,
um apoio que permita incentl-
vo e reserva de mercado, pois a
concorrência das multinacio-
nais é muito desvantajosa para
a indústria nacional.

Uma proposição para os fa-
bricantes de microfilme seria
utilizar os computadores nacio-
nais, evitando assim a importa-
ção, que seria desnecessária fa-
ce à disponibilidade local.

Câmara adia votação de projeto
Brasilia — Depois de figurar

três vezes seguidas na ordem
do dia, o projeto de resolução
criando 32 cargos de assessores
de gabinetes na Câmara dos
Deputados (vencimentos supe-
riores a Cr$ 100 mil) foi retirado
para ser votado somente em
agosto, quando os cargos se-
riam preenchidos sem a realiza-
çâo de concurso ou teste. En-

quanto isto, deverá terminar
domingo um dos mais longos
concursos já promovidos pela
Câmara, para técnico legislati-
vo, referência 39, vencimentos
de Crt 21 mil 704. A inscrição foi
aberta em janeiro de 1979.
Apresentaram-se cerca de mil
candidatos, agora reduzidos a
70.

Concurso de redação abre inscrição
Brasilia — Estão abertas as

inscrições para o Concurso Na-
cional de Ensino de Redação,
promovido pelo MEC e destina-
do a professores de Língua Por-
tuguesa de Io e 2o graus, que
distribuirá este ano prêmios
num total de Crt 540 mil. Os
trabalhos a serem apresenta-
dos deverão ser constituídos de

relatos de vivências ou expe-
rièncias no campo do ensino da
redação. O objetivo do concur-
so, segundo o Ministro Eduardo
Portella, é estimular a divulga-
ção de experiências bem suce-
didas como fórmula de aprimo-
ramento do ensino da Lingua
Portuguesa.

Hospital ameaça fechar em Minas
Belo Horizonte — Para o pre-

sidente da Associação dos Hos-
pitais de Minas Gerais, Carlos
Eduardo Ferreira, o Ministério
da Previdência Social e o
INAMPS são os únicos culpa-
dos pela ameaça de fechamento
do Hospital Santa Mónica, de
Belo Horizonte, desde seu des-

credenciamento, em março.
Observou que se o INAMPS
não restabelecer o convênio, o
fechamento do hospital será
inevitável. O Santa Mónica deu
aviso prévio a 800 dos 800 fim-
cionários dia 3 e está prestes a
dispensar os 200 médicos.

Governo quer informar sobre tudo
Brasilia — O Sr Said Farhat,

Ministro da Comunicação So-
ciai da Presidência da Repúbli-
ca, afirmou que o Governo con-
sidera "o acesso à informação
sobre os atos da administração
um direito do povo", acrescen-
tando ser parte de sua missão
procurar fazer com que o Go-
verno "fale corretamente, sem

vozes dissonantes e sem contra-
diçóes", abrindo o canal de co-
mumcação entre o Estado e o
povo. Assinalou que no Brasil"a presença do Estado nos
meios de comunicação social é
apenas modesta" e que "toda a
imprensa e mais de 1 mil esta-
ções de rádio e televisão
acham-se em mãos privadas".

Teresina — Um patrulhelro da Ro-
doviária Federal e a Policia Rodoviária
apreenderam duas levas de ônibus, em
Piriplri e Picos, trafegando sem licença,
transportando 395 homens aliciados
em cidades do Ceará, Rio Orande do
Norte e Piaui, sem garantias trabalhis-
tas e até sem alimentos durante a via-
gem, para trabalhar na hidrelétrica de
Tucurui e no Projeto Jari,

A descoberta do tráfico humano co-
meçou há quatro dias quando o patru-
lheiro Eriberto Ribeiro apreendeu seis
ônibus (cinco da empresa Cascavel, do
Ceará, e um da empresa Oliveira, do
Rio Orande do Norte), transportando,
sem licença, 240 homens em condições
sub-humanas, para trabalhar em Tucu-
rui, no interior do Pará,

Cascavel e Mossoró

Esta primeira apreensão se deu na
cancela de Piriplri, a 167 quilômetros
ao Norte de Teresina, na BR que liga o
Ceará ao Piauí. Os homens procediam
do Ceará e do Rio Grande do Norte.
Foram aliciados nas cidades de Casca-
vel e Mossoró pelo empreiteiro da firma
Empracor, Manoel SegLsnando Morei-
ra, que prometeu salário de Cr$ 15 mil
mensais, mais extraordinários.

Ontem, em Picos, a 312 quilômetros
de Teresina, a Policia Rodoviária
apreendeu os outros seis ônibus, da
empresa Bonflnense, transportando
155 trabalhadores dos municípios cea-
renses e piauienses castigados pela se-
ca. Iam para Tucurui e Projeto Jari.

Dos 12 ônibus, os seis primeiros fo-
ram liberados, mas os outros conti-
nuam retidos pela Secretaria de Segu-
rança. Os motoristas, no entanto, estão
presos na Penitenciária Regional. São
responsáveis pelo aliciamento e foram
detidos em flagrante, conforme comu-
nicação do delegado militar, Major
Francisco Castro, ao Chefe do Gabinete
do Secretário de Segurança, Macário
Galdino de Oliveira.

A sorte e a fome

Ontem mesmo o Major Castro, de-
pois de alimentar os trabalhadores,
providenciou o retorno às cidades de
origem Dos 240 homens transportados
na primeira leva, apreendida em Piripi-
ri, 80 decidiram seguir para Tucurui.
Um deles comentou: "É melhor tentar a
sorte do que morrer de fome em casa."

José Alves, lavrador de Cascavel,
Ceará, casado, pai de quatro filhos me-
nores, contou como se realizou a via-
gem desde o momento em que abando-
nou a roça estorricada, atraído pela
promessa de Cr$ 15 mil por mês, casa e
cômica. Contou, chorando, a um inspe-
tor da Secretaria de Segurança que
desde domingo só lhe foi oferecido, du-

Beltrão tem projetos para Justiça
Porto Alegre — O Ministro

Extraordinário para a Desburo-
cratlzação, Hélio Beltrão, afir-
mou que enviou oito projetos
ao Ministro Ibrahim Abi-Ackel
para desburocratizar o setor ju-
diciário. Um deles prevê a isen-
ção de inventário para as pe-
quenas heranças — até 500
UPCs. Informou também que
está realizando estudos para

acelerar a transferência de re-
cursos tributários devidos aos
municípios pelo Governo fede-
ral e recomendou a descentrali-
zação das decisões. Salientou
que "o Brasil já nasceu sob o
signo do cartório", acrescen-
tando que a burocracia não é
um problema de mentalidade,
mas de preconceitos arrai-

Médico faz greve contra privatização
Salvador — Os 40 médicos

residentes e os 100 internos do
Hospltai-Escola Edgard Santos
— o maior do Estado — entra-
ram em greve contra a privati-
zação da instituição que, se-
gundo eles, vinha ocorrendo
gradativamente com os convê-
mos firmados ultimamente
com o INAMPS e algumas em-

presas particulares. Os grevis-
tas reivindicam a volta do aten-
dimento a indigentes; a demo-
cratização da estrutura admi-
nistrativa, para que as decisões
sejam debatidas antes de con-
cretizadas; o fim das taxas de
internamento e que o hospital
volte a ser mantido pelo MEC.

Entidade quer mudar Lei Afonso Arinos
Salvador — O Conselho Ad-

ministrativo da Sociedade Pro-
tetora dos Desvaüdos—entida-
de fundada em 1832 com a prin-cipal finalidade de proteger so-
cialmente o descendente de
africano — pediu, em documen-
to aprovado em sua última reu-
nião, que a Lei Afonso Arinos
seja modificada, pois fatos re-
centes ocorridos no país de-
monstram que ela se tornou

ineficaz "enquanto instrumen-
to coibidor da prática racista".
Os membros do Conselho citam
como exemplo da ineficiência
da lei, o fato de subgerente do
Rio Othon Palace, Chester
Stanley Petronls, depois de ter
praticado ato flagrante de ra-
cismo contra a jornalista Glória
Maria, ter sido solto mediante o
pagamento de uma fiança de
Cr$ 2 mil.

Estudantes acusam Prefeitura
Os estudantes da Fundação

Osvaldo Aranha (FOA), de Vol-
ta Redonda, que se encontram
em greve de protesto contra os
aumentos de mensalidades,
distribuíram nota em que aeu-
sam a Prefeitura local de não
entregar à entidade uma parce-
Ia do orçamento municipal, co-
mo determina a legislação. Es-
sa parcela, segundo a nota, não
poderia ser inferior a 2,5% do
orçamento. Depois de relatar o
insucesso das medidas adota-
das pelos estudantes, a nota,

assinada pelo Diretório Central
dos Estudantes da FOA, agra-
dece a solidariedade da popula-
ção de Volta Redonda, que aju-
dou a obter fundos para que os
estudantes levassem a reclama-
ção ao MEC, em Brasília, o
apoio da Igreja, através do Bis-
po Dom Valdir Calheiros No-
vais, e da Câmara Municipal.
Os estudantes manifestam a in-
tenção de continuar em greve
até que seus objetivos sejam
alcançados.

Inflação reduz plano das comunicações
Salvador — O Ministro das

Comunicações, Haroldo Corrêa
de Mattos, declarou que, em
decorrência da inflação, seu Mi-
Pintério teve de reduzir alguns
pianos de trabalho. Prova disto
é que, enquanto em 1974 enco-
mendou 1 milhão de terminais
de telefone, este ano luta para
conseguir encomendar 350 mil.

De acordo com o Ministro, "a
inflação, necessariamente, afe-
ta qualquer tipo de investimen-
to, porque, uma vez que os pre-
ços estão continuamente crês-
cendo e os recursos não crês-
cem na mesma proporção, os
programas tèm de ter os seus
termos reduzidos em suas ta-
xas de expansão".

Segisnando Moreira, aliciador

rante a viagem, um sanduíche de pão
com ovos. Protestou, mas foi contido
por ameaça de espancamento e morte.

As autoridades federais nada infor-
maram sobre o paradeiro de Manoel
Segisnando Moreira, da Empracor. Um
agente comentou: "Só podemos dizer
que o mquérito foi instaurado e as
providências cabíveis tomadas." No in-
quérito, aberto por dois agentes fede-
rais e um emissário da Delegacia do
Trabalho, verificou-se que 80% dos tra-
balhadores aliciados não tinham um só
documento de identificação. Um agen-
te comentou que poucos sabiam para
onde iam. Só lhes tinham dito que
trabalhariam numa construtora que"paga e trata bem dos empregados."

Mulheres e velhos

O Secretário de Agricultura, Odair
Soares, não quis fazer comentário sobre
a apreensão dos ônibus, mas disse que
o tráfico de escravos também é respon-
sável pelo despovoamento de muitos
municípios cearenses, especialmente os
que são afetados pela estiagem. Disse o
Secretário que na região Sudeste do
Estado (Fronteiras, Pio IX, Padre Mar-
cos, Jaicós, São José do Piaui, Dom
Expedito Lopes, Picos, Castelo do
Piauí, Francisco Santos, Inhuma, Ipi-
ranga, Oeiras e Monsenhor Hipólito) só
ficaram praticamente mulheres e ve-
lhos inaptos para o trabalho. "A seca
provoca o êxodo, mas o tráfico de braço
escravo agrava a situação."

G Campista
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Passando por Mossoró e Piripiri, os ônibus dirigiam-se à
Transamazônica levando os trabalhadores aliciados para as obras de

Tucurui e do Jari
Piripiri/PI
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Curitiba — A Universidade
Estadual de Maringá, situada
no maior centro de produçáo
cafeeira do Estado, montou um
sistema de meteorologia que
permite a previsão de geadas
com até 72 horas de antecedên-
cia. No ano passado, ao prever
geadas em agosto, totalmente
fora de época, os técnicos per-
mitiram a salvação de milhões
de pés de café e conquistaram a
confiança de importadoras in-
glesas, que mantém contatos
diretos com a Universidade na
busca de informações.

Atualmente, com base em da-
dos de 300 estações meteoroló-
gicas da América do Sul. atra-
vés do Serviço Nacional de Me-
teorologia de Buenos Aires, o
Departamento de Física da
UEM, responsável pelas infor-
mações de clima e ocorrência
de geadas, tem condições de
informar, por exemplo, se numa
determinada faixa do Paraná
vai gear ou náo neste inverno,
porque conhece o comporta-
mento da área nas duas últimas
décadas e toda a estrutura de
formação das frentes frias.

O Departamento, que conta
com a orientaçáo do professor
argentino Ernesto Crivelli e do
fisico Eugênio de Mendonça,
mantém convênios com as co-operativas locais, para onde
envia boletins diários sobre as
condições de temperatura e cil-
ma. "Dessa forma, principal-
mente nos três meses mais frios
do ano, nós estamos em condi-
çóes de evitar a queima dos
cafezais, porque o agricultor, ao
saber com 72 horas de antece-
dência que vai gear, coloca to-
da a sua estrutura já montada
para funcionar", explica o tec-
nico Jonas Teixeira Nery.

A estrutura a que o técnico se
refere se compõe do processo de
nebulizaçâo. que consiste na
queima de óleo e serragens a
fim de provocar nuvens de ili-
maça, evitando, assim, que a
temperatura ao redor das la-
vouras atinja índices abaixo de
zero grau. "A partir das primei-
ras frentes frias que atingem o
Paraná anualmente, no mès de
maio, os cafeicultores do Norte
do Estado começam a procurar
o Departamento de Física para

obter informações. Nos dias
mais frios, os telefones ficam
congestionados, tal é a
procura", informa Jonas Nery.

Para chegar a essa precisãode dados, o professor Eugênio
Mendonça começou a reunir
dados meteorológicos da regiáo
que remontam hfi 15 anos.
Através de alguns aparelhos —
rádios, teletipo e telex - os
técnicos analisam detalhada-
mente uma determinada área
com possibilidades de ser atin-
gida pelo frio e, com apenas
10% de margem de erro, podemdeterminar exatamente onde e
quando vai gear numa regiáo
cefeeira. "Atualmente precisa-mos de um aparelho fac-símile,
cuja Importação está em tomo
de CrS 500 mil. Com isso. pode-remos evitar com precisão os
prejuízos que ocorreram na ra-
feicultura do Paraná nos últi-
mos anos" afirma Jonas Nery.
Só em junho de 1978. as geaciás
ocorridas nos dias 17 e 21 de
junho provocaram uma quebrade quase 50% na produção ini-
cialmente estimada em 6 mi-
lhòes de sacas de cale.

Dom Luciano é criticado por
deputada ao apoiar natalidade

Brasília — O Secretário-
Geral da CNBB, Dom Luciano
Mendes de Almeida, manifes-
tou mais uma vez seu apoio aos
estudos anunciados pelo Minis-
tério da Saúde, segundo os
quais o planejamento familiar a
ser adotado está dentro de um
amplo programa de extensão
dos serviços de saúde. Sua posi-
ção levou a Deputada Cristina
Tavares (PMDB-PE) a acusá-lo,
de dar "aval a um cheque
falso."

Segundo a deputada, "o Ml-
nistério da Saúde vai de fato
implantar um controle da nata-
lidade, e Dom Luciano o está
apoiando sem saber." Na se-
gunda reuniào da mesa-
redonda, promovida na Cama-
ra dos Deputados para discutir
o controle da natalidade, o De-
putado Paulo Lustosa (PDS-
CE) propôs a realização de um
plebiscito para saber a opiniào
do país.

MENOS NATURAIS

Como convidado, o cientista
baiano Elsimar Coutinho afir-
mou que os métodos naturais
de controle de natalidade (os
pregados pela Igreja) "sáo os
menos naturais de todos os
contraceptivos". Ele explicou
que o citado recurso anticon-
cepcional, por impedir que a
mulher tenha relações sexuais
no periodo de sua ovulaçáo,"vai contra a própria natureza,
pois é exatamente durante a
ovulaçáo que a mulher se torna
mais atraente e mais excitada
para a relação".

Para o cientista, "impedir o
ato sexual durante a ovulaçáo é
no mínimo um contra-senso,
pois abster-se do contato se-
xual nos períodos que a Igreja
proíbe não poderá jamais ser
um ato normal". Ele foi acusa-
do pelo Senador Jaison Barreto
(PMDB-SC) de ser um egoísta
quando propala métodos con-
traceptivos a serem usados por
famílias de baixa renda.

E contra-atacou dizendo que
os maiores egoístas do país es-
tào no Congresso Nacional,"pois para um parlamentar, as
mais importantes idéias sáo
sempre as que ele defende". Ar-
gumentou que o egoísmo é o
mais primitivo dos sentimentos
animais, e exemplificou: "se ex-
plode agora uma bomba em
Buenos Aires, nenhum de nós
vai se preocupar com isso, a
não ser que tenha um parente
Ia".

O cientista pediu que a mu-
lher brasileira — "na realidade
a fêmea que carrega todos os
ônus da procriaçáo" — seja ou-
vida em todos os niveis antes
da implantaçào de um progra-
ma de planejamento familiar, e
afirmou que nos paises onde o
controle de natalidade foi im-
plantado, por iniciativa dos ca-

sais, os programas sempre tive-
ram êxito, citando os exemplos
da China e da índia.

DOENÇA DE MAMA

Defendendo a utilização do
DIU (Dispositivo Intra-
Uterino), o cientista Elsimar
Coutinho disse ainda que mui-
tos efeitos colaterais benéficos
da pílula anticoncepcional não
são lembrados pelos seus con-
testadores. E citou um: "o uso
da pílula diminui muito a inci-
dência de doenças benignas na
mama, sendo inclusive aconse-
lhável a prescrição de pílula
para fazer desaparecer essas
doenças".

Segundo o Sr Elsimar Couti-
nho, a pílula anticoncepcional
diminui atada a morbidade e a
mortalidade da mulher em todo
o mundo, e " apesar de náo ser
uma panacéia, é o mais eficaz
dos contraceptivos em qual-
quer país". Manifestou-se con-
trario á esterilização tanto do
homem quando da mulher, e ao
Senador Jaison Barreto disse:"Se o ilustre parlamentar me
procurasse, pedindo que lhe fi-
zesse uma vasectomia, eu o de-
saconselharia".

"O que eu defendo é o DIU —
disse o professor baiano — con-
traceptivo que náo tem pai nem
máe e que pode ser feito até em
casa, funcionando por anos a
fio". Argumentou que para fa-
bricar o dispositivo intra-
uterino um país náo precisa pa-
gar nenhum royalty, pois o DIU
náo tem patente.

Classificou como absoluta-
mente falsa a informação de
que "o DIU causa câncer", ob-
servando que não existe na llte-
ratura médica internacional
um só caso de câncer causado
pelo dispositivo. Observou ain-
da que a informação que o DIU
é abortivo constitui um diag-
nóstico feito por leigos.

"Se contribuí mais do que a
maioria dos brasileiros para o
aumento da população—conti-
nuou o cientista — sinto-me à
vontade para aconselhar os que
têm filhos demais a não os te-
rem mais." Ao fazer essa decla-
ração o cientista classificou os
métodos naturais de controle
da natalidade como altamente
falhos, "mesmo quando utiliza-
dos por pessoas bem-
informadas".

"Até o final deste século" —
advertiu — "teremos que reco-
nhecer a Ineficácia desses mé-
todos. Eles sào muito aconse-
lhados porque tiram toda a res-
ponsabilidade de quem os reco-
menda, deixando nos ombros
da mulher a responsabilidade
mensal de saber quando está
fértil."

O cientista classificou como"decepcionante" o método an-
ticoncepcional intitulado bil-

lings, assim como o da ovula-
çâo. que "só permite a caracte-
rizaçáo da ovulaçáo quando e
muito tarde" Observou ainda
que um espermatozóide, "ao
contrário do que se pensa, vive
muitos dias, e até semanas, uo
interior de uma mulher, cho-
gando a sobreviver durante
anos em determinadas espécies
animais".

DECLÍNIO DA
REPRODUÇÃO

Ao observar que a população
brasileira de 120 milhões de ha*
bitantes coloca o pais no con-
texto mundial como a quinta
naçáo mais populosa, o demo-
grafo Manoel Augusto da Costa
observou ter concluído que "ou
o Brasil cresceu demográfica-
mente mais rápido do que o
resto do mundo, ou o resto do
mundo cresceu menos rápido
do que o Brasil".

Ele se referiu ainda ao fenô-
meno da redução da reprodu-
çáo no Brasil, observando que
em 1965 o índice de filhos de
uma familia média estavam em
torno de 5,8, quando em 1976
esse índice estava em tomo de
4,3. Esclareceu, contudo, que
com o índice de nascimentos
anuais por volta de 4 milhões,
vem demonstrar que o nivel re-
produtivo da população conti-
nua altíssimo, apesar da redu-
çào observada em 10 anos.

Observou ainda que o declí-
mo de 20% no índice de repro-
duçào das camadas mais po-
bres da população vem com-
provar náo que o nivel de repro-
duçào hoje é baixo, mas que
esse nível era altíssimo. E con-
cluiu que a população brasilei-
ra está demandando com ur-
gência um programa de plane-
jamento familiar.

Presente aos debates, a Sena-
dora Eunice Michiles pediu aos"cavalheiros presentes para
náo se esquecerem de pergun-
tar à mulher se ela deseja ou
náo ter poucos ou muitos ü-
lhos". Observou que "uma vez
mais a mulher está sendo usada
como objeto e não como sujeito
na polêmica do planejamento
familiar'', e repetiu o protesto
da mulher norte-americana ao
alertar: "O ventre é nosso".

No encerramento da mesa-
redonda foi revelado ainda qne
em Alagoas, o municipio Matriz
de Camaragibe já está exe-
cutando um programa de con-.
trole de natalidade. Seu Prefei-
to, Sr Maurício Melo, revelou,
durante os debates, que a Se-
cretaria de Saúde daquele Es-
tado assinou um convênio com
a sociedade civil do Bem-Estar
Familiar (Bemfam) para a lm-
plantação do programa, que"distribui pílulas antieoncep-
cionais, porém, só após um exa-
me fisico e psicológico das pa-
cientes".

Funai, em crise interna, não
admite pressões em sua política

Dos 240 aliciados na primeira leva, 80 seguiram para 
"tentar a sorte

Cuiabá — "A Funai náo acei-
ta pressões, partam de onde
partirem, porque a política in-
digenista segue a política do
Govemo federal, que não aceita
contestação de ninguém", disse
ontem, nesta Capital, o Coronel
João Carlos Nobre da Veiga,
presidente do órgão, que admi-
tlu, entretanto, a existência de"profundas divergências" em
sua cúpula administrativa.

De acordo com Nobre da Vel-
ga, essas divergências serão eli-
minadas até o final de sua ges-
tão, com o afastamento de fun-
cionários "desobedientes e agi-
tadores", e a colocação em prá-
tica de "uma nova doutrina
funcional".
SOLUÇÃO DISTANTE

Em Cuiabá, para proferir con-
ferência aos diplomandos da
ADESG-MT, o Coronel salien-
tou que os problemas indígenas
atualmente se confingiuam tào
difíceis, "que serão necessárias
várias gerações futuras para re-
solvè-los". Ele acha diQcii haver
condições de a Funai cumprir o
programa elaborado pelo Mi-
nistério do Interior, objetivan-
do a demarcação de todas as

reservas indígenas do país, até
1982.

Segundo o presidente da Fu-
nai, há uma verba disponível de
CrS 252 milhões — 500% a mais
do que os recursos destinados
para tal no ano passado — para
aquele serviço. Sobre um dos
mais graves problemas enfren-
tados pelo órgão, a definição
dos limites da reserva xavante
de Pimentel Barbosa, Nobre da
Veiga revelou ter acertado com
os caciques que estiveram em
Brasília quarta-feira da semana
passada o envio de uma comis-
são constituída por represen-
tantes do INCRA, Ministério do
Interior e da Secretaria do Con-
selho de Segurança Nacional,
até a área, solucionando o pro-
blema.

Para estudar o caso dos nam-
biquara do vale do Guaporé, o
coronel recebeu relatórios de
sete comissões com análises di-
ferentes sobre a criação de re-
servas. Mas nào adiantou qual-
quer detalhe sobre a variante
da BR-364, projetada para cor-
tar o território indígena naque-
Ia área, onde foram expedidas
22 certidões negativas de ocu-
pação a agropecuárias.

O presidente da Funai Infor-
mou que a demarcação da re-
serva xavante em Pimentel
Barbosa "é apenas uma condi-
cionante para a soluçáo dc* pro-
blemas indígenas". "É impor-
tante — salientou — que algu-
mas situações sejam logo resol-
vidas, embora se saiba que os
problemas indígenas atravessa-
ráo muitas gerações."

PROTESTO

A Comissão Pró-índio de Ma-
to Grosso protestou ontem, em
nota oficial, contra "as arbitra-
riedades na Funai", citando es-
pecificamente o caso de suces-
sivas demissões de funcionários
graduados. Para a Pró-índio-
MT, esses funcionários estão
comprometidos com a causa in-
dígena e foram acusados de "in-
disciplinados, agitadores e de-
sobedientes".

Afirma a nota que o traçado
da BR-364 (Cuiabá—Porto Ve-
lhoi atravessa a reserva, dos
nambiquara, rio vale do Guapo-
ré. e a açáo repi essiva contra os
índios xavante da região e Bar-
ra do Graças é digna de re-
púdio.
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Papa estabelece relação
entre a visita à França
com a viagem ao Brasil

Cidade do Vaticano — Em uma rara entrevista
conjunta à Rádio do Vaticano e ao jornal L/Osservatore
Romano, o Papa João Paulo II disse que sua recente
viagem à França tem muito a ver com a sua próxima
viagem ao Brasil, afirmando que "há uma grande
reação entre as duas visitas, pois é conhecida a grande
influência que a França exerceu sobre o Brasil, princi-
palmente a cultura."

— O Brasil é de tradição ibérica, portuguesa —
disse João Paulo n — mas esteve e está muito aberto à
cultura e ao pensamento francês, bem como às grandes
tadições do catolicismo francês. Posso dizer, portanto,
que a visita à França foi também uma preparação à
visita do Brasil,
ANTECIPAÇÃO

O Papa João Paulo n disse
também que alguns dos te-
mas que abordou em Paris
foram uma antecipação do
que abordará no Brasil, "em-
bora aplicados à uma realida-
de certamente diferente." Ao
referir-se às suas freqüentes.
viagens, o Papa disse: "é a
Providência que nos guia, e
algumas vezes nos sugere fa-
zer alguma coisa per exces-
sum (por excesso)."

O Papa recebeu ontem sete
bispos brasileiros, em visita
ad liminas: Dom Vicente
Marchetti Zíoni, Arcebispo
de Botucatu; Dom Gabriel
Paino Bueno, Bispo de Jun-
diai; Dom Luiz Eugênio Pe-
res, Bispo de Registro; Dom
Aparecido José Dias, Bispo
de Sales; Dom José Lamber
Filho, Administrador Aposto-
lico de Sorocaba; e Dom
Eduardo Koiak, Administra-
dor Apostólico de Piracicaba.

Comunidades de base
preparam documento

Salvador — Religiosos e lide-
res leigos, das comunidades
eclesiais de base dos bairros da
periferia de Salvador, reúnem-
se amanhã e domingo, nesta
Capital, para elaborar o docu-
mento Carta ao Papa, contendo
o resultado dos debates das pa-
róquias com a população de
baixa renda sobre a visita de
João Paulo n ao Brasil. Prova-
velmente serào abordados os
gastos com os preparativos da
visita à Bahia.

Durante esta semana, o Car-
deal Dom Avelar Brandão Vile-
Ia, Primaz do Brasil, realizou
encontros com representantes
do Governo e com o clero bala-
no para discutir a programação
do Sumo Pontífice em Salva-
dor, e os preparativos para a
recepção. O programa do Papa
nas 24 horas de visita, elabora-
do pela Arquidiocese, está so-
frendo alterações por sugestão
do enviado do Vaticano, Mon-
senhor Paul Marcinkus.

INDEFINIDO

Nas reuniões com represen-
tantes da Prefeitura, Govemo
do Estado e da segurança da
Polícia Federal, Dom Avelar
Brandão Vilela discutiu as pro-
vidências para a organização
da recepçào do Papa e os pre-
parativos nos locais onde ele
comparecerá, em Salvador.
Com o clero, foram levantadas
sugestões para definir o roteiro
da visita.

Por sugestão do Monsenhor
Paul Marcinkus, o percurso do
Papa, no primeiro dia de visita,
a partir das 14h de 6 de julho,
foi reduzido. Com isto, da pro-
gramaçào elaborada pela Ar-
quidiocese foi retirada a ida à
igreja do Bomfim. O emissário
do Vaticano sugeriu também
que a palestra prevista para o
Teatro Castro Alves, sobre De-
mocracia e Justiça Social, fosse

transferida para local mais
amplo.

Segundo Dom Avelar Bran-
dão Vilela, ainda esta semana
vai ser tomada uma decisão so-
bre esta programação do dia 6,
que começa com a recepçào em
carro aberto do Aeroporto Doll
de Julho, pela orla marítima,
até o centro da cidade, onde Irã
à catedral Basílica.

DEFINIDO

Apenas o roteiro do dia 7 está
definido: Jbâo Paulo n dorme
do dia 8 para o dia 7 na residén-
cia arqulepiscopal e, às 8b, da
varanda da casa do Arcebispo
de Salvador, dá a bênção a um
grupo de doentes do leprosário
de Águas Claras e a uma repre-
sentação da colônia polonesa
da Bahia. Cerca de 20 crianças,
filhos de poloneses, saudarão o
Sumo Pontífice, com roupas ti-
picas.

No percurso para tomar o he-
licóptero que o levará para so-
brevoar a Favela de Alagados,
o Papa será saudado no Campo
Grande, centro de Salvador,
por centenas de crianças com
seus pais. No Comando do 2o
Distrito Naval, Joáo Paulo n
toma o helicóptero que, após o
sobrevôo, desce na Ilha de San-
ta Luzia para a bênção à igreja
construída pelo Governo do Es-
tado e à imagem de Nossa Se-
nhora de Alagados.

Após a bênção, Joáo Paulo n
vai de helicóptero até o Centro
Administrativo de Salvador on-
de, num altar de oito metros de
altura, celebra missa para a po-
pulaçáo de Salvador e delega-
ções do interior e de outros
Estados do Nordeste, abordan-
do em sua homilia o tema Igre-
ja e as Culturas Raciais. Joáo
Paulo II almoça no centro de
treinamento de lideres, em Ita-
puá, e viaja às 14h para Recife.

Altar começa a ser
erguido no Monumento

O altar onde o Papa celebrará
a missa, no Parque do Flamen-
go, começou a ser construído
ontem, junto ao Monumento
aos Mortos da Segunda Guerra
Mundial. O altar, que ficará a
cinco metros de altura do Mo-
numento, terá 320 metros qua-
drados, permitindo que 1 mi-
lhão 300 mil pessoas vejam o
Papa.

As obras, que esta semana se
estenderão ate as 19h, na próxi-
ma semana poderão ir até as

Conterrâneo e ex-aluno
é missionário em Manaus
Manaus — Percorrer de barco 54 localidades espalhadas

por um longo trecho do Rio Negro, desenvolvendo ativida-
des pastorais, tem sido a missão de Padre Jose Maslanka,
nos últimos cinco anos, e poucas pessoas fora de sua região
de trabalho tomariam conhecimento disso se o missionário,
de 47 anos, nào fosse, como se soube agora, conterrâneo do
Papa e seu ex-aluno.

Na verdade, a privilegiada condiçáo de ex-aluno de Joáo
Paulo II, ao tempo em que este era ainda um padre na
Cracóvia, Polônia, é quase desconhecida dos religiosos do
Amazonas, e, provavelmente, só a partir de agora começará,
a fazer o Padre Jose Maslanka mais popular, embora em sua
área de trabalho já seja muito querido. Ele pretende, confor-
me revelou a amigos, continuar atuando no interior, em
regiões pouco habitadas.

No momento, o missionário, que nasceu na Cidade de
Lotygowige, na Cracóvia, deve estar batizando alguém,
celebrando um casamento ou realizando qualquer outra
atvidade em um ponto isolado da área de quase 50 mil
quilômetros quadrados que percorre desde 1976, um ano
após ter chegado a Manaus, vindo de Dourados, em Mato
Grosso do Sul. Antes, o Padre Maslanka, ao vir de Roma em
1971, permanecera alguns anos em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, na congregação de Sáo Vicente Palottl, à
qual pertence.

Em Manaus, a missão da Congregação de Sâo Vicente
Palotti tem como reitor o Padre Hilário Cervo, que foi quem
ensinou as primeiras palavras portuguesas ao Padre José
Maslanka, quando ambos ainda estavam em Roma. O
missionário conterrâneo e ex-aluno do Papa atua principal-
mente em áreas do Município de Novo Airâo, às margens do •
rio Negro, e distante de Manaus algumas horas de barco.

Segundo o reitor da missão Pallotina, periodicamente o
missionário passa uma semana em Manaus, recuperando as
forças e trocando idéias com seus companheiros de congre-
gação. Na descrição das religiosas que o conhecem, o ex-
aluno de João Paulo n "é alto, moreno e muito simpático".
Até agora náo se sabe se o missionário, que trabalha
também com os índios do rio Negro, será um dos religiosos
que o Papa receberá durante a sua visita ao Amazonas, já
que não foi feita ainda a escolha do grupo que conversará
com Joào Paulo II.

Festa com quadrilha começa
no arraial da Cidade Nova

Um grande arraial com capela, parque de
diversões, trenzinho, barraquinhas, quadrilha e
discoteca está sendo armado numa área de 40
mil metros quadrados na Rua Marquês de
Sapucai, entre a Rua Frei Caneca e Avenida
Salvador de Sá, na Cidade Nova. A festa come-
ça hoje, às 20h30m, e vai até o dia 6 do próximo
mès, envolvendo as comemorações de Santo
Antônio, São João e Sào Pedro.

As firmas responsáveis pela promoção gas-
taram Crt 600 mil, entre pagamento de mate-
rial, máo-de-obra e cachês das atrações. O
coordenador da festa, José Moreno, pretenderecuperar o investimento: "As barraquinhas de
comidas, brincadeiras, artesanato e o parque
pagam aluguel do espaço ocupado, além da
passagem do trenzinho e da percentagem dos
Ingressos do parque."

O funcionamento é diário mas a programa-
ção forte será nos fins de semana. Começando a
festa às lOh, só às 20h começa o concurso de
quadrilhas, com o julgamento feito nos seguin-
tes itens: estilo, execução (coreografia), indu-
mentària, número de pares, além do quesito de
pontos negativos que consiste em erros cometi-
dos pelos participantes.

Em cada fim de semana será escolhido um
grupo de dançarinos que disputará a final no
sábado, dia 5 de julho. Na festa de encerramen-
to, no domingo, os três primeiros colocados

23h, para que no dia 29 o altar
esteja concluído, bem como as
obras destinadas a abrigar a
Orquestra Sinfônica Brasileira,
e as escadarias, onde se apre-
sentarão os corais com 2 mil 500
vezes.

Na próxima segunda-feira ha-
verá uma reunião para decidir
sobre a remoção, em placas,
das plantas ornamentais que
cercam o Monumento aos Pra-
cinhas. Quanto às árvores e os
arbustos, seráo protegidos por
cercas de ferro.

recebem troféus: Troféu Chagas Freitas para o
Io lugar, troféu Miro Teixeira para o 2o e troféu
Joaquim Jóia para o 3o. Além disso, será esco-
lhida a sinhâ-moça do arraial.

Nos dias úteis, a programação começa mais
tarde, a partir das 17h haverá brincadeiras para
crianças e números de circo. Nos fins de semana
está programado show de samba, com passis-
tas e mulatas no domingo, dia 15; show de
gafieira, com a participação do público, na
sexta-feira, dia 20; apresentação da Quadrilha
dos Veteranos do Sampaio Atlético Clube; e
noite de seresta na terça-feira, dia 24.

O Convento de Santo Antônio tem missas
hoje, às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30m (festiva), 12h, 17h,
18h (festiva) e 19h30m. Para que os fiéis possam
comungar, e muitos costumam aproveitar este
dia para fazer sua comunhão pascal, estarão
sempre três confessores prontos a atender. A
comunhão será distribuída no saláo da porta-
ria, de 15 em 15 minutos.

Na igreja dedicada também a Santo Antô-
nio, na Rua dos Inválidos (esquina com a Rua
do Senado) haverá também missas de hora em
hora, a partir das 6h30m, Ao fim de cada missa
será distribuído o pâo bento de Santo Antônio.

Mais festa com quadrilha
no "Cad. B

Alunos da
Rural vão
a Portella

Brasília — Uma comissão de
48 estudantes da Universidade
Federal Rural do Rio de Janei-
ro espera a volta do Ministro
Eduardo Portella a Brasília,
prevista para segunda-feira,
Eles querem a intermediação
do MEC junto à Rural para que
nào percam o semestre. Em gre-
ve hã 88 dias, já superaram a
faixa de 25 por cento de ausèn-
cia permitida por Lei.

Os estudantes pretendem ob-
ter do Ministro uma definição
do MEC em relaçào ao proble-
ma da Rural, onde 4 mil 500
alunos estào com as atividades
paralisadas por causa da de-
missão do professor Walter
Motta e da instauração pela
Reitoria de inquéritos adminis-
trativos e policial, que envolve
83 outros professores,

Há cerca de duas semanas, o
MEC designou uma comissão
para estudar as possibilidades
de composição entre a Reitoria
e os estudantes. Antes de termi-
nar seu trabalho, a comissáo se
auto-dissolveu.

Cerne não tem dinheiro para
produzir remédios e precisa
ser empresa para agir mais

O atendimento dado pela Cerne — Central de
Medicamentos da Previdência Social — ás 5 mil 53
unidades do INAMPS e 7 mil 129 das Secretarias
Estaduais de Saúde é minimo, O órgão nào tem condi-
çóes para uma atuação mais decisiva nas áreas de
produção e distribuição de medicamentos por falta de
recursos e por isso deve ser transformado em empresa
pública.

As informações do presidente do Cerne, farmacèuti-
co químico Leonildo Winter, em conferência realizada
ontem, às 16h, na Adesg, Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra. Há um projeto encami-
nhado pelo Ministro Jair Soares, em outubro passado à
Presidência da República nesse sentido.
REMÉDIOS BÁSICOS

O presidente Leonildo Winter
disse que a Cerne atua em trés
canais básicos: o INAMPS, as
Secretarias Estaduais de Saúde
e o Ministério da Saúde, num
total de 12 mil 182 unidades de
atendimento em três mil 570
municípios, ou seja, 90% dos 3
mil 975 do pais. Cerca de 70rr
desses atendimentos são de
medicina básica, generallsta,

que nâo precisa de medícamen-
tos sofisticados.

Na opiniáo do presidente da
Cerne hã necessidade de "lutar
pelo Rename — Relação Nacio-
nal de Medicamentos Essen-
ciais e incentivar a produção
nacional." Atualmente a Cerne
utiliza-se de 314 farmacos, sen-
do que 70rr são produzidos pe-
los laboratórios oficiais e 30%
por particulares.
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n| Carlos Henrique Schneider, Diretor da Auxiliadora Predial H

Auxiliadora Predial é a
maior e mais experiente empresa
de administração de imóveis e de
condomínios do Brasil.

Vai completar 50 anos
em 1981.

Cuida, hoje, de 2.064 edifícios
e trata de aluguel de 10.011
imóveis para seus clientes,
entre o Rio e Porto Alegre."

Carlos Henrique Schneider,
Diretor da empresa, prossegue
contando um dos maiores
motivos desse sucesso: "Quem
aluga, anuncia. Quem aluga
imóveis há quase 50 anos
tem essa mesma experiência

como anunciante.
Esse tempo todo deu de sobra

para saber avaliar o bom veículo,
conhecer o que traz um excelente

e mais rápido retorno.
O Jornal do Brasil tem sido,

durante todo este tempo, esse
veículo forte e capaz.

Sempre cobriu nosso mercado
com grande eficiência e

velocidade. A mesma
velocidade que nossos

clientes têm encontrado
. nos seus negócios com a

Auxiliadora."
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Noção dos Limites
Exorbitâncias policiais devem ser abolidas do

repertório de um regime que se respeite a si
próprio.

Ao mesmo tempo, passeatas não costumam
levar muito em conta o distinto público em seu
direito de ir e vir, sobretudo quando marcadas
para um fim de tarde num local de movimento. Os
que programaram a manifestação para as 16h30m
de boje em frente à antiga UNE deveriam saber que
nem todo mundo é. professor ou aluno. Pais que
sustentam os estudos de seus filhos não se sentem
propriamente envaidecidos quando tém dc enfren-
tar transtornos depois do horário de trabalho,

Dentro dessa moldura, não há quem ignore

que da demonstração marcada para hoje sempre
poderão surgir incidentes entre manifestantes mais
exaltados e policiais que ainda se esquecem fácil-
mente da distinção entre autoridade e autoritaris-
mo — para nâo falar em arbítrio puro e simples.

É preciso saber, de qualquer modo. que o que
possa vir a acontecer — e que se espera que não
aconteça — em conseqüência do clima emocional
que cerca o velho prédio do Clube Germânja, tem
muito mais possibilidades de prejudicar a cidade do
que a vida política brasileira.

Esta está, e deve estar, acima dc episódios
desta natureza. É também sabido o quanto ela

ainda está distante da institucionalização que a
consolidaria definitivamente. Mas não vai acabar
por motivo de passeata.

Seria, aliás, instrutivo a esse respeito obser-
var o que se passa ainda hoje em países civilizados
quando o desejo de participação nos processos
decisórios transborda os limites estabelecidos. Há
poucas semanas, uma das instalações atômicas dos
Estados Unidos esteve sob o assédio de uma horda
inimizada com o átomo. Instrumentos contundentes
foram empregados na investida, repelida também
com arma branca pelas forças de segurança. Este
exemplo, em relação a alguns precedentes locais.
tinha a superioridade que vem da consciência de
certos limites por parte de manifestantes e defenso-
res da ordem.

Conhecemos já os nossos limites? É sabido que
não. e as próprias forças de segurança têm forneci-
do exemplos que mostram a persistência do fantas-
ma do puro arbítrio. Este fantasma, entretanto,
não será exorcizado num duelo de radicalismos —
bem ao contrário. E quem julgar que tem a ganhar
apostando no pior terá contra si a maciça maioria
da opinião pública.

Quanto ao regime, já abriu o suficiente para
não correr o risco de vir a engasgar-se com esse
mau bocado.

Desconfiança Mútua
Se não houvesse outros sintomas de descom-

passo no mecanismo parlamentar em que se apoia,
necessariamente, o Governo nesta fase de recons-
truçáo da vida democrática, seria suficiente para
denunciá-lo o episódio da comissão mista incumbi-
da de dar parecer sobre a extensão do uso da
sublegenda. Doutrinariamente a causa não era boa.
A simples transição do bipartidarismo para o
sistema múltiplo, que se adotou pela mão do
próprio Governo, aconselharia a manter a suble-
genda — ainda assim por concessão — no nível das
eleições municipais e em caráter transitório, Não é
preciso ser especialista em Direito Eleitoral para
concluir que o instituto da sublegenda é incompatí-
vel com o pluripartidarismo.

No caso, deve deixar-se ao largo a doutrina
para encarar-se o tema do ponto-de-vista fia convc-
niência alegada pelo sistema governamental. Por
pressão de seus grandes cabos eleitorais, ou por
outras razões que não importa conhecer nem
discutir, o Governo resolveu ampliar a concessão
admitida pelo falecido Ministro Petrónio Portella e
incluir, por enquanto, a eleição para senador.
Escolheu-se para exame preliminar da emenda
constitucional respectiva um relator afinado com o
pensamento oficial e constituiu-se, para dar o
parecer orientador do voto do plenário, nas duas
Casas do Congresso, uma comissão mista cuja
composição já deve ter sido objeto de negociações
entre os Partidos 0 princípio da proporcionalida-
de da representação, que figura no Regimento do
Senado como no da Câmara, seria bastante para
manter ativa a liderança governamental e assegu-
rar-lhe o controle do pronunciamento da comissão.

O que ocorreu, entretanto, foi uma derrota
inesperada do Governo. A comissão mista se pro-
nunciou pela extinção da sublegenda em todos os
níveis, fazendo prevalecer, portanto, a tese da
Oposição. A simples leitura do noticiário parlamen-
tar fornece elementos para a afirmação de (pie o

PDS levou o Governo a essa derrota, por inarticu-
lação e negligência na condução do problema.
Preferiu usar a tática de "recuar os beques" para
evitar a catástrofe, como na anedota do futebol.
Em linguagem parlamentar, optou por uma tática
característica do comportamento das minorias: a
obstrução. Pretendendo obstruir a comissão pelo
seu esvaziamento, retiraram-se dela, desastrada-
mente, os deputados e senadores do Partido gover-
nista, inclusive o relator. A Oposição ficou sozinha
em campo e ganhou o jogo.

A tentativa de anular a decisão assim legitima-
mente tomada poderá ser bem-sucedida. Mas não
exonera a liderança governista da responsabilidade
dessa derrota. E alerta o Governo para a necessida-
de de promover um entrosamento entre as banca-
das de seu Partido, sem cujo apoio indormido e não
apenas episódico o projeto político da abertura
estará comprometido. Como não é este um caso
isolado de descompasso e atuação desastrada, dá-se
a entender que se trata de fenômeno mais amplo a
examinar. O que parece estar havendo é uma
desconfiança mútua, que inibe o Governo e seu
Partido numa ação coordenada e eficiente nas duas
Casas do Congresso, principalmente na Câmara. O
Governo náo confia em sua base parlamentar; daí
os adiamentos sucessivos e inexplicáveis sofridos
por questões simples como o da eleição municipal.
E o que deveria ser, de fato e permanentemente,
essa base é constituída por homens que não confiam
na projeção dos atos oficiais, preocupados com sua
reeleição.

No caso da sublegenda, a derrota não é
irremediável, podendo levar o Governo, no máxi-
mo, a dificuldades de composição para restaurar a
emenda desfigurada, se mantido o parecer da
comissão mista. Mas prenuncia outros reveses no
caminho da abertura, se a insegurança for a regra
a que se submeterá daqui para a frente o projeto
político, segundo suas formas e sua filosofia.

Defesa das Liberdades
É digna de leitura e meditação a ordem do dia

do Ministro da Aeronáutica pela passagem do
aniversário do Correio Aéreo Nacional. A serenida-
de dos conceitos e a oportunidade do momento
nacional conferem-lhe o valor inestimável de docu-
mento que tem como destinatário toda a sociedade
brasileira.

"O exercício das liberdades democráticas as-
susta e confunde os radicais", assim começa e.
prossegue, no mesmo tom, dirigindo-se a uma
nação que reconquistou as liberdades e assiste ao
espetáculo das minorias radicais que gostariam de
ver turvada a ordem pública. Assustaram-se com a
clareza a que já nos levaram as liberdades. E
confundem-se os radicais na normalidade política e
social.

O engano dos (pie supõem que. quanto pior,
melhor é acreditar que a sociedade não seja capaz
de distinguir. Com a» liberdades fica cada vez mais

evidente que, quanto pior para a nação, melhor
apenas para os radicais. A grande maioria dos
brasileiros pensa exatamente o contrário. Quanto
melhor para a nação, melhor para os brasileiros.
Desafiam a lei e a ordem para poder apresentar-se
como vítimas da repressão, isto é, a aplicação da
lei. Mas onde há liberdades esse é um irreparável
erro de cálculo. Assinala o Brigadeiro Delio Jardim
de Ma»tos:"Nada mais útil a um radical de esquer-
da que um radical de direita", para concluir que"falta seriedade aos extremistas brasileiros". Falta
também oportunidade, por estarem sempre em
desacordo com os sentimentos nacionais.

As liberdades já isolaram os extremistas e
permitiram à sociedade encontrar sua natural
identidade democrática. Já se reconhecem os brasi-
leiros no exercício daquelas verdadeiras responsa-
bilidades que decorrem do usufruto das liberdades
públicas. E ninguém deseja perdê-las.

Tópicos
Promessa Inútil

A ascensão de Ronald Reagan à con-
dição de candidato à Presidência dos
Estados Unidos jã constituiria, em si
mesma, um dos contrastes que a modelar
democracia norte-americana nos habi-
tuou a contemplai Outra dessas marcas
de curiosidade são as declarações do
candidato republicano, que resolveu en-
frentar o problema da idade (69 anosi e
confidenciou à opinião pública uma serie
de achaques de que já padece surdez
parcial nos dois ouvidos, alergia à poeira
e tendência para dormir quando obriga-
do h ler textos longos — além do temor
de vir a ser atingido pelo destino do pai
alcoólatra e da máe. que ele viu morrer
esclerosada.

Reagan garante ao eleitorado, entre-
tanto, que nunca se sentiu melhor de
saúde como agora e. quanto ao futuro,
faz a promessa de renunciar a Presiden-
cia se for eleito e vier a ficar senil.

Se isto acontecer, a senihdade o terá
levado a esquecer a própria promessa

Mosso Rui Barbosa, que tinha todos
tt livros de sua vasta biblioteca na cabe-
(a. explicou a uma pessoa aa lamilia por
que não aceitava a ajuda de quem pre-
tendia fazer-lhe um fichario: "Enquanto
eu tiver memória, náo precisarei custo.

Quando não mais tiver memória, já não
precisarei de livros,"

Reagan náo prevê as conseqüências
da perda de lucidez porque não será ele
que precisará da Presidência, mas esta é
que precisará de um mandatário de me-
moria pronta. Que pelo menos nâo dur-
ma sobre os relatórios.

Gangorra
Os comunistas italianos desceram um

degrau nas eleições regionais de domin-
go Nào é a primeira vez e certamente
não será a última em que regridem na
confiança do eleitorado. O fato de perde-rem votos é a contrapartida da possibili-dade de poderem ganhar. Uma democra-
cia estável náo significa que os comunis-
tas sejam obrigados a perder todas as
eleições Nâo estão igualmente dispensa-
dos da obrigação de vencer O jogo demo*
crãtico se fortalece pela garantia de que é
portador a vitoria tem a duração dos
mandatos Cada eleição e uma nova
oportunidade para o eleitor julgar os
eleitor e os Partidos sob os quais se
elegem Em suma, e o regime da respon-
sabilidade Com mais este derrota os
comunistas itaiianos s* obrigam a rever
posições e atitudes E se quiserem ter
melhor sorte teráo de se reaproximar do

sentimento democrático. Náo é por um
capricho que os comunistas italianos se
excedem num esforço para superar o
sectarismo de origem e criar o padrão do
eurocomunismo. E necessidade de sobre-
vivência.

Morte a Distância
Conhecem-se as árvores pelos seus

frutos — diz antiga sabedoria. Neste sen-
tido, não se pode pensar bem de um
renascimento islâmico que produz um
Khomeiny e um Muamar Khadafi. O
novo Estado iraniano sepultou uma das
mais antigas normas de convivência en-
tre naçóes ao "oficializar" a invasão da
Embaixada norte-americana de Teerà. O
tirano da Libia vai mais longe, fulminan-
do de Tripoli adversários exilados a
quem dera prazo certo para nígressar ã
Libia - sem lhes oferecer, eviaentemen-
te a menot garantia de vida ou seguran-
ça Khadafi podt- invocai com certeza,
precedentes o assassinato de Trotsky
pot exemplo esta nus- anaii- dí-i historia
muaema t o Estaao russi. nao parece
senti (-st dimmuiai poi ele A diferença,
nu caso e justamentt u 'Islamismo' ae
Khaaafi Em que versículo do Alcorão
esta a autorização para os cnmes de
morte?
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Cartas
Falta de rumo

Não resta a menor dúvida de que a
Universidade como instituição e a Rural
do Rio de Janeiro em particular vêm
atravessando uma de suas piores fases, já
que passou a atender às exigências do
número e nào da qualidade. "O resultado
tem sido a falta de nuno da grande
maioria dos alunos, muitos dos quais
jamais compreendem os seus deveres pa-
ra com a sociedade e acabam engrossan-
do as fileiras amorfas que apenas reagem
aos slogans gritados pela minoria ativa
que. pelo silêncio da maioria, domina a
política estudantil. (In ESP, de 30/5/801".
Acresce, ainda, a açáo pouco decidida do
reitor ao longo de toda a sua gestão,
marcada por uma excessiva timidez no
trato com problemas administrativos e
universitários.

De qualquer forma, a crescente amea-
ça da perda de um periodo letivo por
parte de 4 mil 500 alunos está a exigir
uma providência enérgica da parte de
nossas autoridades educacionais. Aqui. a
bem da verdade, seja assinalado que o
reitor vem cumprindo a sua parte, recu-
sando-se a transigir com a indisciplina e
com a baderna.

O que estamos assistindo na Rural,
recusada pelo conluio formado entre a
Associação de Docentes da Universidade
Rural (ADURi e o DCE a intermediação
de uma Comissão de alto nivel indicada
pelo MEC. mostra "como os atos diferem
das palavras que estes estudantes pro-
nunclám em suas inflamadas assem-
bléias. Na hora de falar, eles dão a im-
pressão de serem os mais ferrenhos de-
fensores da liberdade, do direito, da ne-
cessidade de maior abertura politica.
Quando agem, negam tudo isso. Os de-
fensores da liberdade subtraem-na da-
queles que não compactuam com suas
posições. Os amantes do direito querem-
no apenas para si. O clamor pela abertu-
ra náo esconde mais que a mentalidade
totalitária de quem, admitindo apenas a
unanimidade, náo tolera o pensamento
discordante ou a atitude dissidente. (In
ESP, de 30/5/80)". Esta descrição cai co-
mo uma luva no quadro existente na
Rural.

O reitor, dentro das suas atribuições,
dispensou um auxiliar de ensino, na for-
ma da lei. pagando-lhe todos os seus
direitos (o referido cidadão, inclusive,
levantou seu Fundo de Garantia). Seus
colegas (ou camaradas?) houveram por
bem pressionar a Reitoria e, para isso,
voluntariamente infringiram o Regula-
mento da Universidade e o Código Penal.
Temerosos das conseqüências dos seus
atos. viram a saida no envolvimento,
pela greve, dos alunos da Universidade.
Não buscou, o auxiliar de ensino dispen-
sado, o veredicto da Justiça do Trabalho;
seus camaradas, muito de acordo com
sua mentalidade totalitária, decidiram
que eles eram a Lei. Ameaçados pelo
estrito cumprimento da lei por parte do
reitor, mancomunaram-se com os alunos
e, hoje. 4 mil 500 alunos amargam a
insensatez de uma decisão tomada, de-
mocraticamente, por cerca de 1/4 dos
estudantes. Nara Ribeiro — Rio de Ja-

çóes convincentes da Secretaria de Edu-
cação. Sérgio Fagundes Pires — Rio de
Janeiro

Vítima de Lampião

O Gabinete Civil da Presidência da
República estã de parabéns. No dia
21/5/80 entreguei um requerimento no
setor do Governo federal no antigo Ita-
marati, Instituto Rio Branco, nesta cida-
de, dirigido àquele gabinete, no qual mi-
nha mãe solicitava a devolução de docu-
mentos históricos organizados em 1969
(processo MF-168-408-111.69). E no dia
30/5 (nove dias depois), os documentos
foram devolvidos pela carta 119/80, assi-
nada pelo Sr João de Carvalho Oliveira,
subchefe executivo do Gabinete Civil. Os
papéis instruíram um requerimento de
minha mãe solicitando pensão especial
pela morte do marido, como delegado de
polícia, ao enfrentar Lampião e mais 65
cangaceiros, que no dia 9/6/1927 invadi-
ram e incendiaram Canto do Feijão, hoje
Município de Santa Helena, Paraíba, fun-
dado por meu pai, Raimundo Luiz. E
como a pensão foi negada (direito prós-
crito) e as cópias dos documentos foram
extraviados (inclusive de 1929) por nós,
num acidente, os originais ora restituí-
dos são mais importantes do que a pen-
sáo e nos proporcionaram uma alegria
comovente. Muito obrigado, Chefe, ex-
tensivo ao Ministro Hélio Beltrão. Rai-
mundo Santa Helena — Rio de Janeiro.

4t*
Opções na lavoura

Injustiça

Aprovado no concurso para o magis-
tério realizado pela Secretaria Estadual
de Educação e Cultura do Rio de Janeiro
em janeiro de 1978 até agora náo fui
convocado. Solicito explicações das au-
toridades escolares, principalmente da
Secretaria de Educação, pois, como to-
dos sabem, existe falta de professores
nas escolas da rede estadual de ensino.
Se não chamam os aprovados, por que
realizam concursos?

Para deixar aqueles que. por mereci-
mento, conquistaram suas vagas concor-
rendo com milhares de candidatos conti-
nuem em clima de espera, ansiedade,
provocando ainda mais desestímulo ao
ja tão desestimulado magistério? Since-
ramente. nào entendo. A Secretaria de
Educaçáo deve respeitar os direitos dos
aprovados, direitos esses inalienáveis.

O que devo fazer para ingressar no
magistério estadual, após ter sido apro-
vado mediante concurso? Quando serei
chamado? Devo recorrer a quem para
desfrutar de um direito conseguido me-
diante concurso? Preciso ter pistolao?
Esta e a segunda carta. Aguardo solicita-

A meta prioritária do Governo federal
deveria ser a motivação de um contra-
êxodo e isso não é do comunismo. A
crescente migração populacional versus
emprego nas grandes cidades gera a vio-
lência da qual todos somos vítimas. (...) A
interiorização das famílias marginaliza-
das em pontos-chaves do país (no caso,
lugares de cultivo agropastoril), seria "a
correta profecia da situação". Necessá-
riamente deveria haver todo um apoio
logístico-militar para tal deslocamento.
A criaçáo de comunidades-base mostra-
das nas pautas éticas da Teologia da
Libertação seria também bastante lou-
vável. Além da criação de postos de
saúde, hospitais, colégios, armazéns ge-
rais e igrejas ...(tudo que se relacione com
civilização)... também uma amplitude
significativa no tocante à criação de mé-
dias e grandes indústrias privadas que
garantam o trabalho para essas pessoas.
Também seria gratificante um piso sala-
rial de CrS 8 mil 482 para cada novo
trabalhador rural e mais as vantagens
sobre a produção. Conseqüências: menor
violência, maior PNB, inflação reduzida,
maior interesse pela agricultura, menor
taxa de mortalidade infantil.

A salvação de milhões de famílias,
reencontro familiar-socializante e numa
vida mais organizada e naturalista devol-
veria ao ex-marginal o sentido do bom
senso através da politica cristã da lavou-
ra. Benefícios paralelos, no sentido de
alcançar os próprios capitalistas, a segu-
rança nacional definitiva e um legítimo
crescimento do capital aplicado. Utopia?"Aquele que puder entender, entenda!"
Carlson Ripoli — Niterói (RJ).

Omissão da Sunab
No dia 8 de maio último fui com três

amigos jantar no novo restaurante O
Beduíno (Rua Siqueira Campos). Um
garção cearense, cheio de gentileza cafo-
na, começou a introduzir na nossa mesa
mil serviços náo solicitados. No final
chegou uma conta de CrS 1 mil 860.
Estranhamos e começamos a indagar o
preço das coisas. A cerveja, de CrS 16 no
cardápio, foi cobrada a CrS 30. Mostra-
mos ao garção a diferença e ele apenas
respondeu que a bebida "não estava ta-
belada". Solicitadas outras explicações,
e o proprietário, que estava na caixa,
também nâo teve resposta. Pedi a nota
registrada na caixa, mas foi negada, sen-

do entregue uma nota fiscal onde consta-
va de forma sumaria: "Quatro refeições".
Acrescentei que iria me queixar à Sunab
e a resposta do proprietário veio imedia-
ta: a Sunab não manda "no negócio da
casa". Eu ia deixar esquecido o caso, mas
uma semana depois, aindamagoado com
o assalto, resolvi telefonar-para um dos
números da Sunab. Uma voz feminina,
em gravação, me deu 20 segundos para
expor a queixa, prometendo providên-
cias imediatas. Nada feito. Telefonei mui-
tas vezes e o telefone não atendeu, nem
mesmo a tal gravação. Agora um mes
após o assalto, a Sunab — órgão que tem
muita divulgação mas nenhum prestigio
e nem força alguma (...) — ainda não deu
a menor satisfação. Continua omissa co-
mo sempre. (...). Maestro Gucrra-1'eixe —
Rio de Janeiro.

Ouro Preto

A convíe da Secretaria do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, aliuins
jornalistas de Brasília estiveram em Ou-
ro Preto nos dias 10. 11 e 12 de maio.
Acompanhados pelos coordenadores de
comunicação do MEC e da própria
SPHAN tiveram oportunidade de visitar
as obras de contenção de encostas já
realizadas e em curso, bem como calma-
mente conversar com os técnicos do gru-
po de trabalho mantido em Ouro Preto
pela SPHAN em convênio com a Univer-
sidade local e a Prefeitura Municipal.

O JORNAL DO BRASIL do dia 9
deste, no Caderno B, publicou ampla
reportagem, fruto da citada visita, sob o
título Em Ouro Preto, verdadeiro lar, os
documentos comprados em I<ondres. La-
mentamos profundamente ao lera repor-
tagem náo só pelas incorreções gerais,
como por algumas imperdoáveis e graves
afirmações absolutamente improceden-
tes que comprometem o imenso esforço
de canalizar para Ouro Preto a força de
trabalho das várias agências e entidades
governamentais.

Em nenhum momento qualquer pes-
soa da equipe de trabalho afirmou que a
Fundação João Pinheiro, órgão exclusi-
vãmente técnico e responsável pela exe-
cuçâo do plano de conservação, valoriza-
çâo e desenvolvimento de Ouro Preto e
Mariana, tenha apresentado à Câmara
dos Vereadores um pacote de leis sobre a
cidade. A consolidação das leis urbanas
de Ouro Preto foi encomendada pelo
antigo IPHAN e Prefeitura Municipal de
Ouro Preto à Fundação Joáo Pinheiro e
encaminhada pelas citadas instituições à
Câmara dos Vereadores, por sugestão do
Seminário de Ouro Preto, havido em
abril do ano passado. Esta consolidação
encontra-se hoje sendo reestudada de
forma conjunta pelos técnicos da Funda-
çào João Pinheiro e pelos vereadores,
prova de que esta fundação é parte inte-
grante e operante do diálogo que aqui se
processa. Imperdoáveis e graves sáo
também os erros quanto às afirmações
consignadas ao prof. Luiz Felipe Serpa,
da SPHAN, a respeito da Fundação de
Arte de Ouro Preto. Este professor man-
tém estreito relacionamento de trabalho
com a diretoria, professores e alunos des-
ta entidade, não tendo, em nenhum mo-
mento, feito as afirmações a ele atribuí-
das nesta reportagem que, infelizmente,
não soube retratar a intensa luta da
comunidade ouropretana e de todos
aqueles que admiram, prezam e lutam
pela preservação de todo este imenso
acervo de cultura que é a Cidade de Ouro
Preto.Dimas Dario Guedes, coordenador
do convênio SPHAN/UFOP/PMOPe Luiz
Felipe Perret Serpa, coordenador de
projetos — Fundação Pro-Memória e as-
sessor cultural da UFOP — Ouro Preto
(MG),

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem

assinatura, nome completo e legível eendere-

ço que permita confirmação prévia.

Correção
Na primeira página da edição de on-

tem, foi publicado que 50% dos professo-
res de Belo Horizonte náo aderiram à
greve. O correto é 50 professores náo
aderiram.
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OPINIÃO - 1

Coisas da política
i<

Prerrogativas, imunidades etc.
Luiz Orlando Carneiro

NA 

atual conjuntura políti-
ca, o que se sente, em Bra-
silia, é um Congresso que,

buscando recuperar suas prerro-
gativas e o seu peso especifico no
equilíbrio da balança dos três Po-
deres, enfrenta um Executivo que
não deixou de ser forte, no sentido
que a palavra tem na chamada
ciência politica moderna, e agora,
com o caso Getúlio Dias, o Poder
Judiciário.

Na Praça dos Três Poderes, o
que se vè é um Executivo rempli
de soi Même, um Judiciário ferido
pelas pedradas da oposição radi-
cal — mas apesar de todas as
desculpas, um Poder não muito
convencido da febre puerperál
que tomou conta de aiguns parla-
mentares.

O Poder Legislativo vive hoje,
a partir da discussão de suas
prerrogativas, um momento dra-
mático, em que seria necessário
recorrer à etimologia de palavras
como imunidade, impunidade, in-
violabilidade e imputabilidade, a
fim de que a problemática fosse
devidamente esclarecida.

Se a imputabilidade é um sino-
nimo de responsabilidade (uma
responsabilidade jurídica), a res-
ponsabilidade tem uma conota-
ção muito mais psicológica e mo-
ral. Já a inviolabilidade é uma
prerrogativa pela qual parlamen-
tares, diplomatas e até certos lu-
gares ficam livres da ação da Jus-
tiça. Alguns dicionários falam de
imunidade como sinônimo de in-
violabilidade. A impunidade, se
rima com imunidade, inviolabíli-
dade e imputabilidade, é algo bem

diferente, e Francis Bacon chama-
va-a de "falsa piedade".

Tudo isso vem a propósito da
crise pela qual passa o Congresso,
e das repetidas afirmações do Go-
verno de que, apesar da carga
cerrada de alguns parlamentares
contra o regime, contra a figura
do Presidente da República e con-
tra o Judiciário, e apesar da situa-
ção mais do que crítica pela qual
passa o país na área econômico-
financeira, a chamada abertura
será mantida.

Reclamam os oposicionistas
menos radicais da falta de coman-
do político no Governo, por exem-
pio, no caso das negociações so-
bre a prorrogação dos mandatos
dos prefeitos e vereadores até
1982.0 Partido Popular, no fundo,
sente-se numa posição difícil de
negociar, pois não quer ter a pe-
cha de "Linha Auxiliar" do Go-
verno. De outro lado, os líderes do
partido do governo consideram
que as negociações no âmbito do
Congresso são factíveis, estão em
andamento, sendo o maior proble-
ma a questão das prerrogativas,
pela qual tanto tem se batido o
Presidente da Câmara, Deputado
Flávio Marcüio.

O ponto nevrálgico é a questão
do decurso de prazo que, levando-
se em conto o otimismo dos líderes
do PDS, é negociável.

m ¦ ¦

Nas mesas das lideranças do
Governo o estudo sério e profim-
do, ça va sans dire, do sempre
lembrado Pedro Aleixo sobre as
imunidades parlamentares 7ias'

constituições brasileiras. O ex-
vice-Presidente da República, que
nâo chegou a assumir o cargo,
começa por lembrar que em todas
as constitxáções brasileiras sem-
pre vierain registradas as imuni-
dades parlamentares. "Exceção
feita para a Carta outorgada em
10 de novembro de 1937, as varia-
ções entre os textos sâo antes de
forma do que de fundo."

No trabalho de Pedro Aleixo
está grifado: "A aplicação dos
princípios que informam o instüu-
to das imunidades parlamentares
se tem feito com restrições algu-
mas vezes e outras vezes com am-
pliaçóes, que náo se ajustam,
umas e outras, à melhor intérpre-
tação dos dispositivos constitucio-
nais. Seria demorado o estudo
das causas do desajustamento ob-
servado, desajustamento que mui-
tas vezes se explica pela prepon-
derante influência de fatores poli-
ticos na vida pública do pais. São
notórias as contradições nas deli-
berações do Poder Legislativo,
nas decisões do Poder Judiciário,
no comportamento do Poder Exe-
cutivo."

E lembrava, naquela época,
Pedro Aleixo: "Fora do estado de
sítio, é assegurada a publicação
fiel, pela imprensa, dos debates
das Assembléias Legislativas, do
noticiário, da crônica, da resenha
de projetos nessas assembléias
apresentados e discutidos, sem
que tal publicação constitua qual-
quer das figuras de crime defini-
das na lei que regula a liberdade
de manifestação do pensamento."

Luiz Orlando Carneiro e chofo do Sucursal do JORNAL
DO BRASIL em Brasília.

0 combate à inflação-
Sérgio Valladares Fonseca
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-0 Fiat e o Caos-
Tristão de Athayde

EM 

uma cena do Fausto de Paul
Valéry, há uma frase que se

. aplica, de modo particular, ao
espetáculo que o mundo contemporà-
neo nos oferece, aliás típico de todo
fim de século. Se nâo me engano, é o
Demônio que diz a Fausto, referindo-
se aos homens de nosso tempo: "Hs
ont redécouvert le chãos". Por outras
palavras, voltaram do Fiat ao Caos.
Do gesto de Deus ao nada. Da ordem à
desordem. Da união ao tumulto. Da
paz à guerra. Do ser em via do eterno,
ao eterno retorno, que enlouqueceu
Nietzsche.

Se a observação, como tudo indica,
é exata, resta saber se o fato é apenas
típico da nossa época, e não congênito
ã própria natureza humana e contem-
poràneo de todas as épocas históricas.
Quando muito com períodos de reces-
são ou de exaltação de uma dessas"zweisellen", que Goethe atribuía a
cada ser humano. Ou melhor, fruto
desse "pecado original" do relato bí-
blico e da própria Revelação divina,
segundo o qual a natureza humana,
criada para a perfeição, foi ferida em
sua própria substância. E a vida de
cada homem, em seu fadârio histórico,
através do tempo, é acima de tudo um
caminho de recomposição possível ou
de irremediável decomposição. Como
essa última concepção é a mais abran-
gente e realista da intrínseca contin-
gência humana, considero o problema
dos limites como sendo o verdadeiro
cerne dessa volta do Fiat ao Caos, com
que uma visão pessimista pode descre-
ver o tumulto contraditório do nosso
tempo.

Se em vez dessa negação da Espe-
rança, com que o Demônio acena para
Fausto, procurarmos interpretar o
caos contemporâneo como uma crise
do eterno problema da passagem da
coexistência à convivência na vida so-
ciai, a figura do Limite se torna o eixo,
em torno do qual devem girar nossas
preocupações.

Todo valor se afirma e se aprofunda
na medida de seus limites. Como todo
valor se perde ou se corrompe na medi-
da de sua extralimitação. A hipertrofia
ou a atrofia dos valores é uma conse-
qüència dessa extralimitação. Isso
ocorre, tanto em nossa vida indivi-
dual, de corpo ou de espírito, como em
nossa vida em sociedade. Não temos
órgãos inúteis em nossa existência
biológica, nem mesmo órgãos intrinse-
camente superiores ou inferiores. É da
relação entre eles que nasce o bom
funcionamento do nosso corpo. Como
é da relação entre as diferentes ativi-
dades da nossa vida mental ou da
nossa vida cordial, que nasce o bom ou
o mau funcionamento da nossa vida
do espirito. O mesmo ocorre em nossa
vida social. Daí a importância que tem
o fenômeno social perene, em todo e
qualquer tipo de civilização, da rela-
çào entre coexistência e convivência.
Co-existir é viver ao lado do outro.
Con-viver é viver em união com o
outro. Todo progiesso social consiste
precisamente na passagem dessa
co-existència a essa con-vivència. E
onde não há convívio não há socieda-
de digna de ser humanamente vivida.
Ora, tanto a coexistência como a con-
vivência são frutos da limitação reci-

proca de valores. Isto é, da liberdade
de coexistirem, lado a lado, valores
iguais, semelhantes ou opostos.

Tomemos o caso mais flagrante do
caos contemporâneo, o problema da
violência. A violência é o resultado
típico da extrapolação de valores. On-
de há riqueza exagerada, há pobreza
exagerada, isto é miséria. Onde existe
autoridade exagerada, nasce a liber-
dade exagerada. Onde uns têm rique-,
za e poder em excesso, surge fatalmen-
te o instinto de hostilidade natural a
essa extralimitação. E essa hostilida-
de, por sua vez, é medida segundo a
intensidade dessa desproporção. A
passagem da força à violência é uma
conseqüência dessa perda da noção e.
da vigência do conceito de limite. A
própria intensidade do progresso ma-
terial do mundo moderno traz consigo
esse incremento natural das forças ir-
racionais, ou antes, que se tornam
irracionais, exatamente na proporção
da hipertrofia desse chamado progres-
so. O mesmo ocorre em sentido opôs-
to. A negação do progresso é uma
causa táo patente do surto das forças
irracionais, isto é, da violência, como é
a hipertrofia do progresso material. A
violência se manifesta de modo mais
patente ou nas grandes metrópoles ou
nos grandes desertos. Nos lugares on-
de o progresso quantitativo não crês-
ceu na proporção do progresso quali-
tativo. A verdade é sempre uma pro-
porcionalidade. Um dos males mais
patentes da aceleração tecnológica ou
ideológica dos nossos tempos moder-
nos é diminuir ou suprimir, nas cons-
ciências ou nos costumes, esse concei-
to fundamental do limite. Aliás, edu-
car é limitar. Ao passo que instruir'
e'extralimitar.

Esse mesmo progresso material ili-
mitado, que é o orgulho de nossa civili-
zação tecnológica, ou pelo menos fal-
samente tecnológica (pois a verdadei-
ra técnica é uma composição com a
cultura, como a cultura intelectual é
uma composição com a técnica ma-,
nual). esse tipo de progresso extralimi-
tado em suas realizações energéticas
do domínio da natureza, se converte
facilmente na extralimitação da força
pela violência. Pois a força é um bem,
como expressão de vitalidade huma-
na. A violência, um mal, porque conse-
qüència de uma supervitalidade anor-
mal e falsa.

A noção de limite, portanto, na
formação familiar ou escolar de cada

criança é uma noção fundamental e
preliminar, que não se confunde com a
disciplina ou com a autoridade em si.
Pois tanto a disciplina como a autori-
dade, seja na familia como na escola,
onde se formam as novas gerações, só
são valores em si quando autodiscipli-
nados ou autolimitados. Se isso ocorre
na vida educativa e moral de cada
criança ou adulto, o mesmo acontece
na vida econômica. A miséria é uma
causa substancial da violência, não
porque os pobres sejam mais violentos
do que os ricos, mas porque a pobreza
em si é mais violenta do que a riqueza.
Esta tende ã ataraxia, ao conforto, ao
conservantismo, ao respeito às situa-
ções vigentes. Ao passo que a pobreza
tende a reagir, a subverter, a combater
a situaçáo, à procura de situações no-
vas e por meios cada vez menos limita-
dos. À violência dos fins corresponde a
violência dos meios. A riqueza de pou-
cos, em face da pobreza de muitos, é
uma violência e uma extrapolação de
valores, que só pode exasperai- o de-
sencadeamento de forças antitéticas
também extralimitadas e irracionais.
Pois afinal, que é a irracionalidade da
violência senão um desespero em face
da inevitabilidade ou apenas da extra-
limitação das situações econômicas
violentas?

O mesmo ocorre na vida política
sempre que o poder se extralimita e
tende fatalmente, por uma lei de com-
pensaçòes naturais, a promover o apa-
recimento de forças irracionais contra-
rias. O excesso de autoridade provoca
o excesso de liberdade, como o exces-
so de liberdade provoca o excesso de
autoridade. A lei dos vasos comuni-
cantes, em física, tem o seu contrapon-
to em politica.

Porque a verdade é que só o Amor,
o verdadeiro Amor, aquele que tem
por objeto o Bem em si, é o único
absoluto que náo tem limite, por sua
própria natureza, e que por isso mes-
mo é o Absoluto a que todas as nossas
relatividades devem estar sujeitas.

Conhecer e praticar o limite, por-
tanto, para o bem como para o mal,
desde que não seja o exercício do
Amor, pelo puro Amor, é a base de
toda a nossa luta contra a volta ao
Caos. Isto é, contra toda desordem
instituída ou náo. Contra a guerra, a
revolução pela revolução, a impostura,
a negação do Amor, e a proliferação da
licenciosidade, com que a nossa alta e
baixa burguesia estão-se despedindo
da "dolce vita", antes que os alfanges
da violência desçam sobre todas as
cabeças, culpadas ou inocentes.

O problema da violência, portanto,
como fruto concreto dessa extrapola-
ção de todos os valores pela perda ou
contração do conceito e da prática do
Limite, só pode ser resolvido na medi-
da em que os donos do poder e da
riqueza não se decidirem a limitar-se a
si próprios, no seu Poder e na sua
Riqueza, se pretendem evitar que as
vítimas da sua falta de poder e da sua
falta de riqueza, recorram a meios irra-
cionais, como a violência, para cercear
ou agravar situações irracionais. Pois
qualquer que seja o fim da peleja, o
Salmista continuará cantando sobo-
los rios da Babilônia — o abismo cha-
ma o abismo. Só o Amor vence o Caos.

Ot homtr» pritlco», que criem eitor boitorrt»
livrei de quoiiqutt influência* irm-lr-duai»,
•oo cormirr»nl» «cravo» do algum «conomiita
falecido.

John M. Keyrwt
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é aumento de preços.
Qualquer tomada de posiçáo vi-
sando a diminuir o ritmo destes

aumentos deve partir, necessariamen-
te, do conhecimento prático de por
que os preços estáo aumentando. Esta
colocação, apesar de terrivelmente
acaciana, é de uso recente no Brasil.
Todos os planos ou programas de esta-
bilização feitos no passado partiam do
pressuposto teórico que os preços es-
tavam aumentando porque os meios
de pagamento estavam crescendo.

O Programa de Estabilização Mo-
netária (set. 1958/dez. 59) dizia: "Para
reduzir o ritmo de incremento dos pre-
ços é preciso reduzir o incremento dos
meios de pagamento para níveis mais
próximos do incremento médio do
produto real total". O Plano Trienal,
publicado em 31/12/1962 também fica-
va na mesma linha: contenção das
despesas governamentais, limitação
das emissões e contenção do crédito.
O programa de açáo do sucessor do
Prof. Santhiago Dantas, Prof. Carva-
lho Pinto, exposto em 27/09/1963, batia
nas mesmas teclas: contenção de des-
pesas, seleçáo do crédito, aumento da
receita fiscal, etc. Nas declarações que
fez em 24/10/1963, o Prof. Carvalho
Pinto, especificamente, indicou o de-
sequilíbrio orçamentário como a pri-
meira e mais importante fonte da in-
fiação, antes da expansão do crédito e
dos aumentos salariais (Vide APEC: A
Economia Brasileira e suas perspecti-
vas, maio de 1964). Finalmente, encer-
rado o ciclo, o Programa de Ação Eco-
nòmica do Governo, 1964/1966 (PAEG)
dizia, textualmente: (o grifo é meu) "O
combate à inflação deve partir da
progressiva contenção dos déflcits go-
vernamentais. A política de salários
deverá adaptar-se ao compasso da po-
litica monetária, a fim de que os custos
náo aumentem, proporcionalmente,
mais do que a procura. A politica de
crédito às empresas será suficiente-
mente controlada, para impedir os ex-
cessos da inflação da procura".

Os resultados, obviamente, foram
os preços sempre subindo, a inflação
persistindo e, durante muitos perio-
dos, os negócios dificultados e o ritmo
do desenvolvimento abalado, em vir-
tude das restrições e dos "arrochos". O
lucro, fator propulsor à criação de ri-
quezas, em várias épocas, andou até
prescrito.

Houve, inclusive, acho que no início
dos anos 60, uma invasão de "inflacio-
nários". Lembro-me de alguns: "Crédi-
to é inflacionário", "saldos em divisas
são inflacionários", "deságio em letras
de câmbio é inflacionário", "duplicata
é inflàcionária"... Tivemos, até, pes-
soas tachadas de "inflacionárias" (o
presidente Juscelino, se não me enga-
no, foi uma delas...).

A linha mestra do pensamento eco-
nômico que norteou todos estes pia-
nos e programas ou, melhor colocam
do, que vinha servindo de suporte teó-
rico a toda a nossa política econômico-
financeira até 1966, era a chamada
corrente ortodoxa ou, mais especifica-
mente, a célebre "teoria quantitativa
da moeda" (esta teoria será assunto do
próximo artigo), que, infelizmente pa-
ra nós, é obra de economistas defuntos
e já deixou de ser "teoria" há muito
tempo.

A rigor, a primeira vez que tivemos
uma política coerente, no sentido téc-
nico, de combate à inflação, foi no
Governo Costa e Silva, quando, ainda
que pareça incrível, pela primeira vez
na nossa história, procurou-se diag-
nosticar as causas reais dos aumentos
persistentes dos preços, em cada setor
e em cada atividade, para, em cima
dos fatos, sobre o que se passava na
vida real, traçar-se um programa obje-
tivo de ataque a essas causas. Cito,
aqui, um trecho das Diretrizes do Go-
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verno Costa e Silva, divulgado pelo
então Ministro do Planejamento. Dr.
Hélio Beltrão. "A politica de conten-
çâo da inflaçào partirá sempre da in-
vestigação cuidadosa, objetiva e atua-
lizada das causas reais das elevações
dos preços, adotando-se as medidas
recomendáveis em face dos resultados
das investigações". É o óbvio! Mas, na
vida real, é sempre o óbvio que funcio-
na! O resultado prático foi o "milagre
brasileiro": reduziram-se sensivelmen-
te as taxas de inflação e mantiveram-
se, durante todo o periodo, até o flnal
do Governo Mediei, elevadas taxas de
crescimento da renda real.

Houve um hiato ortodoxo (ou mo-
netarista, como queiram) no Governo
Geisel mas. agora, novamente, com o
Prof. Delfim Netto no Planejamento e
o Ministro Hélio Beltrão na Desburo-
cratizaçào, voltamos à terra. O Gover-
no Figueiredo vem concentrando suas
baterias nas causas reais e nas origens
das pressões inflacionárias nos preços.
Voltou-se a controlar diretamente os
aumentos de preços no CIP, o que é
indispensável para atenuar as recicla-
gens. Tabelaram-se os juros. Através
de campanhas específicas, o Governo
vem mobilizando todos os setores em-
presariais para resistirem às altas de
custos nos seus insumos. Até as donas-
de-casa vêm auxiliando a fiscalização
da SUNAB para evitar abusos. Pode-
ria citar, aqui, um elenco enorme de
medidas objetivas visando a conter,
ou a retardar, os aumentos de preços
(isto é, a inflaçào).

Em termos estratégicos, foi dada
prioridade à Agricultura, tentando-se,
com isto, de uma forma ampla, geral e
irrestrita, romper os vícios da baixa
produtividade e os gargalos crônicos
no sistema de comercialização e distri-
buição de alimentos. Enfim, voltamos
à trilha pragmática, a trabalhar sobre
os fatos, no dia-a-dia, enfrentando as
altas cíclicas de preços em todas as
suas frentes e etapas. Mas ainda esta-
mos no começo da batalha, e tanto
trabalhadores, como empresários e po-
líticos precisam ter calma e paciência.

Calma, inclusive, para deixar o Go-
verno trabalhar em paz, pois ainda
existem muitas coisas a serem feitas,
como a revisão de todo o nosso siste-
ma de indexação, que vem funcionan-
do como o principal realimentador da
inflação. Por exemplo: o preço do chu-
chu ou do feijão aumentou porque a
safra foi acidentalmente baixa e, no
ano seguinte, por causa disto, os alu-
guéis sobem! Paciência para permitir
ao Governo fazer as várias' correções
nos preços relativos dos artigos impor-
tados, visando ao reequilíbrio da nos-
sa balança de pagamentos e às modifl-
cações nos preços relativos dos deriva-
dos do petróleo e demais produtos
geradores de energia, para chegarmos
a um equilíbrio eriergético o mais inde-
pendente possível do mundo exterior.

A estrada é longa, mas, isto ê o que
importa, estamos no caminho certo.

Neste inicio de ano, a maxidesvalo-
rizaçáo efetuada no final de 79 e os
sucessivos reajustes dos preços dos
derivados de petróleo (decisões admi-
nistrativas, qtiie nada tèm a ver com a
inflaçào), além dos problemas com as
safras de 1979 (que também nada tèm
a ver com a inflaçào) enfim, as altas
decorrentes destes "problemas de es-
cassez" (que, repito, náo significam"inflaçào", em seu sentido macroeco-
nômico) contribuíram, e muito, para a
elevação do índice do custo de vida.
que variou cerca de 94,7';'c, de maio de
1979 a maio de 1980. É só eliminar, e
isso é um trabalho simples de estatistl-
ca, as altas decorrentes das variações
provocadas ou acidentais nos preços,
como as citadas acima, para verificar-
se que a inflação real neste periodo foi
muito abaixo deste índice.

Existe uma diferença entre o "indi-
ce do custo de vida" e o índice que
mede a perda do poder aquisitivo da
moeda (inflação). Explico: a maxides-
valorização do cruzeiro em relação tio
dólar (ou qualquer outra desvaloriza-
çào cambial) não significa, necessária-
mente, uma desvalorização do cruzei-
ro em relação a si mesmo. Se, por
definição, náo temos divisas para com-
prar a mesma quantidade de dólares e
se, em vez de um "racionamento", o
Governo opta por uma desvalorização
cambial, os dólares ficam relativamen-
te mais caros (em termos reais). Se
chamamos isto de inflação e reajusta-
mos todos os preços internos baseados
nos aumentos dos custos decorrentes
da alta do dólar, o dólar deixa de ficar
caro, pois a relação antiga de preços
relativos volta a se estabelecer, e como
vamos comprá-los se, por definição,
náo temos as divisas suficientes?

O mesmo raciocínio vale para os
reajustes dos preços dos derivados do
petróleo, que foram feitos visando à
diminuição dos seus consumos (logo,
para elevar seus preços relativos) e
vale também para as safras reduzidas
(que geraram aumentos nos preços
dos produtos para adequar a oferta
insuficiente à demanda).

Enfim, considerar que o índice do
custo de vida, ou qualquer outro indi-
ce, que compare os preços de uma
mesma cesta, isto é, de um conjunto
igual de produtos sempre nas mesmas
quantidades, em épocas diferentes,
mede a inflação, é cometer um erro de
conceito. Usar este índice para corrigir
outros preços (como salários, aluguéis,
juros ou quaisquer outros custos) é
fabricar inflação. E vimos fazendo isto
há muito tempo!

A frase de Lord Keynes, citada no
inicio, infelizmente ainda é bastante
atual no Brasil!
Sérgio Valladares Fonioca é «ngenhcuo, «onomiito o
empresário
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OLP confirma ter arma do Brasil
Brasília — "Náo é estranho

que armamentos vendidos a
países árabes surjam mais tar-
de em mãos de forças palesti-
nas", disse ontem o represen-
tante da Organização para a
Ubertaçüo da Palestina no
Otasti, Sr Farid Sawan, ao co-.
mentar noticias divulgadas pe-
lo jornal esquerdista de Beiru-
te, As Safri, segundo o qual a
OLP estaria usando foguetes
X-20 de fabricação brasileira.

O Sr Sawan náo confirmou ou
desmentiu a presença de arma-

mentos brasileiros em máos de
forças palestinas, mas insinuou
que os países árabes - notada-
mente os integrantes da frente
árabe contra o acordo de Camp
David — aludam com frequèn-
cia a OLP, fornecendo-lhe ar-
mas de todos os tipos. Neste
caso, armamentos leves brasi-
leiros podem estar sendo usa-
dos comumente nos conflitos
do Oriente Médio, Já que o Bra-
sil vende armas para a Libia e
para o Iraque, e estes paises sáo
fornecedores da Al-Fatah.

Leia "Gangorra", na pagina 10

Caso Cossiga será reaberto
Roma — O Partido Comunis-

ta Italiano reuniu ontem mais
do que as 318 assinaturas ne-
cessárias no Parlamento para
reabrir o Inquérito sobre o en-
volvimento do Primelro-Minis-
tro democrata-crlstáo Francês-
co Cossiga no caso do terrorista
Marco Donat Cattin. Assina-
ram comunistas, lndependen-
tes de esquerda, neofascistas,
liberais e membros do Partido
Radical e Democracia Proletá-
ria, de extrema-esquerda.

O desarqul vamento do inqué-
rito poderá culminar com o jul-
gamento político do Premier,
acusado de soprar para o pai do
terrorista, o cacique democra-
ta-cristáo Cario Donat Cattin,
que seu filho estava sendo pro-
curado pela morte de um juiz.
Desde entáo é desconhecido o
paradeiro de Marco, do grupo
Prima Linea, que supõe-se es-
tar no estrangeiro.

Polônia julga dissidentes
Varsóvia — Iniciou-se ontem,

em Varsóvia, o julgamento de
dois destacados dissidentes po-
loneses, Miloslan Chojeckl e
Bogdan Brzesiak, ambos pre-
sos em março, acusados de te-
rem roubado um mimeógrafo
de uma empresa estatal. Cho-
jecki, de 31 anos, é o fundador e
diretor da editora clandestina
Nowa, e Brzesiak seu colabora-
dor mais próximo.

A empresa é considerada co-
mo uma das operações de opo-
sição mais bem-sucedidas e efl-
cazes da Polônia. "Tenho certe-
za de que füi preso nào porque
eles pensam que roubei alguma
coisa, mas só para prejudicar a
editora", disse Chojecki, recor-

dando que foi detido várias ve-
zes desde a fundaçào da edi-
tora.

A prisão de Chojecki no dia 24
de março provocou protestos
de dissidentes e intelectuais po-
loneses, com repercussões no
exterior. A Igreja Católica en-
volveu-se também no caso.
quando um templo próximo a
Varsóvia acolheu um grupo de
12 pessoas que protestava con-
tra a detenção de Chojecki fa-
zendo greve da fome. A mãe de
Chojecki, pessoa de prestígio
no Governo e membro do Parti-
do Comunista, enviou um apelo
ao promotor público e seu filho
foi liberado.

Kadhafi pede fim de mortes
Tripoli — O Coronel Moam-

mar Khadafl, lider da Libia, or-
denou ontem a seus comitês
revolucionários que cessem os
assassínios de líbios dissiden-
tes no exterior, mas excluiu
dessa ordem "todos aqueles
traidores que colaboraram com
os regimes do Egito, Israel ou
Estados Unidos", segundo in-
formou a agência líbia Jana.

Na noite de ontem, vários pis-
toleiros dispararam contra dois
libios na Itália, matando um e
ferindo o outro. Quatro exila-
dos libios na Itália e cinco em
Londres, Bonn, Atenas e Beiru-
te foram assassinados nas últi-
mas semanas aparentemente a
mando de Khadafi.

Khadafl disse que os comitês
revolucionários já demonstra-

ram que nenhum inimigo está
seguro em parte alguma do
mundo. "Já está claro para os
inimigos da Revolução que os
hotéis de londres, os bordéis
da Itália ou os clubes noturnos
de Beirute não poderão prote-
gê-los dos comitês revoluciona-
rios", disse Khadafl.

Nos atentados de ontem, um
pistoleiro assassinou um co-
merciante libio na estaçáo fer-
roviária central de Milão e esca-
pou confundindo-se no meio da
multidão. Em Roma, outro li-
bio ficou ferido a bala por um
pistoleiro que gritou "Khadafi,
Khadafi" antes de agredi-lo. O
pistoleiro foi capturado logo de-
pois quando fazia a barba nas
cercanias.

Woshington/UPI
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Carter dançou com Rosalynn em trajes tropicais

Carter vai à festa de "guayabera"

Washington — O Presidente
Jimmy Carter compareceu on-
tem à festa ao ar livre que ofere-
ceu aos membros do Congresso
norte-americano usando uma
guayabera (blusáo estampado
usado geralmente nos trópi-
cos). É a primeira vez que um
Chefe de Estado norte-
americano usa uma camisa des-
te tipo numa recepção na Casa
Branca.

Carter recebeu cerca de 1 mil
convidados que participaram
com suas mulheres da recepção
nos jardins da Casa Branca. A
National Spanisb Television
Network, por outro lado, Infor-
mava ontem que a comunidade
de língua espanhola nos Esta-
dos Unidos já chegou aos 20
milhòes.

Magnesita S.A

C.G.C. MF-19.791.268/O00M7

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
DE INTERESSE PARA O

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.

JUROS DE NOTAS DE CRÉDITO

Comunicamos as pessoas jurídicas investidores em nosso
projeto na área da Sudene que estamos pagando os juros
correspondente ao período de 01/dezembro 79 à 31/maio/80
bem como os referentes aos períodos anteriores, náo recla-
mados.

Para o necessário processamento, os investidores deverão fazer
a entrega de suas notas de crédito nos locais abaixo:

Belo Horizonte — MG Av. Afonso Pena — 928 (Corval S.A.)
Rio de Janeiro — RJ Praça Pio X — 98 — 8o andar.
Sào Paulo — SP Av Paulista, 1754—2° sobreloja
Salvador — BA R. Rubem Berta, 2S0 — Pituba.
Brumado — BA Vila Catiboaba.
Porto Alegre — RS Av. Presid. Franklin Roosevelt. 745 horário
para atendimento: de 9 às 11,30 horas, e de 13,30 às 16.30.
horas.

(P

Exército fracassa
em golpe contra o
regime de Khomeiny

Teerà — Uma conspiração para derrubar o regime
do ayatollah Khomeiny foi desbaratada, anunciou o
chefe do Tribunal Revolucionário do Exército do Irà
(uma seção das cortes islâmicas criadas depois da Revo-
lução), hojatolisla Rey Shahri. Em Teerã, mais de 300
pessoas ficarem feridas, em violentas lutas de rua entre
extremistas religiosos (hezbotlahis, e progressistas (mu-
jahedin),

O objetivo dos consplradores da unidade do Exerci-
to em Plranshrhr, no Curdistào, perto da fronteira com o
Iraque, era restaurar a monarquia, recolocando o Xá
Reza Pahlavi no Poder. Usando o codinome Grupo
Eliminação, os golpistas — liderados por oficiais de alta
patente — haviam projetado provocar uma rebelião
geral no Curdistào, onde as Forças Armadas vèm massa-
crando os autonomistas curdos.

Reassumir
"Os membros desta rede foram desmacarados pelo

pessoal das Forças Armadas que demonstraram, mais
uma vez, sua fidelidade ao ayatollah Khomeiny e à
Revolução Islâmica", comentou a Rádio de Teerà, ao
anunciar que os 12 agentes "contra-revolucionários"
foram presos e serão julgados pelo Tribunal Revolucio-
nário do Exército, na semana que vem, mas sem acres-
centar detalhes.

Entrevistado pela agência de notícias Italiana
ANSA, o hojatolislã Rey Shahri revelou, entretanto, que
seis membros do Grupo Eliminação eram: um major, um
capitão, três oficiais subalternos e um sargento. Infor-
mou que os golpistas pretendiam fazer Shapour Bakh-
tiar reassumir suas funções de Premeiro-Miiüstro, cargo
que ocupava antes do regresso do ayatollah Khomeiny
ao Irã.

Explicou que, depois de dois anos, iriam então
realizar um referendo para que o povo escolhesse entre a
monarquia e a república, promovendo em seguida o
retorno do Xá Reza Pahlavi ao pais. Os presos teriam
tido contato com o General Gholam Hosseln Oveissl, ex-
Comandante do Estado-Maior das Forças Armadas,
durante o regime do Xá, e com o líder do Partido
Democrático do Curdistào Iraniano — PDKI, Abdul
Rahman Ghassemlou.

As lutas de rua começaram ontem, nas proximlda-
des do Estádio Tajti, onde os mujahedin pretendiam
realizar uma manifestação. Os radicais religiosos ataca-
ram. então, a pedradas os manifestantes, que revidaram,
obrigando a intervenção dos Guardas Revolucionários,
que atiraram para o alto, a fim de saparar os dois grupos.

O conflito degenerou e durou várias horas, deixando
uma dezena de carros Incendiados e mais de 80 pessoas
feridas a bala, entre os 300 socorridos numa enfermaria
improvisada pelos progressistas dentro do estádio. Os
manifestantes permaneceram cercados pelos radicais
religiosos, dentro do estádio, e só puderam abandonai- o
local, com a proteção da Guarda da Revolução, que
dispersou os atacantes.

Kreisky diz que há um
plano para os reféns

Estocolmo e Oslo — O Chanceler da Áustria, Bruno
Kreisky, revelou ontem a existência de um plano de traba-
lho para conseguir a libertação dos reféns norte-americanos
no Irã, segundo a agência de notícias sueca T.T. Disse que o
plano nâo está acabado, mas que foi tratado durante a
reuniáo que teve, em Oslo, com o Chanceler do Irá, Sedegh
Ghotbzadeh.

Em Oslo, depois de se reunir com o ex-Chanceler da
Alemanha Ocidental, Willy Brandt, e com o secretário-geral
do Partido Socialista Operário Espanhol, Felipe Gonzalez,
Ghotbzadeh negou que os reféns possam ser libertados
rapidamente em conseqüência das suas atuais conversações
com os dirigentes da Internacional Socialista.

"Vim simplesmente para expor a posiçáo de meu Gover-
no e nâo para acelerar a libertação dos reféns", desmentiu o
Chanceler iraniano, reconhecendo, no entanto, que seus
contatos "francos e abertos" com os dirigentes socialistas
contribuem para uma "melhor compreensão" das posições
tanto do Irã quanto dos Estados Unidos.

Disse que seu Gabinete está preparando uma ampla
documentação sobre os reféns, que será apresentada ao
Parlamento do Irá para que possa adotar uma decisão "o
mais rápido possível". Disse ainda esperar que uma defini-
ção sobre o assunto possa ser adotada no "próximo mès".

Na entrevista que concedeu à cadeia de televisão norte-
americana NBC, afirmou que "Imediatamente depois da
eleição do presidente do Parlamento e da instalação do
Governo, o problema dos reféns será a primeira questáo a
ser abordada". Indagado sobre se Khomeiny "aconselhará o
Parlamento a tomar um determinado tipo de posiçáo",
limitou-se a reconhecer que, "se ele fizer isso, será um fator
determinante".

Comentou a necessidade de determinar com precisão a
participação dos Estados Unidos nos "crimes" cometidos
durante o regime do Xá Reza Pahlavi. "Se os Estados
Unidos aceitarem a criaçáo de uma comissáo investigadora
sobre este tema, isto saneará consideravelmente o ambiente
e a crise poderia ser resolvida rapidamente", assegurou.

Teerã detém e expulsa
diplomatas iraquianos

Teerã — Dois diplomatas Iraquianos foram presos, na
noite de quarta para quinta-feira, na Capital do Irá, quando
recebiam "documentos", e, depois de serem levados à Chan-
celaria iraniana, foram expulsos do pais, anunciou ontem a
Rádio de Teerá. Também informou que como represália, o
Iraque prendeu em suas casas dois diplomatas iranianos,
levando-os para prisões, onde foram espancados e, em
seguida, expulsos do pais.

Durou mais de sete horas o combate entre forças irania-
nas e iraquianas, na noite de quarta-feira, perto da cidade de
Shalmash, na província iraniana de Jooramshahr, causando
a morte de dois e ferimentos em outros dois Guardas
Revolucionários e policiais de fronteira, informou a agência
de noticias iraniana Pars. Em outro combate, na fronteira
com o Iraque, morreram mais dois Guardas Revoluciona-
rios, segundo a Rádio de Teerã.

A luta anunciada pela Rádio foi na localidade de Saran-
cheh, a oeste da cidade de Awaz, e os iraquianos teriam
iniciado o ataque em que"sofreram grandes perdas". Quan-
to a expulsão dos diplomatas iranianos, a Chancelaria
apresentou veemente protesto ao Encarregado de Negócios
do Iraque, justificando que a prisão e espancamento "con-
trariam todos os princípios humanos e internacionais e as
relações diplomáticas".

URSS nega aumento de
tropas na fronteira

Moscou — As autoridades soviéticas negaram que te-
nham aumentado suas forças militares estacionadas ao
largo da fronteira com o Irá, segundo fontes da agência de
notícias norte-americana AP. Mas viajantes ocidentais, pro-
cedentes da região, disseram em Moscou ter visto um novo
aeródromo e centenas de caminhões do Exército vermelho,
a cerca de 130 quilômetros ao Norte da fronteira.

Indicaram que a recém-construida instalação militar
fica a meia hora de carro a Oeste de Baku, Capital do
Azerbaijão soviético, que tem fronteira com o Noroeste do
Irã, ao largo da costa ocidental do Mar Cáspio, região rica
em petróleo. Segundo especialistas militares ocidentais, as
descrições feitas permitem entender que os soviéticos cons-
truiram apressadamente uma nova e importante base de
operações.

Os especialistas desconheciam até agora a existência
dessa base militar soviética, que — segundo os viajantes—é
formada de numerosas barracas de campanha e equipamen-
tos de comunicações. Explicaram que a vigilância eletrôni-
ca de rotina que o Ocidente realiza na fronteira soviética seconcentra nas zonas em que se sabe que os soviéticos
operam postos avançados.

O novo aeródromo perto de Baku não figurava entre os
postos conhecidos, concluíram as fontes, admitindo que as
atuais versões dos viajantes se enquadram em outras feitas
recentemente, apontando uma atividade militar fora do
comum na região, como vôos de cargueiros e de aviões
modernos russos que nunca haviam sido vistos sobre o
Azerbaijão.

Carter e dirigentes europeus
irão aos funerais de Ohira

Anilde Werneek
CofrMporcUnt*

Tóquio — O Presidente Jim-
my Carter e os Chefes de Go-
verno europeus que participa-
ráo da conferéncia de cúpula
em Veneza deverão compare-
cer aos funerais oficiais do Pre-
mier Masaynsni Ohira, Infor-
maram fontes do Governo ja-
ponès. Os dirigentes dos sete
países mais industrializados
do Ocidente, provavelmente,
virão para o Japão diretamen-
te da Itália, a tempo de assisti-
rf m a cerimonia marcada para
lot.ii depois das tleições do dia
22.

Hoje, sera realizado um ato
religioso cristão, na residência
particular do falecido Premier,
no bairro de Setagaya, em T6-
quio.•Seráo convidados apenas pa-
rentes e amigos muito íntimos.
Ohira converteu-se ao cristia-
nismo na juventude e perten-
cia á seita protestante Servi-
ços de Jesus.

BUQUÊ

Representantes diplomáti-
cos de diversos paises foram
ontem à tarde à residência ofl-
ciai do Primeiro-Ministro
apresentar condolências. O
Embaixador americano Mike
Mansfleid visitou também a re-
sidência particular de Ohira,
depositando um buquê de fio-
res em frente a seu retrato. Os
Embaixadores da China, Fu
Hao, e da União Soviética, Di-
mitri Polyanski, comparece-
ram à mansão de Nagatacho
acompanhados de vários de
seus assessores diplomáticos.

Em Pequim, autoridades chi-
nesas destacaram a grande
contribuição do falecido Pre-
mier, quando ocupava o posto
de Ministro do Exterior, para a
normalização dos laços entre
os dois países. E disseram ser
uma grande surpresa o seu fa-
lecimento, ocorrido poucas se-
manas após a visita do Premier
Hua Guofeng a Tóquio. O Pre-
sidente das Filipinas, Ferdi-
nando Marcos, afirmou que os
serviços prestados por Ohira à
frente da Chancelaria japonesa
e, mais tarde, á frente do Go-
verno fortaleceram imensa-
mente a cooperação entre o Ja-
pão e os membros da Associa-
ção das Nações do Sudeste
Asiático (Asean).

O Ministro de Relações Exte-
riores, Saburo Okita, será o
chefe da delegação japonesa
que participará da reunião de
cúpula das sete nações mais
industrializadas do Ocidente,
nos dias 22 e 23 em Veneza.
Ainda ontem, o Premier interi-
no Masayoshi Ito enviou men-
sagem aos Governos dos outros
seis paises — Estados Unidos,
Canadá, Alemanha Ocidental,
França, Itália e Grã-Bretanha
— e ao presidente da comissáo
da Comunidade Econômica
Européia, fazendo uma cônsul-
ta neste sentido. De acordo
com informação divulgada em
Tóquio, os Estados Unidos já
teriam concordado, o que é
considerado como formador de
uma tendência a ser seguida
pelos demais parceiros.

Deste modo, Okita participa-
ria das conversações infor-
mais, normalmente reservadas
aos Chefes de Estado, durante
o café da manhã e o almoço. Os
demais encontros sào abertos
aos Ministros que integram ca-
da delegação. Além de Okita, o
Japão mandará os Ministros
das Finanças, Noboru Takcshi-
ta, e da Indústria e do Comer-
cio Internacional, Yoshilakc
Sasaki.

Okita disse ontem à noite
que não terá problemas em
suas reuniões com os Chefes de
Estado, pois está familiarizado
com os pensamentos do faleci-
do Premier Masayoshi Ohira.
Em sua opiniáo, não seria inte-
ressante para o Japão nem pa-
ra seus parceiros que não hou-
vesse a presença de um repre-
sentante japouês nas conversa-
ções de alto nivel.

O Governo informou que o
Premier interino, Masayoshi
Ito, náo poderá ir a Veneza,
pois terá de estar presente nos
últimos dias da campanha pa-
ra o pleito do dia 22.

EUA sentem perda
de aliado valioso

Washington — A morte de Ma-
sayoshi Ohira deixou o Presi-
dente Jimmy Carter "profun-
damente comovido". Em tele-
gramas à familia e ao Governo
de Tóquio, destacou que os Es-
tados Unidos ''perderam um
querido amigo e aliado valiso-
so", e o Japáo, "um grande es-
tadista".

"A grande amizade e aliança
que unem Japáo c Estados Uni-
dos, em favor das quais o Pre-
mier Ohira deu grandes contri-
buiçóes, continuarão intactas
como antes, mas todos sentire-
mos a falta desse querido ami-
go, aliado valoroso e valioso
interlocutor", afirmou Carter,
que deveria encontrar-se com
Ohira na reuniáo de cúpula dos
países industrializados, em Ve-
neza.

O Secretário-Geral da ONU,
Kurt Waldheim, declarou on-
tem que "a perda será lamenta-
da não apenas no Japão, ao
qual serviu como esmero, mas
em toda a comunidade interna-
cional". O Primeiro-Ministro
do Canadá, Pierre Trudeau,
que também deveria encon-
trar-sc com Ohira em Veneza,
também ressaltou o papel de
Ohira como estadista mundial.

Em mensagem enviada ao
Premier interino Masayoshi
Ito, a Chefe de Governo brita-
nica. Margaret Thatcher. disse
que "a sabedoria c longa expe-
riéncia de Ohira farão muita
falta. Sob seu comando, o Ja-
pão passou a desempenhar um
papel cada vez mais importan-
te nas questões mundiais, e os
laços entre nossos paises saí-
ram fortalecidos. Estava ansio-
sa para vê-lo novamente em
Veneza".
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O caixão de Ohira leva a cruz da seita protestante Servos de Jesus

Divisão no PLD preocupa empresários
Tóquio — (do corresponden-

te) — O empresariado japonês,
através de seus mais destaca-
dos lideres, recomendou ontem
aos dirigentes do Partido Libe-
ral Democrata, situacionista,
que esqueçam suas divergèn-
cias e trabalhem pela unifica-
ção do Partido. Os vários pro-
nunciamentos, todos no mesmo
sentido e em tom de advertèn-
cia, afirmavam que, se náo hou-
ver solidariedade, o Partido
perderá as eleições do dia 22,
levando o país a uma situaçáo
dificil.

Segundo os empresários, en-
quanto náo houver estabilida-
de politica. nào se terá uma
normalidade econômica, prin-
cipaimente num momento em
que o país enfrento uma série
de dificuldades provocadas, em
grande parte, pelas incertezas
quanto à produção e aos preços
do petróleo. Diante destas cir-
cunstáncias, prevê-se que o Ja-
pão terá de desacelerar o cresci-
mento de sua c-conõmia no se-
gundo semestre deste ano, tor-
nando necessário o estabeleci-
mento de condições que facili-
tem a superação da fase.

COALIZÃO

Masayoshi Ito. Chefe da Casa
Civil no Gabinete Ohira, assu-
miu ontem as funções, de Pre-
mier, interinamente, até que
seja escolhido oficialmente o
novo Chefe do Govemo. Mas
isto só ocorrerá depois das
eleições do próximo dia 22, de
cujos resultados depende o Par-
tido Liberal Democrata para
continuar no Poder.

O nome a ser escolhido entáo
perde-se na mesma imprecisão
que envolve agora qualquer
previsão que se faça sobre o
comportamento do eleitorado
no pleito, de certo, só se tem no
momento o fato de que o Japáo
dificilmente deixará de ter um
Governo conservador, mas
quem vai liderá-lo pode ser es-
colhido entre pelo menos sete
nomes.

Sáo várias as circunstâncias
levantadas pelos comentaristas
politicos japoneses para deter-

minar quem pode ser o novo
Primeiro-Ministro. A primeira
delas é que o PLD vença as
eleições, para prescindir da for-
mação de um Gabinete de coa-
lizâo com outras forças riireitis-
tas. Foi esta a razáo que levou
ontem a direcáo do Partido a
exigir o flm das rivalidades en-
tre as várias facções por achar
que a vitória só virá com a
reunificação. Mas a morte do
Primeiro-Ministro Masayoshi
Ohira náo deixou de ser consi-
derada um fator que pode in-
fliâr favoravelmente no desem-
penho do grupo nas eleições,
atraindo as simpatias popu-
lares.

Esta acertado que só depois
do pleito o Partido decidirá se
vai escolher um Primeiro-
Ministro para apenas concluir o
mandato de Ohira, que termi-
naria a Io de dezembro, ou se
iniciará um novo periodo de
dois anos à frente do Partido e
do Governo. Ohira foi eleito
presidente do Partido, derro-
tando o ex-Premier Takeo Fu-
kuda, em dezembro de 1978, e
se esperava que concorresse à
reeleição em dezembro pró-
ximo.

Para um mandato-tampão, os
nomes de Fukuda, do também
ex-Premler Takeo Miki e dos
ex-Presidentes da Câmara, Shi-
gesaburo Maeo e Hirokichi Na-
dao, sào considerados os mais
prováveis. Mas se o Partido op-
tar por um mandato definitivo,
os favoritos seriam Yasuhiro
Nakasone — com maiores pos-
slbilidades — Toshio Komoto e
Kiichi Miyazawa. Tudo depen-
deria também — e esta é a
razáo da indefinição sobre o fu-
turo quadro dirigente do Japáo
— de uma composição entre as
várias facções do PLD, agora
aparentemente reconciliadas
apenas para fins eleitorais.

A nào ser que prevaleça a
iniciativa de membros mais jo-
vens do Partido, que já procla-
mam a necessidade de um reju-
venescimento da liderança —
que significaria o rompimento
das atuais delimitações faccio-
nais — o novo Primeiro-
Ministro terá de surgir com o

apoio 'to gnipo que manda ago-
ra no PLD a aliança Ohira-
Kakuei Tanaka Sem os votos
destas duas correm es. mnguém
se elegera presidente do Par-
tido

O Japáo não parou com a
morte de Ohira. Ontem foi um
dia como qualquer outro de
meio de semana, funcionando
bancos, repartições publicas,
comercio, Indústria, escolas e
casas de diversões. Apenas a
bandeira japonesa hasteada a
meio-pau, nos prédios públicos,
indicava que o país estava de
luto. Emissoras de rádio e tele-
visão mantiveram sua progra-
mação normal, só alterando
com ligeiros flashes de trans-
missão direta do hospital Tora-
nomon, onde o Premier mor-
reu, e de sua residência, no bair-
ro de Setaga.ya. onde o corpo
está sendo velado. Foram man-
tidos os jogos do campeonato
nacional de beisebol.

A noticia foi conhecida em
todo o pais às 7h da manhã —
pouco mais rte uma hora depia
da morte - no primeiro noticia-
rio das emissoras de televisão,
religiosamente assistido por to-
dos os japoneses, enquanto to-
mam o desjejum. Mas ninguém
ficou em casa. Os trens e me-
trôs rodaram cheios como sem-
pre, no período do rush mati-
nal. Náo se observava nenhum
indício de que a população sen-
tia o impacto da perda do Pre-
mier; pelas ruas, camionetas
com alto-falantes continuaram
proclamando as virtudes de
candidatos às eleições para a
Câmara e o Senado no dia 22.

Foi também com quase total
indiferença que reagiram a Boi-
sa de Valores e o mercado de
câmbio. Na Bolsa, a média Dow
Jones caiu pouco mais de 11
ienes, o que não foi considerado
anormal pelos corretores. Hou-
ve apenas ligeira retração nas
compras. O iene voltou a cair
em relação ao dólar, refletindo
uma tendência jâ veriricada na
véspera; mesmo assim, o decli-
nio foi de apenas 50 centavos,
com a moeda americana fe-
chando a 218,20 ienes.

l
Fukuda, o

técnico
~N

Arquivo

Takeo Fukuda
Mestre em go — O antigo jogo de

xadrez chinês —formado em Direüo pela
aristocrática Universidade Imperial de
Tóquio e conhecido por sua grande tena-
cidade e capacidade de trabalho, Takeo
Fukuda é um técnico em problemas eco-
nómico-financeiros. MuUos a ele atri-
buem a principal responsabilidade de ter
transformado o Japão, passando-o de
um pais excessivamente voltado a si
próprio para uma nação moderna, com
umà sociedade afluente mais aberta ao
mundo externo.

Em 1950, quando trabalhava no Mi-
nistério da Fazenda, Fukuda foi acusado
de participar de um caso de recebimento
de suborno — o escândalo conhecido
como Shoioa Denko, no qual vários fun-
cionários piiblicos estiveram envolvidos
(a prática de suborno era comum nos
tempos difíceis que se seguiram à derro-
ta japonesa na Segunda Guerra Mun-
dial). Processado, Fukuda deixou o em-
prego e. passou dois anos tentando pro-
var sua inocência; em 1952 foi absolvido.
Nesse meio tempo, entrou para a política
e naquele mesmo ano elegeu-se para a
Câmara dos Deputados.

Reeleito desde entáo, tornou-se Minis-
tro áa Agricultura em 1959, presidente
do departamento de politica externa do
Partido Liberal Democrático em 1960,
Ministro da Fazenda em 1965 e novamen-
te em 1968. Durante o Governo Eisaku
Sato H964-1972I ocupou também a chefia
do Ministério áo Exterior. Vice-Premier
durante o Governo Takeo Miki H974-
19761, Fukuda a este sucedeu, mas re-
nunciou em novembro de 1978, ao ser
derrotado nas eleições primárias para a
presidência do PLD. Foi substituído por
Masayoshi Ohira.

Miki, o
político

Atquivo

É1 
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Takeo Miki
Takeo Miki passou dois turbulentos

anos a frente do Governo. Ascendeu a
essa posiçáo em dezembro de 1974, no
bojo de um escâtuialo sobre a origem da
fortuna pessoal do então Premier Ka-
kuei Tanaka e que o obrigara a renun-
ciar. Dois anos depois, Miki também re-
nunciou devido a impossibilidade de so-
lucionar os graves problemas polüicos e
econômicos pelos quais passava o
Japão.

Como Primeiro-Ministro, Miki teve de
enfrentar as repercussões do escândalo
Lockheed — que veio á lona no começo
de 1976, envolvendo seriamente o nome
do ex-Premier Tanaka — o que lhe ais-
tou muitos dividendos políticos. O empe-
nho de Miki em esclarecer o questão
provocou descontentamento em diversos
membros do Governo.

Por ter procurado cuidar mais da
política, Miki incompatibüizou-se tam-
bém com as classes empresariais, susten-
táculo econômico do seu Partido Liberal
Democrático (PLD). A recessão, entáo
experimentada pelo país. náo foi debela-
daea inflação prosseguiu em nível rela-
tivamente alto. Além disso. Miki agravou
o descontentamento de círculos impor-
tantes, ao empunhar a bandeira da Opo-
sição, de revisar a lei antimonopólio, de
modo a torná-la mais eficiente na defesa
do interesse geral, contra os abusos dos
grandes grupos económicos-financeiros.

Em novembro de 1976, o Vice-Premier,
Takeo Fukuda, líder de uma das facções
mais conservadoras do PLD, rompeu pu-
blicamente com Miki, renunciando a seu
cargo. Sua decisáo precipitou a crtse na
cúpula do Partido, culminando com a
renúncia de Miki, um mès mais tarde.
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OLP confirma ter arma do Brasil
Brasília — "Nào é estranno

que armamentos vendidos a
países érabee surjam mais tar-
de em máos de forças palesti-
nas", disse ontem o represen-
tante da Organização para a
Libertação da Palestina no
Brasil, Sr Farld Sawan, ao co-.
mentar notícias divulgadas pe-
lo jornal esquerdista de Beira-
te, As Safri, segundo o qual a
OLP estaria usando foguetes
X-20 de fabricação brasileira.

O Sr Sawan náo confirmou ou
desmentiu a presença de arma-

mentos brasileiros em mãos de
forças palestinas, mas insinuou
que os países árabes — notada-
mente os integrantes da frente
árabe contra o acordo de Camp
David — ajudam com freqüèn-
cia a OLP, fornecendo-lhe ar-
mas de todos os tipos. Neste
caso, armamentos leves brasi-
leiros podem estar sendo usa-
dos comurnente nos conflitos
do Oriente Médio, já que o Bra-
sil vende armas para a Libia e
para o Iraque, e estes paises sáo
fornecedores da Al-Fatah.

Leia "Gangorra", na página 10

Caso Cossiga será reaberto
Roma — O Partido Comunis-

ta Italiano reuniu ontem mais
do que as 318 assinaturas ne-
cessárias no Parlamento para
reabrir o inquérito sobre o en-
volvimento do Primelro-Minis-
tro democrata-cristáo Francês-
co Cossiga no caso do terrorista
Marco Donat Cattin. Assina-
ram comunistas, lndepcnden-
tes de esquerda, neofascistas,
liberais e membros do Partido
Radical e Democracia Proletá-
ria, de extrema-esquerda.

O desarquivamento do inqué-
rito poderá culminar com o Jul-
gamento político do Premier,
acusado de soprar para o pai do
terrorista, o cacique democra-
ta-cristáo Cario Donat Cattin.
que seu filho estava sendo pro-
curado pela morte de um Juiz.
Desde entáo é desconhecido o
paradeiro de Marco, do grupo
Prima Linea, que supõe-se es-
tar no estrangeiro.

Polônia julga dissidentes
Varsovia — Iniciou-se ontem,

em Varsovia, o julgamento de
dois destacados dissidentes po-
loneses, Miloslan Chojecki e
Bogdan Brzesiak, ambos pre-,
sos em março, acusados de te-
rem roubado um mimeógrafo
de uma empresa estatal. Cho-
jecki, de 31 anos, é o fundador e
diretor da editora clandestina
Nowa, e Brzesiak seu colabora-
dor mais próximo.

A empresa é considerada co-
mo uma das operações de opo-
sição mais bem-sucedidas e efi-
cazes da Polônia. "Tenho certe-
za de que fui preso nào porque
eles pensam que roubei alguma
coisa, mas só para prejudicar a
editora", disse Chojecki, recor-

dando que foi detido várias ve-
zes desde a fundação da edi-
tora.

Kadhafi pede fim de mortes
Tripoli — O Coronel Moarn-

mar Khadafi, lider da Líbia, or-
denou ontem a seus comitês
revolucionários que cessem os
assassinios de libios dissiden-
tes no exterior, mas excluiu
dessa *ordem "todos aqueles
traidores que colaboraram com
os regimes do Egito, Israel ou
Estados Unidos", segundo in-
formou a agência libia Jana.

Na noite de ontem, vários pis-
toleiros dispararam contra dois
libios na Itália, matando um e
ferindo o outro. Quatro exila-
dos libios na Itália e cinco em
Londres, Bonn, Atenas e Beiru-
te foram assassinados nas últi-
mas semanas aparentemente a
mando de Khadafi.

Khadafi disse que os comitês
revolucionários já demonstra-

ram que nenhum inimigo está
seguro em parte alguma do
mundo. "Já está claro para os
inimigos da Revolução que os
hotéis de Londres, os bordéis
da Itália ou os clubes noturnos
de Beirute nào poderào prote-
gè-los dos comitês revoluciona-
rios", disse Khadafi.

Nos atentados de ontem, um
pistoleiro assassinou um co-
merciante líbio na estaçáo fer-
roviária central de Milão e esca-
pou conftmdlndo-se no meio da
multidão. Em Roma, outro li-
bio ficou ferido a bala por um
pistoleiro que gritou "Khadafi,
Khadafi" antes de agredi-lo. O
pistoleiro foi capturado logo de-
pois quando fazia a barba nas
cercanias.
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Carter dançou com Rosalynn em trajes tropicais

Nicarágua convidará Carter
Manágua — A Nicarágua con-

vidará o Presidente dos Esta-
dos Unidos, Jimmy Carter para
as comemorações do primeiro
aniversário da revoluçáo sandi-
nista, 19 de julho.

O secretário de Imprensa da
Junta de Governo, Manuel Es-
pinosa anunciou que uma dele-
gação nicaragüense viajará a
Washington e outras Capitais,
inclusive Havana, para convi-
dar Chefes de Estado e Gover-
no de paises amigos para a co-
memoraçâo do primeiro ano da
queda de Anastácio Somoza.

O Presidente Jimmy Carter
compareceu ontem à festa ao ar
livre que ofereceu aos membros

do Congresso norte-americano
usando uma guayabera (blusâo
estampado usado geralmentenos trópicos). É a primeira vez
que um Chefe de Estado norte-
americano usa uma camisa des-
te tipo numa recepção na Casa
Branca.

Carter recebeu cerca de 1 mil
convidados que participaram
com suas mulheres da recepção
nos Jardins da Casa Branca. A
National Spanish Television
Network, por outro lado, infor-
mava ontem que a comunidade
de língua espanhola nos Esta-
dos Unidos já chegou aos 20
milhões.
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
DE INTERESSE PARA O

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.

JUROS DE NOTAS DE CRÉDITO

Comunicamos as pessoas jurídicas investidores em nosso
projeto na área da Sudene que estamos pagando os juros
correspondente ao período de 01 /dezembro/79 à 31/maio/80
bem como os referentes aos períodos anteriores, não recla-
mados.

Para o necessário processamento, os investidores deverão fazer
a entrega de suas notas de crédito nos locais abaixo:

Belo Horizonte — MG Av. Afonso Pena — 928 (Corval S A)
Rio de Janeiro — RJ Praça Pio X — 98 — 8° andar.
São Paulo — SP Av.' Paulista, 1754 - 2o sobreloja
Salvador — BA R. Rubem Berta. 280 — Piiuba.
animado - BA Vila Catiboaba.
Porto Alegre — RS Av. Presid. Franklin Roosevelt. 745 horário
para atendimento: de 9 às 11,30 horas e de 13.30 as 16,30
horas
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Exército fracassa
em golpe contra o
regime de Khomeiny

Teerá — Uma conspiração para derrubar o regime
do ayatollah Khomeiny foi desbaratada, anunciou o
chefe do Tribunal Revolucionário do Exército do Irá
(uma seção das cortes islâmicas criadas depois da Revo-
lução). hojatolislá Rey Shahri. Em Teerã, mais de 300
pessoas ficaram feridas, em violentas lutas de rua entre
extremistas religiosos (hezbollahis) e progressistas (mu-
jahedin).

O objetivo dos conspiradores da unidade do Exerci-
to em Piranshrhr, no Curdistào, perto da fronteira com o
Iraque, era restaurar a monarquia, recolocando o Xá
Reza Pahlavi no Poder. Usando o codinome Grupo
Eliminação, os golpistas — liderados por oficiais de alta
patente - haviam projetado provocar uma rebelião
geral no Curdistào, onde as Forças Armadas vêm massa*
crando os autonomistas curdos.

Reassumir
"Os membros desta rede foram desmacarados pelo

pessoal das Forças Armadas que demonstraram, mais
uma vez, sua fidelidade ao ayatollah Khomeiny e à
Revoluçáo Islâmica", comentou a Rádio de Teerã, ao
anunciar que os 12 agentes "contra-revolucionários"
foram presos e seráo julgados pelo Tribunal Revolucio-
nário do Exército, na semana que vem, mas sem acres-
centar detalhes.

Entrevistado pela agência de notícias italiana
ANSA, o hojatolislà Rey Shahri revelou, entretanto, que
seis membros do Grupo Eliminação eram: um major, um
capitão, três oficiais subalternos e um sargento. Infor-
mou que os golpistas pretendiam fazer Shapour Bakh-
tiar reassumir suas funções de Premeiro-Mimstro, cargo
que ocupava antes do regresso do ayatollah Khomeiny
ao Irã.

Explicou que, depois de dois anos, iriam entáo
realizar um referendo para que o povo escolhesse entre a
monarquia e a república, promovendo em seguida o
retorno do Xá Reza Pahlavi ao país. Os presos teriam
tido contato com o General Gholam Hossein Oveissi, ex-
Comandante do Estado-Maior das Forças Armadas,
durante o regime do Xá, e com o líder do Partido
Democrático do Curdistào Iraniano — PDKI, Abdul
Rahman Ghassemlou.

As lutas de rua começaram ontem, nas proximida-
des do Estádio Tajti, onde òs mujahedin pretendiam
realizar uma manifestação. Os radicais religiosos ataca-
ram, então, a pedradas os manifestantes, que revidaram,
obrigando a intervenção dos Guardas Revolucionários,
que atiraram para o alto, a flm de saparar os dois grupos.

O conflito degenerou e durou várias horas, deixando
uma dezena de carros incendiados e mais de 80 pessoas
feridas a bala, entre os 300 socorridos numa enfermaria
improvisada pelos progressistas dentro do estádio. Os
manifestantes permaneceram cercados pelos radicais
religiosos, dentro do estádio, e só puderam abandonar o
local, com a proteção da Guarda da Revolução, que
dispersou os atacantes.

Kreisky diz que há um
plano para os reféns

Estocolmo e Oslo — O Chanceler da Áustria, Bruno
Kreisky, revelou ontem a existência de um plano de traba-
lho para conseguir a libertação dos reféns norte-americanos
no Irã, segundo a agência de notícias sueca T.T. Disse que o
plano nâo está acabado, mas que foi tratado durante a
reuniào que teve, em Oslo, com o Chanceler do Irá, Sedegh
Ghotbzadeh.

Em Oslo, depois de se reunir com o ex-Chanceler da
Alemanha Ocidental, Willy Brandt, e com o secretário-geral
do Partido Socialista Operário Espanhol, Felipe González,
Ghotbzadeh negou que os reféns possam ser libertados
rapidamente em conseqüência das suas atuais conversações
com os dirigentes da Internacional Socialista.

"Vim simplesmente para expor a posiçáo de meu Gover-
no e náo para acelerar a libertaçào dos reféns", desmentiu o
Chanceler iraniano, reconhecendo, no entanto, que seus
contatos "francos e abertos" com os dirigentes socialistas
contribuem para uma "melhor compreensão" das posições
tanto do Irá quanto dos Estados Unidos.

Disse que seu Gabinete está preparando uma ampla
documentação sobre os reféns, que será apresentada ao
Parlamento do Irá para que possa adotar uma decisáo "o
mais rápido possível". Disse ainda esperar que uma defini-
çáo sobre o assunto possa ser adotada no "próximo mês".

Na entrevista que concedeu à cadeia de televisão norte-
americana NBC, afirmou que "imediatamente depois da
eleição do presidente do Parlamento e da instalação do
Govemo, o problema dos reféns será a primeira questáo a
ser abordada". Indagado sobre se Khomeiny "aconselhará o
Parlamento a tomar um determinado tipo de posição",
limitou-se a reconhecer que, "se ele fizer isso, será um fator
determinante".

Comentou a necessidade de determinar com precisão a
participação dos Estados Unidos nos "crimes" cometidos
durante o regime do Xá Reza Pahlavi. "Se os Estados
Unidos aceitarem a criação de uma comissão investigadora
sobre este tema, isto saneará consideravelmente o ambiente
e a crise poderia ser resolvida rapidamente", assegurou.

Teerã detém e expulsa
diplomatas iraquianos

Teerà — Dois diplomatas iraquianos foram presos, na
noite de quarta para quinta-feira, na Capital do Irá, quando
recebiam "documentos", e, depois de serem levados à Chan-
celaria iraniana, foram expulsos do pais, anunciou ontem a
Rádio de Teerá. Também informou que como represália, o
Iraque prendeu em suas casas dois diplomatas iranianos,
levando-os para prisões, onde foram espancados e, em
seguida, expulsos do pais.

Durou mais de sete horas o combate entre forças irania-
nas e iraquianas, na noite de quarta-feira, perto da cidade de
Shalmash, na província iraniana de Jooramshahr, causando
a morte de dois e ferimentos em outros dois Guardas
Revolucionários e policiais de fronteira, informou a agência
de noticias iraniana Pars. Em outro combate, na fronteira
com o Iraque, morreram mais dois Guardas Revoluciona-
rios, segundo a Rádio de Teerá.

A luta anunciada pela Rádio foi na localidade de Saran-
cheh, a oeste da cidade de Awaz, e os iraquianos teriam
iniciado o ataque em que"sofreram grandes perdas".

URSS nega aumento de
tropas na fronteira

Moscou — As autoridades soviéticas negaram que te-
nham aumentado suas forças militares estacionadas ao
largo da fronteira com o Irá, segundo fontes da agência de
notícias norte-americana AP. Mas viajantes ocidentais, pro-
cedentes da regiáo, disseram em Moscou ter visto um novo
aeródromo e centenas de caminhões do Exército vermelho,
a cerca de 130 quilômetros ao Norte da fronteira.

Indicaram que a recém-construída instalação militar
fica á meia hora de carro a Oeste de Baku, Capital do
Azerbaijão soviético, que tem fronteira com o Noroeste do
Irá, ao largo da costa ocidental do Mar Cáspio, região rica
em petróleo. Segundo especialistas militares ocidentais, as
descrições feitas permitem entender que os soviéticos cons*
truíram apressadamente uma nova e importante base de
operações.

Os especialistas desconheciam até agora a existência
dessa base militar soviética, que — segundo os viajantes—é
formada de numerosas barracas de campanha e equipamen-
tos de comunicações. Explicaram que a vigilância eletrôni-
ca de rotina que o Ocidente realiza na fronteira soviética se
concentra nas zonas em que se sabe que os soviéticos
operam postos avançados.

O novo aeródromo perto de Baku nâo figurava entre os
postos conhecidos, concluíram as fontes, admitindo que as
atuais versões dos viajantes se enquadram em outras feitas
recentemente, apontando uma atividade militar fora do
comum na região, como vôos de cargueiros e de aviões
modernos russos que nunca haviam sido vistos sobre o
Azerbaijão.

Leia "Morte a Distância", na página 10

Carter e dirigentes europeus
irão aos funerais de Ohira

Anilde Werneck
Cowtipond-tntt

Tóquio — O Presidente Jim-
my Cartel e. o.s Chefes de Go-
verno europeus que participa-
rão da conferência de cúpula
em Veneza deverão compare-
cer aos funerais oficiais do Pre-
mier Masayoshi Obira. infor-
maram fontes do Governo ja-
ponès. Os dirigentes dos sete
paises mais industrializados
rio Ocidente, provavelmente,
virào para o Japão diretamen-
te da Itália, a tempo de assisti-
rei» à cerimônia marcada para
logo depois das eleições do dia
22.

Hoje. será resliwj-lo um ato
religioso cristão, na residência
particular do falecido Premier,
no bairro de Setagaya, em T6-
quio.

Seráo convidados apenas pa-
rentes e amigos muito íntimos.
Ohira converteu-se ao cristia-
nismo na juventude e perten-
cia à seita protestante Servi-
ços de Jesus.

BUQUÊ

Representantes diplomáti-
cos de diversos paises foram
ontem à tarde à residência ofi-
ciai do Primeiro-Ministro
apresentar condolências. O
Embaixador americano Mike.
Mansfleld visitou também a re-
sidência particular de Ohira,
depositando um buquê de fio-
res em frente a seu retrato. Os
Embaixadores da China, Fu
Hao, e da Uniào Soviética, Di-
mitri Polyanski, comparece-
ram à mansão de Nagatacho
acompanhados de vários de
seus assessores diplomáticos.

Em Pequim, autoridades chi-
nesas destacaram a grande
contribuição do falecido Pre-
mier, quando ocupava o posto
de Ministro do Exterior, para a
normalização dos laços entre
os dois paises. E disseram ser
uma grande surpresa o seu fa-
lecimento, ocorrido poucas se-
manas após a visita do Premier
Hua Guofeng a Tóquio. O Pre-
sidente das Filipinas, Ferdi-
nando Marcos, afirmou que os
serviços prestados por Ohira à
frente da Chancelaria japonesa
e, mais tarde, à frente do Go-
verno fortaleceram imensa-
mente a cooperação entre o Ja-
pão e os membros da Associa-
çâo das Nações do Sudeste
Asiático (Asean).

O Ministro de Relações Exte-
riores, Saburo Okita, será o
chefe da delegação japonesa
que participará da reunião de
cúpula das sete nações mais
industrializadas do Ocidente,
nos dias 22 e 23 em Veneza.
Ainda ontem, o Premier interi-
no Masayoshi Ito enviou men-
sagem aos Governos dos outros
seis paises — Estados Unidos,
Canadá, Alemanha Ocidental,
França, Itália e Grã-Bretanha
— e ao presidente da comissão
da Comunidade Econômica
Européia, fazendo uma cônsul-
ta neste sentido. De acordo
com informação divulgada em
Tóquio, os Estados Unidos já
teriam concordado, o que é
considerado como formador de
uma tendência a ser seguida
pelos demais parceiros.

Deste modo, Okita participa-
ria das conversações infor-
mais, normalmente reservadas
aos Chefes de Estado, durante
o café da manhã e o almoço. Os
demais encontros são abertos
aos Ministros que integram ca-
da delegação. Além de Okita, o
Japào mandará os Ministros
das Finanças, Noboru Takeshi-
ta, e da Indústria e do Comer-
cio Internacional, Yushitake
Sasaki.

Okita disse ontem à noite
que nào terá problemas em
suas reuniões com os Chefes de
Estado, pois está familiarizado
com os pensamentos do faleci-
do Premier Masayoshi Ohira.
Em sua opinião, não seria inte-
ressante para o Japào nem pa-
ra seus parceiros que não hou-
vesse a presença de um repre-
sentante japonês nas conversa-
ções de alto nivel.

O Governo informou que o
Premier interino, Masayoshi
Ito, nào poderá ir a Veneza,
pois terá de estar presente nos
últimos dias da campanha pa-
ra o pleito do dia 22.

EUA sentem perda
de aliado valioso

Washington — A morte de Ma-
sayoshi Ohira deixou o Presi-
dente Jimmy Carter "profun-
damente comovido". Em tele-
gramas à familia e ao Governo
de Tóquio, destacou que os Es-
tados Unidos "perderam um
querido amigo e aliado valio-
so", e o Japão, "um grande es-
tadista".

"A grande amizade e aliança
que unem Japào e Estados Uni-
dos, em favor das quais o Pre-
mier Ohira deu grandes contri-
buições, continuarão intactas
como antes, mas todos sentire-
mos a falta desse querido ami-
go, aliado valoroso e valioso
interlocutor", afirmou Carter,
que deveria encontrar-se com
Ohira na reunião de cúpula dos
paises industrializados, em Ve-
neza.

O Secretário-Geral da ONU,
Kurt Waldheim, declarou on-
tem que "a perda será lamenta-
da nào apenas no Japào, ao
qual serviu como esmero, mas
em toda a comunidade interna-
cional". O Primeiro-Ministro
do Canadá, Pierre Trudeau,
que também deveria encon-
trar-se com Obira em Veneza,
também ressaltou o papel de
Ohira como estadista mundial.

Em mensagem enviada ao
Premier interino Masayoshi
Ito, a Chefe de Governo brita-
nica, Margaret Thatcher, disse
que "a sabedoria e longa expe-
riència de Ohira farão muita
falta. Sob seu comando, o Ja-
páo passou a desempenhar um
papel cada vez mais importan-
te nas questões mundiais, e os
laços entre nossos paises sai-
ram fortalecidos. Estava ansio-
sa para vê-lo novamente cm
Veneza".
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O caixão de Ohira leva a cruz da seita protestante Servos de Jesus

Divisão no PLD preocupa empresários
Tóquio — (rin correspondeu-

te) — O empresariatlo japonês,
através de seus mais destaca-
dos lideres, recomendou ontem
aos dirigentes do Partido Libe-
ral Democrata, situacionista,
que esqueçam suas dlvergèn-
cias e trabalhem pela unifica-
çâo do Partido. Os vários pro-
nunciamentos, todos no mesmo
sentido e em tom de advertên-
cia, afirmavam que, se não hou
ver solidariedade, o Partido
perderá as eleições do dia 22,
levando o pais a uma situação
difícil.

Segundo os empresários, en-
quanto nào houver estabilida-
de politica, náo se terá uma
normalidade econômica, prin-
cipalmente num momento em
que o país enfrenta uma serie
de dificuldades provocadas, em
grande parte, pelas incertezas
quanto à produção e aos preços
do petróleo. Diante destas cir-
cunstânclas, prevê-se que o Ja-
pão terá de desacelerar o cresci-
mento de sua economia no se-
gundo semestre deste ano, tor-
nando necessário o estabeleci-
mento de condições que facili-
tem a superação da fase.

COALIZÃO

Masayoshi Ito, Chefe da Casa
Civil no Gabinete Ohira, assu-
miu ontem as funções, de Pre-
mier, interinamente, até que
seja escolhido oficialmente o
novo Chefe do Govemo. Mas
isto só ocorrerá depois das
eleições do próximo dia 22, de
cujos resultados depende o Par-
tido Liberal Democrata para
continuar no Poder.

O nome a ser escolhido então
perde-se na mesma imprecisão
que envolve agora qualquer
previsão que se faça sobre o
comportamento do eleitorado
no pleito, de certo, só se tem no
momento o fato de que o Japão
dificilmente deixará de ter um
Governo conservador, mas
quem vai liderá-lo pode ser es-
colhido entre pelo menos sete
nomes.

São várias as circunstâncias
levantadas pelos comentaristas
políticos japoneses para deter-

minar quem pode ser o novo
Primeiro-Ministro. A primeira
delas e que o PLD vença as
eleições, para prescindir da for-
mação de um Gabinete de coa-
lizáo com outras forças direitis-
tas. Foi esta a razáo que levou
ontem a direção do Partido a
exigir o fim das rivalidades en-
tre as várias facções por achar
que a vitória só virá com a
reunificação. Mas a morte do
Primeiro-Ministro Masayoshi
Ohira náo deixou de ser consi-
derada um fator que pode in-
fluir favoravelmente no desem-
penho do grupo nas eleições,
atraindo as simpatias popu-
lares.

Esta acertado que só depois
do pleito o Partido decidirá se
vai escolher um Primeiro-
Ministro para apenas concluir o
mandato de Ohira, que termi-
naria a Io de dezembro, ou se
Iniciará um novo período de
dois anos à frente do Partido e
do Govemo. Ohira foi eleito
presidente do Partido, derro-
tando o ex-Premier Takeo Fu-
kuda, em dezembro de 1978, e
se esperava que concorresse à
reeleição em dezembro pró-
ximo.

Para um mandato-tampào, os
nomes de Fukuda, do também
ex-Premier Takeo Miki e dos
ex-Presidentes da Câmara, Shi-
gesaburo Maeo e Hirokichi Na-
dao, são considerados os mais
prováveis. Mas se o Partido op-
tar por um mandato definitivo,
os favoritos seriam Yasuhiro
Nakasone — com maiores pos-
sibilidades — Toshio Komoto e
Kiichi Miyazawa. Tudo depen-
deria também —• e esta é a
razáo da Indefinição sobre o fu-
turo quadro dirigente do Japào— de uma composição entre as
várias facções do PLD, agora
aparentemente reconciliadas
apenas para fins eleitorais.

A náo ser que prevaleça a
iniciativa de membros mais jo-vens do Partido, que já procla-mam a necessidade de um reju-
venescimento da liderança —
que significaria o rompimento
das atuais delimitações faccio-
nais — o novo Primeiro-
Ministro terá de surgir com o

apoio do tíriipo que manda ago-
ra no PLD a aliança Ohira-
Kakuei Tanaka Sem os votos
destas duas correntes, ninguém
se elegerá presidente do Par-
tido.

O Japão náo parou com a
morte de Ohira. Ontem foi um
dia como qualquer outro de
melo de semana, ftincinnando
bancos, repartições publicas,
comércio, indústria, escolas e
casas de diversões. Apenas a
bandeira japonesa hasteada a
meio-patt, nos prédios públicos,
indicava que o país estava de
luto. Emissoras de rádio e tele-
visão mantiveram sua progra-
mação normal, só alterando
com ligeiros flashes de trans-
missão direta do hospital Tora-
nomon, onde o Premier mor-
reu, e de sua residência, no bair-
ro de Setagaya. onde o corpo
está sendo velado Foram man-
tidos os jogos do campeonato
nacional de beisebol.

A notícia foi conhecida em
todo o país às 7h da manha —
pouco mais de uma hora depois
da morte — no primeiro noticia-
rio das emissoras de televisão,
religiosamente assistido por to-
dos os japoneses, enquanto to-
mam o desjejum Mas ninguém
ficou em casa. Os trens e me-
trts rodaram cheios como sem-
pre, no periodo do rush mati-
nal. Nâo se observava nenhum
indício de que a população sen-
tia o impacto da perda do Pre-
mier; pelas ruas, camionetas
com alto-falantes continuaram
proclamando as virtudes de
candidatos às eleições para a
Câmara e o Senado no dia 22.

Foi também com quase total
indiferença que reagiram a Boi-
sa de Valores e o mercado de
câmbio. Na Bolsa, a média Dow
Jones caiu pouco mais de 11
ienes, o que nào foi considerado
anormal pelos corretores. Hou-
ve apenas ligeira retração nas
compras. O iene voltou a cair
em relaçào ao dólar, refletindo
uma tendência já verificada na
véspera; mesmo assim, o decü-
nio foi de apenas 50 centavos,
com a moeda americana fe-
chando a 218,20 ienes.

Fukuda, o
f~ técnico \ r

Arquivo

¦Pu <í*.Át0/tow - ^IjflflflHr-i-ilflfll

flflfl '**'' {^HH
flj flfl &$Ç*y flXflHfllflflHflHfl

BrSBk ¦íJflcPr^i flflfl]

Takeo Fukuda
Mestre em go — O antigo jogo de

xadrez chinês —formado em Direito pela
aristocrática Universidade Imperial de
Tóquio e conhecido por sua grande tena-
cidade e capacidade de trabalho, Takeo
Fukuda é um técnico em problemas eco-
nómico-financeiros. Muitos a ele atri-
buema principal responsabilidade deter
transformado o Japão, passando-o de
um país excessivamente voltado a si
próprio para uma nação moderna, com
uma sociedade afluente mais aberta ao
mundo externo.

Em 1950, quando trabalhava no Mi-
nistério da Fazenda, Fukuda foi acusado
de participar deum caso de recebimento
de suborno — o escândalo conhecido
como Showa Denko, no qual vários fun-
cionários públicos estiveram envolvidos
(a prática de suborno era comum nos
tempos difíceis que se seguiram à derro-
ta japonesa na Segunda Guerra Mun-
dial). Processado, Fukuda deixou o em-
prego e passou dois anos tentando pro-
var sua inocência: em 1952 foi absolvido.
Nesse meio tempo, entrou para a polüica
e naquele mesmo ano elegeu-se para a
Câmara dos Deputados.

Reeleito desde entáo, tornou-se Minis-
tro da Agricultura em 1959, presidente
do departamento de política externa do
Partido Liberal Democrático em 1960,
Ministro da Fazenda em 1965 e novamen-
te em 1968. Durante o Governo Eisaku
Sato 11964-1972) ocupou também a chefia
do Ministério do Exterior. Vice-Premier
durante o Govemo Takeo Miki U974-
1976). Fukuda a este sucedeu, mas re-
nunciou em novembro de 1978, ao ser
derrotado nas eleições primárias para a
presidência do PLD. Foi substituído por
Masayoshi Ohira.

Miki, o
político

Arquivo
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Takeo Miki
Takeo Miki passou dois turbulentos

anos à frente do Governo. Ascendeu a
essa posiçáo em dezembro de 1974, no
bojo de um escândalo sobre a origem da
fortuna pessoal do então Premier Ka-
kuei Tanaka e que o obrigara a renun-
ciar. Dois anos depois, Miki também re-
nunciou devido á impossibilidade de so-
lucionar os graves problemas polítwos e
econômicos pelos quais passava o
Japáo.

Como Primeiro-Ministro, Miki teve de
enfrentar as repercussões do escândalo
Lockheed — que veio a tona uo começo
de 1976, envolvendo seriamente o nome
do ex-Premier Tanaka — o que lhe
custou muitos dividendos políticos. O
empenho de Miki em esclarecer a ques-
táo provocou descontentamento em di-
versos membros do Governo.

Por ter procurado cuidar mais da
polüica, Miki incompatibüizou-se tam-
bém com as classes empresariais, susten-
táculo econômico do seu Partido Liberal
Democrático (PLD). A recessão, então
experimentada pelo país, não foi debela-
daea inflação prosseguiu em nível rela-
tivamente alto. Além disso, Miki agravou
o descontentamento de círculos impor-
tantes, ao empunhar a bandeira da Opo-
sição, de revisar a lei antimonopólio, de
modo a torná-la mais eficiente na defesa
do interesse geral, contra os abusos dos
grandes grupos económicos-financeiros.

Em novembro de 1976, o Vice-Premier,
Takeo Fukuda, líder de uma das facçõesmais conservadoras do PLD, rompeu pu-blicamente com Miki, renunciando a seu
cargo. Sua decisão precipitou a crise na
cúpula do Partido, culminando com a
renúncia de Miki. um més mais tarde.
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Chanceler de Israel diz que
não haverá novas concessões

APNovqlJ|j«brld|i

Washington — Como res-
posta a uma acusação do Go-
verno egípcio, o Ministro do
Exterior de Israel, Yitzhak
Shamir, disse em Tel Aviv
que Israel já fez "concessões
enormes" nas negociações de
paz para a Cisjordánia é Gaza
e que não vè "possibilidades
de Israel vir a fazer outras".

No Cairo, o porta-voz da
Chancelaria egípcia leu on-
tem uma declaração na qual
acusa o Governo de Tel Aviv
de "criar obstáculos" delibe-
radamente ao processo de
paz com sua politica de cons-
trair novos núcleos na mar-

Aiquivo

gem ocidental ocupada do rio
Jordão.

REINICIO

O Ministro Shamir foi en-
trevistado pela televisão is-
raelense depois que um por-
ta-voz do Presidente Jimmy
Carter anunciou que os nego-
ciadores Yosef Burg, de Is-
rael, e Kamal Hassan, do Egi-
to, se reunirão em Washing-
ton para tratar do reinicio
das gestões.

A Chancelaria egípcia de-
clarou também que os obstá-
culos criados por Israel deve-

riam ser liquidados durante
as conversações de Washing-
ton programadas para serem
retomadas nas próximas se-
manas.

O Rei Hussein, da Jordà-
nia, viajou ontem para Lon-
dres para uma breve visita
particular antes de Ir para os
Estados Unidos, onde é espe-
rado oficialmente no próximo
dia 16. Em Washington, Hus-
sein conversará com Carter
sobre os conflitos do Oriente
Médio e as negociações de
paz patrocinadas pelos Esta-
dos Unidos.

m ***** %

Reagan nega promessa
a Embaixador egípcio
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Presidente sul-coreano
anuncia eleições mas diz
que regime continua fechado

James V. Sterba
lha Npw Yotk Timo*

Seul — O Presidente da Coréia do Sul, Choi Kyu-
Hah, anunciou ontem pela televisão que haverá elei-
çóes gerais em meados do próximo ano, e o Poder,
atualmente em mãos de um comitê especial militar,
passará a outras mãos aproximadamente em junho de
1981. Admitiu no entanto que o novo regime nâo será a
democracia livre e aberta exigida pelos estudantes.

Choi disse que o novo regime incluirá algumas
características do Governo ditatorial ao falecido Park
Chung Hee, por exigência de generais do Exército que
hoje governam o pais sob a lei marcial.

Charles Kirbo

Enviado de Carter
ouve os sauditas

Terence Smith
The New York Times

Washington — Charles H.
Kirbo, amigo e conselheiro náo
oQcial de Jimmy Carter. visitou
a Arábia Saudita recentemente
como enviado pessoal do Presi-
dente para encontrar membros'
da família real saudita. Funcio-
nários norte-americano.'., que
confirmaram a viagem secreta
de Kirbo, disseram que o advo-
gado da Geórgia, de 63 anos. foi
recebido pelo Príncipe herdeiro
Fahd.

"A missão de Kirbo foi ouvir e
não falar", disse um funciona-
rio. "A idéia bãSica foi dar aos
sauditas uma oportunidade de
comunicarem sua preocupação
com acontecimentos recentes,
com a certeza de que sua men-
sagem chegaria ao Presidente
de modo muito pessoal". Mas
essa mensagem não foi divul-
gada.

Jody Powell, o secretário de
imprensa da Casa Branca, ne-
gou que a viagem de Kirbo refli-
ta a preocupação de Washing-
ton com a estabilidade do Go-
verno saudita ou com a quali-
dade da informação que Carter
tem recebido sobre a situaçáo
política na Arábia Saudita.

Washington — Ronald Rea-
gan negou ontem ter prometido
ao Embaixador egípcio Ashraf
Ghorbal que, se eleito, buscaria"um acordo de paz abrangente"
no Oriente Médio. O diplomata
tinha dito ao Washington Star
que o candidato republicano
lhe fizera tal promessa durante
uma reunião em Los Angeles,
na última sexta-feira.

Uma declaração emitida em
Los Angeles por Ed Gray, um
porta-voz de Reagan, disse que
o candidato presidencial repu-
blicano não dissera nada do
que Ghorbal informou. "Ao
contrário do que se diz na im-
prensa sobre o encontro recen-.
te de Reagan com o Embaixa-
dor, Reagan declarou hoje (on-
tem) que em nenhum momento
nesse encontro usou a frase'acordo de paz abrangente'",
afirma o documento.

A declaração de Reagan prós-
segue reiterando "sua posição
há muito estabelecida" sobre a
política para o Oriente Médio,
que diz em parte: "...uma paz
desejável deve refletir os dese-
jos genuínos das nações direta-
mente envolvidas, e nào ser im-
posta sob o disfarce de uma
chamada 'paz abrangente' por
potências externas ou grupos
de potências".

Ghorbal, entrevistado na
mesma noite, náo retificou sua
discrição anterior do encontro
em Los Angeles, sobre o qual
disse ao Star segunda-feira:"Ele (Reagan) me assegurou
que está convencido de que um
acordo de paz abrangente é
muito necessário e, se eleito,
desenvolverá todos os esforços
para atingir esse objetivo".

O Embaixador recusou-se a
fazer outros comentários sobre
o encontro após a resposta de
Reagan, exceto para dizer:"Sou um diplomata veterano.
Sei que diplomatas náo devem
se envolver em eleições".

A declaração de Reagan tam-
bém nega a informação de
Ghorbal, de que Richard V. Al-
len, principal consultor sobre
política externa do candidato,
fizera declarações idênticas so-
bre a busca de um "acordo de
paz abrangente", durante uma
viagem ao Cairo no fim de se-
mana. Allen disse ontem à noi-
te que a expressão "paz abran-
gente" significa coisas diferen-
tes para pessoas diferentes.

"Num contexto, significa
uma série de tratados de paz
individuais entre Israel e outros
paises do Oriente Médio. Para
outros, inclusão da Uniào So-
viética no processo", disse o
consultor de Reagan.

Allen, que arranjou o encon-
tro de Ghorbal com Reagan,
elogiou muito o diplomata. Mas
disse que a lembrança que ele
tinha do encontro pode ser um
mal-entendido — como versões
de testemunhas de um acidente
de trânsito. Interrogado sobre o
que dissera aos egípcios em sua
viagem, respondeu:

"Eu disse a eles o seguinte:
diante da espantosa populari-
dade (nos Estados Unidos) do
Presidente Anwar Sadat e da
elaboração de relações Estados.
Unidos—Egito, pode muito
bem chegar um dia em que o
Egito terá o mesmo status de
Israel nos Estados Unidos.

Lideres tribais na reunião em que acertaram a tentativa separatista da
ilha de Espírito Santo, integrante do arquipélago das Novas Hébridas

Novas Hébridas em estado de
emergência têm tranqüilidade

•¦PURIFICAÇÃO"

O Presidente, num discurso
de 35 minutos à nação, disse
que a "campanha cie purifica-
çào", conduzida pelo General
Chan Do-Hwan e pelo comando
da lei marcial, se expandira,
passando do expurgo de funcio-
nários corruptos do Governo
para a erradicação de "vários
males sociais e tendências de-
generativas" e da '-'irracional!-
dade nas universidades".

As declarações de Choi. as
primeiras que ele faz desde a
sangrenta repressão do Exerci-
to aos estudantes e amotinados
de Kwangju há 15 dias. foram
interpretadas por alguns diplo-
matas ocidentais e observado-
res sul-coreanos como o inicio
cie uma campanha do Governo
destinada a preparar os 37 ml-
lhòes de sul-coreanos para acei-
tar uma forma de administra-
çào futura aquém da democra-
cia aberta esperada por todos e
anteriormente prometida.

Porto Vila, Novas Hébridas — As autori-
dades da tutela francesa e britânica do Ar-
quipélago das Novas Hébridas decidiram
ontem, conjuntamente, declarar as ilhas em
estado de emergência. Abstiveram-se, po-
rém, de aplicar essa medida, por considerar
que "a situação já é de tranqüilidade".

O Governo do Primeiro-Ministro Walter
Lini tinha solicitado àquelas autoridades
que decretassem imediatamente o estado de
emergência, tendo em vista a rebelião auto-
nomista francófila que irrompeu nas ilhas
Espirito Santo e Tanna.

O Govemo central lamentou a "surpreen-
dente decisão" de retirar os õõ gendarmes da
Policia Movei Francesa, chegados quarta-
feira ultima com a finalidade de manter a
ordem, e que partiram ontem depois de
presenciarem uma pequena e moderada ma-
nifestação nas dependências do condomínio
francês, em homenagem a Alexis Yulum,
membro da Assembléia Nacional assassina-
do na quarta-feira. A retirada do contingen-
te francês surpreendeu a população, espe-
cialmente por coincidir com a próxima che-
gada de 200 fuzileiros navais britânicos.

Londres e Paris divergem

DOENÇAS
DA PELE

PSORÍASE - VITILIGO - ECZEMAS
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À disposição da Classe Médica e Clientes na
CLÍNICA DERMATOLÓGICA DE IPANEMA. Rua
Farme de Amoedo, 106, telefones: 287-0453; 227-
1935; 247-2248.

EUA constituirão bases
no deserto de Negev

Tel Aviv — Apesar das diver-
gências entre generais norte-
americanos e israelenses, o Go-
verno dos Estados Unidos con-
firmou que irá construir as ba-
ses aéreas de Ramon e Ovda,
no deserto de Negev, em substi-
tuição às duas bases no Sinai
que Israel terá que abandonar
até o dia 26 de abril de 1982,
como parte do acordo de paz
assinado com o Egito.

O General Paul Hartung, do
Departamento de Defesa norte-
americano disse que "mesmo
com todos os problemas, ire-
mos construir as bases confor-
me o combinado". O projeto
deverá custar cerca de Cr$ 50
bilhões e o Govemo de Wa-
shington garantiu a ajuda de 40
bilhões.

Londres — A demora em sufocar a primeira
rebelião em Espirito Santo se deveu a uma falta
de entendimento entre os Governos britânico e
francês. O Ministro Peter Blaker foi a Paris
conversar com o Ministro Paul Dijoud logo
assim que foi recebido um pedido de assistén-
cia militar do recém-eleito Premier Walter Lini
para restabelecer a legalidade na ilha rebelde,
mas ele voltou de máos vazias. Somente quan-
do o tumulto se espalhou para ilha de Tanna,
há dois dias, causando a morte do francês
Alexis Yolou, é que Paris concordou finalmente
em agir.

Ainda persiste alguma incerteza sobre até
onde as duas ex-potèncias coloniais concorda-
ram em agir conjuntamente para solucionar
esta mini emergência nas Novas Hébridas. A
verdade é que França e Grã-Bretanha raramen-
te tiveram ponto-de-vista coincidente quanto à
descolonização das ilhas do Pacifico Sul.

Enquanto a Grã-Bretanha se desvencilha de
suas antigas colônias com uma pressa quase
indecorosa — a ponto de forçar a independên-
cia a algumas ilhas relutantes — a França tem
mantido em ritmo menos acelerado suas politi-
cas de descolonização.

Como salientou ontem o Financial Times,"é compreensível a hesitação francesa" no que
diz respeito ao Pacífico Sul. A colônia francesa
da Nova Caledònia, nas proximidades do arqui-
pêlago das Novas Hébridas, possui as maiores e
mais ricas minas de níquel do mundo, de pro-
priedade de uma empresa francesa. Não muito

Robert Dervel Evans
Cotrcspondenlo

distante, a Leste, fica a Polinésia francesa,
usada por Paris para seus testes nucleares.

Acrescentou o jornal que a França suspeita
que o Primeiro-Ministro eleito. Walter Lini,
planeja fomentar um movimento de indepen-
dència na Nova Caledònia assim que tome
posse no final do próximo mês.

Qualquer que tenha sido o efeito de pontos-
de-vista conflitantes entre Paris e Londres so-
bre a rebelião em Espirito Santo, há 15 dias,
acontecimentos recentes revelaram uma maior
identificação de interesses, que acabou levando
á missáo conjunta dos dois ministros nas Novas
Hébridas e ao envio de forças.

As ilhas, quer colônias de outro país ou
independentes e autônomas, estão ganhando
uma nova importância. Elas se tornaram subi-
tamente vulneráveis à recolonizaçào, náo mais
por nações imperialistas, antes, mas por piratas
como Michael Oliver e seu parceiros da Phoe-
nix Foundation, norte-americana, ansiosos por
utilizá-las como bases para suas lucrativas ope-
rações financeiras. A força por trás deste novo
imperialismo são os ganhos financeiros, nào o
poder militar.

Quanto a algumas das ilhas menores das
Antilhas, onde o Phoenix de Michael Oliver fez
sua primeira e fracassada tentativa de controle,
o foco da apreensão franco-britànica voltou-se
agora para Cuba. que acreditam ser um poten-
ciai de perigo para ilhas antilhanas em dificul-
dades ou ameaçadas por instabilidades in-
ternas.

>;^i PREFEITURA
mM DA CIDADE
tmm DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Concorrência pública n? 04/80

Prestação de serviços de limpeza e higienizaçâb em diver-
sas unidades.

Será realizada no dia 27 de junho de 1980. As MOO horas, o lldtaçSo em
epigraíe, destinada à prestação do serviços de limpeza e higienizaçáo em
diversas unidades.
Valor estimado em junho do 1980 CrS 70.460.850.00 (setenta milhões.

Suatroccntos 
a sessenta mil, oitocentos o cinqüenta cruzeiros)

15 editais com bs especificações acham-so adxados e serôo distribuídos rw>
sede da 1*. Comissáo Permanente de Licitação — Rua Ana Néri n° 1552 — 3°
bloco-- Ioandar — Rocha, notraranodas 12:00às 17.00horas, ondopoderão
ser examinados pelos interessados.
Ficam cientes os licitamos de que so devem submeter ao que dispõe o Decreto
n° 2059 de 07/03-79 publicado no Diário Oficial do 08.03^79.

Rio de Janeiro. II de |unho de 1980
\". Comissão Permanente do Licitação.
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SE ALIVRE INICIATIVA
FECHAR OS OLHOSACEKIAS COISAS,

MUITOEM BREVE ELAPODERA
NÃO SER MAIS LIVRE.

St' você fabrica parafusos, oque voeè tem
a ver cnm a fome no Nordeste?

Sc você vende tecidos, o t |üe você tum a ver
cóm o subemprego dos bóias-frias do Sul?

St' você planta soja, o que você tem a ver
com a mortalidade infantil no Brasil?

Nada. E muito. Pois no regime de livre
iniciativa, embora a responsabilidade social seja
principalmente do Estado, o empresário tem
uma função fundamental para a consecução dos
grandes objetivos do Pais.

Na livre iniciativa, catem ao empresário o
direito c o dever de realizar lucros, pois os lucros
são a remuneração para os riscos do capital e
componente indispensável para a continuidade
dos programas econômicos. Mas cabe também a
ele participar da finalidade principal da ordem
econômica, que é a de promover o
desenvolvimento e o Ix-in-estar da população.

No qtiese refere a desenvolvimento, temos
andado bastante. Entre 1968e 1977, o nosso
Produto Nacional Bruto cresceu em média
10,4 '•;. desempenho que é dos melhores do
mundo. No mesmo período, triplicamos nossa
renda per capita.

Apesar dessa performance positiva no
âmbito do crescimento econômico, ainda há
muito a ser feito.

Nos desequilíbrios sociais e regionais, por
exemplo.

Na criação de melhores condições de vida
para uma população crescente a altas laxas.

Na própria distribuição ile renda, que
sabidamente aintla e injusta.

Na criação de nou is empregos.

sociais do Pais precisam melhorar, e cabe ao
empresariado, juntamente com o Estado, uma
ativa participação.

O sistema cie livre iniciativa, quando
exercido em sua plenitude, é o caminho mais
eficiente nara a soluçào de nossos grandes
desafios de hoje.

Mas. para isso, Estado e iniciativa privada
devem trabalhar para corrigir, aperfeiçoar e
consolidar o sistema de livre iniciativa.

E preciso que o Estado reduza sua excessiva
intervenção no mundo dos negócios,

E necessário, também, que os empresários
aprendam a viver eom menor tutela do Estado,
assumindo seus próprios riscos e
responsabilidades,

E preciso promover mecanismos que
estimulem a capitalização das empresas, ao invés
do seu endividamento.

Enquanto existirem brasileiros
vivendo em condições

subumanas, liberdade não
será sua primeira prioridade.

A responsabilidade social é
principalmente do Estado, mas

também dos empresários e
demais setores da sociedade.

É fundamental, ainda, que hajáuma
conscientização de todos de que o grande desafio
de realizar o desenvolvimento e promover o
bem-estar da população, num regime de livre
iniciativa, não é responsabilidade exclusiva do
Estado, mas tarefa de todos os setor» da
sociedade.

Talvez valha a i_ena lembrar que, enquanto
existirem brasileiros vivendo em condições
subumanas. liberdade não sera sua primeira
prioridade.

Talvez você' i_>teja satisfeitt i cc mi as cif ra- de
sua fábrica cie parafusos, seu comercio de
tecidos ou sua safra desoja. Mas os aspectos

MOVIMENTO
NACIONAL PELA
LIVRE INICIATIVA
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Caças dos EVA farão manobras
com a Força Aérea do Egito

Washington - Para demons-
trar aos soviéticos a capacida-
de de Intervenção dos Estados
Unidos na região do Golfo Per-
sico. mesmo sem ter bases na
área, os Estados Unidos vão
enviar uma esquadrilha de ca-
ças F-4E para manobrar com a
Força Aérea egípcia no Inicio
de julho, anunciou o Chefe do
Estado Maior da Porca Aérea,
General Lew Allen Jr

Os aparelhos voarão direto
sem escalas, serão abastecidos
no ar por aviões rie transporte

. C-141 que levarão material para
erguer uma base operacional
provisória no Egito com franga-

Atquivo

res e alojamentos Oficiais da
Forca Aérea informaram que
pelo menos 12 aparelhos ficarão
(Kl dias no Egito em treinamen-
to com 400 especialistas entre
pilotos técnicos e funcionários
do serviço secreto

Allen afirmou que a Força
Aérea enviará, nn futuro, perto-
dica mente outros jatos para o
Egito inclusive aparelhos sofls-
ficados corno o caça F-15 Eagle,
bombardeiros F-lll e bombar-
deiros estratégicos B-52. Um
dos principais objetivos da ope-
ração é aumentar a tolerância
dos países da região do Golfo
em relação à presença norte-
americana. O Chefe do Estado

Maior manifestou esperanças
de realizar exercícios seme-
lhantes com a Arábia assim que
os sauditas conseguirem operar
os F-15 Eagles que compraram
aos Estados Unidos

O General disse que os apare-
lhos da Força Aérea brevemen-
te teráo acesso a bases em
Oman e negociações estào em
andamento com Somália e
Quênia Allen disse que a Força
Aérea )á realizou outras de-
monstrações de que poderia
mandar aviões para a regiáo do
Golfo mas essas operações im-
plicaram risco considerável
sem o apoio de bases na região.

9)

Israel não fará mais
concessões a árabes
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"0§ Controle por militares do4 Poder na Coréia levam EUA
a reverem suas relações

Washington — Os Estados Unidos adiaram indefl-
nidamente o envio de uma missão econômica de alto
nivel para a Coréia do Sul e farão uma revisão em todos
os aspectos de suas relações com aquele país. exceto os
compromissos de defesa, em protesto contra a nova
liderança militar ali instalada.

Em Seul. o Presidente da Coréia do Sul, Choi Kyu-
Hah, anunciou pela televisão que haverá eleições gerais
em meados do próximo ano. e o Poder, atualmente em
mãos de um comitê especial militar, passará a outras
mãos aproximadamente em junho de 1981. Admitiu no
entanto que o novo regime não sera a democracia livre
e aberta exigida pelos estudantes.

Washington — Como res-
posta a uma acusação do Go-
verno egípcio, o Ministro do
Exterior de Israel. Yitzhak
Shamir, disse em Tel Aviv
que Israel já fez "concessões
enormes" nas negociações de
paz para a Cisjordânia e Gaza
e que não vè "possibilidades
cie Israel vir a fazer outras".

No Cairo, o porta-voz da
Chancelaria egípcia leu on-
tem uma declaração na qual
acusa o Governo de Tel Aviv
de "criar obstáculos" delibe-
radamente ao processo de
paz com sua política de cons-
truir novos núcleos na mar-

gem ocidental ocupada do rio
Jordão.

O Ministro Shamir foi en-
trevistado pela televisão is-
raelense depois que um por-,
ta-voz do Presidente Jimmy
Carter anunciou que os nego-
ciadores Yosef Burg, de Is-
rael, e Kamal Hassan, do Egi-
to, se reunirão em Washing-
ton para tratar do reinicio
das gestões.

A Chancelaria egípcia de-
clarou também que os obstá-
culos criados por Israel deve-
riam ser liquidados durante
as conversações.

Líderes tribais na reunião em que acertaram a tentativa separatista da
ilha de Espírito Santo, integrante do arquipélago das [Sovas Hébridas

Novas Hébridas em estado de
emergência têm tranqüilidade

GOLPE

Altos funcionários do Gover-
no afirmaram náo ter dúvidas
de que o General Chon Dou-
Hwan está planejando assumir
o Poder ou escolher um homem
de sua confiança para dirigir o
pais, apesar dos contínuos ape-
los norte-americanos pelo re-
tomo do periodo de liberaliza-
çáo que se seguiu ao assassinio
do Presidente Park Chung Hee
em outubro.

Choi disse que o novo regime

incluirá algumas caractenstl-
cas do Govemo ditatorial do
falecido Park Chung Hee. por
exigência de generais do Exer-
cito que hoje governam o pais
sob h lei marcial. Em outubro
próximo, sera submetida a refe-
rendo uma nova Constituição, e
quando se restaurar a ordem
serão reiniciadas as atividades
políticas normais.

Em discurso de 35 minutos o
Presidente disse que a "campa-
nha de purificação" hojecondu-
zida pelo General Chon Doo-
Hwan.

Charles Kirbó

Enviado de Carter
ouve os sauditas

Terence Smith
Ihp Now Yofl< Times

Washington — Charles H.
Kirbo. amigo e conselheiro não
oficial de Jimmy Carter, visitou
a Arábia Saudita recentemente
como enviado pessoal do Presi-
dente para encontrar membros
da família real saudita. Funcio-
nários norte-americanos, que
confirmaram a viagem secreta
de Kirbo, disseram que o advo-
gado da Geórgia, de 63 anos, foi
recebido pelo Príncipe herdeiro
Fahd.

"A missão de Kirbo foi ouvir e
nào falar", disse um funciona-
rio. "A idéia básica foi dar aos
sauditas uma oportunidade de
comunicarem sua preocupação
com acontecimentos recentes,
com a certeza de que sua men-
sagem chegaria ao Presidente
de modo muito pessoal". Mas
essa mensagem náo foi divul-

Reagan nega promessa
a Embaixador egípcio

Porto Vila, Novas Hébridas — As autori-
dades da tutela francesa e britânica do Ar-
quipélago das Novas Hébridas decidiram
ontem, conjuntamente, declarar as ilhas em
estado de emergência. Abstiveram-se, po-
tem. de aplicar essa medida, por considerar
que "a situação já é de tranqüilidade".

O Governo do Primeiro-Ministro Walter
Lini tinha solicitado àquelas autoridades
que decretassem imediatamente o estado de
emergência, tendo em vista a rebelião auto-
nomista francófila que irrompeu nas ilhas
Espirito Santo e Tanna.

O Governo central lamentou a ".surpreen-
dente decisão" de reti rar os 55 gendarmes da
Policia Móvel Francesa, chegados quarta-
feira última com a finalidade de manter a
ordem, e que partiram ontem depois de
presenciarem uma pequena e moderada ma-
nifestaçào nas dependências do condomínio
francês, em homenagem a Alexis Yulum.
membro da Assembléia Nacional assassina-
do na quarta-feira. A retirada do contingen-
te francês surpreendeu a população, espe-
cialmente por coincidir com a próxima che-
gada de 200 fuzileiros navais britânicos.

Jody Powell, o secretário de
imprensa da Casa Branca, ne-
gou que a viagem de Kirbo refli-
ta a preocupação de Washing-
ton com a estabilidade do Go-
vemo saudita ou com aquali-
dade da informação que Carter
tem recebido sobre a situação
politica na Arábia Saudita.

Washington — Ronald Rea-
gan negou ontem ter prometido
ao Embaixador egípcio Ashraf
Ghorbal que, se eleito, buscaria"um acordo de paz abrangente"
no Oriente Médio. O diplomata
tinha dito ao Washington Star
que o candidato republicano
lhe fizera tal promessa durante
uma reuniào em Los Angeles,
na última sexta-feira.

Uma declaração emitida em
Los Angeles por Ed Gray. um
porta-voz de Reagan, disse que
o candidato presidencial repu-
blicano não dissera nada do
que Ghorbal informou. "Ao
contrário do que se diz na im-
prensa sobre o encontro recen-.
te de Reagan com o Embaixa-
dor. Reagan declarou hoje (on-
tem) que em nenhum momento
nesse encontro usou a frase•acordo de paz abrangente'",
alirma o documento.

A declaração de Reagan prós-
segue reiterando "sua posiçáo
há muito estabelecida" sobre a
política para o Oriente Médio,
que diz em parte: "...uma paz
desejável deve refletir os dese-
jos genuínos das naçóes direta-
mente envolvidas, e náo ser im-
posta sob o disfarce de uma
chamada 'paz abrangente' por
potências externas ou grupos
de potências".

Ghorbal. entrevistado na
mesma noite, nào retificou sua
discrição anterior do encontro
em Los Angeles, sobre o qual
disse ao Star segunda-feira:"Ele (Reagan) me assegurou
que está convencido de que um
acordo de paz abrangente é
muito necessário e, se eleito,
desenvolverá todos os esforços
para atingir esse objetivo".

O Embaixador recusou-se a
fazer outros comentários sobre
o encontro após a resposta de
Reagan. exceto para dizer:"Sou um diplomata veterano.
Sei que diplomatas não devem
se envolver em eleições".

A declaração de Reagan tam-
bém nega a informação de
Ghorbal, de que Richard V. Al-
len, principal consultor sobre
política externa do candidato,
fizera declarações idênticas so-
bre a busca de um "acordo de
paz abrangente", durante uma
viagem ao Cairo no fim de se-
mana. Allen disse ontem à noi-
te que a expressão "paz abran-
gente" significa coisas diferen-
tes para pessoas diferentes."Num contexto, significa
uma série de tratados de paz
individuais entre Israel e outros
paises do Oriente Médio. Para
outros, inclusão da União So-
viética no processo", disse o
consultor de Reagan.

Londres e Paris divergem

DOENÇAS
DA PELE

PSORÍASE - VITILIGO - ECZEMAS
FOTOQUIMIOTERAPIA — PUVA

À disposição da Classe Médica e Clientes na
CLÍNICA DERMATOLÓGICA DE IPANEMA, Rua
Farmede Amoedo, 106, telefones: 287-0453; 227-
1935; 247-2248.

Lnnrires — A demora em sufocar a primeira
rebelião em Espírito Santo se deveu a uma falta
de entendimento entre os Governos britânico e
francês. O Ministro Peter Blaker foi a Paris
conversar com o Ministro Paul Dijoud logo
assim que foi recebido um pedido de assistén-
cia militar do recém-eleito Premier Walter Lini
para restabelecer a legalidade na ilha rebelde,
mas ele voltou de máos vazias. Somente quan-
do o tumulto se espalhou para ilha de Tanna,
há dois dias, causando a morte do francês
Alexis Yolou. é que Paris concordou finalmente
em agir.

Ainda persiste alguma Incerteza sobre até
onde as duas ex-potèncias coloniais concorda-
ram em agir conjuntamente para solucionar
esta mini emergência nas Novas Hébridas. A
verdade é que França e Grá-Bretanha raramen-
te tiveram ponto-de-vista coincidente quanto à
descolonização das ilhas do Pacífico Sul.

Enquanto a Grã-Bretanha se desvencilha de
suas antigas colônias com uma pressa quase
indecorosa — a ponto de forçar a independên-
cia a algumas ilhas relutantes — a França tem
mantido em ritmo menos acelerado suas politi-
cas de descolonização.

Como salientou ontem o Financial Times,"é compreensível a hesitação francesa" no que
diz respeito ao Pacífico Sul. A colônia francesa
da Nova Caledònia, nas proximidades do arqui-
pélago das Novas Hébridas, possui as maiores e
mais ricas minas de níquel do mundo, de pro-
priedade de uma empresa francesa. Não muito

Robert Dervel Evans
Corres pondo file

distante, a Leste, fica a Polinesia francesa,
usada por Paris para seus testes nucleares.

Acrescentou o jornal que a França suspeita
que o Primeiro-Ministro eleito. Walter Lini,
planeja fomentar um movimento de indepen-
dência na Nova Caledònia assim que tome
posse no final do próximo més.

Qualquer que tenha sido o efeito de pontos-
de-vista conflitantes entre Paris e Londres so-
bre a rebelião em Espirito Santo, há 15 dias.
acontecimentos recentes revelaram uma maior
identificação de interesses, que acabou levando
à missáo conjunta dos dois ministros nas Novas
Hébridas e ao envio de forças.

As ilhas, quer colônias de outro pais ou
independentes e autônomas, estáo ganhando
uma nova importância. Elas se tomaram subi-
tamente vulneráveis à recolonizaçào. náo mais
por nações imperialistas, antes, mas por piratas
como Michael Oliver e seu parceiros da Phoe-
nix Foundation, norte-americana, ansiosos por
utilizá-las como bases para suas lucrativas ope-
rações financeiras. A força por trás deste novo
imperialismo são os ganhos financeiros, não o
poder militar.

Quanto a algumas das ilhas menores das
Antilhas. onde o Phoenix de Michael Oliver fez
sua primeira e fracassada tentativa de controle,
o foco da apreensão franco-britânica voltou-se
agora para Cuba, que acreditam ser um poten-
ciai de perigo para ilhas antilhanas em dificul-
dades ou ameaçadas por instabilidades ln-
temas.

•d .* ' PREFEITURA
mM DA CIDADE
rBB*x DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Concorrência pública n? 04/80

Prestação de serviços de limpeza e higienização em diver-
sas unidades.

Sota (Balizada no dia 27 dn junho (te 1980 .Is 14 00 bota*; a licitação em
epigtate, destinada a prestação do serviços do iimpe/a o higienraçáo om
diversas unidades
Valor estimado em iunho de 1980 Cr$ 70460860.00 (setenta milhões,
quatrocentos e sessenta mil oitocentos o cinqüenta cruzeiros)
,0s editais com as ospeciíicaçôos acham-se alixados e serão distribuídos na
sede da Ia. Comissão Permanente de Licitação Hua Ana Nou n° 1552 3o
bloco - Io andai — Rocha, no horário das 12 00 as 17 00 horas, ondo poderão
ser examinados pelos interessados
Picam cientes os licitamos de que se devem submeter ao quo dispòo o Decreto
n° 20Ò9 de 07/03/79 publicado no Diário Oficial do 08/03/79.

Rio de Janeiro, 11 de iunho do 1980.
I3. Comissão Permanente de Licitaçào.
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SE ALIVRE INICIATIVA
FECHAROS OLHOSACEKIAS COISA

MUITO EM BREVE ELA PODERÁ
NÃO SER MAIS LIVRE.

Sf \ix.v fabrica parafusos, oqtie você tem
a ver com a fome no Nordeste?

Sc você vende tecidos, o que você tem a ver
com o subemprego dos bóias-frias do Sul?

Sc você planta soja. o que você tem a ver
com a mortalidade infantil no Brasil?

Nada. E muito. Pois no regime de livre
iniciativa, embora a responsabilidade social .seja
principalmente do Estado, o empresário tem
uma função fundamental para a consecução dos
grandes objetivos do Pais.

Na livre iniciativa, cabem ao empresário o
direito e o dever de realizar lucros, pois os lucros
são a remuneração para os riscos do capital e
componente indispensável para a continuidade
dos programas econômicos. Mas cabe também a
ele participar da finalidade principal da ordem
econômica, qi te é a de promover o
desenvolvimento e o bem-estar da população,

No que se refere a desenvolvi mento. tentos
ándaclo bastante. Entre 1968 e 1977. o nosso
Produto Nacional Bruto cresceu em media
10,4 %, desempenho que é dos melhores do
mundo. No mesmo período, triplicamos nossa
renda per capita.

Apesar dessa performance positiva no
âmbito do crescimento econômico, ainda há
muito a ser feito.

Nos desequilíbrios sociais e regionais, por
exemplo.

Na criação dc melhores condições de vida
para uma população crescente a altas taxas,

Na própria distribuição de renda, que
sabidamente ainda é injusta.

Na criação dc novos empregos.

sociais do Pais precisam melhorar, e cabe ao
empresariado, juntamente com o Estado, uma
ativa participação.

O sistema de livre iniciativa, quando
exercido em sua plenitude, c o caminho mais
eficiente para a solução de nossos grandes
desafios cie hoje.

Mas. para Isso', Estado e iniciativa privada
devem trabalhar para corrigir, aperfeiçoar e
consolidar o sistema de livre iniciativa.

E preciso que o Estado reduza sua excessiva
intervenção no mundo dos negócios.

É necessário, também, que os empresários
aprendam a viver com menor tutela do Estado,
assumindo seus próprios riscos e
responsabilidades.

É preciso promover meca nismos que
estimulem a capitalização das empresas, ao invés
do seu endividamento.

Enquanto existirem brasileiros
vivendo em condições

subumanas, liberdade não
será sua primeira prioridade.

A responsabilidade social é
principalmente do Estado., mas

também dos empresários e
demais setores da sociedade.

Talvez você esteja satisfeito ci nn as cifras de
sua fábrica de parafusos, seu comércio de
tecidos ou sua safra de soja. Mas os as|)ectos

É fundamental, ainda, que haja unia
conscientização de todos de que o grande desafio
de realizar o desenvolvimento e promover o
bem-estar da população, num regime de livre
iniciativa, não é responsabilidade exclusiva do
Estado, mas tarefa de todos os setores da
sociedade.

Talvez valha a pena lembrar t |i te, enquanto
existirem brasileiros vivendo em condições
subumanas, liberdade não será sua primeira
prioridade.

MOVIMENTO
NACIONALPELA
LIVRE INO ATIVA.

Ciiuidi.iiavuiid"C'iiiwl!:iiNuL'iiiiidli.li.-Priipu«andaepartiii|wr,' íutitrityveictilü de comunicação.
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Presidenta da Bolívia não
aceita pressão militar e
confirma eleições para 29

Rosental Calmon Alves
Enviado especial

La Paz — A Presidenta Lídia Gueiler rechaçou a
proposta das Forças Armadas para o adiamento por"pelo menos um ano" das eleições gerais marcadas
para o dia 29, mantendo essa data, ao mesmo tempo em
que fazia um apelo aos numerosos Partidos politicos
pára que tenham "despreendimento e generosidade, a
fim de que o ato eleitoral cumpra seus objetivos".

A decisão da Presidenta de não aceitar a prorroga-
ção do seu mandato, seguindo a unanimidade dos
Partidos políticos do país, trouxe ontem à Bolívia uma
certa calma, após os persistentes rumores de preparatl-
vos de um golpe militar, embora houvesse grande
expectativa sobre a reunião promovida pelos mais
altos oficiais das Forças Armadas, "para analisar a
situação política do país".
APAZIGUAMENTO

Em su»mensagem à nação, a
Presidenta Lídia Gueiler come-
çou dizendo que precisou de
três dias para considerar aten-
tamente o "histórico pedido"
das Forças Armadas para o
adiamento das eleições do pró-
ximo dia 29, pois necessitava de
uma "consulta politica com re-
presentantes do Parlamento"."Segiürei no cumprimento do
mandato recebido do honorá-
vel Congresso Nacional com a
finalidade primordial de levar a
Bolívia a eleições livres e lim-
pas no dia 29 de junho", disse a
Presidenta em sua mensagem
de ontem."Peço aos Partidos políticos
desprendimento e generosida-
de, para que o ato eleitoral
cumpra seus objetivos", prosse-
guiu a Chefe de Governo, solici-
tando também que "a corte
eleitoral faça o máximo esforço
para promover as eleições com
imparcialidade, patriotismo e
responsabilidade"."Aspiramos a um clima de
apaziguamento e reconciliação,
e nisso coincidimos com as For-
ças Armadas. Perseveremos
por manter a institucionalida-
de do pais dentro do marco
constitucional, criando as con-
dições para superar o subde-
senvolvimento e a dependên-
cia, com liberdade e democra-
cia", finalizou Lídia Gueiler.

UNIÃO

A proposta dos comandantes
militares para o adiamento da
eleição, apresentada surpreen-
dentemente na noite de segun-
da-feira, conseguiu um efeito
rarissimo no contexto político
boliviano, onde há nada menos
do que 70 Partidos em ativida-
de e com candidatos às próxi-
mas eleições: a unanimidade
em tomo de uma posição.

Somente depois de uma lon-
ga reunião com os representan-
tes do Congresso que lhe comu-
nicaram a união de todos os
Partidos no sentido de se man-
ter as eleições, a Presidenta co-
municou aos parlamentares
sua decisão de não aceitar ne-
nhum tipo de prorrogação do
seu mandato, o que significaria
a transformação do seu Gover-
no de constitucional em "de
fato".

A Presidenta revelou aos de-
putados e senadores que as
Forças Armadas "tiveram boas
intenções ao fazer sua proposta
histórica", deixando que ela, na
qualidade de capità-geral da
instituição militar, negociasse
com o Parlamento o pedido.

Essa situação deixou em se-
gundo plano a crise gerada pe-
las próprias Forças Armadas e
por Partidos políticos direitis-
tas que exigiam a expulsão do
Embaixador norte-americano
em La Paz, Marvin Weissman,
acusado de intromissão nos as-
suntos Internos da Bolívia.

Depois de um pedido dos co-
mandantes militares, o Arce-
bispo de La Paz, Monsenhor
Jorge Manrique, também foi à
Nunciatura Apostólica solicitar
aos candidatos à Presidência e
Vice-Presidència da República,
pela Falange Socialista Boli-
viana, para que suspendam a
greve de fome que iniciaram na
sexta-feira passada, exigindo
a expulsão do Embaixador
Weissman."A situação Dolítlca do país é
muito delicada e todos temos
que contribuir, digo, temos que
ser construtores da paz. Eu pe-
di que suspendam a greve de
fome porque se trata de um
risco para o processo democra-
tico. Um desastre contra esse
processo que enobrece a nação
boliviana seria a maior desgra-
ça que poderia acontecer para o
país", explicou o Arcebispo.

1

ESCLARECIMENTO À PRAÇA

A lim de esclarecer as notas feitas neste jornal, por mim e pela
TRANSCON S/A CONSULTORIA TÉCNICA., venho acrescentar o seguinte:

1. No dia 29/02/80 rescindiu-se a kxaçáo e constitui-se um comodato que
no Item 2.2. deu-so quitação mútua das obrigações das partes, ressalvados no
Ham 4.3. os encargos vencidos, cobrtveis nos termos da legislaçáo pertinente
ès locações não residenciais.

2. A cobrança decorre do nâo pagamento do aluguel de janeiro e fevereiro
e caberá à Justiça interpretar o que as partes convencionaram, em face do
desacordo.

3. Reconhecemos outrossim o direito da TRANSCON S/A do interpretar,
como entender os seus direitos e não vemos neste ato nada quo a desabone.

RONALDO GONZAGA DE MELLO PINTO
Empresário

(P

S$: PREFEITURA:mm\t 
DA CIDADE

SMA DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Comissão Municipal de Energia

Concorrência n? 06/80

Fornecimento de lâmpadas a vapor de mercúrio para ilu-
minação pública.

A Comissão Municipal de Energia comunica quo fará realizar nos dias 2 e 4 do
julho de 1980, às 11:30 horas, na sedo da mesma—Rua Marquês de Pombal n°
125, a concorrência acima, referente ao fornecimento do lâmpadas a vapor de
mercúrio para iluminação pública, cujo valor do orçamento é CrS 17.550.000,00
(dezessete milhões, quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros).
No endereço acima poderão ser obtidos todos os esclarecimentos, as instru-
ções e os dados para a participação na referida concorrência.
Processo n" 06/703.726/80.

Rio de Janeiro. 10 de junho de 1980
Comissão Permanente de Licitação IP

CIA. AÇOS ESPECIAIS ITAB1RA -ACESITA
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

CGC/MF: 33.390.170/0001 -89

Aviso aos Acionistas
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Srs. Acionistas que, em virtude das
modificações Introduzidas pelo Decreto-Lei n9 1.790,
de 09 de junho, publicado no D.O.U. de 10 do corrente,
o Imposto de renda na fonte, Incidente sobre os dlvlden-
dos de Ctl 0,15 por ação, a serem distribuídos a partir
de 13.06.80 e relativos ao exercício de 1979, delibera-
dos na AGO realizada em 24.04.80, serão retidos na se-
guinte forma:
BENEFICIÁRIOS

A. Pessoas Físicas:
1 Acionistas residentes ou domiciliados no País:

15%.
2. Acionistas residentes no exterior, sem convê-

nio: 25%.
Acionistas residentes no exterior, com convê-
nio: alíquota prevista no respectivo acordo.

Pessoas Jurídicas:
1. De capital aberto não haverá retenção.
2. Imunes ou Isentas de I.R. - não haverá retenção.
3. Outros: 15%.

Demais esclarecimentos encontram-se no AVISO publi-
cado pela Imprensa em IO.O618O.

3.

B.

Belo Horizonte, 12 de junho de 1980.
Amaro Lanari Guatimòslm

Presidente.
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Ações rebeldes matam quatro
soldados soviéticos em Cabul

Nova Dé» — A explosão de uma granada
num conjunto de Cabul reservado a sovléti-
cos matou três soldados das forças de ocupa-
çâo soviéticas, revelaram ontem viajantes
procecentes do Afeganistão. Um outro sol-
dado soviético foi seqüestrado no mesmo
local e seu corpo encontrado mais tarde,
esquartejado. Os incidentes ocorreram na
terça-feira e fazem parte da intensificação de
uma campanha de terrorismo urbano.

O atentado com a granada ocorreu no
contunto residencial Mkroyan, construído
pelos soviéticos para abrigar seus cidadãos
que se encontram em Cabul Cinco afegãos,
membros da facção parchamita do Partido
governante, tinham sido mortos no mesmo
lugar, há alguns dias. Os rebejdes distribuí-
ram mais tarde panfletos, destacando que os
atentados demonstram que podem atingir
qualquer lugar de Cabul.

Os viajantes informaram também que os
rebeldes colocaram bombas na Faculdade
de Ciências da Universidade de Cabul em
pelo menos duas ocasiões, mas elas não
chegaram a explodir. Segundo os viajantes,
o terrorismo urbano vem aumentando na
Capital, apesar da mobilização de centenas
de soldados e de dezenas de tanques, que
agora montam guarda permanentemente
nas ruas da cidade. Para os viajantes, a
situação em Cabul é muito tensa, em conse-
qüència do sentimento anti-soviético e das
crises internas do regime.

A mobilização das forças parece ser uma
tentativa de evitar a repetição dos inciden-
tes do mês passado, quando os estudantes
saíram às ruas, para protestar contra a inter-
venção soviética, e pelo menos 100 foram
mortos pelas forças do Governo.

Há informações de que ocorreram muitos
assassínios de cunho político nos últimos
dias, além da repetição dos envenenamentos
de depósitos de água em vários edifícios
públicos. Os assassínios acontecem princi-
palmente em refregas entre membros das
facções calquita e parchamita, as duas prin-
cipais do regime do Presidente Babrak Kar-
mal, mas também atingiram vários soviéti-
cos. Além de Cabul, foram registrados assas-

sfnlos políticos nas cidades de Candahar,
Herat e Mazarisherif.

A rádio estatal do Afeganistão confirmou
ontem que em Cabul foram envenenados 488
estudantes de várias escolas, por "pessoas
envolvidas em atividades antlgovernamen-
tais e subversivas. A rádio indicou que os
estudantes foram envenenados com alguma
substância tóxica, mas não especificou o
que ingeriram, revelou apenas que o fato
aconteceu na última quarta-feira.

Segundo informações de diversas fontes
de dentro do Afeganistão, mais de l mil
estudantes e professores foram hospitaliza-
dos, desde domingo, em conseqüência da
contaminação da água e do lançamento de
pequenos frascos com gás venenoso em es-
colas e universidades. Os boatos que correm
em Cabul atribuem a responsabilidade pelos
envenenamentos a agentes antigovema-
mentais, interessados em manter as escolas
fechadas em virtude do alto grau de propa-
ganda política a que sáo submetidos os
estudantes. Outros rumores culpam o pró-
prio Governo, que procuraria, dessa forma,
castigar os estudantes pelos distúrbios do
mês passado.

Há indicações de que continuam a ocor-
rer sérios combates entre os soldados sovié-
ticos e os rebeldes em torno de Cabul, princi-
palmente na área Norte. Observadores dis-
seram que se registra um tráfego muito
grande de aviões de transporte e helicópte-
ros do tipo MI-24, que deixam o aeroporto da
Capital rumo ao Norte.

No setor político, a rádio de Cabul conti-
nua a anunciar a nomeação de pessoas im-
portantes da facção Kalq para cargos fora
da Capital. Isto indica que a facção Par-
cham, a qual pertence Karmal, estaria le-
vando a melhor na crise.

Em Moscou, a agência Tass, ao se referir à
recusa do Governo do Paquistão em aceitar
as propostas de Cabul sobre um acordo para
a crise afegã, afirmou que os paquistaneses
rejeitaram "o único caminho possível para
normalizar a situaçáo na região", cometen-
do, assim, "um grande erro de avaliação".

Russos podem assassinar Karmal

Washington — Os responsáveis pela inter-
venção soviética no Afeganistão poderão, even-
tualmente, tramar o assassínio de Babrak Kar-
mal, sob a alegação de que o Presidente estaria
permitindo o envolvimento de interesses exter-
nos nos assuntos domésticos do país, substi-
tuindo-o em seguida por um lider religioso
muçulmano cuidadosamente escolhido. A pre-
visão é de Louis Dupree, um intelectual quemora agora no Paquistão, depois de ter vivido
muitos anos em Cabul.

Dupree acrescentou, no entanto, que qual-
quer tentativa soviética de apelar para a tradi-
ção religiosa do pais dificilmente conseguirá
conquistar apoio popular, porque qualquer tipo
de liderança sob a ocupação militar dos soviéti-
cos será rejeitada pela população. Dupree disse
também que os soviéticos tentarão modificar a
chefia do regime e fortalecer sua presença mili-
tar no Afeganistão depois dos Jogos Olímpicos
marcados para o começo de julho, ou então
esperar as eleições presidenciais nos Estados
Unidos, em novembro.

Hostilidades
O porta-voz demissionário do Departamen-

to de Estado, Hodding Carter, afirmou na quar-
ta-feira que analistas dos serviços de Informa-
çâo norte-americanos acreditam também que
os soviéticos só estão esperando o término das
Olimpíadas para enviarem mais soldados ao
Afeganistão. Estão agora naquele pais cerca de
85 mil soldados soviéticos, mas esse número
provou que é insuficiente para enfrentar os
rebeldes.

Carter assinalou que Kandahar, a mais im-
portante cidade no Sul do Afeganistão, e Herat,
principal centro urbano do Oeste, estáo sob lei
marcial. Logo depois da revolta popular na
área, as tropas soviéticas cercaram Kandahar,
no dia 4 de junho, enquanto Herat está sob
ataque dos rebeldes, os quais, aparentemente,

Henry Bradshes
Washington Star

recebem suprimentos do Irã e utilizam as ar-,
mas dos soldados afegãos que desertam.

Ao mesmo tempo em que aumenta a resis-
tència popular ao regime do Presidente Kar-
mal, se agravam as divergências internas no
Partido Comunista. A facção de Karmal e a ala
que ele suplantou quando a União Soviética
interveio no país há seis meses, estão engajadas
agora numa guerra náo declarada. Não conse-
guindo unificar os comunistas, Karmal come-
çou a executar alguns de seus oponentes. A
facção contrária ao Presidente reagiu, ocasio-
nando-lhe sérios problemas políticos e impe-
dindo-lhe de tentar conquista: junto à popula-
çáo o apoio que Moscou esperava.

As lutas entre as facções Parcham, de Kar-
mal, e Kalq já provocaram a morte de muitos
dos que apoiam a intervenção soviética, afir-
mam relatórios dos serviços de informação nor-
te-americanos. Depois de muitos anos de hosti-
lidades, as duas facções do Partido Comunista
uniram-se quando Nur Mohammed Taraki su-
biu ao Poder, em abril de 1978, criando o
primeiro Governo comunista do país. Mas co-
mo líder da facção Kalq, Taraki logo se sobre-
pós à ala parchamita, chefiada por Babrak
Karmal.

Quando intervieram no Afeganistão, em de-
zembro último os soviéticos mataram o suces-
sor de Taraki, Haflzullah Amin, e colocaram
Karmal à testa de um regime que acreditavam
fosse uma coalizão das duas facções. Logo,
vários seguidores de Amin foram presos e no
domingo passado a rádio de Cabul anunciou a
execução de 10 pessoas, acusadas de terem
cometido vários crimes no Govemo anterior ao
de Karmal.

Desde que as forças de extrema esquerda
tomaram o Poder no Afeganistão, cerca de 1
milhão de pessoas deixou o país; só no Paquis-
tão vivem agora aproximadamente 800 mil
refugiados afegãos, segundo dados fornecidos
pelo Departamento de Estado.

Carter faz advertência à URSS
Washington — O Presidente Jimmy Carter

advertiu novamente a Uniáo Soviética de que
está disposto a recorrer à força militar, se
necessário, para combater qualquer iniciativa
de Moscou para tomar o Golfo Pérsico. Disse
que havia revertido o declínio no poderio mili-
tar americano e ajudara a restaurar a força da
Aliança Atlântica.

Carter fez esses comentários numa declara-
ção escrita de 75 páginas submetido à aprecia-
ção de um comitê de seu Partido Democrata,
majoritário, que está estabelecendo as metas e
promessas nas quais conduzirá sua campanha
presidencial de 1980. O texto eqüivale a um
sumário de todos os seus programas de política
externa e interna, e uma recomendação para
linhas políticas futuras.

Tensão mundial preocupa Brandt
Oslo — Em tom pessimista, o presidente da

Internacional Socialista e ex-Chanceler ale-
mão, Willy Brandt, inaugurou ontem na Capital
norueguesa uma reunião de dirigentes socialis-
tas e social-democratas de 30 países da Europa,
África e América Latina. "A situação interna-
cional continua tensa, a paz mundial não está
assegurada, os dois blocos aceleram a corrida
armamenüsta e as grandes zonas de perigo
estáo no Oriente Médio e Extremo Oriente."

Brandt destacou a participação ativa dos
dirigentes social-democratas em reuniões inter-
nacionais nas últimas semanas que "serviram
para reiniciar o diálogo entre Ocidente e Orien-
te." Acrescentou que a viagem do Chanceler
Helmut Schmidt a Moscou, em fins de junho,
trará maior contribuição à causa do entendi-
mento.

Pela distensão
"Não há outra alternativa realista que náo a

política da distensão", disse Brandt. "Só apro-

fundando esta politica poderemos solucionar
os atuais e complicados problemas, entre eles a
necessidade de negociar sem impor condições."

Brandt destacou os últimos acontecimentos
na Coréia do Sul ao falar na necessidade de
transição pacifica à democracia nos países on-
de subsistam ditaduras. "Na Coréia do Sul tudo
indica que a transição democrática está conde-
nada ao fracasso porque a direção militar deci-
diu apoiar a violência desmedida e a Interna-
cional Socialista não pode calar-se a respeito."

Sobre o Oriente Médio, zona que classificou
de mais conflagrada, Brandt lamentou que o
processo iniciado em Camp David esbarre em
obstáculos. "Todas as contribuições responsa-
veis para evitar nova guerra merecem estudo."

Concluiu defendendo o papel dos Estados
Unidos, de influência na solução de crises."Quando nos consideram antiamericanos, er-
ram. Estamos interessados numa relação cons-
trutiva."

China vê medo mórbido nos EUA
Pequim — "Certos setores americanos sen-

tem um medo mórbido da União Soviética.
Num jogo de equilibrismo de pouco alcance,
estes setores e pessoas temem ofender os sovié-
ticos quando tossem ou falam em voz alta".

A opinião é de Peng Di, chefe do escritório
da Agência Nova China em Washington, num
artigo onde criticou os Estados Unidos por
terem "provocado grande sofrimento em todo o
mundo" durante a vigência de sua politica
imparcial frente a Moscou e a Pequim.

Reagan antichinês

O artigo é, basicamente, de ataque à politica
de aproximação com Moscou iniciada pelo Go-
verno de Richard Nixon. Em certo momento,
Peng Di ataca o candidato republicano à rtesi-
dència dos Estados Unidos, Ronald Reagan,

por ter dito que se eleger-se vai reatar a amiza-
de com Formosa.

"Naturalmente, existem pessoas que sofrem
da doença antichinesa e querem que o Governo
americano reate suas relaiçôes com Talpé. Isto é
provavelmente o modo mais absurdo de prati-
car uma {política imparcial", continou o jorna-
lista chinês.

Peng Di aplaude a mudança da politica
americana, agora menos imparcial em relação
às duas potências comunistas, mas condena os
norte-americanos pelos resultados que a antiga
orientação provocaram."Se Washington tivesse persistido naquele
enfoque, a União Soviética teria tomado o
Oriente Médio e o oceano Índico, reduzindo a
Europa Ocidental, o Japáo e mesmo os Estados
Unidos a Estados mais mortos do que vivos",
sustenta Peng Di, acrescentando que "prova-
velmente, a Terceira Guerra Mundial teria sido
inevitável".
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Schmidt, ao contrário de Thatcher (D), não apoiou desta vez <> Presidente
da França, que deseja a participação da OLP no processo de paz

CEE não chega a acordo sobre
maiores vínculos com árabes

Veneza — Os Chefes de Go-
vemo da Comunidade Econó-
mica Européia, que iniciaram
ontem sua reunião de cúpula
em Veneza — o ensaio da coníe-
rência que se realizará na mes-
ma cidade entre dirigentes dos
sete paises mais industrializa-
dos do bloco ocidental — nào
chegaram a um acorco sobre a
questão do estreitamento de
vínculos com os árabes, o que
implicaria, em declaração final,
uma menção à participação da
OLP na solução da crise do
Oriente Médio.

Dessa forma, a Europa dos
nove ficou dividida em dois blo-
cos, quatro a quatro, ficando a
Alemanha Ocidental numa po-
sição intermediária. Grã-
Bretanha, Holanda e Dinamar-
ca colocaram-se ao lado do Pre-
sidente francês Valery Giscard
d'Estaing, que considerou im-
prescindivel a participação da
organização palestina no pro-
cesso de paz. Os três aliados, no
entanto, consideraram que Gis-
card estaria supervalorizando a
OLP. Itália, Noruega, Luxem-

burbo e Bélgica adotaram posi-
çáo contrária à francesa.

BARREIRAS

O acordo era esperado para
que hoje fosse emitida uma de-
claraçáo que, em suma, com-
prometeria a Europa em posi-
ções mais próximas do mundo
árabe sem que isto prejudicas-
se, conforme as advertências do
Presidente Carter, as negocia-
ções já em curso. De modo ge-
ral, nas últimas semanas, ficou
patente o interesse europeu no
sentido de superar certas bar-
reiras políticas com os árabes
que têm, normalmente, como
conseqüência, dificuldades de
entendimento no plano econó-
mico.

Pressionados, de um lado, pe-
lo clamor árabe em favor de
uma posição de bloco européia
mais explícita em relação ã
questão palestina, e de outro,
pelos Estados Unidos, contra
iniciativas que adicionassem
obstáculos aos acordos entre
Egito e Israel concretizados em
separado, os europeus ficariam

no meio-termo, apenas fazendo
menção a OLP mas sem reco-
nhecè-in formalmente Para Is-
rael. íi menção eqüivaleria ao
reconhecimento formal

Outra posiçüo de Giscard
d'Estaing devera ser discutida
durante a sessão de hoje: o Pre-
sidente francês pronunciou.se
contra o ingresso da Espanha e
Portugal na Comunidade Eco-
nômica Européia, explicando
que tal entrada deveria ser an-
tecedida pela solução de uma
série de questões pendentes na
comunidade.

Em Roma, desembarcou on-
tem um C5A-Galaxie — o maior
avião do mundo — carregando
em seu interior iun automóvel
blindado para ser usado pelo
Presidente Jimmy Carter du-
rante sua estada na Itália, equi-
pamentos de telecomunicações
para que ele possa entrar em
imediato contato eom Wa-
shington, a fim de solucionar
qualquer crise eventual, e ou-
tros instrumentos. Por causa de
suas exageradas dimensões,
houve problemas para estado-
ná-lo na pista do aeroporto de
Cíampino.

As ameaças das Brigadas Vermelhas obrigaram o Governo italiano a

montar um esquema de segurança, em Veneza, com tt mil policiais

Até homens-rãs guardam Veneza

Veneza — Devido à ameaça
das Brigadas Vermelhas de ata-
carem os Chefes de Estado e de
Govemo que se reúnem em Ve-
neza, a partir de amanhã e,
novamente, nos dias 22 e 23, 8
mil policiais e soldados Itália-
nos, inclusive homens-rãs, es-
táo espalhados pela cidade, re-
forçados por centenas de espe-
ciaílstas antiterroristas da Eu-
ropa Ocidental Japão e Esta-
dos Unidos.

Há um mès, as Brigadas ma-
taram o chefe do esquadrão an-
titerrorista de Veneza, Alfredo
Albanese, que já estava plane-
jando a segurança das duas
conferências de cúpula: a da
Europa dos Nove, amanhã e
sexta, e a dos sete principais
paises industrializados, daqui a
10 dias. Uma semana depois, os
brigadistas disseram numa
mensagem endereçada aos lide-
res mundiais: "Estamos espe-
rando vocês". Foi a primeira
ameaça dos terroristas italia-
nos a governantes estrangeiros,
e as autoridades resolveram le-
vá-la a sério.

A declaração ameaçadora
chamava os líderes da Comum-
dade Econômica Européia e
dos sete países mais ricos de'principais carniceiros do pro-
letariado" e "maiores opresso-
res do mundo", assim como"porcos capitalistas", e avisava
que não encontrariam seguran-
ça em Veneza.

Os problemas de segurança
da cidade são únicos. Quando o
Serviço Secreto em Washing-
ton perguntou à Embaixada
em Roma o que estava sendo
providenciado para a caravana
motorizada do Presidente Car-
ter em Veneza, a Embaixada
respondeu que náo haveria ca-
ravana alguma. E recebeu de
volta uma mensagem irritada:"Como assim? Sempre há uma
caravana motorizada onde
quer que o Presidente vá".

As reuniões de Veneza serào
na ilha de San Giorgio Maggio-
re, bem em frente à Praça de
Sâo Marcos, no Grande Canal.
Como helicópteros náo têm on-
de descer na pequena ilha, os
estadistas serão levados em rá-
pidas lanchas a motor.

Para garantir a segurança,
gondolas e outros barcos não
autorizados estão proibidos de
circular na área. Como esse é o
lugar do ganha-pão dos gondo-
lieri, eles exigiram 200 dólares
cada um, por dia, para cumpri-
rem a ordem.

Ontem, no aeroporto Marco
Polo, havia soldados nos dois
lados da pista que dá para a
laguna, e blindados de trans-
porte de pessoal tomavam posi-
çâo. Na laguna, e nos principais
canais, pequenos e rápidos bar-
cos-patrulha da policia, azuis e
brancos, corriam de um lado
para o outro. Segundo o jornal

Henry Tanner
The Now Yorlc Times

II Gazzetino, vieram direta-
mente da fábrica, na terça-feira.

Helicópteros da Marinha cir-
culam sobre a cidade. Navios
de guerra estáo ancorados na
boca do canal que leva do mar.
aos portos de Veneza e Mestre.
Soldados armados vigiam o trá-
fego na Ponte da Liberdade,
que liga a cidade ao continente,
mas nas ruas estreitas do cen-
tro histórico, e onde os carros
náo podem ir, o movimento de
turistas é enorme.

Carter e sua grande delega-
çáo vão ficar no Hotel Cipriani,
um dos melhores de Veneza,
para a segunda conferência de
cúpula. O Cipriani é o melhor
lugar para segurança. Fica na
beira do Canal em frente ao
local da conferência, mas do
lado oposto à Praça de São
Marcos, onde está o movimen-
to. É máximo ao quartel da
Guardiã di Finanza, uma força
paramilitar especializada em
vigilância e na caçada de con-
trabandistas no mar e na terra.

A decisão de trazer tantas
personalidades à Itália, um aos
paises mai» assolados pelo ter-
rorismo político, náo foi fácil
paia alguns '.los Governos en-
volvidos, ãaoe-se que váiioâ he-
sitaram. A Primeira-Ministra
Margareth Thatcher virá, em-
bora seu Govemo tenha decidi-
do coneelar a visita que a Rai-
nha Elizabeth n faria à Itália
no final do ano.
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Forças Armadas desistem de
tentar adiar as eleições
presidenciais na Bolívia

Rosental Calmon Alves
Enviado •ipKial

La Paz — O Comandante Geral do Exército, Gene-
ral Luis Garcia Meza, anunciou ontem à noite que as
Forças Armadas desistem do seu pedido de adiamento
das eleições gerais, manifestando sua lealdade â Presi-
denta Lidia Gueiler, o que foi rapidamente Interpreta-
do nesta Capital como um solução para a crise política
dos últimos dias e um indício seguro de que a votação
será realizada como estava previsto, no ultimo domin-
go deste mês.

Solucionada a questão das eleições com um retro-
cesso dos militares, resta agora o caso do Embaixador
norte-americano, Marvin Weissman, acusado pelas For-
ças Armadas de intromissão em assuntos internos da
Bolívia e cuja expulsão do país estava sendo pedida
pelos militares. Também esse assunto encaminha-se
para uma solução segundo o Governo da Sra Gueiler,
que anunciou ontem que o Embaixador boliviano em
Washington foi chamado "para consultas".

Ações rebeldes matam quatro
soldados soviéticos em Cabul

AP.Veiiow

RECUO
' 
Enquanto os comandantes de

todas as unidades do Exército
iniciavam pela manhã uma reu-
nião em Cochabamba, presidi-
da pelo General Garcia Meza, a
Presidenta Lidia Gueiler lia
uma mensagem ao.povo boli-
viano, na qual manifestava a
posição do seu Governo de não
aceitar a "histórica proposta"
das Forças Armadas para que
as eleições fossem adiadas "por
pelo menos um ano", com a
prorrogação do atual mandato
presidencial por esse periodo.

"Como Forças Armadas, nós
respeitamos a nossas leis e a
nossa Presidenta, que também
é,.Capltã Geral das Forças Ar-
madas", disse em seu pronun-
ciamento, ao final da reunião
de Cochabamba, o General
Garcia Meza, mudando total-
mente o tom geralmente agres-
sivo dos seus discursos, nos
quais tem feito severas criticas
ao processo democrático boli-
viano.

. Depois de explicar que os mi-
litares deixaram nas mãos da
Presidenta a decisão final sobre
sua proposta de adiamento das
eleições, o General Garcia Me-
za disse que "agora caberá ao
povo definir o que mais convém
aos pais".

Logo depois da reunião de
Cochabamba, o Comandante
Geral do Exército, General
Garcia Meza, viajou para a se-
gunda maior cidade do pais,
Santa Cruz de Ia Sierra, onde a
guarnição militar, numa atitu-
de visivelmente rebelde, está
desde segunda-feira em estado
de emergência, para exigir que
o Embaixador norte-americano
deixe a Bolívia.

Alguns observadores inter-
pretaram a atitude militar co-
mo "um sensato recuo", que
poderá repercutir no outro pro-
blema criado pelos comandan-
tes militares, quando exigiram,
há uma semana, que o Embai-
xador dos Estados Unidos,
Marvin Weissman, seja declara-
do persona non grata e deixe o
país.

Coincidentemente, o Ministro
Secretário-Geral da Presiden-
cia Salvador Romero, anunciou
que a chancelaria acabara de
chamar "para consultas" o em-
baixador boliviano em Wa-
shington. Como é pratica habi-
tual nas relações internacio-
nais, os Estados Unidos pode-
rão tomar idêntica atitude nas
próximas horas chamando
também o seu Embaixador em
La Paz, o que vai agradar os
militares e os políticos que exi-
gem a saída de Marvin Weis-
sman."O Embaixador Weissman
não está arrumando as malas
agora, mas isso não Impede de
nenhuma maneira que ele pos-
sa começar a arrumá-las ama-
nhá", comentou uma fonte da
Embaixada norte-americana
em La Paz, que já tinha conhe-
cimento da convocação do re-
presentante boliviano em Wa-
shington.

A notícia da convocação do
Embaixador boliviano, Rober-
to Arze, foi transmitida ontem à
noite por três Ministros de Es-
tado que foram persuadir os
falangistas em greve de fome há
quase uma semana a desisti-
rem dessa atitude adotada co-
mo forma de pressáo para que o
Govemo de Lidia Gueiler ex-
pulsasse Marvin Weissman.

ESCLARECIMENTO A PRAÇA
A tim de esclarecer as notas feitas neste jornal, por mim e pela

TRANSCON S/A CONSULTORIA TÉCNICA., venho acrescentar o seguinte:
1. No dia 29/02/80 rescindiu-se a locação e constitui-se um comodato que

no Item 2.2. deu-se quitação mútua das obrigações das partos, ressalvados no
item 4.3. os encargos vencidos, cobráveis nos termos da legislação pertinente
es locações não residenciais.

2. A cobrança decorre do nâo pagamento do aluguel de laneiro e fevereiro
e caberá a Justiça interpretar o que ss partes convencionaram, em face do
desacordo.

3. Reconhecemos outrossim o direito da TRANSCON S/A de interpretar,
como entender os seus direitos e nâo vemos neste ato nada que a desabone.

RONALDO GONZAGA DE MELLO PINTO
Empresário

(P

agS, PREFEITURA¦mm DA CIDADE
WÍÈy DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Comissão Municipal de Energia

Concorrência n? 06/80

Fornecimento de lâmpadas a vapor de mercúrio para ilu-
minação pública.

A Comissào Municipal de Energia comunica que fará realizar nos dias 2 e 4 de
julho de 1980. às 11:30 horas, na sede da mesma—Rua Marquês de Pombal n°
125, a concorrência acima, referente ao fornecimento de lâmpadas a vapor de
mercúrio para iluminação pública, cujo valor do orçamento é CrS 17.550.000,00
(dezessete milhões, quinhentos o cinqüenta mil cruzeiros).
No endereço acima poderão ser obtidos todos os esclarecimentos, as instru-
ções e os dados para a participação na referida concorrência.
Processo n° 06703.726/80.

Rio de Janeiro. 10 de junho de 1980
Comissão Petmanente de Licitação (P

CIA. AÇOS ESPECIAIS ITABIRA - ACESITA
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

CCC/MF: 33.390.170/0001 -89

Aviso aos Acionistas
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Srs. Acionistas que, em virtude das
modificações Introduzidas pelo Decreto-Lel n9 1.790,
de 09 de junho, publicado no D.O.U. de 10 do corrente,
o Imposto de renda na fonte, incidente sobre os dlviden-
dos de CrJ 0,15 por ação, a serem distribuídos a partir
de 13.06.80 c relativos ao exercício de 1979, delibera-
dos na AGO realizada em 24.04.80, serão retidos na se*
guinte forma:
BENEFICIÁRIOS

A. Pessoas Físicas:
1. Acionistas residentes ou domiciliados no País:

15%.
2. Acionistas residentes no exterior, sem convê-

nio: 25%.
3. Acionistas residentes no exterior, com convê-

nio: alíquota prevista no respectivo acordo.
B. Pessoas Jurídicas:

1. Dc capital aberto - não haverá retenção.
2. Imunes ou Isentas de l.R. - não haverá retenção.
3. Outros: 15%.

Demais esclarecimentos encontram-se no AVISO publi-
cado pela imprensa em 10.06.80.

Belo Horizonte, 12 de junho de 1980.
Amaro Lanarl Guaümoslm

Presidente.

OA AOOS E8PEÜAIS ITABIRA

Nova Deli — A explosão de uma granada
num conjunto de Cabul reservado a soviéti-
cos matou três soldados das forças de ocupa-
ção soviéticas, revelaram ontem viajantes
procecentes do Afeganistão. Um outro sol-
dado soviético foi seqüestrado no mesmo
local e seu corpo encontrado mais tarde,
esquartejado. Os incidentes ocorreram na
terça-feira e fazem parte da Intensificação de
uma campanha de terrorismo urbano. ¦

O atentado com a granada ocorreu no
conjunto residencial Mlkroyan, construído
pelos soviéticos para abrigar seus cidadãos
que se encontram em Cabul. Cinco afegãos,
membros da facção parchamita do Partido
governante, tinham sido mortos no mesmo
lugar, há alguns dias. Os rebeldes distribui-
ram mais tarde panfletos, destacando que os
atentados demonstram que podem atingir
qualquer lugar de Cabul.

Os viajantes informaram também que os
rebeldes colocaram bombas na Faculdade
de Ciências da Universidade de Cabul em
pelo menos duas ocasiões, mas elas não
chegaram a explodir. Segundo os viajantes,
o terrorismo urbano vem aumentando na
Capital, apesar da mobilização de centenas
de soldados e de dezenas de tanques, que
agora montam guarda permanentemente
nas ruas da cidade. Para os viajantes, a
situação em Cabul é muito tensa, em conse-
qüència do sentimento anti-soviético e das
crises internas do regime.

A mobilização das forças parece ser uma
tentativa de evitar a repetição dos inciden-
tes do mês passado, quando os estudantes
saíram ãs ruas, para protestar contra a inter-
venção soviética, e pelo menos 100 foram
mortos pelas forças do Governo.

Há informações de que ocorreram muitos
assassinios de cunho politico nos últimos
dias, além da repetição dos envenenamentos
de depósitos de água em vários edifícios
públicos. Os assassinios acontecem prinei-.
palmente em refregas entre membros das
facções calquita e parchamita, as duas prin-.
cipais do regime do Presidente Babrak Kar-
mal, mas também atingiram vários soviéti-
cos. Além de Cabul, foram registrados assas-
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sínios políticos nas cidades de Candahar,
Herat e Mazarisherif.

A rádio estatal do Afeganistão confirmou
ontem que em Cabul foram envenenados 488
estudantes de várias escolas, por "pessoas
envolvidas em atividades antigovernamen-
tais e subversivas. A rádio indicou que os
estudantes foram envenenados com alguma
substância tóxica, mas náo especificou o
que ingeriram, revelou apenas que o fato
aconteceu na última quarta-feira.

Segundo informações de diversas fontes
de dentro do Afeganistão, mais de 1 mil
estudantes e professores foram hospitaliza-
dos, desde domingo, em conseqüência da
contaminação da água e.do lançamento de
pequenos frascos com gás venenoso em es-
colas e universidades. Os boatos que correm
em Cabul atribuem a responsabilidade pelos
envenenamentos a agentes antigoverna-
mentais, interessados em manter as escolas
fechadas em virtude do alto grau de propa-
ganda politica a que sào submetidos os
estudantes. Outros rumores culpam o pró-
prio Governo, que procuraria, dessa forma,
castigar os estudantes pelos distúrbios do
mès passado.

Há indicações de que continuam a ocor-
rer sérios combates entre os soldados sovié-
ticos e os rebeldes em torno de Cabul, prinei-
palmente na área Norte. Observadores dis-
seram que se registra um tráfego muito
grande de aviões de transporte e helicópte-
ros do tipo MI-24, que deixam o aeroporto da
Capital rumo ao Norte.

No setor político, a rádio de Cabul conti-
nua a anunciar a nomeação de pessoas im-
portantes da facção Kalq para cargos fora
da Capital. Isto indica que a facção Par-
cham, a qual pertence Karmal, estaria le-
vando a melhor na crise.

Em Moscou, a agência Tass, ao se referir à
recusa do Governo do Paquistão em aceitar
as propostas de Cabul sobre um acordo para
a crise afegã, afirmou que os paquistaneses
rejeitaram "o único caminho possível para
normalizar a situação na região", cometen-
do, assim, "um grande erro de avaliação".

Russos podem assassinar Karmal

Washington — Os responsáveis pela inter-
venção soviética no Afeganistão poderão, even-
tualmente, tramar o assassinio de Babrak Kar-
mal, sob a alegação de que o Presidente estaria
permitindo o envolvimento de interesses exter-
nos nos assuntos domésticos do pais, substi-
tuindo-o em seguida por um líder religioso
muçulmano cuidadosamente escolhido. A pre-
visão é de Louis Dupree, um intelectual que
mora agora no Paquistão, depois de ter vivido
muitos anos em Cabul.

Dupree acrescentou, no entanto, que qual-
quer tentativa soviética de apelar para a tradi-
ção religiosa do país dificilmente conseguirá
conquistar apoio popular, porque qualquer tipo
de liderança sob a ocupação militar dos soviéti-
cos será rejeitada pela população. Dupree disse
também que os soviéticos tentarão modificar a
chefia do regime e fortalecer sua presença mili-
tar no Afeganistão depois dos Jogos Olímpicos
marcados para o começo de julho, ou então
esperar as eleições presidenciais nos Estados
Unidos, em novembro.

Hostilidades
O porta-voz demissionário do Departamen-

to de Estado, Hodding Carter, afirmou na quar-
ta-feira que analistas dos serviços de informa-
çáo norte-americanos acreditam também que
os soviéticos só estão esperando o termino das
Olimpíadas para enviarem mais soldados ao
Afeganistão. Estão agora naquele país cerca de
85 mil soldados soviéticos, mas esse número
provou que é insuficiente para enfrentar os
rebeldes.

Carter assinalou que Kandahar, a mais im-
portante cidade no Sul do Afeganistão, e Herat,
principal centro urbano do Oeste, estão sob lei
marcial. Logo depois da revolta popular na
área, as tropas soviéticas cercaram Kandahar,
no dia 4 de junho, enquanto Herat está sob
ataque dos rebeldes, os quais, aparentemente,

Henry Bradshes
Washington Star

recebem suprimentos do Irã e utilizam as ar-
mas dos soldados afegãos que desertam.

Ao mesmo tempo em que aumenta a resis-
tência popular ao regime do Presidente Kar-
mal, se agravam as divergências internas no
Partido Comunista. A facção de Karmal e a ala
que ele suplantou quando a Uniào Soviética
interveio no país há seis meses, estào engajadas
agora numa guerra nào declarada. Não conse-
guindo unificar os comunistas, Karmal come-
çou a executar alguns de seus oponentes. A
facção contrária ao Presidente reagiu, ocasio-
nando-lhe sérios problemas políticos e impe-
dindolhe de tentar conquistar junto à popula-
çáo o apoio que Moscou esperava.

As lutas entre as facções Parcham, de Kar-
mal, e Kalq jã provocaram a morte de muitos
dos que apoiam a intervenção soviética, afir-
mam relatórios dos serviços de Informação nor-
te-americanos. Depois de muitos anos de hosti-
lidades, as duas facções do Partido Comunista
uniram-se quando Nur Mohammed Taraki su-
biu ao Poder, em abril de 1978, criando o
primeiro Governo comunista do país. Mas co-
mo líder da facção Kalq, Taraki logo se sobre-
pôs à ala parchamita, chefiada por Babrak
Karmal.

Quando intervieram no Afeganistão, em de-
zembro último os soviéticos mataram o suces-
sor de Taraki, Hafizullah Amin, e colocaram
Karmal à testa de um regime que acreditavam
fosse uma coalizão das duas facções. Logo,
vários seguidores de Amin foram presos e no
domingo passado a rádio de Cabul anunciou a
execuçáo de 10 pessoas, acusadas de terem
cometido vários crimes no Governo anterior ao
de Karmal.

Desde que as forças de extrema esquerda
tomaram o Poder no Afeganistão, cerca de 1
milhào de pessoas deixou o pais; só no Paquis-
tão vivem agora aproximadamente 800 mil
refugiados afegãos, segundo dados fornecidos
pelo Departamento de Estado.

Carter faz advertência à URSS
Washington — O Presidente Jimmy Carter

advertiu novamente a União Soviética de que
está disposto a recorrer à força militar, se
necessário, para combater qualquer Iniciativa
de Moscou para tomai o Golfo Pérsico. Disse
que havia revertido o declínio no poderio mili-
tar americano e ajudara a restaurar a força da
Aliança Atlântica.

Carter fez esses comentários numa declara-
ção escrita de 75 páginas submetido à aprecia-
ção de um comitê de seu Partido Democrata,
majoritário, que está estabelecendo as metas e
promessas nas quais conduzirá sua campanha
presidencial de 1980. O texto eqüivale a um
sumário de todos os seus programas de política
externa e interna, e uma recomendação para
linhas políticas futuras.

Tensão mundial preocupa Brandt
Oslo — Em tom pessimista, o presidente da

Internacional Socialista e ex-Chanceler ale-
mão, WiUy Brandt. inaugurou ontem na Capital
norueguesa uma reunião de dirigentes socialis-
tas e social-democratas de 30 países da Europa,
África e América Latina. "A situação interna-
cional continua tensa, a paz mundial não estã
assegurada, os dois blocos aceleram a corrida
armamentista e as grandes zonas de perigo
estáo no Oriente Médio e Extremo Oriente."

Brandt destacou a participação ativa dos
dirigentes social-democratas em reuniões inter-
nacionais nas últimas semanas que "serviram

para reiniciar o diálogo entre Ocidente e Orien-
te." Acrescentou que a viagem do Chanceler
Helmut Schmidt a Moscou, em fins de junho,
trará maior contribuição à causa do entendi-,
mento.

Pela distensão
"Não há outra alternativa realista que nào a

política da distensão", disse Brandt. "Só apro-

China vê medo mórbido nos EVA
Pequim — "Certos setores americanos sen-

tem um medo mórbido da União Soviética.
Num jogo de equilibrismo de pouco alcance,
estes setores e pessoas temem ofender os sovié-
ticos quando tossem ou falam em voz alta".

A opiniào é de Peng Di, chefe do escritório
da Agência Nova China em Washington, num
artigo onde criticou os Estados Unidos por
terem "provocado grande sofrimento em todo o
mundo" durante a vigência de sua política
imparcial frente a Moscou e a Pequim.

Reagan antichinês

O artigo é. basicamente de ataque à política
de aproximação com Moscou iniciada pelo Go-
verno de Richard Nixon. Em certo momento,
Peng Di ataca o candidato republicano à Presi-
dência dos Estados Unidos, Ronald Reagan,
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fundando esta politica poderemos solucionar
os atuais e complicados problemas, entre eles a
necessidade de negociar sem impor condições."

Brandt destacou os últimos acontecimentos
na Coréia do Sul ao falar na necessidade de
transição pacifica à democracia nos paises on-
de subsistam ditaduras. "Na Coréia do Sul tudo
indica que a transição democrática está conde-
nada ao fracasso porque a direção militar decl-
diu apoiar a violência desmedida e a Interna-
cional Socialista nâo pode calar-se a respeito."

Sobre o Oriente Médio, zona que classificou
de mais conflagrada, Brandt lamentou que o
processo iniciado em Camp David esbarre em
obstáculos. "Todas as contribuições responsa-
veis para evitar nova guerra merecem estudo."

Concluiu defendendo o papel dos Estados
Unidos, de influência na soluçáo de crises.
"Quando nos consideram antiamericanos, er-
ram. Estamos interessados numa relaçáo cons-
trutiva."

por ter dito que se eleger-se vai reatar a amiza-
de com Formosa.

"Naturalmente, existem pessoas que sofrem
da doença antichinesa e querem que o Govemo
americano reate suas relações com Talpé. Isto é
provavelmente o modo mais absurdo de prati-
car uma política imparcial", continou o jorna-
lista chinês.

Peng Di aplaude a mudança da política
americana, agora menos imparcial em relaçào
às duas potências comunistas, mas condena os
norte-americanos pelos resultados que a antiga
orientação provocaram."Se Washington tivesse persistido naquele
enfoque, a União Soviética teria tomado o
Oriente Médio e o oceano indico, reduzindo a
Europa Ocidental, o Japão e mesmo os Estados
Unidos a Estados mais mortos do que vivos",
sustenta Peng Di, acrescentando que 

"prova-
velmente, a Terceira Guerra Mundial teria sido.
inevitável".

Schmidt, ao contrário de Thatcher (D), não apoiou desta vez o Presidente
da França, que deseja a participação da OLP no processo de paz

CEE quer que OLP participe
das negociações no 0. Médio

Veneza —Os Ministros de Re-
lações Exteriores da Comuni-
dade Econômica Européia che-
garam a um acordo substancial
sobre uma declaração que
apoiará a participação da Orga-
nização para a Libertação da
Palestina nas futuras negocia-
ções de paz do Oriente Médio.

O documento, que também
prevê uma missão com repre-
sentantes de todos os países da
CEE à região, será submetido
hoje aos lideres da Comunidade
Econômica Européia, que co-
meçaram ontem um encontro
numa biblioteca monástica do
século XVII na ilha de San
Giomo Maggiore.

PROBABILIDADES

A aprovação pelos Chefes de
Governo é considerada prova-
vel. Se isso acontecer, Estados
Unidos e Israel deverão apre-
sentar seus protestos. Diante
de forte criticismo, os europeus
abandonaram, antes de chega-
rem a Veneza, qualquer pensa-
mento de tentar uma nova reso-' lução na ONU.

Concordaram em que sua ini-

ciativa consistiria, principal-
mente, em uma declaração de-
fendendo a participação pales-
tina nas negociações. Em Wa-
shington, um porta-voz do De-
partamento de Estado disse
que só serào feitos comeptários
depois de conhecido o texto da
declaração.

De modo geral, nas últimas
semanas, ficou patente o inte-
resse europeu no sentido de su-
perar certas barreiras políticas
com os árabes que tem, normal-
mente, como conseqüência, di-
fleuldades de entendimento no
plano econômico.

Pressionados, de mn lado, pe-
lo clamor árabe em favor de
uma posição de bloco européia
mais explicita em relação à
questão palestina, e de outro,
pelos Estados Unidos, contra
iniciativas que adicionassem
obstáculos aos acordos entre
Egito e Israel concretizados em
separado, os europeus ficaram
no meio-termo, apenas fazendo
menção à OLP, mas sem reco-
nhecê-la formalmente. Para Is-

rael. a menção eqüivaleria ao
reconhecimento formal.

Outra posiçáo de Giscard
d'Estaing devera ser discutida
durante a sessão de hoje: o Pre-
sidente francês pronunciou-se
contra o ingresso da Espanha e
Portugal na Comunidade Eco-
nômica Européia, explicando
que tal entrada deveria ser an-
tecedida pela soluçáo de uma
série de questões pendentes na
comunidade.

Em Roma, desembarcou on-
tem um C5A-Galaxie —o maior
avião do mundo — carregando
em seu interior um automóvel
blindado para ser usado pelo
Presidente Jimmy Carter du-
rante sua estada tia Itália, equi-
pamentos de telecomunicações
para que ele possa entrar em
imediato contato com Wa-
shington, a fim de solucionar
qualquer crise eventual, ê uu-
tros instrumentos. Por causa de
suas exageradas dimensões,
houve problemas para est acio-
ná-lo na pista do aeroporto de
Ciampino.
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As ameaças das Brigadas Vermelhas obrigaram o Governo italiano a
montar um esquema de segurança, em Veneza, com 8 mil policiais

Até homens-rãs guardam Veneza

Veneza — Devido à ameaça
das Brigadas Vermelhas de ata-
carem os Chefes de Estado e de
Governo que se reúnem em Ve-
neza, a partir de amanha e,
novamente, nos dias 22 e 23,8
mil policiais e soldados italia-
nos, inclusive homens-rãs, es-
tão espalhados pela cidade, re-
forçados por centenas de espe-
cialistas antiterroristas da Eu-
ropa Ocidental Japào e Esta-
dos Unidos.

Há um mès, as Brigadas ma-
taram o chefe do esquadrão an-
titerrorista de Veneza, Alfredo
Albanese, que já estava plane-
jando a segurança das duas
conferências de cúpula: a da
Europa dos Nove, amanha e
sexta, e a dos sete principais
paises industrializados, daqui a
10 dias. Uma semana depois, os
brigadistas disseram numa
mensagem endereçada aos lide-
res mundiais: "Estamos espe-
rando vocês". Foi a primeira
ameaça dos terroristas italia-
nos a governantes estrangeiros,
e as autoridades resolveram le-
vá-la a sério.

A declaração ameaçadora
chamava os lideres da Comuni-
dade Econômica Européia e
dos sete países mais ricos de
"principais carniceiros do pro-
letariado" e "maiores opresso-
res do mundo", assim como
"porcos capitalistas", e avisava
que nào encontrariam seguran-
ça em Veneza.

Os problemas de segurança
da cidade sào únicos. Quando o
Serviço Secreto em Washing-
ton perguntou à Embaixada
em Roma o que estava sendo
providenciado para a caravana
motorizada do Presidente Car-
ter em Veneza, a Embaixada
respondeu que não haveria ca-
ravana alguma. E recebeu de
volta uma mensagem irritada:
"Como assim? Sempre há uma
caravana motorizada onde
quer que o Presidente và".

As reuniões de Veneza serão
na ilha de San Giorgio Maggio-
re, bem em frente à Praça de
São Marcos, no Grande Canal.
Como helicópteros nào tèm on-
de descer na pequena ilha, os
estadistas serão levados em rá-
pidas lanchas a motor.

Para garantir a segurança,
gondolas e outros barcos náo
autorizados estão proibidos de
circular na área. Como esse é o
lugar do ganha-pão dos gondo-
lieri, eles exigiram 200 dólares
cada um, por dia, para cumpri-
rem a ordem.

Ontem, no aeroporto Marco
Polo, havia soldados nos dois
lados da pista que dá para a
laguna, e blindados de trans-
porte de pessoal tomavam posi-
çáo. Na laguna, e nos principais
canais, pequenos e rápidos bar-
cos-patrulha da polícia, azuis e
brancos, corriam de um lado
para o outro. Segundo o jornal

Henry Tanner
The New York Times - -

II Gazzetino, vieram direta-
mente da fábrica, na terça-feira.

Helicópteros da Marinha eir-
culam sobre a cidade. Navios
de guerra estào ancorados na
boca do canal que leva do mar.
aos portos de Veneza e Mestre.
Soldados armados vigiam o trá-
fego na Ponte da Liberdade,
que liga a cidade ao continente.
mas nas ruas estreitas do cen-
tro histórico, e onde os carros
nào podem ir, o movimento de
turistas é enorme.

Carter e sua grande delega-
ção vào ficar no Hotel Cipriani,
um dos melhores de Veneza,
para a segunda conferência de
cúpula. O Cipriani é o melhor
lugar para segurança. Pica na
beira do Canal em frente ao
local da conferência, mas do
lado oposto à Praça de Sáo
Marcos, onde está o movimen-,
to. É máximo ao quartel da
Guardiã di Finanza, uma força
paramilitar especializada em
vigilância e na caçada de coo-
trabandistas no mar e na twSL

A decisão de trazer tantas
personalidades à Itália, um dos
países mais assolados pelo ter-
rorismo politico, não foi fácil
para alguns dos Governos en-
volvidos. Sabe-se que vários he-
sitaram. A Primeira-Ministra
Margareth Thatcher virá, em-
bora seu Govemo tenha decidi-
do concelar a visita que a Rai-
nha Elizabeth II faria a Itália
no final do ano.



JORNAL DO BRASIL D sexta-feira, 13/6/80 D 1° Caderno NACIONAL — 15

Seqüestrador uruguaio afirma que brasileiros prenderam Lilian
Sto Paulo—Um jovem ex-soldado do

Exército uruguaio, Hugo Garcia, que
participou do seqüestro de Lilian Cell-
Berti, seu companheiro Universindo Diaz
e aeus dois filhos, reconheceu ontem, em
Sáo Paulo, que policiais brasileiros parti-
clparam da operaçáo, entre eles o ex-
Jogador de futebol Orandir Portassi Lu-
cas, o Dldl Pedalada.

Com apenas 23 anos, acompanhado
da mulher, Adriana, e do filho Marcelo,
de 15 meses, Hugo Garcia contou haver
torturado presos politicos no Uruguai na
Companhia de Contra-informações do
Exército, onde era fotógrafo. Disse tam-
bém que cursou a Escola de Inteligência
do Exército ao lado de soldados uru-
gualos, salvadorenhos e paraguaios.

Professor americano
"Havia um professor que achávamos

que era americano, mas não tenho noti-
cia de qualquer professor brasileiro, pelo
menos na escola que cursei", disse. Hugo
Garcia deu baixa da Companhia de Con-
tra-Informaçóes em dezembro, por pro-
blemas de consciência. Conseguiu traba-
lho civil como fotografo, mas ficou com
medo de represálias contra a família e
resolveu contar o que sabia.

Por isso viajou, em abril, para Porto
Alegre e teve contato com o advogado
Ornar Ferri, que trabalha no Caso Lilian
Celiberti.

O advogado o aconselhou a voltar a
Montevidéu e entrar no Brasil depois, já
com a mulher, o filho e as fotografias que
Cez no xadrez da Companhia. No dia 2 de
maio compareceu ao escritório do advo-
gado, entregou as fotos ao jornal gaúcho
Zero Hora e tbi posto sob proteção do
Secretariado Internacional de Juristas
pela Anistia do Uruguai, que contratou
os serviços do escritório Bandeira de
Mello — Advogados Associados.

Asilo na Noruega

Desde o dia 5 de maio em Sào Paulo,
mantido sob sigilo, sob os cuidados dos
advogados Iberê Bandeira de Mello e
Belizôrio dos Santos Júnior, Hugo Gar-
cia conseguiu asilo na Noruega, para
onde embarcou ontem, no fim da tarde.
Pensa ir ao México, onde trabalhará nu-
ma oficina mecânica de um parente.

Antes de embarcar, disse ao JORNAL
DO BRASIL que a tortura nos quartéis
do Exército uruguaio é uma rotina. "A
maioria dos torturadores é jovem como
eu, sem prazer de executar o serviço sujo,
que só faz para cumprir uma obrigação.
Há uma minoria de psicopatas, mas nem
mesmo eles demonstram qualquer pra-
zer em torturar. Quem não tortura fica
mal visto. Por isso eu torturei. E muitos
outros também torturaram. Mas não vejo
eficiência na tortura. Afinal, só com tor-
tura náo se consegue resolver plenamen-
te qualquer investigação que exija um
trabalho mais profundo."

Aos 18 anos

Hugo Garcia entrou para o Exército
uruguaio como voluntário, ao completar
18 anos, em 1975. Filho de um sargento
da reserva, dois anos depois de cumprir o
serviço militar, foi recrutado para traba-
lhar como fotógrafo na Companhia de
Contra-informações. Mesmo sendo um
simples soldado, tinha acesso a informa-
ções importantes, ouvindo a conversa de
oficiais ou simplesmente participando de
operações técnicas como as de foijar
documentos e provas contra suspeitos.

Pouco depois de entrar na Compa-
nhia, foi mandado á oficina mecânica e
encontrou um grupo de oficiais e solda-
dos torturando um prisioneiro. "Havia
um tanque com água. O prisioneiro tinha
um capuz impermeável no rosto e a cabe-
ça mergulhada na água. Além desse mé-
todo, na Companhia se usava também
bater nos presos, nus ou vestidos, e às
vezes eram aplicados choques elétricos,
com um fio. Não havia aparelhos para os
choques."

Morte do operário

Hugo Garcia começou a pensar em
pedir baixa quando participou de uma
operaçáo que resultou na morte do ope-
rario Humberto Pascaretta, que traba-
lhava na Fábrica de Papel Cicssa. O
operário morreu por náo receber trata-
mento de uma úlcera agravada por es-

ncamentos em dias seguidos de tor-
"Eu estava de guarda no dia em que

Pascaretta morreu na cela. Ninguém tra-
tou dele. Avisei o Major Calcagno, que
estava em casa. Foi providenciado um
médico que considerou a morte resulta-
do de um ataque cardíaco. Aquilo me
impressionou. Pedi, de várias formas, ml-
nha baixa. Só consegui três anos depois
e, quando saí, tive de assinar um docu-
mento me comprometendo a nada con-
tar. Mesmo assim, ouvi muitas ameaças.
Por isso resolvi deixar o país com minha
família. Acho que nada acontecerá a
meus pais e irmãos, porque eles não
fariam uma coisa tão evidente. Daria,
muito na vista."

José Nêumanne Pinto

Hugo Garcia participou da operação
Iniciada em novembro de 1978 com a
detenção de vários militares do Partido
Por La Victórla dei Pueblo, de que era
membro Lilian Celiberti, seqüestrada em
Porto Alegre. Tudo começou com a pri-
sáo do militante Carlos Amado Castro
Acosta. Depois foram presos Luis Alon-
so, Rosário Pequito Machado, Oermán
Steffen, seu filho Ronny Stefen, Marlene
Chauquelt e Ana Salvo.

Tudo acertado
"Quando se soube que Lilian Celiberti

e Universindo Diaz estavam no Brasil,
alguns oficiais pensaram logo em seques-
trâ-la. O plano foi enviado ao chefe do
Departamento do H Exército, Coronel
Calixto de Armas, que não o aprovou. Ele
achava que tudo tinha de ser feito em
combinação com a polícia brasileira e
com um coronel em Porto Alegre. Náo
me lembro do nome desse coronel. Nin-
guém tinha dúvida de que tudo aquilo
estava acertado quando partimos de
Montevidéu, sob o comando do Capitão
Ferro e do Major Glauco Yannone."

Além dos dois oficiais, viajaram qua-
tro membros do Partido Por ia Victórla
dei Pueblo (PVP) detidos em Montevi-
dêu, e seis soldados, entre os quais Hugo
Garcia. O destino era Sen Miguel, a 10
quilômetros de Chui, na fronteira brasi-
leira. Os dois oficiais seguiram para Por-
to Alegre e os soldados ficaram em San
Miguel. Dois dias depois, Lilian Celiberti,
Universindo Diaz e as duas crianças esta-
vam no xadrez da polícia federal em
Chui, segundo a versão de Hugo Garcia.

Três brasileiros

Junto com os oficiais do Exército uru-
guaio viajaram a San Miguel, naquele
dia, três policiais brasileiros. Um deles
era Didi Pedalada. Os outros dois não
conheço. Lilian Celiberti e Universindo
Diaz foram torturados na Polícia Federal
em Chui e Universindo foi transferido
para San Miguel, com as crianças. Lilian
não falou muito sob tortura, mas disse
que tinha um encontro marcado com
alguém do PVP em Porto Alegre. Por
isso, ficamos com Universindo e os ofi-
ciais voltaram com ela a Porto Alegre.
Três dias depois, voltaram com Liliam. O
Capitão Ferro contou que alguns jorna-
listas os viram no apartamento e, por
isso, voltaram antes do encontro mar-
cado.

Lilian e Universindo, segundo Hugo
Garcia, viajavam separados das crian-
ças, depois entregues aos avós por ofl-
ciais do Exército uruguaio. A comitiva
viajou para o Porte de Santu Teresa,
onde se passaram dois dias. "Lilian e
Universindo foram novamente tortura-
dos. Tiveram as cabeças mergulhadas no
tanque de água e foram espancados, co-
mo sempre acontece nesses casos. Mas
continuaram sem falar muita coisa."

'Ficaram tontos'

Hugo Garcia tem certeza de que, se a
imprensa brasileira não tivesse noticiado
o desaparecimento, certamente Lilian
Celiberti e Universindo Diaz estariam
mortos. "Antes de sairmos para San Mi-
guel, ouvi alguém perguntar ao Capitão
Ferro "Se não haveria problemas na ope-
ração. Respondeu que não. Os seqüestra-
dos falariam e depois seriam elimi-
nados."

Surpreendidos no apartamento de Li-
lian Celiberti pelo chefe da sucursal da
revista Veja em Porto alegre, Luís Cláu-
dio Cunha e pelo fotógrafo J. B. Scalco,
os militares uruguaios modificaram seus
planos. "Todos ficaram surpreendidos
quando jornais e revistas do Brasil come-
çaram a publicar material sobre o casal
seqüestrado. Eles sabiam que tinham
sido surpreendidos por jornalistas no
apartamento, mas estavam certos de queo DOPS impediria a publicação. Ficaram
tontos. Mas a imprensa de Porto Alegre
não podia circular com tais noticias em
Montevidéu."

Farsa da entrada

Por isso, os militares montaram a
farsa da entrada de Lilian Celiberti e
Universindo Diaz com documentos falsos
em território uruguaio. "Eu mesmo fiz
fotos dos dois para forjar os documentos
falsos. E também fotografei armas do
Exército como se fossem do PVP.""O povo uruguaio nada sabe sobre
LUlan Celiberti, mas tem consciência de
que há tortura nas prisões militares. Os
jornais nada publicam, mas todos têm
parentes que já passaram pelas prisões e
as histórias de horror passam de boca a
boca."

A última notícia sobre Lilian Celiberti
na Companhia é de que foi transferida
para o Quartel da 13» de Infantaria. "No
Brasil, vim a saber que foi levada para o
14° de Infantaria. Esse sim é um batalhão
especializado em torturas. Posso imagi-
nar o que ela está sofrendo agora", con-
cluiu.

Juiz dá a sentença este mês
Porto Alegre — Até o flnal do

mês o juiz da 3a Vara Criminal,
Moacir Rodrigues, dará a senten-
ça do processo contra quatro poli-
ciais indiciados no caso do seques-
tro dos uruguaios.

Terça-feira serão ouvidas as
testemunhas de defesa de uni dos
inspetores, Janito Keppler. Dois
dias depois se realizará a apresen-
tação oral e escrita, da defesa e
acusação.

Paralelamente, na 3» Vara Fe-
deral, um processo aberto contra
Lilian e Universindo, por falsifica-
ção de documentos, poderá criar
uma questão diplomática, se for
confirmada a intenção do juiz Her-
vandil Fagundes de solicitar ao
Governo uruguaio a presença do
casal seqüestrado, paia interroga-
tório, em Porto Alegre, O juiz está
estudando o caso, mas adiantou
que a inquirição de Lilian e Uni-
versindo em Porto Alegre parece
ser, mesmo, o único caminho, a
flm de evitar prejuízos ao direito
de defesa.

Deixou a Vara

O caso do seqüestro, na esfera
judicial, iniciou-se após o envio de
inquérito em 1979 pela Polícia Fe-
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deral à Justiça Federal, mas o Juiz
Hervandil Fagundes determinou
o seu envio à Justiça estadual, por
só constarem nomes de policiais
do DOPS—inicialmente o delega-
do Pedro Seelig e o inspetor Oran-
dir Lucas, o Didi Pedalada. Na 3a
Vara Criminal, aditamentos de de-
núncias do Promotor Dirceu Pin-
to levaram ao indiciamento dos
inspetores Janito Keppler, o Jor-
jão, e João Augusto da Rosa, o
Irno, chefe da operação de seques-
tro no apartamento de Lilian, no
bairro Menino Deus.

Durante a tramitação do pro-
cesso, o então Juiz da 3a Vara,
Antônio Carlos Netto Mangabei-
ra, deixou a Vara, alegando exces-
so de serviço, e o Promotor Dirceu
Pinto, embora continuasse como
promotor do caso, perdeu o cargo
de Coordenador das Promotorias
Criminais, embora o Governo gaú-
cho alegasse que a mudança nada
tinha a ver com sua atuação no
caso do seqüestro.

Na 3a Vara Criminal, nos últi-
mos dias, foram reinquiridas tes-
temunhas de acusação, faltando
as testemunhas de defesa de Jor-
jão e Imo, para as alegações finais
da defesa e acusação, e decisão do
juiz, no fim do mês.
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Didi Pedalada, do futebol, pelo Internacional, ao seqüestro, pelo DOPS

Um caso, 18 personagens
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DOPS. Identificado pelos jor-
nalistas da revista Veja como
um dos policiais que estavam
no apartamento de Lilian no
seqüestro.

mostram cabeludo e de bigo-
de, seu aspecto fisionômico
no dia do seqüestro.

• Lilian Celiberti Rozas de
Casariego. Uruguaia. Morava
com os filhos Camilo e Fran-
cesca num apartamento do
bairro Menino Deus. Segundo
dirigentes do Partido da Vitó-
ria do Povo (PVP), servia de
ligação, para denúncias inter-
nacionais, de torturas e se-
qüestros no Uruguai. Está
presa no 14° Regimento de
Infantaria de Montevidéu, vi-
sitada, a distância e a cada 15
dias, por familiares.

• Ornar Ferri. Advogado da
família Celiberti. Primeiro a
denunciar o seqüestro dos.
uruguaios.

Universindo Diaz. Uru-
guaio. Residiu durante seis
meses num apartamento da
rua Santo Antônio, em Porto
Alegre, mas estava, nos últi-
mos dias antes do seqüestro
(a 12 de novembro de 1978),
no apartamento de Lilian. Ti-
nha função semelhante à de
Lilian. Está preso numa uni-
dade militar de Montevidéu.

Camilo. Filho de Lilian. oi-
to anos atualmente. Mora
com o pai, Hugo Cesariego,
na Itália, de onde não voltará
mais. Também foi seqüestra-
do e, por fotos, identificou o
delegado Seelig e o prédio da
Secretaria de Segurança do
Rio Grande do Sul.

Francesca — Quatro anos.
Filha de Lilian, também se-
qüestrada. Mora com os avós
em Montevidéu, a quem foi
entregue junto com Camilo,
após a divulgação do seques-
tro pelos jornais brasileiros.

• Luís Cláudio Cunha. Jor-
nalista de Veja. Esteve no
apartamento de Lilian no dia
17 de novembro de 78 e foi
ameaçado com revólveres.
Identificou Didi Pedalada e
João Augusto da Rosa, o Ir-
no, além de um grupo de poli-
ciais, também envolvidos e
não indiciados no processo,
como a escrivá Faustina Se-
verino (falecida), José Cecüio
da Cunha, Luis Nunes da Sil-
veira e Arvandil Ferreira da
Silva Cardoso, todos do
DOPS gaúcho.

Janito Keppler (o Jorjão).
Inspetor do DOPS. Seu nome
surgiu numa investigação da
Policia Federal. Também foi
apontado pelo advogado
Joáo Castro, defensor de sua
irmã Cecília, aos membros da
Comissão Especial da
OAB/RS. Posteriormente,
João Castro negou a identifi-
cação de Janito.

Edgar Fuques. Coordena-
dor da Policia Federal. Res-
ponsável pelo primeiro inqué-
rito sobre o caso. Concluiu-o
sem indiciar ninguém, ale-
gando falta de provas. Suge-
riu. como única solução, que
o casal seqüestrado seja ou-
vido.

Marcos Mclzcr. Presiden-
te da Comissáo Especial da
OAB/ RS que viajou ao Uru-
guai e concluiu pelo envolvi-
mento dos policiais no se-
qüestro.
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Pedro Seelig. Policial gaú-
cho. Responsável pela eluci-
dação de vários seqüestras
nâo politicos em Porto Ale-
gre. Apontado por Camilo co-
mo seqüestrador.

Orandir Portassi Lucas
(Didi Pedalada). Inspetor do

João Batista Scalco. Foto-
grafo da Editora Abril. Acom-
panhoü Luís Cláudio ao apar-
tamento e também identifi-
cou Didi Pedalada e Irno.

Dirceu Pinto. Promotor
desde o inicio do processo,
embora tenha perdido o car-
go de Coordenador das Pro-
motorias Criminais, está na
9a Vara Criminal, mas conti-
nua atuando no caso, na 3a
Vara Criminal.

Joáo Augusto da Rosa.
Inspetor do DOPS. Chefe da
operação de seqüestro no
apartamento de Lilian. Iden-
tificado pelos jornalistas de
Veja. Apesar de uma suposta
calvicie precoce (sua imagem
atual) fotos anteriores, apre-
sentadas judicialmente, o

Antônio Carlos Netto
Mangabeira. Primeiro juiz do
caso, na 3a Vara Criminal.
Transferiu-se para outra Va-
ra, por excesso de serviço.
Meticuloso nos interrogató-
rios. sempre afirmou que o
objetivo era julgar o mérito,
isto é, saber se houve seques-
tro e quem eram os responsa-
veis.

Moacir Rodrigues. Atual
juiz da 3a Vara Criminal. Quer
apressar a decisão até o fim
do mès.

Hervandil Fagundes. Juiz
da 3a Vara Federal. Decide se
pedirá ao Governo uruguaio
a vinda do casal seqüestrado
a Porto /Uegre, para inteiro-
gatório. no processo sobre fal-
sifeiação de documentos.

Átila Rohrsetzer. Tenen-
te-Coronel R/l, atual supervi-
sor da Supervisão Central de
Informações da Secretaria de
Segurança. Apontado pelo te-
nente R/l da Aeronáutica
Mário Ranciaro de ser o coor-
denador, do lado brasileiro,
do seqüestro. O coronel pro-
cessa o tenente pela acu-
saçào.

História começou
num domingo de sol

Num domingo de sol, 12 de
novembro de 1978, no bairro
Menino Deus, em Porto Alegre,
policiais brasileiros e militares
uruguaios prenderam Unlver-
sinrio Dias e duas crianças, Ca-
mllo e Francesca de Casariego,
que saiam para assistir ao Jogo
Internacional x Caxias, pelo
campeonato gaúcho e os leva-
ram para dentro do apartamen-
to de lilian, na Rua Botafogo,
621, apartamento 110.

Assim começou, concreta-
mente, o seqüestro segundo o
levantamento do advogado
Ornar Ferri, da Imprensa, da
OAB gaúcha e esparsos bllhe-
tes e depoimentos dos próprios
seqüestrados. A operação, en-
tretanto. começou nos primei-
ros dias de novembro, com a
detenção de mais de 10 uru-
gualos. em Montevidéu, mem-
BroB do Partido da Vitória do
Povo (PVP), e que, por torturas,
forneceram as indicações que
levaram a Lilian e Universindo
em Porto Alegre.

SOB CUSTODIA

Quatro dos uruguaios (Luís
Alonso, Marlene Cháquel, Ro-
sarino Pequito Machado e Ger-
man Stefen) vieram sob custo-
dia. secretamente, ã Capital
gaúcha, para ajudar a localiza-
ção de LUlan e Universindo.
Durante uma tarde os militares
uruguaios percorreram, inutil-
mente, a Rua Santo Antônio, à
procura do endereço rie Unlver-
sindo, que realmente morou na-
quela rua. Depois, localizaram
o apartamento de LUlan, ini-
ciando então a Operação-
Seqüestro.

O casai e as duas crianças
viajaram para a fronteira, mas,
sob a ameaça de ter seus fllhos
mortos e alegando que o PVP
realizaria uma reunião no seu
apartamento, LUlan voltou nc-
vãmente, com os seqüestrado-
res, para Porto Alegre, no dia 13
ou 14 de novembro.

O objetivo dos militares uru-
gualos seqüestradores, segun-
do Ornar Ferri, era prender ou-
tros membros do PVP, técnica
semelhante à usada nos seques-
tros que membros da OCOA
(Organização Militar de Infor-
mações do Uruguai) praticou
na Argentina. Mas no ata 17 de
novembro, atravôs de um tele-
fonema dado de Sáo Paulo, o
Jornalista Luís Cláudio Cunha e
o fotógrafo J. B. Scalco, de Ve-
ja, foram ao apartamento, onde
LUlan, com ar assustado, abriu
a porta. Diante de uma pergun-
ta de Luís Cláudio em castelha-
no, surgiu um homem, poste-
rlormente Identificado por ele
como o Inspetor Joáo Augusto
da Rosa, que colocou uma pis-
tola na sua testa, obrigando-o a
entrar, Junto com Scalco. Vá-
rios homens armados estavam
no apartamento, entre eles Didi
Pedalada, também Identificado
depois pelos repórteres.

PROBLEMA DE
ESTRANGEIROS

Após tê-los revistado e ao sa-
ber que eram Jornalistas brasi-
leiros, João Augusto da Rosa
saiu do apartamento, retomou
cinco minutos depois, devol-
vendo as carteiras dos reporte-
res, e mandando-os embora,
com a advertência para que

não falassem O poUclal alegou
que em apenas um problema de
estrangeiros,

A negativa posterior das poli-''cias ClvU e Federal de envolvi-..
mento no caso e o encontro dos
repórteres com o advogado
Omar Ferri, também procurado»
por telefone para localizar o ca-
sal, levou o advogado e os Jor-
nalistas a denunciar o seques-
tro. Desde o Inicio, a polícltt"
civü gaúcha sempre negou en- •
volvimento no caso, obrigando-
o então Governador Slnval..
Guazelli à Intervenção branca..
por duas vezes, no Conselho
Superior de PoUcla. Slnval
Guazzelli terminou deixando ò
Govemo sem resgatar seu com-
promlsso, assumido publica-
mente, de esclarecer o se-
qüestro.

Nos diversos Inquéritos, nada"
foi esclarecido: o da Policia Fe-
deral concluiu não ter provas, e
alegava ser necessário o depoi-
mento do casal seqüestrado. O.
Exército uruguaio, em duas no-
tas, alegou que o casal Ingressa-
ra, clandestinamente, com ar-
mos e material subversivo, na-
quele país. O Inquérito da PoU-
da ClvU também inocentou os -
policiais. Ambos os Inquéritos
foram para a Justiça Federal. A
essa altura, os jornalistas já ti-.
nham identificado Dldl Peda-
lada.

NA 3« VARA

Em Montevidéu, o garoto Ca^,
mllo identificou o delegado.
Seelig por fotos mostradas pela
Comissão Especial da OAB
gaúcha, que viajou a Montevi-.
dòu para tentar esclarecer o ca-
so. A OAB gaúcha apontou
SceUg e Didi Pedalada como
envolvidos no seqüestro. Como
só surgiram nomes de poUclals
do Estado, o processo baixou
da Justiça Federal para a Esta-
dual. onde tramita na 3* vara
criminal.

Ao assumir o Govemo pú-
cho, o Sr Amaral de Souza pro-
meteu continuar as Investiga-
çóes para uma decisão judicial.
Pouco depois, morria a escrlvst
Faustina Severino, reconheci-
da por fotos, pelo garoto Cami-
lo, como a mulher que cuidara
deie e de sua Irmã, quando esti-
veram no DOPS. Ao enterro de
Faustiria, foram o Comandante
do IH Exército, General Antô'-
nio Bandeira e o Governador
Amaral de Souza, que justificou
sua presença afirmando que a
população deveria esquecer
aquele caso que só provocava
ódios.
AS TESTEMUNHAS

No correr das investigações
da imprensa, foram Identifica'
dos mais dois policiais, Janito
Keppler, cujo nome surgiu atra'-
vés de uma Investigação inicial
da própria Polícia Federal, e
Joào Augusto da Rosa, o chefe
da operaçáo no apartamento de
Lilian, Identificado pelos repórr
teres de Veja.

Até hoje não flcou explicado
o episódio da suposta saida dos
uruguaios por Bagé, segundo
consta do Inquérito da Policia
Federal. Das três testemunha*
que alegaram ter visto a saida
do casal por Bagé, sem coação,
duas voltaram atrás e apenas
uma. o cobrador Patrocínio
Acosta, acusado de roubo de
gado, manteve a afirmação.

Chul/foto Cootomol
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Lilian e Universindo ficaram detidos nesta casa
antes de serem levados para o Uruguai

Movimento brasileiro por :
direitos humanos procura"
cientista preso no Uruguai

Porto Alegre — O Movimento de Justiça e Direitos
Humanos tentará mobilizar a Sociedade Brasileira pelo
Progresso da Ciência (SBPC) e entidades nacionais e
internacionais de proteção aos direitos humanos, numa
campanha pela libertação do biofísico uruguaio Cláu-
dio Benech, que, segundo denúncia recebida pelo Movi-
mento, foi preso em Paso de La Arena, sem razões
justificadas, por três homens que se disseram do Exér-
cito do Uruguai.

A prisão, disse o presidente do Movimento de
Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, ocorreu dia
8 de maio passado, e desde então nâo há notícias sobre
o paradeiro ou estado de saúde do cientista. Ele vinha
se dedicando a pesquisas sobre contaminação por
radioatividade e estivera no Rio Grande do Sul em 1978
e 1979, apresentando diversos trabalhos.
REPRESSÃO

O Sr Jair Krischke informou
que Cláudio Benech foi preso
em sua residência (Rua Santla-
go Artigos, 2 322, Paso de Ia
Arena). Casado, 43 anos, pai de
sete fllhos, o biofísico, segundo
o Sr Jair Krischke, não tinha
atividades políticas, o que tor-
nam Incompreensíveis os moti-
vos de sua prisão pelo Exército
uruguaio.

Cláudio Benech, membro do
Instituto de Investi gacíones
Biológicas Clemente Estable,
apresenta, em seu extenso cur-
rículo profissional, cursos de es-
peclallzacáo no Brasü e nos Es-
tados Unidos, prêmios do Insti-
tuto de Ciências Naturais de
Montevidéu (1962/63) e do Insti-
tuto de Bioclênclas da Socleda-
de de Biologia do Rio Grande
do Sul (1978), sendo autor de
Inúmeros ensaios e Uvros.

Nos últimos anos, ele se dedl-
cava a pesquisas sobre conta-

mlnação radioativa, estando
entre seus últimos trabalhos
Contaminación de materlaleu
biológicos con substancias ra<
dlactivas naturales e Contami<
nacion de materiales biologi<
cos con substancias radlacti.
vas artlflclales — ambos apré-
sentados, juntamente com vá-
rios outros, na 20* Semana Uni.
versitária de Estudos Biológi.
cos, realizada em Porto Alegre,
em 1978. Benech esteve nova-
mente no Rio Grande do Sul
em 1979, apresentando mala
dois trabalhos, num seminário
em Santa Maria (a 324 km da
Capital).

O presidente do Movimento
de Justiça e Direitos Humanoa
considera que o pç-üdo de auxí-
lio proveniente do Uruguai a
uma entidade brasUeíra se devo
ao fato de que "lá, realmenre,
quase não ná a quem apelar, e a
repressão, desde maio, remi-
desceu intensamente".
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Magistério superior leva
a debate com estudantes
os motivos de sua greve

Durante o segundo dia de paralisação dos professo-
jçs das universidades federais do Estado do Rio de
«fcneiro, nas unidades da UFRJ, houve reuniões para
discutir com os alunos as reivindicações dos professo-
res, de abono de 48%, retroativo a março, e o envio,
imediato, ao Congresso, do projeto de reestruturação
da carreira de professor universitário, além dos proble-
mas específicos de cada estabelecimento.

No Instituto de Filosofia e Ciências Sociais foram
discutidas a má qualidade do ensino e falta de conser-
vaçâo do prédio do Largo de São Francisco; na COPPE,
a falta, de verbas e na Faculdade de Letras, os curricu-
los. Um dos dirigentes da Associação dos Docentes da
UFRJ, professora Liane Cardoso, afirmou que, até
ontem, 95% dos 5 mil 600 docentes das universidades
federais haviam aderido à paralisação.

•?--»¦
Rocif» — Totó do Natanaol Gue-dei

REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA

Em 1979, o MEC apresentou
um anteprojeto de reestrutura-
çâo da carreira do professor
universitário, para ser discuti-
do pelas associações de docen-
tes, que sugeriram modifica-
ções, algumas das quais foram
aceitas. È este projeto que os
professores querem que as au-
torldades enviem ao Congresso
Nacional.

Acaba por exemplo, com a
figura do professor-colaborador
e do auxiliar de ensino, estabe-
lecendo que só ingressem nas
universidades aqueles que
prestarem concurso, O colabo-
rador é contrato, sem vínculo
empregatlcio, por um semestre,
podendo ser renovado o seu
contrato. O auxiliar de ensino é
contratado pelo regime da
CLT. A representante do Insti-
tuto de Filosofia e Ciências So-
ciais, na Associação dos Docen-
tes da UFRJ, professora Mara
Saleto, disse que, nesta univer-

sidade, desde maio, os colabo-
radores estão sendo contrata-
dos como auxillares, o que foi
uma vitória da associação.
A PARALISAÇÃO

Na reunião realizada, ontem,
no Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais, alunos e professo-
res discutiram a má qualidade
do ensino, salientando que, em
1969, o instituto perdeu bons
professores punidos pelo AI-5.
Abordaram as más condições
do prédio do Largo de Sáo
Francisco, dando exemplo das
salas do segundo andar que,
durante algum tempo, náo pu-
deram ser usadas por causa do
piolho dos pombos, que têm
ninhos neste local.

A paralisação dos 5 mil 600
professores da UFRJ, UFF e
Universidade Rural termina
hoje. Está prevista uma assem-
bléia geral, às llh na Faculda-
de de Letras, com a participa-
ção do professor Darci Ribeiro
e uma outra às 15h, na Praia
Vermelha.

Professores mineiros
formalizam exigências

Belo Horizonte — A criação
de uma associação nacional de
docentes universitários, a reali-
zação de novas manifestações
de protestos para obrigar o Go-
verno a conceder um abono de
48 por cento e a enviar ao Con-
gresso o projeto sobre carreira
do magistério, serão propostas
hoje, nesta Capital, pelos pro-
fessores da Universidade Fede-
ral de Minas, em greve há três
dias.

Ontem, a quase totalidade
dos 2 mil 800 professores da
UFMG manteve a paralisação,
à exceção de alguns poucos da
Escola de Engenharia e das Fa-
culdades de Direito e Odontolo-
gia. Hoje no encerramento da
greve, professores e estudantes
realizam assembléias para fazer
uma avaliação do movimento e
elaborar um documento."Se a situação continuar co-
mo está, com os baixos salários
oferecidos à classe os professo-
res, não terão condições de so-
bre viver dignamente a partir de
agora, com o aumento acelera-
do da Inflação", disse o vice-

presidente da Associação dos
Professores Universitários de
Belo Horizonte, Renato Ortiz,
ao anunciar que os professores
da rede federal, em todo o país,
vào intensificar a campanha
por melhores salários.

Para ele, a paralisação de
grande parte das universidades
federais do país já foi uma con-
quista e marcou o Início de uma
campanha unificada que, há
meses, parecia dificil: "de nada
adianta a gente espernear a ní-
vel estadual. A solução é procu-
rar a adesão do maior número
possível de universidades fede-
rais do país, para pressionar o
Governo."

Informou ainda o professor
Renato Ortiz que a Coordena-
ção Nacional das Associações
de Docentes Universitários,
que está conduzindo a paralisa-
ção, vai se reunir novamente
nos dias 5 e 6 de julho, no Rio de
Janeiro, e apresentar suas pro-
postas durante a realização da
reunião anual da Sociedade
Brasileira pelo Progresso da
Ciência.

Pernambuco reclama mas
não adere à paralisação

Recife — Os professores da
Universidade Federal de Per-
nambuco preferiram realizar
um debate ontem sobre o proje-
to de carreira do magistério —
inclusive reivindicando do Go-
vemo que seja encaminhado ao
Congresso Nacional — a aderir
ao movimento grevista como os
seus companheiros de vários
Estados.

O motivo de não entrarem em
greve, segundo explicou a pro-
fessora Silke Weber, presidenta
da Associação dos Docentes da
UFPE, é que "um mínimo de
professores iria aderir ao movi-
mento, considerando que te-
mos apenas 17% de mestres
com dedicação exclusiva". No
entanto, a Associação tomou

posição contrária a dois itens
do projeto da carreira do magis-
tério: promoção automática
sem avaliação de desempenho
e a entrada automática de pro-
fessores colaboradores e visi-
tantes.

Na mesma reunião, os profes-
sores aprovaram um documen-
to, que será e encaminhado ao
Reitor Geraldo Lafayete, de-
nunclando "o estado de aban-
dono que caracteriza as instala-
ções da UFPE". Eles reivmdi-
cam que sejam tomadas provi-
dências imediatas para limpeza
dos prédios, coleta diária do
lixo e fiscalização permanente
das cantinas, que funcionam
nas diferentes unidades univer-
sitárias.

Gaúchos levam hoje
relatório ao reitor

Porto Alegre—Os resultados
da mobilização no Dia Nacional
de Paralisação e Debates, e a
cobrança de algumas "medidas
imediatas, como melhores con-
dlções de ensino", conforme ex-
plicou a presidenta da Associa-
çáo dos Docentes da Univer-
sidade Federal do Rio Grande
do Sul, professora Rejane Car-
rion, serão apresentados num
documento elaborado pela
ADURG8 e que deverá ser en-
tregue hoje ao Reitor da Uni-
versidade, Sr Homero Só
Jobim.

Os estudantes da UFRGS,

que também paralisaram suas
atividades para debater proble-
mas relativos ao ensino,
tentaram ontem entregar um
documento ao reitor, com cerca
de 50 reivindicações, mas, se-
gundo o presidente do Direto-
rio Central dos Estudantes,
Luís Marques, o reitor recusou-
se a recebê-los.

Segundo a presidente da
ADURGS, a mobilização dos
professores no Dia Nacional de
Paralisação e Debates foi quase
que total na Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul.

Catarinenses pensam em
greve até o fim do ano

Florianópolis—Se até o fina'
de julho o MEC e o DASP nã<
atenderem às reivindicações
dos professores da Universida-
de Federal de Santa Catarina,
será convocada uma assem-
bléia-geral nessa cidade, com a
presença de representantes dos
docentes de todo.o pais, para
ser discutida uma paralisação
nacional das aulas de agosto
até o flnal do ano.

A decisáo foi adotada ontem
durante a assembléla-geral pro-
movida pelos professores da
Universidade Federal de Santa
Catarina no seu segundo dia de

greve, da qual participarammais de 800 professores. A gre-ve se estende até hoje.
Os professores decidiram

também enviar um documento
ao Reitor Ernane Bayer com
todas as reivindicações da cias-
se, enquanto simultaneamente,
cada um dos dez centros da
universidade encaminhará um
memorial com pedidos especifl-
cos. "As represálias deverão
continuar até que o Governo
nos atenda", advertiu o diretor
de Comunicação da Associação
dos Professores, Sr Neri dos
Santos.

MEC espera do DASP
resposta sem demora

Brasília ¦— Assessores do Mi-
nistro da Educaçáo Eduardo
Portella, aguardam, para o ini-
cio da semana que vem, a pala-vra definitiva do DASP a res-
peito do projeto de progressão
na carreira do magistério, quereestrutura as categorias pro-tSsslonais de professores. O
atraso na aprovação do projetocausou a greve dos professoresdas universidades federais, queresolveram paralisai* suas ativi-
dades por três dias em sinal de
protesto.

Embora sem se manifestar so-
bre a greve em si, já que náo
estava em Brasilia e a ele cabe
dar a opiniào oficial do MEC
sobre o assunto, os assessores
do Ministro Eduardo Portella
que estiveram reunidos com
técnicos do DASP, mostravam-
se ontem bastante otimistas
em relaçáo a uma solução breve
para a liberação do projeto, que
deverá ser decidida pelo Dire-
tor-Geral do DASP.
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Com jatos dágua os bombeiros removem a lama em busca de corpos

Desabrigados pela chuva em
Recife têm 3t de comida
Recife — Cerca de três toneladas de ali-

mentos foram enviados às cidades da área
metropolitana de Recife, pelo Govemo do
Estado, destinadas aos flagelados da Inunda-
ção da última terça-feira. Nesses municípios,
o número de flagelados praticamente não tem
diminuído devido à continuidade das chuvas.

Enquanto Isso, em Recife, o esvaziamento
da maioria dos abrigos, previsto para ontem,
segundo o Palácio do Campo das Princesas,
nâo ocorreu: pelo contrário, o número de 4 mil
500 flagelados que permaneciam nos postosInstalados pela Codeclpe, na capital e em
Olinda, cresceu para aproximadamente 5 mil
500, com as chuvas da madrugada e tarde de
ontem

Explicação

Segundo explicou o presidente da Codeci-
pe (Comissão de Defesa Civil de Pernambu-
co), Sr Alexandre da Costa Rodrigues, o re-
pentino crescimento do numero de flagelados
decorreu do medo da população diante das
novas chuvas. Entretanto, "esse medo nâo
tem apoio nas previsões da Meteorologia, quenâo indicam ameaça de novas inundações e
cheias".

O Secretário de Indústria e Comércio, Sr
Eduardo Vasconcelos, somente hoje terá con-
dlções de prestar informações sobre os prelul-
zos causados pelas Inundações no setor lndus-
trial e comercial do Estado. Ele se reunirá
com a equipe da Companhia de Desenvolvi-
mento Industrial de Pernambuco — Dlper —,
cujos técnicos estão visitando os locais onde
as chuvas causaram maiores danos.

Até o momento, nenhum empresário co-
munlcou ao Governo prejuízos com as lnun-
dações, mas há informações de que algumas
empresas foram atingidas pela chuva. A Fe-
deraçào das Indústrias de Pernambuco até
ontem nâo dispunha de informações sobre
eventuais prejuízos causados pelas chuvas a
empresas localizadas na Grande-Reclfe.

Morros e verbas

Uma equipe de engenheiros da Prefeitura
desta Capital está fazendo, desde ontem, Ins-
peção nos morros da cidade para elaborar um
relatório que será encaminhado ao Governo
federal, apontando os problemas de seguran-
ça nestes locais e pedindo verbas para o início
de obias.

Em alguns morros, os engenheiros já aler-
taram que diversas encostas atada oferecem

perigo e estáo tentando convencer os morado-
res a se transferirem para os abrigos da Co-
missão de Defesa Civil de Pernambuco, até
que muros de arrimo sejam construídos e
recuperadas as vias danificadas pelas águas.

A Prefeitura contlnou ontem a Operação
Retomo, com o encaminhamento de flagela-
dos às suas casas, depois de constatada as
condições em que se encontram as resldên-
cias e também as necessidades dos desabriga-
dos. A Prefeitura oferece transporte, material
para limpeza e alimentação para uma se-
mana.

A Câmara dos Vereadores, o Sr Gustavo
Krause solicitou que sejam designados dois
representantes para acompanhar a recepção
e distribuição dos donativos destinados aos
abrigos improvisados em centros sociais e
escolas públicas.

Mais vítimas
Embora a Secretaria de Segurança Pública

tenha informado, às 18h de ontem, que o total
de mortos em conseqüência das chuvas quecaíram no Início da semana foi 56, este nume-
ro poderá aumentar hoje, uma vez que o
Corpo de Bombeiros ainda está trabalhando
no Córrego do Boqueirão, no Bairro de Casa
Amarela, onde os moradores acreditam queexistam pelo menos quatro corpos que atada
não foram localizados.

Ontem, o Corpo de Bombeiros trabalhou
durante todo o dia nas escavações utilizando
jatos dágua, mas até o flnal da tarde náo
havia encontrado novos corpos. Os morado-
res dos locais, porém, insistem que existem no
local mais pessoas soterradas. No Córrego,
uma barreira de 50 metros desabou na madru-
gada de terça-feira, destruiu várias casas e
matou um numero de pessoas até agora igno-
rado.

Desde as 8h, duas guarnições do Corpo de
Bombeiros trabalharam no Córrego do Bo-
queiráo, nas escavações de uma grande quan-tidade de barro que se assentou no sopé de
um pequeno morro de 50 metros de altura.

No final da tarde, a Secretaria de Seguran-
ça informou que o IML identificou os corpos
de mais três pessoas, uma delas com apenas
oito meses, encontrados em Olinda.

Segundo o plantào da Codecipe, ontem
registrou-se uma grande quantida de chama-
das, mas desta vez por parte de dirigentes de
abrigos onde estào alojados os flagelados pe-
dindo alimentos. Apesar da chuva que caiu
ontem na cidade, poucas pessoas ligaram
para a Defesa Civil pedindo informações so-
bre o tempo na Capital pernambucana.

Desabrigados ganham leite azedo
Recife — Leite azedo e sem açúcar, pão

duro e queimado foram os únicos alimentos
fornecidos aos flagelados abrigados no Grupo
Escolar Costa Azevedo, até as 13h de ontem,
provocando um tumulto causado por mais
um dia de fome. O problema se agravou com
os boatos de que os desabrigados seriam
expulsos do grupo, o que acabou nào aconte-
cendo.

— Apenas pensei em transferir este pessoal
para outro lugar —• explicou a diretora Maria
do Carmo Veras Campos — porque as condi-
ções aqui sáo precárias. Temos uma fossa
estourada há mais de um ano e ela serve aos
sanitários e à cantina. Por isso não temos
condições de cozinhar para este povo todo,
mesmo porque as torneiras não têm uma gota
dágua.

Irritação de fome
Mas esse problema nào interessa aos flage-

lados, que se mostraram muito mais irritados
com a fome do que com o mau cheiro exalado
da fossa: "a gente náo pode sair daqui, mesmo
porque não tem para onde ir. Caiu um pedaço
da minha casa e os colchões ficaram podres
com a lama" — disse Adalberto Francisco da
Silva, vigilante, pai de oito filhos e que estra-
va trêmulo de fome. "Hoje ainda não comi
nada, pois não consegui engulir leite sem
açúcar e o pão estava queimado e duro".

No local onde há, no momento, 50 famílias -
um total de 223 pessoas — o ambiente é de
tristeza, desolação e revolta. Os flagelados
estavam irritados com a fome, e a diretora da

escola dizia que nào tinha condições de resol-
ver o problema deles, porque nào havia fogão
no colégio. Uma criança de 23 dias náo comia
há 24 horas.

— Nos outros anos — disse Sônia Maria da
Conceição — quando a gente era atingido
pela cheia do Rio Beberibe, os abrigos davam
tanta comida, que até era ruim quando saia,
porque a gente nunca sabe se vai ter ou nâo o
que comer. Mas aqui a situaçáo está feia e eu
estou tremendo de fome. O pior, é que náo
posso sair daqui, porque minha casa caiu e eu
náo tenho mais para onde ir.

Nem ovos nem açúcar

Alguns flagelados, como Maria Eunice e
Maria José da Silva Dias, estavam revoltadas
porque "a gente viu chegar ovo e açúcar aqui,
mas ninguém recebeu nada". A diretora Ma-
ria do Carmo Veras confirmou ter recebido os
ovos, mas mandou voltar, "porque nào tinha
onde cozinhá-los, e o açúcar que passou por
aqui nào era destinado a esse abrigo, mas à
merenda escolar do Grupo Arruda Câmara".

Os desabrigados estavam irritados porqueno ano anterior recebiam feijão, farinha, ar-
roz, um pedaço de charque e fubá: "esse ano, o
que chega, não dá para ninguém. Terça-feira a
alimentação da gente foi um copo de sopa
rala, um pão duro e um copo com leite sem
açúcar. Alguns tomaram leite coalhado, já
azedo, porque estavam com fome, e só tinha
isso mesmo para comer".

Festa junina não será alterada
Recife — Apesar dos estragos causados em

alguns bairros da cidade e existência, atada,
de quase 10 mil desabrigados. Recife vai man-
ter toda a sua programação junina, para a
qual estào previstas, mais de 300 festas em
pelo menos cinco locais da Capital pernambu-
cana.

A informação foi divulgada ontem pela
Fundação de Cultura Cidade de Recife, que
inicialmente tinha uma previsão de início dos
festejos para ontem, mas devido às chuvas da
noite de segunda e madrugada de terça-feira
últimas decidiu adiar o começo das festas poruma semana. Na próxima quinta-feira, segun-
do o presidente da Fundação, Sr Leonardo
Silva, começam as apresentações de grupos
folclóricos nos principais bairros da cidade.

Para os festejos juninos deste ano, a Fun-
dação de Cultura Cidade de Recife progra-mou 104 apresentações na Praça da Torre, 113
no Sítio da Trindade, no Bairro de Casa
Amarela, 26 para a Praça de Boa Viagem e 47
no Pátio de Sào Pedro, no Centro da Capital,
além de outras festas populares que estáo
previstas para cerca de 20 subúrbios.

A partir da próxima semana o grupo de
atores de Liceu vai apresentar em diversos

bairros da periferia a peça "O Encontro de
Cobra Choca com o Sertanejo Valente", de
Carlos Varella, e com tema baseado no folclo-
re pernambucano.

Alagoas
Maceió — subiu para 440 o número de

famílias desabrigadas, na capital, pelas
inundações e desabamentos de mais de 100
casas, provocados pelas fortes chuvas que
vêm caindo em Alagoas desde sábado passa-
do. Os desabrigados estáo alojados precária-
mente no Parque da Pecuária e os prejuízos
foram estimados, até agora, em CrS 8 mi-
lhões pela Comissão de Defesa Civil do Es-
tado.

O Exército forneceu uma cozinha de cam-
panha e um carro-pipa para abastecimento
de água potável, enquanto o Governo do
Estado fornece alimentos e hortigranjeiros,
mas a Legião Brasileira de Assistência e a
Cruz Vermelha de Alagoas já admitem ini-
ciar campanhas de arrecadação de donati-
vos, porque não há perspectivas de que a
chuva passe logo.

Janete Clair
reconhece

Parentes das geógrafas que
estavam no avião da Votec

assaltante querem que buscas continuem
Foi Identificado, ontem, o

bandido que comandou o assai-
to à casa do casal de novelistas
Dias Gomes e Janete Clair, na
Lagoa, quarta-feira de manhã,
de onde foram roubados Cr$ 1
milhão em jóias. O ladrão é
Carlos Alberto Constantino, o
Mussula, de 21 anos, que che-
fiou a quadrilha que assaltou a
casa da atriz Marília Pera, em
21 de novembro de 1979, rou-
bando também Cr$ 1 milhão
em jóias.

Apesar de ter usado uma toa-
lha branca cobrindo a cabeça,
para evitar o reconhecimento,
Mussula foi apontado pela no-
vellsta ("Ê ele mesmo; nâo te-
nho dúvidas") e por seu empre-

Sado 
Carlos Soares em fotogra-

as do arquivo policial da Divi-
são de Roubos e Furtos. Por
coincidência, o Juiz da 15a Vara
Criminal decretou, ontem, a
prisão dos autores do roubo à
casa de Marília Pera.

EMPREGADO

O assalto à casa do casal de
novelistas ocorreu por volta
das 6h30m da manha de quar-
ta-feira. Três bandidos conse-
guinam entrar na mansào da
Rua Tabatinguera, 18, e foram
direto à casa do empregado
Carlos Soares. Com batidas le-
ves na porta e chamando por
seu nome, os bandidos conse-
gulram fazê-lo abrir a casa e o
dominaram. Ameaçado de mor-
te, o rapaz foi obrigado a indi-
car o quarto onde estavam Dias
Gomes e Janete Clair.

Ali, bateram na porta com
muito cuidado (segundo o em-
pregado eles estavam nervosos
e nào o deixavam fazer barulho)
e, quando Dias Gomes abriu a
porta, atendendo ao chamado
de Carlos Soares, foi dominado
junto com a mulher. Os bandi-
dos eram um preto alto, com
uma toalha cobrindo a cabeça e
parte do rosto, um branco bai-
xo e um mulato de estatura
mediana. Todos estavam arma-
dos com pistolas calibres 7.65.
Quando dominaram o casal, os
bandidos pediram a chave do
cofre e Janete disse que nào
tinha.

NERVOSISMO

Vendo o nervosismo da nove-
lista, o bandido preto (Mussula)
disse a ela que se acalmasse e,
depois de afirmar que era seu
fá, pediu a chave do local onde
estavam guardadas as jóias. Os
bandidos sabiam de tudo da
casa e até dos moradores, pois
chamaram Dias Gomes e Jane-
te Clair pelo nome várias vezes."A senhora me desculpe, mas
nós somos até admiradores da
senhora" — disse um dos assai-
tantes.

Depois de Janete Clair Infor-
mar que as jóias estavam na
penteadeira, mas que náo sabia
onde estava a chave, um dos
ladrões desceu e apanhou uma
faca de cozinha, arrombando a
gaveta. Foram levadas jóias va-
liosíssimas, entre as quais um
relógio de pulso no valor de Cr$
100 mil; um chaveiro de ouro
(as chaves do carro foram reti-
radas e entregues ao casal), um
chaveiro de ouro com o símbolo
da Justiça, no valor de Cr$ 25
mil, um anel de brilhante com
chuveiro, que Janete ganhou de
sua sogra e que era de outra
geração, um medalhão de ouro,
em forma de galáxia, com bri-
lhantes, desenhado por
Salvador Dali, comprado du-
rante a novela O Astro; e outros
medalhões de ouro.

Depois do roubo, os bandidos
queriam trancar o casal na dis-
pensa, mas, como era um local
pequeno, Janete pediu que a
levassem para outro lugar.
Eles, então, queriam trancá-los
no banheiro do andar térreo,
mas novamente Janete disse
que ali nâo tinha nem janela
para respirar. Pacientemente,
os bandidos entáo concorda-
ram com a novelista, que pediu
para ser trancada com o marido
no banheiro do andar superior,
bem amplo. Cinco minutos de-
pois de eles fugirem de carro —
foram vistos pelo porteiro do
Edifício Valéria, ao lado, — o
casal conseguiu chamar a mãe
de Janete, que dormia e não
soube de nada, que o libertou.

Ontem, mais calmos e des-
contraídos, os dois diziam que o
maior medo era de os bandidos
acordarem o filho e ele tentar
uma reação e ser morto. Os
ladrões foram gentis. Segundo
Janete Clair, e um até a aten-
deu quando ela pediu para nào
entrar no quarto de sua mãe.
Horas depois do assalto, em
companhia de um advogado, o
casal foi à 15a Delegacia Poli-
ciai, onde registrou a queixa.
Ontem, o delegado Armando
Pano determinou que o caso
fosse entregue à Divisão de
Roubos e Furtos — roubos aci-
ma de 200 salários mínimos são
da sua competência — mas,
mesmo assim, designou o dete-
tive Jacob para investigar e co-
laborar com a Divisão.

Ontem à tarde, Janete clair e
seu empregado Carlos soares
náo tiveram dúvidas em apon-
tar Carlos Alberto Constantino,
o Mussula, como um dos auto-
res do assalto. Eles o reconhe-
ceram através de uma fotogra-
fia dos arquivos da Divisão de
Roubos e Furtos, onde consta o
assalto que Mussula comandou
contra a casa de Marília Pêra,
em 21 de novembro passado.
Uma outra fotografia exibida, a
de Hemórgenes Jesus da Silva,
cúmplice de Mussula naquele
assalto, não foi reconhecida.

A novelista pegou um pedaço
de pano e cobriu o rosto de
Mussula, exatamente como ele
fez, e voltou a dizer: "Foi este
mesmo. Olha os olhinhos dele".

Carlos Soares também ao ver
a fotografia não teve dúvidas.

Ontem, o Juiz da 15a Vara
Criminal decretou a prisáo pre-
ventiva de Carlos Alberto Cons-
tanttao, José Luis Bamet, o De-
dé, e Hermógenes Jesus da Sil-
va, que participaram do assalto
à casa de Marilia Pèra, e, atada,
do receptador Paulo Roberto
Salgado, que comprou as jóias
da atriz e as fundiu, reven-
dendo-as.

Parentes e amigos das cinco geógrafas que estavam
no bimotor Islander — prefixo PT-KHK, da Votec, que
desapareceu há um mès quando fazia um vôo Rio —
Santos — estão dispostos a Impedir, a qualquer custo,
que as buscas sejam suspensas. "Nós exigimos uma
definição. Nâo podemos continuar nessa situação de
angústia", diz o dentista José Sebastião Qulrlco, pai de
Alcione Qulrlco, que está desaparecida.

As buscas prosseguem através da Votec, num heil-
cóptero equipado com um sofisticado aparelho de Infra-
vermelho capaz de localizar do ar os destroços do
aparelho. O Salvaero, após 19 dias de buscas, suspen-
deu as operações e deu o fato como "caso não soluclo
nado". Apenas o rádio-alerta do Serviço é mantido
ligado, à espera de "Informações concretas".

ESPERANÇAS

Os parentes das pessoas de-
saparecidas continuam lnsls-
tindo para que o Govemo auxl-
lie nas buscas, de forma mais
efetiva. Apesar do esforço e ab-
negação dos homens do Salvae-
ro, o avião náo foi localizado,
entre outros motivos, por falta
de recursos técnicos. Em carta
enviada ao Presidente Figuei-
redo, a mâe de Amélia Alba
Nogueira pede a mobilização de
forças terrestres do Exército."Pelo amor de Deus", pede D
Luísa Albuquerque Nogueira,
80 anos, ao Presidente.

A família de Amelinha, como
é chamada em casa, lembra que
o país e, em particular, o Ra-
dam estão perdendo no prova-
vel acidente 20 anos de expe-
riêncla na área. Gente da maior
competência, que a naçáo eus-
tou a formar. O dentista José
Sebastião Qulrlco não trabalha
desde o dia 19, quando soube
do desaparecimento do avião
com a filha. Carlos José Macha-
do nâo toma tranqüilizante,
mantém-se trabalhando, mas
não sabe o que dizer aos filhos.

Resta a esperança de que o
helicóptero Slrorskty, da Votec,
localize o bimotor. Ontem, ele
varreu a área de Angra até Cru-
zelro, passou por ühabela e
Ubatuba, pernoitou em Angra,
com o equipamento de tafraver-
melho. Volta a voar, hoje, quan-
do a Seção Rio da Associação
dos Geógrafos Brasileiros con-
voca greve geral da categoria,
protestando contra as condi-
çòes de trabalho. Para Carlos
José Machado, pouco importa:"Nâo quero saber de ato públi-
co e nem de quem é a culpa. Eu
quero saber é o destino de ml-
nha mulher".

O ESQUEMA

Desde que o desapareclmen-
to do avião foi comunicado seis
dias após a suposta queda, foi
acionado, de imediato, o esque-
ma de resgate. Depois de 19
dias de trabalho, quando foram
realizadas minuciosas observa-
ções aéreas, o Salvaero suspen-
deu as buscas c Informou que,
do ponto de vista tecnico, não
havia mais o que fazer. Mante-
ve apenas o rádio-alerta ligado,
à espera "de informações con-
cretas".

O relatório flnal, encaminha-
do como caso não solucionado
ao Ministério da Aeronáutica,
Informa que o Serviço cobriu
uma área de 85.500 milhas qua-•iradas. Foram gastos 73.65711-
tros de combustível, mais 187
litros de óleo. Os dois hellcópte-
ros e o bimotor do Salvaero —
um aparelho que teve várias
panes durante as buscas, colo-
cando a tripulação em risco —
.fizeram 318 horas e 40 minutos
de vôo. Sessenta homens parti-
ciparam da operação.

Arquivado na pasta especial
de "Missões Cumpridas", mas
náo resolvidas, o dossiê sobre o
Islander da Votec é, na região
Sudeste, um dos dois casos, ofi-
cialmente, sem solução. O ou-
tro é um Cessna 172, particular,
que desapareceu em novembro
de 76, quando voava de Linha-
res para Vitória, com apenas o
piloto.

COMO FOI

A bordo do bimotor, além do
comandante Franklta Bey da
Silva e do co-plloto Walter Fer-
relra, estava uma das mais ex-
perientes equipes do Projeto
Radam-Brasll. Na chefia, a pro-
fessora Eliane Maria Saldanha
Franco, casada, 32 anos; Alclo-
ne Fonseca Qulrlco, solteira, 30
anos; Leda Maria Baeta Neves,
professora da UFF, 32 anos, sol-
teira; a professora Amélia Alba
Nogueira Moreira, da UFF tam-
bém, casada, uma das maiores

especialistas brasileiras em ser-
viço para o Radam, com curso
de especialização em Strasbur-
go, na França. E a mais nova
geógrafa do grupo: Marisa Ba-
tista Machado, 34 anos, três fl-
lhos, especialista cm análise de
fotos.

O Islander decolou do Aero-
porto Santos Dumont às
12h30m do dia 13 de maio. Pri-
meira escala, 8antos; pernoite,
Campinas. Esses eram os pia-
nos. Entretanto, às 12h51m o
piloto fez uma ponte — Isto 6,
comunlcou-se com um Electra
da Varig, na altura da restinga
de Marambaia, e falou com a
torre do Santos Dumont. Tudo
normal, mas ele prosseguiria o
vôo visual e nâo mais por ins-
trumentos. "Isso desobriga o
piloto de fornecer sua posiçáo",
explica o suboflclal Honestaldo
Moreira, do Salvaero.

S08

Um pedido de socorro ouvido
por um radioamador em Belo
Horizonte, no qual a palavra"Araras" era repetida várias ve-
zes, foi o primeiro Informe sobre
o paradeiro do aviáo. Rádio de
aviãonáo se comunica com ra-
dloamador, mas o Salvaero fl-
cou em dúvida: serra das Ara-
ras ou Arenas, Município próxl-
mo a Campinas, rota do avião?
Investigou os dois lugares e náo
descobriu nada.

Depois de multas horas de
vôo e quilômetros percorridos
por terra, com toda a área pro-
vável vasculhada, numa opera-
çáo pente-fino, o Salvaero de-
sistiu. O brilho da sen-a em Ita-
nhandu era a pá de um cata-
vento; a clareira na serra, em
Ubatuba, era conseqüência de
um desabamento na encosta;
em Taubaté, era trote de radio-
amador. Muitos outros lugares
foram levantados: Cruzeiro,
Angra, Parati, Serra das
Araras.

As possibilidades de o avião
ter caldo no mar sáo, segundo
os especialistas, remotas. O Co-
mandante Bey assumiu a ope-
ração poucas horas antes do
início da viagem das geógrafas.
Ele nào executou o plano de
vôo, que deveria ter sido entre-
gue no balcão da companhia.
Apesar de tudo, ninguém acre-
dita que ele se tenha desviado
multo. Tem 10 anos de expe-
riêncla em avlaçáo.

CARTA DO TEMPO

A rota indicava poucos tre-
chos sobre o mar. Um estudo
feito por geólogos da UFF e da
USP sobre a Carta do Tempo
do dia 13 concluiu que, diflcll-
mente, o aviáo teria 3ldo des-
vlado para o mar. No dia, a
visibilidade era de um terço em
Angra; Ubatuba e Vassouras
apresentavam formação de cu-
mulus nlmbus. Trajeto mais ló-
gleo, segundo o estudo: serra da
Bocaina, passando por Cunha e
Cruzeiro, atingindo o Pico da
Gomeira (22» de latitude Sul,
44°° de latitude Oeste).

Para o Salvaero: se o avlâo
tivesse caldo no mar, os destro-
ços já teriam dado à praia. Um
pneu, um banco ou qualquer
outro objeto teria flutuado. O
Salvaero avisou aos moradores
do litoral no trecho Rio—
Santos. Em terra, as chances
das sete pessoas aumentam.
Duas delas tinham curso de so-
brevlvêncla na selva. Seria pre-
ciso, atada, que o pouso náo
tivesse sido violento e o resgate
efetuado há mais tempo. O únl-
co mantimento que dispunham
era a maça ácida que Marisa
levou contra enjôo."Eu acredito que as chances
sejam de 50% de sobrevivòn-
cia", diz Carlos José Machado,
marido de Marisa, que náo sabe
como comemorar o aniversário
da mulher amanha e nem expli-
car aos filhos — de 8 anos, 5
anos e a menor de 8 meses — a
ausência da máe.

Censo submeterá a prova de
conhecimentos gerais seus
200 mil candidatos no Rio

Os quase 200 mil inscritos para o censo de 1980 na
Capital e no interior do Estado do Rio de Janeiro vão
submeter-se a uma prova de conhecimentos gerais com
30 questões de múltipla escolha até o final de junho ou
Início de julho. O local ainda náo foi escolhido. Os
candidatos serão convocados por telefone ou por edital
publicado nos jornais.

O número de candidatos superou as expectativas
do EBGE e, só no Município do Rio de Janeiro, 60% são
mulheres. Os que forem classificados para preencher as
8 mil vagas terão treinamento de 15 dias com técnicos
do EBGE, em julho ou agosto.
O CRITÉRIO

Até o final das inscrições,
101 mil 844 pessoas procura-
ram os postos da Capital. A
média de idade dos inscritos
é de 23 anos. No caso rie em-
pate entre candidatos, a pre-
ferência será dada aos que já
tiverem feito algum trabalho
de pesquisa para o IBGE. Es-
te critério foi o mesmo utiliza-
do no censo anterior.

As inscrições foram encer-
radas em todo o pais exceto
Sào Paulo, único Estado on-
de ainda náo começaram. No
dia 23 serão abertas nos 76
postos cedidos pela Prefeitu-
ra da Cidade de Sào Paulo e
no interior. Os totais parciais
registram 447 mil 368 inseri-
tos, em todo o país, para 111
mil 102 vagas.
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Diretor da Transrol acha que empresa
privada já pode substituir a estatal

"O segmento do Lloyd Bra-
sileiro no sistema roll-on-
roll-off (embarque e desem-
barque sobre rodas) pode ser
privatizado sem maiores pro-
blemas" — afirma o diretor
da Transrol Navegação S.A.,
Richard Klien. Ele está regis-
trando como excelente per-
formance a lotação de seu
navio na linha Buenos-
Aires—Santos—Rio, o Pio-
neiro, em sua décima primei-
ra viagem."No sistema ro-ro estão, no
superpesado, a Superpesa e a
Irga/Lupércio Torres, e no
transporte de veículos e car-
ga geral a Transrol e a Como-
dal. Nossa empresa represen-
ta os transportadores rodo-
viários Fink e Coral, e a Co-
modal nove armadores nacio-
nais. Podemos fazer tanto a
grande cabotagem como a
exportação — cabe ao Gover-
no tomar a decisão. Existe
uma grande vantagem na In-
tegração da cabotagem com
a exportação, pois os navios
já estariam posicionados no
Hemisfério Sul. Diminuiria o
custo do frete, na medida em
que náo teríamos a despesa
da viagem da embarcação a
lastro para posicionamento.
As empresas brasileiras pode-
riam auferir fretes no exte-
rior, operando da Europa pa-
ra os Estados Unidos, antes
de descerem seus navios até o
BrasU, como fizemos com o
Pioneiro, na viagem inaugu-
ral" — acrescenta o Sr Ri-
chard Klien."Vejo a participação de
qualquer capitalista no capi-
tal das empresas que necessi-
tam de recursos com natura-
lidade. Sou a favor da abertu-
ra do capital, pois transporte
é uma atividade que necessi-
ta de amplos recursos. A mé-
dio prazo a Fink deverá abrir
o seu capital — ela detém
37% da Transrol" — prosse-
gue o empresário.

Seu principal objetivo, nos
próximos seis meses, é dupli-
car a tonelagem transportada
pelo Pioneiro, "elevando de
50% para 100% a média de
ocupação do navio". Além
disso, pretende ampliar a li-
nha para Salvador e Recife,
com o afretamento de mais
um navio, dependendo o seu
tipo dos contratos que estão
sendo negociados com indus-
triais da siderurgia e petro-
química, principalmente.

•>•>Sistema "ro-ro
se consolida

Brasília — Em nota divul-
gada ontem, a Portobras in-
formou que destinou nos pri-
meiros meses deste ano Cr$
88 milhòes para a implanta-
ção de sistema de roll-on-
roll-off nos portos do Rio de
Janeiro, Santos, Salvador,
Recife e Paranaguá. Esse pro-
grama, até o final do ano,
deverá receber um volume de
recursos de Cr$ 319 milhòes,
dos quais Cr$ 309 milhões do
Programa de Mobilização
Energética e Cr$ 10 milhões
da Taxa de Melhoramento
Portuário.

Segundo a nota da holding
portuária, o projeto básico do
sistema ro-ro do porto do Rio
de Janeiro foi concluído em
março passado e a abertura
das propostas para o inicio
das obras está marcada para
o próximo dia 30. Até o mês
de abril último, a Companhia
Docas do Rio de Janeiro, res-
ponsável pelo programa, libe-
rou Cr$ 6 milhões 300 mü.

De acordo, ainda, com in-
formações divulgadas pela
Portobras, a capacidade de
movimentação de carvão mi-
neral pelo Porto de Imbituba,
em Santa Catarina, passará,
a partir deste mês, de 2 mi-
lhões de toneladas/ano para 3
milhões de toneladas/ano, co-
mo resultado direto da entra-
da em operação de três guin-
dastes, duas pás-carrega-
deiras e um trator, além de
obras complementares como
a elevação da via férrea que
propiciou a descarga por gra-
vidade.

Até o final do ano, a Porto-
brás espera ampliar esta ca-
pacidade para 7 milhões 200
mil toneladas/ano com a en-
trada em operação de um car-
regador-descarregador de 1
mil 500 toneladas. Com novas
obras programadas, como um
aterro hidráulico, a constru-
çâo de iun novo cais e o pro-
longamente do molhe e mais
ainda a aquisição de um se-
gundo carregador-descarre-
gador. o porto de Imbituba
ficara com uma capacidade
de operação deli milhões 400
mil toneladas/ano.

O Governo vai aplicar, no
triênio 1980/82. no programa
de substituição de petróleo
por carváo, no setor indus-
trial, Cr$ 15 bilhões 400 mi-
lhões. Esse programa inclui a
construçáo de ramais ferro-
viários e instalações de termi-
nais portuários de carváo.

SERVIÇO
SEXTA-FEIRA
CADERNO B
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Equipamento da General Motors foi desembarcado no Porto de Santos

GM traz prensa
para carro J

A General Motors confirmou
ontem que está começando a
receber as 4 mil 500 toneladas
de carga que o navio Pioneiro
trouxe da Argentina, para o seu
projeto designado "J": a produ-
ção de um automóvel multi-
combustível (álcool, gasoüna e
óleo Diesel) a ser colocado no
mercado interno e exportado
para a Alemanha e Inglaterra, a
partir de 1982.

O Sr Antônio Romeu Neto, do
setor de Relações Públicas da
empresa, disse que o projeto do
carro mundial da General Mo-
tors pôde ser adiantado, na par-
ta brasüeira, com o fechamento
de uma de suas fábricas na Ar-
gentina. De lá foram embarca-
das para São José dos Campos,
em São Paulo, 70 máquinas,
das quais 16 prensas, que se
fossem encomendadas a fabri-
cantes levariam de dois a três
anos para serem entregues.

"O transporte marítimo foi
feito com grande sucesso, e a
operação porta-a-porta prosse-
gue, pois as carretas ainda es-
tão chegando. Deverão ser fa-
bricados 330 mU motores, dos
quais 100 mil para o mercado
interno. A alternativa alemã de
combustível está no xisto, e os
ingleses descobriram petróleo
no Mar do Norte; mas de qual-
quer forma, se faltar gasolina e
esses países decidirem usar ál-
cool, o modelo da General Mor-
tors estará na frente" — acres-
centou o Sr Romeu Neto.

O contrato para trazer as má-
quinas da Argentina foi feito
com a Fink, vencedora da con-
corrència internacional, e a
operação estimada em 540 mü
dólares, no início do ano, fican-
do o transporte marítimo por
conta da Transrol, sua subsi-
diária, o diretor dessas empre-
sas, Sr Richard Klien, preferiu
náo comentar o contrato com a
General Motors, ontem, no Rio,
acrescentando, apenas, que foi
um dos mais importantes no
sistema porta-a-porta.

Sua empresa está levando pa-
ra a Argentina, agora, dez
containers com equipamento
de uma fábrica de material óti-
co, da Bausch & Lomb, que se
transfere para o pais vizinho.

Setúbal quer Lloyd fora
da Bolsa e privatizado

"O Lloyd Brasileiro deve ser privatizado, com as suas
linhas de navegação passando às demais empresas que
atuam no transporte marítimo, antes da colocação de açóes
na Bolsa de Valores. Se o Lloyd for á Bolsa agora, isso
representará a presença de mais de uma empresa estatal na
disputa dos recursos disponíveis" — disse, ontem, o presi-
dente da Associação de Exportadores Brasileiros, Laerte
Setúbal, do grupo Duratex.

Ele acha que alguns exportadores gostariam de partici-
par dos negócios na área dos transportes marítimos, como
ocorre em vários paises, em que as companhias de navega-
çáo integram conglomerados. Nesse sentido acredita que
também as empresas privadas de navegação, que apresen-
tam bons resultados, deveriam ser incentivadas a abrir o seu
capital. "O Governo deve apoiar mais a Marinha Mercante,
dentro do esforço de exportação nacional. No Japão e nos
Estados Unidos, por exemplo, o frete e um verdadeiro
subsidio, quando interessa colocar determinado produto em
alguns paises" — acrescentou.

"Precisamos conscentizar-nos da fraqueza de nossa in-
fra-estrutura de apoio à exportação — ferrovias, portos,
linhas marítimas — que representa um sério handicap para
enfrentar a concorrência internacional e que, infelizmente,
não pode ser resolvida a curto prazo" — concluiu o Sr
Setúbal.
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Markus afirma que nova
tarifa portuária vai
ser inferior ao INPC

Brasília — O presidente da Portobras, Sr Oscar Arno
Markus, revelou ontem que os novos índices médios das tarifas
portuárias, a vigorar a partir de julho, seráo inferiores ao INPC
l indice Nacional de Preços ao Consumidor) e que os estudos
para a sua elaboração deverão considerar trés componentes
essenciais: o reajuste salarial, a conservação das instalações
portuárias e a depreciação do capital investido no setor.

Acrescentou que esses novos Índices, que seráo calculados
com base nos relatórios do movimento financeiro dos portos em
1980, deverào permitir recursos para o desempenho eficiente da
operação portuária. Ele espera que o reajuste tarifário a ser
concedido ao setor portuário no segundo semestre possa cobrir
o reajuste salarial, a ser fixado também em julho, e a defasagem
ocorrida no primeiro semestre em alguns portos.

Embora sem citar quais seriam os índices desejáveis para o
reajuste tarifário, o Sr Oscar Markus enfatizou que a proposta a
ser encaminhada ao Ministério do Planejamento deverá cobrir
a deficiência de alguns portos brasileiros. Informou que no
primeiro semestre deste ano o reajuste da tarifa portuária foi de
25%, em média, enquanto o INPC autorizado pelo Governo foi
de 33,2%.

Ele revelou que está sendo estudada a concessão de tarifa
diferenciada para os portos em função do seu desempenho
financeiro. Disse que nos portos acima de Vitoria iNorte e
Nordeste) as receitas e despesas se igualam. No entanto, até o
mês de abril passado, os portos de Santos. Paranaguá, Rio
Grande e Rio de Janeiro apresentaram uma receita que náo foi
suficiente para cobrir as despesas. O porto de Santos, porexemplo, apresentou nesse período um déficit de CrS 50 mi-
lhôes.
Ressaltou o presidente da Portobras que os portos do Rio de
Janeiro deverào ter tarifas mais elevadas, mas observou que a
participação do custo portuário dentro do universo do trans-
porte ê bastante reduzida.

O presidente da Portobras informou ainda que a taxa de
melhoramento portuário, ou seja. a cobrança de um percentualad valorem sobre a carga a ser transportada, embora fique a
ordem do Tesouro Nacional ficará, contudo, vinculada à aplica-
çáo nos portos. A taxa de melhoramento somente é cobrada
I3r<) sobre a carga importada.

Quanto à indenização a ser paga ã Companhia Docas de
Santos, no final da concessão em novembro próximo, o Sr
Oscar Arno Markus informou que somente no final do ano, com
a apuraçáo das contas, tomadas e verificação da concessão, e
que a Portobras vai saber quanto será pago pelo capital
autorizado e pela remuneração recebida daquela concessio-
naria.

Cabotagem está com
80% das empresas
em situação difícil

Os armadores de cabotagem
reuniram-se ontem em assem-
bléia e decidiram encaminhar
ao Governo documento de-
monstrando sua apreensão
com a crescente dificuldade fi-
nanceira de 80% das empresas,
inclusive para fazer frente a
compromissos assumidos ain-
da na época do I Plano de Cons-
truçào Naval. O presidente da
Associação Brasileira dos Ar-
madores de Cabotagem, Tho-
maz Henrique Fúria, quer a re-
versão para as empresas de• 100rr do adicional de frete reco-
lhido no fundo de recuperação
da marinha mercante.

"Há um ano e dois meses soli-
citamos do Ministro dos Trans-
portes, Eliseu Resende, provi-
dèncias vitais para o setor de
cabotagem. Nós o prevenimos
de que a situação de 80% das
nossas empresas — 25 ao todo,
operando 180 navios — chega-
ria a tremenda dificuldade,
mesmo para arcar com finan-
ciamentos de embarcações ad-
quiridas no 1 e no II Plano de.
Construçáo Naval. Pleiteamos
a reversáo de 100% do Adicio-
nal do Frete para Recuperação
da Marinha Mercante
lAFRMMi, recolliido pela Su-
riamam — Superintendência
Nacional da Marinha Mercante;
e a complementação da lei que
permite às empresas marítimas
adquirirem peças de reposição
que. lamentavelmente, náo sáo
produzidas no país" — afirmou
o Sr Fúria, salientando que
continua aguardando as provi-
dèncias.

As empresas de cabotagem
chegaram a essa situação por-
que prepararam-se para o
anunciado aumento da produ-
çáo nacional de trigo e aço,
principalmente, que acabou
nào ocorrendo. Alem disso, "o
mercado de navipeças não se
adaptou para o fornecimento
de peças vitais para as embar-
cações mais sofisticadas queadquirimos" — acrescentou o
presidente da Associação.

"O preço do navio de cabota-
gem e fixado em dólares e o
frete em cruzeiros, Isso. em si,
já cria tremendas distorções.
Nos estamos sujeitos ao rigoro-
so controle do CIP — Conselho
Interministerial de Preços —
que só aprova aumento de frete
após exaustiva demonstração
de aumento de custos. Outro
exemplo que merece ser consi-
derado: na hora do seguro, nos-
sas embarcações sáo avaliadas
pelo valor contratual, ení doía-
res. e os prêmios sào proporcio-nais; todavia, quando ocorre
um sinislro o ressarcimento pe-lo seguro e feito em cruzeiros e,
pior ainda, sem correção mone-
taria" — enfatizou o Sr Fúria.

Os armadores de cabotagem
preocupam-se. também, com a
necessidade de adaptação de
sua frota para atender a fui ura
demanda no transporte de car-
vão, que devera tornar-se unia
das mais importantes mercado-
rias a transitar pelos portos
brasileiros, nos próximos anos.
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FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.
Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÃO via
ÁFRICA 00 SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e HONG KONG.
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.

Carregando no Rio cerca de:

"DAGMAR SKOU"
"FROTAKOBE"

Descarregando no Rio cerca de:

"NORWAYMARU"

"FROTAKOBE"

AGENTE:

EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Rio: Av. Rio Branco, 25 - 2." andar - Tel.: 233-8772

Telex: 2123416 EXME BR

I
i

28DEJUNHOÍ
30 DEJULHO\

\

26deJUNHO

29 DE JULHO

I
I
III
!I
V

"KAREN S"Navio:
Carregando em
SANTOS. 28 30/06
RIO DE JANEIRO 01 03 07

i ALEM DE
FRETES BARATOS

ara HAMBURGO. ANTUÉRPIA.
LE HAVRE c BILBAO'

I

l

________________9

PARA O

<^Médiprmneo:
/^n|o; 

"Sônia S"
J Carregando em

f SANTOS:-Í0 12/06
V RIO DE JANEIRO: 13 15/06

\ Para BARCELONA,
MARSELHA e

\ MARINA Dl CARRARA

Serviços regulai es com navios próprios sob bandeira espanhola, todos construídos nos últimos 1 2 anos,
/ /

iníegrando os conceitos mais recentes em transporte de containers, dotados de espaço frigorífico de
i /

60 000 nes cúbicos ( 20°C) e com equipamento próprio para o manuseio de volumes pesados até 100
j

toneladas.

EUROFLOT S.A.
SANTANDER:

Cdstilld, 13
A.idrtddo 350
Telelone: 942-2?4016
Telev 35930 EUFO F

TRANSATLANTIC CARRIERS (AGENCIAMENTOS) LTDA
SANTOS:
PCd. Bardo do Rio Branco, M

99 dtidar -

Tel.; 31-4688 itionco-chave),
Telex 131028 TCAL.

SAO PAULO:
Av. Pduhsta. 1.499- 219 dncidr,
conj. 2106 -
Tel.: 283-4055 Itronco-chave).
Telex 011 -22258 e 11-22637-
TCAL TRANSCAR.

\

M
I
I
I
I
I

RIO DE JANEIRO.
Rud Beneditinos, 18 • 4'íandar,

Tel.: 253-4343 (tronco-chdvel,
Telex (0211 23350 e 22089
TCAL.

CMB/HAVENja
LIJN

(Cie Marítime Belge S/A Haven Line)

M/S "MEMLING"
Carregará para ANTWERP,

ROTTERDAM e HAMBURGO
Em 1/3-7-1980

M/S "RUBENS"
Esperado de ANTWERP, ROTTERDAM,

HAMBURGO E BREMEN
Em 14-7-1980

Agência Marítima NORLINES
Av Rio Branco 4 - 6 ° andar - S/604/9

Telefones 233-0522 e 233-1884 Rio de Janeiro
Telex - 23736

Agência Marítima DICKINSON
Avenida Venezuela. 131 - 10° andar - Salas 1010/11

Telefones 223-8093 e 223-4634
Telex: 21664

ffch3QDFDS A/S - S.A.L
SERVIÇO CONJUNTO

Aceitamos cargas frigoríficas para o Continente e cdVgas em
geral para as Ilhas Canárias, LeixAes, Lisboa, Noruega e Oi
namarca ________________________

OE PORTUGAL E ESCANDINÁVIA

M/S "TIJUCA"
Carregará Bacalhau

em BERGEN em 19/20-6-1980

INFORMAÇÕES COM OS AGENTES GERAIS-

Agência Marítima NORLINES Ltda.
Av. Rio Branco. 4 - 6° andar - Salas 604/9

Tolofonos: 233-0522 e 233-1884 - RIO DE JANEIRO
,-- Telex: 23736

¦ SANTOS (Matriz)
Praça da República. 87

12:° andar
Telefono: 33-1115

Telex: T123

SAO PAULO
Rua Joio Adolfo, 118

4° andar
Telefone: 34-9267

!

I

!

I
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%JROFLOT SA SANTANDER/ESPANHA

PROVA QUE "OUTSIDERS" TAMBÉM PODEM SIGNIFICAR
saídas regulares

serviço eficiente
navios novos

PARA

Norte da Euro/
"KAREN S"

Carregando erK
SANTOS: 28-30/06
RIO DE JANEIRO. 0103/07
Para HAMBURcjo, ANTUÉRPIA,

transporte de containers
espaço frigorífico
graneis sólidos

PARA O

^ a. émm *e ^è= " SON,A S"
J ALEM DE r Cagando em—1

/FRETESBARATOS /
\ RIO DE JANEIRO: 11-13/06

ww*4m^^
»

LEHAVREe BILBAO/

Serviços regujlares com n;

^___________^___^_)_\f

\ Para BARCE LONA,
\ MARSELHA e

MARINA Dl CARRARA

navios próprios sob bandeira espanhola, todos construídos nos últimos 1-2 anos.
integrando os conceitos mais recentes em transporte de containers, dotados de espaço frigorífico de

60.000 pés cúbicos (- 20°C) e com equipamento próprio para o manuseio de volumes pesados até 100
toneladas.

E0R0FL0T S.A.
SANTANDER;

Çastilla. 13
Apai lado 350
Telelone: 942-221016
Telex: 35930 EÚFOE

TRANSATLANTIC CARRIERS (AGENCIAMENTOS) LTDA
SANTOS:
Pçd. Bdido do Rio Branco
9? andar -
Tel;; 31-4688 (tronco-chave)
Telex 131028 TCAL.

SAO PAULO:
!4. Av. Paulista, 1.499-21?andar,

conj. 2106-
Tel.. 283-4055 (tronco-chave),
Telpx 011-22258 e 11-22637-
TCAL-TRANSCAR.

RIO DE JANEIRO:
Rua Beneditinos, 18 49 andar,

Tel.: 253-4343 (tionco-chave),
Telex (0211 23350 e 22089
TCAL.

I
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Artilharia pesada
A nota oficial da Bolsa de Valores do

Rio, reagindo às conclusões do inquérito da
Comissão de Valores Mobiliários sobre o
caso Vale, é um indicador do tom em queserão travados os debates entre as partes.
No documento, o superintendente-geral da
Bolsa, Luís Tápias, chega a levantar suspei-
ção sobre a isenção da CVM, sob a alegação
de que sua subordinação normativa ao
Ministério da Fazenda (em última análise, o
vendedor) prejudica a sua posição de árbi-
tro sobre o procedimento de todos os envól-
vidos no pregão da tenebroso 11 de março.

Na realidade, o inquérito realizado pela
Bolsa de Valores deixou amplas regiões de
sombra. Além do fato de os conselheiros,
constrangidos ou não pela concidência de
estarem julgando o seu presidente, terem
sido extremamente tolerantes, alegando
que qualquer dealer que recebesse uma
ordem do Governo, como a recebida por
Fernando Carvalho, teria agido sem fazer
perguntas. Tal argumentação, evidente-
mente, não encontra nem amparo legal,
nem, tampouco, pode ser aceita pelos invés-
tidores que recebem constantemente a men-
sagem ae que o mercado acionário tem,
pela sua própria essência, a necessidade de
ser auto-regulável.

O silêncio da Comissão de Valores Mo-
büiários sobre a violência da nota da Bolsa
é compreensível, pois, se der uma resposta,
viola-se a legislação, e o inquérito, na sua
totalidade, é passível de anulação. Por isso,
se é compreensível, de um lado, a atitude da
CVM, é inadmissível que o Banco Central—
que não sofre estes constrangimentos legais
— deixe sem resposta a acusação da Bolsa
de que "o desenvolvimento das operações
foi acompanhada pari passu pelas autori-
dades".

Arrecadando mais

A arrecadação da União, em maio, su-
perou a previsão em 40%. Mesmo depois
das quedas no IPI e no Imposto de Renda
na fonte, por conta da prolongada greve em
São Bernardo. Também não foram conside-
rados nesse cálculo qualquer reforço do
IOF ou do Imposto de Exportação, já quesáo reserva monetária e, ao ponto-de-vista
da contabilidade do Erário, não o robus-
tecem.

Na comparação de maio deste ano com
maio do ano passado, o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica cresceu 86%. O da Pes-
soa Física, 70%.

¦ ¦ ¦

Em abril, o Fisco decidiu fazer uma
operação pente fino, apertando a fiscaliza-
çáo sobre 3 mil contribuintes.

Resultado: as glosas engrossaram a
arrecadação em nada menos que Cr$3,5
bilhões.

Como táxi

De um observador do mercado sobre a
progressiva subordinação da economia aos
controles governamentais e a expectativa
sobre novos índices de correção monetária
e correção cambial:

"Os empresários estão esperando a ho-
ra em que saem as tabelas para fazer seus
negócios. Estão trabalhando igual a chofer
de táxi: olham, o que o taxímetro marca,
mas o que vale mesmo é o que está na
tabela. A única diferença é que o taxímetro
dos empresários está marcando bem acima
da tabela do Governo".

Programa do carvão

O presidente do Grupo Internacional
de Seguros, Celso da Rocha Miranda, revê-
lou ontem que o Ministro das Minas e Ener-
gia, César Cais, terá na próxima semana
uma reunião com os empresários da mine-
ração e eventuais consumidores para ten-
tar dinamizar o Programa Nacional de Car-
vão, que, na opinião do empresário, "está
muito adormecido".

Rocha Miranda acha muito importante
a definição de como será aproveitado o
carvão catarinense e gaúcho — se através
do processo de gaseificação, no local, que
considera mais econômico, ou mediante
transporte do minério para aproveüamen-
to direto como covibustível nas siderúrgi-
cas ou indústrias de cime7ito.

De qualquer forma, ele entende que o
programa de aproveitamento do carvão
zem obstáculos muüo sérios. Lembrou que a
população de mineiros no país gira em
torno de 3 mil pessoas e a passagem para o
contingente de 30 mil, exigido pelas metas
do programa, não pode ser feita da noite
para o dia.

Outra dificuldade diz respeito à própriaexploração das minas. Até noje, em partealguma do mundo, se conseguiu explorar
minas subterrâneas fora dos métodos tradi-
cionais, que impedem um rápido aumento
de produção, como prevê o Programa Na-
cional do Carvão.

Filé-mignon

O Planalto recebeu a notícia de que
foram descobertas jazidas de um carvão de
excelente qualidade no Rio Grande do Sul.
Baixo teor de cinzas e enxofre que poderáser utilizado na sua quase totalidade para
a siderurgia, prescindindo de beneficia-
mento. O único detalhe que falta para confi-
gurar uma notícia extremamente favorávelé a dimensão das reservas. Mas o trabalho
de quantificação já está sendo feito.

Companhias internacionais, do porte
da Shell, estão interessadas em desenvol-
ver projetos desta natureza no Sul do país.

GOVERNO DO ESTADO DO PIO GRANDE OO SUL
Secretaria de Energia,MinHs e ComunicaçòBHII COMPANHIA ESTADUAL

DE ENERGIA ELÉTRICAR5

Telebrás e CESP vão
ao euromercado com
a queda da Libor
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RELATÓRIO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
DOS DEBENTURISTAS

4* Emissão de debéntum da Companhia Estadual
d* Energia Elétrica — CEEE — Rio Grande do Sul

A Sociedade emitente, durante o exercício de 1979, continuou a cumprir
normalmente as suas obrigações

Nas datas previstas, foram providenciados os depósitos das imporMnoas
necessárias ao pagamento de (uros. Iicando estes a disposição dos debenturistas no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S'A. instituição financeira encarregada desse
serviço.

As Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercicio encerrado em
31 do dezembro de 1979. loram elaboradas conforme as disposições da Lei n°
6.40476. tendo sido submetidas a análise dos Auditores Independentes. Koliver Dias
& Cia, os quais atestaram a regularidade dos registros. O Capital Social, pelo que se
infoima no balanço, elevou-se para CrS 11 395. W 261.00. instando, deste montante,
uma parcela a mtegralizar no valor de Cr$ 518.037.801.00- O passivo exigivel da
sociedade (circulante a longo prezo), atingiu a soma de CrS 20 880.725 193.00.
enquanto o ativo alcançou a soma de CrS 41 567 334.772.00. do que resulta um
patrimônio liquido da ordem de CrS 20686609 579.00.

A série de debêntures, obieto do presente relatório mantêm a totalidade de seus
titulos em circulação, uma vez que nenhuma debènture (oi resgatada antecipada men-
te. nem tampouco comprada pela emitente, Nao houve desdobramento ou grupamen-
to de cautelas no exercício,

Os debenturistas. náo tendo ocorrido motivo para a convocação, ainda nào se
reuniram em assembléia.

Declaro que mo mantenho em condições de continuar a exercer a funçào de
agente tidúcfário, eslando a disposição dos debenturistas, ern meu escritório
profissional, na Avenida Rio Branco, 39.20° andar. Telefones; 233-1277. 283-5612 e
231 9085. nesta cidade do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro. 27 de maio de 1980
(365 ) Teophilo de Azeredo Santos

Agente Fiduciário
ip

Londres e Washington —
Com a Libor (taxas a seis meses
no eurodólar) em queda —
9,12% ontem contra 9,18% no
dia anterior — a Reuters infor-
mou, de Londres, que, após a
Eletrobrás, a Telebrás e a Com-
panhia Energética de São Pau-
Io (CESP) serão as próximas
companhias brasileiras a levan-
tar recursos no euromercado.

Rubens Vaz da Costa, Secre-
tário de Planejamento de Sáo
Paulo, informou sobre o em-
préstimo buscado pela CESP,
de 200 milhões de dólares. Pau-
lo Eduardo Tassand, gerente
econômico e financeiro da Tele-
brás, disse que os 250 milhões
que a empresa deseja deverão
ser levantados em julho.

A queda geral das taxas de
juros prosseguiu nos EUA, in-
centivada por uma nova medi-
da liberalizante do Banco Cen-
trai, que reduziu a taxa de des-
conto para 11%. Essa taxa che-
gou recentemente a 13%, com
uma sobretaxa de 3% para os
grandes bancos, quando o Fed
quis cortar uma demanda altis-
sima de crédito ao consumidor.

Em conseqüência, caiu a taxa

4#V-
Administração Amaral de Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

COORDENAÇÃO 0» ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDITAL CAF N° 03/80
OFERTA PÚBLICA DE OBRIGAÇÕES DO TESOURO DO

ESTADO DE SÃO PAULO — TIPO REAJUSTÁVEL — (ORTP)

A Coordenação da Administração Financeira da Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda faz saber as instituições
financeiras e ao público em geral que. serão recebidas nos dias
16 e 17/06/80. propostas para aquisição de ORTP conforme
características abaixo:

prazo taxa de juros vencimento quantidade
5 anos 7% a.a 25/05'84 1.500.000
5 anos 7% a a. 25/06/84 1500 000

O Edital na íntegra será fornecido aos interessados nos'
endereços abaixo;
São Paulo — Rua Libero Badaró, 318 — 9° andar
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco. 109 — 8o andar

Sào Paulo, 04 de junho de 1 980

Adimir José Pinheiro Decio Antônio Philadelphi
Diretor do Departamento de Coordenador da Administração

Finanças do Estado Financeira
(P
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COMPANHIA CATARINENSE DE
ÁGUAS E SANEAMENTO — CASAN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO

CADASTRAMENTO — LICITAÇÕES
A COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SA-

NEAMENTO — "CASAN", registrada na JUSESC sob o
n° 34.438 e no Ministério da Fazenda CGC. n°
82.508.433/0001-17 com sede à Rua Emílio Blum n° 11

fone 22-7444, através do Grupo Executivo de Licitação
GEL — comunica que se encontram à disposição dos

interessados, os elementos necessários para cadastra-
mento de firmas empreiteiras, consultoras, consultores
independentes (profissionais liberais) e fornecedoras da
CASAN, para fins de participação em Licitações nos
termos do Art. 156 da Lei n° 5.089 com a nova redação da
Lei n° 5.516 de 28.02.79 c/c o Art. 15 do Decreto n°
73.140 de 09 de novembro de 1973.

As empresas interessadas deverão se dirigir ao GEL
no endereço acima mencionado, onde receberão a rela-
Qão de documentos necessários para a efetivação do
csdsstrsmsnto
OBS.: Só poderão participar de Tomadas de Preços
realizadas pela CASAN as empresas previamente cadas-
tradas, ou seja antes do início da deflagração do processo
licitatório. Nos termos do Art, 151 inciso II da Lei n° 5.516
de 28.04.79.

Florianópolis, 30 de maio de 1980

A Diretoria (P
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TOMADA DE PREÇOS
n° 10/80

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial do
Rio de Janeiro leva ao conhecimento dos
interessados que, no dia 10 de Julho de 1980,
às 11:00 horas, perante a Comissão Perma-
nente de Compras e Contratações — CPC—I,
fará realizar Licitação sob a modalidade Toma-
da de Preços, para aquisição de armários,
fichários e roupeiros, destinados à Filial do Rio
de Janeiro.

1 — Os interessados poderão obter o Edital e
outros esclarecimentos na Comissão Per-
manente de Compras e Contratações —
CPC-I, no 16° andar do Edifício Sede,
localizado na Avenida Rio Branco n° 174,
até o dia 20 de junho de 1980, das 10:00
às 16:00 horas.

2—0 capital mínimo para participação é de
CrS 1.400.000,00 (hum milhão, quatro-
centos mil cruzeiros), registrado e inte-
gralizado. (P

preferencial de Juros (prime-
rate) cobrada pelos principais
bancos, como o Bank of Ameri-
ca, Citibank e Manufacturers
Bank of Los Angeles, de 13%
para 12,5%, O recorde, no dia
dois de abril, fora 20%."A prime está próxima do
fundo do poço e deverá recupe-
rar-se. embora nâo para os re-
centes níveis recordes", aflr-
mou ontem, em Scheveningen,
o vice-presidente executivo do
Bank of America, Walter Hoa-
dley. Creditou o fato ao aumen-
to do custo da energia, pois no
cálculo da prime entram de cm-
co a seis pontos percentuais de
equivalência a titulos do Oo-
vemo. três a quatro pontos pa*
ra a inflação dos EUA que exce-
der a taxa de produtividade e
um a dois pontos para custos
de energia.

A opinião de Hoadley, nào
compartilhada por vários seto-
res, é de que a prime está cam-
do muito rapidamente, o que
será compensado pela Inclusão
dos novos custos do óleo, após
a reunião da OPEP em Argel,
no cálculo da composição da
taxa.
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Sayre, ao lado do presidente da Câmara do
Comércio Americano, Davi Ivy, disse que preço

do óleo reduz importações

Sayre diz entender
recusa do Brasil
ao auxílio do FMI

Bracex e seguro de
crédito à exportação
vão ser reformulados

A Bracex e a sistemática do
seguro de crédito à exportação
anteriormente acertada entre a
Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil e o Instituto
de Resseguros do Brasil, na
gestão Karlos Rischbieter no
Ministério da Fazenda, vão ser
reformuladas, assegurou ontem
o presidente da Lloyd Paulista,
e presidente do Clube dos Cor-
retores de Seguros do Rio de
Janeiro, Horácio Milliet.

O presidente do IRB, Ernesto
Albrecht, presente ontem ao ai-
moço de fundação do Clube dos
Corretores, admitiu que a Bra-
cex "está um pouco emperrada,
como um parafuso que gira
mais lento quando se aperta as
últimas roscas". Disse, porém,
que os estudos sobre a Bracex,
entregues há algum tempo ao
Ministro da Fazenda, Emane
Galvêas, não indicam qualquer
modificação nos planos origi-
nais.

Em seu discurso de posse, de-
pois de saudado pela diretora
do IRB, Dulce Pacheco, e pelo
presidente do Grupo Interna-
cional de Seguros, Celso da Ro-
cha Miranda, que lembrou sua
origem de corretor de seguros e
de fundador da primeira corre-
tora de seguros de capital na-
cional a AJax, de onde saiu em
1948 para fundar sua compa-
nhia seguradora. Horácio Mil-
liet condenou a marginalizaçào
dos corretores de seguros dos
negócios que envolvem seguros
de órgãos públicos e na "inter-
mediação dos seguros de crédi-
to à exportação, que passará ao
monopólio de uma nova segu-
radora".

Milliet ressaltou a importan-
cia do corretor de seguros na
descoberta de inovações opera-
cionais no mercado e na asses-
soria especializada às empresas
contratantes e criticou "a flgu-
ra do preposto do corretor de
seguros que invadiu o mercado
sob o escudo de corretoras cati-
vas de bancos que agem com
total desenvoltura e sucesso
pessoal, em que pese a comple-
ta ignorância da quase totali-
dade em matéria de seguro".

Citando a existência de 25
corretores operando nessas
condições, Milliet disse que "é
necessária e urgente uma provi-
dência drástica para regulari-
zar o problema", lembrando "o
número irrisório de prepostos
com mais de dois anos de cre-
denciamento que inscreveu-se
no recente concurso para corre-
tor de seguros", o que "preocu-
pou seriamente o Superinten-
dente" da Susep".

O presidente do IRB, Ernesto
Albrecht, disse que as criticas
de Milliet ao alijamento dos
corretores de seguros nos nego-
cios da Bracex. que deverão,
em princípio, ser ditados pela
Cacex e sorteados entre as se-
guradoras, náo tinham proce-
dência, já que os seguros que
envolvem a prestação de servi-
ços — onde atuam hoje os cor-
retores — poderão ter um trata-
mento especial. Milliet, no en-
tanto, frisou que este è o maior
campo de crescimento das ex-
portações, frisando que só a
Mendes Jr tem obras no exte-
rior que envolvem faturamento
de cerca de 1 bilhão 500 milhões
de dólares.

Rocha Miranda aponta
prejuízos da inflação

O presidente do grupo Inter-
nacional de Seguros, Celso da
Rocha Miranda, revelou ontem
sua preocupação com os efeitos
da inflaçào sobre o mercado
segurador brasileiro. Segundo
ele, os altos índices de inflação
estào prejudicando as empre-
sas porque enquanto "os prè-
mios náo têm se reajustado
conforme a alta dos preços; os
riscos se atualizam pela infla-
çáo; nossas aplicações estáo
prejudicadas pela correção mo-
netária e pela especulação nas
bolsas e os custos operacionais
são pressionados pelos reajus-
tes salariais e outros encargos".

Celso da Rocha Miranda con-
cordou com as observações do
corretor Horácio Milliet sobre a
falta de crescimento real do
mercado segurador nos últimos
anos, já que o valor dos prêmios
arrecadados mantém-se esta-

Sâo Paulo — O Embaixador
dos Estados Unidos. Robert
Sayre. afirmou ontem, na Cá-
mara de Comércio Americana,
que entidades financeiras inter-
nacionais, como o FMI (Fundo
Monetário Internacional) e o
Banco Mundial, estão procu-
rando criar mecanismos finan-
ceiros de ajuda aos países com
dificuldade no balanço de paga-
mentos. Disse entender a posi-
çào do Brasil, que tem preteri-
do essa ajuda, para evitar a
interferência dessas entidades
na administração de sua eco-
nomia.

Ele falou também que existe.
no quadro da economia inter-
nacional, uma tendência gene-
ralizada de reduçào das impor-
tações por parte dos paises que
enfrentam dificuldades decor-
rentes das sucessivas altas do
petróleo. Garantiu, porém, que,
tanto os Estados Unidos quan-
to outras naçóes, estão adotan-
do posições bastante fortes pa-
ra evitar uma nova onda de
protecionismo.

Reconheceu que os paises em
desenvolvimento dependentes
de petróleo não estáo encon-
trando alternativa, senão pela
restrição das importações de
outros bens. para arcar com o
crescente ônus representado
por suas necessidades de com-
bustiveis. Disse compreender
as restrições das importações
pelo Brasil, para evitar déficit
na balança comercial ao pais.

Ele acredita, no entanto, que
essa medida adotada náo so-
mente pelo Brasil entre os pai-
ses em vias de desenvolvimen-
to, deverá ser temporária, pois
a médio prazo é prejudicial ao
próprio desenvolvimento do

pais, cuja economia depende
cada vez mais de compras no
exterior para continuar crês-
cendo e acompanhando as con-
quistas tecnológicas.

O Embaixador norte-
americano assinalou que as re-
gras para a concessão de ajuda
pelo FMI foram fixadas pelos
países membros da entidade,
incluindo-se o Brasil e os Esta-
dos Unidos entre os 20 inte-
grantes mais importantes do
organismo, embora a liderança
seja hoje dos europeus.

As relações comerciais entre
Estados Unidos e Brasil, segun-
do o Sr Robert Sayre, vão mui-
to bem, especialmente após a
aprovação dos acordos do
G ATT i Acordo Geral de Tarifas
e Comércio), em Genebra, que
permitiram superar pratica-
mente quase todas as divergèn-
cias entre os paises no campo
comercial.

Observou que, nos Estados
Unidos, o mercado para produ-
tos brasileiros e muito bom e
está ampliando-se. As compa-
nhias norte-americanas, porém,
encontram dificuldades para
exportar para o Brasil, em con-
seqüência das barreiras que
vèm sendo criadas pelo Gover-
no brasileiro no sentido de con-
ter as importações.

O Embaixador Sayre decla-
rou acreditar que o programa
econômico adotado pelo Go-
vemo do Brasil em dezembro
venha a solucionar em prazo
médio os principais problemas
do pais. Disse que "não está
preocupado com a capacidade
do Brasil em tratar dos seus
problemas, pois o grupo de pes-
soas que estão no Poder é mui-
to bom".

Galbraith afirma que
EUA estão ameaçados
de sua pior recessão

cionado ao redor de 1 bilhão de
dólares (1 bilháo 240 milhões no
ano passado), cifra atingida hà
quatro anos, apesar da desvalo-
rização elevada do dólar.

Disse, porém, que o mercado
pode crescer se for feito um
esforço de descoberta de novos
negócios e sanados os proble-
mas de alguns ramos operacio-
nais. Ele confirmou que conti-
nuam em andamento as nego-
ciações para sua associação
operacional com o Banco Mer-
cantil de Sáo Paulo (Gastáo
Vidigal), como complementa-
ção das atividades dos dois gru-
pos. O grupo Internacional de
Seguros — entre os cinco maio-
res grupos seguradores do país— é o único que não tem qual-
quer vínculo acionário ou ope-
racional com banco comercial
no país.

Washington — O economista
John Kenneth Galbraith. que
foi assessor do Presidente Ken-
nedy, advertiu ontem que os
Estados Unidos estão ameaça-
dos de atravessar a sua pior
recessão desde a II Guerra
Mundial, rivalizando em violên-
cia a de 197475, após a quadru-
plicação dos preços do pe-
tróleo.

O Presidente Carter, por sua
vez. voltou a admitir que a re-
tração econômica que os EUA
atravessam "causara sérios
problemas aos americanos",
mas insistiu em que será menos
grave do que a de 1974'75. As
previsões iniciais do Governo
eram de uma recessão "suave e
breve".

Numa referencia aos drásti-
cos cortes de impostos sugeri-
dos por seu provável rival repu-
blicano Ronald Reagan, Carter
frisou que "reduções fiscais pre-
maturas agora apenas envia-
riam o sinal errado ao nosso
pais e ao mundo sobre nossa
disposição para combater a in-
fiação". Todavia, admitiu a via-
bilidade da medida, "na década

de 80". Carter também prome-
teu lutar para proporcionar no-
vos empregos aos norte-
americanos.

O nível de emprego na indús-
tria siderúrgica norte-
americana atingiu seu ponto
mais baixo desde 1933 em abril,
informou, em Washington, o
Instituto Americano do Ferro e
Aço. O número de empregados
caiu de 317 mil em março para
314 mil e o órgão espera decli-
nios ainda em maio e junho.

Outro setor em apuros é o de
pneus e produtos de borracha,
que já dispensou 12 mil 500
empregados nos últimos meses,
principalmente da Firestone,
Goodyear e Uniroyal. A Fires-
tone, a mais atingida, fechou já
cinco fábricas e despedirá mais
6 mil 500 funcionários até o fim
de julho.

Apesar das afirmações de
Carter de que buscará prover
mais empregos, fontes oficiais
informaram que o Governo está
resistindo à pressão do Depar-
tamento do Trabalho para ex-
pandir programas federais de
absorção de mão-de-obra.

kO) (Este comunicado tem finalidade exclusivamente informam a) íÇ>

Boba de Valores do Rb de Janeiro
A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

certifica que, em 12 de junho de 1980, foram
negociados pela primeira vez em seu

pregão as ações da

TÊXTIL ARP S/A
Sede: Rua Rui Barbosa, 2930 - Joinville - Santa Catarina

Capital social: CrS 49.660.000,00, divididos em 17.000.000 de ações
ordinárias, 1.892.000 de ações preferenciais "A", 5.108.000 de ações

preferenciais "B"e 2.000.000 de ações preferenciais "C", nominativas e/ou
endossáveis, do valor nominal de CrS 1,91 cada uma.

Exercício social: 01/01 a 31/12
Valor patrimonial: CrS 2,27 (balanço em 31/12/79)

Venda líquida: CrS 84.944.311,23 (balanço em 31/12/79)
Lucro líquido: CrS 5.726.972,42 (balanço em 31/12/79)

Últimos eventos: dividendo: CrS 0,078 por ação (referente ao exercício de 1979);
bonificação:-alterou o valor nominal para CrS 1,91 (AGO de 25/04/80);

subscrição: 18,18% (AGE de 29/12/78).
Atividade principal: Industrialização, beneficiamentp e comercialização

de fios têxteis e tecidos.
Diretor de Relações com o Mercado:

Mario Miers
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Empresários querem reserva
de mercado, afirma Camilo

::>i ¦¦¦:::¦'!:".:?;¦'.::: :V':-,
Sáo Paulo:Fotr d« linlat Feitoio

O Ministro da Indústria e do
Comércio, Camilo Penna, de-
clarou ontem, nn Escola Bupe-
rior de Guerra, que "e maioria
dns empresas deseja a reserva
do mercado, o que certamente
não Interessa ao Governo por-
que ele também tem que cuidar
dos Interesses dos consumi-
dores".

Rcfcrlndo-se às criticas dos
empresários de que existe uma
desordenaçâo da política in-
dustrial, o Ministro disse que o
seu ordenamento Iria exigir
maior Intervenção do Estado
na economia, e que "o Govemo
deseja é maior torça no merca-
do livre", mas admitiu que «ds-
tem Idéias sobre o tema já ama-
durecldas com os Ministros
Delfim Neto e Ernane Galvêas
que nâo podem entrar em prfttl-
ca agora porque a inflação está
altíssima.

TEMA ANTIGO

Como exemplo, ele citou a
necessidade de definir de modo
orgânico o papel do capital es-
trangelro no processo de Indus-
trlallzaçüo brasileiro, determi-
nar de modo mais conceituai os
perfis de produçfio da indústria
em relação ao novo perfil de
coasumo e traçar mais indica-
çôes de processos de regionali-
zaçâo da. indústria para a redu-
çôo de fretes.

"Essa regionalização é funda-
mentalmente ligada ao levan-
tamento dos recursos naturais.
Eu não posso ter a politica de
localização de indústrias no
país enquanto nôo conhecer os
recursos naturais e eu não os
conheço." Antes, durante sua
palestra, o Ministro lembrou
que "pouco se fez no momento,
em termos de pesquisa e plane-
Jumento, a nfto ser para o pe-
troleo".

A descoordenaçfto da politica
industrial criticada por empre-
sários, para ele, "não é tema
novo". A politica Industrial se-
gulda até agora "foi de grande
êxito, porque nos últimos 10
anos a nossa indústria cresceu
a unia taxa média composta de
mais de 20% ao ano e construi-
mos um dos grandes e Impor-
tantes parques industriais do
mundo".

Durante sua palestra na Es-
cola Superior de Guerra lem-
brou que para a formação desse

Foto dt Ronaldo Thaoboldo
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Camilo Penna

parque expressivo ocorreu um
pesado endividamento externo,
"pagando uma tecnologia alie-
nada e alienígena de nossa rea-
lidade". As tensões acumula-
das no período provocaram ai-
terações da politica salarial, e
levaram a. urna luta obsessiva
para a redução do déficit orça-
mentárlo e uso dos emprésti-
mos externos apenas paia o gi-
ro da divida.

Isso levou, segundo ele, "a
uma dramática redução da

poupança disponível no pais".
Lembrou que de 1689/70 a
1073/74, o crescimento da pou-
pança privada era de 16% ao
ano e a do Govemo de 12% ao
ano. Dai até 1978 a do setor
privado caiu para 0,03% e a do
Govemo para menos 5%.

Ao mesmo tempo, a formação
bruta do capital privado, que
crescia a 15%, passou a 5% ao
ano e a do Govemo foi de 7,8%
para 5,8%. Essa diferença foi
explicada pela Introdução pe-
sada de poupança externa no
país como empréstimo e capital
de risco "e que agora não entra
mais".

EXPORTAÇÕES

O Ministro Camilo Penna dis-
se, para os estagiários da ESG,
que a Befiex jâ tem contratos
assinados até 1688 para a ex-
portação de 16 bilhões de dóla-
res em manufaturados, "sendo
o mais importante organismo
para incentivar a exportação
de bens de capital". Somente
este ano serão exportados 3 bl-
lhôes de dólares.

Anunciou, dentro do progra-
ma turístico do Govemo, a en-
trada em operação, com linhas
diretas, "para breve", de liga-
ções dos principais centros
emissores de turismo dos Esta-
dos Unidos e Europa com o
Norte e Nordeste brasileiros,
com tarifes reduzidas em 40%.
Inicialmente serão de Nova Ior-
que, Chicago, Los Angeles,
Frankfurt, Paris e Londres para
Manaus e Recife.

Espera-se conseguir com o tu-
rismo uma receita de 3 bilhões
de dólares em quatro anos. Pa-
ra esse programa, seráo expio-
radas as belezas naturais da
região, "Jã que o turista moder-
no está gostando mais de coisas
exóticas". O esquema de infra-
estrutura Já está sendo monta-
do na região e o programa foi
aprovado pelo Ministério da
Aeronáutica, DAC e LATA

O Ministro voltou a negar
uma recessão no pais. "Esta-
mos com um crescimento me-
nor. O Brasil crescia a 10% ao
ano e agora está a 6%. Uns
podem achar que Isso Já é reées-
são. Eu náo acredito em reces-
são generalizada em todo o
pais, mas em dificuldades seto-
riais ou regionais específicas e
localizadas".

Comércio quer lista de estatais
Belo Horizonte—O presiden-

te da Associação Comercial de
Minas, Nilo Gazire, sugeriu on-
tem que o Governo, para efeti-
var a proposta de desestatiza-
ção do Presidente Figueiredo,
divulgue uma lista das empre-
sas que eje pode negociar. Re-
clamou que o primeiro passoneste sentido deve ser dado pe-lo Governo e que é preciso feci-
litar o processo.

Já o presidente da CNBV (Co-
missão Nacional de Bolsas de
Valores), Ruy lage, rebateu as
afirmações do Ministro da In-

dústria e do Comércio, Camilo
Penna, ao ressaltar que a deses-
tatização não implica apenas
venda de empresas. Para ele,
num regime de igualdade de
disputa, dadas as mesmas con-
dições ao setor privado e esta-
tal, os projetos do Govemo nâo
teria condições de concorrer."Suas empresas iriam fechar
por ineficiência."

De acordo com o presidente
da CNBV, o Governo insiste em
manter-se em áreas onde sua
presença é desnecessária. Disse
que dentro de um regime de

regras claras e equânimes, ele
não é capaz de competir com a
iniciativa privada. "O Governo
é quem tabela os preços e, no
momento em que precisa de
recursos, cobra juros e impôs-
tos do empresariado. Dessa for-
ma, nâo podemos concorrer."

O empresário Rui Lage consi-
derou, a principio, benéfica a
prefixação da taxa de correção
para o período de julho de 1980
a junho de 1981 e ressaltou que
o empresariado deve ter sem-
pre um horizonte definido para
orientar seus Investimentos.

Consumo de petróleo aumentou
3.7% em um ano e 2% em maio

O consumo de derivados de
petróleo nos últimos 12 meses
aumentou 3,7% em relação ao
mesmo período anterior, de Ju-
nho a maio. Com um consumo
médio diário de 1 milhão 160
mil e 500 barris, o mês de maio
teve um aumento de 2% em
relação ao mesmo mês do ano
passado.

A gasolina (incluindo álcool),
entretanto, teve reduzido seu
consumo nos últimos 12 meses
em 1,5% e, especificamente em
maio, em 7,3%. A mistura do
álcool à gasolina aumentou na
proporção de 16%, com um vo-
lume de 6,3 milhões de litros de
álcool anidro misturados. O
óleo diesel, que representa
27,1% no consumo dos deriva-
dos de petróleo, teve seu consu-
mo aumentado em 8,2% nos
últimos 12 meses e o óleo com-
bustível, representando 27,8%
dos derivados, em 0,9%, no
mesmo período.

Enquanto o óleo combustível
reduáu sensivelmente seu con-
sumo, em decorrência sobretu-
do do aumento de preço, o que-rosene para jato, que continua
com o preço subsidiado pelo
Governo, foi dos derivados
energéticos o que mais aumen-
tou, em 14%. O GLP também
aumentou 13,8%. Este, entre-
tanto, é considerado pelos téc-

nlcos da Petrobras como um
derivado chamado essencial-
mente social porque é consumi-
do por camadas populares de
condições econômicas mais
baixas.

O querosene iluminante, que
nos últimos 12 meses revelou
iun aumento de 12,0%, no mês
de maio acusou uma queda de
23,4%. Este também é conside-
rado um,energético social que
necessita ter preço baixo, mas,
segundo alguns técnicos da Pe-
trobrás, não tem, principalmen-
te quando se compara com o
preço do querosene para jato.

As naftas e o gasóleo para a
petroquímica tiveram seu con-
sumo elevado em 33,7% nos úl-
timos 12 meses. Além das naf-
tas, os outros derivados de pe-
troleo náo energéticos tiveram
os seguintes aumentos nos últi-
mos 12 meses: solventes,
l,l%;óleos lubrificantes bási-
cos, 17,1%. Os asfaltos tiveram
uma reduçáo de consumo de
8,7% no mesmo período.

O reajuste médio dos preços
dos combustíveis, a vigorar no
final do mês ou inicio de julho,
deverá se situar ao redor de
12%, segundo o levantamento
de custos que ira determinar os
novos aumentos, concluído on-
tem pelo Ministério do Planeja-
mento e CNP (Conselho Nacio-
nal do Petróleo).

Irã admite o
óleo a US$ 37
Argel—Apesar das conflitan-

tes informações de Argel darem
conta de que alguns países, en-
tre eles a Arábia Saudita e o
Irá, não assinaram o comuni-
cado final da reuniáo da OPEP,
o Ministro iraniano Akbar
Moinfar admitiu elevar o preço
em dois dólares para o teto de
37 por barril, ao afirmar, já em
Teerã, gue os atuais 35 dólares
vigorarão só até o flnal do mês.

Apesar de defender, na
OPEP, a elevação dos preços, o
Irá, segundo o jomal britânico
Financial Times, está dando
descontos de até três dólares
por barril, num esforço para
reduzir seu alto nivel de esto-
cagem.

Segundo o The New York TI-
mes, a Arábia Saudita e os
Emirados Árabes Unidos, que
não pareciam inclinados a ele-
var seus preços, jâ deixaram
entreaberta a possibilidade de
o fazer em setembro, quando a
OPEP terá novo preço nessa
reunião, para evitar confrontos
maiores na conferência de Che-
fcs de Estado em alusão ao 20"
aniversário da Organização,
marcada para novembro em
Bagdá.
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AVISO AOS ACIONISTAS PREFERENCIAUSTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, à partir do dia 1° de julho de 1980 será

efetuado o pagamento de dividendo aos Acionistas Preferencialistas do BANCO BOZANO,
SIMONSEN SÃ, correspondente ao segundo semestre de 1979, à razão de 2,7% sobre a parte
do capital social representado pelas ações preferenciais, no valor de CrS 75.500.000,00.

A tributação do' Imposto de Renda incidente sobre o dividendo, obedecerá aos critérios
estabelecidos em lei para as sociedades anônimas de capital aberto.
LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco n° 138 — loja
BELO HORIZONTE - Rua Espírito Santo n° 945, loja
RECIFE — Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos n- 53, conjunto 71
SÃO PAULO — Rua Boa Vista n° 88
SUSPENSÃO E TRANSFERtNCIA — Ficam suspensas as transferências e desdobramentos
de ações preferenciais no período de 1° a 15 de julho de 1980.

Rio de Janeiro, 10 de |unho de 1980
Alberto Barreto de Melo

Diretor Jurídico
Fernando Paulo de Lima Guerreiro

Diretor <p
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Plettner diz que poluição causada por
vazamento em petroleiro é pior que a de

uma usina nuclear

Presidente mundial
da Siemens garante
segurança de Angra

Sáo Paulo — O presidente mundial da Siemens, Sr
Bernhard Plettner, disse ontem que "os geradores de vapor
a serem utilizados pelas usinas nucleares de Angra-2 e 3
terão maior segurança do que os de Three Mile Island, pois o
padráo de segurança alemão é muito maLs rígido do que o
norte-americano, Hoje, segundo ele, é mais fácil uma polui-
ção causada por avarias de petroleiros do que uma causada
por usina nuclear, e os cidadãos do litoral Sul e de São Paulo
não devem temer a implantação de centrais nucleares na
região.

O 8r Plettner veio ao Brasil para participar do 75°
aniversário da Siemens do Brasil, e anunciou que os investi-
mentos anuais na década de 80 no país srão de 50 milhões
de marcos (Cr$ 1 bilhão 500 milhões ao câmbio atual). A
Siemens da Alemanha controla totalmente o capital da
KWU (Kraftwerk Union), que cederá os reatores para o
Programa Nuclear Brasileiro. Disse também que em 1979 a
Siemens transformou 8 milhões de dólares de empréstimos
em capital de risco, e que a balança comercial da empresa
no Brasil apresenta um déficit, pois importou 32 milhões de
dólares e exportou 14 milhões 300 mil dólares. "Mas o valor
agregado do que é produzido no pais é maior (92%) do que o
da Alemanha (85%).

Recessão

Admitiu que haverá uma recessão na economia mundial
e "é dificil prever quando isso ocorrerá e se será maior do
que a registrada em 1929/30. É dificil prever". Assinalou que
os Investimentos sáo proporcionais à demanda. Quanto
menor esta, menor será o Investimento.

Sobre o Programa Nuclear Brasll-Alemanha, de que a
KWU faz parte, disse que "é um programa a longo prazo, que
prevê cada vez mais uma maior participação do Brasil.

Sobre o Programa Nuclear Brasil/Alemanha, de que a
KWU faz parte, disse que "é um programa a longo prazo, que
prevê cada vez mais uma maior participação do Brasil. Não
sei dizer quanto a KWU faturará sobre os equipamentos que
cederá ao Brasil, mas sei que na primeira e segunda usinas a
participação da KWU será de 65% e a do Brasil de 35%; nas 3
e 4, será de 60% do Brasil e 40% da KWU; e depois até a 8*
usina será de 88% a 85% do Brasil e o restante da KWU. Não
sei dizer os valores que estão envolvidos". Esses percentuais
sâo superiores aos já divulgados no Brasil.

O Sr Plettner disse ainda que "existem interesse de
outros países latínos-americanos em instalar usinas nuclea-
res. O México é um desses paises, mas ainda náo houve
contatos para a negociação". Para ele, é possível que o
Brasil, através da Nuclep (Nuclebrás Equipamentos Pesa-
dos), participe em conjunto com a KWU no fornecimento de
equipamentos nucleares a outros países, "como faremos
para Atucha 2, na Argentina".

Refutou a informação de que na Alemanha haveria uma
série enorme de usinas nucleares com a construção paralisa-
da e disse que "somente três que iriam ser iniciadas é que
estão embargadas. Existem nove em obras."

Salientou que há hoje no mundo uma desconfiança
generalizada em relação a novas tecnologias, e o alvo do
momento é a energia nuclear. Estas, hoje, são seguras e
existem instaladas no mundo 550 unidades." Até hoje
nenhuma morreu de radiação causada por elas e só houve o
acidente de Three Mile Island, que foi mais técnico".

As praias do Brasil correm mais perigo decorrentes da
avaria de um petroleiro, do que de poluição nuclear, que
praticamente inexiste. os geradores de vapor a serem em-
pregados no Brasil são seguros. Nos Estadps Unidos exis-
tem 120 usinas nucleares e só Three Mile Island sofreu um
acidento".

Usina da CESP inicia
construção em 2 anos

São Paulo — O início da construção das usinas nuclea-
res no litoral Sul de São Paulo deverá ocorrer dentro de dois
anos a dois anos e meio, devido aos estudos que serão
desenvolvidos na extensa área desapropriada, compreen-
dendo a preservação ecológica e as medidas de segurança
em tomo das centrais nucleares.

Quanto à compra dá Ught-SP pela CESP, ainda náo
está definido o esquema financeiro, pretendendo a Eletro-
brás cobrar pela parte paulista da Light em Cr$ 66 bilhões,
enquanto a CESP a estima em Cr$ 12 bilhões. O valor do
patrimônio líquido do complexo Light é de Cr$ 48 bilhões,
inferior aos 439 milhões de dólares pagos pela Eletrobras em
1978.0 ativo da empresa é de Cr$ 105 bilhões. Uma comissão
de alto nível deverá ser formada entre representantes da
CESP e da Eletrobras para tratar da venda da parte paulista
da Light.

A CESP tem informação do Governo federal de que
caberá a ela a construção da usina 3 do acordo nuclear com
a Alemanha e que será a quarta central nuclear do país.
Mas, "por economicidade, sempre se considera vantagem
econômico-flnanceira conseguir duas usinas próximas".
Ainda não houve uma reunião entre a Nuclebrás e a CESP
para definir esse assunto.

Os técnicos da CESP, da área nuclear, dizem ainda que
os estudos de localização das centrais nucleares na área de
236 quilômetros quadrados a ser desapropriada pela Nucle-
bras no litoral Sul, não estão feitos.

Argentina diz que seu.
programa é pacífico
Bonn — Em troca de notas ontem, o Governo

argentino assegurou ao alemão o caráter pacifico
de seu programa nuclear, e deu a Bonn garantias
de que aceita certos controles sobre suas instala-
ções atômicas, abrindo caminho para o forneci-
mento, pela Kraflwerk Union (KWU), do reator
para a central de Atucha-2.

A indústria atômica alemã luta para preen-
cher sua capacidade ociosa. Fontes de Bonn revê-
laram que, apesar das pressões norte-americanas,
o Governo Helmut Schmidt se contentou com a
promessa argentina de que "caminha" para a
assinatura do Tratado de Tlatelolco (pelo qual a
América Latina fica livre de armas atômicas) e
com a realização de um "controle normal" das
instalações argentinas pela Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA), em oposiçáo ao
desejo inicial alemão de "salvaguardas comple-
tas" (full scope safeguards,.

Atucha-2 deverá entrar em funcionamento em
1987. A Argentina constrói também sua segunda
central, a de Embalse Rio Tercero. na região
central da província de Córdoba, esta com tecno-
logia canadense.

Engenharia
Consultiva
terá reunião

A Associação Brasileira de
Consultores do Engenharia
(ABCE) vai promover, nos
próximos dias 15 a 17. no Pa-
lácio Itamarati, em Brasília, o
Io Simpósio Brasileiro de En-
genharia Consultiva, que te-
rá, entre os expositores, os
Ministros dos Transportes,
Eliseu Resende, e das Minas e
Energia, César Cais, e será
encerrado, no dia 17, pelo Mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Saraiva Guerreiro.

A ABCE já recebeu 2 mil
Inscrições de participantes
nacionais. O simpósio conta-
rá também com a participa-
çâo de delegações do Kuwait,
Emlrados Árabes Unidos, Nl-
carágua e Honduras, além de
outros paises de América do
Sul e representantes de entl-
dades internacionais, como o
Banco Mundial, o Programa
das Nações Unidas para o De-
senvolvimento-PNTJD, a Fe-
deraçáo Latino-Americana
de Associações de Consulto-
res e o Banco Africano de
Desenvolvimento.

Troca de tecnologia
prejudica produção de
borracha brasileira

O Brasil corre o risco de per-
der a possibilidade de reaver
sua condição de grande produ-
tor mundial de borracha natu-
ral, pela segunda vez, se for
Implantado algum programa
de intercâmbio tecnológico
com outros países produtores,
permitindo-lhes adquirir se-
mentes brasileiras.

As projeções dos empresários,
do setor de borracha para o
consumo nos próximos 15 a 20
anos indicam que a demanda
mundial de borracha natural
vai dobrar, atingindo de 8 a 10
milhões de toneladas. Segundo
eles, o Brasil tem condições de
se tomar iun grande supridor
dessa demanda, pois detém o
maior banco genético de serin-
guelra, fruto da seleção natural
ocorrida durante milênios. Tal
nâo ocorre, por exemplo, com o
principal produtor mundial, a
Malásia, cujos seringais jã es-
táo em avançado estágio de de-
generescêncla.

Os empresários alertaram pa-
ra o risco do intercâmbio t»-no-
lógico, preocupados quanto i>s
Intenções da Superintendência
da Borracha, órgão do Mln.istê-
rio da Indústria e do Comércio,
ao promover o Hl Seminário

Nacional da Seringueira, entre
os próximos dias 23 e 29, em
Manaus. Da programação do
seminário, para o qual foram
convidados técnicos de outros
países, entre eles a Malásia —
consta um painel sobre transfe-
rência de tecnologia.

Segundo afirmaram, se for
concretizado um programa de
intercâmbio tecnológico com a
Malásia ou qualquer outro pais,
ele nâo trará nenhuma vanta-
gem para o Brasil. Ao contrário,
dizem eles, o pais correrá o ris-
co de ver se repetir o que acon-
teceu no inicio do século, quan-
do sementes brasileiras foram
levadas para a Asla, que se tor-
nou grande produtora, liqul-
dando com a condiçáo do Bra-
sü de principal produtor de bor-
racha vegetal.

Tanto que hoje, o Brasü lm-
porta 80% das suas necesslda-
des de borracha natural e parti-
clpa com menos de 0,5% da
produção mundial. Este ano, as
Importações brasileiras atingi-
râo 60 mil toneladas de borra-
cha. ao custo de cerca de 100
milhões de dólares. Projeções
feitas Dará 1992 apontam iun
consumo de 330 mil toneladas
de borracha natural pelo Brasil.

COMPANHIA
DOCAS
DE SANTOS

(C.G.C. 33.433.665/0001-48)
SOCIEDADE OE CAPTAI. ABERTO

AVISO
Comunicamos aos senhores acionistas titulares de ações ao portador que, a partir do dia !6

de junho de 1980. às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 10.00 ás 15,00 horas,
estarão à disposição no escritório desta Companhia, à Av. Rio Branco, <14, loja. formulários
próprios a serem preenchidos à maquina, pelos mesmos, bom como a tolha para colagem do
cupão n° 12, em ordem crescente das quantidades de açóes. ao po nador. a que se refiram.

Do dia 1 de julho de 1980. om diante, no horário e dias acima estabelecidos, os acionistas
titulares de ações ao portador deverão comparecei ao escritório da Companhia, a fim do munidos
das senhas, distribuídas, cada dia, em número de 200 (duzentas), processarem o dividendo n°
173, cupão n° 12, à razáo do CrS 0,05 por acáo nela inscrita o coirespondente ao ?' semestre de
1979.

O desconto do Imposto do Renda obedecnia á legislação em vigor
Quando do inicio do processo para pagamento do dividendo o acionista, titular do açóes ao

portador, apresentará:
a) formulário devidamente preenchido, juntamente com a folha de colagem de
cupóes;
b) carteira de identidade, e,
c) comprovante do CPF ou CGC.

Os titulares de ações nominativas deverão, a partir de 17.80. apresentar-se diretamente ao
Banco Boavista S/A., à Praça Pio X, 118-A, onde receberão seu dividendo

Aos Bancos e pessoas jurídicas em geial fica reservado o horário das 10,00 às lí>,00 hoias.
às terças e quintas feiras

Os procuradores entregarão os instrumentos de mandato, em peça original Os instrumentos
particulares teráo firma do outoryanto reconhecida.

hcarâo suspensas as transferências e conversões de ações de 16 6/80 a 30/6/80.
Rio de Janeiro, 9 qe |unho de 1980

(as ICândido Guinle de Paula Machado
Presidente do Conselho de Administração (P

FÁBRICA DE DISPERSANTES DO GRUPO EXXON
DÁ ECONOMIA ANUAL DE 6 MILHÕES DE DÓLARES
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O Brasil deixará de importar,
anualmente, cerca de USS 6 mi-
lhões em dispersantes mterme-
diários - insumos básicos na fa-
bricação de aditivos para óleos
lubrificantes - e poderá atender à
totalidade da demanda do mer-
cado nacional, a partir de 1981,
quando a. Sociedade Técnica e
Industrial de Lubrificantes Solu-
tee S.A., empresa do Grupo
Exxon, estará em condições de
produzir 16.000 toneladas/ano
desse produto.

A nova unidade, que vai ope-
rar de forma integrada à Fábrica
de Aditivos Paramins, está sen-
do construída na Ilha do Gover-

nador, Rio de Janeiro, com os
mais modernos recursos do se-
tor, possuindo instalações alta-
mente sofisticadas para a prote-
ção do meio-ambiente.

Com a implantação dessa no-
va unidade, baseada no mais
avançado know-how fornecido
pela Éxxon sem qualquer ônus
para o Brasil, o País passará a
atender a todas as suas necessi-
dades de dispersantes, utiliza-
dos, inclusive, nos óleos de alto
rendimento (30 mil quilômetros
entre-trocas), desenvolvidos
com a utilização de tecnologia
brasiieira.
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CNPS e Susep mudam
análise de montepio e
adiam aprovação final

a Susep (Superintendência
de Seguros Privados) alterou a
sistemática da análise dos pia-
nos dos montepios pelo Conse-
lho Nacional de Seguros Priva-
dos, que em sua última reunião,
na terça-feira, aprovou os pro-
cessos de 21 entidades. Esses
processos, porém, ainda estáo
sujeitos à possibilidade de inde-
ferimento, se não cumpridas as
exigências da Susep quanto
aos cálculos atuariais de seus
planos, segundo informou on*
tem o superintendente Francis-
co de Assis Figueira.

Ele explicou que, na última
reunião, o CNPS concedeu ape-
nas uma aprovação inicial aos
processos, considerando a via-
bilidade dos planos dos 21 mon-
tepios serem adaptados à nova
Legislação. Mas eles ainda se-
ráo analisados mais detalhada-
mente pela Susep e ainda terão,
que cumprir várias exigências,
motivo pelo qual ele se negou a
revelar os nomes das entidades
aprovadas.

Se cumpridas, a Susep decidi-
rá pelo encaminhamento dos
processos ao Ministro da Fa-
zenda, Ernane Galvêas, para a
aprovação final — através de
portaria ministerial — ou reco-
mendará o Indeferimento do
processo, reencaminhando-os
ao CNPS. Mesmo os aprovados
pela portaria só poderào operar
após a emissão das novas car-
tas-patentes, que deverá ocor-
rer ao final da análise dos 92
planos, cujos processos foram
entregues à Susep no prazo de-
terminado pelo Governo — ou-
tubro do ano passado.

Até agora, o CNPS analisou
47 montepios, aprovando 30
processos e indeferindo 17. Os
nove primeiros, cuja aprovação
já foi assinada por portaria mi-
nlsterial, foram levados ao
CNPS com seus planos total-
mente analisados pela Susep.
No entanto, como explicou o Sr
Francisco de Assis Figueira, os
estudos dos planos atuariais es-
tavam muito lentos, pela falta
de estrutura da Susep, pren-
dendo demasiadamente o
CNSP a um determinado as-
sunto, que é extremamente téc-
nico.

Decidiu-se, então, que o Con-
selho concederá apenas a apro-
vaçáo inicial, com base na via-
bilidade dos planos serem
adaptados à nova legislação, e
deu-se à Susep a competência
de continuar os estudos técni-
cos, decidindo pela aprovação
ou pelo indeferimento dos pro-
cessos.

O Sr Francisco de Assis Fi-
gueira informou que a próxima
reuniào do Conselho devera ser
realizada entre os dias 17 e 11
de julho e disse que a Susep
pretende levar o maior número
possível de processos — "entre
20 e 30 planos", dos 45 que

ainda náo foram analisados. Na
terça-feira, foram levados 22
processos, mas a análise de um
deles foi adiada, para a comple-
mentação de algumas informa-
çóes sobre o funcionamento da
entidade.

Segundo o superintendente
da Susep, os processos dos
maiores montepios, com o
maior número de associados,
ficarão para o final das análises,
devido à maior complexidade
de seus planos. Ele espera que
até meados de agosto o Minis-
tro da Fazenda possa assinar
todas as portarias, aprovando
os planos das Instituições, e
que ao flnal do mesmo mês se-
jam concedidas as cartas-
patentes, para o reinicio das
operações.

Ele informou que a Susep já
está analisando a proposta de
suspensão da Intervenção do
Governo no Mongeral, iniciada
em setembro do ano passado,
diante das divergências, inclu-
sive com disputas judiciais, en-
tre as duas últimas administra-
çóes da instituição e sob a sus-
peita de lesào ao patrimônio do
montepio.

A proposta será encaminha-
da ao Ministro da Fazenda,
com a recomendação da Susep,
que considera que o Mongeral
já oferece condições para que
seja levantada a intervenção. O
montepio deverá ser entregue
novamente a seus associados
depois que a eleiçáo da nova
diretoria for homologada pela
Susep. Os novos diretores seráo
eleitos na assembléia-geral con-
vocada pelo interventor para o
próximo dia 30.

BANCÁRIOS

Porto Alegre — Representan-
do 77 beneficiários do Montepio
Nacional dos Bancários, que se
encontra em liquidação extra-
judicial desde fevereiro deste
ano, o advogado Ornar Bacha,
envia, hoje, ao Ministro da Jus-
tiça memorial em que defende
uma legislação especifica para
atender as pessoas que foram
vítimas da previdência privada
(montepios), especialmente nos
casos de liquidação, como o
MNB, cujos bens patrimoniais
náo cobrem o valor da indeniza-
ção de seus associados.

O advogado gaúcho — espe-
cialista em causas ligadas a
montepios — solicita ao Gover-
no uma medida que garanta
aos prejudicados uma comple-
mentação daquilo que recebe-
rem como indenização. No caso
do MNB, o próprio liquidante,
Antônio Aroldo Zardi, admite
que o patrimônio da entidade,
depois de liquidado, não será
suficiente para indenizar ade-
quadamente seus 12 mil benefl-
ciários.

Bahia quer Estados
com autonomia para
emprego de recursos

Salvador — Ao discursar ontem durante o 5o Congresso
Nacional de Administração Fazendària, o Governador da
Bahia, Antônio Carlos Magalhães, defendeu ontem a auto-
nomia financeira dos Estados brasileiros, através de uma
reformulação da politica tributária.

O Sr Antônio Carlos Magalhães acha que os problemas
sociais exigem uma justa transferência de recursos do
Govemo federal para os Estados. Entretanto, considera
indispensável que o Govemo federal "sinta o quanto cabe a
cada um e dê ao Estado autonomia de emprego dos recur-
sos, náo fazendo as vinculaçòes, que nem sempre obedecem
aos Interesses estaduais e quando nem sempre o emprego
desses recursos é o mais adequado".

O Governador baiano disse que já ouviu promessas do
ex-Ministro Mário Henrique Simonsen e dos atuais Minis-
tros da Fazenda, Ernane Galvêas, e do Planejamento,
Delfim Neto, "Isso seria um passo que não sei por que não se
dá", comentou o Sr Antônio Carlos, alegando que a demora
na adoção da medida tem "atrapalhado bastante os Es-
tados".

— Trata-se de uma colocação que nâo vai onerar em
mais nada a União — disse. — Apenas vai criar possibllida-
des maiores de um melhor emprego pelos Estados. Basta
saber quanto este ou aquele Estado precisa e ter-se a
consciência de transferir recursos, o que náo impede a
fiscalização, sobretudo através das prestações de conta.

Secretários defendem
menos concentração

Salvador — Os Secretários de Fazenda dos Estados do
Norte e Nordeste começaram a discutir a elaboração de um
documento, que deverá ser levado ao Governo federal ainda
este mès, propondo modificações significativas na distribui-
çáo das receitas públicas a níveis intergovernamental e
internacional.

A revelação foi feita ontem, em Salvador, pelo Secretário
de Pernambuco, Everardo Maciel, que participa do 5o Con-
gresso Nacional de Administraçáo Fazendària, a ser encer-
rado hoje à noite, com a primeira reuniào do Confaz (Conse-
lho de Politica Fazendària) realizada fora de Brasilia.

Como explicou o Sr Everardo Maciel, o documento a ser
entregue ao Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, pretende
reduzir a concentração das receitas em favor da União e.
também, rever a distribuição entre os Estados ricos versus
Estados pobres e entre as unidades " produtoras" e "consu-
midoras".

Nesse sentido, um passo importante, como admitiu o
Secretário de Fazenda de Pernambuco, foi a redução das
alíquotas interestaduais do ICM em favor do Norte-
Nordeste. Ou seja, atualmente, na circulação de mercado-
rias do Centro-Sul para o Norte-Nordeste (incluindo Espírito
Santo, para este fim), incide uma alíquota de 10%, que
deverá cair para 9% em 1982, enquanto nas demais hipóte-
ses cobra-se 11% de ICM.

Entre outras modificações que se pretende alcançar,
destaca-se a desvinculação das aplicações de todas as
transferências federais aos Estados e municípios, que devem
ser convertidas legalmente em receitas estaduais e munici-
pais. De acordo com a proposta, seriam feitas as desvincula-
ções setoriais, de categorias econômicas, exigências quanto
a depósitos no Banco do Brasil e até mesmo quanto à
obrigatoriedade de prestação de contas à União.

Será solicitado o encaminhamento de um projeto de lei
ao Congresso Nacional, pois somente o Governo federal
pode ter a iniciativa de um projeto nas questões relativas a
matérias tributárias-financeiras, como afirmou o
Sr Everardo Maciel, baseado na Constituição Federal.

Pretendem ainda os secretários nordestinos que todas
as transferências federais aos Estados e municípios sejam
reunidas no Fundo de Participação dos Estados (FPE),
considerado menos concentrador do que o Fundo de Partici-
paçào dos Municípios (FPM).

A FPE, que distribui os recursos do IPI e do Imposto de
Renda, é diretamente proporcional à população, inversa-,
mente proporcional à renda per capita e diretamente pro-
porcional ã área do Estado.
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As alterações externas do Alfa foram poucas, mas internamente
ele ganhou maior conforto e mais segurança e direção hidráulica

Alfa tem 2 novas versões e Fiat
espera negociar 3 mil este ano

Sào Paulo — A Fia^ Automóveis lançou
ontem, em Sào Paulo, o novo Alfa-Romeo 2300,
em duas versões, o SL e o TI-4. Ela espera
negociar 3 mil unidades ainda em 1980 e 5 mil
em 1981. O seu diretor comercial. Alberto Fava,
admitiu que no segundo semestre as vendas de
automóveis poderào sofrer a influência da falta
de crédito, "que jã se faz sentir no mercado".

A Fiat Automóveis solicitou ao CIP os pre-
ços de CrS 630 mil para o Alfa-Romeo SL e Cr$
800 mil para o modelo TI-4, mas o Conselho
Interministerial de Preços, em reunião ontem
cedo, aprovou CrS 631 mil para o primeiro e Cr$
779 mil 800 para o segundo, que terá. assim,
custo Inferior em Cr$ 20 mil 200 ao solicitado
pela empresa.

A Fiat Automóveis investiu CrS 25 milhões
no projeto. O novo Alfa se caracteriza por
pequenas alterações externas, resultado de
uma pesquisa feita entre compradores de veicu-
los, e várias melhorias internas, aumentando o
seu conforto e segurança, alem da direção hi-
dráulica. Apenas 8% dos seus componentes são
importados, o que dá um indice de nacionaliza-
çào de 92%.

O Sr Alberto Fava explicou que a pesquisa
foi determinante para a manutenção da estéti-
ca do Alfa-Romeo, muito semelhante ao Alfa-F-
6, lançado ao final de 1979 na Itália. Disse,
ainda, que o modelo a álcool deverá demorar

um pouco, pois o motor está em testes, devendo
ser lançado somente no próximo ano.

"É importante que fique claro que teremos a
versão a álcool do Alfa-Romeo, com as mesmas
características técnicas dos Fiat-147, pioneiros
nesse tipo de tecnologia", disse o Sr Alberto
Fava, acrescentando que o numero de revende-
dores Alfa deverá ser ampliado de 146 unidades
hoje para 180 até o final deste ano.

Ele salientou que ninguém está financiando
em 36 meses o carro a álcool, mas em 24 meses
no máximo, até a Caixa Econômica, mas a Fiat
cumprirá a meta interna da empresa de produ-
zir 30 mil unidades a álcool. A Fiat confirmou
também que em setembro lançará o furgão
Fiorino e em outubro o seu novo Fiat-147 "que
terá alterações substanciais", segundo afirmou
o Sr Alberto Fava.

O Sr Alberto Fava também afirmou que a
camioneta Panorama estã sendo um sucesso
em vendas, tendo sido vendidas 1 mil 388
unidades em maio contra 1 mil 277 do GL. da
própria Fiat. e que "ja se iniciaram as vendas
externas do novo modelo para a Itália"."Para a Italia também exportaremos o 147 e
o motor diesel que produziremos no Brasil.
Tudo caminha bem na área de exportação",
disse. Já o presidente em exercício da Fiat.
Valdemar Magalhães Lopes Júnior, assegurou
que a empresa deverá ampliar suas metas de
exportações.

Empresa não crescerá na Espanha
Madri — O presidente do Instituto Nacional

da Indústria (INI), José Miguel de Ia Rica,
confirmou, em Madri, que a Fiat desistiu de
aumentar a participação na subsidiária espa-
nhola Seat e revelou que já foram iniciados
contatos com os japoneses da Toyota e Nissan,
bem como com a Volkswagen alemã, para subs-
tituir a empresa italiana.

A Seat constrói modelos Fiat sob licença
(paga royalties de 1,5% sobre as vendas) e o
INI, que foi durante muito tempo o principal
acionista, fez um apelo a Humberto Agnelli
para que a fábrica de Turim aumentasse sua
participação, para salvar a fábrica espanhola
de uma crise.

Em 9 de junho de 1979, foi assinado um

acordo, pelo qual a Fiat assumiu o controle da
gestáo. Se tivesse cumprido a 2a parte do com-
promisso, a Fiat teria assumido participaçãomajoritária na Seat. O plano era recolocar a
empresa espanhola na posição que ocupava
antes de ceder terreno à Renault e a compa-
nhias norte-americanas. Mas a Seat também
sofreu com a crise que atinge o setor automobi-
llstico espanhol, que sofreu uma reduçào de
25% nas vendas.

O INI voltou a ser o principal acionista e de
Ia Rica nào acredita na interrupção da coopera-
çáo com a Fiat. Esta, vendo sua posição de
liderança indiscutível na Itália sofrer abalos
com a concorrência estrangeira, parece que não
quis assumir riscos também na Espanha.

assume
Brascan

O vice-presidente executivo
do Banco Brascan de Investi-
mento, Pedro Leitão da Cunha,
foi nomeado ontem presidentedo Grupo Financeiro Brascan,
cujo controle acionário foi
transferido também ontem pa-ra o Bank of Montreal, em per-muta com a participação da
Brascan Ltd no Montreal.

O Brascan era o único banco
de Investimento do pais coro
controle inteiramente estran-
geiro, fundado em 1966, no pro-cesso de transformação de car-
tes de patentes de financeiras
em bancos de investimento. Na
constituição do banco de invés-
timento, o Grupo Brascan reln-
vestiu parte dos recursos obti-
dos na venda da Bond and Sha-
re, numa exceçáo do Banco
Central ao processo de consti-
tulçào dos bancos de investi-
mento, onde os capitais estran-
geiros nâo podem ter mais de
33% do capital votante.

O Sr Pedro Leitão da Cunha
substittüu. na presidência do
grupo financeiro, o Sr Roberto
Paulo César de Andrade, que
passou a presidir as demais em-
presas do Brascan, fora da área
financeira. Os demais diretores
foram mantidos em seus car-
gos. Nessa área, o Banco Bras-
can de Investimento controla,
no Brasil, uma financeira, uma
distribuidora de títulos e valo-
res, corretora de seguros, uma
empresa de leasing e outra de
prestação de serviços.

No final do ultimo mês de
março, segundo balancete pu-
blicado na Revista Bancária, o
banco havia captado um total
de CrS 4,94 bilhóes. em deposi-
tos a prazo, e de CrS 6,07 bilhões
em recursos externos para re-
passes ao mercado interno. Seu
volume de financiamentos atin-
giu. naquela data. CtS 5,50 bi-
lhóes e os repasses de crédito
externo, CrS 4,39 bilhóes.

O Bank of Montreal, um dos
três maiores bancos comerciais
do Canadá, possui um montan-
te de 38 bilhóes de dólares em
ativos.
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Pedro Leitão da Cunha

Cotações da Bolsa de São Paulo
EMPRESAS

Aí«« Abtrt. MM. fech. Ouant.
1000

Acesita op
Aços Vill op
Aços Vill pp
Aços Vill pp
Albarus op
Alpargatas op
Alpargatas pp
Ama-ronia on
Ant Queiroz pp
Antarct Nord op
Antarct Nord pp
Arno pp
Auxiliar on
Auxiliar pn
Bandeirantes pp
Banespa on
Banespa pn
Banespo pp
Bangu P Indl pp
Bardei Io op
Bardei Ia pp
Belgo Minei r op
Bic Monark op
Brod Invest on
Brad Invest pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma pp
Brasil on
Brosil pp
Brasi lit op
Brasimet op
Brasmotor op
Brinq Mimo pp
Cacique op
Cacique pp
Caf Brasília pp
Cam Corrêa pp
Caso Anglo op
Celm op

Cemig pn
Cemig pp
Cerv. Polar op
Cesp pp
Chiarelli op
Cica pp
Cim. Aratu op
Cim, Caue pp
Cimetal op
Cimetal pp
Cobrasma op
Cobrosma pp
Coest Const. pp
Cofap op
Com. e Ind. Sp pn
Concretex pp
Confrio pp
Const. Beter pp
Cônsul pp
Copos op
Copas pp

Docas Santos on
Docas Santos op
Duratex dp

Econômico pn
Elekeiroz pp
Eletrobrás pp
Eletrobrás pp
Eletromar op
Eluma pp
Emili Romani pp
Ericsson op
Ericsson pp
Estrela pp
FNV pp
Fab. C. Renaux pp
Fer. Lom. Bras pp
Ferbasa pp
Ferro Bros pp
Ferro Ligos pp
Fm. Bradesco on
Fm. Bradesco pn

Ford Brasil op
Ford Brasil pp
Frigobras pp
Fund Tupy od
Fund tupv po
Fund Tupy pp
Heleno Fons od
Heleno Fons pp
Hmái op
Hot Bradesco on

IAP op
Ibesa pp
Ind. Hermg pD
Ind. Vieres cp
Inds Romi od
Inds. Romi po
Itaubanco on
Itoubanco pn
Itausa pn
Houso pp

2,29
0.87
1.75
1,20
7,50
4,61
4,48
0.80
1,50
2,00
2,59
5,00
1,10
0,85
0,55
0,83
0.87
0,90
1.15
4,50
4,60
3,95
1,95
3,50
3,50
2,35
2,33
1,52
3,50
3,98
4,25
1.70
4,30
2,50
4,45
5,45
2,49
1,70
2,35
3,50

0.45
0,50
2,05
0,90
1,50
3,25
1,38
2,80
0,85
1,10
2,70
2,66
0,80
2,20
1,00
3,25
2,25
0,48
5,90
2,45
3,42

2,26
0,87
1,81
1,21
7,50
4,77
4,72
0.80
1,50
2,00
2,59
5,00
1,10
0,85
0,58
0,83
0,87
0,89
1,15
4,50
4,52
3,96
1,96
3,50
3,50
2,35
2,33
1,58
3,50
3,96
4,26
1.70
4,30
2,50
4,45
5,45
2,49
1,70
2,41
3,50

0,45
0,50
2,05
0,90
1.50
3,25
1,36
2,80
0,85
UO
2,70
2,55
0,80
2,20
1,00
3,25
2,25
0,48
5,77
2,45
3,44

2,15
0,87
1,83
1,22
7.50
4,80
4,75
0,80
1,50
2,00
2,59
5,00
1,10
0,85
0,58
0,83
0,87
0,89
1,15
4,50
4,50
3,96
2,00
3,50
3,50
2,35
2,33
1,59
3,50
3,92
4,20
1,70
4,30
2,50
4,45
5,45
2,50
1,70
2,45
3,50

0,45
0,50
2,05
0.90
1,50
3,25
1,35
2.80
0,85
U0
2,70
2,50
0,80
2,20
1,00
3,25
2,25
0,48
5,75
2,45
3.45

1.947
2700
3732
7.766

200
230

2.101
95

100
10

881
II
24

859
5.255

145
16

1.259
300
800

1.200
228
883

6
88

356
2.00»,

407
697

7.038
664
150
107
100

10
717
189
200

5.041
125

2
345
100

2.554
10

640
150
205
100
366
514

2.646
814
500

I
50
15

5765
1.281
1.000

244

2.05 2,03 2,02 63
2,65 2.77 2.80 2 541
4.90 4.93 4.95 780

1 73
2.90
1 40
1,90
2.00
2.80
1.60
1.56
1,30
6.00
3,60
2.20
2,34
4,45
1,17
2.35
2.00
2,00

10,00
9,49
5.00
2.40
2,40
2.36
1,13
0,99
0,99
1,00

2.78
1,80
7,60
2.53
1,30
1,30
I 67
1 39
5.60
6,! 5

1.73
2,85
1,40
1.85
2,00
2,70
1.60
1,56
1,20
6.60
3.60
2,20
2,30
4,35
1,15
2,30
2,00
2,00

10,00 10.00
9,49 9,49

1 73
2,88
1,40
1,90
2,00
2.73
1,60
1,56
1.20
6,60
3,60
2,20
2,31
4,39
1,16
2.32
2,00
2,00

5,00
2.40
2,36
2,36
1,13
0,99
1,00
1,00

2,70
1.80
7,55
2,43
1.30
1.30
167
1,39
5.60
621

5,00
2,40
2,36
2,36
1,13
0.99
1.00
1.00

2,60
1.80
7.50
2,45
1,30
1,30
1 63
1,39
5.60
6.25

14
223

2
640

10
2.413

500
320
120
446
270

8
120
504

1.816
30

602
667

1.405
400

5
4

138
1.836

5
20

9
3

735
5

602
985
200
100
254
455
25

340

Ação

J H Santos pp
Light on
Light op
Light op
Lojas Americ op
Lojas Renner pp
Madeirit pp
Magnesita pp
Manah pp
Mangels Indl. pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Móqs. Pirat pp
Marisol pp
Mec Pesada pp
Mendes Jr pp
Merc S Paulo pn
Merc S Paulo pp
Met Gerdau pp
Metal Leve pp
Moinho Flum op
Moinho Sant op
Montreal on
Montreol op
Montreal pn

Montreal pp
Nacional on
Nacional pn
Nordon Met op
Noroeste Est pp
Orniex pp
Pf.-rdigõo pp
Pérsico pn
Petrobros on
Pettobras pn
Petrobros pp
Phebo pp
Pir Brasília pp
Pirelli op
Pirelli pp
Premesa pp
Prosdócimo op
Prosdócimo pp
Real on
Real pn
Real Cia Inv on
Real Cia Inv pn
Real Cia Inv pp
Reol Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons ou
Real de tnv on
Real de Inv pn
Real Pan pn
Reol Fort pn
Real Pon On
Ref Ipiranga pp
Sadia Avicol pp
Sadia Concor pp
Samitri op
Schlosser pp
Servi >i fcng op
Sharp pp
Sid Aconorte op
Sid Aconorte pp
Sid Calerraz op
Sid Nacional pn
Sid Nacional op
Sid Riogrond pp
Solornco op
Solorrico pp
Sondotécnica pp
Souza Cruz op
Soringer Adm pp
Supergasbras pp
Tetemig pn
Teíemig on
Telerj on
leierj pn
Telesp oe
Telesp on
Te'esp oe
Telesp on
Tronsauto pp
Transbrosil pn
Transbrasil pp
Transbrasil pp
Transoarana pp
Tur Bradesco on
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Vole R Doce pp
Vang cn
Varig pp
Varig oo
Vidr Smatina op
Vigorei!! op
Vulcabras pp
Zaniri aa
Ecisa pp
S.am útil pp

Abert. Méd. feth Cuont.
1000

5.00
1.01
1,25
1,12
2,40
2,50
2,05
4,90
3,30
2,40
1,90
1.40
2,55
4,60
1.97
3.85
1.31
1.35
4,40
5,40
4,35
3,95
1,16
1,60
1,43

5,00
1,06
1,30
1,19
2,36
2,50
2,05
4,90
3,32
2,21
1,90
1,40
2,55
4,60
1,91
3,84
1,31
1,35
4,40
5,40
4,35
3,97
1.16
1,59
1.42

1,85 1.84
1.66 1.66
1,66 1,66
3,50 3.50
1.85 1.85
2,70 2,70
6,20 6,12
2,45 2.46
2,50 2.54
3.45 3,45
4.00 3.90
2.05 2.05
5.30 5,30
1.38
1.31

1.41
1.41

Í.45
1.35
1 81

1.38
1.31

1.80 1.80
2.20 2.20
2.90 2.92

1.41
1,41

2,90 2,90
3.00 3,00
3,15 3,15
2,00 1.87
1,90 1,90
2,45 2,41
2 10 2.07
2.30 2,30
2.30 2.30
1.90 1,90
1,90 1.90
1.90 1,90
4.50 4,50
4.20 4,20
6,00 5,93
4.10 4.10
2.80 2,80
0,70 0.70

2.45
1 39
1,89

1,00 1.00
0 73 0.73
0,90 0,90
3,50 3,49
1.40
2,00

1,42
2,06

3,30 3.30
2,95 2,90
1.40 1,36
4.10 4,10
0,50 0,50
0,15 0,15
028 0,28
0,86 0,66
0,41 0,42
0,41 0.42
1,48 1,48
1.32 1,35
6,50 8,50
3,00 3,04
3,70 3.70
3,65 3,69
1,75 1,73
2,00 2.00
0.84 0,64
0,84 0,85
1.36 1,36
9,90 9,64
2,30 2,30
4,30 4.28
4,06 4,09
3,92
1,37

3,91
1,37

5,00 560
1,10 488
1,36 12153
1,22 9.880
2,30 604
2,50 12
2,05 400
4,90 66
3.30 2.627
2,21 1.172
1,90 24
1,40 96
2,55 70
4,60 300
1,67 1.442
3,85 705
1.31 8
1,35 15
4,40 59
5.40 53
4.35 30
3.95 810
1.16 8
1,52 78
1,42 II

1.90 347
1.66 15
1.66 148
3.50 120
1.85 219
2,69 1,160
6.10 1.23B
2.48 1.517
2.52 737
3,45 2
3,80 9.030
2,05 318
5.30 336
1.38 770
1.31 320
1,80 824
2,20 889
2.96 150.
1.41 360
1,41 518
2.90 56
3.00 277
3,15 10

4.20 4.20
1.30 1.31
0,55 0.55
0,29 0.30

1.85
1,90
2,40
2,10
2,30
2,30
1.90
1.90
1.90
4 50
4.20
590
4.10
2.65
0.71
2.45
1,40
1,90
1.00
0,73
0.90
3.48
1,50
2,06
3,30
2,90
1,30
4,10
0,50
0,15
0,28
0,66
042
0.42
1,48
1,33
8,50
3,05
3,70
3,65
1,73
2,00
0,65
0,65
1,36
9,50
2,30
420
4,05
3.88
1,37
4,20
1.35
0 55
0 30

4.1
9

90
50
103
ieo
90
128
151

To
613
190
108

4 417
50
73

1.024
150

5
135
200
60

5.194
93

374
38

5.800
62
56
5
5

24
20
6

21
2

11
124

1.200
55
42

2144
580
146
943
26

2 158
607
612
20

400
1 511

60
50

Cotações da Bolsa do Rio

Titulo*
EMCRUZEIROS Vor.
Abert. Fech. Med. med.

ant.

luc.
em 60
Jan:

Ouant.
(1000)

100
Titulo»

EMCRUZEIROS Vor. luc. Ouonl
Abert. Fech. Med. med. em 80 II 000)

ant. Jan: 100

A.:esilci op
Acesita pp
AGGS op
Cim Aratu op
Casas Banha op
Barbará op
B. Amazônia on
B. Bra-.il on
B. Brasil pp
Baneb pn
Belgo Min. op
Ba nei | 0'i
Baneri pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
B. Itau ex/d pn
B. M. Brasil on
B. M. Brasil pn
B M. Brosil pp
B. Nacional on
B. Nacional pn
B. Nordeste on
B. Nordeste pp
Boz. Simonsen op
Boz. Simonsen pp
B. Real on
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma cp

Brahma pp
Bongu Desenv op
Elet. Rio Jan. op
Cica pp
Cemig ex-'db pp
Souza Cruz op
Caf. Brasília pp
S. Nacional pp
Imcosul pp
Docos Santos op
Duratex pp
Eletrob. c'o pp
Eletrob. c/b pp
Estrela c'b ap
Bangu P. Indl pp
Ferro Br. Nov pp
Fertisul ex/bs pp
Catog. Leopol c/db pp
Finor ci
Mel. Gerdau pp
J.H. Santos pp
Brasil|uta op
Brasil|uta pp
lighl on

2,30
1.87
0.65
1.30
9,50
2.40
0.78
3,50
3,95
1,20
4,05
0,85
083
0,80
0.85
0.90

39
2.70
1,16

00
1.66
1 06

01
1.40
1,80

40
1,15
235
2,33
1.60
1.55

85
0.65
3.25
0,50
3,00
2,50
086
3,50
2.60
4,95

30
1.70
4,45
1,13
1,20
5 00
1,50
0,42
4,40
5.00
4.40
.1.99
0.95

2 15
1.86
0,65
1,30

9 60
2,40
0,79
3,55
3,90
1,20
4 05
0.85
0.83
0.80
0.85
0,90
1,39
2.70
1,16
2,00
1.66
1.66
1,01
1,41
1,60
2,40
1,15
2,35
2,33
1,65
1,60
0.85
0.66
3.25
0 50
2.90
2,60
086
3,50
2,75
4.95
1.25
1.70
4,45
1,13
1,20
5.00
1,50
0.41
4,41
5,00
4,40
5.20
1,10

2,24 3,70 205,51
1,86 —
0,65 —
1,30-370
9.57 4,70
2,40
0,78-1,27
3,57 5.93
3.94 0.77
1.20 1.69
4.05 0 50
0.85
0.83
0.80
0,85
0,90
1,39
2,70
1.16
2.00
1.66
1.66
1,01
1,40
1.80
2.40
1,15
2,35
2.34
1,64
1,58
0.85
0.65
3.25
0.50

Esl
1.22

bsl

Esl
0.72

Esl
Esl

1.00
2.19

Esl
0.42

Esl
0,43
2.50
1,94

Esl
Esl
tsl

.90 -3,0!
2,59
0 86
3.50
2,69
4,95
1.27
1,70
4.45
1,13
1,20
5,00
1,50
0,42
4,40
5,00
4,40
5 07
1.07

7.50
Esl

3.86

5.83

Esl

Esl
2.44
0.69

2.01
•2.73

92.86
194.03
256,65
192,00
147,17
172,46
I66.Í5
200,00
214,29
130,77
97,65

105,26
111,84
98.90

128,70

124 81
124,81
106 32
112,90
114,65
126.32
179.69
127,03
126.49
178.26
169.89
141,67
144,44

19231
100,69
87,80
168,63
145.83
186,81

124,30
1.14,87
105.26
273,22
163,04
155,56
103,29

357.04

1.180
3

12
20

311
104

39
3328
9.497

10
1.646

20
50
12
20.

203
431.

4
1

10
10/
153

10
334

10
IO
16

225
183
175

2 733
100

19
300

1.364
806

7
200

25
6851

200.
223

33
379

9
55
10

246
441

1.350
500
210
592
218

Ught c'ds op
L'ght ex ds op
L. An>encanas op
Mcgnesita c/ds op
Mangijinlios on
Mnnguinhos pp
Mannesmann op
rViannesmann pp
Casa Masson pp
Mesbla 55 pi pp
Moinho Flum op
Brmc. Mimo ex/bs pp
Montreal pp
Nova Ameri:u op
Pelrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Paul. F. Luz op
Pet. loiranga pp
Riograndense pp
Samitri op
Te*. Arp. on
Tecnosolo c/bs pp
Telerj oe
Teleri on
Teleri pn
T. Janer pp
Tronsbrosil pn
Unibanco c/c pp
Unipar oe
Unipar pe
Vale R. Doce cid pp
Whit, Martins c'db op
Whit. Martins ex/db op

1.10
1.10
2.35
4.70
0.75
0.90
1.95
1,45
1.90
3,60
4.30
2.50
1.80
1,60
2,50
3,80
4,05
0,70
5,70
3.50
4,10
1,30
1,50
0,26
0,24
0.80
2,60
3,05
1,20
4,25
5.60
9,90
3.21
2.22

1 30
1.25
2,35
4.70
0.75
0,80
1,94
1.50
1,90
3,60
4,30
2,50
1,80
1,68
2.42
3.70
3,80
0,70
5,70
3,40
4,05
1,30
1.50
0,32
0,24
0,91
2.60
3,05
1,20
4,25
5,60
9,50
3,26
2,25

1,16
1.12
2.36
4.70
0,75
0,88
1,98
1,50
1.90
3.60
4,31
2,50
1.80
1.63
2.47
3,74

4 76
6.38

Esl
0.23

Esl
0,62
3,89

3,96 -0,25
070
5,70
3,43
4,21
1,30
1,50
0,30
0,24
0,90
2.60
3.05
1,20
4,25
5,60

7.69
Est

¦3.38
3,95

Esl
Esl
Esl

¦0.8:
9.60 -1,03
323 1,25
2,24 1,62

222.64
243.48
109.26

107,14
92,63

181 65
I 54,64
140,74
116,13
137,70

216,87
12443
224,55
299,20
273,10
155,56
178,13
147,21
379,28

107.14
107,14
109,09
155,17
187,05

129,03
103,16
11 2,00
331,03
140.44
150.34

232
7.15

1 656
100

26
26

1.515
237
300

5
526

1.350
23

578
303

21
7.908

2
5

724
2607

100
17
19

I 206
76
76
20

I
50

100
I 156

811
446

Mercado Futuro

Título Vene. UH. Mcd.Quont.(mil)
Acesilo op 

AGO 2,41 2,43 950

B. Brasil po AGO 4,25 4,30 42 160
Brahma pp AGO 1,79 1,76 1.160
Brasiliula pp AGO 5.70 5.70 50
Docas Somos op AGO 3,13 3,13 400
L Americanas op AGO 2.62 2,62 100
Manresriiarin op AGO 2,15 2,1° 65Q
Peirobios pp AGO 4 18 4.33 45 780
Samitri op AGO 4 50 4,59 3.250
Vale R Doce EX/ D pp AGO 10.20 10.35 2 136

Os números do pregão

Papei! mais negociado! à vitto, na quantidode em dinheire: B. Brasil PP
(20,04%), Petrobrás PP (16,77%) Docas OP (9,87%), B. Brosil ON
(6,36%) e Vale PP (5,93%).

No quantidode de IHulot: B. Brasil PP (16.33%), Petrobrás PP (13.59%),
Docas OP (11,78%). B. Brasil ON (5,72%), Brahma PP (4,70%).

IBV rrédio: 13 mil 672 (+ 1,2%), final: 13 mil 476 (menos 1,4%).
IPBV: 1 mil 74 (+ li»)
Média SN: on'em: 206.919; anteontem: 206,379; há umo semana:

203,975; há um mês: 186,394; há um ano: 91,100.
Oscilação: Das 40 açóes do IBV, 23 subiram, 5 coíram, 5 ficaram estáveis

e 7 nào foram negociados.
Maiores altas: Fertisul PP (10,38%), Monnesmann PP (6,36%), B. Brasil

ON (5,93%), Mannesmann OP (4,76%) e Samitri OP (3,95%).
Maiorei baixai: Riograndense PP (3,3813), Souza Cru* OP (3.0150). Vale

PP (1,03'.-), Umpor PE (0,86%) e Pelrobrás PP (0,25%).

Volume negociado

IBV

14100-
13200- ^^^-"^>SSW^/^
12300- yT
11400- /
10500-/
9800-, —, £ r - 'i i

2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6

A vista
A termo
Merc Fjt!.*o
Total

(Mais alto do ano)

(Mais po^c do ano)

Ouant.
56.378 543

I 400.000
«6 680 000

156 458.543
784 426.759
58.185 750

CrS
187.570.387,23

5 641 640,00
424.245 100.00
617.457.127.23

! 002 421.113,70
123 249 433.18

\OMTtH I
13790-

13780- >y

13730- >.

13700- ^S*-*>^
13670- ^^*
13640 t-

II 30

—i—

12 00 I? XI 1100

Com base em dados apu-
rados nos balancetes dos 10
maiores conglomerados finan-
ceiros do setor privado, até 30
de abril, o Bamerindus foi o que
apresentou o maior crescimen-
to no saldo de depósito à vista,
com mais 28,6''i- em relação a
dezembro de 79. O avanço ê
explicado pela atuação do Ba-
merindus na área de crédito
rural, especialmente para a co-
mercialização de safras. Os gru-
pos em exame foram o Brades-
co, Itaú, Real, Unibanco, Nacio-
nal. Mercantil de São Paulo,
Safra, Comind, Econômico e
Bamerindus. Em relaçáo aos
depósitos de poupança em todo
o país, a maior taxa de cresci-
mento foi do Itaú (57,9%), segui-
do pelo Bamerindus (50,1%).

A Ciquinc — Companhia
Petroquímica do Nordeste —
recebeu financiamento do
BNDE no valor de CrS 107 mi-
lhóes, para interligar sua uni-
dade industrial no Pólo Petro-
químico de Camaçari, na
Bahia, às centrais de matérias-
primas e utilidades da Copene,
através de tubos. Ela instalará

no local, ainda, uma industria
produtora de plastificantes
Itálicos — produtos utilizados
na fabricação de plásticos —
com capacidade para fi mil V
ano, alem de outras melhorias
e aperfeiçoamentos.

A Empresa Brasileira de
Solda Elétrica começa a produ-
zir em junho 69 km de tubos
para o complexo de oleodutos
do Norte fluminense, atendeu-
do encomenda da Petrobrás.
Os tubos serão diâmetro de
36cm e servirão para conduzir o
petróleo bruto extraído da pia-
taforma continental da região
de Campos ate a Refinaria Du-
que de Caxias, no Rio de Ja-
neiro.

A Mitsubishi anunciou em
Tóquio que construirá para a
Petrobrás uma plataforma se-
misubmersivcl para prospcçào
de petróleo no valor dc 50 mi-
lhóes de dólares, que será utili-
zada na plataforma dc Cam-
pos. A construção do equipa-
mento começa em Tins de maio
de 1982. A plataforma terá ca-
pacidade de realizar sonda-
gens em ate nove mil metros.

Mercado externo
Chicago e Nova Iorque Cotações futuros nos Bofsos Je t^<, j-:- -•, ¦;•» .> ..-.cpi*

Nova loraue. ontem

MÊS FECHAMENTO VARIAÇÁO «ÉS FECHAMENTO VARIAÇÃO
DIA . ÇA

ANTERIOR

AÇÚCAR (NI)
etnti por libra (454 gu)
N° II

Julho 39.25 34 36
Setembro 34 93 34,9*.
Outubro 35.98 35.98
Jone.ro 36 50 36 50
Março 37 88 37.88

AlGODAO INI)
tínti por libro (454 grt)

l-y.V.-, 73 50 71 96
Outubro 71.30 71,57
Deíembro 70 70 70.7o
Morco 72,25 72.25
Mola 73,35 73,35

CACAU (NI)
cenll por libra 1454 gn)

FAREIO OE SOJA (Chicago)
dolores por toneladas

Julho 17,04 17,16
Agosto 17.34 17 45
Setembro 17,61 17.72
Outubro 17,68 18.00
Dezembro 18.32 lâ.3°
Jone 10 ;: 56 1S6I

106.75 110.10
106,95 111.90
124,50 125.20
125,21 125.90
125 61 126.50

CAfE (NI)
tínt* per libra ;454 gn

Julho 191.50 191.50
Sete.r.b'0 159,00 159.51
Ce:sr*-.Oío 155 50 155,73
Marco '55 75 188 75.

COBRE INI)
cents por libra (454 grt}

MILHO (Ch.cogo)
cenll por bulh«l (25.46 Kg)

J.jlho 277 ?7ô
Setembro 284 233
Dezembro 290 291
Morco 303

ÓLEO DE SOJA (Chicogo)
dolorti por toneladas

!l 54 2' 64
Agála . 52 Ü89
Setembro 22.00 27,12
Outubro 22.25 22 35
Dej 22.60 2269

SOJA (Chicogo)
dólares por tonelada»

Julho 623 625
Agosto 630 632
Setemb'0 638 64l»
Novembro 652 655
Joneiro 666 669

TRIGO (Chicogo)
dobres por toneladas

•<10i C/
Seiembn 67,25

íí.íi Setembro
8660 D-üorr.oro
87.35 Março
69.10 Maio

400
413
431
446
452

NR — Náo publicamos hoje as cotações da Bolsa de Nova
Iorque porque a UPI nào forneceu os indicadores por proble-
mas de transmissão.
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SERVIÇO FINANCEIRO

ORTN supera LTN pela
primeira vez desde 77

Bolsa põe a CVM sob suspeição no caso Vak
Brasília — Em conformidade

é)m a política das autoridades
monetárias de alongar o perfil
da divida pública Interna, pela
primeira vez desde o final de
1977 o saldo de títulos federais
de longo prazo (Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacio-
nal) atingiu, nos trés primeiros
meses deste ano, um volume
superior ao de papéis de curto
prazo (Letras do Tesouro Na-
cional).

Segundo boletim do Banco
do Brasil, distribuído à Impren-
sa o total de ORTNS—que tem
prazo de dois a cinco anos no
mercado—em março deste ano
atingiu Cr$ 300 bilhões e Cr$
256 milhões. Em Igual período,
o volume de LTNS—com prazo
máximo de um ano — estava
em Cr$ 254 bilhões e 79 milhões.
Assim, a dívida Interna federal,
em março, estava em Cr$ 554
bilhões.

Quando o Sr Carlos Langoni
assumiu a diretoria da área
bancária do Banco Central, em
agosto do ano passado, já anun-

ciou que a intenção da sua ges-
tão era alongar o perfil da dívi-
da pública, já que o serviço da
divida interna estava com pra-
zo muito curto e pressionando
os gastos do tesouro, Na época,
o volume de LTNS no mercado
era Cr$ 258 bilhões e 964 mi-
lhões, para um total de Cr$ 200
bilhões e Cr$ 942 milhões em
ORTNS.

Nota-se, assim, que se o volu-
me de colocação de titulos de
longo prazo cresceu em Cr$ 100
bilhões em sete meses, o total
de titulos federais de curto pra-
zo no mercado apresentou uma
retratação da ordem de Cr$ 4
bilhões. Nesse periodo, o total
da divida Interna, como um to-
do, cresceu em Cr$ 94 bilhões,
pois a posição em agosto de
1979 era de Cr$ 460 bilhões.

Ao final do ano passado, a
colocação de ORTNS pelo Ban-
co Central já havia apresentado
um incremento de Cr$ 51 bi-
lhões em relação a agosto, em-
bora a oferta de LTNS também
tivesse crescido em Cr$ 12 bi-
lhôes.

LTN
FINANCIAMENTO
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ORTN
FINANCIAMENTO
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Mercado de LTN
O mercado aberto de Letras do Tesouro

Nacional apresentou-se com volume fraco
de negócios, que incluindo os financiamen-
tos de posição por um dia somaram apenas
Cr$ 54 bilhões 628 milhões, segundo dados
da Andima. O mercado, manteve-se ven-
dedor de títulos, principalmenle paro os de
curto prazo. Os com vencimento em julho
foram colados enlre 27,85% olé 28,20% de
desconto ao ano. Os financiamentos de
posição por um dio oscilaram entre 50,40%
e 48,00% ao ono, com a média dos nego-
cios o 43,20%. A seguir, as taxas médias
anuais de desconto de todos os venci-
mentos.
Vencimento Compra Venda
18/06 30,00 28,00
20/ 06 29,00 27,00
25/ 06 27,50 25,50
02/ 07 29,20 28,20
09/07 29,10 28,10
16/ 07 29,00 28,00
18/ 07 28,95 27,95
23/ 07 28,90 27,90
30/ 07 28,85 27,85
06/ 08 26,80 28,30
13/ 0B 28,75 28,25

20/ 08 28,70 28,20
22/ 08 28,68 28,18
27/08 28,65 28,15
03/ 09 28,60 28,30
10/ 09 28,55 28,25
17/09 28.50 28,20
19/ 09 28,48 28,18
24/09 28,45 28,15
01/ 10 28,40 28,10
08/ 10 28,30 28,00
15/ 10 26,20 27,90
17/10 28,15 27,85
22/ 10 28,05 27,75
29/ 10 27,90 27,60
05/ 11 2705 27,45
12/11 27,60 27,30
19/11 27,45 27,15
21/ II 27,40 27,10
26/ 11 27,30 27,00
03/ 12 27,15 26,85
10/12 27,00 26,70

19/ 12 27,50 26,50
16/ 01 27,40 26,40
13/02 27,30 26,30
20/ 03 27,20 26,20
17/04 27,10 26,10
15/ 05 27,00 26,00

Em violenta nota oficial de
quatro páginas, distribuída on-
tem e assinada pelo superinten-
dente-geral Luiz Tápias, a Boi-
sa do Rio levanta suspeição so-
bre a atuação da CVM (Comis-
são de Valores Mobiliários) no
caso Vale, alegando que a CVM
é ligada ao Governo, que deu a
ordem para a venda das ações,
e age ao mesmo tempo como
acusador e Juiz.

Lamentando ter sido acusada"nesse estranho Inquérito", a
Bolsa afirma que a CVM "des-
conheceu, fez como se não exis-
tlssem", as declaracões-do Mi-
nistro da Fazenda, Emane Gal-
véas, na Câmara, que deixaram
claro que a Corretora Ney Car-
valho cumpriu ordens e a Clrcu-
lar 303, que regula operações
especiais, "é inexequivel".

A nota oficial adianta que a
Bolsa entrará na Justiça contra
a CVM, caso o colegiado e em
segunda instância o Conselho
Monetário Nacional aceitem as
conclusões do relatório que In-
crimina a Bolsa e seus superin-
tendentes por náo terem sus-
pendido o pregão do dia 11 de
março.

Ao afirmar que "é notório que
o Banco Central acompanhou
pari passu" as operações entre
os dias 5 e 11, "emitindo suces-
slvamente as ordens parcela-
das de venda, e que aceitou
plenamente sua execução", a
Bolsa revela nas entrelinhas o
que deverá vir a ser a linha
mestra da sua defesa.

Baseada no principio legal da
indlvisibllldade, que reza que
uma das partes envolvidas náo
pode ser alijada de um proces-
so, a defesa será centrada no
fato de que o Governo foi o
vendedor, ditou todas as re-
gras, e não foi indiciado nem
prestou, portanto, depoimento.

Na peça a ser entregue nos
primeiros dias de julho, embora
o prazo legal expire no dia 10, a
Bolsa pedirá que o Ministério
da Fazenda e o Banco Central
sejam arrolados como testemu-
nhas adicionais.

A partir dai, dois caminhos
podem surgir: a CVM chamaria
o Governo, e novas acusações
poderiam mudar o quadro
atual; ou se recusaria a fazê-lo,
levando a Bolsa a entrar na
Justiça com um pedido de anu-
laçáo do processo, suspeito e
portanto viciado.

Afirma um jurista que "é pou-
quíssimo provável" que a CVM

Títulos públicos
O alto custo do dinheiro para financiamentos de posição

a curtíssimo prazo manteve o mercado secundário de títulos
públicos e privados de renda fixa com reduzido volume de
negócios efetivos de compra e venda. A maior parte das
instituições procurava apenas financiar suas posições por
um dia, que tiveram suas taxas oscilando entre 49,20% e
48% ao ano, com a média dos negócios a 44,60% ao ano. As
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional com dois
anos de prazo e juros anuais de 6% com vencimento no
primeiro semestre de 1982 foram cotadas a 103,10% e
103,30%. As com cinco anos de prazo e juros anuais de 8%
com vencimento no segundo semestre de 1985 negoicadas a
103,80% e 104,10% do valor nominal do mês CrS 586,13. O
volume de negócios com ORTNs somou Cr$ 26 bilhões 88
milhões, segundo dados da ANDIMA.

Metais
londr« Cotoções dos metais em Londres,
ontem:
Cobre
àvista 841,00 842.00
três meses 863,00 863,50
Ettanho (Standart)
à vista 73,50 73,60
três meses 73,80 73,90

Ettanho (high grade)
ò vislo 73,50 73,60
três meses 74,20 74,40

Zinco
à visto 282,00 283,00
trés meses 294,00 294,50

Prolo
à visto 660,00 662,00
trés meses 687,00 688,00
sete meses 662,00
Ouro

à vislo 601,50 (Londres) 603,50 (Zurique)
Sòo Paulo (Degussa lingote de lOOgromos)
Cr$ 944,93 — 1.027,10 a gramo.

Nota: Cobre, Estanho, Chumbo e Zinco —

em libras por toneladas.* Proto—em pen-
ce por troy (31,103 grs).
Ouro — em dólares por onça.

Interbancário
O mercado interbancário de câmbio porá

coniiutos prontos apresentou-se equilibrado
ontem, registrando um volume regular de
negócios. As tci<as poro telegramas e che:
quês situaram se entre CrS 50,740 e CrS
50,780. O bancário futuro esteve procura-,
do, com volume regular de operações,
realizadas a CrS 50,810 mais 3% até.
3,.12% ao mês paro contratos com prazos
de 3m30 até 180 dias, respectivamente.

Consórcio
Londres — O Banco Auxiliar de São

Paulo, juntamente com os Bancos Consoli-
dado de Caracas (Venezuela), Francês do
Rio do lo Pluta (Argentino), Banapais 5. A.
do Monterroy (México), 0'Hlgglns (Cliile), o
Banco Masarda S. A. de Barcelona, funda-
ram o Consórcio Financeiro Ibero Portners
Limited - - ob|etivando vincular os merco-,
dos latino-americano e espanhol com as
grandes praqas financeiras internacionais.

Entre os serviços a serem oferecidos pelo
consórcio f iguram a promoção do comércio.
entre Europa e América Latina, o gestão das
transações para o financiamento de investi-
mentos empreendidos por companhias dos
paises dos 6 bancos membros, e o assesso-
fomento de ernpiesas dispostas a instalar-
se nu Américo Latina. A direção do consór-.
cio eslá nas mãos de Donald Kantorowicz.
ex-diretor do Banco do América de Barce-.
lona.

Taxas do Euromercado
A taxa interbancária de câmbio de Londres, no mercado do eurodólar, fechou

ontem, para o periodo de seis meses em 9 1/8%. Nas demais moedas foi o seguinte o
$eu comportamento, segundo dados do Banco Central.

Prazo Dólar
1 mês 8 5:16
3 meses 9.1/8
6 meses 9 1/8

12 meses 9 1/8

Libro
17
16 1/2
15 1/2
14 3/8

Marco Fr. Suíço
9 3/4 5 13/16
9 1/2 5 11/16
9 1/16 5 7/8
8 9/16 5 3/8

Fr. Francês Florim
12 9/16 II
12 9/16 11 15'16
12 9'I6 II 5/8
12 5/8 II 3/8

OBS: Taxas válidas a partir dos próximos dois dias úteis

Em US$ Em CRS Jordânia
Argentina 0.0006 0,0305 Kuwait
Bolivia 0,0400 0.0705 Líbano
Brasil 0,0197 0,0902 México
Chile 0.0256 1,3007 N Zelândia
Colômbia 0,0214 1,0873 p«™
Eouodor 0,0356 1,8068 A Saudita
Hong Kong 0,2038 10,3551 Singapura
índia 0,1287 6,5392 Uruguo,
Israel 0,0211 1,0721 Venezuela

3,4130
3,7453
0,2943
0,0437
09895

0,003700
0,3003
0,4710
0.1149
0,2330

Taxas de câmbio
Moedas Compra Venda Repasse Cobertura
Dolor 50610 50.810 50 660 50.780
Dólar Australiano 58,267 58.832 58,324 58.798
libra Esterlina 11845 119 57 118 57 119.50
Coroa Dinamarquesa 9,1989 0.2666 9,2060 9 2811
Coroa Norueguesa 10417 10.517 10427 10.511
Coroa Sueca 12.12o 12,2-11 12.138 12,234
Dólor Canadense 43.966 4.1375 44,010 44.349
Escudo Português 10292 i 0405 1.0302 10399
Florim Hokmde. 26.056 26,310 26 082 26 294
Franco Belga 17813 1,7986 1.7831 17975
Franco Francês 12290 12407 12302 12,300
Frunco Suíço 30 990 31.288 ,31020 31270
len Japonês 0.23168 0.23392 0.23191 0.23378
Lira Italiana 0060041 0001222 0060701 0061186
Marco Alemáo 28.602 28,864 26 031 28.847
Peseto Espanhola 0.71013 072590 0 71984 0,72548
Xelim Austríaco 4,0811 4 1211 4,0651 4.1187

se negue a convocar os titulares
da Fazenda e do Banco Central,
se Instada pela ré: "A negativa,
por si só, deixaria claro a falta
de isenção e a tendenclosldade
desse tribunal", explicou, A
conseqüência imediata, segun-
do ele, seria a anulação do pro-
cesso, por via Judicial,

Caso a CVM convoque o Oo-
vemo, muita coisa pode mudar.
Acredita-se que os depoimen-
tos do Ministro Oalvèas e/ou de
Carlos Geraldo Langoni, presi-
dente do Banco Central, viriam
ratificar todos os pontos alega-
dos pelo Conselho de Adminis-
tração da Bolsa, ao eximir-se de
culpar a Corretora Ney Car-
valho.

Estes pontos, em parte trans-
critos entre aspas na nota da
Bolsa e constantes do depoi-
mento do Ministro Oalvèas na
Câmara, são fundamentais. So-
bre o não cumprimento da 303,
o Ministro afirmou que a clrcu-
lar "era lnexeqüiver e que pu-
blicar um edital detalhando a
operação seria "um desastre".
Logo, como pode a Bolsa ser
punida por não cumprir as nor-
mas, pergunta o especialista, se
se exigiu sigilo do lnterme-
diário?

Sobre o volume global de
ações a ser posto a venda, o
Ministro declarou que a Corre-
tora Ney Carvalho "desconhe-
cia" o montante, e que, conse-
qüentemente, não poderia dar
ciência de uma operação espe-
ciai ao superintendente da Boi-
sa—que, agora, é acusado com
o superintendente-adjunto Vir-
gülo Oibbon e o superintenden-
te de operações, Luiz Eduardo
Martins Ferreira, de não ter
cumprido as normas que regem
essas operações.

A penalidade a ser imposta à
superintendência, caso ela seja
condenada, é apenas uma ad-
vertèncla, dizem os advogados.
Sanção menos branda caberia
a Jorge Salgado, chefe de Ope-
rações da Ney Carvalho, no Rio,
que atuou no pregão do dia 11:
ele poderia ser suspenso provi-
soriamente de sua função. Mas
Fernando Carvalho, diretor da
corretora, fica sujeito a penas
mais severas, que vão até a
suspensão ou cassação do car-
go de administrador de correto-
ra. Caso essas penalidades ve-
nham a ser impostas, ele perde-
rã, conseqüentemente, o cargo
para o quel foi eleito: a presi-
dència da Bolsa.

A nota da Bolsa

173,4145
190,2987

14,9534
2,2204

50.2765
0,1860

15,2562
23,9315

5,8381
11,8387

As ternas acima fixadas ontem pelo Banco Central òs I6b30"> do fíu no
fechamento de mercado de cambio brasileiro As demais, tomam po' base as
colações do fechamento nu mercado de Nova Iorque:

"A propósito de notícias vel-
culadas pela imprensa, nos últi-
mos dias, sobre o inquérito que
apura possíveis irregularidades
nos negócios com ações da
Companhia Vale do Rio Doce,
dia 11 de março, como Superin-
tendente-Geral da Bolsa de Va-
lores do Rio de Janeiro temos a
declarar o seguinte:

Trata-se ainda de um ato pre-
liminar e unilateral e não nos
parece que o Colegiado da
CVM, ou o próprio Conselho
Monetário Nacional, em 2a Ins-
táncia, se for o caso, venha a
aceitar as conclusões do Rela-
tório desse Inquérito. E, se ne-
cessário, Ingressaremos na Jus-
tiça.

É Incompreensível a acusa-
cão â Bolsa e aos seus Superin-
tendentes de omissão quanto
às alegadas irregularidades na
venda de ações da Vale, pelo
Govemo, no pregão do dia 11.

É fato notório que a venda foi
ordenada pelo Govemo de mo-
do sigiloso, sem que se desse à
Bolsa ou mesmo à própria Cor-
retora a menor possibilidade de
conhecer a quantidade de
açóes a serem vendidas. Basta
lembrar as declarações presta-
das pelo Ministro da Fazenda à
Câmara dos Deputados, nas
quais o mesmo afirma que:

"A venda anunciada por um
Edital ou anunciada à Bolsa de
Valores é uma hipótese inexe-
quível. A Corretora, pela Circu-
lar n° 303, se esta obrigada a
comunicar à Bolsa de Valores, a
quem comunicaria? Ao Supe-
rintendente da Bolsa? Ao Con-
selho de Administração? Daria
o conhecimento dessa operação
O Corretor, numa operação
desse vulto náo pode conhecer
o valor total da operação. Por
isso é que ela é ordenada, é
instruída em parcelas. E se ele
não conhece, se ele não pode
conhecer por razão de sigilo, de
cautela, de precaução, evidèn-
temente que ele náo pode co-
municar Isso ao Superinten-
dente da Bolsa. Fazer um Edi-
tal de publicação, convocar o
público a tomar conhecimento
de uma operação desse vulto
seria, na verdade, um desastre.
Foi dessa forma que se realizou,
ou que se determinou, a partir
do Ministério da Fazenda, ao
Banco Central, depois à Corre-
tora Ney Carvalho, a venda das
ações da Vale do Rio Doce, sem
indicar o montante total da
operação e sem lhe dar o conhe-
cimento dessa informação para
que náo pudesse usar em seu
proveito.

E foi assim que as operações
foram realizadas nos dias 5,6,7,
10 e 11".

É notório, também, que o
Banco Central, acompanhou
pari passu o desenvolvimento
das operações, emitindo suces-
sivamente as ordens parcela-
das de venda. E que aceitou
plenamente sua execução.

Apesar do propósito declara-
do do Govemo em realizar as
vendas sob essa forma, e con-
quanto as explicações e Justlfl-
cativas pormenorizadas que fo-
ram oficialmente prestadas, o
Relatório do Inquérito, por in-
crível que pareça, simplesmen-
te as desconheceu. Fez como se
não existissem.

O fato, em si. da venda em
bloco das ações da Vale ter ig-
norado o princípio fundamen-
tal do mercado, que exige que o
público investidor disponha de
igualdade de Informações e
oportunidades — que é um
principio que temos procurado
preservar de todas as formas —
parece receber agora da CVM
importância apenas secunda-

ria. Com efeito, a conclusão do
Inquérito é praticamente sllen-
te a esse respeito, como que
aceitando que ao Govemo esse
principio nôo tem aplicação.

Ora, a Bolsa vem, determina-
damente, procurando desenvol- '
ver o mercado de ações e nin-
guém mais do que a Bolsa tem
primado por proteger o público
Investidor e as regras que disci-
plinam esse mercado, Parado-
xalmente, entretanto, isso nos
tem custado uma série de atos
hostis, como por exemplo: 1) O
envolvimento da Bolsa e dos
integrantes do seu corpo execu-
tivo, além dos próprios mem-
bros do seu Conselho de Admi-
nistraçõo, através da indiscri-
minada indlciaçáo de todos no
Inquérito Vale, em que pese a
estranhãvel omissão no Inqué-
rito do vendedor (Banco Cen-
trai por ordem do Ministro da
Fazenda); 2) quando da suspen-
são do pregão no dia 16 de abril
passado, em face das incertezas
causadas por notícias de que o
Governo iria tributar ganhos
na venda de ações, notícias es-
sas que, por razões técnicas e
éticas, impediam a negociação
regular de ações, sob pena de
causar prejuízos irrecuperáveis
aos Investidores. Nessa ocasião,
contudo, contrariamente à
aprovação da suspensão por to-
dos os segmentos do mercado,
a CVM achou por bem interpe-
lar e criticar, áspera e publica-
mente, a Bolsa, e seus mem-
bros, após forçã-la a reabrir o
pregão; 3) as recentes interven-
ções da CVM em mecanismos
operacionais da Bolsa o que
reconhecidamente só trouxe
prejuízos aos Investidores,
inobstante todos os esforços e
razões técnicas apresentadas
pela Bolsa; 4) e, mais recente-
mente, quando da divulgação
pública de informações sobre o
Inquérito Vale, com antecipa-
ções sobre sua conclusào, o que
obrigou-nos a um protesto'for-
mal no sentido de que a CVM
fizesse cumprir o sigilo que lhe
impõe a própria lei. Protesto,
aliás, que não foi atendido, pos-
to que concluída a fase do In-
quérito da CVM no dia 10, Jâ na
manhã do dia 11, quando a pró-
pria Bolsa ainda desconhecia o
teor do relatório, a imprensa
publicava detalhes de sua con-
clusâo, assim como, no dia 12
(hoje), à matéria era dada am-
pia divulgação.

Na verdade, nâo se pode des-
conhecer as varias e recentes
dissidências entre a VCM e a
Bolsa, bem como as críticas ge-
neralizadas que o público tem
feito à CVM, o que vem desgas-
tando sua imagem. E é dificil
dissociar esses ratos dessa mais
recente medida.

A Bolsa lamenta que, como
instituição, termine como
acusada nesse estranho Inqué-
rito. E, pior que isso, o seu acu-
sador, além de autarquia vincu-
lada ao vendedor (Ministério da
Fazenda — Banco Central do
Brasil), seja também o seu Jul-
gador.

O que está em julgamento,
mais uma vez, é a credibilidade
de uma Instituição cuja flloso-
fia é a própria essência de uma
sociedade aberta, pluralista,
capitalista e, por isso mesmo
um dos principais esteios da
democracia politica, econômi-
ca e social.

Resta-nos, porém, a certeza
de que o público investidor e a
sociedade em geral tirarão as
suas próprias conclusões sobre
todos esses fatos e de que a
confiabilidade do mercado de
ações nâo será afetada por esse
comportamento inexplicável
por parte da autoridade regula-
dora".

Governo também
teve de depor

Nos três meses decorridos entre o Início do
inquérito sobre o caso Vale e a entrega, dia 11, do
libelo acusatório aos principais acusados, através
do presidente da Bolsa do Rio e diretor da Corre-
tora Ney Carvalho, Fernando Carvalho, a Comis-
sao de Valores Mobiliários ouviu náo apenas os
funcionários de corretoras, da Bolsa e seus conse-
lheiros, como funcionários governamentais envol-
vidos direta e indiretamente no episódio.

No extenso documento sobre o resultado flnaldo inquérito realizado pela CVM para apurar asresponsabUidadeí no caso Vale, a Corretora NeyCarvalho aparece como acusada de ter usado em
proveito próprio a informação recebida do Banco
Central sobre a venda de ações da Vale do RioDoce por seu intermédio.

Esta acusação, da qual a corretora e seu
diretor, Fernando Carvalho, tèm até o dia 10 de
julho para defesa, antes do julgamento flnal pelo
colegiado da CVM, entra em conflito com as de-
mais partes do inquérito — onde náo se atribuiu
responsabilidade ao Banco Central (executor da
ordem de venda de 150 milhões de ações da Vale
entre 5 elide março, dia este em que se encerra-
ram as vendas, programadas inicialmente para
ZOO milhões de títulos, com o tumulto na negocia-
çáo de 98 milhões de ações) — e com o próprio
depoimento do Ministro da Fazenda, Ernane Gal-
vèas, na Câmara dos Deputados, em 25 de março.

Galvêas dissera em seu depoimento "que se
determinou, a partir do Ministério da Fazenda, ao
Banco Central, depois á Corretora Ney Carvalho,
a venda de ações da Vale do Rio Doce, sem indicar
o montante total da operação e sem lhe dar o
conhecimento dessa informação para que náo
pudesse usar em seu proveito. Efoi assim que as
operações foram realizadas nos dias 5,6,7,10 e 11
de março.1 Apenas pelo tumulto que se processou
no pregão, no flnal do dia 11 de março, é que a
operação veio a público", afirmara o Ministro
Galvêas em depoimento juramentado na Câmara
dos Deputados.

CVM rebate crítica
de falta de isenção

"A suspeita da falta de isenção da CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) é deles. A CVM não se acha com falta de
Isenção para Julgar o caso", disse ontem o presidente da
entidade, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, depois de tomar
conhecimento do conteúdo da nota oficial distribuída pela
Bolsa de Valores do Rio.

Sobre a nota, declarou: "As criticas fazem parte da vida
e a CVM sempre aceitou críticas, mas náo pretende poleml-
zar." E negou que os últimos acontecimentos com relação ao
caso Vale tenham sido influenciados pelo dificil relaciona-
mento entre a Bolsa do Rio e a Comissão, admitido, inclusi-
ve, por conselheiros da Bolsa carioca. Segundo afirmou, "o
relacionamento entre a CVM e a Bolsa do Rio nâo esta ruim
Da parte da CVM, está tudo bem".

O Sr Jorge Hilário Gouvêa Vieira negou-se a fazer

Sualquer 
comentário sobre o Inquérito do caso Vale, alegan-

o o "sigilo exigido por lei". E diante da Insistência da
imprensa com relação à suspeita de falta de Isenção da CVM
em Julgar um processo com base no depoimento de apenas
um dos envolvidos, como alega a Bolsa, afirmou: "liso os
fatos dirão."

Ele náo quis comentar, em tese, a possibilidade de a
CVM vir a punir o Govemo no futuro, afirmando que não
queria raciocinar sobre hipóteses e que "é dificil imaginar
que o Govemo venha a cometer irregularidades".

Com relação ao "sigilo exigido por lei", disse que suas
declarações sobre a fase de andamento do processo feitas há
cerca de um mês — quando informou que o relatório da
comissão de inquérito ainda nào estava pronto e, portanto,
não tinha sido examinado pelo colegiado — nào poderiam
ser consideradas como quebra de sigilo. No entanto, ao ser
indagado se declarações semelhantes feitas atualmente
caracterizariam a quebra de sigilo, respondeu:"Pode ser."

Bolsa de São Paulo
censura a do Rio

Sáo Paulo e Belo Horizonte — O presidente da Bolsa de
Valores de São Paulo, Fernando Nabuco, censurou ontem à
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro por haver emitido nota
em que considera a CVM (Comissão de Valores Imobiliários)
suspeita para apurar a venda de ações da Companhia Vale
do Rio Doce.

— Náo endosso absolutamente essa posição. Acho que é
uma atitude errada e precipitada. Eu respeito as autorida-
des constituídas, as leis do pais e em hipótese alguma
emitiria uma nota dessas ou levantaria essas suspeitas —
assinalou o Sr Fernando Nabuco.

Papel cumprido
A CVM cumpriu seu papel, conforme se esperava e

demonstrou sua independência e, creio, saiu fortalecida no
episódio", afirmou ontem, em Belo Horizonte, o presidente
da CNBV (Comissão Nacional de Bolsas de Valores) Rui
Lage, ao comentar a divulgação do libelo acusatório do

grocesso 
da CVM sobre a venda de ações da Vale, em que

>ram condenadas as atuações da Bolsa do Rio e da Correto-
ra Ney Carvalho.

O presidente da CNBV não quis opinar sobre o mérito da
decisão que eximiu, por enquanto pelo menos, o Govemo e o
Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, de responsabilidade
pela operação. "Continuo a afirmar, como fiz desde o princi-
pio, que a operação de venda foi Irregular, mas é precisoaguardar a evolução do processo".

O Sr Ruy Lage ressaltou, ainda, que, com a apresenta-
çáo da defesa dos dois atuais acusados—a Bolsa do Rio e a
corretora de seu presidente, Fernando Carvalho—"pode-se
até provar que a culpa é do Govemo".

Mercado futuro
O presidente da Associação das Sociedades Corretoras

de Valores e Câmbio do Estado de São Paulo, Paulo Tieppo,
afirmou ontem que, "embora o mercado futuro da Bolsa do
Rio tenha fortalecido extraordinariamente a entidade, um

, mercado de ações não existe para fortalecer seus participan-
tes e, sim, para promover a capitalização das empresas".

Disse que "no caso brasileiro, como sáo as empresas
privadas nacionais as mais fracas comparativamente às
estatais e às multinacionais, é para elas que o mercado
acionário deve voltar-se, prioritariamente, sob pena de
descumprir seu papel".

Para o presidente da ACESP, "o mercado náo deve ser
reformulado para reduzir os negócios da Bolsa do Rio mas,
sim, para restabelecer, no minimo, um ponto de equilíbrio
entre os mercados de especulação ou de financiamento
(futuro, termo, opções) e o mercado à vista".

EDITAL DE OFERTA PÜL1CA DE COMPRA
DE AÇOES DA NOVO RIO - CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
POR

MULTIPLIC S.A. -EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO
ATRAVÉS DA

LONDON MULTIPLIC S.A. -CORRETORA
DE VALORES

No edital de oferta pública de compra de ações publica-
do ontem neste jornal, onde consta, no item 3.1, a data
de "22.06.80", leia-se 22.07.80; onde se vé, no item 5.1,
a data de 25 de julho, leia-se 24 de julho.

Galvêas afirma que
inflação elevada
afetará investimento

Salvador — O Ministro da
Fazenda, Ernane Galvêas, após
salientar que recessão decorre
da "queda substancial da pro-
dução", afirmou que se for de-
morado o periodo de inflação a
nivel aproximado de 100%, com
a diminuição da margem de lu-
cro das empresas, "isto pode
afetar o nivel dos lnvestimen-
tos, que com o tempo levaria
naturalmente à redução na pro-
duçâo".

O Sr Emane Galvêas, ao dar
peso político à inflação atual
em relação à de 1964, disse que
a inflaçào no Govemo Goulart
foi resultado "de deficiências
na administração e de déficit
no orçamento da União", en-
quanto o processo Inflacionário
atual "tem multo mais a ver
com a frustração das safras, o
montante dos subsídios, os rea-
Justes salariais e os aumentos
do petróleo".
COMO SE CONFIGURA

A permanecer o nivel de infla-
ção acumulada em tomo de
100% com a ocorrência de au-
mentos salariais no mesmo ín-
dice e "o Govemo tendo querealmente manter a politica
monetária apertada, a situação
pode levar as empresas a deml-
tir seus empregados como me-
dida de economia". Porém, sa-
llentou, "se houver queda de
emprego sem queda da produ-
çâo, não se configura recessão".

Na opinião do Sr Emane Gal-
vêas, "uma coisa é Inflação e
outra é recessáo", destacando
que "o fato de que combatemos
a inflação não leva a uma situa-
ção de recessão. Pelo contrário,
se tem verificado nos paises de-
senvolvidos a concomitância
da situaçáo inflaclonária com o
estado de recessáo. E o comba-
te à inflação com a determina-
ção que vem prevalescendo no
Govemo federal, não leva a que
a recessão seja o resultado des-
ta política".

Pelo contrário, se a inflação
atingir permanentemente a fal-
xa de 100% acumulada, "vamos
ter que adotar medidas e va-
mos desencorajar os empresa-
rios e conduzir as empresas pa-
ra uma politica de dispensa de
empregados que no fim pode

resultar em queda da produçáo.
Mas o fato de estarmos contro-
lando a expansão monetária, a
expansão do crédito e utllizan-
do a politica fiscal para retirar o
poder de compra do mercado,
absolutamente náo leva à re-
cessào".

GRADUALISMO

O aumento do petróleo deter-
minado pela maioria dos países
produtores de petróleo, disse o
Ministro Emane Galvêas, vai
obrigar a um prolongamento da
politica de absorção dos custos
com «ajustamentos graduais
dos derivados do petróleo e da
gasolina. O aumento dos gastos
do Brasil, em tomo de US$ 2
milhões diários, vai exigir do
pais o aumento das suas expor-
taçóes.

Entretanto, afirmou o Minis-
tro da Fazenda, "felizmente o
que perdemos em petróleo, ga-
nhamos na redução das taxas
de Juros" na política de equllí-
brio das contas do pais. O lm-
pacto maior deste aumento, se-
gundo ele, flcou transferido pa-
ra o segundo semestre deste
ano, mas a queda dos Investi-
mentos nos Estados Unidos e
Europa reduziu a taxa de juros
da Libor para 0%, salientou,"vale mais para o Brasil de que
o aumento do petróleo".

O Sr Emane Galvêas classifi-
cou de "piada" e "uma forma de
entregar o Brasil à comunidade
financeira internacional" a aná-
Use de especialistas econômi-
cos de que o país terá que recor-
rer ao FMI (Fundo Monetário
Internacional), com uma retra-
çáo dos bancos, para obter em-
préstimos da ordem de 12 bl-
lhôes de dólares para amortiza-
çáo da divida e pagamento de
Juros.

O Sr Emane Galvêas reuniu-
se, ontem, reservadamente,
com empresários na Associa-
çáo Comercial da Bahia e hoje
encerra o 5o Congresso Nacio-
nal de Administração Fazenda-
ria. Antes de viajar a Salvador,
o Ministro da Fazenda partici-
pou de um encontro com a As-
soclação de Bancos Estaduais,
sob a presidência do ex-
Ministro Allsson Paullnelll.

Conde acha inevitável
novo teto de correção

Sào Paulo e Porto Alegre—O
presidente da Federação Brasi-
leira das Associações de Ban-
cos (Febraban), Sr Pedro Con-
de, disse ontem que "a fixação
de um novo limite para a varia-
çáo da correção monetária e da
taxa cambial é Inevitável, pois
o Govemo precisa colocar pre-
ço para dar tranqüilidade.
Além disso, essa fixação é uma
conseqüência natural e acho
que deverá continuar a ser feita
até que consigamos visualizar
um horizonte azul".

Afirmou que a reversão da
espiral Inflacionária também é
inevitável. "Só que isso nâo
tem data marcada. Poderá ser
setembro ou em dezembro. As
medidas adotadas pelo Gover-
no, principalmente o controle
monetário, surtirão resultados
no segundo semestre".

O Sr Pedro Conde disse náo
acreditar que o Govemo venha
a fixar "limites maiores, ou se-
Ja, aplicar desvalorizações su-
periores às previstas na taxa de
câmbio, pois a maxidesvalori-
zaçào de dezembro está sendo
absorvida agora".

Acrescentou que os novos 11-
mltes a serem fixados certa-
mente náo darão folga aos vá-
rios segmentos da economia,

"mas servirão como perspectt-
vas e, dentro do quadro atual,
ter perspectiva é multo impor-
tante".

Existe um componente pslco-
lógico muito importante na for-
mação da Inflação, ela está na
nossa cabeça, e se nós não acre-
ditamos que ela vai declinar,
provavelmente a Inflação náo
cairá mesmo e poderá chegar a
100%, afirmou ontem, em Porto
Alegre, o diretor superinten-
dente do Grupo Pão de Açúcar,
Sr Abilio Dinls.

Acrescentou que a política
econômica do Govemo está
correta e que os empresários
devem acreditar nela, e mostrar
capacidade de mobilização na
defesa de seus Interesses. Des-
tacou que os empresários brasi-
leiros devem participar mais
ativamente no processo de ela-
boração da politica econômica,
e "náo serem apenas agentes
passivos de sua execução."

O Sr Abílio Dinls, um dos
empresários da iniciativa priva-
da que tem assento do Conse-
lho Monetário Nacional, falou
ontem na reunlão-almoço da
ADVB, sobre "os empresários e
sua responsabilidade na politi-
ca econômica".

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARÁ

LICITAÇÃO PÚBLICA
EDITAL N° 01/80-IMÓVEIS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, torna público a
todos os interessados, que receberá até o dia 16 de julho
de 1980, das 9:00 às 10:00 horas, no auditório do prédio
do Centro de Ciências Exatas e Naturais, no Campus
Universitário, proposta para a venda dos seguintes imó-
veis:
a) localizado à Av. Governador José Malcher. n° 1716;

área do terreno 1966,20m2; testada principal
22,00m.l.; profundidade media 89.00 m.l.; área edifi-
cada 1026,90 rn2; preço minimo CrS 12.400.000,00,
valor da caução CrS 372.000.00; entrega imediata

b) localizado a Praça Barão do Rio Branco, n° 93; área do
terreno 1061,00m2; testada principal 21.64m!; tes-
tada secundária 69,67 m.l.; área ediíicada
2254,96m2; preço mínimo de CrS 17.100.000,00,
valor da caução CrS 513.000,00; entrega imediata.

c) localizado à Trav. Campos Sales ns 145, 149, 155,
159, área do terreno 1272.15m2; testada principal
33,00m.l.; testada secundária 38,55 m.l.; área edifica-
da 2325,75 m2; preço mínimo CrS 24.000.000,00;
valor da caução CrS 720.000,00; entrega imediata.

d) localizado à Av. Generalissimo Deodoro, n° 1254, área
do terreno 738,00 m2; testada principal 39.60m.l.;.
testada secundária 20,40 m.l.; área edificada 1250,00
m2; preço mínimo CrS 15.000.000,00; valor da cau-
ção CrS 450.000,00; entrega até o dia 15 de janeiro de
1981.
O Edital completo encontra-se afixado no Escritório

Técnico Administrativo (ETA), no Campus Universitário e
foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará do dia 10
de junho de 1980. Todos os interessados poderão obter
cópia do mesmo, bem como todas as informações
necessárias no endereço acima (ETA). no horário normal
de trabalho, junto à Comissão de Licitações.

Belém, 11 de |unho de 1980.

ARMANDO MARQUES GONÇALVES
Presidente da Comissão

de Licitação

Visto: Prof. Dr. ARACY AMAZONAS BARRETTO
Reitor „
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Falecimentos

Rio de Janeiro

Mauro Barcellos, 68, jornalis-
ta e advogado que integrou o
Conselho da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, condecorado
com a Medalha do Pacificador e
presidente da Financial Admi-
nlstradora S/A. Viúvo de Luzia
Brasil Barcellos, tinha dois fi-
lhos: Mauro Barcellos Filho
(advogado e seu sucessor na
Financial) e Gilda Beatriz Bar-
cellos Junqueira, casada com
Francisco ae Paula de Almeida
N. Junqueira, diplomata. Tinha
ainda os netos: Pedro, André,
Tiago, Gustavo, Ana Luiza,
Fernanda, Beatriz e Francisco
de Paula.

Ronaldo Celano da Costa, 78,
de derrame cerebral, na resi-
dência, em Ipanema. Carioca,
industrial, viúvo de Margareth
Pereira da Costa, tinha uma
filha: Mónica Costa de Azeve-
do, três netos, um bisneto. Será
sepultado às 9h no Cemitério
São João Batista.

Marisete Souza dos Santos,
65, de infarto, no Prontocór. Ca-
rioca, casada com Otto Salgado
dos Santos, morava em Copa-
cabana. Será sepultada às IOh
no Cemitério Sâo João Batista.

Paulo Motta de Farias, 69, de
insuficiência coronariana, no
Hospital São Lucas. Carioca,
comerciante, solteiro, morava
em Copacabana. Será sepulta-
do às 9h no Cemitério São João
Batista.

Ruth Pinheiro Guimarães,
45, de câncer, no Hospital da
Lagoa. Carioca, casada com
Jorge Gala Guimarães, tinha
uma filha: Márcia, morava em
Botafogo. Será sepultada às
IOh no Cemitério São Joào Ba-
tista.

Etelvina Corrêa de Moraes,
66, de parada cardíaca, na resi-
dência, no Centro. Carioca, ti-
nha dois filhos: Luiz e Leonor,
uma neta. Será sepultada às
IOh no Cemitério São Francisco
Xavier.

José Carlos Rodrigues Filho,
30, de infarto, no Prontocór. Ca-
rioca, industriário, casado com
Vânia Lourenco Rodrigues, ti-
nha uma filha: Patrícia, morava
na Tijuca. Será sepultado, às
IOh no Cemitério São Francisco
Xavier.

Arineta Pires de Souza, 59, de
infarto, na Casa de Saúde San-
ta Maria. Carioca, casada com
João Augusto Lemos de Souza,
tinha três filhos: César, Carla e
Conceição, morava em São
Cristóvão. Será sepultada às
12h no Cemitério São Francisco
Xavier.

Rogéria Barbosa Leite, 70, de
parada respiratória, na residên-
cia no Méier. Carioca, era soltei-
ra. Será sepultada às 9h no Ce-
mitério São Francisco Xavier.

Ekeio José Alves, 60, de infar-
to, na residência em Niterói.
Vereador atualmente vincula-
do à legenda do Partido Popu-
lar, obteve seu primeiro manda-
to pelo MDB em 1972, reelegen-
do-se em 1976 e chegando à
presidência da Câmara Munici-
pai de Niterói na legislatura
77/78. Ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira, che-
gou ao posto de major do Exér-
cito. Ingressou na vida pública
em Friburgo, trabalhando na
administração do ex-Prefeito
Amancio de Azevedo (MDB).
Em Niterói, tinha sua base elei-
toral no bairro de São Louren-
ço, onde era conhecido pelo
apelido de Quindim. Casado
com Deolinda Parada Alves, ti-
nha um filho legítimo e dois
adotivos. Será sepultado às IOh
no Cemitério de Munif

Mulher acusa companheiro de a
haver ajudado a matar o filho

Em depoimento que prestou,
ontem à noite, na delegacia de
Paracambi, Erondlna Moura da
Silva afirmou que foi seu com-
panhelro, Maeli de Carvalho,
quem planejou e a ajudou a
executar o assassinio do meni-
no Luciano Rogério. Segundo
Erondina, Maeli tinha medo de
que sua mulher Edinéia Rogé-
rio de Carvalho seqüestrasse o
filho.

Contou que Edinéia, por or-
dem de um juiz, podia ficar com
o filho de 15 em 15 dias, com o
que não concordava Maeli, pois
temia que ela saísse com Lucla-
no. e não mais regressasse. No
domingo, segundo Erondlna, os
dois resolveram eliminar Lucla-
no e sepultá-lo nos fundos da
casa.

COMO FOI

Para não despertar suspeitas,
Maeli levou o fllho à escola e,
quando regressou, o levou para
o quarto e tentou sufocá-lo. Co-
mo Luciano gritasse, Maeli pé-
diu a Erondina que tapasse sua
boca com um pano de prato, o
amarrou e o matou. Durante a
madrugada, abriram a sepultu-
ra e enterraram Luciano.

O delegado José Alberto,
após as declarações de Erondi-
na, disse ter certeza de que ai-
guém a ajudou no crime porque
ela é franzina, e sozinha teria
dificuldade em dominar o me-
nor. Maeli vai ser interrogado
hoje à tarde.

VIVO

Erondina Moura da Silva, de
19 anos, que matou o menino
Luciano Rogério, de oito anos,
fllho de seu companheiro, Maeli
de Carvalho, confessou que o
menino ainda estava vivo
quando ela o sepultou nos fun-
dos do quintal. Erondina con-
tou que matou Luciano porque
Maeli gostava mais do filho do
que dela.

Ao .ser presa ela acusou o
companheiro de tê-la ajudado
no homicídio e está na delega-
cia de Nova Iguaçu por medida
de segurança. Na quarta-feira,
quando foi presa por policiais
da 51" DP, em Paracambi, o
delegado José Alberto foi obri-
gado a pedir reforço à Polícia
Militar por temor de que a po-
pulação linchasse os dois.

GESTANTE
Erondina e Maeli tiveram pri-

sâo preventiva decretada pelo
Juiz Valter Felipe D'Agostinho
e, ontem, voltaram à delegacia
de Paracambi para serem rein-
quiridos. Ela confessou que
acusara o companheiro porque"o amo desesperadamente e
nâo queria que ele ficasse solto
enquanto eu estava presa".

Erondina está no sexto mès
de gestação e, antes de ser leva-
da a Paracambi, foi examinada
em uma casa de saúde.

Maeli de Carvalho, que é
guarda de segurança do INPS,
contou que há nove anos é ca-

vsado com Edinéia Rogério de
Carvalho, de quem está separa-
do há três anos. Luciano era seu
único fllho e, quando Edinéia
abandonou a casa, no bairro de
Lajes, em Paracambi, para ir
viver em companhia de um pri-
mo, passou a cuidar do filho
sozinho.

Enquanto estava trabalhan-
do, o menino ficava na casa de
vizinhos. Ele trabalha no posto
do INPS de Paracambi, o que
facilitava sua ida à casa para
preparar comida. Somente de

Paracambi — Foto de Rubem Bar boto
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Liiciano foi sepultado ontem, com muita gente
revoltada acompanhando o caixão

três em três meses e, às vezes
mais, a máe passava em Para-
cambi para vê-lo.

CIÚME

Há dois anos, conheceu Eron-
dina, quando cursava o supleti-
vo num colégio em Paracambi.
Explicou Maeli que desde o ini-
cio a mulher passou a nutrir por
ele um ciúme doentio. Como
Luciano estava crescendo e
precisava de alguém em casa,
resolveu levar Erondina para
morar em sua companhia, do
que se arrependeu logo, pois a
mulher passou também a ter
ciúmes do filho.

Contou o guarda que Erondi-
na por qualquer motivo o casti-
gava e demonstrava ódio quan-
do ele saía com o menino para
passear. A situação piorou
quando Erondina ficou grávida
e começou a dizer que seu filho,
quando nascesse, não teria tan-
to carinho do pai como Lu-
ciano.

DISCUSSÃO

No domingo, ele saiu para vi-
sitar uns amigos e, quando re-
gressou, na hora do almoço, Lu-
ciano queixou-se de que tinha
sido espancado por Erondina.
Os dois discutiram e ele, des-
controlado, esbofeteou a mu-
lher e ameaçou abandoná-la
tão logo a criança nascesse.
Erondina, segundo Maeli, com-
pletamente fora de si, olhou pa-
ra Luciano e gritou "isso não
vai ficar assim".

Na terça-feira, como de costu-
me, ele chegou em casa às
17h30m e encontrou Erondina
chorando. A mulher lhe disse
que Luciano estava desapareci-
do desde as 15h. Os dois saíram
e procuraram o menino em vá-
rios lugares, até que, cerca das
22h, foram à delegacia. Quando
davam informações ao detetive
Mariano, Erondina levantou a
suspeita de qué a mãe do meni-
no poderia tê-lo seqüestrado.

No dia seguinte, os dois foram
levados à presença do Juiz Vál-
ter Felipe D'Agostinho, que
mandou prender Edinéia em
Petrópolis, onde ela reside. Ela

chegou ao Foro às llh30m e,
durante uma hora, foi interro-
gada pelo Juiz, conseguindo
provar que nada tinha com o
desaparecimento do filho.

O CRIME

Maeli voltou à delegacia com
Erondina, e dois policiais foram
à sua casa, onde examinaram
alguns poços. Como nada foi
encontrado, um dos policiais
pediu a Maeli que voltasse com
ele à delegacia para registrar a
queixa. Uma hora depois, um
vizinho do casal chegava à dele-
gacia para comunicar que
Erondina matara o menino e o
sepultara nos fundos do
quintal.

O vizinho pediu à polícia que
tomasse providências urgentes
porque várias pessoas estavam
ameaçando linchar Erondina.
Quando os policiais chegaram,
a mulher estava trancada na
casa e o corpo de Luciano na
varanda dos fundos.

Em seu depoimento, disse
Erondina que, na terça-feira,
quando o menino regressou da
escola, ela esperou que Marli
voltasse ao trabalho para ma-
tar Luciano. Ela o chamou ao
quarto e disse que iam brincar
de mocinho. Conseguiu amar-
rar suas mãos e seus braços
com cordas e, com um pano de
prato, o sufocou até ele des-
maiar.

Logo depois, foi aos fundos do
quintal, abriu uma sepultura,
arrastou o menino e, ao jogá-lo
no buraco, percebeu que ele
ainda estava vivo. Deu-lhe, en-
tão, um golpe de enxada nas
costas. Na quarta-feira, ela o
desenterrou, retirou as cordas e
o pano de sua boca, com a in-
tenção de sepultá-lo em outro
local do quintal. Foi vista pelo
vizinho, que a denunciou.

Ontem, às 12h, quando o cor-
po do menino saiu da casa do
ex-Prefeito da Cidade Hélio
Ferreira, na Rua Júlio Ferreira,
67, cerca de 300 pessoas, revol-
tadas, acompanharam a pé o
cortejo" numa distância de
quase três quilômetros até o
Cemitério de Nossa Senhora da
Conceição, no alto de um
morro.

Menina pede
justiça a
Figueiredo

Iara de Sousa Paulino, mãe
do estudante José de Sousa
Paulino, de 15 anos, seqüestra-
do e assassinado no dia 20 de
maio, por um tenente, um cabo
e um informante do 15° BPM,
em Duque de Caxias, encaml-
nhou ontem à Presidência da
República uma carta assinada
por sua filha EUana Cristina
Paulino, de 16 anos, na qual ela
pede justiça ao General João
Figueiredo.

Na carta, EUana Cristina, in-
forma que seu pai, José Pauli-
no, foi também assassinado pe-
Ia policia, no dia 19 de novem-
bro de 1974, e que até hoje ne-
nhuma providência foi tomada
para a apuração do crime.

AMEAÇAS

Lembra que, no caso do estu*
dante José de Sousa Paulino, o
Tenente Francisco de Paula da
Costa, o cabo Antônio Batista,
o Zé Paraíba e o Informante
Luis Pica-Pau estiveram, na
mesma noite do crime, na casa
do ourives Humberto de Jesus,
para seqüestrá-lo. O carro do
oficial, um Volkswagen, teve a
placa OX-9673 anotada pelo
sindico do prédio, Obede Fer-
relra. Posteriormente, o carro
seria visto no seqüestro do es-
tudante.

A certa altura da carta a jo-
vem informa: "O delegado Jony
Siqueira, da delegacia de Du-
que de Caxias, agiu correta-
mente na apuração dos fatos.
Os assassinos de meu Irmão
foram identificados e dois deles
apontados como sendo um te-
nente e um cabo do 15° BPM.
Há Justiça em nosso Brasil, Sr
Presidente? Ou a Justiça, Sr
Presidente, existe apenas para
os ricos? Primeiro foi meu pai e,
agora, foi meu irmão. Amanhã,
poderá ser minha mãe. Sei, Sr
Presidente, que sua família já
foi injustiçada. O senhor é um
homem bom e justo. Imploro de
joelhos, em meu nome e em
nome da minha família, para
que sejam tomadas providèn-
cias para que os policiais que
mataram meu irmão náo esca-
pem ao peso da lei, da mesma
forma como escaparam os poli-
ciais que mataram meu pai".

Inquérito
sobre INPS
é concluído

Foi enviado à Procuradoria
do INPS o inquérito que a Poli-
cia Federal concluiu sobre o
envolvimento do presidente do
Sindicato dos Empregados em
Farmácias do Rio de Janeiro.
Geraldo Rufino Araújo, como
um dos responsáveis pela frau-
de contra a Previdência Social.
Ele foi preso em flagrante, no
dia 8 do mês passado, mas, de-
pois, libertado sob fiança. .

Apesar de ele ter negado tudo
em seu depoimento — a policiaencontrou vários carnes, cartei-
ras de trabalho e fichas do
INPS—a Polícia Federal consi-
derou a situação do presidentedo sindicato "bastante embara-
cosa". Ele foi preso portandodocumentos exclusivos do
INPS, até mesmo papéis já
preenchidos e assinados pelosinteressados.
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Umo área bronco, quo w estende sobre o Oceano
Atlântico, do litoral da África à Venezuela, indica nebulosi-
dade e chuvas associadas à zona de convergência intertropi-
cal. Umo parte do Nordeste brasileiro aparece também
encoberto por área branca, o que indico nebulosidade e
chuvos associadas a uma área de instabilidade.

Aindo sob'e o Oceono Atlântico, umo arca bronco que
cobre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e parte do Argentira
indica a posição da frente fria aue se enecn-ra no R'0 Grande
do Sul, incluindo o Uruguai e p'ovocondo chuvos cm toda a
área. Sobre o Argentino, uma tonaiidcde cinza, móis claro,
indica que a massa de ar polar — que dom.no praticamente

todo o pois — es'o com temperaturas baixas, provocando
declínio no Sul do continente.

Transmitidas em infra-vermelho, ai imagens da
tatuí** moltorologico SMS lóo rtctbidai diariamin'»
polo IniirMo Nacional do Poiqultai Eipaclaii (IN-
Pt/CNPq), tm Séo Joio doi Campo», Sâo Paulo. A>
áreas brancas indicam temperaturas baixas e as áreas
escuras indicam temperaturas elevadas. Conhecendo-se
as temperaturas das áreas brancas e das áreas escuras-
,pode-se, com uma escola cromotíco, determinar a
temperatura do superfície da Terra, das massas da ar e
do topo das nuvens.

NO RIO O AAAR A LUA
Parcialmente nublado a nublado. Tem-
peratura estável. Ventos. Es'e a Nofe
fracos a moderados. Máximo, 31-5,
Bangu; mínima, 18 2, Alto da Boa-
visto.

O SOL
Nas;er
Ocaso.

0.6h
I7h

A CHUVA
PRECIPITAÇÃO (mm)

Rro/Nileroi — Picnma' 0 2lu8m' I
2m e ISh3lm/ 0 3. Ba..amar
0.9h37m/ 0.2m c 22h0 9m/ 0-im
Angia dos Reis - Prearpai 0 IhÜ.-lm
1.2™ e !3h.l0m' I 3m Baixar-mor
0.9h37m/0.lm e 221-17m' CUm.
Cabo Frio Pfcnmai 0.2hl5m/1 2rr
e I5til7m/ l.2in. Baixa.mar
0 <>h0 4rr.' Olmo 2!h36m' 0.4m.

Temperaturas:
Dontmtobaia*. 21.(
Fòradabafíai 21.C
W«r: Colmo
Corrente leste para Sul

ULTIMAS 24 HORAS
ACUMULADA ESTE MÊS
NORWAl MENSAL
ACUMULADA ESTE ANO
NORMAL AN UAL

00
103
43 2

306.4
1075 8 £sfe o. Norte fracos a moderados

OS VENTOS

a
NOVA CRESCENTE.
12.6 20/6

CHtIA MINGUANTE
266 57

NOS ESTADOS
Amoionas - - Nublado o encoberto com chuvos esparsas no
Norte. Demais regiões claro a parcialmente nubíado, Tempe-
ratuia estável. Máx. 31.7; mín. 25. Roraima/Amapá
Nublada a en:oborto com chuvas esparsas. lemperatura,
estável. Máx. 30,6. mín. 23. Pará Parcialmente nublado a
nublado com chuvas esparsas to Litoral hoj dr) Amazonas,,
Demais regiões, chio a parciolmenle nublado. Temperatura
estável. Men. 31.2; mm 22. Rondônia — Claro a fxnoot-.
mento nublado, remperaiuro estável. Máx. 32.6. min. 18,2.
Piauí/Maranhão - Parcialmente nublado a nublado na.
Litoral. Demais regiões, claro a parcialmente nublado. lem-
peratura estável. Max. 29,1; mín 25. Ceará/RGN Parcial-,
menle nublado a nublado. Chuvas é-Sparsas no litoral.
Temperatura estável. Má*. 30; mfn. 21,2 Paraíba/Pcrnam-.
buco * Parcialmente nublado a nublado com chuvos no
Litoral e Zona da Mata. No interior, cloro a parca!mente,
nublado Temperatura estável. Máx. 27,4; min 20.3. Ala-'
goas/Sergipe — Parcialmente nublado a nublado con\
chuvas no Litoral. Demais regiões, claro a parciolmenle
nublado. Temperatura estovel, Máx. 28,2. mín. 23.4. Bahia

- Nublado a encoberto com chuvas esparsas no Litoral e
Vale do São Francisco. Demais regiões, clero a parcialmente,
nublado. Temperatura estável. Máx. 26; min 22. Mato
Grosso - Ciaro a parcialmente nublado lemfwa'una,
estável, Máx, 33,-t. mín, 19. Moto Grosso do Sul -
Parcialmente nublado u nublado com pancadas esparsas no.
Sul. Temperatura em declínio. Máx. 22; min. 17. Goiás
Claro o parcialmente nublado. lemperatura estável Máx,,
30; min 15,3. Brasilia - Claro a parcialmente nublado.
Temperotura estável Má* 25,6, mm. 13.2. EspíritoSanto -
Parciolmenle nublado a nublado Possi .-ei instabilidade no
periodo. Temperatura estável. Máx, 29.-1; min 22,6. São
Paulo - Nublado a encoberto com chuvas o Oeste e Sudeste
do estado. Demais regiões, nublado. lemperatura estável.
Máx. 25; min. 16.5. Santa Catarina -Instável com chuva se*
tiovoadas esparsas. Temperatura em declínio. Máx, 22,3;
mín. 16,3. Paraná — Nublado a Norte. Demais regiões,
instável com chuvas c trovexidas esparsas. Temperatura ern,
ligeiro declínio. Máx, 29,6; rnln. 17,3 Rio Grande do Sul
Instável com chuvas. Icmpeiaiurc em declínio. Max. 19;
min. 16,4

ANALISE SINOTICA DO MAPA 00 INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA Frenle l"a tio Moral Nordeste lienle Iria
no Atlântico, penetrando como frente quente no Rio Grande
do Sul. Anticiclpne subtropical com centro estimado de
I0WMB localizado em 204S/35°W Anticiclone r»l*>r com
centro de 1025MB no Sul da Argentina,
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Amsterdam. 21, nublodo Atenas, 34,cloro, Beirul. 29,cloroj
Belgrado. 27, claro. Berlin. 20. claro; Bogotá, 18, chuvoso;
Bruxelas, 27, claroj Buenos Aires. 13, chuvoso. Chicago, 23,
claro; Genebra, 25. duro, Jerusalém, 31. claro. Lima, 21.
nublado; Lisboa, 22, cloro, Londres, 21, nublado, Las
Angeles, 26, cloro, Madrid, 26, chuvoso, México D.F., 26,
claro, Miami. 30, chuvoso. Montreal. 13, nublado. Moscou,
29, nublado, Nova Iorque, 19, claro; Paris. 23, nublado,
Roma, 25, claro. San Francisco, 16 nublado; Tókio. 27, claro»

Estados

Diva Sanson Martins, 59. de
atropelamento, era Curitiba.
Médica, nascida em Salvador
(BA), transferiu-se para o Para-
ná em 1931, onde se formou, em
1947, na Faculdade de Mediei-
na da Universidade Federal do
Paraná. Trabalhava no Hospi-
tal Moisés Pacionick e na Santa
Casa de Misericórdia, onde de-
senvolvia um trabalho de assis-
tência medica em diversas fave-
las da Capital paranaense. Ca-
sada com o médico Rubens da
Silva Martins, morou em Irati e
Francisco Beltrão. Tinha sete
filhos: Yuri, Ronaldo, Elizabe-
te, Suely, Tais, Priscila e Rudy.

Cyril Smith, 64, de colapso,
em Londres. Era vice-
presidente executivo da Reu-

,ters North American Equip-
¦ ment Manufacturing and Tech-

nical Resecarch Company, on-' de começou a trabalhar com 18
anos e permaneceu em ativida-
de durante 46 anos. Especiali-

. zou-se em assuntos econômicos
e em 1956 passou a gerente dos
serviços econômicos para, em
1972, se tornar responsável pela
cobertura na América do Norte,

; com especialização em comuni-
cações técnicas. Chegou à vice-
presidente em 1974.

AVISOS RELIGIOSOS

JOSÉ ROBERTO OE
CASTRO BARRETO LIMA

(MISSA DE 7° DIA)

Aos amigos e parentes, que quiserem, por carinho e
amizade, homenagear JOSÉ ROBERTO BARRETO, sua
mulher, mãe, sogro, irmãos e cunhados, mandam rezar
uma missa de muita ternura e saudade, no dia 14-06-80 às
11.00 horas na Igreja da Pequena Cruzada na Lagoa. A Av.

Epitácio Pessoa n° 4.866.

t
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NEWTQN KUNES OE CARVALHO
(FALECIMENTO)

t 

Maria Celeste, Luiz Alberto, esposa e filhos, Paulo Rober-
to, esposa e filhas, Newton e esposa, Eulina Carvalho e
filhos, esposas, filhos, noras, netos, mãe e irmãos,
participam o seu falecimento, ocorrido ontem em Tereso-
polis, e convidam para o sepultamento hoje, às 12 horas,

saindo o féretro da Capela "H" do Cemitério de Sào Francisco
Xavier (Caju) paia a mesmj necrópole. (P

CARLOS BERI JÚNIOR

t 

Maria Eugenia, Ana Maria, Elza Maria, genros, netos e bisnetos,
comunicam o falecimento de seu pranteado esposo, pai, sogro,
avô e bisavô, consternados com infausto acontecimento agra-

decem pelas manifestações recebidas. (P

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GENERAL

t
CARLOS BERENHAUSER JÚNIOR

A Berenhauser S/A Engenharia, Consultoria e Projetos e Berenhauser
Consultores Técnicos Ltda., registram com extremo pezar o falecimento de
seu fundador e presidente Seus Colaboradores consternados com infausto
acontecimento, agradecem pelas manifestações recebidas. (P

MARGARIDA MARIA
VIEIRA PINHEIRO

(FALECIMENTO)

t 

Filhos, irmãos, genro, nora e netos, comuni-
cam o falecimento de sua inesquecível MAR-

•GARIDA, e convidam para o seu sepultamento
e realizar-se hoje, sexta-feira, às 10 horas,

saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 1 para
o Cemitério de São João Batista. (P

NAIR FARIA DE OLIVEIRA
(MISSA DE V DIA)

tAíla 

e Alair Oliveira Gomes, Clirian Alquéres,
Haroldo Alquéres, Senhora e filhos agradecem
as manifestações de solidariedade recebidas e
convidam para a missa em sufrágio da alma de

sua amada TIA NINA, a celebrar-se na Igreja N. S. da
Paz, Ipanema, no dia 14, sábado, às 10 hs.

JOSÉ ANTÔNIO MENEZES DA SILVA
(FALECIMENTO)

t 

Representações Criciúma Ltda. por seu sócio,
corretores e funcionários comunica o faleci,-
mento de seu sócio e grande amigo — JOSÉ
ANTÔNIO MENEZES DA SILVA — e convida

seus amigos e clientes para o seu sepultamento
hoje, às 11 horas, saindo o féretro da Capela "C" do
Cemitério do Catumbi para a mesma necrópole. (P

RODRIGO
BICALHO CHACEL

AGRADECIMENTO

tMag 

Bicalho e família, impossibilitadas de
agradecer pessoalmente a todos que com sua
amizade, companhia e solidariedade, ajuda-
ram-lhes a enfrentar a perda do seu querido

filho, irmão e amigo, RODRIGO, vêm desta forma
expressar sua profunda gratidão.

ARMANDO ALMEIDA
(MISSA 7° DIA)

tEtienne 

Ennes Almeida, Henrique de Saules,
Senhora, Filhos e Netos, Armando Almeida
Filho, Senhora e Filhos convidam parentes e
amigos para a missa de sétimo dia a ser

celebrada por alma de seu querido esposo, pai,
sogro, avô e bisavô, às 11:30 hs, de segunda-feira,
dia 16 de Junho, na Igreja de Santa Rita de Cássia,
Rua Visconde Inhaúma.

GENERAL LAURO
ALVES PINTO

(1° ANIVERSÁRIO)

tLais 

Guimarães Alves Pinto, filhos, netos e
cunhadas convidam demais parentes e ami-
gos para a missa da saudade, que será ceie-
Brada na Igreja da Irmandade da Sta. Cruz dos

Militares, na R. 1o de Março, sábado, dia 14, às
10:30 hs.

Dr. PEDRO PAULO
PAES DE CARVALHO

(MISSA DE 7* DIA)

t 

Maria Carlota Paes de Carvalho. Jorge Paes de Carvalho e
familia, Miguel Paes de Carvalho e familia, Fernando Paes
de Carvalho e família, Gabriel Paes de Carvalho e família,
Mario Multedo e familia, Antônio Paes de Carvalho e.
familia e Coaraci Nunes Filho e familia sensibilizados

agradecem aos que os confortaram durante o sepultamento de
seu amado e inesquecível marido, pai, sogro, avó e bisavô e
convidam para a missa de 7C dia a ser celebrada na próxima
segunda-feira, dia 16, às 1830 horas, na Igreja da Santíssima
Trindade, à Rua Senador Vergueiro, 141. (P

Delegado não
fala sobre
caso Marli

"Sou como o filósofo Sócra-
tes. Só sei que nada sei" —
disse, ontem o delegado Elpidio
Tavares da Silva Filho, da
54a.DP, em Belford Roxo, ao se
recusar em fazer comentários
sobre o caso Marli. Embora afir-
masse que, através dos jornais,
soube que três dos acusados da
morte de Paulo Pereira Soares
Filho negaram o crime, ele se
mostrou indiferente.. "O caso,
agora, está na Justiça" — con-
cluiu.

Ele, o delegado Milton da
Costa e militares do 20° BPM,
de Mesquita, foram os policiais
que, após a transferência do
delegado Geraldo Amim
Chaim, apresentaram, no dia 9
do mès passado, o PM Jairo
Pedro dos Santos Filho, João
Batista Gomes, Joáo Gomes de
Amorim Filho e Moisés Luis da
Silva como assassinos de Pau-
lo, irmão de Marli. Os quatro,
na ocasião, confessaram o cri-
me, mas Marli disse ter feito o
reconhecimento sob coação.

NINGUÉM FALA

O delegado Milton da Costa e
o titular da 54a.DP, mas está de
férias. Além de seu substituto,
delegado Elpidio. os demais po-
liciais náo quiseram comentar
os depoimentos dos quatro aeu-
sados, no sumário de culpa, ao
Juiz Oscar Martins Silvares Fi-
lho, da 4a.Vara Criminal de No-
va Iguaçu, na quarta-feira.

Exceto o soldado PM Jairo
Pedro dos Santos Filho, que
confessou o crime, inocentou e
acusou os demais em seu depoi-
mento, os três outros acusados
negaram, dizendo que foram
obrigados a assumir a autoria
do assassinio a pedido de poli-
ciais.

RANA COSAC
(FALECIMENTO)

tSua 

mãe Jamile Cosac, seus filhos Helen e Demetrio, seus irmãos Nazir,
Nazira, Mustafa e Renê e demais parentes cumprem o doloroso dever de
participar o falecimento de nossa querida RANA COSAC, e convidam
parentes e amigos para o seu sepultamento a realizar-se hoje, dia 13 de

junho de 1980, no Cemitério de São João Batista, saindo o féretro às 10 horas da
Capela Real Grandeza n°2 para a mesma necrópole. (P
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Mauro Barcellos, 68, jomalis-

ta e advogado que integrou o
Conselho da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, condecorado
com a Medalha do Pacificador e
presidente da Financial Admi-
nlstradora S/A. Viúvo de Luzia
Brazil Barcellos, tinha dois Q-
lhos: Mauro Barcellos Filho
(advogado e seu sucessor na
Financial) e Gilda Beatriz Bar-
cellos Junqueira, casada com
Francisco de Paula de Almeida
N. Junqueira, diplomata. Tinha
ainda os netos: Pedro, André,
Tiago, Gustavo, Ana Luiza,
Fernanda, Beatriz e Francisco
de Paula.

Ronaldo Cel ano da Costa, 78,
de derrame cerebral, na resi-
dència, em Ipanema. Carioca,
industrial, viúvo de Margareth
Pereira da Costa, tinha uma
filha: Mônica Costa de Azeve-
do, três netos, um bisneto. Será
sepultado às 9h no Cemitério
São João Batista.

Marisete Souza dos Santos,
65, de infarto, no Prontocór. Ca-
rioca, casada com Otto Salgado
dos Santos, morava em Copa-
cabana. Serã sepultada às lOh
no Cemitério São João Batista.

Paulo Motta de Farias, 69, de
insuficiência coronariana, no
Hospital São Lucas. Carioca,
comerciante, solteiro, morava
em Copacabana. Será sepulta-
do às 9h no Cemitério São João

. Batista.
Ruth Pinheiro Guimarães,

45, de câncer, no Hospital da
Lagoa. Carioca, casada com
Jorge Gaia Guimarães, tinha
uma filha: Márcia, morava em
Botafogo. Será sepultada às
lOh no Cemitério São Joào Ba-
tista.

Etelvina Corrêa de Moraes,
66, de parada cardíaca, na resi-
dència, no Centro. Carioca, ti-
nha dois fllhos: Luiz e Leonor,
uma neta. Será sepultada às
lOh no Cemitério São Francisco
Xavier.

José Carlos Rodrigues Filho,
30, de Infarto, no Prontocór. Ca-
rioca, industriário, casado com
Vânia Lourenço Rodrigues, ti-
nha uma filha: Patrícia, morava
na Tijuca. Será sepultado, às
lOh no Cemitério Sâo Francisco
Xavier.

Arineta Pires de Souza, 59, de
infarto, na Casa de Saúde San-
ta Maria. Carioca, casada com
João Augusto Lemos de Souza,
tinha três filhos: César, Carla e
Conceição, morava em São
Cristóvão. Será sepultada às
12h no Cemitério São Francisco
Xavier.

Rogéria Barbosa Leite, 70, de
parada respiratória, na residén-
cia no Méier. Carioca, era soltei-
ra. Será sepultada às 9h no Ce-
mitério São Francisco Xavier.

Ekeio José Alves, 60, de infar-
to, na residência em Niterói
Vereador atualmente vincula-
do à legenda do Partido Popu-
lar, obteve seu primeiro manda-
to pelo MDB em 1972, reelegen-
do-se em 1976 e chegando à
presidência da Câmara Munici-
pai de Niterói na legislatura
77/78. Ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira, che-
gou ao posto de major do Exér-
cito. Ingressou na vida pública
em Friburgo, trabalhando na
administração do ex-Prefeito
Amancio de Azevedo (MDB).
Em Niterói, tinha sua base elei-
toral no bairro de Sáo Louren-
ço, onde era conhecido pelo
apelido de Quindim. Casado
com Deolinda Parada Alves, ti-
nha um filho legitimo e dois
adotivos, Será sepultado às lOh
no Cemitério de Mnnif

Mulher acusa companheiro de a
haver ajudado a matar o filho

Em depoimento que prestou,
ontem à noite, na delegacia de
Paracambi, Erondlna Moura da
Silva afirmou que foi seu com-
panheiro, Maeu de Carvalho,
quem planejou e a ajudou a
executar o assassínio do mem-
no Luciano Rogério, Segundo
Erondina, Maeli tinha medo de
que sua mulher Edinéla Rogé-
rio de Carvalho seqüestrasse o
filho.

Contou que Edinéla, por or-
dem de um juiz, podia ficar com
o filho de 15 em 15 dias, com o
que náo concordava Maeli, pois
temia que ela saísse com Lucia-
no e náo mais regressasse. No
domingo, segundo Erondina, os
dois resolveram eliminar Lucia-
no e sepultá-lo nos fundos da
casa. i 

'

COMO FOI

Para não despertar suspeitas,
Maeli levou o filho à escola e,
quando regressou, o levou para
o quarto e tentou sufocá-lo. Co-
mo Luciano gritasse, Maeli pe-
diu a Erondina que tapasse sua
boca com um pano de prato, o
amarrou e o matou. Durante a
madrugada, abriram a sepultu-
ra e enterraram Luciano.

O delegado José Alberto,
após as declarações de Erondi-
na, disse ter certeza de que ai-
guém a ajudou no crime porque
ela é franzina, e sozinha teria
dificuldade em dominar o me-
nor. Maeli vai ser interrogado
hoje à tarde.

VIVO

Erondina Moura da Silva, de
19 anos, que matou o menino
Luciano Rogério, de oito anos,
filho de seu companheiro, Maeli
de Carvalho, confessou que o
menino ainda estava vivo
quando ela o sepultou nos fun-
dos do quintal. Erondina con-
tou que matou Luciano porque
Maeli gostava mais do filho do
que dela.

Ao ser presa ela acusou o
companheiro de tê-la ajudado
no homicídio e está na delega-
cia de Nova Iguaçu por medida
de segurança. Na quarta-feira,
quando foi presa por policiais
da 51a DP, em Paracambi, o
delegado José Alberto foi obri-
gado a pedir reforço à Polícia
Militar por temor de que a po-
pulação linchasse os dois,

GESTANTE
Erondina e Maeli tiveram pri-

são preventiva decretada pelo
Juiz Valter Felipe D'Agostinho
e, ontem, voltaram à delegacia
de Paracambi para serem reta-
quiridos. Ela confessou que
acusara o companheiro porque"o amo desesperadamente e
não queria que ele ficasse solto
enquanto eu estava presa".

Erondina está no sexto mês
de gestação e, antes de ser leva-
da a Paracambi, foi examinada
em uma casa de saúde.

Maeli de Carvalho, que é
guarda de segurança do INPS,
contou que há nove anos é ca-
sado com Edinéla Rogério de
Carvalho, de quem está separa-
do há três anos. Luciano era seu
único filho e, quando Edinéla .
abandonou a casa, no bairro de
Lajes, em Paracambi, para ir
viver em companhia de um pri-
mo, passou a cuidar do filho
sozinho.

Enquanto estava trabalhan-
do, o menino ficava na casa de
vizinhos. Ele trabalha no posto
do INPS de Paracambi, o que
facilitava sua ida à casa para
preparar comida. Somente de

Paracambi — Foto áa Rub*m Barbou
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Luciano foi sepultado ontem, com muita gente
revoltada acompanhando o caixão

três em três meses e, às vezes
mais, a máe passava em Para-
cambi para vê-lo.

CIÜME

Há dois anos, conheceu Eron-
dina, quando cursava o supleti-
vo num colégio em Paracambi.
Explicou Maeli que desde o ini-
cio a mulher passou a nutrir por
ele um ciúme doentio. Como
Luciano estava crescendo e
precisava de alguém em casa,
resolveu levar Erondina para
morar em sua companhia, do
que se arrependeu logo, pois a
mulher passou também a ter
ciúmes do filho.

Contou o guarda que Erondi-
na por qualquer motivo o castl-
gava e demonstrava ódio quan-
do ele saía com o menino para
passear. A situação piorou
quando Erondina ficou grávida
e começou a dizer que seu filho,
quando nascesse, nào teria tan-
to carinho do pai como Lu-
ciano.

DISCUSSÃO

No domingo, ele saiu para vi-
sitar uns amigos e, quando re-
gressou, na hora do almoço, Lu-
ciano queixou-se de que tinha
sido espancado por Erondina.
Os dois discutiram e ele, des-
controlado, esbofeteou a mu-
lher e ameaçou abandoná-la
tâo logo a criança nascesse.
Erondina, segundo Maeli, com-
pletamente fora de si, olhou pa-
ra Luciano e gritou "isso nào
vai ficar assim".

Na terça-feira, como de costu-
me, ele chegou em casa às
17h30m e encontrou Erondina
chorando. A mulher lhe disse
que Luciano estava desapareci-
do desde as 15h. Os dois saíram
e procuraram o menino em vá-
rios lugares, até que, cerca das
22h, foram à delegacia. Quando
davam informações ao detetive
Mariano, Erondina levantou a
suspeita de que a mãe do meni-
no poderia tê-lo seqüestrado.

No dia seguinte, os dois foram
levados à presença do Juiz Vál-
ter Felipe D'Agostinho, que
mandou prender Edinéla em
Petrópolis, onde ela reside. Ela

chegou ao Foro às llh30m e,
durante uma hora, foi interro-
gada pelo Juiz, conseguindo
provar que nada tinha com o
desaparecimento do filho.

O CRIME

Maeli voltou à delegacia com
Erondina, e dois policiais foram
à sua casa, onde examinaram
alguns poços. Como nada foi
encontrado, um dos policiais
pediu a Maeli que voltasse com
ele à delegacia para registrar a
queixa.'Uma hora depois, um
vizinho do casal chegava à dele-
gacia para comunicar que
Erondina matara o menino e o
sepultara nos fundos do
quintal.

O vizinho pediu à polícia que
tomasse providências urgentes
porque várias pessoas estavam
ameaçando linchar Erondina.
Quando os policiais chegaram,
a mulher estava trancada na
casa e o corpo de Luciano na
varanda dos fundos.

Em seu depoimento, disse
Erondina que, na terça-feira,
quando o menino regressou da
escola, ela esperou que Marli
voltasse ao trabalho para ma-
tar Luciano. Ela o chamou ao
quarto e disse que iam brincar
de mocinho. Conseguiu amar-
rar suas mãos e seus braços
com cordas e, com um pano de
prato, o sufocou até ele des-
maiar.

Logo depois, foi aos fundos do
quintal, abriu uma sepultura,
arrastou o menino e, ao jogá-lo
no buraco, percebeu que ele
ainda estava vivo. Deu-lhe, en-
táo, um golpe de enxada nas
costas. Na quarta-feira, ela o
desenterrou, retirou as cordas e
o pano de sua boca, com a in-
tenção de sepultá-lo em outro
local do quintal. Foi vista pelo
vizinho, que a denunciou.

Ontem, às 12h, quando o cor-
po do menino saiu da casa do
ex-Prefeito da Cidade Hélio
Ferreira, na Rua Júlio Ferreira,
67, cerca de 300 pessoas, revol-
tadas, acompanharam a pé o
cortejo" numa distância de
quase três quilômetros até o
Cemitério de Nossa Senhora da
Conceição, no alto de um
morro.

Menina pede
justiça a
Figueiredo

Iara de Sousa Paulino, máe
do estudante José de Sousa
Paulino, de 15 anos, seqüestra-
do e assassinado no dia 20 de
maio, por um tenente, um cabo
e um informante do 15° BPM,
em Duque de Caxias, encami-
nhou ontem à Presidência da
República uma carta assinada
por sua fllha Eliana Cristina
Paulino, de 16 anos, na qual ela
pede Justiça ao General João
Figueiredo.

Na carta, Eliana Cristina, in-
forma que seu pai, José Paull-
no, foi também assassinado pe-
Ia policia, no dia 19 de novem-
bro de 1974, e que até hoje ne-
nhuma providência foi tomada
para a apuração do crime.

AMEAÇAS

Lembra que, no caso do estu-
dante José de Sousa Paulino, o
Tenente Francisco de Paula da
Costa, o cabo Antônio Batista,
o Zé Paraiba e o informante
Luis Pica-Pau estiveram, na
mesma noite do crime, na casa
do ourives Humberto de Jesus,
para seqüestrá-lo. O carro do
oficial, um Volkswagen, teve a
placa OX-9673 anotada pelo
sindico do prédio, Obede Fer-
reira. Posteriormente, o carro
seria visto no seqüestro do es-
tudante.

A certa altura da carta a Jo-
vem informa: "O delegado Jony
Siqueira, da delegacia de Du-
que de Caxias, agiu correta-
mente na apuração dos fatos.
Os assassinos de meu irmão
foram identificados e dois deles
apontados como sendo um te-
nente e um cabo do 15° BPM.
Há Justiça em nosso Brasil, Sr
Presidente? Ou a Justiça, Sr
Presidente, existe apenas para
os ricos? Primeiro foi meu pai e,
agora, foi meu irmão. Amanha,
poderá ser minha màe. Sei, Sr
Presidente, que sua familia já
foi injustiçada. O senhor é um
homem bom e justo. Imploro de
joelhos, em meu nome e em
nome da minha família, para
que sejam tomadas providèn-
cias para que os policiais que
mataram meu irmão não esca-
pem ao peso da lei, da mesma
forma como escaparam os poli-
ciais que mataram meu pai".

Estudante
é baleado
na Barra

O estudante Cláudio Portu-
gal Ruopp, de 17 anos, está
internado em estado grave no
Hospital Miguel Couto, com um
tiro na barriga, desfechado on-
tem à noite pelo vigilante Cláu-
dio Olegário Rangel, no conjun-
to residencial Atlântico Sul, na
Avenida Sernambetiba, na Bar-
ra da Tijuca. O agressor fugiu, e
os moradores chegaram a ini-
ciar uma tentativa de lincha-
mento contra os outros vigilan-
tes, todos da firma Agents.

Na 16* DP, o fiscal de vigilan-
cia Daniel de Jesus Cerqueira,
disse que o estudante o atirou
na lagoa situada nos fundos do
conjunto quando foi impedido
de andar de pedalinho junto
com um amigo. Revoltado.
Cláudio deu-lhe um tiro. O me-
nor, que está no Centro de Tra-
tamento Intensivo do HMC, é
filho de Jean Ruopp e reside no
apartamento 603, bloco 3 (Pru-
dente de Morais),
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Uma área branco, que sa estende wbre o Oceano
Atlântico, do litoral da África ò Venezuela, indica nebulosi-
dade e chuvas associadas à zona de convergência jntertròpl-
cal. Uma parle do Nordeste brasileiro aparece também
encoberta por área branca, o que indico nebulosidade e
chuvas associadas a uma área de instabilidade.

Ainda sobre o Oceano Atlântico, uma área branco que
cobre o Rio Grande do Sul, o Uruguai e parte do Argentina
indico o posição da frente fria que se encontra no Rio Grande
do Sul, incluindo o Uruguai e provocando chuvos em 'oda a
área. Sobre a Argentino, uma tonalidade cinza, mais claro,
indica que a massa de ar polar — que domina praticamente

todo o país — esto com temperaturas baixas, provocando
declínio no Sui do continente.

Transmitidos em infra-verme lho, ai imogens do
tatélit» meteorológico SMS láo recebida» diariamente
pelo Imtüuto Nacional de Petquiiai hpodali (IN-
Pi/CNPq), em São José dos Campos, São Paulo, As
áreas brancas indicam temperaturas baixas e as áreas
escuras indicam temperaturas elevodai. Conhecendo-»»
as temperaturas das áreas brancas e das áreas escuras-
,pode-se, com uma escalo cromotico determinar a
temperatura da superfície da Terra, dos massas de ar e
do topo dos nuvens.

NO RIO OMAR A LUA
Parcialmente nublado a nublado. Tem-
peratura estável. Ventos: Este o Norte
fracos a moderados. Máximo, 31 5,
Bangu.- minimo, 18,2, Alto da Boa-
visto.

O SOL
Nascer,-
Oeaso.

0 6ll3lrri
I7h15m

A CHUVA

Rio/Niterói — Preomor 0 2h48nv I
2m s I5h3lm/ 0 3. Baha-mar
C 9h37m. 0 2mn 22h0.9m/ O-lm
Angra dos Reis Preamar 0.11,0 -lm'

I 2m e !3h40m/ I 3m Bai.cr.m-_,
0.9h37rn. Olin. 22l.l7rn, 0-lm
Cabo Frio Prr.cimnr0 2hl5m.12m
e I5hl7n). I.2m. Ba,«a.mor
0.9h0.4m/ O.lm e 2lh36m. 0.,-lm

Temperoturos:
Donlrodabaio; 210
FÒradabarro: 21.0,
Mar Calmf>
Corrente Leste paro SjI

OS VENTOS
Este a None fracos a moderodos.

PRECIPITAÇÃO (mm)
ÚlTIMAS 24 HORAS 0 0
ACUMULADAESIEMÉS 10 3
NORMAIMENSAL 43 2
ACUMULA0AESTEANO 308.4
NORMAIANUAI 1075 8

NOS ESTADOS
Amazonas — Nublado a encoberto :om chuvas esparsas no
Norte. Demais regiões claro a parcialmente nublodo. tampe*
ratura estável Máx. 3!.7, min 25 Roraima/A mapa
Nublado a encoberto com chuvas espanai. lemperaturq
eitável. Máx, 30.6. mín, 23. Pará Parcialmentenubladoa
nublado com chuvas esporsas no Liicral f-o/ do Amazonas,
Demais regiões claro a parciolmenle nublodo lemperatura
estavul Max. 31,2. mín, 22 Rondônia - Cloro a parcial,
mento nublado Femperatura estável. Móx 32,6; mtn 18,2
PiaufMaranhào Parcialmente nublado ? nublado nq
Litoral. Demais regiões, claro a parcialmente nublado, fom
pcraluro eslàvel. Má.. 29.1; min 25 Cearà/RGN Parcial-,
mento nublodo a nublado. Chuvas esparsa?, no Litoral.
Temperatura estável. Máx. 30. mín 21.2. Paroibo/Pernam-.
buco — Parcialmente nublado a nublodo com chuvas no
Litoral e Zona da Mata. No Interior, claro a parcialmente.
nublado. Temperatura estável Máx, 27,J; min. 20.3. Ala-
goas/Sergipe - - Parcialmente nublado a nublado com
chuvas no Litoral. Demais regiões, claro a parcialmente
nublado. Temperatura estável. Máx. 2Ô.2. min 23 -I Bahia
— Nublodo a encoberto com chuvas esparsas no Litoral e
Vale do Sào Francisco. Demais regiões, claro a parcialmente,
nublado. Temperatura estável. Mo». 26; min. 22. Mato
Grosso — Ciaro a parcialmente nublodo, lomperaturci
estável. Máx. 33.4; mín. 19 Mato Grosso do Sul
Parcialmente nublado o nublada com pancadas esparsas no.
Sul. Temperatura em declínio Máx 22, min 17. Goiás -
Claro a pcucinlmente nublado Temperatura estável Max,
30. mín. 15,3 Brasília — Claro a parcialmente nublado.
Temperatura estável. Má* 25,6;mín, 1 3.2. Espírito Santo -.
Parcialmente nublado a nublado Possuel inslabilidade no
periodo. Temperatura estável. Má* 29..1; min 22,6 Sào,
Paulo - Nublado aencoberto com chuvas a Oeste fe Sudeste
do estado. Demais regiões, nublado. Temperatura estável,
Max. 25; min 16,5. SantaCatarina - Instável com chuvoso
trovoados esparsas, femperatura em declínio. Máx. 22,3;
min. 16,3. Paraná — Nublodo a None. Demais regiões,
instável com chuvas e tiovoadai esparsas Temperatura erri
ligeiro declínio. Móx. 29,á; min. 17.3. Rio Grande do Sul
Instável com chuvas, lemperatura em declínio. Máx. 19;
mín. 16,4,

PJOVA CRESCENTE
12.6 20/6

D
CHEIA MINGUANTE
28/6 5/7

***** í^. iwl pB^-f—-s, fi<J
if.ro
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ANALISE SINOTICA DO MAPA DO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA Frenle fna no lnoral Nordeile. Fronin (na
no Atlântico, penetrando como frente quente no Rio Grande
do Sul. Anticiclone subtropical com ceniro estimado do
1019MB localizado cm 20"S;35CW Anticiclone polar com
centro de 1025MB no Sul do Argentina

NO MUNDO
Amiterdam. 21, nublodo. Alenas 34, clnro, Beirul. 29. clnro;
Belgrado. 27, claro; Berlin, 20. claro, Bogotá, 18, chuvoso;
Bruxelas, 27. claro. Buenos Aires, I 3. chuvoso, Chicago, 23,
claro. Genebra, 25. claro, Jerusalém, 31, claro. Lima, 21,
nublado, Lisboa, 22. claro, Londres, 21, nublado, Los
Angeles. 26, cloro. Madrid, 26. chuvoso; México DF.. 26.
rimo; Miami, 30, chuvoso, Montreal 13, nublado: Moscou,
29. nublado, Nova Iorque. 19, claro, Paris, 23, nublado;
Roma. 25, cloro; San Francisco, 16. nublado;Toldo, 27, clomt

Estados

Diva Sanson Martins, 59, de
atropelamento, em Curitiba.
Médica, nascida em Salvador
(BA), transferiu-se para o Para-
ná em 1931, onde se formou, em
1917, na Faculdade de Mediei-
na da Universidade Federal do
Paraná. Trabalhava no Hospi-
tal Moisés Pacionlck e na Santa
Casa de Misericórdia, onde de-
senvolvia um trabalho de assis-
tència médica em diversas fave-
las da Capital paranaense. Ca-
sada com o médico Rubens da
Silva Martins, morou em Irati e
Francisco Beltrão. Tinha sete
fllhos: Yuri, Ronaldo, Elizabe-
te, Suely, Tais, Priscila e Rudy.

Cyril Smith, 64, de colapso,
em Londres. Era vice-
presidente executivo da Reu-
ters North American Equip-
ment Manufacturlng and Tech-
nical Resecarch Company, on-
de começou a trabalhar com 18
anos e permaneceu em ativida-
de durante 46 anos. Especial!-
zou-se em assuntos econômicos
e em 1956 passou a gerente dos
serviços econômicos para, em
1972, se tornar responsável pela
cobertura na América do Norte,
com especialização em comuni-
cações técnicas. Chegou à vice-
presidente em 1974.

Janlim X,
da Saudade^

Amar é ser
previdente.

-FMirERIO PAROUF

Intormaçòes e Vendas
R Sào Jose, 90 19 andar Rio Tels 221-7677/332-0377

AVISOS RELIGIOSOS

JOSÉ ROBERTO DE
CASTRO BARRETO LIMA

(MISSA DE 7' DIA)

tAos 

amigos e parentes, que quiserem, por carinho e
amizade, homenagear JOSÉ ROBERTO BARRETO, sua
mulher, mãe, sogro, irmãos e cunhados, mandam rezar
uma missa de muita ternura e saudade, nodia 14-06-80 às
11:00 horas na Igreja da Pequena Cruzada na Lagoa. A Av.

Epitácio Pessoa n° 4.866.

NEWTON NUNES DE CARVALHO
(FALECIMENTO)

t 

Maria Celeste, Luiz Alberto, esposa e filhos, Paulo Rober-
to, esposa e filhas, Newton e esposa, Eulina Carvalho e
filhos, esposas, filhos, noras, netos, mãe e irmãos,
participam o seu falecimento, ocorrido ontem em Teresó-
polis, e convidam para o sepultamento hoje. às 12 horas,

saindo o féretro da Capela "H" do Cemitério de São Francisco
Xavier (Caju) para a mesma necrópole. (P

CARLOS BERENHAUSER JÚNIOR

t 

Maria Eugenia, Ana Maria, Elza Maria, genros, netos e bisnetos,
comunicam o íalecimento de seu pranteado esposo, pai, sogro,
avô e bisavô, consternados com infausto acontecimento agra-

decem pelas manifestações recebidas. (P

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GENERAL

t
CARLOS BERENHAUSER JÚNIOR

A Berenhauser S/A Engenharia, Consultoria e Projetos e Berenhauser
Consultores Técnicos Ltda., registram com extremo pezar o falecimento de
seu fundador e presidente. Seus Colaboradores consternados com infausto
acontecimento, agradecem pelas manifestações recebidas. (P

AAARGARIDA AAARIA
VIEIRA PINHEIRO

(FALECIMENTO)

t 

Filhos, irmãos, genro, nora e netos, comuni-
cam o falecimento de sua inesquecível MAR-
GARIDA, e convidam para o seu sepultamento
e realizar-se hoje, sexta-feira, às 10 horas,

saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 1 para
o Cemitério de São João Batista. (P

NAIR FARIA DE OLIVEIRA
(MISSA DE 7° OIA)

tAíla 

e Alair Oliveira Gomes, Clirian Alquéres,
Haroldo Alquéres, Senhora e filhos agradecem
as manifestações de solidariedade recebidas e
convidam para a missa em sufrágio da alma de

sua amada TIA NINA, a celebrar-se na Igreja N. S. da
Paz, Ipanema, no dia 14, sábado, às 10 hs.

JOSÉ ANTÔNIO MENEZES DA SILVA
(FALECIMENTO)

t 

Representações Criciúma Ltda. por seu sócio,
corretores e funcionários comunica o faleci,-
mento de seu sócio e grande amigo — JOSÉ
ANTÔNIO MENEZES DA SILVA — e convida

seus amigos e clientes para o seu sepultamento
hoje, às 11 horas, saindo o féretro da Capela "C" do
Cemitério do Catumbí para a mesma necrópole. (P

RODRIGO
BICALHO CHACEL

AGRADECIMENTO

tMag 

Bicalho e família, impossibilitadas de
agradecer pessoalmente a todos que com sua
amizade, companhia e solidariedade, ajuda-
ram-lhes a enfrentar a perda do seu querido

filho, irmão e amigo, RODRIGO, vêm desta forma
expressar sua profunda gratidão.

ARAAANDO ALMEIDA
(MISSA 7" DIA)

t 

Etienne Ennes Almeida, Henrique de Saules,
Senhora, Filhos e Netos, Armando Almeida
Filho, Senhora e Filhos convidam parentes e
amigos para a missa de sétimo dia a ser

celebrada por alma de seu -querido esposo, pai,
sogro, avô e bisavô, às 11:30 hs, de segunda-feira,
dia 16 de Junho, na Igreja de Santa Rita de Cássia,
Rua Visconde Inhaúma.

GENERAL LAURO
ALVES PINTO

(1° ANIVERSÁRIO)

tLais 

Guimarães Alves Pinto, filhos, netos e
cunhadas convidam demais parentes e ami-
gos para a missa da saudade, que será ceie-
brada na Igreja da Irmandade da Sta. Cruz dos

Militares, na R. 1o de Março, sábado, dia 14, às
10:30 hs.

Dr. PEDRO PAULO
PAES DE CARVALHO

(MISSA DE 7* OIA)

t 

Maria Carlota Paes de Carvalho, Jorge Paes de Carvalho e
familia Miguel Paes de Carvalho e familia, Fernando Paes
de Carvalho e família, Gabriel Paes de Carvalho e família.
Mano Multedo e família, Antônio Paes de Carvalho e.
familia e Coaraci Nunes Filho e família sensibilizados

agradecem aos que os confortaram durante o sepultamento de
seu amado e inesquecível marido, pai, sogro, avô e bisavó e
convidam para a missa de 7o dia a ser celebrada na próxima
segunda-feira, dia 16, às 18:30 horas, na Igreja da Santíssima
Trindade, à Rua Senador Vergueiro, 141. (P

Delegado não
fala sobre
caso Marli

"Sou como o filósofo Sócra-
tes. Só sei que nada sei" —
disse, ontem o delegado Elpfdio
Tavares da Silva Filho, da
54a.DP, em Belford Roxo, ao se
recusar em fazer comentários
sobre o caso Marli. Embora afir-
masse que, através dos jornais,
soube que três dos acusados da
morte de Paulo Pereira Soares
Filho negaram o crime, ele se
mostrou indiferente. "O caso,
agora, está na Justiça" — con-
cluiu.

Ele, o delegado Milton da
Costa e militares do 20° BPM,
de Mesquita, foram os policiais
que, após a transferência do
delegado Geraldo Amim
Chaim, apresentaram, no dia 9
do mês passado, o PM Jairo
Pedro dos Santos Filho, Joáo
Batista Gomes, Joáo Gomes de
Amorim Filho e Moisés Luís da
Silva como assassinos de Pau-
lo, irmáo de Marli. Os quatro,
na ocasião, confessaram o cri-
me, mas Marli disse ter feito o
reconhecimento sob coação.

NINGUÉM FALA

O delegado Milton da Costa é
o titular da Ma.DP, mas está de
férias. Além de seu substituto,
delegado Elpídio, os demais po-
lidais não quiseram comentar
os depoimentos dos quatro acu-
sados, no sumário de culpa, ao
Juiz Oscar Martins Silvares Fi-
lho, da 4a.Vara Criminal de No-
va Iguaçu, na quarta-feira.

Exceto o soldado PM Jairo
Pedro dos Santos Filho, que
confessou o crime, inocentou e
acusou os demais em seu depoi-
mento, os três outros acusados
negaram, dizendo que foram
obrigados a assumir a autoria
do assassínio a pedido de poli-
ciais.

RANA COSAC
(FALECIMENTO)

tSua 

mãe Jamile Cosac, seus filhos Helen e Demetrio, seus irmãos Nazi.,
Nazira, Mustafá e Renê e demais parentes cumprem o doloroso dever de
participar o falecimento de nossa querida RANA COSAC, e convidam
parentes e amigos para o seu sepultamento a realizar-se hoje, dia 13 de

junho de 1980, no Cemitério de São João Batista, saindo o féretro às 10 horas da
Capela Real Grandeza n° 2 para a mesma necrópole. (p
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Quiet Run apronta I
suave para correr
o GP de domingo

fotot da JtHé Camilo da Silva

Quiet Run, por Cry To Run
em La Maravilha, inscrito no
Grande Prêmio João Borges
Filho, treinado por Alcides
Morales, antecipou o seu
apronto para aquela Impor-
tante carreira de domingo,
tendo assinalado lm06s para
os 1 mil metros, na direção de
Adail Oliveira. O apronto foi
muito fácil, o que parece indi-
car que o defensor do Haras
Santa Ana do Rio Grande
está em forma.

OUTROS APRONTOS

Miss Encerramento (F. Pe-
reira) e Hamari (J. Garcia),
ambas treinadas por A. Or-
ciuoli, não foram exigidas nos
seus aprontos finais, tendo
passado a reta final de galope
largo, somente para manter a
forma.

Danaraby (J. M. Silva)
agradou muito ao marcar 37s
para a reta de 600 metros,
sempre pelo caminho mais
longo. Trazia reservas visi-
veis esta defensora do Haras
João Jabour ao cruzar o
disco.

Estearol (J. M. Silva), o pro-
vável favorito da terceira car-
reira de amanhã, agradou
bastante com seus 56s para
os 800 metros, fazendo sem-
pre o percurso pelo centro da
pista, em um verdadeiro meio
correr.

Dépia (J. L. Marins) sur-
preendeu com 37s4/5 para os
600 metros sem fazer muita
força na reta final, com so-
bras.

Ainda para correr os cita-
dos 2 mil metros, o cavalo

Degalliun não aprontou e vai
ao páreo com duas partidas
de 1 mil metros: a primeira,
de lm04s e a segunda de
lm03s, multo fácil.

Continente (W. Costa) fez os
800 metros em 53s sem lm-
pressionar multo, embora
nunca tenha sido exigido no
percurso.

Mabaiba (J. J. Silva) não
aprontou, tendo galopado
largo na reta final.

Fim de Papo (J. M. Silva),
agradou muito com 45s3/5 pa-
ra os 700 metros, sempre pelo
centro da pista. Trazia re-
servas.

Piing (F.Pereira), foi um
dos destaques da manhã de
ontem para correr o quinto
páreo de amanhã, com a ex-
celente marca de 43s/5 para
os 700 metros, e menos de 13s
para os 200 metrôs finais. Es-
te pensionista do treinador A.
Orciuoli mostrou melhoras
visíveis neste floreto.

Up Royal (A.Oliveira) veio
com facilidade da seta dos
600 metros e fechou a floreio
em 38s., com sobras.

Quenoir (A. Oliveira)
aprontou no regime de parti-
da curta e passou os 360 me-
tros em 23s, sem dar tudo. Foi
visivelmente poupado pelo
jóquei.

Long Life (J.M.Silva), não
foi exigido em 53s para os 800
metros.

Escudo Real (J.M.Silva)
deu galope largo nos 700 me-
tros e marcou 46s, correndo
muito.

Politme (G.Alves), também
não foi nunca apurada e mos-
trou ostentar bao forma com
38s para os 600 metros.
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Montarias oficiais
para amanhã na Gávea

V PAREO — ài llh.OO — 1.300 meiro»
Crí 68.000.00 (GRAMA) Kg.

1 — 1 Sarça Ardente J.Gueiro: 56
" Duinlia A Abreu 57

. 1— 1 tiirA. Ramoi 56" TanófiaG.H. Alnusida 56
¦• Taceira A. Oliveira lllllllltlllllll 10 57

3—3 VivilaJ.Ricordo 57
A AHstaretloG, Meneses 56,

4—5 Min Encerramento F. Pereira 57
i " Homori Jua.Gotcia 56

6 ArpistoJ.M.Silva 57

2 Sesmo, G. Alves 2
• 3 Falante, A. Barbosa 3

" Brigond. J.Pinlo 9
"A Greenness, W. Costo 4
A Micliel.G. Meneses 10
6 2éLuÍ2,J.MallD 6

-7 Fancier.O. Ricardo 7
Impartiol,J.M.Silvo.: 8
Gelola.F.Carlos II

2o PAREO — oi 14h.30 — 1.300 melros
CrS 78.000,00 (GRAMA) Io DUPLA EXA-,
TA
1—I BioletteC.Valgas  I

2 Wellcome P. Pereiro 2
S—3 HoppyClimoxG.AIviíi 3

Raramente A. Oliveúa 4
Greal CinderellaR. Süva .... 5

S--6 Full Girl J.Pinlo 6
BflIeGrilfeG.Mpneses 7

Xandcquinlia J.Oueitor 8
4-9 UstionG.F.Almeida 9

10 Danaraby J.M.Silva 10
11 Umo J. Malta 11

7» PAREO— àsl7hOO
78.000,00(GRAMA)
I —I EíceISmoke.J.M.Silvo....

2 GfCotCondusion.R.Silva
2- 3 Ura.GF. Almeida

1.300 melros CrS
Kg.

vo  1
2
3

Kg.
5ó
55
56
56
55.

BfCZilianRoie, J.F- Fraga 4
3--5 Ussage.J.Pinlo 5

ExdtingGlrl, F. Estevei 6
Edanka.A. Romoâ 7

4—-8 Zarina,F.Pereira 8
BplisUrMis.C. Morgodo 9

10 JesscJane.F.Silvo 10
11 Biubr-lo. G. Mpimi-s II

3o PAREO —ás 15h.OO —2.000 melros
CrS 69.600,00 (GRAMA) Kg.
1-1 Estearol J. M S.lvo  57
2-2 Sadalgia J. Mendes  .18
3-3 Amazorv?meJ,Ricardo  54

4 Degallium J.Gfu^iroz  51.
4-5 ZucorylG F. Almeida  54

6 Pithecampthus A.Oliveira... 58

4° PÁREO — Ás 15h30 — 1.000 melros CrS
85.000,00 (GRAMA) PROVA ESPECIAL Kg.
1-1 Quenoir.A.Oliveira  59

2 lyyupins,J.M.Silvo  53
2—3 tielony. A. Ramos  53

4 Shikyn,G. F.Almeida  53,
3—5 Monlchenol.R. Macedo  48

" GiandCanyon.J. Malla  51
6 Valericio,F. Esleves  54,

4—7 JamüStown.J, Ricardo  53
8 LHAbner.J.Queiro:  56

5o PÁREO —Ás 16h00 —1.300 melros CrS
68.000.00 (GRAMA) Kg.
1—I Contadora.W.Cosia 57

2 Mabaiba.J.M Silva 57
2—3 0-ishingGol.R.Freire 57

4 AlrGouloise.J Ricardo 57
3—5 Prímarero.J.Queiroz 57

GuoúLa. J Pinto 57
Mondonti.G.F. Almeida 57

4-8 FrouleinErika.J M-jlla 57
9 Piing.F.Pereira - ... 57

10 Arnaporá.G.Meneses 10 5/

8° PAREO —às 17h30m — 1.500 melros
CrS78 000,00(AREIA) Kg.
I —I Cra^uaió.J. Malta 1 54

2 Rcadside.J Ricardo 2 56
2-3 BlitAiiog.G. Meneses 3 56.

4 Lagos. P. Cardoso 4 56
3--5 M-°nilmo'nta'nt.G.F. Almeida 5 56

Kalmandu,J.R.Silvo 6 56
Favorecido. Jua. Garcia 7 56

4-8 Ups-I.A.ÜIiv.-iia 8 56
9 Kazan, W.Gorir,alve» 9 56

10 En Armes, F.Esle-vtfS 10 56

9° PAREO—As I8h00 —1.100 melros-
CrS78.OO0,00(AREIA)
l-l GrosJeu.U Meireles..

2 Dorlge.R. Silva
2—3 Brenlano D. Neio

Gabbler.R, Frtite..

Kg.
55
55
55

3-4 hpacoSidetal. A.Souza  4 55
Fino licito, t? Martído..
Buggy,F.Esteves

4—7 Lyn;,LGon;c:lvri
UpRoyal.J M Silva..
Bizorro.G. Meneses..

56
56
55
55
56

10° PAREO— Asl8h30-
CrS 48.000.00 (AREIA)
EXATA—VAR.

1 — 1 Snow Fate, J. Gorcio

— 3°

.. 1
2 Royalmo, j. Esteves  2

2—3 Kalok.A.Soi/.-o..
Baroness,F.Esteves...
Inhaco.M. G Santos..

6° PAREO—As I6h30 —1.300 melros CrS
5B.0OO,0O(AREIA)2° DUPLA-EXATA Kg.
1—1 RedVamp.F.Pereira  I 57

Lança-Perfume tem
fácil vitória na
terceira prova

¦1" PÁREO
Yf-lS Big Skiddy, J. Ricardo
¦2o Ix, J. M. Silva
Vencedor (7) 2,80. Dupla (34)
•2,10. Placès (7) 1,50 (5) 1,20.
Tempo, lm01s2/5. Treinador,
Roberto Nahid.

2o PÁREO
Io Cahill, J. Ricardo
2o Argozol, H. Vasconcellos
Vencedor (5) 4,90. Dupla (34)
2,80. Placès (5) 3,10 (8) 8,40.
Tempo, 120sl/5. Treinador,
W. Penellas. Dupla exata (05-
08) Cr$ 141,10.

3o PÁREO
Io Lança-Perfume, J. M. Silva
2o Bagdan, F. Pereira¦ Vencedor (3) 6,20. Dupla (23)
5,70. Placès (3) 2,00 (4) 1,40.
Tempo, 2ml4s. Treinador,
Sílvio Morales.

4o PÁREO
Io Tuareg, W. Costa
2o Cam L" Antony, W. Qon-
çalves
Vencedor (3) 4,20. Dupla (24)

. 2,90. Placès (3) 2,00 (10) 1,40.
Tempo, ImOSs. Treinador, A.

i Á- Silva.

K» PAREO
- Io Dalbion. A. Souza
. 2o Guitarrista, A. Oliveira
. Vencedor (2) 4.60. Dupla (12)

; 3,20. Placès (2) 2,30 (3) 1,40.

Quiet Run (A.Oliveira) aprontou ontem antecipadamente para o GP João Borges Filho e agradou

• 1.300 melros —
DUPLA-,

Kg.
58
57
55
54
53

3-6 BabyGItl.E.Marinho  6 55
" 

Bagloir.A Ferreira  II 56
7 ReiSodol.G F Almeidq  7 57

4-8 DonAugust, F.Carlos  8 58
9 bliro.H CunhoP  9 58

10 Armênio.G Alves  10 56
11 Salsolilo.C. Xavier  12 55

Tempo, lmlôs. Treinador, J.
T. Ferrão. Dupla exata (02-03)
Cr$ 14,00.

6o PÁREO
Io Itaperuçu, J. M. Silva
2o Ox-Tail, F. Pereira
Vencedor (5) 3,70. Dupla (13)
2,10. Placès (5) 1,10 (2) 1,00.
Tempo, lm08s2/5. Treinador,
Paulo Morgado.

7o PÁREO

Io Rua Alegre, R. Silva
2" Meluza, J. M. Silva
Vencedor (8) 7,10. Dupla (24)
5,50. Placès (8) 2,60 (4) 1,30.
Tempo, lm03s. Treinador,
Francisco Abreu.

8o PÁREO

Io Ballistic, R. Freire
2o Dignio, J. Ricardo
Vencedor (6) 3,60. Dupla (24)
3,90. Placès (6) 2,00 (3) 2,10.
Tempo. Im09s. Treinador, Al-
cides Morales.

9o PÁREO

Io Mister Carlos, G. Meneses
2o Panzito, G. Alves
Vencedor (4) 3.90. Dupla (23)
3.50. Placès (4) 2.30 (9) 1.70.
Tempo, lm22s. Treinador, W.
G. Oliveira. Dupla exata (04-
09) CrS 9.30. Movimento geral
CrS 16 milhòes 210 mil.

No belo Chantilly, o Prix
du Jockey Club da surpresa

Paris — Toda a aristocrática e emocio-
nante beleza do campo de corridas nos
antigos domínios dos Princes de Conde,
em Chantilly, que faz com que todos que
lá compareçam dêem um tocante e nos-
tálgico mergulho em um, ao mesmo tem-
po, feérico e delicado passado, esteve
ébíouissante no último domingo, exata-
mente o dia de sua festa máxima com a
disputa do tradicional e importantíssimo
Prix du Jockey Club (Grupo I), o Derby
francês.

Um sol de primavera e uma agradável
temperatura foram os contrapontos per-
feitos para o grande acontecimento que
levou a Chantilly um imenso número de
afiecionados das courses, conseguindo
brilhantemente rivalizar, em termos de
presença de celebridades e socialités,
com a flnalissima de Roland Garros em
que Borg, fria e metodicamente, derrotou
seu rival, Vitas Gerulaitis. E, em meio à
enorme vibração, o delicioso bosque, o
suntuoso chateau das grandes écuries e a
irretocável grama do mais belo hipódro-
mo do mundo, certamente, viveram um
dia comme il fallait.

Infelizmente, ao contrário de Roland
Garros, onde a vitória de Borg, o melhor,
veio coroar a absoluta correção técnica
do grande torneio parisiense, o Prix du
Jockey Club teve resultado surpreendeu-
te, confirmando que realmente-estamos
diante de uma geração pouco feliz. Mas,
malgré tout, a journée foi exemplar e,
além do Jockey Club, mais duas provas
de Grupo faziam parte da interessantíssi-
ma programação organizada pela Socie-
té d'Encouragement des Courses en
France, o Prix Jean Prat II (Grupo II),
para produtos de três anos, em 1 mil 800
metros, e o Prix de Royaumont (Grupo
111), em 2 mil 100 metros, para potrancas
de três anos.

Sucesso e fracasso

Apesar do resultado inesperado mas,
ao mesmo tempo coerente em relação a
uma turma em eterna e proustiana pro-
cura de uma qualidade sempre escondi-
da, a disputa do Prix du Jockey Club de
1980 não deixou de ser émouvante. E o
sensacional feito do inglês Willie Carson
levando ao vencedor um dos maiores
outsiders da carreira, Policeman (River-
man em Indianápolis, por Barbare), uma
criação de M. Tinsley.foi. talvez, o toque
definitivo e sensacional da tarde. Master
Willie (quem sabe o runner-up de Henbit,
em Epsom, não é uma mais do que justa
homenagem ao jóquei de Her Majesty?),
em apenas cinco dias, repetindo o mara-
vultoso feito de Johnstonc em 1950 (com
Goleador, Asména e Scratch), foi o herói
do Derby Stakes (Grupo II, com o citado
Henbit: do Oaks Stakes (Grupo I), com
Bireme, uma filha do esplêndido derby-
winner Grundy, e finalmente do Prix du
Jockey Club, com o potro treinado por
Charles Millbank.

Deixemos, no entanto, o brilho de Mas-
ter Willie de lado e encaremos a triste
realidade de uma geração onde a dança
de nomes dominadores dos principais
clássicos seletivos foi a grande tônica.
Dos quatro primeiros colocados, apenas
o segundo e o terceiro haviam vencido
qualquer das poules anteriores ao Jockey
Club. Shakapour (Kalmoun em Shamin,
por Le Haar), de Son Altesse Aga Khan, o
ocupante do premier accessit, havia ga-
nho o Prix de Guiche (Grupo III) e sido
quatro, em bela, mas tardia, atropelada
no Prix Hocquqrt (Grupo II). Domingo,
voltou a mostrar que a presença de Le
Haar como avó materno permite que ele
vá muito bem à clássica distância por
excelência, uma distância demasiada-
mente longa para seu pai que, após le-
vantar a Poule d'Essai des Poulains
(Grupo De o Prix Lupin (Grupo 1), sentiu
enormemente o aumento do percurso fra-
cassando neste mesmo Prix du Jockey
Club. entáo dominado por Roí Lear. Diga-
se de passagem que seu esforço tia ligne
droite de Chantilly foi mais do que ex-
pressivo. parecendo ser realmente dos
potros mais interessantes desta geração,
pelos menos um dos poucos que podem
ser chamados de confirmadores. Provi-
dential iRun The Gantlct em Prudent
Girl. por Primera). uma criação de B. H.
Firestone. ganhador do Prix Gréffulhe
(Grupo III) c segundo no citado Hócquart
(Grupo II), foi, igualmente, um bom ter-
ceiro. nào chegando propriamente a de-

cepcionar (pelos menos, chegou bem co-
locado!), terminando três corpos atrás do
conduzido de Yves Saint-Martin. Porém,
é bom registrar, este descedente de Ribot
jamais deu a impressão de vir poder
lutar pela vitória. Mesmo nào tendo sido
propriamente decepcionante, sua perfor-
mance no Jockey Club, aliada a sua
derrota no Hócquart, mostrou que, pelo
menos até agora, está bastante abaixo da
altíssima estima que François Boutin, seu
entraineur, tinha (c ainda parece) por
ele.

Ora, um placar, assim, não deixa de
causar tristeza no público mais interessa-
do. Os vencedores do Prix Hócquart, Mot
d'Or (Rheingold em Miss Manon, por Bon
Mot), de Monsieur Jacques Wertheimer, e
do Prix Lupin, Belgio (Djakao em Tosta,
por Timour), tiveram atuações apagadís-
simas. O filho do ganhador do Prix de
VArc de Triomphe de 1973 chegou em
modesto e inexpressivo sexto lugar, em
luta com Tom's Serenade (Tom Rolfe em
Gay Serenade, por Royal Serenade), de
Nelson Bunker Hunt, invicto em duas
instigantes apresentações e, pour cause,
cheio de admiradores, este, sim, em per-
formance das mais interessantes, tendo
em vista sua inexperiência clássica. Já a
decepção caiisada por Belgio foi bem
maior. Afinal, um vencedor de Lupin ter-
minar, longinquamente, em um incarac-
terístico décimo lugar, é algo que não
pode deixar de ser lamentado. E pensar
que, em 1978 e 1979, Acamas e Top Ville
realizaram o double Lupin-Jockey Club!
Que diferença!

Policeman, o derby winner francês de
1980, até o Jockey Club, embora houvesse
corrido honrosamente no Guinche de
Shakapour, quando foi, por sinal, ampla-
mente batido por este filho de Kalamoun,
ao chegar em terceiro, jamais tinha dado
qualquer impressão mais significativa. A
total modéstia de seu turf record anterior
faz com que este seu triunfo tenha que ser
considerado como um dos mais surpre-
nants do pós-guerra no Jockey Club. E, o
mais incrível, é que ele venceu com intei-
ra facilidade, tendo assumido a primeira
colocação na altura das grandes écuries
e abordado a ligne droite como um indis-
cuiivel vencedor. A pergunta, agora, é em
relação ao futuro comportamento classi-
co deste filho do ótimo Riverman fa jour-
née de domingo foi particularmente feliz
para este Never Bend, pois um outro
produto seu, o dois anos Samer, emBien-
venue, pelo brasileiro Emerson, de Mah-
moud Fustok, venceu com autoridade, o
páreo de abertura, o Prix d'Escoville).
Todos esperam sinceramente, embora
poucos realmente acreditem, que, pelo
menos, o Jockey Club de 1980 tenha servi-
do como palco para a revelação de um
corredor tardio, mas bom.

Duas belas corridas

O Prix Jean Prat II reuniu, também,
campo dos mais seletivos. Afinal, inseri-
tos estavam o ganhador da Poute d'Essai
des Poulains (Grupo I) e terceiro no Lu-
pin, In Fijar (Bold Commander em Apa-
che Queen, por Marshall At Arms), de
Mahmoud Fustok, e o visitante, inglês
Night Alert (Nijinsky em Moment of
Truth, por Matador), terceiro nas contur-
bodas Two Thousand Guineas (Grupo I),
de Newmarket, e ganhador do Gladness
Stakes (Grupo III), de Robert Sangster. E
o descendente do grande Northern Dan-
cer, sob a direção de Sir Lester Piggott,
repetindo o êxito de Dom Racine em 1978,
foi o ganhador. In Fijar correu apafente-
mente menos pois chegou em quarto. Na
realidade, porém, foi um final extrema-
mente disputado, pois Night Alert livrou,
após luta, pescoço sobre Ruscelli (Vai de
VOrne em Coy Maid, por Habitat), conflr-
mando uma mais do que apreciável evo-
lução, que deixou a igual distância The
Expatriate (Exbury em Mitinka, por
Prince Bio), vindo de simpática corrida
no Prix La Force (Grupo lll), de Nemr,
que livrem menos de meio corpo sobre o
defensor de Mahmoud Fustok.

Luth Music (Mon Fils em Music Lover,
por Luthier),foi a ganhadora firme dos 2
mil 100 metros do Royaumont. Suas es-
coltantes mais próximas foram As You
Desire Me (Kalamoun em Royal Saint,
por Saint Crespin), em notável esforço
final sob a direção de Saint-Martin (uma
journée de segundos lugares pois foi
igualmente o piloto de Ruscelli), e Exacti-
ly So (Caro em Exactitude, por Exburyi.

Cânter

O reprodutor Hiberntan
Blues que estava servindo no
Haras Larissa foi transferido
para a Rio Grande Agro Pas-
toril.

Ornarello que está Inscrito
esta semana no melhor páreo
de Cidade Jardim e também no
melhor páreo da Gávea, teve o
seu pedido de entrada oficial!-
zado ontem pela manhã para a
cochelra do treinador Antônio
Pinto da Silva.

O veloz Tuyupins que está
inscrito no quarto páreo de
amanhã na Gávea, nào será
apresentado.

Sunset foi novamente trans-
ferido no dia 11 para a farda de
Fazenda Mondesir, segundo bo-
letim do Stud Book Brasileiro,
com sede no Hipódromo da Gá-
vea. Sendo assim, domingo, o
ganhador do Brasil de 1978 não
vai defender o Haras Santa Ana
do Rio Grande.

• Ivan Flauto, FoxtinaeLami
todos eles treinados por Silvio
Morales, levaram pontas de fo-
go nas canelas, aplicadas pelo
veterinário José Roberto Ta-
ran to.

• Arioch que est Inscrito na
reunião de segunda-feira no Hl-
pódromo da Gávea, Já chegou e
deu entrada na cochelra do trei-
nador Sílvio Morales. Ele esta-
va fazendo campanha no Hlpc-
dromo da Serra Verde onde na
semana passada tirou um se-
gundo lugar para Ferrier na
melhor carreira do programa.

• Os animais do Haras Sâo
José dos Ferreiros serão daqui
para frente treinados por Ve-
nancio Nahid, filho do treina-
dor Alberto Nahid que ficará
com a supervisão dos animais
e com o seu nome no programa,
como cobertura oficial para o
seu filho, até este conseguir
matrícula oficial no Jóquei
Clube.

Nassaralah, um fllho de Ló-
cris, jã ganhador de duas corri-
das no Hipódromo da Gávea,
foi, ontem, enviado para São
Paulo, Cidade Jardim, onde se-
rá preparado pelo treinador
Carlos do Carmo Cabral para as
seletivas da Taça de Prata.

Nagami vai correr realmen-
te os 3 mil metros do St. Leger,
segundo disse ontem pela ma-
nhã o treinador Joáo Assis Li-
meira.

• O Haras Plndorama, Sào
Paulo, vai realizar um leilão de
redução de plantei no dia 17 de
junho, às 20h30m, no tattersal
de Cidade Jardim, sob o patro-
cinio da Sociedade de Criado-
res e Proprietários de Cavalos
de Corrida de Sáo Paulo. Além
de animais em treinamento, se-
rão leiloados garanhões e repro-
dutoras, a sua maioria com pre-
ço-base estabelecido.

No Stud Book Brasileiro de-
ram entrada as seguintes co-
municações, Dessaina, Simbo-
ra, Ricié e Rinaria, todas re-
produtoras, morreram. O Ha-
ras Paulo Nunes, levou a co-
nhecimento que a reprodutora
Resy de Duval, abortou. E
Odair Francisco Escalhão, ofi-
cializou que a sua reprodutora
Elusive ficou vazia. O Haras
Maquine, localizado no Estado
do Rio, assinalou que os seus
dois garanhões sáo Tuchaua e
Piu Bello. Ainda este criador
registrou o nascimento de duas
potrancas, Piu Linda (Piu Bel-
lo em Velocity) e Mister Maqui-
né (Piu Bello em Miss Améri-
ca). Sáo os dois primeiros nas-
cimentos neste estabelecimen-
to de criação.

Um novo Stud que acaba de
ser formado na Gávea, ainda
sem nome, acaba de comprar o
seu primeiro defensor, trata-se
de Citon, que estava aos cuida-
dos do treinador G. Ullca e ago-
ra será cuidado por Silvio Mo-
rales.

• A reunião entre o presiden-
te Francisco Eduardo de Paula
Machado e os treinadores, que,
em principio, estava para ser
realizada ontem, ficou adiada
para, possivelmente, daqui há
10 dias.

Volta fechada
Escoriai

£ 

indiscutível que os clássicos em
longa distância estão, em quasetodo o mundo, sofrendo um paula-tino decréscimo de importância na

medida em que as chamadas autoridades,
ano a ano, vèm limitando o número de
provas destas características, quer pela
simples diminuição de percurso quer pela
simples eliminação das mesmas. Com as
exceções felizes da Inglaterra e da Fran-
ça, onde malgré tout, sem haver qualquer
exagero mas fornecendo um razoável
equilíbrio na programação, há uma cam-
panha bem articulada para os stayers,
esta tendência, infelizmente, pode ser con-
siderada generalizada. Mesmo na Argenti-
na, tal polítea passou a imperar nas duas
últimas temporadas tanto que, agora, du-
rante todo o ano, os teoricamente fundis-
tas náo têm mais do que três provas para
correr, o Gran Prêmio de Honor, em 3 mil
500 metros, um em Palermo, outro em San
Izidro, e o clásico General Pueyrredón
que, mesmo assim, viu sua distância redu-
zida de 4 mil metros para 3 mil metros.

O panorama nacional nào se afasta
nem um pouco do perfil que acabamos de
traçar. Somando Rio c São Paulo e in-
cluindo os respectivos St. Legers em 3 mil
metros, os animais de resistência têm um
total de seis provas nobres para correr,
não colocando nesta relaçáo o Grande
Handicap de Primavera, em 2 mil 800
metros, criado, em feliz decisão, este ano,
pelo Jóquei Clube Brasüeiro. A rigor, serta-
rando Gávea e Cidade Jardim, o Brasü játeve panorama melhor, sobretudo no Rio.
É só lembrar que até o final da década de
50, havia, além do St. Leger, o grandíssimo
clássico Brasil (3 mil metros), o grande
clássico Jóquei Clube do Rio de Janeiro (4
mil metros), então a nossa Gold Cup, o
importante clássico Jóquei Clube Brasilei-
ro (3 mil 200 metros), entáo terceira prova
da temporada internacional, e os simples-
mente clássicos Derby Club (3 mil 800
metros) e Guanabara (3 mil metros). As-
sim, só no Rio havia seis provas para
nossos stayers no Rio. Em Cidade Jardim,
embora o índice fosse bem melhor outrora,
o perfil era inferior.

Hoje, todos conhecem perfeitamente o
descaso existente para com nossos possi-
veis e, explicaveimente, desconhecidos
stayers. Deste modo, o grande clássico
General Couto de Magalhães (Grupo II),
em 3 mil 218 metros, a Gold Cup paulista,
principal prova deste fim de semana em
Cidaae Jardim,- apesar de seu interesse
intrínseco, surge aesarticuladamente den-
tro da programação nobre do Jóquei Clu-
be de Sáo Paulo, um tanto jogado de
qualquer maneira sem mesmo ter provas
anteriores capazes de servir como prepa-
ratortas pois o outro clássico em percurso
superior a 2 mil 400 metros, o João Sam-
paio, em 3 mil metros, está chamado para
dezembro (até o ano passado, também sem
o menor respaldo técnico, era disputado
em outubro). Como sempre dissemos, a
organização de uma temporada nobre é
uma prática difícil e extremamente sutil
onde um mínimo de coerência técnica é
necessária para que não se caia em absur-
dos ou em decisões seletivamente inconse-
quentes. Assim, é o caos.

¦ ¦ ¦

APESAR 

de tudo isso, há que se
lutar para que haja uma real me-
lhora. E o apoio ao General Couto
de Magalhães faz-se mais do que

necessário. Por esta razão, a disputa da
Gold Cup paulista depois de amanhã deve
ser acompanhada com interesse por todos
os verdadeiros turfistas.

No campo deste ano, dois nomes mere-
cem destaque por seus bons turf-records:
Mirandole (Earldom n em Chear Up, por
Xaveco) e Baleai (I Say em Mandaia, por
Nordic). O primeiro, um três anos de cria-
çâo e propriedade do Haras Faxina, embo-
ra só tenha, até agora, uma vitória comum,
deve ser considerado como dos mais regu-
lares e confirmadores potros da geração
1976 já que, segundo no St Leger, grande
clássico Consagração, onde mostrou tênue
e boa velocidade final apesar da falta de
train, e no comparação de produtos, im-
portante clássico Rafael Aguiar Paes de
Barros, atrás do notável African Boy, e
terceiro no grandíssimo clássico São Pau-
lo, em maio último. Baleai, criação do
Haras São Luiz e propriedade do Stud
Montecatini, é o derby winner paulista de
1978. Venceu, ainda, os 2 mil 200 metros do
Noailles de Cidade Jardim, simplesmente
clássico Antônio Correia Barbosa e foi
segundo no St Leger de 1978. Após um
longo período em que péssimas condições
físicas náo permitiram que ele confirmasse

seu bom início como três anos, o filho de
Say voltou este ano e participou honrosa-

mente do citado Sào Paulo ao chegar em
sexto lugar.

Embora melhores teoricamente do
que os outros, todos dois podem ser preju-
aicados por um perfil técnico não condi-
zente que termine por transformar os rigo-
rosos 3 mil 218 metros em um simples
páreo de 1 mil 400 metros, por exemplo (é
só lembrar a vitória de Morkwistch, um
útil miler, em 1978). Cremos que eles terão
que impor a classe superior desde o início
pois, do contrário, tudo poderá acontecer.

Além destes dois, há curiosidade em
relação a dois outros três anos inscritos.
Exóticos (Negroni em Show Girl, por Xa-
drez), criação e propriedade do Haras Ipi-
ranga, honroso sexto lugar no Oswaldo
Aranha de African Boy, enfrenta teste bem
razoável para seu pedigree. Duck (Tumble
Lark em Burléria, por Cruz Montiel), do
Haras Rosa do Sul, apesar da total inex-
pressividade de sua participação no Derby
carioca, pode perfeitamente se colocar
nesta companhia mais modesta e seu avô
materno. Cruz Montiel, antes de tudo, foi
um stayer.
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Basquete inicia
treinos para os
Jogos Olímpicos

Ste Paulo. Fato áa loti Corl» Brasil
;m
s.

Sfto Paulo--Sem Fausto, Ro-
bertão e Zé Geraldo que pedi-
ram dispensa a Seleção Brasi-
leira de. Basquete inicia hoje
seus treinamento? pnra os Jo-
gos Olímpicos de Moscou Os
jogadores se apresentaram on-
tem à noite, no ginásio Polies-
portivo do Ibtrapuera e tiveram
uma reunião com os técnicos
Cláudio Mortari e Pedro Fuen-
tes, o Pedroca, quando flcou
estabelecido o plano de traba-
lho da equipe

As ausências de Robertão, Zé
Geraldo e fausto náo se consti-
tulram em novidade, pois os
três haviam solicitado dispensa
há uma semana. O primeiro es-
teve no Ibirapuen. para dar
uma satisfação pessoal ao téc-
nico Cláudio Mortari Explicou
que comprou recentemente
uma pequena fábrica de calça-
dos, em Franca, e nâo pode
afastar-se agora da cidade.
Fausto falou com o treinador,
no inicio da semana, informan-
do-o da necessidade de descan-
sar por algum tempo.

Adilson foi o logador mais
procurado pela imprensa, pois
todos queriam saber como ele
se sente ao retomar à Seleçáo
Brasileira depois de ter ficado
fora do Torneio Pré-Olimpico,
disputado recentemente em
Porto Rico. Tranqüilo, conflan-
te na sua larga experiência e
capacidade técnica, o jogador
do Jóquei Clube de Goiás evi-

tou fazer criticas â cúpula do
basquete nacional'- Meu retorno ê bom para
mim como homem e como atle-
ta. A Comissáo Técnica e o téc-
nico têm seus critérios e não
vou entrar no mérito da minha
ausência no Pré-O)lmpico. Ago-
ra, talvez pelas circunstâncias,
fu! chamado.

No Rio
Os Jogos de hoje, a partir das

20b30m. na quadra do Munici-
pai, definem a posição dos qua-
tros finalistas da Taça Guana-
bara de Basquete e o Vasco,
que enfrenta o Fluminense, fl-
cará em excelente posição para
o returno do quadrangular, ca-
so vença, pois é o líder invicto,
com duas vitórias. Na prelimi-
nar, Mackenzle e Jequiá fazem
uma partida equilibrada, tam-
bém preocupados em se colocar
bem no turno.

O técnico Deraldo, do Flumi-
nense. já com uma denota, re-
conhece a superioridade do
Vasco mas nâo pretende armar
nenhuma tática especial. Ape-
nas tentará fazer o Fluminense
Jogar velozmente, para com-
pensar a baixa estatura do ti-
me, e poderá contar com o ex-
celente Almir, que esteve
adoentado. Por isso, nâo pôde
enfrentar o Mackenzle, a quem
o Fluminense derrotou por 70 a

Nicklaus lidera
com Weiskopf
golfe dos EUA

Springfleld, Nova Jersey —
Jack Nicklaus e Tom Weiskopf
assumiram ontem a liderança
do Campeonato Aberto de Gol-
fe dos Estados Unidos, ao cum-
prirem a primeira volta do per-
curso com 83 tacadas, sete
abaixo do pai' do campo de
Baltusrol Golf Club, e Igualan-
do o recorde do torneio, estabe-
lecldo por Johnny MUller, em
1973, no campo de Oakmont.

Por pouco, o veterano Jack
Nicklaus, que detém três titu-
los do U S Open, náo rompeu
esse recorde, pois falhou num
putt curto no último buraco,
onde tentava um birdle, e dei-
xou de marcar 62. A rodada de
estréia da competição deste
ano registrou os cartões mais
espetaculares de toda a história
do torneio, disputado há 80
anos, Ray Floyd chegou a mar-
car 30 strokes nos primeiros
nove buracos.
OUTROS RESULTADOS

A competição, que conta com
a participação dos 156 melho-
res golfistas dos Estados Uni-
dos, teve como destaque ontem
ainda Tom Watson, líder do
ranking de prêmios norte-
americano, que fez um hole-in-
one no quarto buraco. Porém,
ele terminou o percurso com 71
tacadas —• oito de diferença pa-
ra os lideres.

Atrás de Nicklaus e Weiskopf
classificaram-se Mark Hayes,
com 66 tacadas; Jay Haas e Cal
Peet, com 67; J. C Snead, Mike
Reid, Curtis Strange, Pat
McGowan, Tommy McGinnls e
Bill Rogers, com 89. Depois de
Watson, estáo Johnny Miller,
Bem Crenshaw e David
Graham, com 72, Arnold Pai-
mer e Hubert Green, com 73.

Com a melhor volta da com-
petição — 72 tacadas, quatroacima do par da cancha — a
gaúcha Elizabeth Nickhorn
confirmou sua condiçáo de li-

der do ranking nacional, garan-
tiu a primeira posiçáo da cate-
gorla scratch e conquistou o
titulo do Campeonato Amador
de Golfe Feminino do Estado
do Rio de Janeiro, encerrado
ontem no campo do Gávea, de-
pois da disputa de 54 buracos,
stroke-play.

Elizabeth, que teve voltas an-
teriores de 73 e 78 tacadas,
cumpriu o percurso total com
233, nove de vantagem sobre a
carioca Isabel Lopes, lider do
ranking estadual, vice do brasi-
leiro e campeã do torneio ama-
dor do ano passado. Maria Ali-
ce Gonzalez, terceira colocada
no ranking nacional e que po-
deria estai' motivando a dispu-
ta do titulo, sentiu-se mal e não
completou a volta de ontem.

A carioca Heloísa Porto, na
categoria 0 a 22 de handicap, e
a paulista Maria Smith, na de
23 a 36, foram campeãs do tor-
neio em suas categorias, lide-
rando a competição de ponta a
ponta. Heloísa totalizou 202 net
e Maria 217, nos 54 buracos
disputados.
MASCULINO HOJE

Hoje, a partir das 6h45m, terá
inicio, também no Gávea, a
disputa do Campeonato Esta-
dual Amador Atlântica Boavis-
ta de Golfe Masculino, que se
estenderá até domingo, reunln-
do 140 golfistas do Rio, São
Paulo, Rio Grande do Sul e
Curitiba, pois paralelamente ao
torneio se realizara a segunda
rodada do Torneio Interesta-
dual.

Entre os destaques estão Car-
los Dluosh, de Curitiba, lider do
ranking brasileiro; Ricardo
Rossi, Roberto Gomes, Ricardo
Davis, Marco Ruberti e Pietro
Pedrinola, de São Paulo; Ismar
Brasil, Marcelo Stallone, Rodri-
go Fiães, Rafael Gonzalez, Dou-
glas MacFarlane e Mário Gon-
zález Filho, do Rio.

CLASSIFICAÇÃO ,
FEMININA

Categoria Scratch
grou

Io Elizabeth Nickohorn (RGS) 73-78-72 223
2o Isabel Lopes (RJ) 74-79-79 232
3o Tiemy Nomura (SP) 78-83-80 241
4o Ana Luisa Bertaso (RGS) 83-83-77 243
5o Emi Nomura (SP) 83-84-77 244

Categoria 0 a 22
net

Io Heloísa Porto (RJ) 15 66-66-70 202
2o Ligia Porto (RJ) 1973-71-68 212
3° Fúlvia Silveira (RJ) 20 72-76-67 215
4o Ana Lu isa Bertaso (RGS) 8 74-76-69 129
5o Irmã Hellwig (BA) 12 78-72-70 220

Categoria 23 a 32
net

Io Maria Smith (SP) 24 67-73-77 217
2o Tereza Sellos (RJ) 33 73-73-72 218
3o Lysbeth Smith (RJ) 26 71-75-76 222
4o Barbara Garcio (RJ) 25 72-71-82 225
5o Geneviève Conjaud (RJ) 25 76-79-72 227
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CIMENTO ARATU S/A
CGC 15.847 775/0001-71

SociedJtíc Anônima de Capitai Aberto
Cdpildl aulor izado CiS 1 .20.000.000,00
Cjpiul íubsailc o ie,ili_ddo 0$ 672.879.018.40

Assembléia Geu! Extraürijinéna
PtímeifiJ Cünvocavãú

Ficam convidados oi senhores acionistas para st1 reunirem em Assembléia Gera>
Extraordinária na setle social siiaò Avenida Estados Un'dosn°50. Edidcio Se*iijicente-
nario. 3C andar, nesta cidade, ás 10 00 ídei) horas do próximo dia 20 do corrente mes,
para deliberarem sobre a n^u'nie ordem do dia'
Al - Proposta da administração de criação de uma nova classe de ações preferenciais
B) - Proposia da .Kíniinistraíâo de aumento do limite do capital autorizado pars Ci$

7 080.000.000.00 (dois bilhões e oitent3 milhões de cniíciros) representados por
1.300.000,000 (hum bilhão e treiemos milhões) de ações, sendo 45Q00ODO0
(quatrocentos c cinqüenta milhòesi ordinárias. 200 000 000 (duzentos n>1.h$esl
preferenciais classe "A", 50 000.000 (cinqüenta milhões! preferenc;ais da»* '8"

e 600 000 000 (íctscenios milhões) preferenciais classe C". todas no valor no
minai de Crí 1.60 (hum cru;eiro <¦ sessenta ceniavosi cada

Cl - Reforma parcial dos estatutos tendo em vista os resultados das deliberações
acima
Informamos .ios senhores acionistas qut. de acordo com o AflígÒ 2b «os Estatutos

Sociais. f'Car3o suswnsas as transferências e conversões de acôes a panlr da presente
convocação.

O presente edital esta sende republicado face a Incorreções contidas nos editais
publicados nos dias U e 12 de correntt

5a;vador. Ude.unhode 1980
Renato Augusto NovSs

Pressente do Conselho de Administração

Adilson retornou à Seleção alar do passada

Vôlei faz
convocação
para JUBs

JOGOS
UNIVERSITÁRIOS

jb/ Caderneta H i| '
riePtHipanc* %'y
DELFIN

JORNAL DO BRASIL

O técnico Lúcio Figueredo,
da UFRJ, convocou 25 joga-
dores para formar a equipe de
vôlei que representará a Fe-
deração de Esportes Univer-
sitários do Rio de Janeiro
(FEURJ) nos 31° Jogos Uni-
versitários Brasileiros
(JUBs), que serão realizados,
em Florianópolis, entre os
dias 16 a 27 de julho.

Os atletas relacionados
são: Paulo Roberto, Alpheu
Eduardo, Marcos e Carlos Al-
berto (USU); Rui Pereira, Ri-
cardo Mones, Mauro e Vitorio
Mendes (Gama Filho); Evan-
dro Corrêa, César Augusto e
Marcelo Cardoso (UFRJ); Ar-
mando Klein, Antônio Carlin-
do, João Soares e Marco Au-
rélio (UERJ); Joào Cláudio
Jokson, Nei Coutinho, Jéfer-
son Braga e Newton Júnior
(Souza Marques); Rodriguo
Resende, Guilherme Resende
e Maurício Pedrosa (PUC);
Luis Alberto, Alberto Telê,
Fábio Carneiro e Frederico
José (SUAM); Manoel (Rural)
e Luis Américo (AEVA),

Foram convocados tam-
bém os jogadores para a Sele-
ção da FEURJ que jogará
contra a Seleção do Kuwait
de 19 anos, possivelmente dia
22, em Teresópolis: goleiros:
Pedrinho (UGF), Renha
(UGF) e Luis Ricardo (PUC);
zagueiros: Rogério Domingos
(UGF), Gilberto, Sérgio Luís
e Michael Alexandre (PUC) e
Luisinho (SUAM); meio-
campo: Victor Hugo e Manoel
Nogueira (UGF), Luis Eduar-
do e Renato Fismo (PUC) e
Afonso Ceijo (UFRJ); atacan-
tes: Josezü de Jesus (Es-
FOPM), César Roberto
(SUAM) Marcos Octavio
(UGF), Antônio Fernandes e
Antônio Freitas (PUC).

CAMPEÁO

Átila Santos, da UGF. ven-
ceu por 6/2 e 7/5 Josef Brich,
da UFRJ e conquistou o
Campeonato Universitário de
Tênis dos Jogos JORNAL DO
BRASEL'Delfin. Roberto Cal-
vet. da UFRJ. ao vencer Jan
Brich. da UGF. por 6'3. 5.7 e
6 4 ficou com a terceira colo-
cação.

Vilas sofre operação
de apêndice e não
jogará em Wimbledon

Londres — O argentino Guillermo Vilas foi internado
ontem no Hospital norte-americano de Neuilly, na França,
para ser operado de apendicite, o que o afastará do Torneio
de Wimbledon deste ano. Segundo seu técnico, lon Tiriac,
ele deverá ficar afastado dos treinamentos por três semanas,
aproximadamente.

Vilas começou a se sentir mal no dia de sua partida
contra Manuel Orantes, em Roiand Garros, pelas oitavas-
de-final, e conseguiu adiamento do jogo — contra as regras
do torneio — o que causou uma crise que culminou com
Orantes desistindo de jogar a partida no dia seguinte. Pelas
quartas-de-final, Vilas foi facilmente derrotado por Harold
Solomon.

Depois da partida com Solomon, Vilas reclamou a Tiriac
que havia sentido muito cansaço e dores nas pernas, princi-
palmente na direita, o que é típico de apendicite. Há três
dias ele foi examinado por um médico francês que conflr-
mou o problema. Vilas, então, interrompeu os treinamentos
para Wimbledon e vai ser operado.

No Rio

O Fluminense se inscreveu para disputar o Campeonato
Brasileiro de Clubes Campeõs de tênis, até 18 anos, que será
disputado em Goiânia, entre os dias 27 e 29. Os titulares do
Fluminense, que vai representando o Rio, sâo Lincoln
Venáncio e Alberto Araújo, sendo o reserva mais provável
Marcelo Bezerra. Alexandre Katz, que é da equipe, não vai
poder participar porque está viajando.

Além do Fluminense, participam um clube de Goiás, um
de Brasília, o Leopoldina Juvenil, do Rio Grande do Sul, e
um de Sâo Paulo, que será deifiedo depois da disputa do
Estadual Interclubes, que está terminando e tem o Pinhei-
ros como favorito.
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roteiro Fia x América
abrem no dia 5

Kari Gerhard ficou com o maioi número de
prêmios

HIPISMO
Brasília - Uma prova d» sé-

rte preliminar, tipo Precisão,
com obstáculos a 1.40m x
l,R0m, tabela A e um desempa-
te abre hoje ás 19h30m, no Está-
dio Rogério Plthon Dias, o Tor-
neio de Saltos Haras Pioneiro,
que reúne cavaleiros do Rio,
Sâo Paulo, Minas Gerais, Para-
ná, Brasilia e de Comissão de
Desportos do Exército.

O destaque do Torneio, últi-
ma etapa do Circuito Nacional
de Saltos Haras Pioneiro, é o
paulista José Roberto Reynoso
Fernandes, que montará Noa-
Noa. Com a ausência da carioca
Elizabeth Assaf, classificada
com Para Bellum — cavalo
com que representou o Brasil
nos últimos Jogos Pan-
Americanos—o Rio serô repre-
sentando por João Alberto Ma-
lik de Aragão — com Paxá e
Tabac Blonde — Carlos Vini-
cius Gonçalves da Mota, com
Habltat; Cláudia ItaJahy _
com Mar Sol e Mar Calmo — e
Gerson Monteiro — com Que
Passará.

ATLETISMO
Moscou — A soviética Nada-

seha Olisarenko igualou ontem
o recorde mundial dos 800m, ao
percorrer a distância em
Im54s9, marca que permanecia
inatingível desde os Jogos de
Montreal, em 76, quando outra
soviética, Tatiana Kazankina,
estabeleceu o melhor resultado
do mundo na distância, com o
mesmo tempo obtido ontem
por sua compatriota.

A marca de Olisarenko, esta-
beleclda durante um festival de
atletismo em Moscou, mostra
como as soviéticas se estão pre-
parando para os Jogos que se-
rão realizados em seu pais, den-
tro de pouco mais de um mès.
Elas dominam sete provas das
16 do programa de atletismo
feminino. As restantes estão em
poder de atletas de países tam-
bém socialistas — Alemanha
Oriental e Polônia —, à exceção
do salto em altura, no qual a
Italiana Sara Slmeoni detém o
recorde, com 2,01m.

As soviéticas lideram as se-
guintes provas: lOOm rasos —
Ludmila Kondratieva, 10s87;
800m — Tatiana Kazankina e
Nadesha Olisarenko, Im54s9;
1.500m — Tatiana Kazankina,
3m56s0; 3.000m—Ludmila Bra-
gina, 8m27s2; 400m c/ barreirasMarina Markeyeva, 54s78;
distância Vilma Bardausklene,
7,09m; pentatlo — Nadesha
Tratschenko, 4.800 pontos.

HALTEROFILISMO
Pereira, Colômbia — O brasi-

leiro Durval de Moraes levan-
tou ontem 195 quilos na catego-
ria 52 quilos e conquistou duas
medalhas de prata — 82,5 qui-los de arranque e 112,5 de arre-
messo num total de 195 quilosdas três que colocaram o
Brasil em segundo lugar após a
primeira etapa do 8o Campeo-
nato Sul-Americano Juvenil de
Levantamento de Peso.

A Venezuela lidera a competi-
ção com seis medalhas de ouro.

FUTEBOL SOÇAITE
Com uma partida entre a Ca-

sa de Sargentos do Brasil e da
Associação dos Talfelros da Ar-
mada serã decidido hoje o Cam-
peonato de futebol soçaite pro-
movido pela ATA. Nas semifl-
nais, a CSB derrotou o Coman-
do de Força Submarina por 2 a
0, gols de Zé Carlos e Damião,
enquanto a ATA vencia o Quar-
tel dos Marinheiros por 4 a 0,
com gols de Evandro, Carlos
(dois) e Douglas.

VOLEIBOL
A Seleção Brasileira Masculi-

na de Vôlei — que faz amanha,
às 17h30m, no Clube Militar,
seu último treino no Rio para
as Olimpíadas, aberto ao públi-
co — já tem definido os adver-
sários que enfrentará nas várias
etapas de sua excursão pela
Europa, para onde embarca na
próxima quinta-feira, a fim de
disputar uma série de amisto-
sos complementares de sua pre-
paração.

Na primeira etapa, na Alemã-
nha Ocidental, os brasileiros
enfrentarão nâo só a seleção
local como também a equipe do
Canadá. Ao todo, serão quatro
jogos: dias 21 e 22 contra o
Canadá, dia 23 contra a Alemã-
nha e dia 24 novamente com o
Canadá.

Iatismo dá
prêmio aos
melhores

O comandante do barco
Ruth Show, Kari Gerhard K.
de Castro, foi o iatista que
mais ganhou troféus ontem,
na noite da entrega dos prè-
mios da temporada de 79 e
primeiro semestre de 80, rea-
lizada no Iate Clube do Rio
de Janeiro. Foram distribui-
dos 1 mil 652 prêmios e vários
iatistas de destaque estive-
ram presentes.

Kari Gerhard K. de Castro
recebeu um total de 15 prè-
mios relativos às vitórias nas
seguintes regatas: Aniversô-
rio do ICRJ, Comodoro ICRJ,
Victor Demaison, Albert
Freyhoffer, Joào Carlos dos
Santos (ida e volta), Colégio
Naval (ida e volta), Santos
Dumont, Cidade do Rio de
Janeiro, Salvamar e Taça Efi-
ciência de 79. Este ano ele
venceu a Colégio Naval (ida e
volta).

EUROPA DE 470

Embora tenham chegado
em quinto lugar, ontem, na
quarta regata, os alemães
orientais Boroyaki e Svens-
son estáo liderando o Cam-
peonato Europeu de 470. Na
quinta regata, porém, tam-
bém realizada ontem, eles
nào ficaram entre os oitos
melhores. Vice-líderes na
classificação geral são os
franceses D e T Pepponnet.

Taça Guanabara
Reunidos ontem na sede da Federação Estadual de Fute-

boi, mesmo sem a presença do presidente Otávio Pinto Guima-
ráes, os representantes dos cinco grandes clubes do Rio elabo-
raram a tabela da 16* Taça Guanabara, já aprovada peloConselho Arbitrai e que reunirá Flamengo, Vasco, Fluminense,
Botafogo, América e Americano.

A competição, que será aberta no dia 5 de Julho, sábado, às
21hl5m, no Maracanã, com o jogo Flamengo x América, tem
seu jogo flnal programado para o dia 3 de agosto e, em caso de
empate, uma partida desempate no dia 5 subseqüente, Ê a
seguinte a tabela:

1* Rodada — Dia 5 de Julho (sábado), 21hl5m, Maracanã:
América x Flamengo; dia 6 (domingo), 17h, Campos: America-
no x Fluminense, Maracanã: Vasco x Botafogo,

A partir da segunda rodada o Jogo de domingo no Maracanã
será realizado entre os clubes que reunirem maior soma de
pontos, sendo que o Americano só jogará em Campos.

2» Rodada — Dias 12 e 13 de julho, Maracaná: Flamengo x
Fluminense e Vasco x América. Dia 13 em Campos: Americano
x Botafogo.

3' Rodada — Dias 19 e 20 de julho, no Maracaná: Botafogo x
América e Fluminense x Vasco. Dia 20 em Campos: Americano
x Flamengo.

4" Rodada — Dias 26 e 27 de julho, no Maracanã: Flamengo
x Botafogo e América x Fluminense. Dia 27 de Campos:
Americano x Vasco.

5" Rodada—Dias 2 e 3 de agosto, no Maracanã: Flamengo x
Vasco e Botafogo x Fluminense. Dia 3 em Campos: Americano
x América.

Se dois clubes terminarem empatados, haverá um Jogo
extra, dia 5 de agosto, no Maracaná. Caso haja novo empate,
haverá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a situação,
a decisão se fará por pênaltis.

Gil promete que Flu
não vende jogador até
final do seu mandato

Para acabar de vez com as especulações em torno do
interesse de diversos clubes na contratação de jogadores do
Fluminense, o vice-presidente de futebol Gil Carneiro de Men-
donça assegurou que até o fim do mandato da atual diretoria,
em 31 de dezembro próximo, o clube nào se desfará, sob
hipótese nenhuma, de seus titulares.

O dirigente quis referir-se, naturalmente, à insistência com
que o zagueiro Edinho tem sido assediado para deixar o
Fluminense. Confessou que recentemente um dirigente do
Universidad de Guadalajara, passando ferias no Rio.
procurou-o para saber os preços de Edinho, Mário. Cristóvão.
Zezé e Gilberto, e que o clube poderia ler em caixa cerca de Cr$
100 milhòes se os vendessem.

Eleições

O vice-presidente jurídico Silvio Kelly dos Santos lança
hoje, oficialmente, às 20h30m, nas Laranjeiras, sua candidatura
à presidência do Fluminense, cujas eleições serão realizadas na
primeira quinzena de janeiro. Silvio Kelly contará com o apoio
do presidente da FIFA e presidente de honra do Fluminense,
João Havelange, além de ex-presidentes, beneméritos e mais de
200 conselheiros do clube.

Nos próximos dias, contudo, o advogado Mário Figueiredo,
ex-vlce-presidente Jurídico na administração Frias de Paula,
também lançará sua candidatura. Segundo Gil Carneiro de
Mendonça, a atual diretoria pretende obter um consenso geraldos candidatos oficiais à sucessão de Silvio Vasconcelos, no
sentido de manter o técnico Zagalo no cargo de técnico da
equipe na próxima gestão. Se obtiver sucesso, garantiu o
dirigente, Zagalo será convidado a rescindir seu contrato atuai,
que se encerra com o mandato desta diretoria, para assinar um
novo, com validade até dezembro de 1981, obviamente em
melhores condições que o atual, visando principalmente pre-
servar o excelente trabalho que o técnico vem executando no
clube, bem como para terminar de vez com os Insistentes
convites que recebe para dirigir outros clubes.

Amistosos

Os dirigentes desistiram de esperar um comunicado do
empresário Francisco Meireles sobre a excursão ao Noite-
Nordeste, e já acertaram a realização de mais dois amistosos,
dia 19, contra o Vitória (ES), e 22, contra o Colatina, nestas
cidades, com a cota de Cr$ 500 mil livre de despesas por ambos
os Jogos.

Para o Jogo de amanha, contra o Sport Clube, de Juiz de
Fora, Zagalo deve manter a equipe que empatou com o Volta
Redonda. Contudo, deve fazer diversas alterações para obser-
var alguns Jogadores. Zagalo conseguiu com o técnico Admildo
Chirol, da Seleção do Kuwait, marcai um jogo-treino com a
equipe árabe terça ou quarta-feira, nas Laranjeiras, que servirá
para aprontar o time que segue para jogar em Vitória na quinta.

Botafogo joga contra
o Aseari da Itália
no Torneio do Canadá

Calgary, Canadá — Sem Luís Cláudio, que já se incorporou
à delegação mas chegou da Seleçáo de Novos contundido, o
Botafogo estréia esta tarde no Torneio Internacional patrocina-
do pela Federação Canadense, enfrentando a equipe italiana do
Ase uri

O torneio conta ainda com a participação do Nice, da
França, e do Glasgow, da Escócia, e será disputado também
nas cidades de Toronto, Hamilton e Montreal (a flnal), cabendo
ao vencedor um prêmio de 35 mil dólares (cerca de Cr$ 1 mllháo
750 mü

Time escalado

A delegação do Botafogo está desde segunda-feira no
Canadá e na quarta-feira chegou a Calgary, onde fez um treino
na tarde de ontem, tendo o treinador Oton Valentim confirma-
do a escalaçáo da equipe com Paulo Sérgio; Perivaldo, Mlltáo,
Renê e Serginho; Zé Carlos, Mendonça e Wescley; Gil, Marcelo
e Renato Sá. , .Luís Cláudio e Edson, vindos da Seleção de Novos que
venceu em Toulon, já se Incorporaram à delegação, mas en-
quanto Edson está escalado entre os reservas, Luis Cláudio náo
vai poder Jogar pelo menos a partida de hoje, porque chegou
contundido, foi vetado pelo Dr Mendell, estando em trata-
mento.

O segundo jogo do Botafogo será no domingo, contra o
Nice.

No Rio, o presidente Charles Borer continua sendo presslo-
nado pelos dirigentes ligados ao futebol, entre eles o novo
diretor Carlos Imperial, para que compre pelo menos dois bons
jogadores, a flm de que o time possa disputar com sucesso a
Taça Guanabara. Até agora, no entanto, além das notícias já
desmentidas sobre um possível interesse por Sócrates e Edi-
nho, nenhuma providência foi tomada. De positivo o que se
sabe é a devolução do atacante Cláudio Adáo ao Flamengo, já
que o Jogador está lncompatiblllzado com o técnico Oton
Valentim e na reserva, náo compensando assim o clube pagar
os Cr$ 6 milhões pelo preço de seu passe.

Por cinco votos contra três o STJD considerou-se incompe-
tente para julgar o caso Renato Sá, em que Grêmio e Botafogo
disputam os direitos sobre o passe do jogador. O assunto
passou a ser a partir de ontem da alçada do Tribunal Especial
da CBF, que marcou para o dia 24 deste mès o julgamento, em
primeira Instância. Se houver recurso do clube que perder a
questão, ai sim o caso passará a ser de competência do STJD.

A apreciação da competência do STJD no julgamento do
caso começou a ser debatido às 20he I5m e somente as 21 horas
os oito jurados concluíram suas opiniões, optando pela incom-
petència. Os advogados de Grêmio e Botaiogo tiveram direito a
uma exposição prefaciai e após a decisáo do STJD Antônio
Quintela, do clube carioca, achou a transferência de alçada
favorável ao Botafogo, enquanto o do Grêmio, Ênio Galarça
Lima nâo ficou tâo satisfeito com a mudança.
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Torcida inglesa briga no empate com a Bélgica
Araújo Netto
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Turim - A Seleçáo Inglesa,
considerada uma dasfavori-
tas da Copa Européia de Na-
ções, empatou com a da Bél-
gica, ontem, nesta cidade,
num jogo que teve de ser in-
terrompido por cerca de 10
minutos, em conseqüência de
distúrbios provocados nas
arquibancadas pela torcida
inglesa na hora do gol de
empate da Bélgica.

Tudo começou porque os
italianos comemoraram o gol
dos belgas, desencadeando
uma reação violenta dos in-
gleses. Em poucos momentos,
o conflito generalizou-se. A
polícia interveio, náo conse-
guiu controlar a situaçáo e
lançou bombas de gás lacri-
mogêneo. Os torcedores se
dispersaram, mas o gás aca-
bou atingindo o gramado e
fez alguns jogadores chora-
rem. O juiz então interrom-
peu o jogo.

O Prefeito de Turim, Diego
Novelli, declarou-se surpreso
e decepcionado "com os inci-
dentes, que náo têm justifica-
tiva", e náo escondeu sua
preocupação em relaçáo ao

jogo de domingo próximo,
quando, em Turim, a Itália
enfrentará a Inglaterra. Por
isso, pediu ao policiamento
que adote medidas preven-
tivas.

A partida foi presenciada
por cerca de 20 mü torcedo-
res e os gols foram marcados
no primeiro tempo: Wilkins,
aos 26m, depois de encobrir
dois zagueiros e também o
goleiro Pfaff, que se adianta-
ra para tentar parar o lance;
e Ceulemans, aos 30 minutos,
ao passar por três adversa-
rios em velocidade e chutar
de dentro da área, sem defesa
para Clemence.

Apitou o jogo Heinz Aldin-
ger 

'(Alemanha Ocidental) e
os times formaram assim: In-
glaterra — Clemence, Neal,
Sansom, Thompson e Wat-
son; Johnson (Kennedy), WU-
kins e Keegan; Coppell
(McDermott) Brooking e
Woodcock. Bélgica: Pfaff, Ge-
reis, Luc MiUecamps, Meeuws
e Renquin; Cools, Vandereyc-
ken e Van Moer (Mommens);
Van der Elst, Vandenbergh e
Ceulemans.

Itália x Espanha
foi um bom jogo

Hólia 0x0 Espanha Local: Estádio
Giu->eppe Meo.:za (MÜão). Juiz; Karoly
Palot; (Hungria). Cartão amarelo: Gra-
zioni. Itália. Zo^, Gcniiile, Coflovati,
Scireo e Cabrini (Benettt), Oriali, Ta'-
delh e Aniognoni; Causio, Grozioni e
Bettega. Espanha: Arconada, Gofdillo,
Mígueli, Alesonco e Tendilo- Saura,
Asensi e Zamoro; Doni (Juanilo), Quini
e Satruslegi.

Roma — A única partida decen-
te, em que se viu um futebol de
alto nível, foi também a única
que terminou sem gol — com
um empate de 0 a 0 entre Itália
e Espanha, ontem à noite, no
Estádio de San Siro de Milão.

Até o inicio desse jogo, o úni-
co-.que até agora levou um pú-
blico de grande competição
(cerca 50 mil pessoas), justifica-
va-se plenamente os comenta-
rios de César Luiz Menotti, téc-
nico da Seleção Argentina, e do
meio-campo de Flamengo, Pau-
lo César Carpeggiani. Em duas
ocasiões e dois ambientes di-
versos de Roma.

Encontrando-se na Via Vene-
to, anteontem à noite, com o
técnico do Flamengo e ex-
selecionador brasileiro Cláudio
Coutinho (que ficou na Itália
para assistir às partidas do
Campeonato Europeu), depois
de um longo e caloroso abraço
de confraternização, Menotti
comentou assim o jogo Alemã-
nha x Techeco-Eslováquia que
assistira à tarde no Estádio
Olímpico de Roma:

Se estivesse na Argentina, no
flm do primeiro tempo eu teria
deixado e estádio, para distrair-
me em casa. Como estava aqui,
e na tribuna de hóspedes, a
única coisa que pude fazer foi
dormir um pouco.

No salão do Hotel Marini, du-
rante a transmissão televisiva
do jogo Inglaterra x Bélgica,
Paulo César Carpeggiani aca-
bou com uma discussão que se
fazia à injustiça do resultado de
1 x 1. A quem afirmava que o
resultado fora injusto para In-
glaterra ou para Bélgica, o capi-
tào do time campeão brasileiro
falou e disse:

— Na verdade, só foi injusta
para nós, que a assistimos.

Itália e Espanha, ao contra-
rio, desde o primeiro momento
mostraram um futebol solto,
corrido, técnico, com lances de
grande beleza e limpo. Com jo-
gadores de grande categoria,
como Satrustegui, Asensi, An-
tognoni, Zamora, Gentili, Tar-
delli e Migueli. Homens que on-
tem foram os grandes desta-
ques de duas equipes bem arru-
madas, dispostas a jogar um
futebol de competiçào e agra-
dável para o público.

Uma Itália que confirmou in-
teiramente a única promessa
que seu técnico Enzo Bearzot
quis fazer: "Podemos até per-
der, mas náo deixaremos de
oferecer bom espetáculo." E
uma Espanha, a melhor surpre-
sa deste Campeonato, que en-
trando em campo sem um úni-
co jogador de Madri (do Real e
do Atlético), toda formada por
bascos, galegos e catalães, hoje
náo pode ser vista como o "aza-
rão" do seu grupo. Equipe quese repetir a atuação de on-
tem à noite — tem todas as
condições de disputar a flnalís-
sima. Principalmente se os
grandes, favoritos — Alemanha,
Inglaterra e Tcheco-Eslováquia

nào melhorarem muito, de
modo a jogar um futebol dife-
rente do que aquele que mos-
traram nas duas primeiras ro-
dadas do Campeonato.

Giulite acerta
a programação
até o Mundial

Com a confirmação do
amistoso contra a Alemanha
Ocidental, a 21 de agosto de
1981, em Stuttgart, os prepa-
rativos da Seleção para a Co-
pa do Mundo da Espanha se
completarão quando a CBF
assinar o contrato com a Ho-
.landa, que virá ao Brasil em
março de 82. Para este ano, a
programação já está definida.

Até a próxima semana o
presidente Giulite Coutinho
já deveter assinado o compro-
mlsso com a Holanda. O ca-
lendário oficial dos jogos da
Seleçáo este ano, excluindo-
se os deste mès, é o seguinte:
24 de julho, jogo-trelno contra
uma Seleçáo regional; 27 de
agosto, Uruguai, no Plácido
Castelo, no Ceará; 25 de se-
tembro, Paraguai, em Assun-
ção; 30 de outubro, Paraguai,
no Rio e 26 de novembro,
Chile, no Brasil, em local ain-
da a ser definido.

Para 1981, além do Mundia-
lito, em janeiro, e elimlnató-
rias da Copa, em fevereiro e
março, a CBF tem marcadas
mais cinco partidas: em agos-
to, na excursáo pela Europa,
a Seleçáo vai jogar dia 7, em
Lisboa, contra Portugal; 12,
em Wembley, contra Inglater-
ra; 15, em Paris, contra a

França, e 21 em Stuttgart,
contra a Alemanha Ociden-
tal. Em julho, no Brasil, a
Seleção joga com a Espanha.

E no ano da Copa, em mar-
ço, apenas três adversários:
Holanda, Alemanha Ociden-
tal e Inglaterra, todos no
Brasil.

A única homenagem que a
CBF vai prestar aos jogado-
res tricampeôes do mundo se-
rá a distribuição de meda-
lhas, que têm na sua face an-
terior o escudo da entidade
em alto relevo, e acima três
estrelas que significam a con-
quista das três Copas.

Na parte posterior, ao lado
da Imagem da Taça Jules Ri-
met, há a inscrição: "Brasil
Tricampeáo - 58, 62 e 70". Os
dirigentes da CBF não pre-
tendem levar a Taça Jules
Rimet para o Maracanã, por
questáo de segurança. Na úl-
tlma vez em que foi segurada,
logo após a conquista da Co-
pa do México, foi avaliada em
CrS 40 milhões, de modo que
a diretoria náo chegou a le-
vantar a hipótese de exibi-la
em público.

A Taça Jules Rimet conti-
nua guardada na Sala da Pre-
sidència, no nono andar do
prédio da Rua da Alfândega,
ao lado da Taça Independên-
cia, conquistada em 1972, do
Troféu do Campeonato Sul-
Americano, obtido em 1922.
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A polícia joga bombas de gás para acabar com o conflito provoclido^oTtor^ores~íngksTs

Vasco mantém Gilson

de técnico pelo menos
Brasil x URSS
tem ídolos

até a Taça Guanabara na preliminar
A dificuldade em contratar novo técnico levou o vice-

presidente de futebol do Vasco, Antônio Soares Calçada, a
confirmar ontem a permanência de Gilson Nunes no cargo,
pelo menos durante a primeira fase do Campeonato Carioca

a Taça Guanabara. Gilson dirige o time amanhã, no
amistoso com a Seleção do Kuwait — 17h, em São Januário

mas pode acabar ficando até o flm do ano ou mesmo
definitivamente, se o time obtiver êxito.

Calçada decidiu também reestruturar o Departamento
de Futebol, mas sem afastar a atual comissão técnica. O
coordenador Aírton Brandáo seré promovido a supervisor,
em substituição a Dante Rocha, e, juntamente com o
preparador fisico Hélio Vigio, fará contrato com o clube.
Serão nomeados dois diretores de futebol e o jornalista
Dácio de Almeida trabalhará como assessor de imprensa.

Experiência

Da mesma maneira como, ao demitir Fantoni, lembrou
que "futebol é resultado", Calçada nào descartou a hipótese
de contratar novo técnico a qualquer momento, pois a
situação de Gilson Nunes dependerá exclusivamente da
campanha do time. Sua permanência é a solução mais
prática, no momento, porque os melhores técnicos do pais
nào estáo disponíveis e flca dificil fazer contrato com
alguém até o flm do ano apenas, quando Zagalo e Coutinho,
por exemplo, poderào ser tentados.

Para que o Departamento de Futebol tenha sempre um
diretor presente no clube, Calçada convidou dois dirigentes
para a função, mas aguarda a resposta para divulgar os
nomes.

Para o jogo de amanhã, Gilson Nunes náo poderá
escalar Guina, suspenso ontem pelo Tribunal da Federação
por quatro partidas pela expulsão no jogo com o Olaria. Ele
poderá cumprir a punição em partidas amistosas e estrear
na Taça Guanabara dia 6, contra o Botafogo, por ter sido
expulso também num amistoso.

Antônio Soares Calçada, também indiciado pelo juiz,
Joào Carlos Bregalda, foi absolvido. Wilsinho, Julgado pelo
Tribunal da CBF por ter sido expulso no Jogo com o Atlético
Mineiro, no Campeonato Nacional, foi suspenso por uma
partida oficial, mas, como a competição terminou, teve a
pena convertida em multa de um salário mínimo.

Com quatro gols de Roberto e um de João Luis, o time
titular do Vasco derrotou os reservas por 5 a 1 no coletivo de
ontem à tarde. Paco Casal marcou para os suplentes.
Pintinho, ainda em recuperação de gripe, permaneceu de
fora e nào jogará amanha contra o Kuwait. Jorge Mendonça
foi dispensado para tratar de sua mudança da cidade de
Silva Jardim para a Ilha do Governador, mas, com a
suspensão de Guina, tem escalação garantida. O time está
escalado com Mazaropi, Orlando, Ivan, Léo e Marco Antô-
nio; Dudu, Paulo Roberto e Jorge Mendonça; Wilsinho,
Roberto e Ailton.

Fantoni abatido

Orlando Fantoni despediu-se ontem oficialmente do
Vasco e mostrou-se abatido ao deixar o clube. Ele chegou
enquanto se realizava o coletivo, foi recebido por Calçada e
depois foi à tesouraria para acertar suas contas. Quandodesceu, o treino já terminara, mas ele encaminhou-se à
rouparia, onde se despediu dos funcionários e, em seguida
encontrou-se com Orlando e Guinas, que lhe desejaram
melhor sorte no Corintians, que acaba de contratá-lo.

Com o objetivo de homena-
gear todos os jogadores que jáatuaram no Maracanã, quandoo Estádio comemora 30 anos de '
fundação, a Suderj programou— como preliminar de Brasil x
URSS domingo — um amistoso
entre a equipe denominada"Seleção de Todos os Tempos",
sob a orientação do técnico Flá-
vio Costa, e a Seleção da Asso-
ciação de Garantia ao Atleta
Profissional (AGAP).

O ex-jogador Didi, autor do
primeiro gol no Maracanã, esta-
rá presente, na qualidade de
convidado especial, e dará a
saída simbólica de Brasil x
URSS. Ao flnal da preliminar, a
Banda Marcial do Corpo de Fu-
zileiros Navais — com 140 com-
ponentes, todos em uniforme
de gala — fará uma série de
evoluções durante 15 minutos.
Em seguida, no hal) dos eleva-
dores, o Governador do Estado
inaugura a placa comemorati-
va dos 30 anos do Estádio.
EXIBIÇÃO CONJUNTA

Após a exibição da Banda
Marcial, o público verá a apre-
sentação conjunta desta e da
Banda de Musica da Marinha,
executando o tradicional "Pa-
rabéns prá você", momento em
que serão soltas 18 mil bolas
coloridas, do alto das marqui-
ses, e os representantes dos clu-
bes do Rio desfilarão pelo cam-
po, com as bandeiras respec-
tivas.

Caberá à Banda de Música da
Marinha executar o Hino Na-
cional de Brasil e Unláo Sovié-
tica, que começam a jogar às 17
horas. No intervalo, haverá
queima de fogos de artificio,
enquanto as autoridades e con-
vidados presentes à Tribuna de
Honra serào homenageados pe-Ia Sudeij, com um coquetel.
Terminado o amistoso Interna-
cional, também na Tribuna de
Honra, o capitáo da equipe ven-
cedora receberá valioso troféu,
das màos do Governador do
Estado.

Na preliminar, o público terá
oportunidade de rever grandes
jogadores do passado, Integran-
do a "Seleçáo de Todos os Tem-
pos", que contará cora: Félix,
Orlando Peçanha, Wilson Plaz-
za, Nilton Santn** AHai- tvh]\
Garrinchii, .a.^., jair Rosa
Pinto, Gérson, Zagalo, Amarll-
do, Ademir Menezes, Chico,
Edu (América); Jair Marinho,
Paulo Lumumba e Denilson.

A Seleção,da AGAP terá en-
tre outros: Ublrajara Mota,
Amauri, Cacá, Zé Maria, Madei-
ra, Altair (Fia), Pampolini, Air-
ton, Arlindo, Antunes, Dlonlslo,
Arilson, Neivaldo, Milton Copo-
lilo e Otávio, orientados pelaComissào Técnica composta
por Zizlnho, Moaeir Barbosa e
Augusto da Costa. Na arbitra-
gem se revezarão Mário Vianna,
José Gomes Sobrinho e Arman-
do Marques.

Chuvas adiam para
hoje Inter x Velez

Buenos Aires — Devido às
violentas chuvas que caíram
durante toda a tarde e ao início
da noite de ontem, o árbitro
chileno Juan Silvagno resolveu
impedir a realização do jogoInternacional, de Porto Alegre,
e Velez Sarsfield, da Argentina,
pela Taça Libertadores da
América. Ainda no estádio do
Velez — que já recebia um pú-blico de cinco mil espectadores— os dirigentes dos dois clubes
acordaram em disputar a parti-
da às 21 horas de hoje. O canal
11 fará transmissão direta.

Internacional e Velez inte-
gram o Grupo 1 das semifinais
da Taça. juntamente com o

América, da cidade colombiana
de Cáli. Mesmo desfalcado de
seu melhor jogador, Falcão, o
Inter é considerado favorito,
pois o adversário não atravessa
boa fase técnica, situando-se
nos últimos lugares do Cam-
peonato Argentino, sujeito até
a rebaixamento.

Equipes prováveis: Interna-
cional — Gasperin: Toninho,
Mauro Pastor. Mauro Galvão e
Cláudio Mineiro: Batista, Cléo
e Tonho; Jair. Adilson e Mário
Sérgio. Velez Sarsfield — Fal-
cioni; González. Piazza. Jorge e
Bujedo: Quinteros, Rotondi e
Ischia; Castro. Da Fonseca e
Damiano.

Campo Neutro

José Inácio Werneck

O 

encontro foi rápido, num restau-
rante, e talvez eu não tenha guar-dado direito o nome de meu inter-
locutor. Creio que era Henrique

Ferraro. Se nào, se minha memória está
me traindo quase 24 horas depois de nossa
rápida troca de palavras, peço desculpas.

O importante porém é que meu amigo
instantâneo tem 32 anos, e sofreu um en-
farte, que o deixou ires dias á beira da
morte. Um caso raro, e de um enfartado
tão jovem, mas já não táo raro nesses dias
difíceis que vivemos. Num processo gra-
dual de recuperação, recebeu de seu car-
diologista ordens para começar a cami-
nhar e, de dois meses para cá, de correr
com moderação.

Henrique agora já corre um quilõme-
tro e meio por dia e quer entrar para sócio
do Corja, o clube dos corredores de rua do
Rio de Janeiro. Combinamos tudo rápida-
mente e amanhã, às nove da manhã, ele
estará em frente ao Caiçaras, onde se
encontrará com os cardiologistas Ebnas
Mello de Vasconcellos e Artur Lemos, com
o professor de Educação Física Leduc
Fauth e outros sócios.

Voltei para minha mesa emocionado
pelo encontro e pela oportunidade que o
nosso clube, iniciado tão modestamente,
começa a ter para preservar a saúde das
pessoas ou, como agora, recuperá-la.

E voltei também pensando em outra
coisa: como é cada vez maior o número

. dos que me procuram para falar náo de
futebol, mas de corridas.

m m ¦

HÁ 

porém no panorama das corri-
das de rua do Rio de Janeiro epi-
sódios difíceis de entender. Um é
recente: a Printer, essa beneméri-

ta instituição, marcou a Meia Maratona do
dia 22 de junho para as sete da manhã, no
Aterro do Flamengo.

Lembro-me que a mesma Printer reali-
zou os Doze Quilômetros para veteranos,
no dia 30 de dezembro, às oito da manha.
Ora, o Anuário do Observatório Nacional
mostra que, em dezembro, o sol nasce na
Cidade do Rio de Janeiro exatamente às
cinco da manhã. A corrida da Printer para
veteranos, no verão, com o sol rigorosa-
mente perpendicular, realizou-se depois
que ele já estava no céu há três horas.

O mesmo Anuário, do mesmo Obser-
vatório, diz que, no dia 22 de junho, o sol
nasce às 6h35m. Como as pessoas preci-
sam estar no local da corrida às seis horas,
chegarão lá com a noite fechada. Está
ainda no Anuário que, dia 22 de junho, o
sol apresenta uma inclinação de mais de
46 graus em relação à Cidade do Rio de
Janeiro, correspondendo a uma latitude
tão distante do Equador quanto a da
Suíça.

Sei que algumas pessoas pediram que
a corrida fosse realizada assim cedo. São
todos respeitáveis cavalheiros da faixa dos
60 anos que, nada tendo para fazer numa
noite de sábado (nem em nenhuma outra
da semana), recolhem-se a seus leitos entre
as 19 e as 20 horas.

Há tempos venho procurando conven-
cer os órgáos de divulgação da Cidade que
as corridas de rua não se restringem a
essas poucas pessoas que acordam com os
passarinhos, dão-lhes alpiste e depois pas-
sam o dia de pijama em fente às suas
residências. Mas o recente exemplo da
Printer dificulta a massificação do esporte.

Por que, por exemplo, em vez de arran-
car as pessoas da cama em plena madru-
gada, não se faz a Meia Maratona num
sábado às quatro da tarde, com o sol já
bem baixo? Espero que a Printer adquira
um Anuário do Observatório Nacional, de
distribuição gratuita. E que, numa de-
monstraçáo de bom senso, avise pelos jor-
nais que vai transferir sua Meia Maratona
das sete para as oito da manhã.

Ainda está em tempo.

À força do Campeonato Nacional: o
/l time do Coritiba, que chegou às

/~\ finais, beneficiou-se de excelentes
rendas e ainda conseguiu Cr$ 13

milhões com a venda do meio-de-campo
Freitas e do zagueiro Duüio.

Freitas, vice-artilheiro do Campeona-
to, ficou por Cr$ 8 milhões e Duüio por Cr$
5 milhões, o que permitirá ao Coritiba
investir em umbom time para a disputa do
ano que vem.

DE PRIMEIRA: Falando recentemen-
te à imprensa européia, o secretário-geral
da FIFA, Hans Bangerter, insinuou gue os
países do continente poderão no futuro
retirar-se da entidade, desgostosos com o
que consideram gastos excessivos com os
chamados "países em desenvolvimento"
na área do futebol. Embora ele não citasse
nomes, ficou clara a alusão ao senhor João
Havelange, responsável por tal política.
Bangerter disse que os países da Europa
poderiam transformar seu Campeonato
Continental em uma verdadeira Copa do
Mundo, bastando para tanto convidar"duas Seleções sul-americanas". Ficou
também clara a alusão ao Brasil e á Argen-
tina./// Estou lendo com prazer As Táticas
do Futebol, de Luís Mendes, um dos mais
sensatos e experimentados observadores
do futebol brasileiro./// Os treinos do Corja
(Corredores do Rio de Janeiro) neste fim
de semana serão realizados excepcional-
mente amanhã, sábado, e com saída em
dois locais: às oito horas, nas Paineiras, e,
às nove, em frente ao Caiçaras.// De volta
dos Estados Unidos, Antônio Carlos de
Almeida Braga trouxe em sua bagagem
dois exemplares de Maraihoning, de Bill
Rodgers.



Zico e Sócrates terão que se revezar no ataque
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Toão Saldanha

Os tempos mudaram

A gente vai fazendo um repasse das
/l coisas e pára no Vasco. Um peque-
f\ no balanço e nào é difícil de ver. Se

há algum clube onde sempre dispu-
taram posição ferozmente, este é o Vasco.
O negócio vai do presidente ao ponta-
esquerda. E houve época em que se costu-
mava dizer: ó Vasco só perde para ele
mesmo.

As composições eleitorais lá dão exa-
tamente na cúpula dualidade de direção
em vários casos. Não fosse assim e a
composição não seria feita esea composi-
ção não fosse feita assim o Agathyrno
teria ganho. Mas perdeu e a lua-de-mel
eleitoral vencedora durou pouco. Primei-
rojoi lá por baixo. Perto do time e sobrou
para o time. O Vasco ficou feliz em ter
vendido Leão e Zé Mário porque resolveu
algumas encrencas internas. Mas parece
ter esquecido que um time bom é muito
importante num clube grande e de grande
torcida. E mandaram dois cobras embora.
Se tivessem eles e mais o Paulo César,
eslava formado o timaço. Mas um diretor
não vai com a cara do Paulo César e o
jogador, que o Fantoni queria, não foi
comprado nem baratinho. Um cartolete
estava disputando cartaz com o jogador e
foi o vencedor. Quem perdeu foi o clube
mas parece que isto não é muito importan-
te. O principal é a projeção de cada um e
estava engraçado na televisão o empurra-
empurra para ver quem aparecia mais.

Depois de estourar no time passou
para, a Comissão Técnica que jurava
união diariamente. Resultado: não havia
união alguma. Duas derrotas no Piauí e
ali por perto, desmoronaram tudo. Foi no
Vasco mesmo que eu disse a um presidente
que havia mandado embora o diretor de
futebol e o treinador: o próximo será o
senhor, porque não há mais ninguém para
sair. E foi assim que Agathyrno tomou o
poder.

Mas depois do Fantoni, quer dizer no
grupo técnico, a coisa está subindo e o
clube perdendo. Visivelmejüe os homens
não se entendem e querem um técnico
disciplinador. Não é fácil disciplinar mar-
manjo. O melhor é aceitar como eles são e
mandar para o campo mostrar o que sa-
bem. Mas a direção do Vasco parece árbi-
tro brasileiro: só apita caso pessoal. Só
fala em autoridade ferida e outras coisas.
A esperança, pois, é o técnico brabão,
disciplinador. Em 1945, dava certo. O pro-
fissionalismo engatinhava. Os jogadores
eram todos prata da casa efoi necessário
arrochar para enfrentar a transição do
amadorismo ao profissionalismo. Os tem-
pos mudaram e seria bom que os homens
do Vasco percebessem isto.

Duas zebras devem ter estragado um
pouco os planos da UEFA para afinal da
Copa de Seleções: a da Bélgica contra a
Inglaterra e a da Espanha no jogo da
Itália. E se a Itália ficar fora na pri7neira
volta, as finais podem ser um sério fracas-
so. O povão italiano é meio parecido com o
nosso. Não estando o time da casa o está-
dio fica vazio.

Serginho sabe hoje
se fica na Seleção

O centroavante Serginho, cuja permanência na Seleçáo
será decidida hoje de manhã, está praticamente vetado paraenfrentar a Seleção da Uniào Soviética, domingo, no Maracaná.
Ele ficou em tratamento à base de gelo ontem, no Departamen-
to Médico da Toca da Raposa, e continuava sentindo dores na
parte posterior da coxa esquerda.

O médico Neilor Lasmar informou que, baseado no quadrode ontem, Serginho náo deve mesmo jogar esta partida. Voltou
a dizer que não pode ainda definir se o jogador sofreu ou nào
estiramento muscular e que somente hoje deverá ter um
diagnóstico mais preciso sobre a contusão.

Esconder contusão
Neilor Lasmar garantiu que não se pensou ainda em cortar

o jogador. Disse que o objetivo principal é recuperá-lo. Mas
admitiu a possibilidade do corte, caso náo possa prever o
tempo de recuperação.

Serginho está em observação, fazendo tratamento de
gelo. Estamos apenas esperando completar o prazo de 48 horas
após a contusão, que é o tempo necessário para se ter uma idéiamais exata da extensão do problema. Este periodo é muitoimportante para uma análise mais objetiva da contusão.

O médico ressaltava a todo instante a necessidade de ojogador ser honesto ao sentir a contusão, comunicando-aimediatamente, para não agravá-la. Ele não gostou muito dofato de Serginho ter-se machucado no segundo pique e insistidoem permanecer no campo, até ser substituído por Telè, mesmoassim por motivos táticos.
Em primeiro lugar é preciso conhecer bem o jogador,para saber se ele tem ou não algum problema. Quando nâo seconhece bem, dependemos muito mais ainda da informaçãodele. Ha contusões que nào são comunicadas ao médico e queas vezes sào agravadas.

Neilor Lasmar explicou que em Medicina fica dificil umadefinição exata do prazo de recuperação das contusões, porqueisso depende muito do jogador contundido.
Nuncapodemos afirmar quantos dias o atleta ficará emtratamento. E necessário que se acompanhe a evolução diáriada recuperação. E isso em Seleção não é muito bom. No clube, o

jogador terá assistência mais constante e, portanto, maisfacilidade para se tratar.
O medico da Seleção disse acreditar que, caso Serginho sejamesmo vetado para o próximo jogo. mas mantenha possibilida-des de se recuperar para o outro, é mais provável que pernane-ça entre os convocados. Sobre Orlando e Luisinho, disse quenão mais esteve conreles e que Telè ja afirmou que não deveráconvocá-los de novo, a náo ser, no caso de Orlando, que Nelinho

aja negociado para a Arábia Saudita.
(Sobre Júnior, que se apresentou gripado, informou que jáfoi medicado, recuperou-se e treinou normalmente. E garante

que Paulo Isidoro, que em certa altura do treino saiu de campo
parecendo sentir alguma contusão, não teve qualquer proble-ma, jã que levou apenas uma bolada forte.
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Telê deu instruções a Sócrates e Zico para que façam um revezamento constante entre o meio-campo e o ataque

Time corre pouco e erra muito
A Seleçáo Brasileira decep-

cionou inteiramente no coleti-
vo realizado ontem pela ma-
nhã, na Toca da Raposa. Nada
deu certo, os passes saiam erra-
dos em sua maioria e a equipe
juvenil do Cruzeiro, reforçada
pelos reservas de Telè, aprovei-
tou-se disso para criar muitos
lances de perigo. O resultado
final foi de 0x0 e o treino teve 45
minutos de duração.

Quem viu o treino do dia an-
terior, quando a Seleção mos-
trou um futebol de alta catego-
ria, jamais poderia esperar quehouvesse uma queda de produ-
çâo tão grande. Os jogadores se
movimentaram com lentidão e
a equipe chegou a ser domina-
da em grande parte do coletivo.

O problema maior foi que
com a saída de Serginho faltou
alguém para se fixar na área
adversária e o revezamento en-
tre Zico, Sócrates, Cerezo e Re-
nato acabou não funcionando.
Além disso, os zagueiros do
Cruzeiro ficaram à vontade e
não tiveram dificuldades para
interromper as jogadas da Se-
leçáo.

Desta vez a equipe juvenil do
Cruzeiro foi enxertada pelos re-

servas da Seleçáo Brasileira,
mas esta não foi a razão do
pouco rendimento da equipe.
Na verdade, faltou motivação
aos jogadores, que pareciam
acomodados e sem a menor
vontade para treinar.

Outra falha grave da equipe
no treinamento de ontem en-
volve o sistema defensivo. Edi-
nho e Ahiaral estáo jogando em
linha e, sem ninguém para dar o
primeiro combate, ficam muito
expostos. Nelinho e Júnior em
muitas ocasiões avançaram ao
mesmo tempo e sempre que os
reservas reconquistavam a pos-se da bola criavam jogadas de
muito perigo para Raul.

Sócrates ainda marcou um
gol, aproveitando um lança-
mento de Zico. No lance, dri-
blou o goleiro carlos e chutou
sem problemas. Telè, no entan-
to, invalidou por achar (errada-
mente) que Sócrates estava im-
pedido. De qualquer forma, o
coletivo acabou sendo válido,
os jogadores sentiram que a Se-
leçáo ainda está longe de ideal,
pelo menos se se apresentar tâo
displicente quanto no treino de
ontem.

Especialistas treinam faltas

Só a zaga se salvou
Raul — Foi exigido algumas

vezes no coletivo e se saiu bem
em todas elas, mas seu maior
trabalho esteve em repor a bola
em jogo, pois a maioria das
conclusões do time adversário
foram para fora.
Nelinho—Movimentou-se mui-
to bem e seus passes foram bas-
tante precisos, no apoio esteve
perfeito, mas a má atuação de
toda equipe acabou por preju-
dicá-lo, principalmente nos lan-
ces defensivos.
Amaral — Pouco protegido pe-lo meio de campo, deu sempre o
primeiro combate e em muitas
ocasiões teve pela frente dois
ou três adversários, atada as-
sim nâo comprometeu.
Edinho — Situação idêntica à
de Amaral. Esteve sobrecarre-
gado em conseqüência dos er-
ros do meio de campo, mas
atuou com muita disposição.
Em alguns momentos viu-se
obrigado a dar chutões parafrente, já que ninguém se colo-
cava para receber.
Júnior — Melhor que no coleti-
vo da véspera, tentou várias
jogadas ofensivas, mas ainda
parece um pouco cansado da
viagem de volta de Roma. De-
fensivamente, náo tomou co-
nhecimento do ponta, ganhan-
do todas as disputas.
Cerezo — Individualmente es-
teve bem, mas de volta à frente
dos zagueiros acabou se com-
plicando, deixando a defesa
muito exposta, já que náo hou-
ve um revezamento perfeito en-
tre ele e os companheiros.
Renato — Desta vez foi uma
figura apagada, não conseguiu-
do levar vantagem sobre os
marcadores. Um pouco confuso
nos momentos de deslocar parafugir à marcação.

Zico — Pareceu sentir o esfor-
ço do dia anterior e náo produ-
ziu bem, movimentando-se com
certa lentidão e errando alguns
passes. Procurou jogar em to-
das as posições de ataque, mas
sem tanta eficiência.
Paulo Isidoro — Dos titulares
foi o que mais correu, mas con-
tinua sendo um jogador sem
jeito de ponta e, conseqüente-
mente, sem muita utilidade na
Seleção. Limitou-se ao comba-
te. No meio de campo mas es-
queceu-se que é um atacante.
Sócrates — Pouco inspirado,
perdeu várias chances de gol e
errou muitos passes. Além dis-
so, caiu muito durante o coleti-
vo, não dando seqüência às jo-
gadas.
Zé Sérgio — Desta vez pouco
conseguiu contra a defesa ad-
versaria, já que foi marcado por
Getúlio, um jogador mais expe-
riente, e náo teve como chegar
à linha de fundo.

OS RESERVAS

Carlos — Excelente atuação,
perfeito nas reposições de bola
e nas saidas de gol.
Getúlio — Defensivamente es-
teve perfeito, mas faltou-lhe
criatividade nas vezes em que
foi à frente.
Pedrinho — Muito bem no trei-
no, principalmente nos lances
ofensivos, já que sem um ponta
para marcar, atuou pratica-
mente como um atacante.
Eder — Soube explorar os
avanços de Nelinho e acabou se
tornando iun dos principais jo-
gadores do treino. Entretanto,
nào conseguiu um chute sequer
contra Raul.

Se há um problema que não preo-
cupa de forma alguma o técnico Telê
é o do cobrador de faltas, pois ele
conseguiu reunir na Seleção Brasilei-
ra diversos especialistas que incomo-
dam os goleiros nos mais diversos
estilos, seja chutando forte, colocan-
do de curva ou até mesmo reunindo
as duas qualidades, caso específico
de Nelinho, o mais famoso deles.

Terminado o coletivo de ontem,
diversos jogadores ficaram ensaian-
do cobranças de falta, e o goleiro
Carlos tinha que se esforçar muito
para defender os mais variados tipos
de arremessos que partiam dos pés
de Edinho, Júnior, Nelinho, Zico e
Sócrates. E ficou mais de 30 minutos
sob intenso bombardeio.

Com tão ilustres chutadores, Telè,
não tem mesmo com o que se preocu-
par, pois além destes cinco dispõe de
Getúlio e Éder na reserva, dois adep-
tos do chute forte, de longa distàn-
cia. Se a falta ocorrer mais longe da
área, em qualquer posição, quem se
habilita é Nelinho, com seu temível
chute de efeito, que muitas vezes
parece que passará por cima e cai
violentamente em direção ao gol. Ne-

Unho é perigoso também nas cobran-
ças de córner, mesma característica
de Éder (este inclusive marcou dois
gols de córner recentemente, peloAtlético).

Mas o maior índice de aproveita-
mento ontem foi de Zico com seu
toque seco, de curva, junto à trave.
Por diversas vezes Carlos não conse-
guiu sequer esboçar um gesto de
defesa, vendo a bola chutada pelo pé
direito de Zico entrar inapelavel-
mente em seu gol.

Se o goleiro, durante uma partida,esperar a cobrança por parte de Neli-
nho ou Zico, os maiores especialis-
tas, pode ser surpreendido pelas co-
brancas geralmente colocadas de Só-
crates, Edinho e Júnior. Ou pelosviolentos chutes de Getúlio ou Eder,
caso estes estejam em campo. En-
frentando jogadores da habilidade
de Zico, Sócrates, Renato, Cerezo, Zé
Sérgio e Paulo Isidoro, os zagueiros
adversários precisarão se conter ao
máximo para não apelar para as
faltas, o que será difícil. Ou então
torcer para que todos os bons cobra-
dores estejam num mau dia — coisa
mais difícil ainda.

blo Ho.iiontW.oto de Waldemar Sabino

Bom ambiente
A concentração da Seleçáo

Brasileira teve ontem o dia de
melhor ambiente, com os joga-dores sempre solícitos às foto-
grafias ao lado de torcedores,
que sempre descobrem um jeitode entrar nestes locais, e com a
Comissão Técnica dando total
liberdade ao trabalho da im-
prensa.

Quando Telè encerrou o cole-
tivo, os jogadores da Seleção
tiveram que posar, em grupo,
ao lado da equipe de juniors do
Cruzeiro, cujo preparador fisi-
co, Paulo Roberto, ontem fun-
cionando como técnico, foto-
grafava contente a turma. E a
imprensa circulava livremente
por todas as dependências da
Toca, sem qualquer problema

com os membros da Comissáo
Técnica, todos bem humo-
rados.

A descontração foi ainda
maior quando Chicão e Palhi-
nha chegaram e foram saúda-
dos, principalmente pelos joga-
dores paulistas. Estes procura-vam saber também os resulta-
dos dos jogos do Campeonato
Paulista e não podiam deixar
de experimentar certa decep-
çáo, pois nenhum viu seu time
vencer.

Eem instalados na Toca da
Raposa, que elogiam a todo ins-
tante. -ninguém tem reclamado
das enfadonhas concentrações.
Até mesmo os jogadores do
Atlético, como Cerezo e Eder,
parecem à vontade na "casa do
inimigo". Cerezo esteve confuso, enquanto Eder se destacava no time reserva

Antônio Maria Filho
Envwdo np*cial t

Cláudio Corrao

Belo Horizonte - O técnico
Telè Santana diz que so vai
defini) amanha a esoaiaçao da
Seleção Brasileira para o togode domingo, contra a Uniáo So-
viética, mas é oert.o que, com a
provável ausência de .Sorginho,
contundido, Sócrates sera esca-
lado na ponta-de-lahça, fazen-
do um revezamento com Zico
entre o meio-campo e o ataque.
Batista sera escalado mesmo
que sõ volte de Buenos Aires
amanhã a tardp

Apesar do mistério de Telè.
ninguém tem duvidas de que a
Seleçáo jogara com Raul, Neli-
nho, Amaral. Edinho e Júnior:
Batista. Cerezo e Zico; Paulo
Isidoro. Sócrates e Zé Sérgio. A
equipe só pode mudar na hipó-
tese remota da escalaçáo de
Serginho Neste caso, Paulo Isi-
doro sai do time e Sócrates
pas.sf< para a ponta direita, mas
sem ser obrigado a se fixar na
posiçáo o jogo todo.
POUCA MOVIMENTAÇÃO

Ns opiniáo de Telê a Seleçáo
Brasileira nào se apresentou
mal no tremo de conjunto reali-
zado ontem: cometeu apenas
algumas falhas que poderão ser
facilmente corrigidas. Alega
que a má impressão de todos
após o coletivo foi em razáo de
o exercício terminar com empa-
te de 0 a ü.

Quando dirijo um coletivo,
nâo me preocupo com o resulta-
do. quero apenas ver o time se
movimentar com desembaraço
e náo acho que a Seleção se
saiu tão mal assim Para mim, o
maior problema foi porque to-
dos entraram em campo que-
rendo ganhar de qualquer ma-
neira. Os treinos não sào feitos
para isso, os exercícios sâo
orientados com a finalidade de
treinarmos as jogadas e para
que isso aconteça todos tèm
que treinar com calma, sem afo-
bação, evitando lançar um
companheiro que esteja mar-
cado.

Mas nas suas explicações, Te-
lè deixa claro que a movimen-
tação da equipe não o agradou.
Entretanto, a má atuaçáo da
Seleção Brasileira no coletivo
de ontem não tira seu otimismo
para a partida contra a União
Soviética.

Vamos apresentar um bom
futebol, confio no poderio da
Seleçáo e ele consegiürá um
bom resultado contra a União
Soviética. No fim do nosso pri-meiro coletivo aqui na Toca, a
equipe já não contava com Ser-
ginho e se saiu bem. tudo fun-
cionou e se hoje o treino não
agradou a muita gente é porque
nâo teve gols.

Uma vaga
para três

O técnico Telè Santana con-
vocará hoje iun centroavante
para integrar o banco de reser-
va, caso o médico Neilor Las-
mar considere Serginho sem
condições de enfrentar a Sele-
çáo da União Soviética. Embo-
ra ainda nâo tenha decidido
sobre quem chamar, adianta
que a escolha recairá entre Bal-
tazar, Nunes e Roberto.

Sâo os únicos em condi-
ções de serem chamados, já que
Reinaldo vem-se recuperando
de uma cirurgia no nariz. Balta-
zar, Nunes e Roberto têm as
mesmas chances de serem esco-
lhidos e se nâo anuncio agora
qual deles virá para a Seleção,
caso Serginho não possa atuar,
é porque ainda nâo me decidi.

Desde o problema sofrido por
Serginho durante o coletivo de
quarta-feira, Telè tem-se mos-
trado em dúvida entre os três
jogadores. Naquela ocasiào
chegou a afirmar que todos es-
tão muito cotados, mas evitou
sempre fazer maiores comenta-
rios sobre o assunto. Na noite
de ontem, ao deixar a Toca da
Raposa, quando todos os joga-
dores foram liberados para dar
um passeio pela cidade, Telè se
mostrava mais à vontade, mas
ainda nào revelou sua prefe-
rência.

Meu critério será baseado
na apresentação dos últimos jo-
gos de cada um. Baltazar está
em forma, porque vem da Sele-
çâo de Novos. Nunes também
está muito bem e realizou boas
partidas na decisão da Taça de
Ouro.

Roberto, no entanto, náo tem
sido observado pelo técnico e
talvez por isso tenha menos
chances que os outros, embora
seja o mais experiente dos três.
As chances de Baltazar aumen-
tam porque foi o artilheiro da
Seleção de Novos, no Torneio
de Toulon, em que Nelsinho foi
o técnico. Nunes, apesar de ter
agradado a Telè nos jogos finais
da Taça de Ouro, só hoje chega
com a delegação do Flamengo.

A idéia de Telè é que o esco-
lhido se apresente imediata-
mente para compor o banco,
mesmo que Serginho tenha
condições de se recuperar para
o próximo jogo.Temos que compor o banco
e quero que este jogador venha
logo e esteja em condições de
atuar domingo, caso haja ne-
cessidade. Quero uma definição
para o caso Serginho e se os
médicos acharem que não ha-
verá possibilidade de aprovei-
tá-lo no outro jogo. teremos que
cortá-lo.

Telê, em companhia dos joga-
dores, assistiu ontem na Toca
da Raposa a partida entre Itá-
lia e Espanha e gostou muito
das duas seleções. Apesar do 0
x 0, ressaltou que as equipes
criaram várias chances de gol
tomando a partida agradável
de ser vista.

Achou a Itália melhor, lamen-
tando apenas que seus jogado-
res tenham se acomodado nos
10 minutos unais com o empate
de 0 x 0 Sobre a Espanha. Telè
confessou-se sui preso pela boa
exibiçào.

Não esperava tanto dos es-
panhóis. Estáo muito bern e ta-
ticamente me agradaram, pois
se defenderam mas também po-
deriam ter ganho o jogo. Foi
uma partida disputada com vi-
rüidade, lances pesados e para
esse tipo de futebol é que nos-
sos jogadores tém que estar
preparados.



Zico e Sócrates terão que se revezar no ataque
Balo Horironte'Folo de Wuldemar Sabirto

João Saldanha

Os tempos mudaram

A gente vai fazendo um repasse das
/l coisas e pára no Vasco. Um peque-
/| no balanço e nào é dificil de ver. Se

há algum clube onde sempre dispu-
taram posiçáo ferozmente, este é o Vasco.
O negócio vai do presidente ao ponta-
esquerda. E houve época em que se costu-
mava dizer: o Vasco só perde para ele
mesmo.

As composições eleitorais lá dào exa-
lamente na cúpula dualidade de direçáo
em vários casos. Não fosse assim e a
composição náo seria feita esea composi-
ção não fosse feita assim o Agathyrno
teria ganho. Mas perdeu e a lua-de-mel
eleitoral vencedora durou pouco. Primei-
rojoi lá por baixo. Perto do time e sobrou
para o time. O Vasco ficou feliz em ter
vendido Leão e Zé Mário porque resolveu
algumas encrencas internas. Mas parece
ter esquecido que um time bom é muito
importante num clube grande e de grande
torcida. E mandaram dois cobras embora.
Se tivessem eles e mais o Paulo César,
estava formado o timaço. Mas um diretor
não vai com a cara do Paulo César e o
jogador, que o Fantoni queria, não foi
comprado nem baratinho. Um cartolete
estava disputando cartaz com o jogador e
foi o vencedor. Quem perdeu foi o clube
mas parece que isto não é muito importan-
te. 0 principal é a projeção de cada um e
estava engraçado na televisão o empurra-
empurra para ver quem aparecia mais.

Depois de estourar no time passou
para a Comissão Técnica que jurava
união diariamente. Resultado: não havia
união alguma. Duas derrotas no Piaui e
ali por perto, desmoronaram tudo. Foi no
Vasco mesmo que eu disse a um presidente
que havia mandado embora o diretor de
futebol e o treinador: o próximo será o
senhor, porque náo há mais ninguém para
sair. E foi assim que Agathyrno tomou o
poder.

Mas depois do Fantoni, quer dizer no
grupo técnico, a coisa está subindo e o
clube perdendo. Visivelmente os homens
náo se entendem e querem um técnico
disciplinador. Não é fácil disciplinar mar-
manjo. O melhor é aceitar como eles são e
mandar para o campo mostrar o que sa-
bem. Mas a direçáo do Vasco parece árbi-
tro brasileiro: só apita caso pessoal. Só
fala em autoridade ferida e outras coisas.
A esperança, pois, é o técnico brabão,
disciplinador. Em 1945, dava certo. O pro-
fissionalismo engatinhava. Os jogadores
eram todos prata da casa efoi necessário
arrochar para enfrentar a transição do
amadorismo ao profissionalismo. Os tem-
pos mudaram e seria bom que os homens
do Vasco percebessem isto.

Duas zebras devem ter estragado um
pouco os planos da UEFA para afinal da
Copa de Seleções: a da Bélgica contra a
Inglaterra e a da Espanha no jogo da
Itália. Esea Itália ficar fora na primeira
volta, as finais podem ser um sério fracas-
so. O povão italiano é meio parecido com o
nosso. Nào estando o time da casa o está-
dio fica vazio.

Serginho sabe hoje
se fica na Seleção

O centroavante Serginho, cuja permanência na Seleçáo
será decidida hoje de manhã, está praticamente vetado para
enfrentar a Seleçáo da Uniào Soviética, domingo, no Maracanã.
Ele ficou em tratamento à base de gelo ontem, no Departamen-
to Médico da Toca da Raposa, e continuava sentindo dores na
parte posterior da coxa esquerda.

O médico Neilor Lasmar informou que, baseado no quadro
de ontem, Serginho não deve mesmo jogar esta partida. Voltou
a dizer que não pode ainda definir se o jogador sofreu ou não
estiramento muscular e que somente hoje deverá ter um
diagnóstico mais preciso sobre a contusão.

Esconder contusão
Neilor Lasmar garantiu que não se pensou ainda em cortar

o jogador. Disse que o objetivo principal é recuperá-lo. Mas
admitiu a possibilidade do corte, caso nào possa prever o
tempo de recuperação.

— Serginho está em observação, fazendo tratamento de
gelo. Estamos apenas esperando completar o prazo de 48 horas
após a contusão, que é o tempo necessário para se ter uma idéia
mais exata da extensão do problema. Este periodo é muito
importante para uma análise mais objetiva da contusão.

Batista se atrasa
e pode sair do time
Somente hoje cedo é que Telê terá condições de resolver e

decidir sobre a situaçáo de Batista e Mauro Pastor em relação
ao jogo contra a Uniào Soviética, já que os dois jogadores
permanecerão em Buenos Aires para jogar a partida entre
Internacional e Velez, pela Taça Libertadores, que não pôde ser
disputada ontem à noite devido ao mau tempo.

Telè soube que o jogo nào seria mais realizado através da
televisão. Na ocasião estava em seu sítio localizado na Pampu-
lha próximo a Toca da Raposa, aproveitando a folga que todos
tiveram ontem à noite.

No momento em que a televisão anunciou o cancelamento
da partida, Telê cocou a cabeça e disse apenas que nào teria
condições no momento para resolver nada. Até porque o jogo
entre os dois clubes ainda nào estava com a data marcada.

Esta manha Telè manterá contato com o diretor de futebol
da CBF, Medrado Dias, a fim de obter maiores informações e
contornar o problema de forma segura, sem precipitações.
Entretanto, caso haja necessidade de convocar novos jogadores
será apenas para compor o banco de reservas, uma vez que
anteriormente iá havia declarado que, caso não pudesse contar
com Batista, escalaria o meio de campo com Cerezo, Renato e
Zico, ficando Sócrates mais à frente.

Mas antes de tomar qualquer decisão, Telê pretende se
informar oficialmente sobre quando estes jogadores estarão de
volta.
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Telê deu instruções a Sócrates e Zico para que façam um revezamento constante entre o meio-campo e o ataque

Time corre pouco e erra muito
Especialistas treinam faltas

A Seleção Brasileira decep-
cionou inteiramente no coleti-
vo realizado ontem pela ma-
nhã, na Toca da Raposa. Nada
deu certo, os passes saíam erra-
dos em sua maioria e a equipe
juvenil do Cruzeiro, reforçada
pelos reservas de Telê, aprovei-
tou-se disso para criar muitos
lances de perigo. O resultado
final foi de 0x0 e o treino teve 45
minutos de duração.

Quem viu o treino do dia an-
terior, quando a Seleçáo mos-
trou um futebol de alta catego-
ria, jamais poderia esperar que
houvesse uma queda de produ-
ção tão grande. Os jogadores se
movimentaram com lentidão e
a equipe chegou a ser domina-
da em grande parte do coletivo.

O problema maior foi que
com a saída de Serginho faltou
alguém para se fixar na área
adversária e o revezamento en-
tre Zico, Sócrates, Cerezo e Re-
nato acabou náo funcionando.
Além disso, os zagueiros do
Cruzeiro ficaram à vontade e
não tiveram dificuldades para
interromper as jogadas da Se-
leção.

Desta vez a equipe juvenil do
Cruzeiro foi enxertada pelos re-

servas da Seleção Brasileira,
mas esta náo foi a razáo do
pouco rendimento da equipe.
Na verdade, faltou motivação
aos jogadores, que pareciam
acomodados e sem a menor
vontade para treinar.

Outra falha grave da equipe
no treinamento de ontem en-
volve o sistema defensivo. Edi-
nho e Amaral estão jogando em
linha e, sem ninguém para dar o
primeiro combate, ficam muito
expostos. Nelinho e Júnior em
muitas ocasiões avançaram ao
mesmo tempo e sempre que os
reservas reconquistavam a pos-
se da bola criavam jogadas de
muito perigo para Raul.

Sócrates ainda marcou um
gol, aproveitando um lança-
mento de Zico.. No lance, dri-
blou o goleiro carlos e chutou
sem problemas. Telê, no entan-
to, invalidou por achar (errada-
mente) que Sócrates estava im-
pedido. De qualquer forma, o
coletivo acabou sendo válido,
os jogadores sentiram que a Se-
leção ainda está longe de ideal,
pelo menos se se apresentar tão
displicente quanto no treino de
ontem.

Só a zaga se salvou
Raul — Foi exigido algumas

vezes no coletivo e se saiu bem
em todas elas, mas seu maior
trabalho esteve em repor a bola
em jogo, pois a maioria das
conclusões do time adversário
foram para fora.
Nelinho—Movimentou-se mui-
to bem e seus passes foram bas-
tante precisos, no apoio esteve
perfeito, mas a má atuação de
toda equipe acabou por preju-
dicá-lo, principalmente nos lan-
ces defensivos.
Amaral — Pouco protegido pe-
lo meio de campo, deu sempre o
primeiro combate e em muitas
ocasiões teve pela frente dois
ou três adversários, ainda as-
sim não comprometeu.
Edinho — Situação idêntica à
de Amaral. Esteve sobrecarre-
gado em conseqüência dos er-
ros do meio de campo, mas
atuou com muita disposição.
Em alguns momentos viu-se
obrigado a dar chutões para
frente, já que ninguém se colo-
cava para receber.
Júnior — Melhor que no coleti-
vo da véspera, tentou várias
jogadas ofensivas, mas ainda
parece um pouco cansado da
viagem de volta de Roma. De-
fensivamente, não tomou co-
nhecimento do ponta, ganhan-
do todas as disputas.
Cerezo — Individualmente es-
teve bem, mas de volta à frente
dos zagueiros acabou se com-
plicando, deixando a defesa
muito exposta, Já que não hou-
ve um revezamento perfeito en-
tre ele e os companheiros.
Renato — Desta vez foi uma
figura apagada, nào conseguin-
do levar vantagem sobre os
marcadores. Um pouco confuso
nos momentos de deslocar para
fugir à marcaçáo.

Zico — Pareceu sentir o esfor-
ço do dia anterior e nâo produ-
ziu bem, movimentando-se com
certa lentidão e errando alguns
passes. Procurou jogar em to-
das as posições de ataque, mas
sem tanta eficiência.
Paulo Isidoro — Dos titulares
foi o que mais correu, mas con-
tinua sendo um jogador sem
jeito de ponta e, conseqüente-
mente, sem muita utilidade na
Seleção. Limitou-se ao comba-
te. No meio de campo mas es-
queceu-se que é um atacante.
Sócrates — Pouco inspirado,
perdeu várias chances de gol e
errou muitos passes. Além dis-
so, caiu muito durante o coleti-
vo, não dando seqüência às jo-
gadas.
Zé Sérgio — Desta vez pouco
conseguiu contra a defesa ad-
versaria, já que foi marcado por
Getúlio, um jogador mais expe-
riente, e não teve como chegar
à linha de fluido.

OS RESERVAS

Carlos — Excelente atuação,
perfeito nas reposições de bola
e nas saidas de gol.
Getúlio — Defensivamente es-
teve perfeito, mas faltou-lhe
criatividade nas vezes em que
foi à frente.
Pedrinho — Muito bem no trei-
no, principalmente nos lances
ofensivos, já que sem um ponta
para marcar, atuou pratica-
mente como um atacante.
Eder — Soube explorar os
avanços de Nelinho e acabou se
tornando um dos principais jo-
gadores do treino. Entretanto,
náo conseguiu um chute sequer
contra Raul.

Se há um problema que não preo-
cupa de forma alguma o técnico Telê
é o do cobrador de faltas, pois ele
conseguiu reunir na Seleção Brasilei-
ra diversos especialistas que incomo-
dam os goleiros nos mais diversos
estilos, seja chutando forte, colocan-
do de curva ou até mesmo reunindo
as duas qualidades, caso específico
de Nelinho, o mais famoso deles.

Terminado o coletivo de ontem,
diversos jogadores ficaram ensaian-
do cobranças de falta, e o goleiro
Carlos tinha que se esforçar muito
para defender os mais variados tipos
de arremessos que partiam dos pés
de Edinho, Júnior, Nelinho, Zico e
Sócrates. E ficou mais de 30 minutos
sob intenso bombardeio.

Com tão ilustres chutadores, Telê
não tem mesmo com o que se preocu-
par, pois além destes cinco dispõe de
Getúlio e Éder na reserva, dois adep-
tos do chute forte, de longa distán-
cia. Se a falta ocorrer mais longe da
área, em qualquer posiçáo, quem se
habilita é Nelinho, com seu temível
chute de efeito, que muitas vezes
parece que passará por cima e cai
violentamente em direçáo ao gol. Ne-

linho é perigoso também nas cobran-
ças de córner, mesma característica
de Éder (este inclusive marcou dois
gols de córner recentemente, pelo
Atlético).

Mas o maior índice de aproveita-
mento ontem foi de Zico com seu
toque seco, de curva, junto à trave.
Por diversas vezes Carlos náo conse-
guiu sequer esboçar um gesto de
defesa, vendo a bola chutada pelo pé
direito de Zico entrar inapelavel-
mente em seu gol.

Se o goleiro, durante uma partida,
esperar a cobrança por parte de Neli-
nho ou Zico, os maiores especialis-
tas, pode ser surpreendido pelas co-
brancas geralmente colocadas de Só-
crates, Edinho e Júnior. Ou pelos
violentos chutes de Getúlio ou Eder,
caso estes estejam em campo. En-
frentando jogadores da habilidade
de Zico, Sócrates, Renato, Cerezo, Zé
Sérgio e Paulo Isidoro, os zagueiros
adversários precisarão se conter ao
máximo para não apelar para as
faltas, o que será dificil. Ou então
torcer para que todos os bons cobra-
dores estejam num mau dia — coisa
mais dificil ainda.

Balo HofiionUrTato dê Waldomar Sabino

Bom ambiente
A concentração da Seleçáo

Brasileira teve ontem o dia de
melhor ambiente, com os joga-
dores sempre solícitos às foto-
grafias ao lado de torcedores,
que sempre descobrem um jeito
de entrar nestes locais, e com a
Comissào Técnica dando total
liberdade ao trabalho da im-
prensa.

Quando Telê encerrou o cole-
tivo, os jogadores da Seleção
tiveram que posar, em grupo,
ao lado da equipe de juniors do
Cruzeiro, cujo preparador fisi-
co, Paulo Roberto, ontem fun-
cionando como técnico, foto-
grafava contente a turma. E a
imprensa circulava livremente
por todas as dependências da
Toca, sem qualquer problema

com os membros da Comissão
Técnica, todos bem humo-
rados.

A descontração foi ainda
maior quando Chicáo e Palhi-
nha chegaram e foram saúda-
dos, principalmente pelos joga-
dores paulistas. Estes procura-
vam saber também os resulta-
dos dos jogos do Campeonato
Paulista e náo podiam deixar
de experimentar certa decep-
ção, pois nenhum viu seu time
vencer.

Bem instalados na Toca da
Raposa, que elogiam a todo ins-
tante, ninguém tem reclamado
das enfadonhas concentrações.
Até mesmo os jogadores do
Atlético, como Cerezo e Éder,
parecem à vontade na "casa do
inimigo".
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Cerezo esteve confuso, enquanto Eder se destacava no time reserva

Antônio Maria Filho
Enviado c-ipocíal o

Cláudio Corrêa
Belo Horizonte — O técnico

Telè Santana diz que só vai
definir amanha a escalação da

.Seleçáo Brasileira para o jogode domingo, contra a Uniào So-
viética, mas é certo que, com a
provável ausência de Serginho,
contundido. Sócrates será esea-
lado na ponta-de-lança, fazen-
do um revezamento com Zico
entre o meio-campo e o ataque.
Batista será escalado mesmo
que só volte de Buenos Aires
amanhã à tarde.

Apesar do mistério de Telê,
ninguém tem duvidas de que a
Seleçáo jogará com Raul, Neli-
nho, Amaral, Edinho e Júnior;
Batista, Cerezo e Zico; Paulo
Isidoro, Sócrates e Zé Sérgio. A
equipe só pode mudar na hipó-
tese remota da escalação de
Serginho. Neste caso. Paulo Isi-
doro sal do time e Sócrates
passa para a ponta direita, mas
sem ser obrigado a se fixar na
posiçáo o Jogo todo.
POUCA MOVIMENTAÇÃO

Na opiniào de Telè a Seleçáo
Brasileira nào se apresentou
mal no treino de conjunto reali-
zado ontem: cometeu apenas
algumas falhas que poderào ser
facilmente corrigidas. Alega
que a má impressão de todos
após o coletivo foi em razão de
o exercício terminar com empa-
te de 0 a 0.

Quando dirijo um coletivo,
nào me preocupo com o resulta-
do, quero apenas ver o time se
movimentar com desembaraço
e nào acho que a Seleção se
saiu tão mal assim. Para mim. o
maior problema foi porque to-
dos entraram em campo que-
rendo ganhar de qualquer ma-
nelra. Os treinos não sâo feitos
para isso, os exercícios são
orientados com a finalidade de
treinarmos as jogadas e para
que isso aconteça todos tèm
que treinar com calma, sem afu-
bação, evitando lançar um
companheiro que esteja mar-
cado.

Mas nas suas explicações, Te-
lè deixa claro que a movimen-
tação da equipe nào o agradou.
Entretanto, a má atuação da
Seleção Brasileira no coletivo
de ontem não tira seu otimismo
para a partida contra a União
Soviética.

Vamos apresentar um bom
futebol, confio no poderio da
Seleção e ele conseguirá um
bom resultado contra a Uniào
Soviética. No fim do nosso pri-
meiro coletivo aqui na Toca. a
equipe ja não contava com Ser-
ginho e se saiu bem. tudo fun-
cionou e se hoje o treino não
agradou a muita gente e porque
nào teve gols.

Uma vaga
para três

O técnico Telè Santana con-
vocará hoje um centroavante
para integrar o banco de reser-
va, caso o médico Neilor Las-
mar considere Serginho sem
condições de enfrentar a Sele-
çâo da Uniào Soviética. Embc-
ra ainda náo tenha decidido
sobre quem chamar, adianta
que a escolha recairá entre Bai-
tazar, Nunes e Roberto.

Sáo os únicos em condi-
ções de serem chamados, Já qus
Reinaldo vem-se recuperando
de uma cirurgia no nariz. Balta-
zar, Nunes e Roberto têm as
mesmas chances de serem esco-
lhidos e se nào anuncio agora
qual deles virá para a Seleção,
caso Serginho náo possa atuar,
é porque ainda náo me decidi.

Desde o problema sorrido por
Serginho durante o coletivo de
quarta-feira, Telè tem-se mos-
trado em dúvida entre os três
jogadores. Naquela ocasiào
chegou a afirmar que todos es-
tào muito cotados, mas evitou
sempre fazer maiores comenta-
rios sobre o assunto. Na noite
de ontem, ao deixar a Toca da
Raposa, quando todos os joga-
dores foram liberados para dar
um passeio pela cidade, Telè se
mostrava mais à vontade, mas
ainda não revelou sua prefe-
rència.

Meu critério será baseado
na apresentação dos últimos jo-
gos de cada um. Baltazar está
em forma, porque vem da Sele-
çáo de Novos. Nunes também
está muito bem e realizou boas
partidas na decisão da Taça de
Ouro.

Roberto, no entanto, nào tem
sido observado pelo tecnico e
talvez por isso tenha menos
chances que os outros, embora
seja o mais experiente dos três.
As chances de Baltazar aumen-
tam porque foi o artilheiro da
Seleçáo de Novos, no Torneio
de Toulon, em que Nelsinho foi
o técnico. Nunes, apesar de ter
agradado a Telê nos jogos finais
da Taça de Ouro, só hoje chega
com a delegação do Flamengo.

A idéia de Telê é que o esco-
lhido se apresente imediata-
mente para compor o banco,
mesmo que Serginho tenha
condições de se recuperar para
o próximo jogo.Temos que compor o banco
e quero que este jogador venha
logo e esteja em condições de
atuar domingo, caso haja ne-
cessidade. Quero uma definição
par* •*! c?so Serginho e se os
médicos acharem que não ha-
verá possibilidade de aprovei-
tá-lo no outro jogo, teremos que
cortá-lo.

Telè, em companhia dos joga-
dores, assistiu ontem na Toca
da Raposa a partida entre Itá-
lia e Espanha e gostou muito
das duas seleções. Apesar do 0
x 0. ressaltou que as equipes
criaram várias chances de gol
tomando a partida agradável
de ser vista.

Achou a Italia melhor, lamen-
tando apenas que seus jogado-
res tenham se acomodado nos
10 minutos finais com o empate
de 0 x ü. Sobre a Espanha, Telè
confessou-se surpreso pela boa
exibição.

- Nào esperava tanto dos es-
panhóis. Estão muito bem e ta-
ticamente me agradaram, pois
se defenderam mas também po-
deriam ter ganho o jogo. Fo!
uma partida disputada com v-
rilidade. lances pesados e para
esse tipo de futebol é que nos-
sos jogadores têm que estar
preparados.
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A QUADRILHA CONTINUA FIRME.
NO SUBÚRBIO

Mara Cabállero

HOJE 

é dia de Santo Antônio
casamenteiro. Dia de tirar
sorte, de descobrir o nome
do futuro bem-amado, dia
de soltar os balões proibi-
dos, de pular fogueira, to-

mar quentáo e comer canjica. E dia da
abertura oficial dos festejos juninos, que
apesar dos tempos, da televisão e da
cidade grande, ainda são comemorados
— e nos últimos cinco anos mais inten-
samente — no sempre surpreendente
subúrbio carioca.

Continuam os festejos; mudaram ai-
guns aspectos. Por causa dos tempos,
da televisão e da cidade grande. A fo-
gueira. por exemplo, sumiu: é proibida,
como os balões. Mas estes continuam,
maiores, lindíssimos, verdadeiras obras
de arte, formando confrarias de baloci-
ros, desligados quase por completo dos
festejos juninos onde se originaram.

O quentào também anda meio sumi-
do: as receitas das batidas sáo lembra-
das mais facilmente. A canjica é a de
sempre. Uma ou outra pamonha e até
rissoles podem ser encontrados nas fes-
tas cariocas. Um aspecto, no entanto, ,
ganhou força, adquiriu contorno dife-
rente e iá está virando mania: não há
nia. turma de esquina, grupinho mais
animado que não esteja promovendo a
sua quadrilha.

Para se ter uma idéia, só na favela de
Aca ri há cinco, a maioria estreando seus
passos este ano. Vitrolinha stereo,
apoiada num caixote de madeira, chine-
linhos rie borracha deslizando no chão
de terra batida, ensaio quase toda noite,
com muita animação. A Chega Mais, da
Rua Assis, chefiada por Gabiolé, 24
anos, estudante; a Sítio do Pica-Pau-
Amarelo, da Rua Bolonha; a do Coronel
Zé do Alho -- e mais duas.

As evoluções tradicionais — anarriè,
alevantur, caminho da roça — acresci-
das de inovações como o carroussel, as
moças sentando-se nos braços dos rapa-
zes em roda. Seu João Pinheiro da Silva,
alagoano, 65 anos, pipoqueiro, chapéu
de palha na cabeça, passa pelo meio da
dança, olha as evoluções com o rabo do
olho e um muxoxo. Nos seus tempos dé
quadrilha, ainda moço em Arapiraca,
não tinha essa história de moça sentada
em braço de moço, não. Havia respeito,
coisa que não vê há quase 40 anos,
desde que veio para a cidade grande,
sentindo-se desde então "como uma pe-
dra que caiu dentro do açude e nâo acha
mais graça em nada". Voltar pra lá, só
quando melhorar de vida.

Também indignada com certas mu-
danças está Maria do Carmo Perrota
Cordeiro de Lima, 41 anos. Mas apesar
de tudo, tem cinco quadrilhas sob o seu
comando. Nesse período junino, sai às
vezes de casa às duas da tarde e volta lá
pelas quatro da manhã, só marcando
quadrilha. Para ela, que ano que vem
faz bodas de prata como rnarcadora de
quadrilha, atualmente só se dá valor às
alegorias:

— A dança que é bom, nada. Náo
sabem dai- os passos e tome alegoria.
Igual à Beija-Flor. Tem até alegoria de
plástico.

Foi para evitar os excessos que dona
Maria do Carmo conseguiu que nos que-
sitos o de alegoria valesse nota de um a
cinco, enquanto os outros (estilo, indu-
mentâria e coreografia) valem nota de
um a 10.

A quadrilha que leva o nome do
Sampaio Atlético Clube, composta pe-
los jovens, é, segundo Maria do Carmo,
campeã dos torneios promovidos há 10
anos pela Riotur e antes pela Secretaria
de Turismo.

Sua quadrilha levava um verdadeiro
arraia) — até porcos e galinhas — aonde
quer que fosse se apresentar e Maria do
Carmo plantava feijão em caixotes pe-
quenos colocados ao redor do espaço
onde o pessoal dançava, para fingir as
plantações. Ainda hoje uma carroça de
boi vem sempre antes, trazendo a Si-
nhazinha (há concurso também de Si-
nhazánha), e uma vez Maria do Carmo
inovou: a Sinhazrinha veio dentro de um
balão cujos gomos se abriam.

Para garantir o primeiro lugar —
uma vez ao ganhar da quadrilha do
Cortume Carioca, numa festa promovi-
da por este. seu pessoal saiu do local
praticamente apedrejado — as novida-
des sâo necessárias: a âncora, o coração
e a moenda foram invenções de Maria
do Carmo, assim como a cruz de Malta,
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já imitada por outras quadrilhas. Várias
fitas presas a um cilindro vão sendo
entrelaçadas pelos pares (cerca de 20),
formando a rede. Este ano as fitas leva-
rào as cores branca e amarela, em ho-
menagem à visita do Papa.

E as qualidades de uma boa quadri-
lha? Átila Paiva, 60 anos o padre da
quadrilha de dona Maria do Carmo,
nem pisca: a principal é a simplicidade.
Nada de exageros, caras excessivamen-
te sujas, passos desengonçados ou mui-
ta graça. José Yedo Monteiro, 48 anos,
proprietário de uma loja que vende me-
dalhas e troféus, é das pessoas mais
solicitadas a participar de júris de qua-
drilha e diz que o importante é náo
errar. Ele foi marcador de uma quadri-
lha que fez época, a do Esporte Clube
Minerva, hoje Helênico, na Rua Itapiru.
Foi campeão carioca de 1955 a 1958 e

conta que aprendeu a marcar com seu
tio, como ele de Campos e exímio mar-
cador nas festas juninas do interior flu-
minense. Um dos truques de Yedo para
evitar erros na hora do torneio era en-
saiar os passos sem ser na mesma or-
dem. Assim os quadrilheiros ficavam
atentos o tempo todo. No dia do torneio,
seguia rigorosamente a ordem. Mas to-
dos já estavam acostumados a manter a
atenção: se ele errasse, nào haveria pro-
blema.

Como Yedo, Átila Paiva aprendeu a
marcai- com seu pai. capixaba. Ele fala
com saudade das festas de antigamen-
te. Como as coreografias, as festas tam-
bém não sáo mais as mesmas. Hoje. os
torneios sào o ponto alto de qualquer
festa junina que se preze, seja em rua.
clube ou pátio de igreja.
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A RENASCENÇA
Uma tradição cm moveis ile estilo

Venha conhecer,
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados e do
mais fino

acabamento.
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Rua do Catete, 194-196 f
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As quadrilhas de renome, como as
dos veteranos, compostas por senhoras
de mais de 60 anos (dona Maria do
Carmo comanda uma delas), recebem"inúmeros convites para se apresentar
por todo o subúrbio. Náo há pagamento
(dona Maria do Carmo, por exemplo, só
exige lanche e transporte), mas há sem-
pre um troféu em disputa, uma medalha
que os marcadores e quadrilheiros ven-
cedores enflleiram orgulhosamente no
peito de sua roupa.

Nos torneios de antigamente, lembra
o padre Átila com um barulhento sino
sempre à mào, o vencedor ganhava pai-
mas e o perdedor um farto lanche. Ele se
lembra de grande festa em 1932, "depois
da entrada de Getúlio", na Rua Conse-
lheiro Ferraz, em Lins de Vasconcelos,
onde ainda mora. As famílias se confra-
ternizavam e a comilança — cuscus,
bolo de milho, canjica — era dentro das
casas mesmo.

Nos clubes, onde havia muitos tor-
neios nas décadas de 50 e 60, essa ativi-
dade diminuiu muito, ganhando ênfase
nas ruas, promovida pelos próprios mo-
radores, mas de forma diferente dos
tempos de Átila. Iguais, muito poucas,
como a de José Yedo, que mora num
conjunto habitacional da Ilha do Gover-
nador. Ele conta que a festa é na rua
mesmo. A comida, como nos velhos
tempos, é de graça: cada morador dá
uma importância, cada dona-de-casa
prepara um prato de comida e a festa
transcorre ingênua, abrindo-se com a
Sinhazinha no carro de bois, a corrida
no saco. a corrida com o ovo na colher, o
pau-de-sebo. linha na agulha, o quebra-
pote e os concursos: a caipira mais
caipira, o caipira mais engraçado, o
casal mais típico.

Outras ruas dào festas com uma es-
trutura menos familiar, mas ainda com
uma organização bastante improvisa-
da, como a Rua Cadete Polônio, em
Sampaio. Mira e Mirinha sào "os nomes

de guerra", como elas mesmas dizem, de
Mary Reding Lopes e Valdemira Muniz
da Cruz, duas dinâmicas senhoras que,
além de dançarem na quadrilha dos
veteranos de dona Maria do Carmo,
cuidam da instalação das gambiarras,
do som e do palanque, do pagamento da
Light, do lixeiro e da segurança particu-
lar (que com muita dificuldade manti-
nha afastadas as quase 3 mil pessoas
que lotavam a rua do dia 5 ao dia 8
passados, todas as noites).

¦ ¦ ¦
A arrecadação vem das 33 barraqui-

nhas que. pelos quatro dias vendendo
comidas, bebidas e instalando jogos de
argola. boliche ou pescaria, pagam CrS 1
mil. Esse dinheiro deu para cobrir as
despesas, mas ano passado, quando Mi-
ra e Mirinha cobraram apenas CrS 300,
as duas tiveram de tirar dinheiro do
próprio bolso para pagar todas as con-
tas certinho.

A Rua Sào Braz, no Engenho Novo,
ostenta orgulhosamente o título de ter a
mais longa festa junina da Cidade: dura
mais de 20 dias. Começou sábado passa-
do e só vai terminar no flnal do mès. É
das mais animadas e com uma organi-
zação que sempre se mostra perfeita.
Afinal, ela já tem o know-how da pro-
moção de grandes festas no carnaval. A
Comissão de Festas da rua, que impri-' me cartões convidando para o arraia.
num linguajar típico do caipira, cobra
CrS 5 mil pelas barraquinhas de jogos de
argola. pescaria, e até Cr$ 35 mil pelas
que vendem comida como sopa de ervi-
lha. churrasquinho e cerveja e batida.
Isso por todos os dias da festa. Lucro,
nào é preciso nem perguntar: dá e mui-
to. Tanto que os moradores da Rua
Tragopana, em Guadalupe, não abrem
mào da barraca de bebidas. Eles mes-
mos a exploram para cobrir as despe-
sas: só este ano o pagamento da discote-
ca — "depois da quadrilha ninguém
quer saber de sanfona" — levou CrS 60
mil.

Discoteca em vez de forró, batida em
vez de quentào, são as mudanças inevi-
táveis mas dolorosas numa festa que
tem seus primórdios nas festas pagas,
como lembra Cáscia Frade, diretora da
Divisão de Folclore do Departamento
de Cultura da Secretaria de Educação
do Estado. Na época do solstício, com a
chegada do sol, promovia-se o culto ao
fogo, elemento purificador da terra.
Com o tempo as festas pagas foram
adquirindo um sentido religioso, intro-
duzádo pelos grupos catequistas, e as
festas juninas chegaram ao Brasil ainda
na época da colonização, com os je-
sultas.

A quadrilha veio bem depois, obser-
va Cáscia Frade, no século passado,
com a chegada de Dom João VI e a
Corte Real Portuguesa, fugidos de Na-
poleáo Bonaparte. Com eles vieram ar-
tistas (Debret, Rugendas) e todos os
modismos da Corte lisboeta. Como em
toda a Europa, dançar quadrilha, mar-
cada por um mestre francês, estava em
moda. Os serviçais do Paço iam captan-
do oralmente as ordens dadas pelos
marcador francês e os passos dos dança-
rinos. A quadrilha, com os seus anarriè
(en arrière), otrefuá (autre fois), ganhou
o Brasil inteiro.

Sem fogueira e com alegoria de máo,
continua a festa. E a quadrilha, apesar
de tudo, mostra fôlego grande. No mini-
mo. pela paixào de alguém como dona
Maria do Carmo ou como Nei Ferreira
Cardoso, 33 anos, quadrilheiro há 27
anos e vendedor da Shell. Sempre foi
ponta, o último da fila, lugar que como o
primeiro e o do meio é da maior respon-
sabilidade. Nei fez questão de caprichar,
comprando para sua roupa um chapéu
de palha — "caipira não usa chapéu de
feltro" — que lhe custou Cr$ 550. E um
terno xadrez bem chamativo e curtinho,
e um sapato colorido e cheio de pespon-
tos. Capricho que está lhe saindo por
quase CrS 4 mil. .

%
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Bruna Lombardi e Lucélia San-
tos, meu coração vai e volta. Falo de
voyeur para voyeur, e a respeito de
mitos, não de pessoas. Tantos anos de-
pois do escândalo da folhinha com Ma-

rüyn Monroe, o tema da mulher nua ainda nos
surpreende. Numa revista, vejo Lucélia; em outra,
Bruna. Devo esclarecer que habitualmente não
presto atenção na nudez pornô e raramente na
nudez erótica. Durante anos fui um espectador
ftill-time da mullier-objeto, como redator e conse-
lheiro editorial num semanário que aposta sem-
pre na beleza feminina, quando não há notícias
fortes de outro gênero. Milhares de fotos, dezenas
de revistas tipo Play-Boy pousavam na minha
mesa de trabalho, e de vez em quando a mullier
mm em pessoa (porém vestida) sentava-se diante
de mim e dizia aquelas tolices que elas dizem:

— Meu perfume predileto é Bandit, cor o
amarelo, adoro o Pequeno Príncipe, o homem
ideal deve ser carinhoso, atencioso, inteligente...

De tanto lidar com esse material, acabei inte-
ressado unicamente no seu efeito jornalístico, no
lado utilitário da coisa. Hoje, uma foto sem quali-
dade artística especificamente fotográfica me dei-
xa indiferente, a não ser quando o modelo é uma
ninfeta ou quando há uma boa mistura do elemen-
to visual com sua extrapolação informativa. Me
explico: Marilyn na folhinha era uma mulher nua
como qualquer outra, mas se tornou escandalosa
anos depois, quando essa imagem foi reproduzida
em conexão com o mito hollywoodiano em seu
apogeu. Você então comprou Play-Boypara ver
Marlyn Monroe nua e crua, num momento em que
a revelação de cada curva da sua anatomia era
parcimoniosamente estudada.

As fotos de Lucélia Santos são cruas, no
sentido de que o fotógrafo não a envolveu num
tecido luminoso favorável'ao sonho. Ela me agra-
da pelo tipo mignon, por causa da pele branqui-
nha, pela aura adolescente. E também por seus
mistérios de atriz, pela introspecção tão funda que
o estrabismo fica sendo um signo de compaixão,
pela reunião de assimetrias e desengonços que lhe
conferem uma beleza singularíssima. Não é mu-
lher que faça a turma do botequim sair para a
calçada, de copo na mão, a fim de apreciá-la e lhe
gritar galanteios pesados. É... uma Vênus camerís-
tica. Na Sala Cecília Meireles é que devemos
procurá-la, e não em frente ao Sol de Ipanema e ao
meio-dia. O fotógrafo não sacou essa.
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Bruna: Lucélia:
erótica por Vênus
ser onírica camerística

Já Bruna Lombardi nos é servida numa bolha
de sabão. Mas uma bolha de sabão empoeirada,
mas empoeirada de leve, antes de ser espanada
ao amanhecer, tal como uma bola de bilhar esque-
cida na véspera sobre o pano verde. Imaginem
uma duna feita de sombra e não de areia, porém
arenosa: Bruna rolou na duna, e ao repousar, o
artista fotografou. É erótica por ser onírica, por-
que nos fala diretamente à emoção ão olho. Me
refiro a essa Bruna, vista por esse fotógrafo. Num
caso e no outro — Lucélia e Bruna — as fotos
documentam o instante em que o erotismo não é
pornográfico. No caso de Lucélia, por ser sua
nudez límpida, lisa, leitosa, qual túnica, e se
dando ao olhar na intimidade descuiãosa de
menina que "não está nem ai", insubmissa à
contemplação pervertida. Ao passo que os poe-
mas de Bruna são despudorados, enquanto a
mitografia de Bruna, aquilo que resulta da natu-
reza de seu trabalho, se admite objeto pelas
razões do ofício (ela se sujeita às exigências da
encenação comercial), mas declarava sempre aos
jornalistas que aparecer nua na revista seria uma
apelação desnecessária, algo que não pretendia
fazer. Agora, fez. Está no número atual de Status.
Qualquer das fotos pode enfeitar, o apê dos ho-
mens solteiros, sem parecer insinuação às visitas
femininas, por serem obra de arte. Aqui não há
carne: há caniadura. Há véus, hâ jogos de luz e
sombra, há uma placidez de quemjáfruiu o que o
corpo pede e agora se entrega a outros devaneios;
ela está feliz, alimentada e calma.

Se Bo Derek é monumental, um pesadelo
louro e atraente, Bruna é portátil, leve feito aque-
les biscoitos que anunciam na TV, e profissional:
ante o clic do fotógrafo, torna-se outra pessoa;
essa outra pessoa se esvai na atmosfera do anún-
cio, se transfere para o objeto anunciado, que fica
impregnado dela. Também agora, nua, parece
estar vendendo a fantasia de que a mulher nua
advém de misterioso processo de levitaçâo; as
gordas nunca estariam mias desse jeito flu-
tuante...

Ora pois, pois, diria o Joaquim de Lisboa. Pois
não é que meus olhos cotejados se descalejaram e
estou olhando esse corpofeminino com curiosida-
de de rapazola? Há um filme colorido, um comer-
ciai de sandálias, e lá vai a Bruna na rua, no meio
do povo, e bruscamente dança, e saltita, com
pressa não de chegar a algum lugar, mas de sentir
os pés soltos nas tais sandálias. Não é mais uma
garota-propaganda, alguma anônima formosa, e
sim a Bruna Lombardi que escapuliu dos quadra-drinhos da kodak e ocupou o seu lugar entre as
celebridades de passagem.

ALCEU VALENÇA,
SUCESSO ENTRE OS JOVENS
Deborah Dumar

ALCEU 

Valença, apre-
senta até domlng , no
Teatro Ipanema, o
show Coração Bobo.
Este é também o titulo
de seu LP de estréia na

gravadora Ariola, o quinto de sua
carreira, lançado há pouco mais de
um mês. O espetáculo chega à se-
gunda semana no Rio, depois de
uma temporada de sucesso em Vi-
tória com lotação esgotada todos
os dias.

Ano „ passado, o cantor-
compositor-ator pernambucano
mostrava às gravadoras uma pro-
dução independente, feita na Fran-
ça na época de suas apresentações
na Europa. A única que demons-
trou interesse foi a CBS, onde Alceu
faria parte do selo Epic. Mas não
houve um acordo final. Alceu se
apresentou no Festival da Tupi
com a música Coração Bobo. Foi
desclassificado, mas no dia seguin-
te era procurado por um represen-
tante da gravadora alemá. O disco
francês ficou de lado e Alceu prepa-
rou outro.

De cabelos mais curtos e con-
fiante no novo trabalho, ele está
satisfeito com a liberdade que tem
na nova empresa. Em Coração Bo-
bo, registra uma série de ritmos
brasileiros, de que ele não abre

— As pessoas às vezes me co-
bram por eu não fazer um reggae,
uma balada, qualquer coisa. Eu
sempre me recuso porque o meu
universo musical é muito grande. É
táo grande e aberto que não preciso
recorrer a uma coisa estrangeira.
Não por preconceito, mas porque
simplesmente me exercito muito
mais naturalmente dentro de um
gênero que está no meu sangue, e.
eu consigo modernizar esta coisa.

Alceu faz questão de dar todas
as diretrizes possíveis a seu traba-
lho, principalmente de sonoridade.
Mas não é porque seu disco seja .
repleto de ritmos brasileiros que ele
tenha a necessidade de abrir mão
dos instrumentos estrangeiros.

—Não tenho este tipo de precon-
ceito. A sanfona na França é tocada
de uma maneira completamente di-
ferente da de Dominguinhos, por
exemplo. Paulo Rafael estudou gui-
tarra e está conseguindo tirar frases
brasileiras dela. Não é pelo fato de
ser guitarra que você é obrigado a
só tocar frases estrangeiras. Existe
uma abordagem do instrumento.
Existem algumas exceções e uma
delas é o Fredera que toca guitarra
brasileira. As coisas se vào soman-
do. É evidente que não sou um
censor, mas faç uma filtragem na
medida que não quero fazer o que o
colonizador quer que eu faça.

No repertório de Coração Bobo,
Alceu abordou ritmos bem conheci-
dos seus: o coco, o xote, a toada, o
aboio, o baião, o maracatu, a músi-
ca de Sâo João. Duas faixas sào de
autoria de Luiz Gonzaga, Vem Mo-
rena e Cintura Fina, mas com nova
roupagem.

—Luiz Gonzaga foi interpretado
demais e muitas vezes sem o conhe-
cimento do espírito de sua música.
Recriar um coisa, quando se desço-
nhece a criaç"o real e as entreli-
nhas, soa como uma mentira, e
muitas vezes me cheira à uma ven-
da de sotaque, de regionalismo que
eu acho chato e não concordo. E
uma coisa de vender gato por lebre
e de enganar sulista. Eu queria aca-
bar com esse papo de regionalismo
com o meu trabalho. Minha música

é brasileira. Seria regional na mes-
ma medida que os blues nos Esta-
dos Unidos, que aqui ninguém
questiona. Como eu nào questiono
se o samba é regional, por ser mais
daqui do Rio.

Alceu Valença prossegue falan-
do de sua insatisfação com as em-
presas em que trabalhou anterior-
mente e que, afirma podavam seu
trabalho. Fora a questão de reper-
tório, havia a de tempo: seus discos
saíam de dois em dois, bu três em
três anos, ele se queixa. As condi-
ções de bem-gravar Luiz Gonzaga,
ele as justifica por conhecer "a ar-
vore que frutificou nele, a dos em-
boladores".

Interpreto Luiz Gonzaga a
meu modo, à minha idade, à minha
época, sabendo que é moderno e
vendo que talvez tenha que levar
um banho de interpretação dele.

Nascido em São Bento do Una,
Alceu foi ainda criança para Recife.
Na terra natal, a presença da viola
do avô. Ainda lá, o coco foi a primei-
ra dança que viu, o abolo cantado
por um vaqueiro a primeira impres-
são musical mai forte. De lá para a- Capital, as quadrilhas, o xote, o
maracatu, o frevo, o caminho da
roça, o alto-falante, a música urba-
na, o rock e Elvis Presley.

Cantar música nordestina no
Nordeste era impossível, por ser
considerada ultrapassada.

Quando cheguei no Recife,
era proibido ouvir Luiz Gonzaga
por ser uma coisa careta e ridícula
para a classe média, et cetera, et
cetera. Elvis Presley passou para
mim uma música sangüínea, ener-
gética, de pulsação, que eu via em
Luiz Gonzaga quando era garo-
tinho.

Na época dos festivais, Alceu
cursava a Faculdade de Direito e
começava a fazer as primeiras com-
posições, meio escondido, por não
lhes dar muito valor.

Eu era um compositor chi-
quista. Via Chico Buarque na TV e
achava que podia fazer o mesmo.
Uma coisa de colonizado em outro
nível, de nordestino em função do
Sul. Mas sentia que nào pisava em
chão firme.

Alceu se dispôs a entrar no Fes-
tival da Canção em 1969 em Per-
nambuco classifica duas músicas:
uma berceuse e um baião. A ber-
ceuse se classifica em primeiro lu-
gar e o baião em terceiro. No Rio,
foi desclassificada. Alceu volta a
Recife e logo viaja para fazer um
curso de verão nos Estados Unidos.
Na própria Universidade de Har-
vara e em praças públicas, ele se
exibia cantando músicas suas, de
Luiz Gonzaga e Jackson do Pan-
deiro:

Cantava para hippies. Foi lá
que meu universo musical aflorou.

De volta a Recife, ele se forma,
não exerce a profissão de advogado
e trabalha como jornalista por ai-
gum tempo. Finalmente, decide-se
pela música.

Em 1071, começa a fazer alguns
shows em Recife. No ano seguinte,
vem para o Rio, tentar a sorte.
Cinco meses depois de sua chega-
da, é contratado pela Copacabana e
divide m disco com Geraldinho
Azevedo. Em apoio da gravadora,
interrompe o contrato e volta para
Recife. Antes de partir, faz um
show com direção de Carlinhos Ly-
ra integrando um grupo batizado
de Os Pernambucanos. No Rio, ha-
via entrado com três músicas no
Festival da Tupi. Como não era

Mo do Roberto Muioixr
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O show de Alceu Valença entra na segunda semana e fica até
domingo no Teatro Ipanema

mais universitário, deu a parceria
para mais duas pessoas.

A convite de Sérgio Ricardo, Al-
ceu vai de Recife à Nova Jerusalém
para o protagonista do filme A Noi-
te do Espantalho. O local o desper-
tou novamente para a música re-
gional nordestina e de volta a Reci-
fe, ele faz o show O Ovo e a Galinha.
Esta apresentação lhe valeu um
convite para gravar o Fantástico
(em 1974) no Rio. Contratado pela
Som Livre, lança o LP Molhado de
Suor. Entra no Festival Abertura
com Vou Danado Pra Catende,
atuação que lhe valeu uma prêmio
especial do júri. Em 1976, novo dis-
co: Vivo, lançado com show no
Tereza Rachel. A imprensa carioca

aponta o show e o disco entre os 10
melhores do ano. Em 1976, shows
com Ivinho pelo Brasil, de novo
entrando na lista dos 10 melhores
do ano.

Em 1978, apresenta-se para mais
de 125 mil pessoas no Brail, que
percorreu de ponta a ponta, "quase
dando duas voltas", com o lança-
mento do disco Espelho Cristalino,
show indicado por Veja e JORNAL
DO BRASIL como um dos 10 me-
lhores daquele ano. No final de
1978, parte para a Fiança e rompe
contrato com a Som Livre. A aco-
lhida de crítica e público foi a me-
lhor possível. Alceu lotava todas as
casas em que se apresentava No

palco, apenas ele e o violeiro Paulo
Rafael.

De volta ao Brasil, apresenta seu -
recente trabalho (trazido da Fran-
ça) no show O Cantador, com lota-
ção esgotada no Teatro Ipanema e
gente do lado de fora. No final de
1979, o contrato com a Ariola.

Em Coração Bobo, faz a síntese
de toda sua vivência musical. Hél-
vous Villela (teclados), Paulo Ra-
fael (guitarra e viola), Antônio de
SanfAnna (baixo). Severo (santo-
na), Zé da Flauta (flauta) e Claudi-
nho (bateria) formam a banda quese apresenta com Alceu, nes e
show em que ele também se apre-
senta sozinho e com Paulo Rafael.

EM DISCO, O CORAÇÃO DO POVO
J. Nêumanne Pinto

QUANDO 

o júri do Festival de Música Popular
Brasileira, da Rede Tupi de Televisão, des-
classificou o baião Coração Bobo, com Alceu

Valença e Jackson do Pandeiro, náo sabia que estava
tirando das finais do Festival a única concorrente com
alguma possibilidade de se transformarem algo defini-
ttvo, numa autêntica obra-prima da chamada MPB,
consagrando assim o próprio empreendimento da
Tupi.

Livre de concorrer com banalidades do tipo de
Bandolins e autores de segunda como Bübuska, Alceu
Valença saiu do páreo e foi produzir, em sua nova
gravadora, o Quinto disco de sua carreira, cujo título é
justamente o do saboroso, balançado e injustiçado
baião, dedicado a Jackson do Pandeiro, náo apenas
um dos gênios da música do povo brasüeiro, mas
também uma imagem-stntese da nova múeica que
Alceu está produzindo.

O quinto é o disco da maturidade de Alceu Valen-
ça, um pernambucano de Sáo Bento do Una, que, aos
33 anos de idade, inventou um estilo diferente de
cantar para os intérpretes brasileiros, mas, sobretudo,
redescobriu as belezas ocultas da música do povo,
produzida no interior do Nordeste, em que nasceu efoi
criado. Desde que se aventurou, no Rio, ao lado de seu
parceiro Geraldo Azevedo, pela trilha do difícil merca-
do do disco, o autor de Espelho Cristalino já se havia
apresentado ao público como um intérprete original e
de qualidades inegáveis, um compositor de talento
como poucos, um intérprete de virtuosidade tndlscutí-
vel e um arranjador de méritos. Talvez por náo mere-
cer da gravadora anterior—a Som Livre—a atenção
merecida, contudo, essas qualidades náo se traduzi-
ram em número de vendagem de discos, apesar de, no
palco, ele sempre ter sido um artista viável, até do

ponto-de-vista comercial. A mudança para a Ariola foi
um passo decisivo 7ia carreira do criador de Vou
Danado pra Catende.

Coração Bobo é um disco todo sereno, de que o
ouvinte mais exigente não se queixará e o menos
exigente sempre terá o que lembrar, pela variedade e
riqueza dos ritmos nordestinos explorados pelo autor.
É também um disco coerente e dessa coerência partici-
pa a equipe de músicos, com o guitarrista Paulinho
Rafael, Severo, o sanfoneiro de Jackson do Pandeiro}
Zé da Flauta, que tocava no Quinteto Violado, Mu, da
Cor do Som, e Wilson Meirelles, o baterista do Index,
entre outros, o produtor Sérgio Melo e o coral de As
datas.

A musicalidade de Coração Bobo flui sem necessU
dade de qualquer esforço racional de tentar "com-
preender" a música que Alceu Valença faz. Luiz Gon-
zaga, o "rei do baião", é revivido nas sensuais e
brejeiras reinterpretações de seus sucessos com letras
de Zé Dantas, Vem Morena e Cintura Fina (definido,
com humor, pelo intérprete como "o baião topless"). O
poeta reclfense Carlos Penna Filho é lembrado em seus
versos antológicos: "Sáo trinta copos de chopelsão
trinta homens sentados/trezentos desejos presosl trin-
ta mü sonhos frustrados" (Solibar).

O coco (Eu te Amo é outra pequena obra-prima da
música brasileira), o xote e o maracatu (Gato na
Noite) são ritmos retomados por Alceu Valença, numa
autêntica revalorização da música sertaneja do Nor-
deste. E o resultado mais feliz dessa retomada é
quando ele pega um aboio, talvez o mais esquecido e.
marginalizado dos gêneros da miisica nordestina, e
põe nele uma letra tipicamente urbana, em A Moça e o
Povo: "e a violenta Ipanema/atropelando o poema".

Mas — repito — a forma certa de ouvir Coração
Bobo fido é essa d tentar compreendê-lo, mas sim
ficar alento â sua beleza natural, espontânea e sadia.

RELIGIÃO

OS DOIS HOMENS DE BRANCO
Dom Marcos Barbosa

Quem poderá imaginar o diálogo entre os dois homens de branco?
Ambos de braços abertos e coração exposto.
Ambos de pé sobre a pedra.
O primeiro sobre uma pedra dé pedra que tem um coração em seu nome
e onde o alçaram há menos de meio século as máos anônimas dos
homens.
O segundo sobre uma pedra invisível e móvel
que o acompanha por toda parte com o seu mel e a sua fonte,
e onde foi colocado há dois mil anos pela palavra de um Deus.
Quem poderá imaginar o diálogo sem palavras entre os dois homens de
branco?
Diálogo sem palavras e de um lado sem gestos,senão o gesto aberto e impávido da cruz.
Quem poderá imaginar o diálogo entre os dois homens de branco?
O primeiro com suas vestes hieraticas de que não se desfaz uma prega;o segundo com os panos de seu manto esvoaçando ao vento,
como a querer levá-lo, transformados em asas,
ao encontro do outro que o espera imóvel nas alturas.
Quem poderá imaginar o diálogo entre os dois homens de branco?
Quem poderá imaginar o que cura o de pedra ao de carne?
De pedra, sim.
Pois como resistiria de outro modo ao espetáculo de nossas misérias,
âue 

ele contempla todos os dias,
o nascer ao por-do-sol,e pelas noites,

pelas noites adentro?
Quem poderia imaginar o diálogo entre o recém-chegado e a sentinela?
O recém-chegado que pela primeira vez num país e numa cidade
se encontra face a face com sua imagem e seu duplo
a esperá-lo imóvel e sem palavras,Jesus autem tacebat,
e que defronta por sua vez aquele que fala por ele,
não segundo a carne e o sangue,
mas segundo o Pai que está no céu,
onde se recorta a cruz em pedra.Quem poderá imaginar o diálogo mudo entre os dois irmãos?

O que se inclinava para beijar nas várias terras do mundo os passos dos
homens,
os incertos passos dos homens,
beya agora a terra em que se fixaram para sempre os pétreos pés
divinos
daquele que arde na montanha, exposto ao sol, sem extinguir-se, como
a sarça ardente que Moisés contemplou no deserto,
e que lhe dizia: ''Eu sou o que sou.
E agora, o que dirá o Cristo sem palavras
a esse Pedro, não de pedra, ajoelhado a seus pés?
O Filho do Homem lhe perguntará, como outrora ao outro:"Quem dizem os homens que eu sou?"
E o homem de joelhos, erguendo os olhos,
proclamará mais uma vez a sentença que tornou Pedro pedra,
e contra a qual os raciocínios dos homens não poderão prevalecer:"Tu és o Cnsto, o Pilho do Deus vivo!"
E o homem de branco ajoelhado na planície da praia,
depois de saciar a multidáo com o pao da palavra e da vida etema
e de recolher-se à noite em oração,
subirá em pleno meio-dia ao encontro do outro,
que nos contempla da montanha há quase meio século.
Que terríveis queixas sem palavras não fará o homem de pedra ao de
carne?
Que não dirá da solidão, do descaso, do esquecimento,
e até mesmo das zombarias e blasfêmias que sobem até ele,
que não pode responder com seus lábios de pedra,nem defender-se com seus braços imóveis?
E eis que o homem de pedra reconhecendc-se no de came,
naquele que é na terra a sua voz e a voz do Pai,
vai proferir por meio dele sua temível sentença,
vai traçar com os seus braços um gesto não apenas de pedra.Pois o homem de branco, recém-chegado, voltando-se para os outros,
que o aguardam na planície como o povo de Deus ao pé do Sinai,
dirá simplesmente, inesperadamente: "Eu vos abençôo..."
E, quando o homem de carne partir e a sua voz calar-se para sempre,
talvez continue a ressoar em nossos corações a voz, de novo sem
palavras, do homem de pedra.
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Caipira Club
• Várias figuras ilustres da sociedade do
Rio receberam esta semana a seguinte cir-
cular:"Temos o prazer de convidá-lo para uma
festa junina com um sensacional casamento
na roça, banda de música, doces, salgadi-
nhos e fogos de artifício, dia 28 do corrente de
15h às 20h.

Teremos atividades para toda a família,
desde pescaria e corrida de saco até cabo-de-
guerra e pau-de-sebo, coordenadas por pro-fessores de educação física. Traje: caipira".

• O convite foi enviado a todos os seus
associados pelo Country Club, que parece,assim, talvez querendo fazer jus ao próprionome, disposto a inaugurar uma nova fase
em sua vida — a fase do caipirismo.

O Papa e a Bolsa
• Diálogo ontem num elevador da Ci-
dade:

Ouvi dizer que a Bolsa de Valores vai
fechar durante todo o tempo em que o
Papa estiver no Brasil.

É mesmo? Por quê?
Porque consta que Sua Santidade vai

distribuir Ações de Graça.

Sinatra na Chrysler
Frank Sinatra é desde ontem o mais novo

executivo da Chrysler norte-americana: foi convi-
dado pelo presidente, Lee Iacoca, para integrar o
conselho-diretor da fábrica, numa tentativa de
levantar as vendas da quase falida empresa.

Sinatra vai promover, como garoto-
propaganda, os carros da Chrysler, em troca de um
contrato de 5 milhòes de dólares durante dois
anos, pagos metade em dinheiro e metade em
ações da indústria.

Mais raro do que se ver uma fábrica de automó-
veis dirigida por um cantor é o fato de ver Sinatra
anunciando um produto comercial. Em toda a sua
carreira, ele abriu apenas três exceções—a Chrys-
ler é a quarta.

DOIS DEFEITOS
Se alguém perguntar formalmente ao presiden-

te da FIFA, João Havelange, o que ele acha da
Seleçáo Brasileira treinada por Telê, ele provável-
mente não responderá. Se o fizer, arranjará certa-
mente uma saida diplomática e cortês.

Em conversas informais, entretanto, embora
não o afirme objetivamente, percebe-se no Sr João
Havelange uma boa dose de descrença no futuro
do escrete brasileiro, sobretudo quanto ao papel
que desempenhará na Copa da Espanha.

Ele identifica em Telê doisi defeitos graves,
sobretudo num técnico de Seleçáo: timidez e ini-
bicão.

Uma timidez e uma inibição que se manifestam
a partir do momento em que impedem o técnico de
se afirmar dentro da própria CBF.

Feijão
em Paris

O restaurante de comida
brasileira Chez Guy acaba de
ser destronado perdendo, até
segunda ordem, a fama de o
rei da feijoada em Paris.

Pelo menos para a dupla
Henri Gault-Christian Millau,
a melhor feijoada de Paris se
come agora no novo restau-
rante, também de cozinha
brasileira, Dona Flor.

* » »
É, no mínimo, curioso: de-

bate-se descontraidamente
qual o melhor feijào servido
em Paris enquanto ele falta
no Brasil.

¦ ¦ ¦
NA RETA

FINAL
Mikhail Baryshnikov está

entrando na rela final de sua
temporada no Brasil: dança
em Curitiba, Rio e Brasília,
seguindo na manhã de quar-
ta-feira para Londres.

Para Curitiba, onde se
apresentará no Teatro Guai-
ra a pedido do Governador
Nei Braga, o bailarino segui-
rá num jatinho particular
que o aguardará na pista du-
rante o espetáculo, regres-
sarido ao Rio na mesma noite.

No Rio, a tarde de domin-
go será reservada a uma ida
ao Maracanã para assistir ao
jogo Brasil x Rússia. À noite,
despede-se do público cario-
ca, dançando no tealro do
Hotel Nacional. Segunda pe-
Ia manhã embarca para Bra-
silia. onde dança na terça-
feira, partindo no dia seguin-
te para Londres.

a a a

Sozinha
Maria Schneider fez anteon-

tem à noite uma tímida incur-
são na noite do Rio. aparecen-
do no Hippopotamus para dan-
çar depois de ter jantado no
restaurante Relicário, no Joá.

Acompanhada por um gru-
po de amigos, a atriz entrou na
boite e. sem ser reconhecida,
voou para a pista, onde dançou
sozinha durante meia hora.

Quando se cansou, levantou
acampamento, partindo com a
comitiva atrás sem ser incomo-
dada.

Goleada
O Sr Ronaldo Xavier de

Lima, atualmente em Lon-
dres empenhado em disputar
um torneio de pólo, está todo
prosa.Seu time derrotou no fim
de semana por larga margem
a equipe que tem como capi-
tão o Príncipe Philip.
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Som ter feito
exatamente um
fira mie sucesso
artístico, o
vernissage em
P.iris das
colagens da
Princesa Grare,
fl** Mônaco, foi,
entretanto, um
dos mais
movimentados
acontecimentos
mundanos da
saison. A
Princesa, que
assina (iPK
(Grace Patrícia
Kelly) embaixo
«los quadros,
introduziu um
novo elemento ao
seu trabalho,
antes composto
apenas com
flores: borboletas

Noite excêntrica
Não faltou nada á grande festa ofere-

cida esta semana em Paris pelos Duques
de Ia Rochefoucauld para comemorar
seu aniversário de casamento — havia
requinte, elegância, bom gosto, um es-
plêndido jantar, ritmo para todos os gos-
tos, de valsas a rock, mulheres bonitas,
cavalheiros gentis, aventureiros, enfim,
de tudo um pouco.

Havia até um certo clima felliniano,
pelo qual era a maior responsável uma
rica herdeira mexicana que, tendo casa-
do há cerca de uns 10 dias na basílica de
Saint-Denis, gostou tanto de seu vestido
de noiva que compareceu com ele. véu,
inclusive, á noite dos Rochefoucauld. Só
dispensou a buquê.

Inacreditável era da mesma forma o
vestido exibido pela viúva do Príncipe

Bismarck: branco, com uma gola imensa
que emergia dos ombros parecendo um
guarda-sol. .

Assistindo boquiabertos a todas essas
excentricidades, um grupo grande de
convidados que incluía um forte contin-
gente dc brasileiros, representados ali,
entre outros, pelo Embaixador e Sra
Gonzaga do Nascimento Silva. Renata e
Sérgio Mellão. Maria e Roberto Abreu
Sodré. Lais e Hugo Gouthier, Gisela e
Ricardo Amaral. Adelaide de Castro,
Carmem Mayrink Veiga. Ivo Pitanguy.
Nelson Seabra. Netinho Cunha Bueno,
para citar apenas alguns.

Além das famosas pules de 10 do mun-
danismo parisiense, como os Barões Guy
de Rotlischild. Beatriz e Antenor Patifw,
o Baráo Alexis de Rede etc, etc.

a ¦

COMO O ALI KAHN
• O Sr Nelson Seabra não faz por menos:
escolheu para décor da grande festa de
aniversário (60 anos) que reunirá dia 18 le
tout Paris o Pré-Catelan, em pleno Bois
de Boulogne.

• Exatamente como gostava de fazer na
década de 50 o falecido Ali Kahn, que
tinha o restaurante de Gaston Lenòtre
como um de seus endroits prediletos.

Reivindicações
O Presidente João Figueiredo teve o que ver. ontem,

durante o trajeto de ônibus pela Rio—Petrópolis rumo
à solenidade de inauguração da nova rodovia para Juiz
de Fora.

Se tomou nota das reivindicações armadas à mar-
gem da estrada aproveitando a sua passagem sabe
agora que o povo da Baixada clama pela construção de
uma passarela à altura do Bar do Alemão ao mesmo
tempo em que ha pessoas desgostosas eom a poluiçãovisual da subida da serra, cuia paisagem esta quasetotalmente oculta atras de medonhos outdoors;

Os dois protestos inscreviam-se em faixas exibidas e
brandidas ao longo do percurso.

a a

Páreo à parte
Ira de Furstenberg e Cris-

tina Onassis disputam um
concurso a parte, segunda-
feira próxima, em Paris.

Ambas oferecem na mes-
ma noite grandes festas a

mais nu menos o mesmo gru-
po de convidados.
• Ira festeja 40 anos e Cristi-
na da a sua festa sem objetivo
preciso.

a a a

SAUDADES
Tantas tem feito a nova direção do Vasco, tentando aliciar

técnicos, jogadores e funcionários de outros clubes, que ainda
acaba fazendo com que o futebol carioca passe a sentir
saudades do Sr Agathyrno Gomes.

Comparado as atitudes de certos dirigentes vascainos o Sr
Agathyrno era um perfeito gentleman.

RODA-VIVA
Em homenagem aos Em-

baixadores do Brasil na Ro-
mènia. Cristina e Carlos Ve-
ras. recebeu anteontem para
jantar a Sra Helena Mello,
que reuniu em seus elegantes
salóes da Avenida Atlântica,
entre outros, os casais Gui-
lherme da Silveira Filho,
Eduardo Duvivier. Theodoro
Arthou, as Sras Nenette
Weinschenk e Berta Leitchic,
os Srs Antônio Troisi e Agos-
tinho Olavo.

Na noite do Le 78, cicero-
neada por Massimo Gargia, a
veterana atriz Gina Lollobri-
gida.

A peça Este Banheiro É
Pequeno Demais para Nós
Dois, de Ziraldo, festejando
as 100 primeiras representa-
çóes no Teatro Princesa
Isabel.

Chegando hoje ao Rio, pa-
ra uma permanência rápida
de quatro ou cinco dias, Pau-
Ia Traboulsi.

Carlos Niemeyer movi-
mentou anteontem o Marim-
bás exibindo filmes do Canal
100 sobre a vitória do Brasil
na Copa de 70 no México.

O programa carioca mais
excitante no momento, feito
indistintamente por soltei-
ras, casadas e viúvas, e andar
de patins e depois comer piz-
za. O Rio decididamente náo
é mais o mesmo.

Raquel e Mauro Halpem

deixaram momentaneamen-
te de ocupar-se da sua Mu-
seiun. Estão em orbita desde
que souberam que vao ga-
nhar gêmeos.

O novo centro de
documentação da Fundação
Getúlio Vargas acaba de in-
corporar o arquivo particu-'
lar do ex-Senador Ribeiro
Junqueira, doado por seu ne-
to, Carlos Eduardo Ribeiro
Junqueira.

O Sr e Sra Lahyr Carbona-
ra estão convidando para o
casamento de sua filha Ana
Lúcia com Vicente Pierotti,
dia 25 próximo, na capela
Santa Inés.

Renato Magalhães Gou-
vèa movimentara Sáo Paulo
nos dias 16, 17 e 18 de junho
promovendo mais um grande
leilão de arte uo Clube Monte
Libano.

Conselho de amigo de Jor-
ge Guinle a sua amiga Silvi-
nha Martins, que está che-
gando ao Rio escoltando o
ator Richard Gere: "Cuidado
com as concorrentes." Parece
que o mulherio está alvoroça-
dissimo com a chegada de
Gere.

De extraordinário bom
gosto e beleza a série de fotos
sobre a visita do Papa João
Paulo II a Paris publicadas
pelo último Paris-Match.

Zózimo Barrozo do Amaral
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"COM PANOS E LENDAS",
Musical infanto-juvenil de José Geraldo Rocha e Vladimir Capella

"um ótimo resultado cênico"
(Flora Sussekind/JB)

O JORNAL DO BRASIL convida você, professor, para assistir "COM
PANOS E LENDAS", um espetáculo para todas as idades (Prêmio
Mambembe). Direção de Ivan Merlino e Vladimir Capella. No Teatro do
SESC da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. No final haverá um

Sábado, 14 de Junho às 17 hs
Retire seu ingresso, gratuitamente, na bilheteria do Teatro, mediante
apresentação de sua carteira de professor. Você terá direito a levar um
acompanhante.

Um programa educacional do JORNAL DO BRASIL

PEQUENO
LEILÃO

_ DE JULHO -^
7 -12 de julho

IIOIIRO
PALÁCIO DOS LEILÕES
Rua São Clemente, 385

Tels.: 226.1570 - 286.4749
286.3246 - 266.6259 '

Fechamento do catálogo:
16 de junho

CORTINA
BLACK-OUT

A cortina feita para

Suem 
gosta sempre de

ormir mais um' pouquinho.
OSTROWER COM. E

IND. LTDA.
Rim Marquês de

Abranies, 178
lni.i O.

Tek 
¦'(ib-777*;

*6íi. 11)68.
x>

LIVRO
SÁBADO CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

€§ elizeth cardoso
COM O QUINTETO DE RONNIE MESQUITA.
A CANTORA ROSE E ANA MAZZOTTI TRIO.

RESERVAS 294-2915

RUA GENERAL SAN MARTIN. ESQUINA DE RAINHA
GUILHERMINA.

Sucesso absoluto do deslumbrante musical de TRAVESTI

GAY GIRLS
carro ALASKA -Do3oa5.oeDom.:21.30h-6°eSáb:22hs

Copocabano Pojtoò-Reservas:247-9842-Imp 18onos

ÚLTIMOS DIAS! NAO PERCA!

A SERPENTE
de NELSON RODRIGUES

TEATRO DO BNH Reservas
262*4477

O MAIOR IMPACTO'
TEATRAL DOAWOI

ESTUDANTE PAGA MEIA
Noites Cariocas está dando uma tremenda

colher de chá para o estudante:
hoje o ingresso custa apenas 200,

Mande a gata trazer a carteirinha e subam
para dançar a Música Pra Pular Brasileira,

no espaço dançante
com o visual mais bonito do mundo.

TOITLI CARWCAi
^0£. Morro da Urca. Direção geral: Nelson Motta
^TOÍÇí Orquestra Metalúrgica Dragão de Ipanema,
0£gf do maestro Edson Frederico. j
4LW 6r e sábado a partir das 22 horas.
Estudantes, 6?, apenas:200,- Reservas pelo Tel.; 295-2397

{JT^fej^í

€LDIfiQU€
m€QUI€RfV

J I I V \_/

1de J.. Cabrt-ioi
Direção de

com
Ada Chaselíow
Chico Ozanan

Heleno Prestei
Pedro Veras

Triais Portlnho
Yara Amaral

Teatro
Dulcina

*> De3.' i Domingo Int.Ttl.: 220-6997

Financiamento Governo do paraná, Secretaria;
da Cullura e do Esporte, Fundação Teatro
Guaira.
Patrocínio: SNT/SEAC. Órgãos do MEC. to |

Centura: Manos

TURISMO £3 a
QUARTA-FEIRA CADERNO ^^^

%>~ JORNAL DO BRASIL

RBB PROMOÇÕES E PRODUÇÕES APRESENTA

A Cor
do Som

NÍ TEATRO

• NO SHOW"TRANSE
TOTAL"

PROMOÇÃO •¦—i

CASAGRANDE RESERVAS: 239-404|' ;-—~,~. ~,...„
Só até 22 de iunho sempre às 21'hs, ' —(jà

ARTISTA EXCLUSIVO ELEKTRA-WEA. - ¦*¦•"«¦* <"" L«i5.,-.

Consagrado pelo público! Ovacionado por mais de 100.000 pessoas!
fl

com a participação do CORPO DE BAILE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO DO PALÁCIO DAS ARTES DE BELO HORIZONTE, 0
SOB A DIREÇÃO DE EDUARDO HELLING. ,íui3íi

• ¦"•' '•¦» 
;_VY "X

DESPEDIDA! ÚNICA APRESENTAÇÃO DOMINGO, DIA 15, ÀS 20 HORAS NO TEATRO 00 HOTEL NACIONAL-RIO :: 
'!

Informações e vendas de ingressos: Hotel nacional - Rio, tel.: 399-0100 - Hotel Excelsior Copacabana, tel.: 257-1950 r
e Showmar, rua Paul Kedfern, 32, tel.; 259-3848.
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FILATELIA
BRAPEX-4

FORTALEZA
ABRE HOJE

FESTA NACIONAL
DO SELO

Carlos Alberto L. Andrade

O 

Governador do Ceará, Virgílio Távora, de-
verá inaugurar na tarde de hoje, nos salões
do Clube do Banco do Nordeste do Brasil,
em Fortaleza, a 4a Exposição Filatélica Na-
cional — Brapex, em solenidade da qual

deverão participar o Cardeal Aloísio Lorscheider e o
presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT), Eng0. Adwaldo Botto de Barros. A entre-
ga oficial dos salões da exposição ao público deverá ser
presidida pelo industrial e filatelista Francisco Firmino
de Araújo, Presidente da Comissão Organizadora da
maior mostra filatélica realizada no Brasil neste ano.

Contando com a participação de 157 expositores de
13 Estados, a Brapex-4 é organizada pela Sociedade
Numismática e Filatélica Cearense (SNFC), por delega-
ção da Febraf — Federação Brasileira de Fllatelia, com
o patrocínio da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos.

Dividida em cinco classes básicas, a mostra promo-
vida pela SNFC deverá estar aberta ao público até o
próximo dia 21, domingo, com painéis mostrando 10
coleções de jurados (classe de honra); 63 com selos
clássicos; 47 temáticas, 33 na Categoria Juvenil (sete
clássicas e 26 temáticas) e quatro com material de
maximafilia, além de exposição paralela de 57 partici-
pantes da categoria de divulgação filatélica e diversas
mostras de material postal e pré-filatélico.

O programa divulgado pela Comissão Organizado-
ra da exposição informa que deverá estar hoje em
Fortaleza o presidente da Febraf, Gen. Euclydes Pon-
tes, chefiando a maior caravana de filatelistas do Sul do
país a participar de encontro dessa natureza.

Para atividades paralelas dos participantes, a Co-
missão Organizadora da Brapex-4 programou a realiza-
ção de diversos passeios turísticos pela Capital cearen-
se, criando uma comissão social que funcionará duran-
te toda a mostra, integrada por 10 senhoras da socieda-
de local.
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Para Francisco Firmino de Araújo, a perfeita inte-
gração entre a Comissão Organizadora da Brapex 4,
membros da SNFC e os diversos setores da ECT e da
Federação Brasileira de Filatelia "é a maior garantia de
que estaremos promovendo a partir de hoje, em Forta-
leza, uma das maiores exposições filatélicas já realiza-
das em todo o Brasil".

Destaca o filatelista o alto nível dos participantes e"o número recorde de coleções inscritas" que poderá
permitir à Brapex-4 "apresentar os melhores resultados
até agora obtivos em mostras brasileiras, principal-
mente se for considerado o fato de que esta é a primeira
exposição a ser realizada dentro das normas recente-
mente fixadas pela Federação Brasileira de Filatelia,
obedecendo recomendações dos organismos interna-
cionais aos quais o Brasil está filiado".

Durante a realização da exposição a ECT promove-
rá a aplicação de nove carimbos comemorativos, dedi-
cados à abertura da exposição, à filatelia clássica, ao

' colecionismo temático, à Federação Brasileira de Fila-
telia, à juventude filatélica, à imprensa especializada, à
União Postal Universal, aos correios e ao encerramento
das atividades.

A diretoria Regional da ECT em Fortaleza, co-
patrocinadora da Exposição, realizará durante a soleni-
dade de abertura da exposição, o lançamento de bloco
comemorativo da Brapex4 que apresenta valor facial
de Cr$ 30 com tiragem de 1 milhão de exemplares. Suas
características técnicas indicam as dimensões do bloco
como de 87 x 125mm, picote de 57 x 38mm, impressão
em offset a cores, com base em trabalho de Lucia TV
Ramos que reproduz a temática original do logotipo da
exposição, onde se sobressaem a jangada e a renda de
bilxo "elementos típicos do Nordeste brasileiro, mais
particularmente o Ceará".

No edital, a temática adotada pela criadora do
bloco é expücada com a informação de que "da jangada
foi retirada a vela e, com a renda, preenchido o sol. Por
sua vez, as cores verde e vermelha refletem a realidade
cearense, onde os verdes mares são conhecidos por sua
extrema beleza, mas onde também o sol queima e
castiga as terras do sertão".
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PEAJVUTS CHARLES M. SCHULTZ HORÓSCOPO
NO CAPITULO 21, DE
"CRÔNICAS", CONSTA
0 PECADO DO REI
DAVI, AO DECRETAR

-., UM CENSO.

¦/-v-

COMO CASTIGO,?0
MIL PESSOAS MOR-
RERAM POR CAUSA
DUMA PRAGA...

J| mfRAGA?y

MAS, VÁ EM FRENTE
COM SEU CENSO! ACHO
QUE NAO TEREMOS

MAIS PRAGAS!

/ SINTO O CORPO \
QUEIMANDO...

\ A GARGANTA I
V^^DJOENDO^i

JOHNNY HARTA.C.
[mostre- aae uma mulhefTde T~l ( ...eeu lheTíwostro uma ]

DUASCARAS... J I FRAUDE COMPLETA ! J

w/r <^^ my <^

JEAN PtRRIER

KID FAROFA
ff

TOM K. RYAN

/ivor
ATENÇÃO TODOS!
H< UM ENORME
LOBO RONOANDOy

PELAS REOON-
DEZA6. \^4s

O MAGO DE ID BRANT PARKER E JOHNNY HART

E ISSO AÍ, ALTEZA ! CONSE-
GUI UMA GALIMHA QUE
BOTA UM OVO QUADRA-
DO, DE UM QUILO E MEIO

FANTASTl-
CO\ FICA-

REMOS
RICOS!

SÓ TEM UM
PORÉM !...

[v \nJTv (Jaar1^
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UM U1NICO OVO...
E TCHAU, GALINHA1.!

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

T

B
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PROBLEMA N° 399 11.
1. dburno(5) 12.
2. arroz em casca (4) 13.
3. barrete (6) 14.
4. benzido (5) 15.
5. dar pancadas em (5) 16.
6. desterrar (5) 17.
7. elemento químico de símbolo 18.

Ba (5) 19.
8. esbofetear (8) 20.
9. espaço de dois anos (6) .

10. fanático (5) Pal'

fazer betas em (5)
flutuar (5)
hálito (4)
linda (6)
mofo (5)
o que faz bem (9)
olho-dágua (5)
orla (5)
que beira (8)
título de nobreza inglês (8)

lavra-chave: 11 letras

Soluções do problema n° 398: Palovro-chave: INAPRECIÁVEL

Parciais: inaré; inalar; incrível; increpábel; ivaí; inacia; ipecino,- irina; inépcia;
inca; inércia; inerve; iaca; irônica; írene; incriável; inercial; irial; iene; ilíaca.

G.nsi5te o LOGOGRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo,
cujas consoantes já es-
tão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à di-
reito, é dada uma rela-
<;ão de vinte conceitos,
devendo ser encontra-
do um sinônimo para
cada um, com o nume-
ro de letras entre pa-
rênteses, e todos come-
çados pela letro inicial
do palavra-chave. As
letras de todos os sino-
nimos estáo contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se as le-
trás repetidas.

1RUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — certa pedra da
Etiópia, da qual se dizia ter, ao contrário do
ímã, a propriedade de repelir o ferro; 6 —
tolice, asneira; 10 — formação de flores;
nome de uma fase da evolução de certos
insetos; 12 — primeira nota da antiga
escala musical; 13 — cair com ímpeto e
depressa; 14 — graça ou elegância de
porte; 15 — barrete alto e cõnico, fendido
lateralmente na parte superior e com duas
faixas que caem sobre as espáduas, que o
papa, os bispos, arcebispos e cardeais
põem na cabeça em solenidades pontifi-
cais; carapuça de papel que se punha na
cabeça dos condenados da Inquisição; 17
— elemento de composição grego que
expressa a idéia de soro; 19 — técnica de
pintura sobre papel em que se emprega
tinto feita de massa dissolvida em água,
permitindo um meio de expressão delicado
e transparente de dificil execução, uma vez
que o aquarelista deve trabalhar rápida-

mente, sem se deter em minúcias e sem
poder sobreporá tinta para retoques; 21 —
estampido de ti o de revólver ou de qual-
quer arma de fogo; 22 — enfeitar (o
homem) com trajes ou adornos próprios de
mulher; 24 — interjeição de espanto, de
admiração,- 25 — cama de varas; jirau; 26
— batalha campal ou em campo aberto;
27 — espécie de fina poeira que esvoaça
das anteras das plantas floríferas, e cuja
função é fecundar os óvulos, representan-
do, assim, o elemento masculino da sexua-
lidade vegetal; 28 — coxim da sela do
cavalo; ligadura para feridas; 31 — haste
de madeira à qual se prendem as peças
principais do arado; 32 — cerimônia dos
xangós pernambucanos, ato secreto que
consiste no consulta dos búzios quanto à
sorte, doença ou casamento, com sacrifício
de aves como pagamento ex-votivo; 33 —
as metades inferiores dos partes do nariz.

VERTICAIS — 1 — aquele aue faz mila-
gres; 2 — mexa com aiguem por preven-
ção; provoque; 3 — símbolo do astotínio; 4
—- interjeição que exprime o desejo de que
algo acabe, ou de que alguém seja morto
ou afastado de um posto; 5 — andarás a
esmo; 6 — complicado,embrulhado; 7 — a
voz do cordeiro; 8 — espécie de cabrito-
montes dos Pireneus; 9 — área delimitada
em terra, na água, ou flutuante, incluindo
edificações, instalações e equipamentos es-
pecializados, destinados a pouso e decolo-
gem de aeronaves, e ao atendimento delas
(pi.); II —interjeição de espanto, admira-
ção; 16 — um dos nomes indígenas do
bicho-de-pé; 18 — conjunto de quadros de

madeira ou de ferro, com escapulas, onde,
nas fábricas de lanífios, se estendem as
peças de estofo para secarem ao sol (pi.);
20 — aquele que facilmente explica um
enigma; 23 — empada feita de farinha de
milho e carne de porco; 25 — pano com
que os peregrinos muçulmonos cingem o
corpo do cintura até aos joelhos; vestuário
de algodão, usado pelas mulheres muçul-
manas dos classes baixas; 26 — cumpri-
mento em que se diz alô; 29 — o irmão
mais velho (assim tratado pelos irmãos
mais moços); 30 — disco de jade com uma
abertura circular no centro. Léxicos: Morais;
Melhoramen:os; Aurélio e Casanovas.
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — quiobada; unanimista; igualada; cui;
anta; quiratata; análoga; mo; aspar; usura; ere; lavan-
dulas; asaroide.

VERTICAIS — quicuo; unguinosas; iauira; ana; bi loto;
ama; didatas; asana; cataforese; alaror; aga; mara;

pele; ula; uva; ano; di; ud.

Correspondência • remessa de livros e revistas para:
Rua das Palmeiras, 57, ap. 4—Botafogo —CEP 22 270

CARNEIRO - 21 3 a 20 4

Finanças—Trabalho — Você oodero começar um
novo proieto. Se você cuidar de seus negócios com
tato e competência, sem duvido alguma recebera
elogios Viagens favorecidas Amor — Aja, pois a
sua vdo sentimental e boa Você deve aproveitar
para fazer oroie'os Novas relações interessantes.
Vida social intenso Satisfações com a sua família
Pessoal — Em tudo. hoie, você aeve usar seu
otimismo. Saúde — Seus rins poderão ser perni-
ciosos, cuidado.

TOURO — 21/4 a 20/5

Finanças—Trabalho — Sons osoecos cara fazer
exportações. Você terá sorte nos seus contatos e os
negócios váo progredir. A sua intuição o (a)
aiudara. Contratos favorecidos. Amor — Nada de
importante a fazer porque o dominio sentimental
e completamente neutro. Você deve aproveitar
para resolver problemas familiares. Pessoal —
Nào tenha medo de despender esforços suple-
mentares, você sera recompensado (a). — Saúde
— Excelente forma física —

GÊMEOS - 21/5 a 20/6

Finanças—Trabalho — Dia calmo que não vai
trazer-lhe coisas importantes nem decisivas no
plano profissional. Possível recebimento em di-
nheiro. Secretários (as) favorecidos. Amor — O
domínio sentimental e benéfico e você pode
encontrar o amor de suo vida. Harmonia com seus
familiares. Pessoal — Você deve enfrentar pesa-
das responsabilidades mas você conseguirá ven-
cer. Saúde — Dedique alguns minutos ò gmos-
tica.

CÂNCER- 21/6 a 21/7

Finanças—Trabalho — O dia será neutro. No
decorrer do dia será melhor evitar todos os
empreendimentos novos. Limite suas despesas e
deixe de lado as associações. — Amor — Certa-
mente, hoje, você vai procurar alegrias e prazeres
novos. Muito cuidado: noõ esqueça a pessoa
amada. Fale com seus filhos. — Pessoal — Seu
humor o (a) ajudara o sustentar o moral de seus
próximos. Saúde — Evite tomar remédio para,
dormir

LEÀO - 22/7 o 20/8

Finanças—Trabalho — A sorte o acompanha.
Você terá idéias que lhe vão permitir melhorar a
suo situação ou ser bem-sucedido (a) em uma
operação financeira. Contratos favorecidos. Amor
— Sua vido sentimental será protegida e suas
relações com pessoas que você ama deverão
orientar-se conforme seus desejos. Harmonia com
seus filhos. Pessoal — Você deve fazer transfor-
mações na sua casa. Saúde — Será melhor
diminuir os seus esforços.

VIRGEM í- 21/8 a 22/9

Finanças—Trabalho — Hoie você terá aborreci-
mentos provocados por uma repentina inseguran-
ça ou por rivalidades que você não pode enfren-
tar. Comércio de luxo favorecido. Amor — Com
Vênus em trígono será fácil tornar suas relações
sentimentais bastante harmoniosas. Grandes sa-
tisfações com a família. Pessoal — Seja mais
objetivo (a) pois você tem a tendência de se deixar
influenciar. Saúde — Seus nervos precisam de
descanso: relaxe.

BALANÇA — 23/9 a 23/10

Finanças — Trabalho — Você deve evitar a
qualquer preço os negócios litigiosos e os proces-
sos. Garanta-se antes de assumir compromissos.
Amor — Dia difícil no plano sentimental. Você
fará esforços para se aproximar de uma pessoa
que você ama e que está afastando-se de você.
Pode resolver os problemas familiares. Pessoal —
Você deve distrair-se mais. Convide seus amigos
(as). Saúde — Nervosismo, mas nado de grave.

ESCORPIÃO— 24/10 a 21/11

Finanças — Trabalho — Sua atividade e seu
dinamismo não serão inúteis. Você provavelmen-
te obterá um pequeno sucesso que vai dar-lhe
satisfação. Excelente dia financeiro. Sorte no jogo.
Amor — Ho|e, o climo será neutro. Livre-arbítrio.
Bom dia para fazer um exame de consciência e a
sua correspondência. Convide seus amigos (as),
Pessoal — Nào se preocupe com a opinião alheia
e siga o seu caminho. Saúde — Seio mais
otimista.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

Finanças —Trabalho — Hoie, você terá o possibi-
lidode de aumentar suas atividades e alargar o
círculo de suas relações. Um proieto tomará um
novo rumo. Amor — O grande amor não existirá
hoje, com Vênus em oposição. Você deve tomar
muito cuidado com as pessoas ciumentos.
Discussões inúteis em família. Pessoal — Você
deve aiudar um amigo (a) mais infeliz do que
você. Saúde — Seia menos pessimista e não
invente doença.

CAPRICÓRNIO — 21/12 a 20/1

Finanças — Trabalho — O dio vai trazer-lhe
inevitáveis aborrecimentos profissionais ou difi-
culdades ügadas a associações ou negócios le-
gais. Felizmente, os estudos e os assinaturas
estarão bem-influenciados, Amor — O plano
sentimenta! sera neutro. Pode investir em um
encontro à primeira vista que será interessante.
Cuidado oorque e uma aventura perigosa. Pes-
soai — Você pode receoer o visita de uma pessoa
importante Saúde — Você deve praticar esporte.

AQUÁRIO — 21/1 a 18/2

Finanças —Trabalho — Lucro para os represen-
tantes. Sucesso em uma solicitação referente o um
trabalho que você deseja começar. Propostos bem
aceitas. Prove a suo competência. Amor — O
domínio será muito favorecido. Harmonia e ale-
gria. Possível um encontro. Poderá tratar-se de
uma omizade novo, mas também de um senti-
mento maior. Pessoal — Você deve tomar uma
decisão que limitará a sua independência. Saúde
— Boa, mas cuide de sua alimentação.

PEIXES — 19/2 a 20/3

Finanças —Trabalho — Tudo que for moderno,
que reclamar dinamismo e rapidez será benéfico.
Saiba aproveitar os bons aspectos para que seus
projetos progridam. Amor — O dia será pernicio-
so. No plano sentimental, cuidado com as mó-
goos, que devem ser explicadas sem demorar.
Insatisfação com seus filhos. Pessoal — Aceite a
idéia de ter que fazer alguns sacrifícios. Saúde —
Excelente. Você pode praticar esporte e iogo.
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0 FILME EM QUESTAOI

"A CLASSE OPERARIA
VAI PARA 0 PARAÍSO"

Ely Azeredo
•***

SUBVERSÃO 
de valores o

episódio da proibição deste
filme de Elio Petri em 1973.

Desde O Assassino, 1961, o cineas-
tra denuncia o absurdo que nos
acossa tanto no plano social como
no existencial.

O operário-protagonsita, acos-
sado por obcessões que o conduzem
à porta da hospício, imagina o cor-
po humano como máquina: a defe-
cação seria o produto final, algo a
pensar em termos de PNB. Petri
aborda os principais problemas do
trabalho na sociedade industrial,
sem esquecer a alienação que se
transfere da produção ao lazer, da
linha de montagem às filas do con-
sumismo. O "x" do problema, para
ele, está na visita ao louco lúcido,
ex-militante operário."Um homem
tem o direito de saber o que é que
está fazendo", diz Militina (Rando-
ne). O dilema transcende as impli-
cações do título: o que fazem os
operários, os funcionários, os exe-
cutivos, os empresários? Todos es-
peram por um "extra", sem conhe-
cer a significação do "fixo". Quanto
vale nossa trajetória entre o ama-
nhecer e o crepúsculo? Ante o es-
pantoso dessa coisificação, Militina
adere aos privilégios dos loucos.

Hugo Gomez
****

ANTECIPANDO-SE 
de sete

anos a Martin Ritt com Nor-
ma Rae, que abordou não

menos incisivamente, mas com me-
nor verborragia, a luta dos assala-
riados para obter melhores condi-
ções de trabalho e salário adequa-
dos, A Classe Operária Vai Para o
Paraíso toca no ponto nevrálgico
das relações empregado/patrão, um
tema delicado, mesmo nas socieda-
des desenvolvidas, e mostra como
posições estratificadas podem levar
ao radicalismo militante até mes-
mo um operãrio-modelo.

Com imagens bastante persuasi-
vas, Elio Petri poderia ter reduzido
um pouco a metragem sem prejudi-
car o conteúdo de sua mensagem e
suavizar alguns exageros no deli-
neamento do personagem vivido
com expressividade por Gian Maria
Volonté. Inteligentes, estimulantes
e instigantes, os diálogos agem cor-
rosivamente sobre as mentes aco-
modadas, principalmente nos ex-
traordinários encontros de Massa
com o pai num asilo para doentes
mentais, onde a lucidez do louco,
de uma clareza meridiana, faz final-
mente acordar um homem massa-
crado pela rotina, transformado em
máquina, insensível à realidade à
sua volta.

LA CLASSE OPERAIA
VA IN PARADISO

Elenco
Gian Moria Volonté  Lulu Massa
MariangelaMelato  Lídia
Mietta Albertini  Adalgisa
SalvoRondone  Militina
Gino Percini Pernici e
LuigiDiberti Os líderes

do sindicato
OonatoCastelIaneta  O estudante

Direção de Elio Petri. Roteiro de Petri e Ugo
Pirro. Fotografia de Luigi Kurveieller em
estmancolor. Montagem de Ruggero Mas-
troiani. Música de Enio Morricone. Cenários
de Dante Ferreti e Cario Gervoi. Produção de
Ugo Tucci. Itália. 1971. Em exibição nos
cinemas Bruni-Copacabana e Bruni-Tijuca.

Ivanir Yazbeck
*****

APESAR 
da censura, que dei-

xou o espectador brasileiro
de castigo por sete anos, es-

perando a oportunidade de conhe-
cer o vencedor do Festival de Can-
nes em 1972, A Classe Operária Vai
Para o Paraíso é um filme atualíssi-
mo, que resistirá por muitas deze-
nas de anos — ou pelo menos en-
quanto perdurar o mesmo sistema
universal e milenar, que Lulu Mas-
sa, o metalúrgico, enfrenta, arris-
cando o pouco que tem, para modi-
ficá-lo.

O sistema, aqui, tem vários ten-
táculos: não é só o comumente co-
nhecido "capitalismo selvagem"
que o explora. Massa é envolvido
também pela falsa união da "unida-
de sindical" pregada por estudan-
tes profissionais, que gritam as
suas idéias pelo megafone na porta
das fábricas. De um alienado,
preocupado com a sua produção na
fábrica e com as finanças de seu
clube de futebol favorito, ele des-
perta para uma realidade, na qual
só encontrará sentido nas palavras
lúcidas do velho lider operário in-
ternado num hospício.

Dificil destacar o que há de me-
lhor no filme: a direção de Elio Petri
e a interpretação de Gian Maria
Volonté são impecáveis. A Classe
Operária Vai Para o Paraíso é, ao
lado de Gaijin, um momento mar-
cante na temporada cinematográfi-
ca do ano. Programa recomendável
para alegrar as tardes de domingo
do grêmio lítero-recreativo do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do ABC.

José Carlos Avellar
****

DÉpé, 
ao longo da esteira ro-

lante da seção de montagem
da fábrica, os operários ajus-

tam as peças que passam e conver-
sam aos gritos, que o barulho das
máquinas é muito forte, e é preciso
berrar para ser ouvido. Lulu Massa
conta aos colegas o sonho que tive-

ra de manhãzinha, pouco antes de
sair para o trabalho. E o sonho
corre a esteira, gritado de operário
para operário, o barulho em volta
interferindo, confundindo os ouvi-
dos, alterando as palavras, mudan-
do às vezes o sentido do sonho. A
comunicação é prejudicada pelo
excesso de ruído. O que acontece
aí, na cena final do filme, é uma
síntese da história contada até en-
tão. Lulu sonhou que todos eles, e
mais Militina, o operário hospitali-
zado porque o cérebro entrou em
greve, derrubaram o muro que os
separava do paraíso. Lulu conversa
com os colegas de trabalho, mas o
barulho em volta não deixa que o
sonho se propague. Nesta cena o
barulho vem das máquinas da fá-
brica. Em cenas anteriores vinha
também dos gritos das pessoas que
lutam para tornar o barulho da
fábrica mais suave aos ouvidos de
quem trabalha. O assunto do filme
é bem este, o barulho e o esforço da
voz humana para gritar mais forte.

Roberto Mello
•••••

s EM perder o humor, Elio Pe-
tri descreve também a luta
de classes na Psicologia, in-

separável da História e da questão
econômica. O excelente A Classe
Operária Vai para o Paraíso não
escamoteia o conflito de um saber
que para muitos não passa de mito,
ideologia. Quando Massa (Volonté)
perde o dedo e se rebela, entra em
cena o tecnocráta da Psicologia In-
dustrial para submetê-lo, controla-
lo com seus testes ditos objetivos. A
fábrica não se limita a vigiar o bolso
dos operários na hora da saída:
mais que nunca, a mente tem de ser
revistada. Massa está cansado, im-
potente, o trabalho maquinai, ob-
sessivo, dessexualiza o corpo. Mili-
tina (Salvo Randone, inesquecível),
o louco lúcido e lúdico, é, por sua

vez o discurso da antipsiquiatria:
os outros é que decidem da nossa
loucura; se vier ao hospício, traga
armas; cita Mao, "quando se ergue
a sobrancelha, arma-se um estrata-
gema" (o pensamento); a loucura é
democrática, para ricos e pobres.
Militina, como um Franco Basa-
glia, lembra que a questão da doen-
ça mental passa pela análise do
Poder. Mas nem tudo está perdido.
Massa ainda pode sonhar.

Vencedor do Festival de Cannes em 1972, A Classe Operária
Vai para o Paraíso, de Elio Petri, permaneceu sete anos
interditado no Brasil. Finalmente lihcrado, revela-se uma

obra

todas as manhas: "Tratem a má-
quina com amor." A fábrica é algo
semelhante â Mctrópolis, de Fritz
Lang, sem a atmosfera expressio-
nista/futUrista — uma cidade sem
sol, subterrânea. Militina pretende,
em seu delírio, romper o muro. Do
outro lado está o paraíso encoberto
pela névoa, onde o tempo e os reló-
gios nada significam. Lulu narra o
seu sonho, aos pedaços, tentando
superar o barulho das máquinas.
Uma narração fragmentada, como
as peças, a vida que leva, a linha de
montagem.

ÁO os outros que deci-
dem quando è que a gen-
te deve ficar doido" —

diz Militina, o velho operário inter-
nado em manicômio, a Lulu, numa
das seqüências de A Classe Opera-
ria Vai Para o Paraíso. Assim defi-
ne a estrutura que subordina o ho-
mem á máquina e a existência coti-
diana em paráfrase chapliniana
iTempos Modernos) da linha de
montagem. Tudo conduz à especia-
lização estreita, à quantificação de
movimentos manuais. O trabalho e
fragmentado em operações par-
ciais, o que destrói a relação entre o
trabalhador e o produto como tota-
lidade."0 indivíduo e como a fabri-
ca" — afirma Lulu. enquanto uma
voz impessoal adverte os operários.

Susana Schild
****

P
CONSELHO DE CINEMA JB————^—p,,*,»

José
Filmes Ely Hugo Ivanir Carlos Roberto Rogério Susana

Azeredo Gome/. Yiixbeuk Avellar Mello Bitarelli Schild
0 PoteSadÒ ***** ***** ***** ***** ***** *****
*T^t*~*^ *** ***** **** **** ****"

Bye Bye Brasil **** ** ** **** *** **** ***

A Rosa *** ** **
Encontros e i ¦ i ±,±, + ,_,
Desencontros *** *w *

A Vida íntima *è"è* *
de um Político

Joelma i. +
23" andar II 11

ARA o operário Massa, a vi-
da era uma corrida, e ele
campeão de produtividade

da fábrica, através de uma concen-
traçáo total que lhe impedia ver,
sobretudo, possibilidades de mu-
dar. Em tom seco, Elio Petri mostra
as transformações desse operário
solitário, insatisfeito, um campeão
que confessa sofrer como um ca-
chorro, impotente, com úlcera, dor
de cabeça e nas costas.

As descobertas lhe vèm a partir
de contradições. Perde um dedo,
ganha a solidariedade dos colegas.
Começa a pensar, teme enlouque-
cer. Extremado, troca a dedicação
por uma reação radical. Perde o
emprego, a mulher vai embora, so-
zinho Massa examina os objetos
que estão na própria casa uma for-
ma de se examinar.

Elio Petri nào é um sentimental,
e deixa incerto o futuro do operário,
que recupera o emprego por pres-
sáo dos colegas, e ao lado deles
consegue, pelo menos, partilhar so-
nhos em voz alta.
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A CINEMATECA DE VOLTA
C

Louco Por Saias, de Norman Taurog é um dos filmes
da série musical que reabre a Cinemateca

OAÍ programas dedica-
âos ao cinema âe van-
guarda da década de 20,
ao filme de animação e
ao musical-americano. a

Cinemateca do Museu de Arte Mo-
derna do Rio volta a apresentar a
partir desta semana sessões diá-
rias abertas ao público, num audi-
tório de 120 lugares montado no
bloco-escola do MAM.

Serão reabertos igualmente os
serviços de consulta ao arquivo de
papéis da Cinemateca, coletânea
de catálogos, revistas, impressos
publicitários, programas e livros de
cinema, bem como de críticas e de
textos diversos publicados nos jor-
nais das principais cidades brasi-
leiras nos últimos 20 anos.

Estas duas atividades se encon-
travam parcialmente interrompi-
das desde julho de 1978, em conse-
qüència de incêndio que destruiu
parcialmente as instalações do
MAM. Durante estes dois anos a
Cinemateca pode dar prossegui-
mento a suas atividades graças á
cooperação de outras entidades
culturais.

Para a apresentação de sessões
públicas contou com o apoio do
Cineclube Macunaíma, da ABI, do
Museu da Imagem e do Som, da Art
Filmes e da Cooperativa Brasileira
de Cinema. E para prosseguir com
seus trabalhos internos, de catalo-
gação, pesquisa e restauração de
material cinematográfico contou

com a colaboração da Embrafilme
e da Funarte.

Três sessões diárias serão apre-
sentadas pela Cinemateca, à»
16h30m, ãs 18h e ás 20h, no auditó-
rio montado no bloco escola até o
término das obras de recuperação
do MAM e a reabertura da sala de
projeção no terceiro andar. Neste
fim de semana estão programados
uma apresentação de filmes da
vanguarda da década de 20 (hoje) e
duas apresentações de desenhos
animados (amanhã e domingo) nas
sessões de 16h30m. Monstros de
Ted Browning (hoje), Outubro, de
Eisenstein (amanhã) e Amantes, de
Louis Malle (domingo) nas sessões
das I8h. E, finalmente, Agora Sere-
mos Felizes, de Vicent Minelli, com
apresentação de Joel Siegel (hoje);
Louco Por Saias, de Norman Tau-
rog, com apresentação de Sálviano
Cavalcanti de Paiva (amanhã) e
Tempestade de Ritmos, de Andrew
Stone, com apresentação de Justi-
no Martins (domitigo) para as ses-
soes de 20h.

Nas semanas seguintes a Cine-
mateca dará início a dois outros
programas, O Som do Silêncio, so-
bre os últimos anos do cinema mu-
do e os primeiros do cinemafalado,
e Cinema e Televisão, para con-
frontar o estilo dos filmes feitos
para um e outro meio e debater os
novos hábitos criados no público
habituado a ver filmes na tela pe-
quena.
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•••••
O ENCOURAÇADO POTEMKIN (Bronenosets
Potyomkin), de Sergei Eisenstein. Com A.
Antonov, G. Alexandrov e W. Barski. Caruso
(Av. Copacabana, 1326 - 227-3544): 15h,
'16h45m, 18h30m, 20hl5m, 22h. Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):
14h30m, 16hl5m, 18h, 19h45m, 21h30m.
(10 anos). Filme russo de 1925 e proibido no
Brasil desde 1964. O filme é considerado
como uma das maiores obras cinematográfi-
cas de todos os tempos. Passado em 1905, no
porto de Odessa, Rússia, conta o motim a
bordo do Potemkin e as manifestações popu-
lares reprimidas com massacres. Reapresen-
tação.~~ ~ ••••
GAIJIN —CAMINHOS DA LIBERDADE (Brasi-
leiro), de Tizuka Yamasaki. Com Kyoko Tsu-
kamoto, Antônio Fagundes/ Jiro Kawarasaki,
Gianfrancesco Guarnieri, Álvaro Freire e Jo-
sé Dumont. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281
— 275-4546): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Palácio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541):
!3h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m Studio-Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): lóh, 18h, 20h,
22h. (14 anos). Premiado no Festival de
Gramado como o melhor filme, melhor.ator
coadjuvante (José Dumont), melhor roteiro,
melhor cenografia (Yurika Yamasaki) e me-
lhor trilha sonora (John Neschling). No Festi-
vai de Cannes ganhou o prêmio especial da
Associação dos Críticos Internacionais. Cerca
de 800 imigrantes japoneses chegam ao
Brasi I em 1908, durante o período da expan-
são cafeeiro. Entre eles, Yamada e Kobayaski
são contratados para trabalhar na fazenda
Santa Rosa, em São Paulo, onde enfrentam a
hostilidade do capataz, que exige sempre
um ritmo inalterável de trabalho. O trata-
mento humano só é sentido através de outros
imigrantes — italianos e nordestinos. Sem
alternativas, os japoneses sofrem as conse-
qüências de uma vida quase animal: a
maleita, o suicídio e a degradação determi-
nam o desaparecimento dos mais fracos.

••••
A CLASSE OPERÁRIA VAI PARA O PARAÍSO
[Ia Classe Operaria Va in Paradiso), de Elio
Petri. Com Gian Maria Volonté, Mariangela
Melato, Gino Pernice, Luigi Diberti, Donato
Castellaneta e Salvo Randone. Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908); 14h30m, 16h50m, 19hl0m,
21h30m, Bruni-Tijuca (Ruas Conde de Bon-
fim, 379 — 268-2325); 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (16 anos). Produção italiana de 1972.
No Brasil, o filme chegou a ser exibido,
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 mào, sua atitude na
fábrica muda radicalmente ao verogesto 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. Ganhador da Palma
de Ouro no Festival de Cannes, 1972. Rea-
presentação.

¦ ¦¦••••

BYE BYE BRASIL (brasileiro), de Carlos Die-
gues. Com Betty Faria, José Wilker, Fábio
Júnior e Zaira Zambelli. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72 — 245-8904): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. Scala (Praia de Botafogo, 320 —

246-7218): de T a 6", ás lóh, 18h, 20h,
22h. Sábado e domingo, o partir de 14h.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714),
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349),
Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-
2025): 16h, 18h, 20h, 22h. Art-Méier (Rua
Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 15h,
16h40m, 18h20m, 20h, 21h40m. (18 anos).
Um grupo d^ artistas ambulantes, a Ca rava-
na Rolidei, cruza de caminhão todo o sertão
nordestino em direção à floresta amazônica,
saindo de Piranhas, em Alagoas, até Alta mi-
ra daí se deslocando para Belém e em
seguida para Brasília. Diegues, o realizador
de Xica da Silva e de Chuvas de Verão,
segue a viagem ao mesmo tempo interessa-
do 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 peisoas
que eles encontram ao acaso no meio da
viagem. Candidato à Palma de Ouro no
Festival de Cannes, 1980.

*•••
LIÇÃO DE AMOR (Brasileiro), de Eduardo
Escorei. Com Lilian Lemmertz, Irene Ravache,
Rogério Fróes e Marcos Taquechel. Ricamar
(Av. Copacabana, 360 — 237-9932): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (16 anos). Adaptação do
romance Amar, Verbo Intransitivo, de Mário
de Andrade. Na São Paulo dos anos 20, um
industrial contrata uma governanta alemã,
bela e culta, a fim de iniciar o filho adoles-
cente nas coisas da vida, entre lições de
piano e alemão. Reapresentação.

JOSÉ CELSO MARTINEZ CORRÊA

NA TELA E EM LIVRO

U MA programação inten-
sa, envolvendo o diretor
de teatro, e agora de ci-
nema, José Celso Marti-
nez Corrêa acontecerá
amanhã, às 21 h, no Ci-

neclube Macimaima. Serão apresen-
tados o documentário '25, de José
Celso e Celso Lu as, sobre a indepen-
dència de Moçambique, e os comple-
mentos Anil, de Noilton Nunes, tre-
chos do copiáo de ABC da Greve, de
Leon Hirzman e o trailer de O Rei da
Vela, que está sendo concluído pelo
mesmo José Celso. Mas a festa come-
ça mais cedo, às 20h, com o lança-
mento do livro Cinemação, de Noil-

ton, José Celso e Lucas'e Álvaro
Nascimento.

O filme 25 mostra quatro longas
seqüências sobre o 25 de junho de
1926, data da fundaçào da Frelimo; o
25 de setembro de 1964, data do co-
meço da luta armada pela indepen-
dència de Moçambique; o 25 de abril
de 1974, a queda do salazarismo e o
25 de junho de 1975, a independência
de Moçambique. Os tempos do colo-
nialismo e a luta pela libertação são
reconstituídos através de depoimen-
tos durante os dias de festejos em
Maputo, de 21 a 25 de setembro, e
ainda de fragmentos de cinejornais e
trechos de filmes de ficção.

A NOITE DO TERROR (Halloween). de John
Carpenter Com Donald Pleasence. Jamie Lee
Curtis, Nancy Loomis, P. J Soles e Charles
Cyphers Odeon (Praça Mahatma Gandhi 2
- 220-3835), Tijuca (Rua Conde de Bonfim.
422 — 288-4999): 13h30m, 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21h30m. Copacabana
(Av. Copacabana. 801 - 255-0953). Opera-

1 (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705):
14h, lóh. 18h, 20h, 22h. Imperator (Ruo
Dias da Cruz, 170 — 249-7982), Rosário
(Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 15h.
17h, 19h, 21h Madureira-2(Rua Dagmar da
Fonseca, 54 - 390-2338): 13h, 15h. 17h
19h, 21 h; (18 anos). As crianças de umo
pequena cidade de Illinois estão festejando a
noite de Halloween (a Noite dos Bruxas).
Uma dessas crianças está sendo dominada
pelo espirito do mal e. vagarosa e metódico-
mente, assassina a irmã. Produção ameri-
cona.

MATINÊS

DANY, UM CACHORRO MUITO VIVO —

ILHA Autocine: amanhã e domingo, as
18h30m (üvre).

FESTIVAL DE DESENHOS — Jacarepaguà
Autocine lsamonhóe domingo òs I8h30m
(Livre).

O FUSCA ENAMORADO Lagoa Drive-ln
amanhã e domingo os 18h30m (Livre)

EXTRA
OUTUBRO (Oktiabr) de Sergei Eisenstein
Com A. Nikandrov, N. Popov e B Livanov.
Amanhã, òs 18h na Cinemateca do MAM.
Av Beira-Mar, s'n° — bloco-escola
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José Celso é atração amanhã no Macunaíma, com seus
filmes 25 e O Rei do Velo

JOELMA —23° ANDAR (Brasileiro), de Clery
Cunha. Com Beth Goulart. Liana Duval.
Marly de Fátima, Carlos Marques e partici-
pação especial de Chico Xavier. Metro Boa-
vista (Rua do Passeio, 68 240-1291): I4h,
15h40m, 17h20m. 19h, 20h40tfi, 22h20m,
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-'
lhaés, 286 - 255-2610). Condor Largo do
Machado (Largo do Machado, 29 — 245-
7374), Baronesa (Rua Cândido Benício,
1 747 — 390-5745): L5h, 16h40m;
18h20m, 20h. 21h40m. Leblon-2(Av. Ataul-
fo de Paiva, 391 - - 239-5048), Astor (Rua
Ministro Edgar Romero, 236): 14h30m,
16hl5m, 18h, 19h45m, 21h30. Tijuca-
Palace (Rua Conde de Bonfim, 214 -- 228-
4610): 16hl5m, 18h. 19h45m, 21h30m (14
anos). Partindo de acontecimentos verídicos,
o filme conta a história de uma família
profundamente abalada pela tragédia que
vitimou dezenas de pessoas em fevereiro de
1974, em São Paulo: o incèncio do Edifício
Joelma.

ENCONTROS E DESENCONTROS (Starting
Over). de Alan J. Pakula Com Burt Reynolds,
Jill Clayburgh, Candice Bergen. Charles Dur-
ning, Francês Slernhagen e Austin Pendle
ton Roxi (Av. Co[Xicobann, 945 236
6245), 15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m. (18
anos). As coisas não estào bem no casamento
de Phil e Jessica. Ela quer o divorcio, pois
quer ser livre para se expressar através de
suas composições musicais. Supondo que ela
tem um caso com alguém, Phil sai de casa e

procura seu irmào, em Boston, onde passo a
freqüentar um círculo de homens divorcia-
dos. Produção americana.

*•+•
MONSTROS (Freaks) de tod Browning. Com
Wolloce Ford. Olga Badcnova e Leila
Hyoms Complemento Cine-iprnal Brasilei-
ro n° 46. produção DIP Ho|e. as 18h, no
Cinemateca do MAM Av Beira-Mar, s.n° -
bloco-escola Legendas em espanhol.

CRIA CUERVOS (Cria Cuervos), de Carlos
Saura. Com Geraldine Chaplin Ana Torrem
Conchita Perez Maite Sanchez Almendros
Monicn Randall e Hector Alterio Amanhã a
meia-noite no Ricamar Av Copacabana
360. (10 anos). Ganhador de um dos prêmios
especiais do |uri do Festival de Cannes
1976. Em uma cosa de Madri moram três
meninas, filhas de um militar e órfãs de
mãe Ana. a filha de oito anos orredita que
tem em suas mãos o poder sobre o destino
dos que a rodeiam Segundo Soura, tudo
deve ser considerado como reflexo de Ano,
20 anos mais tarde'. Produção espanhola

••*
OS AMANTES (Amahts), de Louis Mnlle Com
Jeanne Moreau. Alain Cuny e Gaston Modot
Domingo, as 18h30m, na Cinemateca do
MAM, Av Beira-Mar, s'n" bloco-escola
(18 anos). Critica ao comporta mento conven ¦
vional da sociedade, recebida ò época de seu
lançamento com algum escândalo por hgei-
ras insinuações de um comportamento me
nos polido durante o ato sexual. Produção
francesa de 1958

•••
O SÓCIO DO SILÊNCIO (The Silent Partner),
de Daryl Duke. Com EUiott Gould, Christo-
pher Plummer, Susannah York, Mario Kassar
e Andrew Vajna. Roma-Bruni (Rua Visconde-
de Piraja, 371 287-9994): 15h, 17hl5m,
19h30m, 21h45m (18 anos). Miles Cullen é
um respeitado, mas tolo, solteirão com seus
30 e poucos anos de idade, que trabalha
comocaixa-chefe num banco de Toionto. 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.

*•*
O CASO CLÁUDIA (Brasileiro), de Miguel
Borges. Com Kátia DAhgelo, Jonas Bloch,
Roberto Bonfim, Cláudio Corrêa e Castro,
Eduardo Dolabella, Luiz Armando Queiroz,
Rogério Fróes e Nuno Leal Maia. Programa
complementar: A Revolta do Kung Fu no>
Templo de Shao Lin. Orly (Rua Alcindo
Guanabara. 21): de T a 6a, òs 1 Oh,
13h40m, 17h25m. 19h40m. Sábado e do-
mingo, a partir das 13h40m. (18 anos).
Baseado em dados e informações do livro Por
Que Cláudia Lessin Vai Morrer, de Valério
Meinel, o filme aborda o caso Cláudia Lessin
Rodrigues através de um detetive (Roberto
Bonfim) e um repórter (Carlos Eduardo Doía-
bella) empenhados no combate ao tráfico de
drogas, ao mesmo tempo em que apresenta
a história de Flávia (Kátia D'Ângelo), uma
garota também envolvida com traficantes.
Reapresentação.

•••
A ROSA (The Rose), de Mark Rydell. Com
Bette Midler, Alan Bates, Frederick Forrest,
Harry DeanStantone Barry Pri mus. Rian(Av.
Atlântica, 2.964 — 236-6114): 14b,
16h30m, 19b, 21h30m. Som em Dolby Ste-
reo (18 anos). Cantora de rock, jovem e
talentosa, vive atormentada por instintos
auto-destrutivos, entre casos de amor e o
triunfo profissional. Suas decepções tornam-
se a história de sua geração, durante a
década de 60 em plena crise da Guerra do
Vietnam, quando as expectativas criadas
pela aparente atmosfera de liberdade náo
são totalmente realizadas. Produção ameri-
cana. Bette Midler ganhou o Globo de Ouro
como Melhor Atriz.

•*•
A GAIOLA DAS LOUCAS (La Cage aux
Folies), de Edouard Molinaro. Com Ugo Tog-
naz2i, Michael Serrault, Michael Galabru,
Claire Maurier e Remy Laurent. Leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Opera-
2 (Praia de Botafogo, 340 — 246-7705):
14h, lóh, 18h, 20h, 22b. América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 248-4519):
13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. Santa Alice (Rua Barão de Bom
Retiro, 1.095 — 201-1299): de 2o a 6o, às
17h, 19h, 21 h. Sábado e domingo, a partir
das 15h. (16 anos). Comédia baseada na
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 náo
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.

• •*
MARÍLIA E MARINA (Brasileiro), de Luiz Fer-
nando Goulart. Com Katia D'Ângelo, Denise
Bandeira, Fernanda Montenegro, Stepan
Nercessian e Neslon Xavier. Cinema-3 (Rua
Conde de Bonfim, 229): 15b, 16h40m,
18h20m, 20h, 21h40m. (18 anos). Historia
baseada no poema Balada Das Duas Moci-
nhos de Botafogo, de Vinícius de Moraes.
Marília e Marina, filhas de uma viúva da
classe média remediada e o dramático im-
passe de suas limitadas opções: para Mari-
lia, a mãe planeja um casa mento convenien
te, enquanto fecha os olhos para as liberda-
des de Maiina, que trabalha fora e cedo se
desilude com os homens. Reapresentação.

•••
O PORTEIRO DA NOITE (The Night Pórter),
de Liliana Cavani. Com Dick Bogarde, Char-
lotte Rampling, Philippe Leroy, Gabriele Fer-
zetti e Giuseppe Addobbati. Programa com-
plementar: Irmãos nas Artes Marciais. Rex
(Rua Álvaro Alvim, 33 240-8285): de T a
6c,às 12h30m, 16h30m. 18h35m. Sábadoe
domingo, às 14h30m 18h35m. (18anos.)Ex-
oficial nazista passa a porteiro de um hotel
em Viena. Neste hotel reunem-se ex-altas
patentes do Exército alemáo e se hospeda
uma judia, ex-amante do porteiro, casada

agora com um milionário. A mulher reme
mora seu passado em um campo de concen
tração, onde sofreu nas mãos doex-amante,
e se deixa arrastar a práticas sado-

-masoquistas. Reapresentação.
•••

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. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros, 1.426 — 274-7999). 20h,
22h30m. Até domingo. (18 anos). Adaptação
da peça de Nelson Rodrigues (estreada em
58 no Rio). O processo de desintegração de
uma família do Grajau: Seu Noronha, conti-
nuo da Câmara dos Deputados; 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 ameaço de tragédia.

*••
CHUVAS DE VERÃO (Brasileiro), de Carlos
Diegues. Com Jofre Soares, Gracmda Freire,
Jorge Coutinho, Lurdes Mayer, Marlene Se-
vero, Miriam Pires, Paulo César Pereio, Regi-
na Case e Roberto Bonfim. Jacarepaguà
Autocine 1 (Rua Cândido Benício, 2.973 —¦

392-6186): 20h, 22h. Até terça. (18 anos). A

pequena humanidade suburbana concentra-
da ria vida de um velho funcionário público
que, nos dias que se seguem à sua aposenta-
doria, sofre profundas tiansformaçòes pelos
fotos que ocorrem ò sua volto. Reapresen-
taçáo.

••
A VIDA ÍNTIMA DE UM POLÍTICO (The
Seduction of Joe Tynan),de Jerry Schatzberg.
Com Alan Alda, Barbara Harris , Men/I
Streep, Rip Torn e Melvyn Douglas. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102
247-8900): Uh. lóh 18h. 20h, 22h (14
anos). Jovem senador consegue a aprovação
de projeto de lei que dará trabalho aos
desempregados e transforma-se na nova
sensação politica de Washington . No entan-
to, suas atividades o impedem de dedicar-se
ò família e entra em choque com a mulher e
os dois filhos. Produçáo americana.

:.••.¦ .
O JOGO DA VIDA (Brasileiro), de Maurice
Capovilla. Com Gianfrancesco Guarnieri, Li-
ma Duarte, Maurício do Valle, Martha Over-
beek, Jofre Soares e,Miriam Muniz. Studio-
Tijuca (Rua Desembargador Isidro, VO —
268-6014): I5h, 17b, 19b, 21 h. (18 anos.)
No baixo mundo do cidade de São Paulo,
trés malandros circulam juntos durante uma
madrugada, tentando os mais variados gol-
pese passando em revista suas vidas. Basea-
do no romonce de João Antônio, Malagueta,
Perus e Bacanaço. Reapresentação.

RESGATE SUICIDA (North Sea Hijack), de
Andrew V. McLaglen. Com Roger Moore,
James Mason, Anthony Perkins, Michael
Parks, David Hedison e Jack Watson. Pala-
cio-1 (Rua do Passeio, 38 -- 240-6541):
!3h30m, 15h30m, 17h30m, !9h30m,
21h30m. Coral (Praia de Botafogo, 316
246-7218): 14h, lóh, 18b. 20h, 22h. Palácio
(Campo Grande): 15b. 17b, 19b, 21 b (14
anos). Em um lugar remoto da Escócia, perito
em sabotagens submarinas é chamado para
uma missáo especial: tomar de assalto um
navio de abastecimento que navega fazendo
seu comércio entre plataformas de petróleo e
o litoral. Produçáo americana.

EMMANUELLE, A VERDADEIRA (Emmanuel-
le), de Just Jaeckin. Com Sylvia Kristel. Alam
Cuny, Marika Green. Daniel Sarky e Jeanne
Colletin. Pathé (Praça Floriano, 45 -220-
3135): de T a 6", às 10b, 12b. Uh, lóh,
18b. 20b, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Art-Copacabana (Av. Copacabana,
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): Uh, lóh, 18h, 20h, 22h,
Jacarepaguà Auto-Cine 2 (Rua Cândido Be
nicio, 2973 392-6186): 20h, 22h. Aos
sábados, sessões á meia noite, no Art-
Copacabana Até terça no Jacaré-2 (18
anos). Produção francesa de 1974. proibida
no Brasil e agora liberada com pequeno
corte. O filme é baseado no livro de Emma-
nuelle Arsan (escrito em 1957e proibido na
França). Emmanuelle, 19 anos, é mulher do
diplomata francês em Bangkok, onde chega
para tornar posse do suntuoso palacete onde
irá-.morar. Assediada por membros da colo-
nia francesa local, elo se transforma numa
preso cobiçada tanto por homens como mu-
lheres.

• •
ALMAS PERDIDAS (Anima Persa), de Dino
Risi. Com Vittorio Gossmòn, Catherine De-
neuve, Danilo Mattei e Anicee Alvina. Ama-
nhã, as 19b. no Cineclube do SESC —
Engenho de Dentro, Av. Amaio Cavalcanti,
1.661. Após a sessão haverá debates. Entra
da franca. (14 anos). Veisàode um romance
de Giovanni Arpmo. Hospedando-se no
mansão dos tios, em Veneza, um jovem
estudante de Belas Artes se surpreende com
O comportamento do anfitrião, que cultiva
neuroticamente o passado e obriga o esposa
a partilhar da sua obsessão. Produção ita-
liana.

O NAMORADOR (Brasileiro), de Adnor Pitan

ga e Lenine Otoni Com Isolda Cresto, Maria
Pompeu, Neila lavares e Fernando Rossi.
Amanhã, a meia-noite, em pré-estreia, no
Roma-Bruni, Rua Visconde de Pira|á, 3T1.
(18 anos).

O FILME MUSICAL AMERICANO (III) Exibi
ção de Agora Seremos Felizes (Meet Me in
St.-Louis), de'Vincent Minelli. Com Judy
Garland, Margaret 0'Brien e Mary Astor.
Hoje, òs 20h, na Cinemateca do MAM, Av.
Beira-Mar, s/rf - bloco-escola. Apresenta-
çao critica de Joel Siegel. Versão original,
sem legendas. Patrocínio da Divisão Cultural
do Agência de Comunicações Internacionais
dos Estados Unidos.

FILMES DE DANÇA Exibição de Béjart,
Pas-de-Deux, de Norman McLaren, Ballet
Adágio, de Norman McLaren e Red Wine in
Green Galsses. Ho|e, òs 18h30m, no Auditó-
rio 91 do Campus da UERJ, Av Maracanã
Entrada franca.

as 20h' no Cineclube Santa Teresa Rua
Monte Alegre, 306

VANGUARDA DOS ANOS 20 (III) - Exibição
de Sinfonia Diagonal (Diagonal Sympho-
nie), de Viking Eggelmg, coletânea de filmes
realizados por Hans Richter Ritmo 21 (Ryth-
mus 21/1921), fragmento de Ritmo 23 (Ryth-
mus 23/1923), Filmstudie, Inflação (Infla-
tion/1928), Sinfonia das Corridas (Rennsym-
phome/1929), Mágica de Dois Tostões (Two
Pence Magic/1930), Fantasmas ao Amanhe-
cer (Vormittagspuk/1927) e Tudo se Transfor-
ma (AMes Deth Sich, Alies Bewegt
Sich/1930). Hoje, às 16h30m, na Cmemate-
ca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n" — bloco-
escola.

OBRAS PRIMAS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO
(I) Exibição de Um Dramo Entre os Fanto-
ches (Drame Chez les Fantoches) de Emile
Coh Umo Noite no Monte Calvo (Une Nuit
Sur le Mont Chauve). de Alex Alexeielf e
Calre Parker, A Dança do Arco-íris (The
Rainbow Dance) de Len Lye, O Museu de
Betty Boop (The Betty Boop Museum), de
Max Fleischer, Na Gandaio (The Whoopee
Party). de Walt Disney, Curto e Seguido
(Short and Suite), de Norman McLaren e
Uma História do Brasil Tipo Exportação, de
Hamilton de Souza Amanhã as I6h30m.
no Cinemateca do MAM, Av Beira Mar, s/n°

bloco-escola

O FILME MUSICAL AMERICANO (IV) t<ihi

çao de Louco Por Saias (Girl Crazy) ,ie
Norman faurog Com Mickey Rooney, Judy
Garland e June Allison. Amanha, òs 20h. na
Cinemateca do MAM, Av Beira Mar, s/n'
bloco-escola Apresentação critica de Salvya
no Cavalcanti de Paiva. Versão original, sem
legendas Patrocínio da Divisão Cultural do
Agência de Comunicações Internacionais dos
Estados Unidos.

OBRAS PRIMAS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO
(||) —Exibição de O Hotel Elétrico (El Hotel
Electrico), de Secundo de Ghomon, Bonequi-
nhos de Papel (Cocottes en Papier). de Emile
Cohl, A Batalha (The Battle). de Ma* o Dave
Flaischér, O Gato Félix na Idade do Osso, 1e
Pat Sullivan Cavalgada Musical (Cavalcade
of Music), de George Pai Os Náufragos (Fair
Weather Friends). de Walter Lantz, Solidão
(Samac), de Valroslav Mímica e Picolo (Piko-
Io), de Dusan Vukotic Domingo as I6h30m,
na Cinemateca do MAM, Av Beiro A/Vir. s n

bloco-escola

O FILME MUSICAL AMERICANO (V) Exibi
çao de Tempestade de Ritmos (Stormy Wea-
lher). de Andiew Stone Com Bill Robinson,
Lena Home, Fots Wallpr Cab Calloway e os
Irmãos Nicholas. Domingo, as 20h30in, na
Cinemateca do MAM, Av. Beira Mai, s/n°
bloco-escola. Apresentação critica de Justino
Martins. Versào original, sem legendas. Pa
trocinio da Divisão Cultural da Agência de
Comunicações Internacionais dos Estados
Unidos.

25, documentário de longa-metragem de
José Celso Corrêa e Celso Lucos. Comple-
mentos: Anil, de Noilton Nunes, trechos do

copião de ABC da Greve, de Leon Hirszman e
trailer de O Rei da Vela, em conclusão por
José Celso e Noilton Nunes. Amanhã, as
21 h, no Cineclube Macunaíma, Rua Arauio
Porto Alegre, 71 9" andar. A partir das
20h, lançamento do livro Cinemação, de
José Celso Celso Lucas, Álvaro Nascimento e
Noilton Nunes. Após os filmes, haverá deba
tes com os autores. (18 anos)

A CLASSE OPERARIA NO CINEMA BRASILEI-
RO Exibição de Greve e Trabalhadores
Presente, ambos de João Batista de Andra-
de. Domingo, às 20h, no Cineclube Barra-
vento, Rua Senador Muni/ Freire, 60 —
Tijuca. Debates após a sessão.

MOSTRA DE FILMES SUPER-8 Exibição de
O Filme Vai Começar, dos alunos do IACS
UFF\ O Lobo na Estepe? de José Ricardo e
Desfoque, de Havio Bittencourt Ho|e, às
20h, na PUC, Rua Marquês de Sao Vicente,
sala 260 L Promoção CAC PUC/ Grupo Su-
per-8 Rio.

TRABALHOS OCASIONAIS DE UMA ESCRA-
VA (Gelegenheitsarbeit Einer Skavin), de
Alexander Kluge. Com Alexandra Kluge,
Franz Bronski e sylvio Gartmann. Domingo.

MOSTRA DE FILMES SUPER-8 Exibição de
Jimmy Gogh, trabalho coletivo do CAC, João
Carnaval, de Francisco Simões e A Lira do
Delírio, de Roberto Rocha e Giorgio Croce.
Domingo, as 20h, na PUC, Rua Marquês de
Sào Vicente, sala 260 L. Promoção CAC PUC
Grupo Super-8 Rio.

MOSTRA DE FILMES SUPER-8 Exibição de
Companheiro Bancário, de Sidney e Antônio.
Para Deputado, de Antônio Garcia e Cenas
de Rua, de João Ney Amanha, às 20h, na
PUC, Rua Marquês de São Vicente, sala 260
L. Promoção CAC PUC/ Grupo Super-8 Rio

Grande Rio

e O cinema Veneza é um dos mais
confortáveis do Rio, desde que se
consiga entrar. As dificuldades co-
meçam pelo estacionamento, precá-
rio e perigoso. Prossegue com a
imensa fila que, invariavelmente, se
forma à frente da bilheteria e com o
aperto da multidão de espectadores
que se comprime na exigua sala de
espera. Cinema de grandes lança-
mentos, o Veneza deve ser atingido
de ônibus e com o espectador dotado
de paciência e algum senso de
humor.
e Não há tratamento acústico ent re
os cinemas Scala e Coral, salas ge-
minadas, Na última semana, quando
estava sendo exibido Zabriskie
Point no Coral, um filme de longas

cenas sem música ou diálogo, a obra
de Antonioni ganhou inesperado
fundo musical. Bye Bye Brasil, can-
ção de Chico Buarque composta pa-
ra o filme do mesmo nome, em car-
taz no Scala, complementava os si-
lèncios de Antonioni.
e Na sessão das 14h de sábado do
Cinema-1, o filme Gaijin — Cami-
nhos da Liberdade teve que ser assis-
tido durante longos minutos com a
imagem tremida, totalmente distor-
cida por um problema na projeção.
Apesar dos apupus e assobios da
platéia, só muito tempo depois é que
o operador, acendendo as luzes da
platéia, providenciou o conserto.
Com isso, o filme sofreu um pulo na
sua narrativa.

^

O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro), de Wal- 
ICARAÍ (718 3346) Encontros e Desencon-

ter Hugo Khouri. Com Sandra Bréa, Roberto NITERÓI tros com Candice Bergen hoie amanha e
Maya, Helena Ramos, Serafim Gonzalez,  domingo, 

as 15h, 17hl0m, I9h20m,
Kate Lyra. Aldine Muller e Rossana Ghessa. DRIVE-jN ITAIPU Apocalipse com Marion 21h30m. (14 anos).
Vitória (Rua Senador Dantas. 45 -- 220- Brando. Hoje as 20h30m Amanhã edomin- . 
1783), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonse- go às 19h e 22h (18 anos). NITERÓI (719-9322) O Torturador, com
C°', 

,54 ,7, J90",?,3,3^ l2í5?Tn ,15í''  
~4. Z~ Jece Valadão. Ho,e, amanha e domingo, as

17hl0m, 19h20m, 21h30m. Lido-1 (Prato do ALAMEDA (718-6866) -- O Convite ao Pra- |3|130m 15h30m 17h30m, 19h30m,
Flamengo, 72 — 245-8904): I5h, 17hl0m, Mr com Roberto Maya. Hoje, às 1 7b. 19b, 2lh30ni (18 anos)
19h20m, 21 h30m (18 anos). Marcelo, mem- 21 h. Amanhã, a partir das 15h. (18 anos). ,_
bro da alta burguesia e herdeiro da empreso Domingo: Emmanuelle, a Verdadeira, com Ttprç/Spni K
paterna, é um quarentão aparentemente Sylvia Kristel. Às 15h, 17h, I9h, 21 h (18
cínico e desiludido. Encontra-se, depois de anos).
muitos anos, com um amigo. Luciano, ALVORADA (742-2131) Kramer x Kramer,
relembram suas situações conjugais. Luciano BRASIL — Emmanuelle, a Verdadeira, com com Dustin Hoffman Hoie as I5h, 2 h.
declara-se em "liberdade vigiada" e Marcelo Sylvia Kristel. Hoje. amanhã e domingo, as Amanha, as 15b. |9h50m, 22h Domingo,
em "prisão livre." No dia seguinte, Marcelo |5h, 17b, 19h, 21h. (18 anos). as !4h30m, 17h, 19h30m, 22h (14 anos)
recebe Luciano em seu apartamento de co- --
bertura, mantido apenas para encontros CENTER (71 1-6909) Joelma — 23° Andar. PETRÓPOLIS
amorosos. com Beth Goulart. Hoie, amanhã e domingo,

°*u„'4h3°™' lóM5m' l8k l9M5m' DOM 
PEDRO (2659) Viuvas Precisam de

IRMÃOS NAS ARTES MARCIAIS (Two Great 21 h30m. 04 onos). ^^ 
^ Lady Francisc0 Ho|e e omo.

Cavaliers), de Yang Ching Chen. Com Chen , ,7;B,an7, 
~7~ull£. 

„„ prn„r nhã as I5h,30m, I 7h20m, 19hl0m, 21 h
Sh.ng. Mao Ying, Wen Chiang Lung e Liu CENTRAL (718-3807) - Convite ao Prazer, Do 

q a ^ d(J Terf0r com
Chung Liang. Programa complementar: com Roberto Maya H°|e. amanho e domin- ^ . ?h m 2)f_ )(J
Porteiro da Noite. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 go as 1 2h50m, 5h, 17hl0m, 19h20m,
- 240-8285): de 2a. a 6a., às 12h30m, 21h30m. (18 anos).

16h30m, 18h35m. Sábado e domingo às _ . PETRÓPOLIS (2296) Joelmo— 23° Andar,
14h30m, 18h35m (18 anos). Durante os CINEMA 1 (711-1450) - Gaijin — Cami- ^^ g amanhã às
tumultuados anos de declínio da dinastia nhos da Liberdade com Gianfrancesco . .^.^ .^ .^^ 

2_M5m
Ming, o corrupto Kong Lau Gio conspira Guarnieri. Hoje. amanhe> e domingo, as 14h, ^^ 

^.^ ^^ de ^ p^.^
assassina inúmeras pessoas. Produçãochine- loh, l»ty «iun, lir\. (ISanos,, (q ^^ He|ena Ram05 Sem indicação de
so de Hong-Kong. ^ 

(718.6285) _')rmã(5S ^s Artes Mdr^ hora"° <18 3n0S>

OS GAROTOS VIRGENS DE IPANEMA (Brasi- ^°m SSoS^I 
"hTo^Thlòm CASABLANCA 

Vivendo Coda Momento,
leiro), de Oswaldo de Oliveira. Com Maria 2,h30m' (,8 anos); Do™^ Dragão do com John Travolta. Hoje, amanha s domin-
Benvenutti, André Luiz e Nadir Fernandes. „ .. x. i4h30m 16hl5m 18h 19h45m 9°' as '5h30m, I7h30m, 19h30m, 21h30m.
Studio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205- oju™m 

(16 anos).
7194): 14h, lóh, 18h,20h,22h. (ISanos). ^ 

nou' ¦

distribuidora não forneceu informações sobre -~_ __• m m .x.„ -— „»¦,.,o filme Reapresentação \jX\l*t*%mJVlftUageill

MANÍACO POR MENINAS VIRGENS (Brasilei-
ro). sem indicação de diretor. Com Sebastião
Pereira e Liza Linz. Méier (Av. Amaro Cavai-
canti, 105 — 229-1222): 14h40m, lóhIOm,
17h50m, 19h30m, 21h30m. (18 anos). A
divulgadora nào forneceu detalhes sobre o
filme. Reapresentação.

DEIXA FALAR
Roma-Bruni.

- De lole de Freitas. Cinema:
LINGUAGEM MUSICAL ESPONTANEIDADE E
ORGANIZAÇÃO — De Nelson Xavier. Cine-
ma: Bruni-Copacabana

A VINGANÇA DO ALÍM—De Miguel Oniga.
Cinema: Jacarepaguà Auto-Cine 2.

TEATRO OPERÁRIO -
Cinema: Bruni-Tijuca.

De Renato Tapajós.
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LES JUSTES — Texto de Albert Camus produ-
zido, em francês, pelo Théatre de 1'Alliance
Françoise. Dir. de Etienne Le Meur. Com Ana
Lúcio Bruce, André Vandam, Richard Roux,
Pierre Astrié, Henri Raillard. Aliança Franca-
«o da Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54 (286-
4248). Hoie e amanhã, lotação esgotada» De
5o o sáb., às 21h; dom., às 19h. Ingressos o
CrS 50; entrada franca para alunos da
Aliança. Em torno de uma célula de revolu-
cionários idealistas na Rússia de 1905 surge
uma apaixonada discussão sobre a legitimi-
dade ético do terrorismo político.

ZÉ DO TELHADO Texto de Hélder Costa.
Mús. de Zeca Afonso. Dir. de Augusto Boal.
Com o elenco de A Barraca, de Lisboa. Teatro
Glauce Rocha. Av. Rio Branco, 179 (224-
2356). Hoje, às 21 h e 24h;amanhã, às 20h e
22h30m,- dom., às 18 e 21 h. ingressos a CrS
200 e CrS 100, estudante. História de um
bandido social que personifica o desejo de
vingança de um povo oprimido.

EL DIA QUE ME QUIERAS - Texto de José
Ignacio Cabrujas. Dir. de Luis Carlos Ripper.
Com Ada Chaseliov, Chico Ozanan, Heleno
Prestes, Nildo Parente, Pedro Veras, Thaís
Portinho, Yara Amaral. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (220-6997). De 3" a
6o, às 21 h, sáb., às 20h e 22h30m, dom., as
18he 21 h. Ingressos de 3o a 5a e dom, a CrS
200 e CrS 100, estudantes, 6a a CrS 200 e
CrS 150, estudantes e sáb., a CrS 200. Carlos
Gardel, o ídolo do tango, chega a Caracas
para um recital e visita a caso de uma
familia de fàs, contribuindo para mudar o
curso de suas vidas.

Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 e 274-
7748). De 4" a 6o, às 21 h30m., sáb. às 20h e
22h30m, e dom. às 19h. Ingressos de 4o a
sób. 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).

ARACELLI - Texto de Marcilio Moraes. Dir.
de Carlos Murtinho. Com Rosamaria Murti-
nho, Cláudia Martins, Deny Perrier, José
Augusto Branco, Marco Antônio Palmeira,
Mário Jorge. Teatro Senac, Ruo Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). De 4o a 6o, às
21h30m, sáb, às 22h. e dom, às 18he21h.
Ingressos de 4° a 6a e dom, a CrS 100 e sáb.,
o CrS 150. O chocante crime que traumati-
zou Vitória em 1973 transformado em texto
teatral de caráter documental.

VAMOS AGUARDAR SÓ MAIS ESSA AURO-
RA - Texto de Wilson Sayào. Dir. de Ricordo
Petraglia. Com Angela Valério e Eduardo
Machado. Tealro Experimental Cacilda Bec-
ker, Rua do Catete, 338 (265-9933). De 4o a
dom., às 21 h. Ingressos a CrS 70. As primei-
ras horas após o suicídio de um casal revê-
Iam a essência dos conflitos que os suicidas
atravessaram em vida. Até dia 22.

A ALMA BOA DE SETSUAN - Texto de
Bertolt Brecht. Dir. de Eric Nielsen. Dir. musi-
cal de lan Guest. Com Suzana Faini, Orlando
Macedo, Luiz Imbassahy, Sylvia Heller, Re-
nato Pupo, Arnaldo Marques, Carlos Vieira,
Henriqueta Moura e outros. Teatro Gláucio
Gill, Praça Card. Arcoverde (237-7003). De
3o a sáb., às 21 h; dom., às 20h. Ingressos de
3o a 5o a CrS 80; de 6a a dom. a CrS 150 e
CrS 100, estudante. Fábula moral que leva a
personagem-título, após muitas peripécias
numa China poética, a concluir: "Ser boa
para mimepara os outros, ao mesmo tempo,
não era possível. Como é difícil este vosso
mundo!" Até dio 29.

PAPO-FURADO —- Comédia de Chico Anísio.
Dir. de Antônio Pedro. Com ítalo Rossi, Eli-
zangela, Ricardo Blat, Ivan de Almeida,
Walter Marins, Vinícius Salvatori, José de
Freitas. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha,
187 (220-8394). De 3o a 6°, às 21hl5m;
sáb., às 20h e 22h30m; dom., às 18h e
21hl5m. Ingressos de 3o a 5°'e dom. a CrS
250 e CrS 150, estudantes; 6o e sáb., a CrS
300. Enquanto o analista não chega, os
integrantes de um grupo de psicanálise
põem a nu os seus problemas pessoais.

NOS Colagem de textos de vários autores,
compilada e organizada por Elyseu Maia.
Com Marcelo Picchi, Lourdes de Moraes e
Hélio Makumba. Teatro Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. De 4o a sáb., às
2th30m, dom., às 18h30m e 21h30m. In-
gressos de 4" a 6a e dom., a CrS 150 e CrS
100, estudantese sáb., a CrS 180eCr$ 120,
estudantes. Formaçáo do povo brasileiro a
partir da fusão das suas três raízes étnicas.

A SERPENTE Texto de Nelson Rodrigues.
Direção de Marcos Flaksman. Com Cláudio
Marzo, Sura Berditchevsky, Carlos Gregório,
Xuxa Lopes, Yuruoh. Teatro de BNH (Av.
República do Paraguai, (acesso pelo viaduto
que liga o Passeio Público à Pça. Tiradentes).
(262-4477). De 3a a 6", às 21 h30m. Sábado,
às 20h, 22h. Domingo, às 19he21h. Ingres-
sos, de 3o 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 umo noite, à
sua irmã mal-amada. Até dia 29.

QUEM PARIU MATEUS QUE O EMBALE -
Texto e direçáo de Thais Balloni. Com Déa
Peçanha, Ivan Alves, Sandra Menezes, Clelia
Guerreiro, Norma Estelita e outros. Teatro
Leopoldo Fróes. Rua Professor Manoel de
Abreu, 18, Niterói. De 4" a dom., às 21 h
30m. Ingressos a CrS 80 e CrS 60, estudan-
tes. Uma companhia de teatro de revista
enfrenta dificuldades para montar um show
sobre a História do Brasil. Até domingo.

PLATONOV — Texto de Anton Tchecov. Dir.
de Maria Claro Machado. Com Vicentino
Novelli, Octávio de Moraes, Bia Nunes, Ber-
nardo Jablonski, Maria Clara Mourthe, Ricar-
do Kosovski, Juarez Assumpçõo, Fernando
Berditchevsky, Toninho Lopes e outros. Teatro
Tablado, av. Lineu de Paula Machado, 795
(226-4555). 6o e sób, às 21 h, dom, às I9h.
Ingressos a CrS 150 e CrS 100, estudante.
Numa cidadezinha russa em torno de 1900,
um panorama humano cheio de amores
contrariados e de buscas vàs de um sentido
no vida.-

Albert Camus discute em Les
Justes — a partir de hoje na
Aliança Francesa rie Botafogo
— a legitimidade moral do uso
da violência

A FILHA DA... — Comédia de Chico Anísio.
Dir. de Antônio Pedro. Com Yolanda Cardo-
so, Lutero Luiz, Alcione Mazzeo. Teatro Va-
nucci, Rua Marquês de Sào Vicente, 52-3°
(274-7246). De 4o a 6a e dom., às 21h30m,
sáb., às 20h e 22h30m, vesp., 5" às
17h30m, e dom.,'às 19h. Ingressos 4a, 5o e
dom, a CrS 250 e CrS 150, estudantes, 6o e
sáb, a CrS 300, vesp. 5o, a CrS 150. Peripé-
cias dos preparativos do casamento de filha
de uma ex-prostituta com o filho de uma
família tradicional.

O DESEMBESTADO - Texto de Ariovaldo
Mattos. Dir. de Aderbal Júnior. Com Grande
Otelo, Rogéria, Nelson Caruso, Marta Pietroe
Iracema Borges. Teatro do América F.C., Ruo
Campos Salles, 118 (234-8155). De 4o a
sáb., às 21h30m; dom., às 18h30m e
21 h30m. Ingressos de 4o a 6a e dom. CrS 200
e CrS 150, estudante; sáb., preço único CrS
200. História de um personagem que, segun-
do o autor, "agride os que não sabem lutar
pelos seus direitos e se comprazem com a
miséria fedorenta que é a miséria dos po-
bres".

OS ÓRFÃOS DE JÂNIO - Texto de Millôr
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 - - 2° (274-9895). De 3o a 6°,
às 21 h30m; sáb, às 20h e 22h30m; dom., às
18he 21 h. Ingressos de 3o a 5a e dom., CrS
250 e CrS 150, estudante; 6o e sáb., ò 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.

ESTE BANHEIRO É PEQUENO DEMAIS PARA
NÓS DOIS Duas comédias em um ato de
Ziraldo. Dir de Paulo Arauio. Com Stènio
Garcia, Regina Viana, Clarice Piovesan, Mar-
tin Francisco, Stepan Nercessian, Thelma
Reston. Vanda Lacerda. Teatro Princesa Isa-
bel, Av. Princesa Isabel, 186(275-3346). De
3a a 6", às 21h30m; sób., às 20h30m,
22h30m; dom., às 18h e 21 h30m. Ingressos
de 3o a 5a a CrS 250 e CrS 150, estudante;
6o, sáb., e 2° 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 luto revolu-
cionária e uma comédia de adultério (14
anos).

OS REVOLUCIONÁRIOS
EXISTENCIALISTAS DE CAMUS

Á DIREITA DO PRESIDENTE — Comédia de
Mauro Rosi e Vicente Pereira. Dir. de Álvaro
Guimarães. Com Gracindo Júnior, Araci Ba-
labanian, Jorge Botelho, André Villon e
Bento. Teatro Glória, Rua do Russel, 632
(245-5527). De 4a a 6a, às 21 h30m; sáb., às
20e22h30mdom.,às 18h e 21 h. Ingressos
a CrS 250 e CrS 150. Um famoso cabelei rei-
ro, uma jovem ambiciosa, um alto funciono-
rio do Governo e um traficante encenam, à
sombra do Palácio do Planalto, o seu peque-
no ritual de luta pela subida na escala social.

ÕrSOBREVIVENTES - Texto de Ricardo
Meirelles. Dir. de Vilma Dulcetti. Com Ansel-
mo Vasconcellos, Elza de Andrade, Jitman
Vibranovski, Toninho Vasconcelos, Vera Set-
ta. Teatro Opinião, Ruo Siqueira Campos,
143 (235-2119). De 4a a sáb., às 21h30m;
dom., às 18h30me 21h30m. Ingressos dom.,
a CrS 200 e CrS 100, estudantes.. Através da
imagem de uma noiva que espera indefini-
damente pelo casamento, a peça satiriza a
decadência da família burguesa desde o
suicídio de Vargas até a década de 70.

LONGA JORNADA NOITE A DENTRO.—
Texto de Eugene 0'Neill. Dir. de Roberto
Vignotti. Com Nathalia Timberg, Mauro
Mendonça, Otávio Augusto, Wolf Maia,
Cláudia Costa. Teatro Copacabana, Av. Co-
pacabana, 327 (257-1818). De 4o a 6o, às
21 h, sáb, às21h30medom, às 18he21h.
Vesp. de 5o, às 17h. Ingressos de 4o a 5° e
dom. a CrS 250 e CrS 150 estudantes e 6o e
sáb., a CrS 300, vesp. de 5o, a Cr$ 150.
Venda no local ou no Toe Tenha, Rua Gal.
Urquiza, 67, loja 10 (274-9898 e 274-4747).
O grande autor norte-americano rememora,
em 1941, um dramático dia de 1912, extraí-
do do cotidiano de sua família: quatro perso-
nagens infelizes e profundamente humanos,
perdidos num beco sem saída, passam o
tempo a se ferirem mutuamente, apesar da
ternura que os une. (16 anos).

DERCY BEAUCOUP — Comédia musical de
Mário Wilson. Direção de Carlos Alberto
Soffredini. Com Dercy Gonçalves, Miguel
Carrano, Vera Abelha, Lucy Fontes e Fábio
Serrigolli. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel
Lemos, 51 (236-6343). 5o, às 17h e 21 h30m;
6o, às 21 h30m; sáb., às 20h e 22h; e, dom.,
às 19h e 21 h. Ingressos a CrS 200.

RIÕ DÍ CABO A RABO — Revista de Gugu
Olimecha. Direção de Luiz Mendonça. Dire-
ção musical de Nelson Melin. Com Elke
Maravilha, Alice Viveiros de Castro, Isa Fer-
nandes, Maria Cristina Gafti, Nadia Cana-
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 4o a CrS 80, 5o
e 2o sessão de dom., a CrS 160 e CrS 120,
estudantes, 6o e sáb., a CrS 250 e Io sessão
de dom., a CrS 200. Uma inteligente e
irreverente tentativa de ressuscitar a tradição
do teatro de revista, tendo por eixo uma
visão crítica do atualidade carioca.

RASGA CORAÇÃO - Texto de Oduvaldo
Vianno Filho. Dir. de José Renato, com Raul
Cortez, Débora Bloch, Sônia Guedes, Ary
Fontoura, Tomil Gonçalves, Isaac Bardavid,
Márcio Augusto, Guilherme Karan, Oswaldo
Louzada. Sidney Marques Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695) de 3o a
6o, às 21 h30m, sáb, as I9h45m e 22h45m e
dom, às 18h e 21h30m.lngressos 3o, 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 deca-
das, o autor, na sua magistral obra-
testamento, mostra com lirismo, ternura e
ironio as contradições, perplexidades, gene-
rosidades e descaminhos de três gerações da
classe média brasileira. Recomendação espe-
ciai da Associação Carioca de Críticos Tea-
trais.

MOSCOU, 

1905. Um grupo
de jovens revoluciona-
rios, idealistas que lutam
contra a tirania tsarista,
trama um atentado con-
tra o grão-duque. Em tor-

no dos escrúpulos que numa primeira
tentativa impedem o jovem Kaliayev,
encarregado de arremessar a bomba,
de cumprir a tarefa, a partir do momen-
to em que percebe que na carruagem do
grão-duque estavam também sua mu-
lher e duas crianças, estabelece-se uma
apaixonada discussão sobre a legitimi-

dade moral do uso da violência para
fins políticos. Aos poucos, quando entra
em cena Dora, a namorada de Ka-
liayev, e quando o revolucionário final-
mente supera as suas dúvidas, joga a
bomba, é preso e condenado à morte,
muitos outros valores fundamentais da
existência passam a ser incorporados
ao debate.

Este é o tema de Les Justes, de Albert
Camus, <,ue o Teatro da Aliança Fran-
cesa apresenta a partir de hoje, em
francês, na substancialmente reforma-
da sala da Aliança Francesa de Botafo-

go. O espetáculo marca a despedida do
Brasil do diretor Etienne Le Meur, que
em cinco anos dinamizou muito a vida
cultural das diversas Alianças do Rio, e
realizou, à frente do TAF, alguns espe-
táculos de qualidade, revelando ao
mesmo tempo alguns atores de talento,
entre os quais, com particular destaque,
Ana Lúcia Bruce.

Outro acontecimento deste Jim de
semana sáo as últimas apresentações,
até domingo, do terceiro programa do
grupo lisboeta A Barraca.Zê do Telha-
do, de Hélder Costa, direção do brasilei-
ro e consagrado Augusto Boal. (Y. M).
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80. Trajetória de um jovem homossexual que
emigra do interior para a cidade grande.

TOALHAS QUENTES Comédia adaptada
por Bibi Ferreira de um original de Marc
Camoletti. Dir. Bibi Ferreira. Com Suely Fran-
co, Milton Moraes, Jonas Mello, Cleide Blola,
Mila Moreira. Teatro Mesbla, Rua do Passeio,
42/56 (240-6141). De 3o a 6a, às 21hl5m,
sáb., às 20h e 22h30m, dom, às 18h e
21hl5m. Ingressos de 3a a 5° e dom., a CrS
250 e CrS 150 estudantes. 6° e sáb., a CrS
300. Na sua casa de campo em Petrópolis,
um casal recebe três hóspedes para um fim
de semana repleto de qüiproquóse intenções
equívocas.

iWiWMÍr*ÃtjlHÉR - Comédia de Mareei
Mithois. Dir. de Adolfo Celi. Com Tònia
Çarrero, Luís de Lima, Célia Biar, Hélio Ary,
Ivan Mesquita, Maria Helena Velasco e Mar-
cos Woinberg. Teatro Maison de France, Av.
Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779). De'4o a
6o, e dom., às 21h30m, sób., às 20h e
22h30m, vesp. 5o e dom., às 18h. Ingressos
de 4o a 6o, e dom., a CrS 300 e CrS 150,
estudantes e sáb. a CrS 300. A laboriosa
carreira de uma recordista em golpes de baú
no jet set.

DIANTE DO INFINITO Espetáculo de varie-
dades apresentado pelo Grupo Manhas e
Manias. Com Carinci Cooper, Chico Diaz,
Dora Pelegrino. Mareio Trigo, Mario Dios
Cosia, Vicente Barcelos, José Lavigne. Teatro
Experimental Cacilda Becker, Rua do Catete,
388 (265-9933), Iodas as 21 feiras, às 21 h.
Ingressos a CrS 70,00. Espetáculo contendo
mágicas, hipnose, levitaçào, esquetes, ban-
gue-bangue, cowboys, índios, músicas, acro-
bacias, palhaçadas e participação especial
do Cavalaria do Exército norte-americano.
Até dia 16.

DIZ-RITMIA Espetáculo de teatro e mimi-
ca. Criação coletiva, sob a supervisão de
Louise Cardoso. Teatro do Colégio Bennett,
Rua Marquês de Abrantes, 55. Todos os
sábados, às 21 h Ingressos a CrS 60.

DELITO CARNAL — Texto de Eid Ribeiro. Dir.
de Paulo Reis Com Rosane Goffman, Sebos-
tiáo Lemos, Eduardo Lago, Paulo Renato
Braga, Charles Myara, Angela Rebello, Pau-
lo Carvalho. Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315 (268-5798) 6a, sáb e
2o, às 21 h e dom, às 20h30m. Ingressos de
6o a dom, a CrS 150, e CrS 100, estudantes e

T a CrS 80 e CrS 50 (mediante carteiio do
Sindicato dos Artistas). Ate dia 30.

QUANTO MAIS GENTE SOUBER MELHOR —
Texto de João Siqueira. Direção coletiva do
grupo Dia-a-Dia. Com Luzia Fonseca, Jack-
son Leal, Carmen de Castro, Jurandir Olivei-
ra e outros. Teatro Souza Lima, Rua Gal.
Sezefredo, 646, Realengo. De 6o a dom., às
21 h. Ingressos a CrS 80 e CrS 50.

FOMIZELDA BRASILEIRA—Criação do grupo
Asfalto Ponto de Partida. Jogo cênico e
cenário de Marcondes Mesqueu. Sala Mon-
teiro Lobato, ao lado do Teatro Villa-lobot,
Av. Princesa Isabel, 440. De 5o o dom., às
21 h. Ingressos a Cr$ 100.

I FESTIVAL DE TEATRO DE NOVA IGUAÇU —
Apresentação hoje: Os Retirantes, texto e
direção de Carlos Menandro. Amanhã, Ho-
mens Mitos, texto e direção de Toni Ribeiro.
Com o grupo Artra. Domingo, O Esmoler,
texto e direção de Mário das Neves. Com o
grupo Realidade. Teatro Arrádta, Travessa
Alberto Cocozzo, 38. Sempre, às 21 h. Ingres-
sos a CrS 20.

É PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL -

Texto de Wagner Mello. Com Ana Moria
Taborda e Neila Tavares. Casa do Estudante
Universitário, Av. Rui Barbosa, 762. Hoje e
amanhã, às 21 h. Ingressos a CrS 100.

A REFORMA — Texto e direção de Dirceu de
Mattos. Com o grupo Teatro Off-Rio: Yonne
Stormi e Carlos Roberto. Teatro Dirceu o»
Mattos, Rua Barão de Petrópolis, 897 (próxi-
mo ao túnel da. Rua Alice). Sexta, às 21 h e
sáb. às 20h. Ingressos a Cr$ 150 e CrS 100,
estudantes. Até dia 29.

JOGOS NA HORA DA SESTA — Texto de
Roma Mahieu. Montagem do grupo Minha
Mãe Não Vai Gostar. Dir. de Henrique Cuker-
man e Janine Goldfeld. Teatro Ipanema, Ruo
Prudente de Morais, 824 (247-9794). Sába-
dos e domingos, às 18h30m. Ingressos a CrS
100. Um grupo de crianças, através de suas
cruéis brincadeiras, traça uma poética meta-
fora de uma sociedade repressiva (14 anos).

A INFIDELIDADE AO ALCANCE DE TODOS
Texto de Lauro Cesat Muniz. Direção de
Antônio Carlos com o grupo de teatro do
Gama Filho Teatro da,Gama Filho, Rua
Manoel Vitormo, 625. Piedade. Ho|e ás
17h30m. Entrada frania.

Música
SÉRIE VESPERAL — Apresentação do Quadro
Cervantes. No programa, obras de Haendel,
John Dowland, Tobias Hume, Morley, Ra-
meau, Claude Goudimel, Telemann e Guil-
laume Costelev. Sala Cecília Meireles, Lg°
da Lapa, 47. Hoje, às 18h30m. Ingressosa
CrS 40 e CrS 20.

DEINA MARIA MELGAÇO E LUIZ HENRIQUE
SENISE — Recital do mezzo-soprano e do

pianista interpretando obras de Cesti, Schu-
beri, Marlos Nobre, Villa-Lobos, F. Mignone,
Arnaldo Estrella e outros Colégio Bennet,
Rua Marquês de Abrantes, 55. Ho|e, às
20h30m. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
Concerto sob a regência do Maestro Isaac
Karabtchevsky. Progiama Concerto n° 2, de

Chopin (solista Rafael Orosco). Sinfonia n" 1,
de Mahler e Convergências, de Marlos No-
bre Teatro Municipal. (263-1717). Amanhã,
às 16h30m Ingressos a CrS 240, frisa e
camarote, a CrS 400, pllrona e balcão nobre
a CrS 250, balcão simples, a CrS 150,
galeria e a CrS 100, estudantes. A Sul
América Seguros Rua da Quitanda, 861
estará hoje, a partir das 1 Oh distribuindo
ingressos gratuitos para estudantes.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO MUNI-
CIPAL - Concerto sob a regência do maestro

Mário Tavares. Programa: Cantata n° 53, de

Bach, Kindertotenlieder, de Mahler, Rapsó-
dia Romena n° 2, de Enescu, e Sinfonia
Clássico, de Prokofieff Solista: Maura Mo-
reira (contralto). Teatro Municipal (263-
171 7). Domingo, às 17h. Ingressos CrS 100.

A SINFONIA TITÃ, DE MAHLER, COM A OSB
Luiz Paulo Horta

BRASIL; DA CENSURA À ABERTURA Texto
de Jô Soares, Armando Costa, José Luiz
Archan|0 e Sebastião Nery Dir de Jô Soares
Com Marílio Pera, Marco Nanini, Silvia Ban-
deira, Geraldo Alves. Teatro da Lagoa, Av.

O PACOTE QUE NÀO SE ABRIU Comédio
de Caetano Gherardi. José Vasconcelos e
José Sampaio Direção de Adoms Karan.
Com José Vasconcelos e Rosa Isabel. Teatro
da Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-
8846). De 4o o 6o às 21 h30m. Sáb., às 20h e
22h. Dom., às 18h e 21 h. Ingressos 4o e 5o, a
CrS 200 e de 6a a dom., o CrS 250. Famoso
craque de futebol torna-se impotente ao ser
convocado para a Seleção Nacional. Até
domingo.

TERESINHA DE JESUS: QUE JÁ FOI ANDRÉ -
Comédia musical com texto e direçáo de
Ronaldo Ciambroni. Com Ronaldo Ciambro-
ni. José Rosa, Paulo Norkevits e Vera Manei-
rii. Teatro Rival (Ruo Álvaro Alvim, 33 —
240-1135). 3o, às 18h30m, 21h30m. De 4o a
6o às 18h30m, Ingressos a CrS 150 e CrS
100, estudantes. Teatro Artur Azevedo. Rua
Vitoi Alves, 454, Campo Grande. Amanhã e
domingo, às 20h. Ingressos a CrS 120 e CrS

A 

Primeira Sinfonia, de
Mahler, uma das peças
que a Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira vem ama-
durecendo em seu reper-

tório, poderá ser ouvida no concer-
to de amanhã, em que a OSB atua
sob a regência de seu titular, Isaac
Karabtchevsky, e tendo o pianista
espanhol Rafael Orozco como solis-
ta do Concerto n° 2, de Chopin,
completando-se o programa com as
Convergências, de Marlos Nobre.

A Primeira, de Mahler, ocupou-o
de 1885 a 1888, periodo em que o
regente e compositor peregrinou
por Kassel, Praga, Leipzig e Buda-
peste—local de estréia da sinfonia,
em novembro de 1889. Mahler fre-
qüentemente expressou seu desa-
grado quanto aos títulos descriti-
vos e às explicações em música;
mas, por sugestão de amigos, afim
de facilitar a aproximação do pú-
blico a uma obra então difícil, mo-
derna, concordou em fornecer de-
nominações para a segunda execu-
çáo da sinfonia, que ocorreu em
Hamburgo em janeiro de 1893. A
obra foi chamada de Titã, e dividi-
da em duas partes: Dos Dias da
Juventude e Commedia Humana. A
primeira parte inclui dois movi-
mentos, e a segunda parte outros
dois, sendo um deles uma marcha
fúnebre sobre a velha canção Frère
Jacques. Depois de tudo o que se
lhe seguiu, esta sinfonia já hoje não
assusta ninguém. É, de fato, uma
excelente introdução ao universo
de Mahler e, sob a regência de
Georges Sebastian, a OSB chegou
a apresentar, dela, uma versão me-
morâvel. O regente titular da OSB
também é experiente navegador do
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Gustav Mahler e sua Primeiru Sinfonia
são os destaques na

apresentação da OSB,
amanhã no Municipal

universo mahleriano, e pode-se, as-
sim, esperar bons resultados da
versão de amanhã. Rafael Orozco,
que toca com a OSB, é um ex-aluno
de Alexis Weissenberg e Maria Cur-
cio, projetando-se internacional-
mente depois de um primeiro pré-
mio obtido no Concurso Internado-
nal de Leeds. Já tocou com as prin-
cipais orquestras do mundo, e gra-
vou para a Phonogram a integral
das obras de Rachmaninov para
piano e orquestra.

Uma outra obra-prima de
Mahler — os Kindertotenlieder —
estará sendo apresentada este fim
de semana — domingo às llh no
Teatro Municipal, com a participa-
ção da meio-soprano Maura Morei-
raea Orquestra do Teatro, regida
por Mário Tavares. Maura, uma
das grandes vozes da sua geração,
deixou o Brasil há vários anos con-
tratada pela Ópera de Colônia. O
programa de domingo completa-se
com a Cantata n° 53, de Bach, a
Rapsódia Rumena n° 2, de Enescu,
e a Sinfonia Clássica, de Prokofiev.

Domingo, nos Concertos para a
Juventude da TV Globo, apresenta-
çáo de um atraente programa dedi-
cado a Schumann: Miguel Proença
toca as Variações Abbegg, Heitor
Alimonda a Tocata e Papillons, Ar-
thur Moreira Lima as Cenas Infan-
tis, enquanto Aldo Baldin, acompa-
nhado por Maria Lúcia Pinho, can-
ta diversos lieder. Hoje, às 18h30m,
na Série Vesperal da Sala Cecília
Meireles, apresentação do Quadro
Cervantes, num programa que in-
clui Haendel, Rameau, Telemann,
Doumland, Morley e outros. Às
20h30m, no Colégio Bennett (Mar-
quês de Abrantes, 55), recital do
soprano Deina Melgaço, em peças
de Schubert, Schumann, Villa-
Lobos, Granados, Fauré, de Falia e
outros.



PÁGINA 8 O CADERNO B O JORNAL OO BRASIL '"O Rio de Janeiro, sexta-feira, 13 de junho de 1980

r 444
rtrxm

Aonde levar as crianças
CRESÇA E APAREÇA — Texto de Alexandre
Marques. Direção de Morco Antônio Palmei-
ra. Com Eduardo Azevedo, Eliana Dutra,
Francisco Sztockman, Marco Antônio Palmei-
ra e Maria Alice Mansur. Música de Dirney
Machado e Mauro Dellal. Teatro das Laran-
jeiras, Rua das Laranjeiras, 232. sób. edom.,
òs lóh. Ingressos a CrS 80.

DR. BALTAZAR, O TALENTOSO, NO MUNDO
DA IMAGINAÇÃO CONTRA O DR. DRASTI-
ÇO — Musical de Neila Tavares. Direção do
Grupo. Com Zemario Limongi, Wagner Vaz,
Wogner Fontes e outros. Música de Luiz
Gonzaga Júnior Teatro do América, Rua
Campos Sales, 118. Sáb., às lóh e dom., òs
15h30m. Ingressos a CrS 80 e CrS 60, sócios.

PASSAGEIROS DA ESTRELA- — Texto Te
Sérgio Fonta. Direção de Lauro Góes. Com
Lidia Brandi, Júlio Braga, Ruth de Souza,
Sadi Cabral e outros. Músicos de Egberto
Gismonti. Teatro Villa Lobos, Av. Princesa
Isabel. 440 (275-6695). Sáb. òs 17h e dom.
às lóh. Ingressos a CrS 100.

OS TRÊS MOSQUETEIROS — Musical de
Benjamim Santos. Dir. de Ricardo Amorim,
Dir. musical de Caca Santos. Com Dalmo
Sandes, Ricardo D'Amorim, Mareio Leite e
outros. Teatro Opinião, Rua Siqueira Cam-
pos, 143 (235-2119). Sábados e domingos,
as 1 7h. Ingressos a CrS 80.

Opinião, Rua Siqueira Campos 143 (235-
2119). Sábados e domingos, às 16h30m.
Ingressos a_CrS^50.

O MAGO DAS CORES — Texto de Veronique
Rateau. Direção de Serge Ruest e Pato. Com
Dirceu Rabelo e José Roberto Mendes. Teatro
Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186.
Sábados, às 15h45m. Ingressos a CrS 100.

A MENINA OUE PERDEU O GATO... - Textc
de Marco Antônio Apolinário Santana. Dire-
çào de Luis Mendonça. Com Nádia Maria,
Silvia Maria, José Rocha e Márcio Luiz.
Teatro do América F.C., Rua Campos Salles,
118. Sáb. às 17h e dom. òs 16h30m. Ingres-
sos a CrS 80.

O GATO DE BOTAS — Produção de Brigitte
Blair e Carlos Nobre. Direção de Carlos
Nobre. Com Olga Renha, Maneca de Jesus,
Antônio Duarte e José Silva. Teatro Serrador,
Rua Senador Dantas, 13. Sábados e domin-
gos, às lóh. Ingressos a CrS 50.

TROMBA DÁGUA OU DE ELEFANTE?

FESTIVAL DA CANÇÃO NA FLORESTA -
Texto de Sidney Becker e direção de Alísio
Falcato. Teatro Leopoldo Fróes, Rua Professor
Manoel de Abreu, 16, Niterói. Sób edom, as
16 h. Até o dia 29

O LIMÃO QÜE TINHA MÉDCTdE VÍRAR
LIMONADA — Texto e direção de Paulo
Afonso de Lima- Com o grupo Carroça de
Téspis. Teatro Laranjeiras, Instituto Nacional
de Educação de Surdos, Rua das Laran|eiras,
232. Sábados e domingos, 1 7h. Ingressos a
CrS 80.

Flora Sussekind

FLICTS ¦ - Texto de Ziraldo e Aderbal Júnior.
Direção áe José Roberto Mendes. Músicas de
Sérgio Ricardo. Com Alby Ramos, Ligia Diniz,
Caca Silveira, Maria Gislene, Daniela Santi e
outros. Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (275-3346). Sábados às
17h30m. e domingo, às lóh. Ingressos a CrS
100.

shõwdõsÍtíõdõpica-pau-amarelo
Maria Luiza Silva apresenta Rosana Gar-

cia, Canarinho, Tião Pimentel e a boneca
Emília. Teatro Lemos Cunha, Estrada do
Galeão, s/n°. Dom, às lóh. Ingressos a CrS
200;

A HISTÓRIA DO CHAPEUZINHO VERMELHO
Musical de Charles Cerdeira. Com Clau-

dia Fonseca, Wiles Vailant, íris Nardini e
Silvia Regina. Teatro Arcádia, Travessa Al-
berto Cocozza, 38, Nova Iguaçu. De 6a a
dom, às 17b. Ingressos a CrS 40, adultos e
CrS 30, crianças.

CHAPEUZINHO AMARELO — Adaptação e
direção de Zeca Ligiéro. Com Chico Sérgio,
Jana Castanheiro, Juliana Prado, Mareio
Galvão e outros. Teatro Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. Sáb edom, às lóh.
Ingressos a CrS 100. Até dia 28 de setembro.

KAKAREKO BONEKO — Idéia M. Cena.
Coordenação Marcondes Mesqueu. Com Izil-
da Fraga, Marcondes Mesqueu e Rita de
Cássia. Teatro Souza Lima, Rua Gal. Sezefre-
do, 646. Sób, às 10h30m. Ingressos o CrS
30.

QUE-PE-CO-POI-SA-PÃ/ A BOMBA ATÒMI-
CA Texto de Pernambuco de Oliveira.
Direçào de Antônio Debonis. Com Jimmy,
Carlos Aurélio, Lena Viegas e Nety Ferreira.
Teatro Artur Azevedo, Rua Vitor Alves, 454,
Campo Grande. Sabe dom. às 17h. Ingres-
sos a CrS 40.

PEQUENINOS MAS RESOLVEM— Texto de
Licia Manzo. Direção coletiva do grupo Além
da Lua. Com André Mauro, Bianca Bynigton,
Flávia Kluiger, Luciana Pazzini e outros.
Teatro Rio-Planetário, Rua Pe. Leonel Franca,
240. Sáb. edom, às lóhe 17h30m. Ingres-
sos a CrS 70. Até dia 6 de julho.

CHAPEUZINHO QUASE VERMELHO - Texto
e direçào de Luiz Sorel. Com Nádia Nardini,
Angela Vieira, Sônia Machado e outros.
Teatro da Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315. Sáb. e dom, às 17h.
Ingressos a CrS 100.

QUERIDOS MONSTRINHOS —Textode Pau-
lo César Coutinho. Direção de Chico Terto,
Com Suzana Queiroz, Vera Holtz, Mara Sou-
toe Pedro Aurélio. Teatro Casa -Grande, Av.
Afranio de Melo Franco, 290. Sáb., às 1 7h e
dom., às lóh. Ingressos a CrS 100.

LIBEL, A SAPATEIRINHA — De Jurandyr
Pereira. Direção de Jorge Lúcio. Com Ruth
Machodo, Luis Carlos Cavalcanti, Jorge Lú-
cio, Alice Kocnow e Carlos Ferraz. Teatro da
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93. Sába-
dose domingos, as lóh. Ingressos a CrS 100.
Até fins de Junho.

CHAPEUZINHO VERMELHO — Produção de
Roberto de Castro. Apresentação do grupo
Carrossel. Teatro do Clube Municipal, Rua
Haddock Lobo, 359. Dom., às lóh. Ingressos
a CrS 50.

O PATINHO FEIO CONTRA O GAVIÃO PA-
RA-TUDO — Direção de Roberto de Castro.
Com o grupo Carrossel. Teatro do Colégio
Laranjeiras, Rua Cde. de Baependi, 69. Sáb,
òs 15h45m. Ingressos a CrS 60.

ARCO-ÍRIS SEM COR — Texto de Raimundo
Alberto. Direção de Fayvel Hohchman. Como
grupo Améiica. Teatro Gláucio Gill, Pça.
Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003). Sáb. e
dom., lóh. Ingressos a CrS 60.

QUEM FANTASMOCANTA... OS HOMENS
ESPANTA — Musical infanto-juvenil de Sér-
gio Melgaço. Dir. do autor. Mus. de Lucia
Maria Dantas, coreografia de Edien Lyra e
Carla Chaves. Com Marthita Gonzales, Fer-
nando Perez, Amélia Navarro, Fernando
Pontes e Antônio Pereiro. Teatro Teresa Ra-
chel, Rua Siqueira Campos , 143 (235-1113).
Sáb. edom.,às 15b. Ingressosa CrS 100,00.
Até dia 12 de julho.

PINÓOUIO, O BONEOUINHO DE MADEIRA
COM ALMA DE CRIANÇA -- Direção de
Roberto de Castro. Com o grupo Carrossel.
Teatro do Colégio Laranjeiras, Rua Cde. de
Baependi, 69. Sáb, às 1 7h. Ingressos a CrS
60.

EMÍLIA, SACI E VISCONDE CONTRA ASTE-
RIX, O GAULÊS — Musical com texto e
direção de William Guimarães. Com Kátia
Regina, Roberto dos Santos e Ricardo dos
Santos. Teatro Alaska, — Av. Copacabana,
1241 (247-9842). Sáb. e dom., às lóh.
Ingressos a CrS 80.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Texto
de Jair Pi nheiro e direção de Luiz Sorel Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Sáb. edom., às lóh. Ingressosa
CrS .100.

EAÍ 

entrevista semana passa-
da para o Globinho a respei-
to de Eu Chovo Tu Choves,
Ele Chove, espetáculo em
temporada no Teatro do Se-
nac, dizia Sílvia Orthof ter

tomado como ponto de partida para o
seu texto a reação de uma criança, a
quem se perguntara de onde vinha a
chuva. "Do chuveiro", foi a resposta.
Resposta talvez inesperada para uma
criança colocada diante do problema
da origem da chuva: nâo tão inespera-
da, entretanto, se pensamos na visão.de
mundo de alguém ainda não completa-
mente aculturado e obediente a uma
lógica e a uma linguagem adultas. E é
justamente um jogo com a lógica e o uso
cotidiano da linguagem, semelhante à
maneira como a criança se apropria
ludicamente das palavras e do mundo
que a cerca, que serve de eixo a Eu
Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Talvez o
ponto alto da peça de Sílvia Orthof
esteja nesse risco de permitir que brin-
cadeiras, apropriações e transforma-
ções inesperadas de objetos, persona-
gens, significados e situações, invadam
a cena. Não se trata apenas de aprovei-
tamento "turístico", tão comum, do que
a fala infantil possa porventura ter de
exótico. Como quando adultos orgulho-
sos passam a repetir respostas e com-
partamentos infantis surpreendentes e
a transformá-los em gracinhas a serem
exibidas mais que depressa a visitas ou
a oídros pais e parentes talvez dotados
de um repertório menos vasto de "tira-
das interessantes" por parte de seus
próprios filhos. Quase como as fotos de
um álbum de bebê, costuma-se colecio-
nar igualmente tiradas merecedoras de
epitetos do tipo "Meu filho diz cada
uma...". Desta forma, corta-se paternal-
mente as arestas das rupturas que as
crianças costuma operar, mesmo sem
saber, na racionalidade adulta, cuja
séria estabilidade parece sempre em
perigo quando exposta à inesperada
apropriação infantil. Não é esse o caso
de Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove.

EMÍLIA A BONECA TRAPALHONA, NO SÍTIO
DO PICA-PAU — Texto e direção de Osvaldo
Ferra. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Le-
mos, 51. Sáb. edom., às lóh. Ingressos a CrS
70.

FALA PALHAÇO - - Criação do Grupo Hom-
bu. Com Beto Coimbra, Regina Linhares,
Walkyria Alves, Sérgio Fidalgo e outros.
Teatro do Sesc de S. João de Meriti, Rua Ten.
Manoel Alvarenga Ribeiro, 66 (756-4615).
Sáb edom, às lóh. Ingressosa CrS 50 e CrS
20, sócios

PENA SOLTA — Teatro de bonecos e masca-
ras. Criação de Ricardo Howat e Gina Padus-
ka. Sala Monteiro Lobato. Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440. Sáb., òs 1 7h30m e
dom, às 17h. Ingressos a CrS 80. Até dia 30
de agosto.

Ò DIAMANTE DO GRÃO-MOGOL — Musical
"capa e espada" de Maria Clara Machado.
Dir. e coreografia de Wolf Maia. Com Lupe
Gigliotti, Cininha de Paula e grande elenco.
Cenários e adereços de Analu Prestes, figuri-
nos de Kalma Murtinho. Teatro Vanucci, R.
Marquês de São Vicente, 52-3° andar. Sab. e
dom, às 17hl5m. Ingressos a CrS 100.

OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAU —
Texto e direção de Jair Pinheiro. Teatro
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51. Sábado
e Domingo, às 17h. Ingressos a CrS 70.

DUVI-DE-O-DÓ — Texto de Lucia Coelho e
Caique Botkai. Direção de Lucia Coelho. Com
o grupo Navegando, Teatro Vanucci, Rua
Marquês de S. Vicente, 52. Sób. e dom., às
15h30m. Ingressos a CrS 100.

SUPER-HERÓIS CONTRA —MULHER GATO E
CIA. — Musical com texto e direção de
William Guimarães. Com Fabiana Gouveia,
Wagner José, Solange Gouveia e Jorge El ia-
no. Teatro Alasca Av. Copacabana 1.241.
Sáb. e dom., às 17b. Ingressos a CrS 80.

COM PANOS E LENDAS — Musical de José
Geraldo Rocha e Vladimir Capella. Direção
de Ivan Merlino e Vladimir Capella. Com
Angela Dantas, Marco Miranda, Nadia Cor-
valho, Otávio César e outros. Teatro do Sesc
da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. sáb.,
às 1 7h e dom. às 10h30m e 17h. Ingressos
sáb. e dom., às 17b, a CrS 100, e dom., às
10h30m, a CrS 80. Bela remontagem pauta-
da no jogo entre as transformações dos
panos que constituem o cenário e o rápido
encadeamento de lendas e cantigas, numa
viagem pelo repertório ficcional popular bra-,
sileiro. (F. S.)

MARIA MINHOCA — Texto de Mario Clara
Machado. Direçào de Juracy Alarcon Chama-
relli. Com o grupo de Teatro Crismaran.
Teatro Dirceu de Mattos, Rua Barão de
Petrópolis, 897, ao lado do túnel da Rua
Alice. Sáb. e dom., às lóh. Ingressos a CrS
50

EU CHOVO, TU CHOVES, ELE CHOVE -
Texto e direçào de Sylvia Orthof. Produçáo de
Adalberto Nunes. Com Bia Sion, Cláudia
Richer, Everardo Sena e Jorge Maurilio. Tea-
tro SENAC, Rua Pompeu Loureiro, 45. Sába-
dos, às 17h e domingo, às lóh. Ingressos a
CrS .100.

O SEGREDO DAS MÁGICAS — Texto de
Alexandre Vieira e Maria Cristina Brito.
Direção coletiva do grupo Olhos D'Agua.
Com Alexandre Vieira. Arminda Amorim,
Henrique Pires, e Inès Junqueira. Orientação
coreogrófica de Graciela Fiqueiroa. Teatro

Trata-se aí de pautar as falas, situações
e a própria encenação, também a cargo
de Süvia Orthof, em associações inespe-
radas, jogos com significações conven-
cionais e brincadeiras de linguagem.

Desde a própria mistura em cena de
diversos elementos ligados à chuva ou à
água, como os pingos, nuvens, chuvei-
ros e sereias, à própria caracterização,
rondando o nonsense, de alguns desses
personagens como o Patrão Chuveiro,
cujo chapéu é um penico, ou o Ovo
Bonifácio, inicialmente representado
por um ovo de pano e depois por um
ator, parecem chamar a atenção para a
possibilidade de se vivenciar de forma
inusitada as coisas mais cotidianas co-
mo a chuva, o banho ou o cumprimento
de ordens. E o Patrão Chuveiro, para se
dizer ocupado, reproduz os ruídos de
um telefone ocupado; assim como a
representação habitual do cacarejo das
galinhas (tô fraco, tô fraco) é tomada ao
pé da letra, e a galinha, personagem de
Eu Chovo, Tu Choves, é cheia de doen-
ças, fraca e hipocondríaca. Da mesma
maneira que numa cena se fala em
tromba-dagua e na seguinte a tromba
vira de elefante. De ovo passa-se a ova,
e o chuveiro acaba tomando banho e a
sereia perdendo sua metade peixe. Pro-
cura-se realizar plasticamente esse
nonsense num cenário onde se joga
sobretudo com materiais e cores habi-
tualmente rejeitados como de mau gos-
to. Daí a predominância de tons de roxo
e materiais baratos como plásticos ou
objetos de uso cotidiano como chuvei-
ros, soutiens e guarda-chuvas. Jogo que
encontra uma bela realização cênica
em momentos como a entrada em cena
dos atores, onde se brinca com diferen-
tes formas de se expressar a chuva, que
passa a funcionar como ponto de parti-
da para a mobilização de uma gesticu-
lação ritmada, uma fala repetida ("plic,
ploc") e que procura reproduzir o ruído
dos pingos de chuva quando batem em
algum lugar, e um jogo com o claro-
escuro, com as luzes acesas e apagadas
em sintonia com o caráter ritmado da
chuva.

A aproximação do jogo lógico com
que se dá a apreensão infantil da lin-
guagem e das coisas nem sempre encon-
tra. no entanto, soluções cênicas táo
boas. E por vezes, ao invés de se deixar
fluir uma lógica do inesperado e da
transformação, se transforma um per-
sonagem como o Pingo de Chuva (Luiz
Carlos Nino com um bom trabalho) em
narrador. O personagem pára em cena
e diz coisas como: "Vou ver se esse
casamento sai ou não sai. Até já". O que
quebra completamente com o ritmo do
espetáculo. Há igualmente por parte de
alguns atores um excesso de tiques e
cacos, verdadeiras interrupções em
busca de um riso fácil. Como no excessi-
vo travestimento da Tia Nuvem, cuja
representação por um ator homem jâ
seria engraçada, sem que fosse necessá-
rio recorrer a um amontoado de faltas e
gestos estereotipados, tomados em ge-
ral como próprios a uma caricatura do
travesti. O que vai. inclusive, de encon-
tro às rupturas com significações con-
vencionais, que se procura operar na
peça.

Náo é fácil, porém, falar com uma
linguagemde ruptura e o bom espeta-
culo de Sílvia Orthof desliza, por vezes,
para o convencional, como na utiliza-
ção pouco eficiente de narrações ou no
final de tipo "O Elefante náo existe. Nós
não existimos. Somos ttma história sem
pé nem cabeça". E o que era negação,
ruptura e brincadeira com a lógica lin-
guagem, vira uma reafirmação da dis-
táncia entre real e irreal, entre o que
existe e o que é apenas "uma história
sem pé nem cabeça". Sem que se permi-
ta assim à criança, vivenciar o que é
sem pé nem cabeça, o que é a ficção,
fora de limites convencionais para o
que seja o real, como algo situado entre
o real e o irreal, capaz de deslocar
constantemente tais limites.
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Carta

Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove: um jogo de nonsense
no Teatro do Senac

Teatro difícil

Fico muito preocupada quando
tenho que levar minha filha de três
anos ao teatro. Muitas vezes, quan-
do isso aconteceu, ou as peças eram ¦
umas bombas (desde a montagem
até o texto), ou então eram comple-
tamente fora do alcance de sua
idade. Por exemplo, a peça Duvi-
deodó, que passou há algum tempo,
era muito boa, mas para uma idade
mais avançada, causando assim
um pouco de impaciência e falta de
compreensão às crianças menores.
Outros temas mais tradicionais, co-
mo D Baratinha, Os Três Porqui-!
nhos e o Lobo Mau, sáo tão moder-
nizados que em certos pontos nào;
coincidem com as histórias que elas.
estão acostumadas a ouvir, provo-'
cando comentários como os da mi-
nha filha: "Não foi assim que você.
contou." Acredito que essas peças
influenciam demais uma criança'
devido ao seu elevado grau de re-.
ceptividade e observação. (...) Dou
muito valor a esses jovens que se
dedicam ao teatro infantil e tam-
bém sei que a falta de verba impede
uma qualidade melhor, mas que,
pelo menos, essa qualidade fosse
concentrada no texto. Às vezes o
vocabulário é tão dificil e tão cheio
de gírias que, sinceramente, acho
que a criança tira muito pouco pro-
veito desse tipo de peça. Há quase
um ano minha filha assistiu a- O
Cavalinho Azul e até hoje ela sem-
pre me pede para contar a historia!
(...) Maria Thereza de Souza Zabeo
— Rio de Janeiro.

A GATA BORRALHEIRA — Texto e di reção de
Jair Pinheiro. Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). Sáb. e
dom., òs 1 7b. Ingressos a CrS 100.

O CIRCO DE DOM PEPE, PEPITO E PEPON —
Com o grupo Quintal. Teatro de Fantoches e
Marionetes do Parque do Flamengo, entrada
em frente à Rua Tucuman. Sáb. e dom, às
10h30m. Entrada franca.

brâncãTde^neve e os sete anões -
Direção de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro do Colégio Laranjeiras, Rua
Cde. de Baependi, 69. Dom., às l7h. Ingres-
sos a CrS 60.

MICKEY, PATETA E A PANTERA COR DE
ROSA — Direção de Roberto de Castro. Com
o grupo Carrossel. Teatro do Colégio Laran-
jeiras, Rua Cde. de,Baependi, 69. Dom., às
15h45m. Ingressos a CrS 60.

ZÉ C01MEIÃ7Ã~PÃNTERA CÕR DE ROSA -
Direção de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro do Colégio Laranjeiras, Rua
Cde de Baependi, 69. Dom., às 10h30m.
Ingressos a CrS 60.

PLANETÁRIO — Programação para sábados
e domingos: às lóh, Amiguinho Sol, para
crianças de quatro a sete anos,- às 1 7h O
Universo em que Vivemos, para crianças de
oito a 12 anos. às 18h30m, DoGeocentrismo
ao Heliocentrismo, para adolescentes e adul-
tos. Av. Pe. Leonel Franco, 240, Gávea.
Ingressos a CrS 20 e CrS 10, estudantes.

CIRCO ORLANDO ORFEI — Leões e cavalos
amestrados, acrobatas, contorcionistas, gi-
naslas, trapezistas e outras atrações. Praça
Onze (221-5531). 3o, 4o e 6°,às 21 h, 5= às
15h e 21h. Sábado, às 15h, 18h e 21h.
Domingos e feriados, òs lOh, 15h, 18h. 21b.
Ingressos na aeral a CrS 120 e CrS 60
(menores), no lateral a CrS 150 e CrS 80
(menores), central a CrS 180 e CrS 100
(menores), cadeira sem numero a Cri 220 e
CrS 130 (menores), cadeira numerada a CrS
250 e CrS 150 (menores) e camarote a CrS
300 por p-ssoa. Os ingressos estão à venda
no local. Mercadinho Azul e Guanatur (256-
2363 e 255-1271.

PASSEIOS
TIVOLI PARK — Parque infantil com
muitos brinquedos de interesse para jo-
vens e adultos. Para crianças até 10 anos
os mais atrativos são os carrosséis com
variadas formas: diligências, elefanti-
nhos voadores, motocicletas, animais e
aviões. Para crianças maiores e adultos os
de mais interesse são a montanha-russa,
roda-gigante, pista de choque, trem-
fantasma, expresso do amor, mexicano,
autopista e castelo das bruxas. Está em
fase final de cabamento o Museu Históri-
co. O parque fica na Av. .Borges de
Medeiros — Lagoa (274-1846) Funciona
de 3o a 6° das 16h às 22h. Sábados, de
15h às 23h. Domingos e feriados, de 1 Oh
òs 23b. Ingressos de 3o a 6a a CrS 150
(adultos) e CrS 120 (crianças até 10 anos),
utilizados em qualquer brinquedo. Sába-
dos, domingos e feriados os preços são os
mesmos mas os brinquedos podem ser
utilizados à vontade.

PÃO DE AÇÚCAR — Além da paisagem
que se possa ver dos mirantes dos Morros
da Urca e Pão de Açúcar todos os sábados
e domingos há os seguintes programas
infantis: Bandinhas de Bichos, que rece-
bem as crianças das 9h às 17h. Teatro de
Marionetes, com sessões às 11 h, 15h e
17h; Museu Antônio de Oliveira, que
expõe figuras de madeiras mecanizadas;
Playground e quatro viveiros de pássaros.
Há ainda serviço de bar e restaurante.
Av. Pasteur, 520 (295-5244 e 226-2767).
O acesso se faz por um bondinho, que
custa CrS 120,00 e CrS 60 (crianças entre
três e 10 anos) e dá direito a subir até o
Pào de Açúcar.

JARDIM BOTÂNICO — Criado em 1808
por D João VI tem posta 5 mil variedades
de plantas numa área de 141 hectares
dos quais mais da metade permanecem
como mota natural. No Jardim funcio-
nam ainda o Museu Botânico Kuhlmann,
e Instituto de Botânica Sistemática, uma
biblioteca sobre botânica e o horto. Está
localizado na Rua Jardim Botânico, 930 e
Rua Pacheco Leão, 915 (274-3896). A
entrada para o estacionamento é pela
Rua Jardim Botânico, 1008. Funciona
diariamente das 8h às 17b. Ingressos a
CrS 5 (adultos e crianças ocima de 10
anos). Entrada franca para menores de
10 anos.

JARDIM ZOOLÓGICO — Fundado em
1945, está instalado numa área de 92
mil me*ros quadrados. Em seu. acervo
estão 1 mil 600 exemplares de aves e
cerca de 400 espécies de -narriferoí. das
faunas 'americanas, africana e asiática-

.Quinta da Boa Vista (254-2024), S. Cris-
tóvão. De 3a a dom., das 8h às 16h30.
Ingressos a Cr$ 5. Crianças até l,20m
não pagam.

PLANETÁRIO — Programação para sába-
do e domingo: às lóh, Amiguinho Sol,
para crianças de quatro a sete onos. às
17h, O Universo em que Vivemos, para
crianças de oito a 12 anos; às
18h30m,Do Geocentrismo ao Heliocen-
trismo, para adolescentes e adultos. Av.
Pe. Leonel Franca, 240, Gávea. Ingressos
a Cr$ 20 e Cr$ 10, estudantes.

PARQUE DA CIDADE — Com 42 mil
metros quadrados de área gramada é um
dos parques mais bem-cuidados do Rio.
Com guardas vigilantes, que não permi-
tem que se jogue bola, o parque possui
bonitas alamedas, um córrego e pequeno
lago. Na sede do Parque, antiga proprie-
dade do Marquês de São Vicente, está
instalado o Museu do Cidade. O Parque
da Cidade fica aberto das 8h às 17h, e de
outubro a março a hora de fechamento se
estende até às 19h. Estrada Santa Mari-
nha, s/n°. Entrada franca.

CAMPO DE SANTANA— Lago, gramados
bem-trotados e como curiosidade cutias
espalhadas pelos jardins, esse parque
localizado na Av. Presidente Vargas, em
frente à Central do Brasil, pode ser alcan-
çado facilmente de metrô. Até o início do
século abrigava nas redondezas impor-
tantes edifícios públicos e foi o local onde
D Pedro foi aclamado Imperador e mais
tarde, onde se proclamou a República.
Todos os fins de semana há programação
especial para as crianças. Entrada franca.

A programação da Divisão de Recrea-
çáo e Lazer da Prefeitura para o fim de
semana no Aterro do Flamengo está
bastante variada. Amanhã e domingo,
sempre às 10h30m, no Teatro de Fanto-
ches, apresentação da peça O Circo de
Dom Pepe, Pepito e Pepom, pelo g upo
Quintal. Somente no domingo, das 9h às
17h, recreação nas pistas do Parque do
Flamengo; às 10h30m, os atletas que
participarão das Olimpíadas de Moscou
estarão fazendo demonstrações. Entre
eles, Cláudio Mata Freire, Nelson Rocha
dos Santos e Antônio Eusébio. Também
nas pistas do Aterro. E para quem gosta
de assistir a partidas de vôlei, às 10b
começam os torneios de vôlei masculino e
misto, nas pistas do esporte, com várias
equipes inscritas, entre elas a do Instituto
Nacional de Educação de Surdos.

Dança
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 dos
Artes-Fundoçáo Clóvis Salgado. Programa:

, Les Silphydes, música de Chopin e coreogra-
fia de Fokine (Fundação Clóvis Salgado), Le

Corsaire, música de Drigo e coreografia de
Petipa, Concerto n° 5, de Mozart (Fundação
Clóvis Salgado), e Romeu e Julieta, libreto de
Lavrovsky, Raklov e Prokofiev, que também
musicou o bailado, e coreografia de Kenneth
MacMillan, Hotel Nacional, Av. Niemeyer,
s/n° (399-0100). Domingo, òs 20h. Ingressos
a CrS 2 mil, CrS 3 mil e CrS 5 mil.

Baryshnikov no Maracanãzinho: um bailarino cercado de
cambistas

Carta
Cambistas

No dia 2 de junho, duas amigas e eu
(estudantes do bale) fomos ao Teatro
Municipal para comprar entradas do
espetáculo de Baryshnikov no Maraca-
názinho. Chegando lá, fomos à bilhete-
ria e vimos que só havia lugar nas
arquibancadas. Ficamos a resmungar
na fila; pois queríamos ingressos para as
cadeiras. Foi quando de repentem fo-
mos cercados por vários cambistas ofe-
recendo "os melhores lugares". Os pre-
ços dos ingressos eram duplicados, o
que me causou grande aborrecimento.
Em suas máos. víamos montanhas de

ingressos e eles não faziam a menor
questão de escondê-los. É inacreditável
que tal fato aconteça e nenhuma atitu-
de por parte das autoridades seja toma-
da. Inicialmente, as pessoas ficaram
tristes por não poderem pagar preço táo
alto para ver 'o espetáculo no Hotel
Nacional, até que se anunciou que have-
ria dois espetáculos no Maracanázinho
a "preços populares". Porém, como os
cambistas a se apoderarem de quast
todos os ingressos, continua impossível
às pessoas assistirem ao espetáculo. Lu-
ciana Maluf — Niterói.



CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL ° Rio de Janeiro, sexta-feira, 13 de junho de 19R0 ? PÁGINA <)

,,,,,,....,v::: .,....,, ~m

Show
I 1* FESTIVAL ISHIBRÁS DE MÚSICA - Apre-

sentação das 13 músicas finalistas e «now
" com Jorginho do- Império, Mano Décio, o
!. grupo Família e passistas. Maracanãzinho.
' Amanhã, às 20h. Entrada franca.

" 
SEIS E MEIA NA PRAÇA—Show com Jackson

" do Pandeiro e seu Forró, o sanfoneiro Abdias,
' e os repentistas Azulão e Medeiros. Central' 

do Bratil. Hoje, às 18h30m. Entrada franca.

1 SOL NEGRO—Show da cantora Leila Maria
. acompanhada de Yório (violão), Fernando
i (baixo), Edinho (bateria), Ciro (percussão) e
¦ Mouna (percussão). Faculdade Hélio Alonso,

Praio de Botafogo, 266. Amanhã, às 21 h.
Ingressos a CrS 80.

CANTOS DE UMA VIAGEM — Recital de
violão e guitarra de Sidney Mattos. Participa-
ção de Emilson Brandi. Conservatório Brasi-
leiro de Música, Av. Graça Aranha, 57/10°.
Hoje, às 21h. Ingressos a Cr$ 100.

NEGRA EUA —Show áa cantora Elza Soares
acompanhada do conjunto Amalá. Teatro
Municipal de Niterói, Rua 15 de Novembro,
35. De 6o a dom., às "21 h. Alé domingo.

FLAVIO Y SPIRITO SANTO —Show de rock
com o grupo formado por Flavio Rodrigues
(voz, violão e harmônica), Morcos Vianna
(guitarra), Jorge Varella (baixo e vocal) e
Walter Guimarães (bateria). Teatro Opinião,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119). Hoje
e amanhã, à meia-noite. Ingressos a CrS
100.

OI..TENTAÇÃO —- Show do cantor, com-
.positor e Violeiro Lauro Benevides acompa-
nhado de Domício Bevilácqua (bandolim e
violino) e Gil Lima (flauta). No Arraial da
Cidade, Rua Marquês de Sapucai. Hoie, às

,21h. Entrada franca.

SARAU-RETROSPECTIVA DOS FESTIVAIS DO
COLÉGIO DE APLICAÇÃO — Apresentação
das músicas vencedoras. Teatro de Arena da
UFRJ, Av. Pasteur, 250. Amanhã, às 18h.
Ingressos a CrS 30.

,SHÒW — Com João do Vale, Sônia Santos,
Julia Miranda e a banda do Cais do Porto.
Apresentação de Norma Blum. Clube Muni-
cipal, Rua Haddock lobo, 359. Hoje, às 22h.
Ingressos a Cr$ 100, e mesa a CrS 200.

ROCK COMO NOS BONS TEMPOS —Show
com Maurício Mello e a Companhia Mágica,"tor"mada 

por Netinho Rios (guitarra e violão),
Bdg (contrabaixo), Paulo Henrique (teclados),
Penna (bateria). Isntrtuto Abel, Niterói. Ama-
nhã, às 21 h. Ingressos a CrS 80.

MARKU RIBAS—Show do cantor e composi-
tor acompanhado de Carlos Jr, (vocal), Piau
(guitarra), Artur Maia (baixo), Beto (percus-'são), 

e Téo Maia (bateria). Faculdade Hélio
Alonso, Praia de Botafogo, 266. Hoje, òs
22h. Entrada franca.

TRANSE TOTAL —Show do grupo A Cor do
Som. Formado por Dadi (baixo), Armandinho
(guitarra), Gustavo (bateria), Mu (teclados) e
Ary (percussão). Teatro Casa-Grande, Av.
Afrânio de Melo Franco, 290. De 4o a dom.
òs 21 h. Ingressos de 3o a 6o e dom, a Cr$ 150
e sób., a CrS 200. Até dia 22.

* JOYCE E PEPÊ CASTRO NEVES —Show da
cantora, compositora e violonista e do cantor,
acompanhados de Paulo Sauer (Piano), Tuti
Moreno (bateria), Mauro Sènise sax e flauta),

"lüis Alves (baixo), Cacau (sox e flauta) e
-Célia Vaz (violão). Direção de Simon Khouri.
Sala Funarte, Ruo Araújo Porto Alegre, 80.

'De 4o a sáb., às 21 h. Ingressos a Cr$ 100.
¦ Até dia 21.

ANGELA RO RÔ — Apresentação da cantora,' 
compositora e pianista. Cine-Show Madurei-

"ra; Rua Carolina Machado, 542. De 5a a
dom., às 21 h30m. Ingressos a Cr$ 250 e Cr$
200, estudantes. Até domingo.

PROJETO PIXINGUINHA —Show da cantora
Nana Cayrnmi e do conjunto Boca Livre.
Participação de Cláudio Nucci. Direção de
Sérgio Rocha. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara, 17. Hoje às 18h30m. Ingressos
a Cr$ 60.

SEBASTIÃO TAPAJÓS E ROBERTO GNATAL-
LI — Show do violonista e do pianista
acompanhados de Daniel Garcia e Maria
Antônio (flautas), José Arthur (clarineta),
Carlos Watkins (sax), Ornar (baixo) e Elcio
(bateria). Sala Funarte, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 3o a sáb., às I8h30m. Ingres-
sos a Cr$ 50. Até amanhã,

TIM MAIA — Show do cantor e compositor
acompanhado de sua banda. Teatro Carlos
Gomes, Pça Tiradentes (222-7581). De 3° a
dom., às 19h. Ingressos a de 3a a 5o, a Cr$
100 e de 6° a dom., CrS 150. Até domingo.

BELEZA — Show do cantor, compositor e
violonista Fagner acompanhado de Manos-
sés (guitarra, cavaquinho e viola), Patrucio
Maia (teclados), Nonato Luís (violão), Fernan-
do Gama (baixo), Cândido (bateria), Djalma
Corrêa (percussão), Oswaldinho (sanfona),
Oberdan e José Nogueira (sax e flauta).
Participação especial de Mestre Dino (violão
de sete cordas). Teatro João Caetano, Pça
Tiradentes (221-0305). De 4o a dom, às
21 h30m. Ingressos a Cr$ 300, cadeira espe-
ciai, a CrS 250, platéia e balcão nobre e a
CrS 150, balcão e galeria. Até domingo.

CORAÇÃO BOBO—Show do cantor, compo-
sitor e violonista Alceu Valença acompanha-
do de Paulo Rafael (guitarra e viola), Antônio
Santana (baixo), Zé da Flauta, Claudinho
(bateria), Severo (sanfona) e Helvius Vilela
(piano). Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais, 824 (247-9794). 4°, 5°, sáb., e dom.,
às 21h30m, 6°, às 20h30m. Ingressos a Cr$
250 e CrS 150, estudantes. Até domingo.

SAUDADE DO BRASIL — Show da cantora
Elis Regina com participação de 11 atores e
bailarinos e acompanhamento da 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), Notam
(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-
ra. Canecão,, Av. Wenceslau Brás, 215 (295-
3044 e 295-9747). 4° e 5°, às 21 h30m, 6° 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
Arlindo Rodrigues. Direção de Jô Soares.
Direção musical de Edson Frederico. Teatro
da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 4° a 6a, às 21h30m, sáb., às 20h30m e
22h30m e dom., às 18h e 21 h. Ingressos de
4o a dom. a Cr$ 350, e vesp. de dom. a Cr$
350, e Cr$ 150, estudantes.

SONHE MAIS —Show de Martinho dd Vila.
Roteiro de Ferreira Gullar. Direção de Terezo
Aragão. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês
de S. Vicente, 52 (274-9696). De 5a a dom,
às 21h30m. Ingressos de 3° a 5" e dom. a
Cr$ 300 e CrS 200, estudantes e 6° e sáb., a
Cr$ 300.

REVISTAS
GAY GIRLS — Revista musical com Nelia
Paula, Veruska, Maria Leopoldina, Ana Lu-
pez, Theo Montenegro, Stella Stevens e La
Miranda. Teatro Alasca, Av. Copacabana,
1241. De 3o a 5o e domingo,às 21 h30m. 6o e
sab., às 22h. Ingressos de 3° a 5o, e dom., a
CrS 200 e CrS 150, estudantes, 6o, a CrS 200
e sáb., a CrS 250.
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Nana Cayrnmi, ao lado do Conjunto Boca Livre, é a atração de hoje
do Projeto Pixinguinha, no Teatro Dulcina

ALGUMAS ATRAÇÕES

Artes Plásticas

MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO N°2 —Show
de travestis, com texto e direção de Brigitte
Blair. Com Marlene Casanova, Camile, Alex
Mattos e outros. Teatro Serrador (R. Senador
Dantas, 13 — (220-5033). De 3o a sáb., às
21hedom., às 18h, 21h. Vesperal de 5o, às
17h. Ingressos de 3o a 5o a Cr$ 200 e CrS
100 (estudantes). 6a, sábado e domingo, a
Cr$ Cr$ 200.

O TECLADO — Aberto de 3o a dom., das 19h
às 4h. Música ao vivo a partir das 22h, com
Edu da Gaita, Helena de Lima, Johnny Alf
(cantor, compositor e pianista), os cantores
Márcio José e Áurea Martins, com os pianis-
tas Eduardo Prates e José Maria. Av. Borges
de Medeiros, 3207, Lagoa (266-1901). Cou-
vert de 2o a 5a, a Cr$ 150, 6o e sáb. a Cr$
200.

CHIKOS BAR — Aberto diariamente a partir
de meio-dia. Música ao vivo às 20h, com o

Maria Helena Dutra

AS 

18h30m de hoje há for-
ró na Central do Brasil.
Náo aquele involuntário
que nesta hora do pega
acontece diariamente

por lá. Mas o proporcionado por
Jackson do Pandeiro, Abdias , Azu-
lão e Medeiros em prosseguimento à
série coordenada por Albino Pinhei-
ro e sob o patrocínio da Fundação
Rio. As 21h, Cantos de Uma Viagem
no Conservatório Brasileiro de Músi-
ca. Fica na Avenida Graça Aranha,
Centro, para aqueles que não sabem,
pois é um auditório pouco dado a'¦ shows. Quem faz o espetáculo é Sid-
ney Matos na guitarra, viola e per-
cussão. Um jovem que volta depois
de três anos fora do Brasil para
retomar carreira aqui iniciada no
MAU, em composição para peças in-
fantis e no Circuito Aberto. Boas
vindas. No mesmo horário, vai acon-
tecer um Arraial da Cidade, na Rua
Marquês de Sapucai. Aberto pelo
show Oi...Tentação, de Lauro Bene-
vides. Ele está resistindo. As 22h,
Marku Ribas, que já foi parceiro de
Zizi Possi em show e ainda náo reali-
zou disco convincente, se apresenta
na Faculdade Hélio Alonso. Um es-
petáculo completado por cinema e
baile, "que só terminará quando a
birita acabar e o estoque é grande".
Com entrada franca teme-se pela
previsáo. As 22)i30m, o simpático
Coisas Nossas, lá de Jacarepaguâ,
oferece hoje e amanhã, shows com a
cantora Vânia Carvalho. De boa ce-
pa. A meia noite, também hoje e
amanhã, rock no Teatro Opinião. A
cargo do grupo Flávio Y Spirito San-
to de recoiihecida tenacidade.

A partir das 18h de amanhã o
Mutirão Cultural inova. Em lugar de
apresentar shows convencionais,
manda ver um baile popular com
com Paulo Moura e sua banda. No
Parque União, cm Bonsucesso. No
mesmo horário, os jovens também
tém saudade. Os alunos do Colégio
de Aplicação da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro realizam uma
retrospectiva de seus festivais e ain-
da a denominam de Sarau. Náo é na
Rua Itapiru e sim no Teatro de Are-
na da mesma Universidade. E tome
polca. As 20h, o Maracanãzinho se
abre, acredito que pela primeira vez,
para um festival musical de uma
empresa particular e no qual concor-
rem apenas composições de seus fun-
cionários. Ê realmente um requinte
de pais eminentemente musical. Ê o
Io Festival Ishibrás de Música, o se-
gundo é capaz de ser no Maracaná,
com as participações de Jorginho do
Império, Mano Décio e Grupo Fami-
lia. Tudo gente do Serrano. Ás 21h,
apenas amanhã, Leila Maria apre-
senta na Faculdade Hélio Alonso seu
show Sol Negro. Espetáculo já antes
mostrado em outros teatros. Neste
mesmo horário, Rock Como nos
Bons Tempos no Instituto Abel em
Niterói. De acordo com a divulgação
"nas voltas dos ponteiros dão-se es-
paços, ritmos entram, ritmos saem,
mas as gerações sempre reencon-
tram o fenômeno único do rock". Que
sina. O espetáculo é de Maurício
Mello e a Companhia Mágica. O as-
tro foi dos Analfabeatles, Brazilian
Beatles, Ação entre Amigos, The
Pops e a Bolha. Que saga. E se apre-
senta "na linguagem simples e dire-
ta, própria daqueles que estáo de
bem com a vida, satirizando com
ironia a realidade de uma nação que
mudou sem se preocupar com seus
filhos". Que maldade.

pianista, cantor e compositor Johnny Alf e
seu conjunto. Participação de Ciciinho Teixei-
ra (piano), Leny Andrade (vocal), Tião Cruz
(bateria) e Maurício Ramos (baixo). Av. Epitá-
cio Pessoa, 1560 (267-0113 e 287-3514).
Sem couvert e sem consumação mínima.

CLUBE 21 —Aberto dioriamente a partir das
18h. Música ao vivo. 2 lh., com apresentação
de Osmar Milito (piano), acompanhado de
Nilson Matta (contrabaixo), Nivaldo Ornellas
(sax e flauta) e os cantores Biba Ribeiro, Luci
Newell, revezando com o pianista Nilson.
Todas as 2Gs feiras, Noite de Ja?z. Rua Maria
Angélico, 21 —Jardim Botânico(286-8338):
Sem couvert e sem consumação mínima.

PINOS BAR — Aberto de 3° a domingo, a
partir das 21h, com música ao vivo a cargo
do pianista Stenio e música de fita. Estrada
das Canoas, 68, São Conrado. Sem couvert.

ZEPPELIN TERASSE BAR — Aberto diária-
mente o partir das 19h com música ao vivo.
Anexo o restaurante Zur Katz de especialida-
de alemã e cozinha internacional. Estrada do
Vidigal, 471 (Ia entrada ò direita depois do
hotel Sheraton) 274-1549. Couvert T. 5o e
dom. a CrS 100. 6" e sáb. a CrS 150.

FOSSA — Show de V a sábado, à meia-
noite, com Valeska, Tilo Madi e Ribamar e
Ivan El-Jaick. Aberto, diariamenie, a partir
das 19h. Aos domingos, a partir das 19h,
show com Ivan El-Jaick e seus convidados.
Rua Ronald de Carvalho, 55 (235-7727 e
237-1521). Couvert de CrS 300, por pessoa.

COISAS NOSSAS —Show do grupo de choro
Com Casca e Tudo. Participação especial da
cantora Vânia Carvalho. Direção musical:
Walter Silva. Serviço de restaurante e tira-
gostos. 63 e sábados, às 21 h30m. Estrada de
Jacarepaguâ, 6473 (342-0377). Couvert de
CrS 200.

PARA DANÇAR

CLUBE DO SAMBA — Música para dançar
com a orquestra comandada pelo baterista
Wilson das Neves. Sede do Flamengo, Morro
da Viúva (289-3122). Sextas-feiras, a partir
das 22h. Ingressos a CrS 200 (individual), e
CrS 300 (casal) e CrS 100 (estudantes).

SUBLIME TENTAÇÃO —Cabaré-gafieira com
dois shows de travestis por noite: lh30m,
Shirlei Montenegro e às 2h30m, As Guerrei-
ras da Madrugada conjunto formado por
Vera Borba, Marlene Casanova, Marisa e
outros, acompanhados pelo conjunto Musis-
cop. Convidados especiais: hoje, o cantor
Mario Richter e amanhã, Noite de Dalva de

Oliveira, com a cantora Lila e exibição do
curto-metragem Coração Passageiro, de
Eduardo Machado. Cine São José, Praça
Tiradentes. 6° e sábados, a partir das
23h30m. Ingressos a CrS 150, e couvert
artístico (mesa). CrS 200.

FORRÓ E SAMBA—Show com Ary Coutinho,
Xangô da Mangueira, Hugo do Acordeão, os
Filhos do Nordeste, Som Lazer e Reais do
Samba. Apresentação de Almir Saint Clair.
Condomínio Esporte Clube, Rua Pacheco
Leão, 758. Todas as sextas-feiras, a partir
das 22h.

ROLLER CIRCUS — Pista para dançar com
patins. Os patins podem ser alugados no
local. Aberto de 3° a domingo, das 14h às
2h. Rua Marquês de São Vicente, 147. In-
gressos a CrS 50.

MIKONOS — Aberto diariamente a partir de
22h, poro serviço de bar e restaurante, com
música de fita. Depois dos 2h, macarronada
de cortesia. Rua Cupertino Durão, 177 (294-
2298). Couvert de CrS 400, na sexta e no
sábado.

NOITES CARIOCAS - Aberta de 6o a dom ,
a partir das 22h, com música de fita com o
discotecário Dom Pepe. Às 24h, apresentação
da orquestra de sopros Metalúrgica Dragão
de Ipanema, sob a regência do maestro
Edson Frederico. Morro da Urca, Av. Pasteur,
520. Ingressos 6" e dom., a CrS 300 e CrS
200 (estudantes). Sábado a CrS 300.

O DIA DO AVESSO — Show com os travestis
Ana Karina Berg, Andréa Casparelly, Cinlia
Levy, Samantha, Loura de Vison, Rhoddá e
Mobel Luna. Todos os sábados, à 0h30m. A
casa está aberta, a partir das 22h30m, com
música de fita. Restaurante O Bifão, Rua
Santa Luzia, 760 (240-7259). Ingressos a CrS
150 por pessoa e CrS 100 cada mesa.

RlO'S — Aberto de 4a a dom, a partir das
20h30m com música para dançar a cargo da
orquestra do Maestro Eduardo Lajes. Anexo
ao piano-bar, cervejaria e restaurante de
cozinha francesa, aberto de 33 a dom. Par-
que do Flamengo, em frente ao Morro da
Viúva (285-3848 e 285-4698). Consumação
mínima Cr$ 500, sem couvert.

ELITE BAR DANCING GUANABARA - Aberto
todas os 4°s„ 6°s e sábs.. das 23 às 4h e
doms., das 17h às 3h. Com animação do
conjunto de Sílvio Mongol. Rua Frei Caneca,
4 (232-321 7). Ingressos a CrS 80, homem, e

.CrS 20, mulher.

BIERKLAUSE — Apresentação de Miguel
França e seu conjunto. De 23 a sábado, às
23h30m. Aberto para jantar, a partir das
19h. Aos domingos, roda de samba com o
conjunto Ritmo 7, a partir das 22h. Ruo
Ronald de Carvalho, 55. (237-1521). Couvert
de Cr$ 200, por pessoa.

SAMBA-TÃO —Show de samba, gafieira e
seresta com os cantores Maria Gabriela e
Sandra, Aldemar Mário e José Luiz acompa-
nhados dos conjuntos Diamate e Carinhoso.
Rua do Riachuelo, 373/2° (232-2086), 6's e
sábs o partir das 22h. Ingressos a CrS 50
(homem), CrS 30 (mulher) e CrS 100 (mesa).

CARINHOSO — Bar e restaurante aberto,
diariamente, a partir das 20h, com música
ao vivo com Ed Lincoln e sua orquestra e o
conjunto Carinhoso. Rua Vise. de Pirajá, 22
(287-0302 e 287-3579). Couvert de dom. a
5°, a Cr$ 200 e 6o e sób. a Cr$ 300, sem
consumação mínima.

GAFIEIRA TIRADENTES — Música ao vivo
para dançar com a orquestra Gim-Bossa e o
saxofonista Paulo Moura. Quinta e dom., a
partir das 21 h e 6° e sób., a partir das 23h.
Pça. Tiradentes, 79/1°. Ingressos 5° e dom., a
CrS 80, homem, (mulher náo paga) e 6o e
sáb., a CrS 80, homem e a CrS 20, mulher,
mesas a CrS 200.

TURÍSTICOS

OBAOBA — SHOW Com Oswaldo Sargen-
telli, as Mulatas Que Não Estão No Mapa,
ritmistas e cantores. Rua Vise. de Pirajá, 499
(239-2647 e 239-8849). De 2° a dom., às
22h30m. Consumação mínima de CrS 300 e
couvert de CrS 450.

BALANCE 80 — Show com o sambista Gazo-
lina e participação de mulatas e passistas.
De 2o a sábado, a partir das 22h30m. A casa
está aberta diariamente paro almoço e tem
música ao vivo para ouvir e dançar, a partir
das 19h. Solaris, Rua Humaitá, 110 (245-
7858 e 286-9848). Couvert de CrS 450, por
pessoa.

CLASSE MÉDIA BRASILEIRA — Mostra de 64
fotografias de 39 fotógrafos brasileiros. Ga-

"flHb de Fotografia, Rua Araújo Porto Alegre,
JJBÕTDe 2o a 6°., das IOh às 18h. Até dia 11
"tfeHulho. Inauguração hoje, às 19h.

--MADELEINE COLAÇO — Tapeçarias. Hotel
-Rio Palace, Av. Atlântica, 4240. Diariamen-
*4»y..das 14h às 22h. Até dia 22.
-¦MÀÚ .'„. 

s., NEWTON NAVARRO — Desenhos. Galeria
Sérgio Milliet, Funarte, Rua Araújo Porto

„Ãlegre, 80. De 2° a 6a, das IOh às 18h. Até
, fedia 27.

BRITTO VELHO — Pinturas. Galeria Macu-
i «.flOima, Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.

jjje^0 a 6°, das IOh às 18h. Até dia 24.

ARTISTAS PLÁSTICOS FLUMINENSES —
"Mostra de Kato, Selga, Miriam Etz, Hans Etz e'"Nego. Socius, Rua Mascarenhas de Morais,
t'Tí6. De 2o a 6o, das 15h às 20h.

-ÜERÓ — Pinturas. Novotel, Rua Coronel
^famarindo, 150, Praia de Gragoatá, Niterói.¦"DiOriamerite, das 9h às 22h. Até dia 26.

-'¦80' FOCO — Fotografias de Eduardo Pinto,
Gorki, Marko e Paulo Lara. Galeria Oca, Rua
Jangadeiros, 14-C. De 2° o 63, das IOh às
18h, sáb, das IOh às 13h. Até dia 5 de julho.

ESTRÁZULAS — Pinturas. Galeria Quadro,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/332. De 23 a
6o, das lóh às 22h. Até dia 27.

VAL GUNNERY — Pinturos. Casa do Estudan-
te do Brasil, Pça. Ana Amélia, 9/9°. De 2o a
6°, das 14h às 17h. Até dia 26.

SYLVIE CHAUFOUR — Esculturas. Av. Atlân-
tica, 4240/223. De 2o a 6o, das 12h às 20h,
sáb., das 15 às 19h. Até dio 28.

ARTE DO BARRO NO BRASIL — Mostra de
peças utilitárias e figurativas de diversas
partes do país. Museu de Artes e Tradições
Populares, Rua Presidente Pedreira, 78, Nite-

, rói. De 3° a dom., das 11 h às 17h. Até dia 3
de agosto.

ABELARDO ZALUAR — Pinturas. Galeria
Saramenha, Rua Marquês de S. Vicente,

52/165. De 2° a 6o, das 13h às 21 h, sáb., das
12h às 18h. Até dia 28.

GEORGES RACZ — Fotografia. Galeria Luz e
Sombra, Rua Marquês de S. Vicente, 52/202.
De 2o a 6o, das IOh às 19h, 5o até às 22h,
sáb., das IOh às lóh. Até dia 5 de julho.

ANTÔNIO EUGÊNIO — Desenhos. Galeria
de Arte Delfim, Av. Copacabana, 647. De 2o
a 6o, das 10 às 18h. Até dia 23.

TAPEÇARIAS E TAPETES — De Penho Paes e
Renata Rubim. Aliança Francesa de Ipane-
ma, Rua Vise. de Pirajá, 82/12o De 2o a 5o das
IOh às 21 h. Até dia 26.

ARTES GRÁFICAS VENEZUELANAS - Mostra
de 30 artistas, Museu Nacional de Belas
Artes. Av. Rio Branco, 199. De 2a a 6o, das
12h às 18h,- sabe dom., das 15hàs 18h. Até
dia 22.

MOSTRA — Fotografias de Paula Gaitan,
desenhos e pinturas de Roberto Magalhães,
Rubens Gerchman e Lindenberg. Galeria
Andréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá,
207/307. De 2o a 6o, das 13h30m às 20h.
Até dia 4 de julho.

JAIR VALERA E RONDON CAMPOS - Dese-
nhos. Galeria do Planetário, Rua Pe. Leonel
Franca, 240. De 2o a 6o, das 9h às 18h, sabe
dom., das 15h às 20h. Até dia 24.

COLETIVA — Obras de Sérgio Telles, Géza
Heller, Manoel Santiago e Antônio Maia,
Galeria Ubreton, Rua Vise. de Pirajá, 550.
De 2o a 6", das 1 Oh às 22h, sáb, das 1 Oh às
18h. '

COLETIVA — Obras de Bianco, Manoel San-
tiago e Adelson do Prado. Galeria Bahiart,
Rua Carlos Gois, 234. De 2o a 6a, das IOh às
21 h.

COLETIVA — Obros de Lazzarini, Ângelo
Cânone e José Paulo. Galeria Signo, Rua
Vise. de Pirajá, 550. De 2o a 6o, das 15h às
21 h. Sáb das IOh às 13h.

MAMÍFEROS BRASILEIROS AMEAÇADOS DE
EXTINÇÃO — Mostra dè cerca de 20 ani-
mais. Museu da. Fauna, do Parque Nacional
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Amanhã se encerra a exposição de Maurício Arraes na Galeria
Ipanema

da Tijuca, ao lado do Jardim Zoológico,
Quinta da Boa Vista. De 3= a dom., das 12h
às 17h.

COZINHA NO RIO ANTIGO — Mostra de
receitas do Império e utensílios de cozinha.
Museu Histórico da Cidade, Estrada de Santa
Marinha, s/n°; De 3a a 6a, das 13hàs 17he
sáb e dom, das llh às 17h. Até dia 3 de
agosto.

FERNANDO COSTA FILHO - Desenhos. Mu-
seu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,
199. De 3° a 63, das 12h às 18h, sób e dom,
das 15h às 18h. Até dio 29.

JOÃO ROBERTO CREMA - Pinturas. Biblio-
teca Regional de Copacabana, Av. Copoca-
bana, 702/4= De 2" a 6C, das 8h às 20h. Até
dia 16.

GERINGONÇA — Mostra de bonecos. Gale-
ria Rodrigo Melo Franco de Andrede, Funar-

te, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2= a 6=,
das IOh às 18h. Até dia 9 de julho.

OLGA LEIBSOHN E LÚCIA KANDEL - Pintu-
ras e cerâmica. Clube dos Decoradores, Av.
Copacabana, 1 100. Diariamente, aas !0h as
I8h, 3° e 5a até às 22h. Até dia 16.

MAURÍCIO ARRAES — Pinturas. Galeria Ipa-
nema. Rua Aníbal de AAendonça, 27. De 2: a
6°, dos 10hàs22h, sób. das 16hàs21h. Até
amanhã.

1° MOSTRA DE JORNAIS E REVISTAS —
Arquivo Geral da Cidade, Ruo Amoroso
Lima, 15, Cidade Nova. De 2= a 6°, das IOh
às 17h. Até dia 15 de julho.

ACERVO — Obras de Guignard, Bonadei.
Malfatti, Bandeira, Portinari, Djanira, Vis-
conti e outros. Galeria de Arte Banerj, Av.
Atlântica, 4066. De 2a a 6°, das 1 Oh às 22h e
sáb. das lóh às 22h. Até dia 16.

MARIA LÚCIA ALVIM — Pinturas e colagens.
Petite Galerie, Rua Barão da Torre, 220. De
2o a sáb, das 15h às 22h. Até dia 16.

VLADIMIR BOLGARSKY — Pinturas. Galeria
Michelangelo, Rua Tavares de Macedo, 128,
Niterói. De 2o a 6°, das IOh às 21 h. Até dia
16.

ACERVO — Esculturas de Bruno Giorgi e
pinturas de Ismael Nery, Mabe, Newton
Rezende e outras. AMNiemeyer, Rua Mor-
quês de S. Vicente, 52/205. De 2o a 6o, das
IOh às 22h, sáb. das IOh às 19h.

FOTOGRAFIAS — De Pedro Lobo, João Ricar-
do Moderno e Cândido José. Galeria do
Centro Cultural Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63. De 2a a 6o, das IOh às 12b e
das 17h às 22h30m, sáb. e dom. das lóh às
20h. Até dia 16.

I MOSTRA DE MINITEXTEIS BRASILEIROS -
Mostra de obras de Olly Reinheimer, Ann
Barbosa, Arlinda Volpato, Fernando Manoel,
Heloísa Crocco e outros. Sala Cecília Meire-
les, Lgo da Lapa, 47. De 2= a 5°, das IOh às
20h e 6° até às 17h. Alé dia 30.

ANTÔNIO HENRIQUE AAAARAL — Pinturos.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De
2Z a sób., das IOh às 12hedas lóh às 22h.
Até amanhã.

ACERVO — Tapeçarias, esculturas, óleos e
gravuras de Gilda Azevedo, Pietrina Checac-
ci, Vlavianos, Toyota, Mabe, Fukushima, Vol-
pi e outros. Galeria Contorno, Rua Marquês
de S. Vicente, 52/261. De 2= a sáb, das IOh
às 19h, 53 até às 22h. Até amanhã.

TRAJES AFRO-BRASILEIROS - Museu do
Folclore, Rua do Catete, 179, entrada pela
Rua Silveira Martins. De 3a a 6\ das llh às
18h. Até dia 31 de julho.

JOÃO JOSÉ RESCALA — Pinturas. Museu
Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,
199. De 3° a 6°, das 12hàs 18h, sáb. edom,
das 15h às 18h. Até dio 29.

DAISE LACERDA — Pinturas. Galeria Alian-
ça Francesa do Méier, Rua Jacinto, 7. De 21 a
6a, das 9h às 18h. Até dia 22.

HELENE E RITA GEBARA — Desenhos. Gale-
rio Improviso, Rua Cde. de Bonfim, 229.
Diariamente, das 14h às 21h. Até dio 30.

MANOEL BARBATO - Pinturas. Galeria Ma-
tisse, Rua S. Francisco Xavier, 2, loja G. De 2a
a 6o, das 14h às 21 h, sáb., das 9h às I3h e
das 18h às 23h. Até dio 18.

JÚLIO CÉSAR MACHADO — Fotografia. Bi-
blioteeo do tCBA, Av. Graça Aranha, 416/9°.
De 2o a 6o, das 9h às 20h. Até dia 17.

ARTE CONTEMPORÂNEA DA COMUNIDADE
EUROPÉIA — Mostra de cerca de 200 obras,
entre pinturas, esculturas, painéis, gravuras
e fotografias, de nove países. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar, s/ n°. De 3° a dom.,
das 12h às 19h. Até dia 20.

NEM TUDO QUE BRILHA É OURO — Colo-
gens de Wilson Piran. Café des Arts, Hotel
Meridien, Av. Atlântica, 1020/ 4°. Diária-
mente, das IOh às 20h. Até dia 16.

GROVER CHAPMAN — Pinturas e desenhos
do série Canudos. Museu Antônio Parreiros,
Vua Tiradentes, 47, S. Domingos, Niterói. De
3a a dom. dos 13h às 17h. Até domingo.

ESCRAVIDÃO NO RIO DE JANEIRO—Mostra
de cópias de gravuras de Debret e Rugendas,
fotografias e documentos, Arquivo Geral da
Cidade, Rua Amoroso Limo, 15, Cidade No-
va. De 2° a 6°, das IOh às 16h30m. Até dia
24.

O ESCRAVO: TRÊS SÉCULOS DE RENDA —
Mostra de painéis fotográficos. Saguão do
Ministério da Fazenda, Av. Antônio Carlos,
375. De 2o a 6o, das 9h às 18h. Até domingo.

ACERVO ARTÍSTICO DO MUSEU DA FAZEN-
DA FEDERAL — Exposição comemorativa dos
10 anos de criação do museu, com mostra de
pinturas e pecos artísticos que pertenceram a
ex-ministros. Museu da Fazenda Federal, Av.
Antânio Carlos, 375. De 2= a 63, da llh às
17h.
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Televisão

Peter
Kalk. Ben
I.H/zara e
John
Cassavetes
em Os
Mandos
(ranal 7,
0h05m)

Os filmes de hoje

0 ENCONTRO DE TASHLIN COM
JERRY LEWIS E 0 DESENCANTO

DOS 40 EM "OS MARIDOS"
Hugo Gomez

PRIMEIRO 

das dois filmes da
dupla Jerry Lewis-Dean
Martin sob a direcáo de
Frank Tashlin. Artista e Mo-
delos tem. uma trama das
mais curiosas, que o diretor

explora com alguma habilidade, mas o
destaque vai mesmo para o quarteto
feminino, tendo à frente Shirley
MacLaine, que ainda esperava uma boa
oportunidade. Com roteiro de Richard
Matheson, autor de Encurralado, A Ca-
sa da Noite Eterna é uma incursão pelo
sobrenatural até certo ponto sugestiva,
tendo à frente do elenco Roddy McDo-
weü, que foi um ator juvenil de sensibili-
dade (Como Era Verde o Meu Vale), mas
depois de adulto se tornou intolerável, a
náo ser quando vivendo um dos símios
da série do Planeta dos Macacos. Come-
dia dramática em torno do desencanto
de três homens à beira dos 40, Os Mari-
dos mostra John Cassavetes mais uma
vez analisando o way of life americano
com resultados mistos, em parte conse-
qüência da escolha do trio central. Ben
Gazzara continua um ator limitado e
sem empatia, Peter Falk já ficou este-
reotipado como detetive e John Cassa-
vetes tende a super-representar. Contu-
do, há passagens em que eles rendem
satisfatoriamente e nesses momentos o
fume cresce e desperta uma promessa
gue não chega a cumprir. Tipo do espe-
táculo que só teria a ganhar com uma
boa redução na metragem. Apesar dos
senões, a melhor recomendação.

ARTISTAS E MODELOS
TV Globo — 14h30m

(Artists and Models) — Produção norte-
americana de 1955, dirigida por Frank
Tashlin. Elenco: Jerry Lewis, Dean Martin,
Shirley MacLaine, Dorothy Malone, Eva
Oabor, Anita Ekberg, Eddie Mayehoff. Co-
lorido.

** Um rapaz (Lewis) recebe em seus
pesadelos mensagens telepáticas superse-
cretas, que são usadas por seu amigo
desenhista (Martin) nas suas histórias em
quadrinhos, o que desperta o interesse da
CIA e de agentes estrangeiros.

UM CÃO MARAVILHOSO
TV Bandeirantes — 15h

(Lad: a Dog) — • Produção norte-americana
de 1962, dirigida por Aram Avakian e
Leslie H. Martinson. Elenco: Peggy Mac-
cay, Peter Breck, Carroll 0'Connor, An-
gels Cartwright, Maurice Dallimore, Ali-
ce Pearce. Colorido.

** Drama sentimental em torno de uma
eriança paralítica (Breck) que deixa de se
sentir marginalizada e recupera o gosto
pela vida ao ganhai' de presente um ca-
chorro brincalhão e afetuoso da raça
Collle.

CIDADE SEM MASCARA
TV Bandeirantes — 21h

(The City) — Produção norte-americana
de 1977, dirigida por Harvey Hart. Elenco:
Robert Porster, Mark Hamill, Susan Sulü-
van, Don Johnson, Paul Cavonis, Paul Fix,
Jimmy Dean, Felton Perry, Leslie Acker-
man. Colorido.

De amanha

COM 

um roteiro visivelmente decai-
cado em Born Yesterday, de Judy
Holliday, Sabes o Que Quero é
uma comédia de Frank Tashlin

que satiiiza os costumes da era do rock' n'
roll. Tom Ewell e Jayne Mansfield eslão
bem aproveitados e Julie London canta
seu carro-chefe, Cry Me a River. Aparecem
também alguns imísicos, como Little Ri-
chard, Fats Domino e Gene Vincent, que
foram pioneiros no gênero.

Western anti-racista. Estrela de Fogo
tem no elenco a excelente Dólores Del Rio
e Apresenta Elvis Presley no seu único
trabalho aceitável no cinema. O Homem
com a Morte nos Olhos é Henry Fonda, de
volta ao Oeste num filme de suspense
quase simbólico, bem dirigido por Burt
Kennedy.

Outro Burt, no caso Reynolds, o ator. se
mostra surpreendentemente contido em
Caçadores São para Matai', história de um

De domingo

THR1LLER 

de guerra com uma his-
tória bem tramada. 36 Horas não
consegue manter-se devido ao abu
so de credibilidade, mas motiva

bastante o telespectador, graças a uma
direção hábil de George Seaton.

Produção de TV, A Gruta do Prazer
envolve foras-da-lei e contrabando de dro-
gas, mas é obra rotineira, e Far West,
Meninas, também feito para a televisão,
tem Billy, the Kid como centro da atração
de duas mulheres, que querem encontrá-lo
por motivos diferentes.

Quanto a Roleta Fatal, western de Hen-
ry Levin assistível como passatempo des-
perdiça a expressiva Mitzi Gaynoi. querendeu oem numa comédia do gênero tA
Bela Carlota). (H.G.)

As novelas
Resumo dns novela* apresentados nus emissoras do Rm

?* Jovem psidótlcn (Hamil) nutre um
ódio mortal contra um cantor de música
regional » quem amença matar, levando
a oolicis m vasculhar a «idade na tentai)-
va de descobri-lo antes que cometa um
ato irracional. Feito para a TV.

KID, O VALENTE
TV studios - 21h

(Kid Rodeio) — Produção hispano-norte-
americana de 195fi. dirigida por Richard
Cãrlson Elenco Don Murray, Janet Leigh,
Bioaerick Crawford, Jose Nieto. Miguel
Dei í-Hstilio. Júlio Pena, Emílio Rodrigues.
Colorido•A Depois de cumprir pena num presidio
mexicano por se achar ou companhia de
um criminoso. Kid (Murray) junta-se a um
grupo de foras-da-lei a procura de 50 mil
dólares em ouro, mas são perseguidos poríndios que também estão interessados no
dinheiro.

PANCHO VILLA
TV Tupi - 23h05m

(Pancho Villa) — Produçáo espanhola de
1972, dirigida pot Eugênio Martin. Elenco:
Telly Savalas Clint Walker. Chuck Con-
nors Colorido.
+¦* Em 1916, Pancho (Savalas) é salvo de
morte e inicia uma (ase na vida mexicana
que se caracterizara p«ia insegurança flsi-
ca dos cidadãos e as pilhagens, semeando
o teiTor a sua passagem.

A CASA DA NOITE ETERNA
TV Globo - 23h35m

(The Legend of Heli House) — Produção
britânica de 1973, dirigida por John
Hoiigb. Eienco: Roddy McDowall, Pamela
Franklin, Clive Revill, Roiand Culver,
Gayle Hunnicutt, Peter Bowles, Michael
Gough. Colorido.
*+ A fim de ganhar a recompensa ofere-
cida por um milionário agonizante (Cul-
ver) para que investigasse a morte de
cultores do psiquismo, um físico (Revill)
segue para mansão isolada acompanhado
da mulher (Hunnicutt) e uma médium
(Franklin), e lá presenciam fenômenos as-
sustadores.

OS MARIDOS
TV Bandeirantes - 0h05m

(Hushands) — Produção norte-americana
de 1970, dirigida, por John Cassavetes.
Elenco: Ben Gazzara, John Cassavetes,
Peter Falk, Jenny Runacre, Jenny Lee
Wright, Dólores Delmar, Lola Harlow,
Noeíle Kao, Reta Shaw, John Kullers. Col-
orido.
*+ Depois de assistirem ao enterro de
um amigo, três nova-iorquinos caem na
fossa e sentem pesai', de maneira intolerá-
vel, suas vidas seu. perspectiva. Num im-
pulso momentâneo, pensam em viajar pa-ra Londres e lá gozai' das delícias da
permissividade que lhes é interditada na
América.

O ASSALTO
DE UM MILHÃO DE DÓLARES

TV Globo - lh35m
(The Million Dollar Rip-Off) — Produção
norte-americana de Í977, dirigida por Ale-
xandci Siuger. Elenco: Freddie Prinze,
Allexi Garfield, Brooke Mills, Joanna de
Varona; Christine Belford, Linda Scruggs
Bogart, Colorido.
+* Com o concurso de sua amante (Mills)
e três belas garotas, gemo da eletrônica
(Prinze) lança rnão de ardilosos recursos e
magníficos disfarces para realizar trés as-
saltos a caixas do sistema ferroviário de
Chicago, mas é traído por uma delas e
forçado a repartir o produto do roubo com
uma quadrilha. Feito para a TV.

A Deus* Vencida - TV Bandeirantes.
17h4Sm - Narcis» conta s Cecllie que
fechou seu corpo despachando eom o pai-
de-sanui Maciel perde mais dinheiro no
joào e quei vender a casa com o que
Barreto nao concorda, ia que o imóvel
pertence a Fernando Cecília vai passear a
cavalo e Fernando a segue Cecília sofre
umB queda e Fernando a socorre, mas ela
náo permite que ele a aiude Fernando
comenta com Jacinto que agora mais do
que nunca tião poderô abrir o paiol Ama-
rante discute com Malu por achar que ela
este fazendo muitos gastos e ameaça man-
da-la para um pensionato Narcisa ia enve-
nenar o cavalo que derrubBra Cecília, mas
Jacinto a impede e diz que contará a
Fernando Um logador vai â casa de Ma-
cie) receher o que ele lhe deve, mas Maciel
começa a passar mal. com falta de ar.

Pe-de-Vento - TV Bandeirantes. 18h50m
— Moacir revoltado vai embora e Edmar
entra no quarto para saber o que aconte-
ceu Ao flcai sabendo segue Moacir que
lhe diz que ira tomar uma decisão em
relação a Oina Moacu vai ao pensinnato
buscai Gina e ameaça levá-la embora nem
que seja a força Mirtes encontra a freira
que conhece toda a historia de Gina e leva
Leila para conversar com ela Catiça conta
a Treze sobre a gravidez de Ludimila Os
problemas de Edmat em casa refletem-se
nos treinamentos e ele não consegue mais
produzir como antes Cuca volta a conver-
sar com Marcelo e ele mais uma vez conflr-
ma que Ludimila esta esperando um Alho
de Treze Pontos anrire esta sentado numa
praça e Tê o vè Leila «ai encontrar-se com
a freira para conversarem sobre o nasci-
mento de Gina

O Todo-Poderoso — TV Bandeirantes,
19h45m — Dàngelo é.togado contra a pare-
de, o mesmo acontecendo com Emmanuel.
Todos os setores dn hospital sao atingidos
com a explosão da caldeira e todos sentem
falta de ar Vitória, com muito esforço,
consegue levantar-se e sai a procura de
Emmanuel João e Titã entram na caldeira
e encontram Marta caída Quando as luzes
se apagam completamente Leo comenta
com Matilde que os problemas deles aca-
baram Tião pega Marta no colo e tira-a da
caldeira. Cristiano aproveita o caos no

hospital para tentai destruir Emmanuel.
Queiro? encontra Emmanuel riesfalecirio
debaixo dos escombros da caldeira Mano
conta a Linda o que aconteceu e ela vai
pare o hospital Mano telefona para Matil-
de e ela lhe pede para impedir que Linda
cheque ao hospital João diz a Marta que
Dàngelo esta morto.

Marina - TV Globo 18h - John Wayne
evita o encontro de Vera Manna e Marcelo
dizendo rer se lembrado de um compro-
misso urgente Mano acerta um trabalho
com Aluísio carros usados Carlos Eduar-
do se atrasa o que enraivece Marlene e faz
com que ela telefone para Ivan aceitando o
convite para lantar Ivan não se desculpa
com Ana que ficara à sua espera. Otávio
diz a Marina que seu pai deve chegar
domingo ao Rio Marcelo se impacienta
com Vera Ivan. ao deixar Marlene em
casa. a beija

Chega Mais - TV Olobo. 19h - Lúcia não
da carona a Pablo Roberto e Guto divi-
dem as tarefas domesticas Lucia alerta
Gely de que a sua mudança devera estar
sendo em part* responsável pela crise de
Tom Gomes recusa o proieto do banquei-
ro mas adverte Belmiro de que ele tem um
contrato de exclusividade Guto nao fecha
negocio Edna leva Tom ao apartamento
de um amigo Roberto os recebe, total-
mente mudado decidiu ser hippie Irrita-
da. Lúcia avisa a Pablo que nao mais fará a
tradução e que ele nao vá a sua casa Para
salvar a firma, Gely traz Belmiro com um
proieto para fechar negócio mas previne
que antes quer ser sócia da Tamborim.

Água Viva - TV Globo. 20hl5m - Sandra
e Ligia conversam longamente. Sandra
acusa Ligia de se ter casado com Miguel
pelo status que passaria a ter e de ser
apaixonada por Nelson Ligia diz que tudo
fará para que seu pai seja feliz e Sandra
parece acreditar Bruno também cumpri-
menta o casal Mas nào se demora decep-
cionando Sandra Antonia passa a traba-
lhar na casa de Nelson Preocuparia com
as conversas de Ligui que fala constante-
mente da companhia de amigos de Miguel
durante a viagem e sentindo que algo
mudou, Celeste pergunta a Ligia o que
está acontecendo.
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Tarcísio Meira inicia O Grande Salto

Tarcísio Meira que filmou em ritmo
acelerado as suas cenas do filme Beijo
no Asfalto por causa da novela O Gran-
de Salto, grava neste final de semana
em Pernambuco. O espetáculo da Pai-
xão de Cristo, de Nova Jerusalém, será
remontado especialmente neste domin-
go, servindo de cenário para os atores
Tarcísio Meira (Jucá Pitanga), Iara Sal-
les (Dalva), Paulo Figueiredo (Anselmo)
e Simone Carvalho (Aldeneide).

O último capítulo da novela Pé-de-
Vento será exibido na sexta-feira, dia
20, e reprisado no sábado. Lilian Vizza-
chero, a Cuquinha, recebeu por seu
trabalho na novela, o Troféu Xavantes
como destaque mirim.

Carlos Zara, que pouco tem apareci-
do em Marina, terá uma maior partici-
pação na novela a partir do capitulo 28
quando sua filha irá visitá-lo na ilha. As
externas foram gravadas em Angra dos
Reis.

Comenta-se que um dos finais de
Água Viva tem como certa a morte de
Miguel Fragonard (Raul Cortez) para
que Ligia (Betty Faria) possa casar
com Nelson (Reginaldo Faria).

Fernando Barbosa Lima acertando
com a Bandeirantes o programa jorna-

listico Brasilia-Canal Livre com es-
tréia prevista para julho ocupando o
horário das 23h.

Hoje. a partir das 18h, a Bandeiran-
tes de Sào Paulo ídícia as gravações da
novela O Conde Drácula contaudo com
as participações de Rubens de Faico,
Isabel Ribeiro, Emilio di Biase e mais
de 50 figurantes, mostrando o incêndio
do castelo de Drácula. A novela tem
estréia prevista para a segunda quin-
zena de julho, substituindo O Todo-
Poderoso.

Joáo Roberto Kelly, o novo presi-
dente da Riotur, assinou contrato com
o canal 7 para apresentar o Rio Dá
Samba a partir do dia 28, aos sábados,
das 15h às 18h.

Os capítulos de Chega Mais da pró-
xima semana seráo quase que inteira-
mente passados na Bahia mostrando o
encontro de Lúcia e Amaro. A ilha
Loreto, distante duas horas de Salva-
dor, serviu de cenário para o reencon-
tro. Sílvia Salgado, vivendo Virginia,
irmã de Lúcia, também estréia na no-
vela. Daqui a duas semanas será mos-
trado o casamento de Lúcia e Amaro.

MAIS UMA ELIMINATÓRIA
ex-presidiário que retorna à sua cidade
para descobrir quem o mandara injusta-
mente para a prisáo. Mas o destaque vai
para o desempenho de Melvyn Douglas,
da maior sobriedade. (H.G.)
21h05m -- Canal 4 - Sabes o Que Quero(The Girl Can't Take It). Americano (56) de
Frank Tashlin, com Tom Ewell; Jayne
Mansfield, Edmond 0'Brien. (Cor)
23hl5m — Canal 4 — Estrela de Fogo
(Flamihg Stan. Americano (60) de Don
Siegel. com Elvis Presley, Dólores Del Rio,
Steve Forrest. (Cor)

24h - Canal 7 - O Homem com a Morte
nos Olhos (Welcome to Hard Times). Ame-
ricano (67) de Burt Kennedy, com Henry
Fonda, Janice Rule. (Cor)
lhl5m Canai 4 — Caçadores São paraMatar (Hunters Are for Killing). America-
no (70) de Bernard Girará, com Burt Rey-
nolds. Melvyn Douglas. iCor)

DO MPB-80

16h - Canal 4 — Fai West Menina* (Go
Wesv Young Girl) Americano (78> de Alan
J Levi, com Karen Valentine. Sandra Will
(cor).

20h - Canalll - Roleta Fatal. Americano
(54) de Henry Levin. com Jeffrey Hunter,
Mitzi Caynór, Keefe Brasselle (cor).

23hl0m - Canal 4 — A Gruta do Prazer
(Fleasure Cove). Americano (79) de Bruce
Biteoit com Tom Jones Constance Fors-
lund Joan Hackett (cor),
lhlOm Canal 4 ¦ 36 Horas (36 Hours..
Americano (65) de George Seaton, com
Jantei Gomei Eva Marie Saint. Rod Tay-
Ior. ip & bi.

Maria Helena Dutra

A 

Rede Globo exibe hoje a ter-
ceira eliminatória da MPB-
80. Um festival que, até ago-
ra, nào lhe rendeu prestigio
ou grandes audiências. É
um programa ao vivo feito

com todos os requintes de uma gelada
gravação. Das 30 concorrentes já apre-
sentadas, apenas quatro chegaram ao
nível do razoável. Vamos ver hoje, a
partir das 21hl0m. se a situação melho-
ra como programa de televisão e musi-
cal. Nesta sexta a maioria de concor-
rentes e intérpretes é formada por gente
realmente nova e quase inédita. As ex-
ceções sáo o excelente Zé Ramalho e
mais Daltony, Paulo Resende e Paulo
Debétio, Walter Queirós, Maranhão, Ze-
zé Mota de ótima participação no Espe-
ciai de Paulinho da Viola, e Diana Pe-
queno. As 21 ... a Educativa mostra a
segunda pane do programa com Burle
Marx da série Mundo Mágico. Que na
próxima semana será substituída por
mais uma estréia: Encontro. As 23 h,
Bandeirantes, retorna Police Woman,
mais antiga das Panteras.

No sábado, sob o rótulo de O Melhor
Futebol do Mundo, a Bandeirantes
transmite direto às Wh55m. Palmeiras e
Juventus e às iihbsm São Paulo e 15 de
Novembro. Imagine o que. vão exibir na
série pior do mundo. As 2ih, Educativa,
mais um Vóo livre. Desta vez com uma

atração que pode ser muito interessan-
te. Uma apresentação de trabalho reali-
zado por universitários sobre a favela
da Maré. A meia noite, na mesma esta-
ção, Vox Populi entrevista Isaac Ka-
rabtchevsky. Esperamos que náo seja
do tempo em que ele era maestro de
Madrigal Renascentista.

No domingo, o Globo Rural, canal 4,
às 9h30m focaliza o feijão. Pode até
explicar porque sumiu. Às lOh, a mesma
estação, pela quarta vez, anuncia o
inicio do ciclo Schumann no Concertos
para a Juventude. Será que vai? As llh,
Esporte Espetacular, ainda na Globo, é
todo sobre os 30 anos de Maracaná.
Pode ser um ótimo programa. As Uh há
um mistério na Educativa. Seu Teatro
Infantil anuncia João. o Ovo e a Gali-
nha e continua peça dos franceses Jean
Claude Lepontier e Catherire Krumen.
No elenco, os autores. Terá legendas?
Ás 20h. não tem Hebe Camargo na Ban-
ãeirantes. Foi á Polônio mas volta. En-
quanto passeia, será substituída pelo
Corte Rayol Show. Isto mesmo. Mais um
programa antigo sendo restaurado.
Aqui pelos apresentadores originais
que são Agnaldo Rayol e Renato Corte
Real. As 22h30m, a Rede Globo mostra
compacto de Itália e Inglaterra pela
Copa Européia das Nações. Depois de-
ve entrar o compacto do Brasil e Uniáo
Soviética. Se ali nào for exibido podem
procurar o jogo do Maracanã nos ou-
tros canais que devem até exibir o tape
inteiro.

Manhã

7.25 ~

30 ~

45 0

• Mobral
Teleeurto T Grau

TVê
O 0»ip»rtqr da fé

8:00 0 — Telecurto T Grau Reprise
15 0 —Jesus, a Verdade que Li-

berta
30 0 —Si»» do Pica-Pau-Amarelo

Hoie A Rainha dai Abelhai
Reprise

45 0 - Ingle. com Fiik

9r00 0 — Parto» Samuel Religioso.

0 —TV Mulher Programo apre-
sentado por Manha Gabne-
Ia e Ney G Dias

30 0 —Caminho* da Vida Reli-
gioso

45 0 —Clube 700 Religioso.

10.00 O - Nosso Terra, Nosso Gente
Educativo

30 O — Xénia e Você Programa fe-
minino.

45 0 — Programa José Saleme Va-
riedades.

11:00 —Cozinhando com Arta.
'5 — Pullman Jr. Reprise.

—Jornal da Manhã.
45 — Rhoda Senado.

50 0 —Jornal das Sete. Teleiornal
local

0 — Pé-de-Vento Novelo de Be-
nertim Ruv 8arboso Dir àt
Arlmclo Silva Com Nuno
Leal Maio. Beth Mende»,
Diomsio Aievedo e outro».

7.00 0 _ Chego Mais Novelo de Cor-
los Eduardo Novaes eWolter
Negrão Dn de Woltsr Cam-
nov Com Soma Braga. Tony
Ramos Renaro Sorroh e ou-
tros - ,

0 —Jornal Tupi Noticiário.
0 — João da Silva Novela didá-

tira

0 — Atenção Noticiário.
0—0 Todo-Poderoso Novelo

com Eduardo Tornag.ii, Jor-
qp Dona. Selma Egrei e ou-
tos

O — Mister Magoo Desenho.,
0 — Jornal Nocional Teleiornal.

Tarde

12.00 0

0
O

15 0

30 O
0

45 0

-Globo Cor Especial Dese-
nhos Zé Colméia e Os Qua-
tro Fantásticos

-Jornal do Rio Noticiário.
A Pantera Cor-de-Rosa. De-
senho.

-Guerra, Sombra e Água
Fresca. Seriado.
Maguila, o Gorila Desenho.
Aqui e Agora Show e jorna-
lismo
Bandeirantes Esporte Noti-
ciano esportivo.

1.00 0 -Globo Esporte.
0 —Jornal Bandeirantes (lc

edição).
O — Elo Perdido. Seriado de

aventura.
15 0 —Hoje. Noticiário e entrevistas

com Sônia Maria e Ligia
Maria.

30 0 —Programa Roberto Milost.
Noticiário social.

O — Johnny Ouest Desenho.
35 0 — Programa Edna Savaget

Atualidades femininas.
50 0 —Vale a Pena Ver de Novo.

Hoje: Dona Xepa.

2.00 O — Don Pixote. Desenho.
30 0 —Sessão da Tarde Filme: Ar-

tistas e Modelos
O — Ligeirinho e Seus Amigos.

Desenho.

3.00 0 —Matinê Filme. Um Cão Ma-
ravilhoso.

O —O Pica-Pau Desenho.
30 O —A Família Dó-Ré-Mi. De-

senho.

4.00 O — Caçador de Fantasmas. De-
senho.

15 0 — Ginástica. Aula com a prof0.
Yara Vaz.

30 0 —Desenhos.

O — Super Robin Hood. Desenho.
45 0 —Telecurso 2o Grau.

0 —Globinho. Infantil.

5.00 0 — Pullman Jr. Programa infan-
til apresentado por Luciana
Savaget.

0 —Curso de Desenho Meca-
nico.

0 — Sessão Aventura — Hoje: O
Planeta dos Macacos.

O — Smolcey, o Guarda Legal.
Desenho.

'5 0 — Era uma Vez.
30 [3] —Sítio do Pica-Pau-Amarelo.

A Rainha das Abelhas.

O —O Pica-Pau. Desenho.
40 0 —Atenção. Noticiário.
45 0 — A Deusa Vencida — Novela

de Ivani Ribeiro. Direção de
Sérgio Mattar. Com Elaine
Cristina, Roberto Pirilo, Al-
tair Lima e Neuci Limo.

0 — Turma do Lambe-Lambe —
Infantil com Daniel Azulay.

Noite

6.00 0 — Olimpíada da Música Po-
pular.

0 —Marina—Novelo de Wilson
Aguiar Filho, inspirada no
livro de Carlos Heitor Cony.
Direção de Herval Rossano.
Com Denise Dummont, Car-
los Zaro, Lauro Corono, Os-
waldo Loureiro e outros.

15 O —Popeye. Desenho.
45 0 —Sítio do Pica-Pau-Amarelo.

Não Era Uma Vez
0 — Atenção.
O — O Homem Invisível. Seriado.

20

40
45

50

8.00 0 — Sessão Bongue-Bangué' —
Loromie Senado.

0 — A Conquisto Novela didá-
tico

0 — A Viagem Novela de Ivany
Rih^i'0 Reonse.

15 0 — Água Viva Novela de Gil-
berto Bniqa Direção de Ro-
berto raima e Paulo Ubiro-
tan Com Reginaldo Fario,
Rettv form e Raul Cortei.

40 0 _ Jornal Bandeirantes.
45 0 - Telecurso 2° Grair

9.00 0-0 Mundo Mágico — Burle
Mar» (?' parte),

0 — Concurso de Miss Brasil Di-
rpto de Brasília.

0 — Sexto no Cinema Filme: Cl-
dnde Sem Mascara

O — Sessão Hos Move Premiado.
Fume Kid, o Valente.

10 0 _ Sexto Supet Hoie 3o Eliml-
notório do MPB 80. Show
com Baden Powell, João
Bosco e Beth Carvalho.

10.00 0 _ 1980 jornalístico.
10 0 _ Minuto Olimpico.
15 0 — Festival 15 Anos Interna-

cional

11.00 0 — Momento Ho|e: Os Coman-
dantes

0 — Informe Financeiro.
0 — Atenção Noticiário.
0 — Bainaby lones Seriado.

05 0 — Longa-Metragem. Ho|e:
Pancho Villa.

0 — Police Woman Seriado.
15 0 —Jornal do Globo.
35 0 — Sessão Dupla Filmes: ACa-

sa do Noite Eterna e O As-
salto de Um Milhão de Dó-
lares

Madrugada
0.05 0 — Cinemu r\a Madrugada. Fil-

me Os Maridos

Rádio Jornal
do Brasil

FM
Estéreo

ZYD-460
99,7MHz

A programação de música clássica
para hoje é a seguinte:

HOJE
20 h — Suites n"s 4,5 e 3 do Banchet-

to Müslcalè, ae Schein iLinde — 22:50);
Drei Tentos, de Hertze (Bream — 6:18);
Concerto em Mi Menor, para Violino e
Orquestra, Op. 64, de MendelssOhn
lAcaardo 30:28); Entre Clochese Fron-
tispice, para 2 Pianos, de Ravel (Duo
Kontarsky — 5.32); Sonata a Quatro n"
5, em Mi Bemol, de Rossini (I Musici —
14:54), Concerto em Lá Menor, para
Piano c Orquestra, de Grieg (Arrau,
Concertgebouw e Dohnanyi — 32:27),
Magnificat, de Carl Philip Emanuel
Bach (Collegium Aurem —42:25); Suite
de Sisyfos, de Kar-Birger Blomdahl (Fi-
larmónica de Estocolmo e Dorati —
17:24).

AMANHÃ
20h — Suite de Le Ballet des Ages,

de Campra (Malgoire — 20:54); Varia-
çóes em Mi Bemol Menor, para 2 Pia-
nos, Op. 2, rie Sinding (Baekelund e
Levin — 16:43); De Teuin de Dettingen,
de Haendel (Paillard-4:36); Sonata n°
5, em Fá Maior (Primavera), para Violi-
no e Piano, Op. 24, de Beethoven (Gru-
miaux e Arrau — 23:00): Concerto em
Fá Maior, para FaROte e Orquestra, Op.
75, de Weber iTurkovic — 16:48); Fitst
Pavan and Galliard e Hughe Aston's
Ground, de William Byrd (Gould —
17:03); Concerto n° 1, em Lá Menor,
para Violino e Orquestra, Op. 99, de
Shostakovitch (Oistrakh — 35:42).

SÃ/ feW ' #
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Ravel será focalizado hoje, na

programação fie música clássica da
Rádio .Hi. com f.'mre Cloclies e
Frontispicie, i>ara Uoh Pianos

pelo Duo Kontarsky
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A próxima semana
«wss-

A grande atração da próxima semana é a orquestra inglesa Academy of St. Martin-in-the-Fields:
terça e quarta do Municipal e quinta na Sala Cecília Meireles. Os preços são convidativos. A TV Educativa

pode surpreender com o programa Nossa Ciência, e no teatro o grupo português
A Barraca deve confirmar, com D João VI, a boa impressão dos espetáculos anteriores de sua

temporada brasileira. No setor de show, Agnaldo Timóteo será a novidade do Cine-Show Madureira com o
seu Grito de Alerta. No cinema, finalmente estréia A Intrusa,

adiado da semana passada.

CINEMA
"A INTRUSA" E ALGUMAS REPRISES

Ely Azeredo

FINALMENTE, 

após vários
adiamentos, estréia A Intru-
sa, de Carlos Hugo Christen-
sen, lastreado por boas refe-
rèncias. Com este lançamen-
to, o público poderá avaliar o

conjunto de filmes brasileiros melhor'situados nas várias programações do
último Festival de Cannes, já que conti-
nuam em cartaz Gaijin—Caminhos da
Liberdade e Bye ByeBrasil. Excetuado
A Intrusa, a próxima semana não pro-
mete uma programação de novidades
animadoras. Os mais cautelosos pode-'Tão optar por alguma continuação (e a
comédia Encontros e Desencontros está.
entre os espetáculos mais amáveis) ou'
reapresentações. Reaparecerão: O As-
sassinato de Trotsky de Joseph Losey
com Richard Burton, Romy Schneider e
Alain Delon (Lido-2); Cria Cuervos, de
Carlos Saura, com Geraldine Chaplin e
Ana Torrent (Studio-Tijuca); e A Saga
do Samurai (Miyamoto Musasbi), de
Hiroshi Inagaki, produção dividida em'três partes — O Guerreiro Dominante,
Duelo Mortal e O Grande Duelo (tam-
bém conhecido como O Duelo da Ilha
de Ganryu), com Toshiro Mifune, Kogi
Tsuruta e Mariko Okada (Ricamar). A
primeira parte estará em cartaz segun-
da e terça-feira. A segunda, na quarta e
na quinta-feira. A terceira, sexta, dia 20,
e sábado, 21. Domingo, 22, o Ricamar
apresentará para os espectadores de
maior fôlego a Saga completa. Fora da
área de Kurosawa, esta é uma das mais
populares produções do gênero, e data
de 1954-57.

Os últimos filmes realizados por
Christensen (Enigma para Demônios),' 
A Mulher do Desejo, etc.) davam im-
pressão de que o diretor que conquista-
mos à Argentina perdera o élan criador.
A receptividade alcançada por A Intra-
sa desfaz (a opinião é praticamente unâ-

„nime) aquela impressão. Christensen
enfrenta um risco calculado: sabe muito
bem que levar Jorge Luis Borges ao
cinema é tarefa das mais difíceis. Até o
talentosíssimo Leopoldo Torre Nilsson
ficou muito aquém da expectativa

. quando, no inicio de sua carreira, filmou
o conto Emma Zuns sob o titulo Dias de
Ódio (produção argentina comercial-
mente inédita no Brasil). E o conto A
Intrusa é um dos favoritos de Borges.

Christensen vê a chance de A Intrusa
como "o mais precioso presente" de sua
carreira. Borges negava-se a autorizar
uma versão do conto por temer que o
transformassem em mero pretexto para
pornografia. Christensen jamais inoor-
reu nesse caminho de degradação do
cinema. Isso e seu conhecimento da
obra do escritor deram-lhe a vitória na
disputa pelos direitos de adaptação. Se-
gundo o roteiro de Christensen (com
diálogos de Orígenes Lessa e Ubirajara
Raffo Constant) a história dos irmãos
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Toshiro Mifune em O Grande Duelo, da trilogia
A Saga dos Samurais

Nilsen se situa no Rio Grande do Sul,
fronteira com a Argentina, no fim do
século passado. Os dois irmãos parti-
lham os prazeres da mesma mulher,
Juliana, chocando os moradores da re-
gião. A placidez do relacionamento a
três, consentido, sucedem-se conse-
qüências violentas. O trio é interpreta-
do por Maria Zilda (Juliana), José de
Abreu (Cristiano) e Arlindo Barreto
(Eduardo). A fotografia é de Antônio
Gonçalves. E Astor Piazzolla entrou
com a música. Segunda-feira: Cines Art-
Palácio, Paissandu, Phaté, Paratodc-6,
Rio-Sul e Center (Niterói).

Roger Corman não é mais o produtor
ousado de anos atrás. Mesmo assim, seu
nome é a credencial mais positiva de
Avalanche, melodrama ambientado em
um "paraíso para esportes de inverno",
o Ski Haven — hotel que se ergue na
encosta de uma montanha, com objeti-
vo de faturamento fácil, sem preocupa-

ções com possíveis avalanches, o filão
do filme-catástrofe deu origem a este
dirigido por Corey Allen, com Mia Far-
row, Rock Hudson, Robert Forster, Jea-
nette Nolan, Rick Moses e, outros. Se-
gunda: Odeon, Roxy, Ôpera-1, Madurei-
ra-1 e outros.

Nada permite sugerir atenção frente
a outros lançamentos nacionais: O Na-
morador, de Adnor Pitanga e Lènine
Otonl (sobre o qual faltam informações,
à exceção de nomes do elenco: Isolda
Cresta, Maria Pompeu, Neila Tavares,
Fernando Rossi), programado para o
Bruni-Copacabana, São José, Bruni-
Tijuca e Glória; a pornochanchada O
Doador Sexual, de Henrique Borges,
com Ubiratan Gonçalves e Zilda Mayo
— Metro-Boavista, Cines Condor e ou-
tros; e Diário de uma Prostituta, de
Edward Freund, com Helena Ramos —
circuito encabeçado pelo Palácio-1, Co-
pacabana, Lido-1.

TEATRO
"D JOÃO VI" FECHA A BARRACA

Yan Michalski

D EPOIS de várias sema-
nas de movimento in-
tenso, uma repentina
quase folga, quando
nos aproximamos do"fim do semestre quantitativa-

mente mais agitado dos últimos
tempos: para a semana que vem"çstá 

por enquanto previsto ape-
nas um único lançamento — o do
programa de despedida do grupo
português A Barraca, com D Joáo
VI, de Hélder Costa.
"*" No exemplarmente bem
documentado texto de apoio —
um fascículo de 64 páginas, orga-
nizado pela atriz Maria do Céu
Guerra — que o grupo publicou
para conscientizar o espectador
do panorama histórico presente,
por trás da ação da peça, o autor e
diretor explica:

"A minha preocupação essen-
ciai em escrever a vida deste Rei
não pode ser encontrada na sim-
pies e imediata fascinação que
cria essa vida trágica, de uma
teatralidade shakespeariana. Es-
se fator é importante, mas devo
confessar que o objetivo essencial
deste trabalho tem a ver com
uma análise-autópsia do Poder,
dos nossos dias de hoje, e proxi-
mamente futuros. A idéia da mi-
nha peça tem a ver com o seguin-
te: um Poder que nâo é popular
(aceito pelo povo), e que não é
patriótico (nacional e Indepen-.
dente) está condenado à auto-
destruição. A dinâmica da Histó-
ria demonstra que todos os Pode-
res intermédios e indefinidos, he*
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Criado em 1979, D João VI, de Hélder Costa, mostra A

Barraca numa reavaliação do monarca

O

sitantes e indecisos, cavam a sua
própria sepultura. Como diz o po-
vo, "arranjaram lenha para se
queimarem."

O espetáculo, criado em 1979,
e que no mesmo ano recebeu dois
prêmios (melhor texto original e
mençáo honrosa para o protago-
nista Mário Viegas) no Festival
Internacional de Sitges, Espanha,
é dirigido por Hélder Costa e in-
terpretado por Mário Viegas (que
náo participou do resto da tem-
porada carioca e chegará ao Rio

SHOW

A SURPRESA
É AGNALDO

TIMÓTEO

POUCAS 

atrações. Na segunda-
feira "uma dupla de real va-
lor" como diziam os sambas
antigos. Que até podem ser
tocados por Luizinho Eça e
Paulo Moura no encontro que

vão ter no Clne Arte da Universidade Fe-
deral Fluminense, em Niterói, às 21h. No
mesmo horário, a Noitada de Samba. Tea-
tro Opinião, tem Dicró como convidado
especial. Canta a Baixada Fluminense.

De terça a domingo, no Teatro Ipane-
ma, sempre às 21h, Luiz Duarte. Jovem, 24
anos, com disco independente na praça de
bom nivel musical, embora de precária
condição técnica. Em alguns trechos lem-
bra o estilo e a voz de Geraldo Vandré.
Com alguma experiência em teatro, jâ
tendo feito parte do grupo Maria Déia, e
realizado shows em São Paulo, tem condi-
ções para realizar espetáculo de gabarito
profissional e boa qualidade.

Quinta e sexta, Teatro Dulcina. às
18h30m, o terceiro grupo do atual Projeto
Pixingulnha. Capaz de criar boas expecta-
tivas por ser formado pelo Quinteto Viola-
do, se esquecerem a pilogamia do balão
voltam a ser ótimos; Elomar, o melhor dos
nossos pastores, e Irene Portela, mais co-
nheclda em Sào Paulo do que aqui. Local
onde fez apenas a direçáo musical de um
espetáculo muito pouco feliz. Na direçáo, o
sempre eficiente Erico de Freitas. De se-
gunda a quarta, o mesmo show se apresen-
ta no Sesc de Meriti. Foi anunciado, espe-
ramos que a noticia se confirme, pequena
temporada de quinta a domingo de Agnal-
do Timóteo em Grito de Alerta, no Cine-
Show de Madureira. Figura rara no palco,
mas cantor de inegáveis qualidades. Va-
mos ganhar um pouco de mel. (M.H.D.)

MÚSICA |
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TELEVISÃO

só para as apresentações de D
João VI), Paula Guedes, Manuel
Marcelino, Antônio Cara d'Anjo,
João Soromenho, Maria do Céu
Guerra, Santos Manuel, Luis Lei-
lo, Joáo Maria Pinto. Indicando
tratar-se de uma realização na
qual os visitantes depositam par-
ticular confiança, foram reserva-
dos a este espetáculo de despedi-
da seis dias—de terça a domingo,
sempre às 21h—ou seja, dois dias
a mais do que a cota que coube a
cada uma das produções anterio-
res apresentadas.

A Academy of St. Martin-in-the-Fields estará no Rio
para três concertos

TRÊS CONCERTOS
COM A ACADEMY OF

ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS
Luiz Paulo Horta

EDUCATIVA
DOMINA

COM MÚSICA
E CIÊNCIA

VIROU 

novela. Às 21h, na
Educativa, Tudo É Música
continua mostrando os clás-
sicos populares e os popula-
res clássicos. Mas a ilustra-
çào musical melhorou de ni-

vel, pois vai ser feita por Nelson Cava-
quinho, Viva Voz e Maria Lúcia Godoy
entre outros. Às 22hl0m, o Minuto
Olimpico da Globo pode ser precioso.
Relembra que o Ministro Afrânio Costa
ganhou medalha de bronze em tiro nas
Olimpíadas de 1920. Às 22hl5m, tem
séries brasileiras na mesma estação. Só
que seus episódios da semana não fo-
ram anunciados com antecipação. Mau
sinal. Já estão imitando o Globo Repor-
ter. Às 23h, a Educativa inicia um ciclo
que pode ser muito bom. Durante toda
a semana, Nossa Ciência, agora total-
mente reformulado e bem mais entrosa-
do com a realidade nacional, vai focali-
zar A Saúde do Brasileiro. É pouca. Na
primeira parte, segunda-feira, um deba-
te com estudiosos do assunto. Original,
começa com as conclusões.

Na terça-feira, 21h, o Show de Comu-
nicaçáo da Educativa é com várias do-
nas de casa de todo o pais discutindo
problemas de consumo. Vamos ver se
funciona numa produção que, até ago-
ia, só mostrou confusáo. Na mesma
estação, 23h, Nossa Ciência mostra tra-
balho realizado em Austin, Grande Rio,
chamado Perto da Cidade Grande, foca-
lizando Médicas Descalças, Olha a Chi-
na Ai, Atendentes de Escola e Médicos
Residentes.

Na quarta-feira, 12h45m, a Globo
transmite direto Espanha e Inglaterra
pela Copa Européia. Bom para ver se
estão jogando melhor do que nós. Uma
façanha futebolística nem tão grande
assim. Às 21h, mais uma transa inexpli-
cável da Educativa. Seu programa Deci-
são Pública também fala e debate o
consumidor. Dois programas na mesma
estação em noites seguidas com o mes-
mo assunto. Estratégia alta demais pa-
ra meu entendimento. Às 23h, Nossa
Ciência não aborda este assunto. E sim
Longe da Cidade com um trabalho feito
em Montes Claros, Minas Gerais, sob os
mesmos temas localizados em Austin.

Na quinta-feira, também só dá Edu-
cativa. Às 21h, É Preciso Cantar é ex-
cluslvo de Luís Gonzaga Jr. E pensar
que há poucos anos ele era proibido de
ali cantar e até de ser entrevistado.
Façanhas da abertura. Às 23h, Nossa
Ciência esquenta. O tema é A Propósito
do INAMPS com versões diferentes so-
bre o atendimento estatal. Se bem fei-
to, um trabalho informativo de muita
atualidade. (M.H.D.)

SEMANA 

de festa, com a
chegada da Academy of
St.-Martin-in-the-Fields,
um dos mais ilustres or-
ganismos musicais do

mundo. Essa pequena/grande or-
questra nasceu em 1957 a partir do
pedido dirigido por uma igreja lon-
drina a Neville Marriner, que era
então o líder dos segundos-violinos
da Orquestra Sinfônica de Londres,
para que organizasse um grupo ca-
paz de apresentar-se regularmente
na igreja. Escolhendo os melhores
instrumentistas em atividades na
cidade, Marriner obteve um conjun-
to de elite, cuja primeira formaçáo
incluía seis violinos, duas violas,
dois violoncelos, um contrabaixo e
um cravo. A pequena orquestra de-
cldiu, desde o início, atuar sem
maestro, de modo que a cada en-
saio todos pudessem pronunciar-se
quanto à sua visão das peças. Por
um desses milagres que nunca têm
explicação, o grupo tomou-se des-
de logo mais coeso do que teriam
imaginado seu fundador e seus
membros. Numa rápida ascensão,
passou dos concertos dominicais
para as sessões de gravação, rece-
bendo o Prêmio Edison em 1968,69
e 70. A primeira tournée internado-
nal foi realizada em 1972. Seguiram-
se novos prêmios discográficos, e
uma reputação sempre maior. Nes-
ta viagem ao Brasil, a Academy
está sob a liderança da primeiro-
violino lona Brown, uma aluna de
Szeryng responsável por algumas
primeiras audições de obras para o
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Ilona Brown, primeiro-violino
da orquestra inglesa, lidera o

grupo nesta excursão
brasileira

seu instrumento. Os concertos da
Academy — terça e quarta-feira no
Municipal, quinta-feira na Sala Ce-
cuia Meireles — estão valorizados
por uma programação táo boa
quanto variada: no primeiro dia,
Concerto Op. 6 n° 11, de Haendel,
Concerto de Brandenburgo n° 3
(Bach), Suite Holberg, de Grieg e
Serenata Op. 22, de Dvorak. Segun-
do dia: Concerto Op. 6 n° 4, de
Haendel, Prelúdio e Scherzo do Oc-
teto de Shostakovich, Divertimen-
to K. 136, de Mozart e As Quatro
Estações, de Vivaldi. Terceiro dia:
Sinfonia para Cordas n° 9, de Men-
delssohn, Apolon Musagète, de
Stravinsky, Adágio para Cordas,
de Samuel Barber e Eine Kleine
Naehtmusik, de Mozart.

Os ingressos já podem ser adqui-
ridos, no Teatro Municipal, aos pre-
ços de Cr$ 800 (balcão nobre), Cr$ 4
800 (frisa e camarote), Cr$ 400 (bai-
cão simples) e Cr$ 200 (galeria).
Para a Sala os preços sáo os seguin-
tes: Cr$ 800 (platéia) e Cr$ 400 (pia-
teia superior).

Ao lado da Academy, há outros
bons programas. Quarta-feira, no
Planetário da Gávea, o violoncelis-
ta Zygmunt Kubala, atualmente
radicado em São Paulo e através-
sando excelente fase artística, toca
com Lina Maria Kubala a Sonata
Arpeggione, de Schubert, uma So-
nata para Violoncelo Solo, de
Krystof Meyer (primeira audição) e
as Peças de Fantasia, de Schu-
mann, entre outras. Quinta-feira, às
17h30m, no Teatro Villa-Lobos, re-
citai de Eládio Perez Gonzales e
Berenice Menegale, em repertório
para canto e piano que inclui De-
bussy, Fauré, Ravel, Aylton Esco-
bar, Edino Krieger e Alberto Ginas-
terá. Segunda-feira, às 21h, prosse-
gue a série de música eletroacústi-
ca da Sala Funarte com um progra-
ma dedicado à Poética da Música
Eletroacústica. Com apresentação
de Rodolfo Caesar, seráo ouvidos
Jardines, de Lionel Filippi; Dedans-
/Debors, de Bernard Parmegiani, e
os Encadeamentos, de Raul do Vai-
le, que marcaram a última Bienal
de Música Contemporânea. A exe-
cução estará a cargo do Grupo de
Contrabaixos de Campinas, fruto
do Centro de Pesquisas do Contra-
baixo criado por Paulo Pugliesi no
Instituto de Artes da Unicamp. No
mesmo dia, concerto inaugural,
nesta temporada, da Orquestra de
Câmara do Brasil, na Sala Cecília
Meireles, sob a regência de José
Siqueira. Quarta-feira, o Coral de
Câmara de Niterói, sob a regência
de Roberto Ricardo Duarte, apre-
senta-se às 18h30m na Igreja de Sáo
José cantando Victoria, Schuetz,
Jannequin, Lindenberg Cardoso e
Vieira Brandão. Os concertos mar-
cados para os dias 17 e 19 no IBAM
— o primeiro de Nice Rissone e
Vânia Dantas Leite, o segundo de
Miguel Proença, Maria Lúcia Go-
doy e o Grupo Viva Voz — foram
transferidos, respectivamente, para
os dias 24 e 23 deste mès.
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Restaurantes

FEIJOADA TROPICAL COM
DIREITO A UM PASSEIO TURÍSTICO

Ciléa Gropillo

O 

anúncio prometendo uma
Feijoada Tropical, longe
do barulho e da poluição,
numa Ilha povoada de pás-
saros, despertou a atenção
dos leitores de jornais, mas

nào causou o esperado efeito sobre tu-
ristas nacionais e cariocas. Apenas uns
poucos brasileiros, 10 exatamente, sem
outras opções de lazer no fim de semana
no Rio, pagaram Cr$ 180, para desço-
brir, no último sábado, o que havia por
trás do atraente anúncio. Os paulistas e
estrangeiros, a grande maioria, estavam
à procura das promessas de um folheto
da Gray Line, a mesma agência do
anúncio, que fala de uma ilha paradisía-
ca, no meio da baia de Sepetiba, a
apenas 90 minutos de distância do Rio.
O paraíso tem um nome — Jaguanum.

Um ônibus confortável, refrigerado,
recolheu os turistas nos principais ho-
téis da cidade, indiferente à escolha
prévia do programa. O preço era o mes-
mo tanto para quem ia pela feijoada, ou
procurava emoções diferentes "velejan-
do através de águas verde-esmeralda",
num saveiro construído na "Velha
Bahia". Um pequeno erro no texto do
anúncio trocou o nome da praia onde
fica situado o Restaurante Bambu, res-
ponsável pela feijoada e pelo almoço
(buffet frio) que acolhe os turistas. Ao
invés de Pitangueiras, colocaram Pirati-
ninga, que é o nome de outra praia
tranqüila da ilha de Jaguanum. Mas
quem vai reparar nisso quando o sol
brilha intenso e o céu permanece claro e
azul?

Durante o verão, garante quem já fez
o passeio, o preço é mais caro e só
diminui no inverno por causa da baixa
estação. Para quem conhece a região, a
diferença entre as duas estações é bem
grande. Não quanto ao clima e sim
quanto à procura. No veráo os saveiros

partem de Itacuruçá lotados, e o cais
fica repleto de ônibus de turismo colori-
dos, ostentando em letras chamativas
os nomes das agências — sempre em
inglês. No inverno há uma grande redu-
ção de passageiros, o que torna mais
confortável a viagem até a ilha. Hâ
espaço no saveiro para o banho de sol
ou uma conversa nas mesinhas do bar.
E para os estrangeiros tanto faz, é sem-
pre calor. Se o sol é mais fraco, melhor
para suas peles cor de leite.

Um telefonema na véspera do dia
marcado para a primeira Feijoada Tro-
picai garante a reserva. O pagamento
pode ser feito ao próprio guia, no dia dá
excursão. Não há recomendação espe-
ciai quanto ao tipo de roupa a usar e,
talvez por isso, alguns paulistas, pouco
acostumados com a informalidade da
cidade e a simplicidade da ilha de Ja-
guanum, compareçam em trajes cuida-
dos, tipo camisa de voile e calça de
gabardina para os homens e vestidos
brancos, jóias e sapatos altos (bem ai-
tos) para as mulheres, sem roupa de
banho por baixo, ou em sacolas.

Com os estrangeiros nâo acontece o
mesmo. O folheto adjetiva bastante so-
bre a ilha e suas atrações, mas é bem
claro quando recomenda deixar no ho-
tel casacos, gravatas e sapatos. E mais
adiante diz que haverá tempo para brin-
cadeiras nas águas claras da baía. Os
turistas usam meias de lá com taman-
cos estranhos, calções fora de moda
para o gosto nacional, biquínis de corte
esquisito e saídas-de-praia no mínimo
engraçadas. Mas estão vestidos de açor-
do com o tipo de passeio que será reali-
zado.

Os horários marcados pela agência,
com pequenos atrasos, são mantidos. A
saída é um tanto tímida. Casais jovens e
de meia-idade, poucas pessoas sozi-
nhas. Alemães, franceses, italianos, ar-
gentinos e americanos embarcam sem
grande alvoroço e esperam paciente-
mente os 15 minutos necessários para

os últimos ajustes. Iniciada a viagem, é
fornecida uma rápida explicação em
inglês e espanhol sobre o passeio, tipo
de barco usado (saveiro), duração da
viagem e algumas recomendações úteis,
como não pisar em rochas cobertas de
conchas, não arrancar plantas e não
molestar os animais da ilha. "Viajare-
mos pela costa", afirma o guia, enquan-
to mostra à esquerda a praia do Pepino
e diz duas palavras sobre as asas delta
que mal podem ser vistas àquela hora
da manhã. "Na volta", promete ele.

O ônibus atravessa campos e morros.
Ninguém pergunta sobre a costa, que
nesse trecho não se avista.'São compor-
tados. Nada de perguntas. Obediente-
mente saltam do ônibus em Itacuruçá e
seguem o guia até o Saveiro Fé Em
Deus, onde se reúnem aos paulistas que
chegaram em outro ônibus:

No barco a escolha de lugares é livre,
mas é preciso alertar os turistas. "Na
frente do capitão, nào dá. Atrapalha a
visão."

O sol, apesar de fraco é convidativo.
Muitos buscam o banheiro do barco
para mudar de roupa. Outros apenas
retiram as camisas ou saídas-de-praia.
Uma parada de meia hora na ilha Mar-
tim dá oportunidade ao primeiro conta-
to com as águas de baía de Sepetiba.
Depois dos rápidos mergulhos, o barco
prossegue rumo à ilha de Jaguanum,
sobrando tempo para incursões ao bar
onde sào fornecidas caipirinhas (Cr$ 60)
e refrigerantes e cervejas em latas (Cr$
30).* Alguns turistas atiram latas às
águas e os guias reclamam. Há pesadas
multas para os infratores (as agências
são responsáveis), mas é dificil impedi-
los.

Náo há comidas a bordo. Apenas uns
poucos saquinhos de batatas fritas (Cr$
30). Como passa de meio-dia, a fome
aumenta. Muitos tomaram café antes
das oito horas para pederem estar pron-
tos às nove, hora da partida do Rio.

A chegada a Jaguanum às 13h provo-
ca alegria. Todo querem saber se o
almoço será servido em seguida.

Uma barraca faz o transporte dos
passageiros do saveiro para a ilha. Náo
se perde tempo com detalhes. A praia é
o que menos interessa. Ninguém repara
nas araras pousadas em troncos secos,
nas flores silvestres ou nas águas
limpas:

— Quem veio para a feijoada é por
aqui, conduz um guia.

Mesmo tendo sido vendidas apenas
10 feijoadas, a fila se encaminha para a
mesa do feijáo. Há uma ligeira indecisão
da parte dos guias, mas o gerente do
restaurante afirma náo haver proble-
mas. Está preparado.

O restaurante Bambu é bastante rús-
tico. Na verdade bem simples. De um
lado, sob uma coberta de sapê, estáo
armadas mesinhas e o buffet frio com
saladas, maioneses, peixe frio, galinha
assada, macarrão, arroz e farofa. O chão
coberto de areia, parece pitoresco aos
turistas. Do outro lado, junto à lojinha
de artesanato foi armada uma mesa
grande onde está exposta a feijoada.
Essa é a grande atração. Folhas de
bananeira servem de toalha. Sobre elas
grandes travessas com arroz, laranjas,
couve à mineira com torresmos (podia
ser cortada mais Aninha) e uma farofa
meio amarelada, de gosto indefinível. A
travessa de carnes é variada. Há de
tudo. Desde vários tipos de lingüiça, até
carnes frescas, salgadas e os típicos
rabinhos, orelhas de porco e chispe. O
feijão vem dentro de um grande caldei-
rão. Por falta de orientação, há uma
certa desordem no auto-serviço, que só
se regulariza quando as pessoas enten-
dem que devem formar mão e contra-
mão para facilitar o acesso aos pratos.
Estabelecida a ordem, os pratos se en-
chem formando torrinhas. Alguns es-

trangeiros, um pouco assustados, prefe-
rem náo arriscar e se contentam apenas
com o buffet frio. Os paulistas provam
tudo a que têm direito. A comida é farta
e bem-feita. A cada nova incursão, as
travessas sáo trocadas pelos garçons. A
pimenta nâo está à vista, mas a batidi-
nha de limão, sim. Mesmo assim, o
consumo não é grande. Das duas jarras
colocadas à mesa, apenas uma se esva-
zia. Os turistas preferem refrigerantes e
cervejas que são cobrados à parte (CrS
20 e Cr$ 40). Com exceção da farofa, que,
além de fria, não tinha bom sabor, a
feijoada estava no ponto. Saborosa e
farta o que predispôs o ânimo das pes-
soas. Depois de comer vários pratos,
ninguém reclamou o preço. Só depois
que o estômago foi satisfeito, os turistas
começaram a reparar no ambiente. Sim-
pies para os brasileiros, muito típico
para os estrangeiros. Os paulistas foram
os primeiros a descobrir diversão. Ar-
maram uma rede sobre a areia e inicia-
ram uma disputada partida de voleibol.
Poucos se aventuraram na água depois
de tanta comida. A maioria preferiu
tomar sol, passear pela praia em busca
de conchas, explorar as matas próximas
ou brincar com os cachorros e as araras.
A lojinha de artesanato, Bambu Gift
Shop, foi na verdade a maior atração
depois da feijoada. Um vaivém constan-
te depositou na caixinha cruzeiros e
dólares. A procura maior foi para as
camisetas com o logotipo do restauran-
te (Cr$ 150), mas muitos turistas apro-
veitaram os preços (baratos em se tra-
tando de artigos para estrangeiros) e
compraram lembranças como talhas
(Cr$ 200), túnicas bordadas em ponto de
cruz (Cr$ 700), colares indígenas (CrS
100), bolsas de palha (Cr$ 300) e chinelos
de palha (Cr$ 100).

— E a sobremesa? — lembrou ai-
guém.

Os garçons indicaram uma mesa on-
de estavam expostas fatias de melancia,

laranja e abacaxi, ao lado de um reser-
vatório térmico de café. Para os aprecia-
dores de doces, um doce de coco quei-
mado, servido em generosas porções,
era a única opção, mas o sabor nào era
dos melhores. Mas ninguém se impor-
tou quando bem à mão, pendurados às
traves de madeira rústica das cobertas,
grandes cachos de bananas estavam à
disposição. As bananas e os ramos de
bouganville lilás fazem parte do décor
tropical do restaurante. Náo há o menor
luxo, mas há limpeza. Não chega a ser
um paraíso tropical, mas é agradável.
Um pouco de embaraço dos garçons se
deve talvez à inovação. É o primeiro dia
de feijoada. Eles estào acostumados
com o buffet frio (o macarrão vem quen-
te) e o serviço a Ia carte. O buffet é
servido normalmente aos turistas que
vèm para o tour batizado de Paridise
Island, por isto é mais leve e muito mais
simples. Já o serviço a Ia carte é preferi-
do pelos brasileiros que tém casas nas
ilhas próximas e procuram o restauran-
te Bambu, geralmente aos sábados e
domingos. Para eles, que vèm em seus
próprios barcos, a feijoada custa Crt
450. E há outras escolhas — Sardinhas
do Reino (pescadas de tarrafas) a Crt
150 a porção, Camarões à Bambu (Crt
300), servidos em originais travessinhas
de bambu, Queijo Provolone à Milane-
sa (Cr$ 150) e Peixe Frito Aperitivo (Crt
150). Dos pratos de resistência, o mais
caro é o Camarão à Doré (Crt 400), o
mesmo preço dos outros pratos de ca-
marão. Os peixes saem por CrS 330 e os
pratos de filé a Cr$ 350. Comparados
com o Rio os preços não são altos. A
única desvantagem é a distância. Mas
quem tem barco, e o usa nos fins de
semana, nào se importa muito com isto.
Nem tampouco os estrangeiros que pa-
gam 20 dólares pelo passeio todo com
direito a almoço. Reclamar mesmo, só
reclama uma turista mineira:

— Praia por praia eu ficava no Rio. A
feijoada sairia muito mais barata.

Foto» da Luii Mmwr

No Pomme d'Or há muito espaço. Além de várias salas de espera, há iun amplo estacionamento e um grande salão de refeições. A decoração
é sofisticada, como tudo neste novo restaurante localizado em Copacabana

POMME D'OR: UM BOM COMEÇO
Susana Schild

ENTRE 

as várias surpresas —
agradáveis ou desagrada-
veis—que se podem esperar
de um sábado à noite no Rio,
encontrar um restaurante

com lugar é fato dos mais inusitados.
Por mais desesperadora que seja a qua-
lidade da comida e do serviço, o deses-
pero de quem procura tão-somente um
restaurante é maior. E, em nome desse
desatino, para-se o carro a quarteirões

do restaurante, corre-se o. risco de ser
assaltado (na ida ou na vinda), enfrenta-
se fila, constata-se que o cliente nunca
tem razáo, come-se mal, e, nào satisfei-
to, repete-se tudo no sábado seguinte.

Diante desse quadro, descobrir o
Pomme d'Or foi por diversos motivos
surpresa extremamente agradável. Está
localizado na Rua Sá Ferreira, quartei-
rão da praia. Só não ter que procurar
vaga já é uma dádiva e o restaurante,
para espanto, dispõe de garagem. O
porteiro se encarrega de encontrar a
vaga.

Surpresa seguinte: estava pratica-
mente vazio, o que se explica. Afinal,
tinha sido inaugurado quatro dias an-
tes, com discrição. Se por acaso tivesse
com todas as mesas ocupadas, também
náo haveria problema pois, pródigo em
espaço, o Pomme d'Or dispõe de duas
salas, muito confortáveis, voltadas para
o bar. onde, em sofás de couro ou peque-
nas mesas, pode-se confortavelmente
esperar alguém, ou mesmo uma mesa.

O ambiente é dos mais agradáveis.
Sofisticado e discreto, tem as salas divi-
didas por biombos de vidro, cóm arma-
çào em tons marrons, aliás a cor predo-

minante. O terceiro ambiente — o res-
taurante—cercado por reproduções em
litografia de quadros famosos, sem ex-
cessos, mistura bom gosto e conforto
com a maior eficiência. A iluminação é
suave, a música apenas perceptível. Em
resumo: um restaurante onde se pode
conversar, em tom razoável.

Além do espaço e do bom gosto, o
Pomme d'Or também é pródigo em gar-
çons. Há duas semanas uma dúzia esta-
va a postos — além de quatro maitres —
e se bem que discretos, pareciam de
prontidão: copos, pratos, talheres mu-
dados com uma rapidez eletrônica.

O serviço (a Crt 100 por pessoa) é
constituído por um pão quentinho com
alho, aceitonas, ovos de codorna, tra-
vessa com pepinos, cenouras e outros
hortigranjeiros. A caipirinha de vodca,
em copo de tamanho respeitável, estava
boa, mas cara (Crt 180 cada). Se por um
lado os garçons estão atentos, por ou-
tro, náo há pressa, nem a pressão subje-
tiva de pessoas com ar faminto à espera
de mesa.

No cardápio, há sugestões do chef.
parte de comidas brasileiras, pratos de
comida francesa, especialidades da ca-

sa. Escolhido um Camarão à Pomme
d'Or (com molho de maçã e arroz com
amêndoas) e Escalopinhos ao Roque-
fort com molho Madeira, acompanhado
de Arroz à Pigmontesa. O primeiro ao
preço de Crt 600, o segundo, pela meta-
de. Vem tudo quente, saboroso e em
quantidades generosas. Um vinho chile-
no ficou por Crt 500. Para sobremesa, a
escolher entre doces miúdos, tortas e
frutas (as tortas, CrS 100). O café é ótimo
e vem acompanhado de creme e petit-
fours. A conta vem exata. Sem dúvida,
um bom começo.


