
Rio de Janeiro — Segunda-feira, 22 de dezembro de 1980 Ano XC — N° 258 Preço: Cr$ 20,00.

TEMPO
RIO — Pofciofmente nublo-

doa nublodo Possível rs'abi-
Mode à tarde de caráter tocol
e passageira Temperatura es-
tnvel Ventos None fracos
tom raiados ocasionais a tof-
de Máxima, 38 2, Realengo,
mínima, 23 6. Santo Teresa

O Solvamor informa qua
o mar eitó calmo com
corrente d« Utte para
Sul. A temporaluro da
ógtw (fria) ii de 18'graus
dentro da bafa e (ora da
barra.

• Temperatura referente as
últimas 24 Horas

(Mapas no página 1*4)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Diasúleis CrS 20,00
Domingos Cr$ 20,00

Minas Gerais / São Paulo e
Espirito Santo:
Diasúteis Cr$ 20,00
Domingos Cr$ 25,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
DF, BA, SE, AL, PE
Diasúteis Cr$ 30,00
Domingos CrS 30,00

Outros Estados
e Territórios:
Diasúteis CrS 40,00
Domingos CrS 40,00

Cuiabo/MT — Delfim Vieira

510 ACHADOS E
PERDIDOS

A QUEM INTERESSAR POSSA —
Sônia Regina S Calado comunico
que perdeu o recibo do automo-
vel marca Volks tipo Brasília,
ano 1975, placa MV 3ó 19 Ass,-
nado sem firma reconhecida.

À PRAÇA Luiz Lebre Pere.ro das
Neves comunica aos bancos e oo
comércio em geral, para os de
vidos fins, ter sido furtado em
dota de ontem em um talão de
cheques do Banco Holandês
Unido S. A. (Cheque Executivo) e
um cartão de crédito do Diners
Club, foto já registrado no Pol
cia (10° DP - Reg. 003146).

CACHORRA Poodle Abricot esti
mação, criança inconsolável per-
dida 6° f. noite na R. Mary
Pessoa — Gávea — Gratifica
se. T. 274-2361.

DOCUMENTOS ROUBADOS -
Pedro José Leite comunica q. to-
dos seus docum. Ideni., cart
motor., cartão de crédito forarr
roubados.

fURTADO — Cartão de Crédito
Credicard n° 803.20431 01.1 e
carteira d pertences de Nilacyi
Barreto do Silva.

o condomínio do edifício
LÚCIA HELENA — Situodo m R.
Ituá 1932, Ilha do Governador
comunico que foi extraviado o
seu Livro n° 1 de Registro de
Empregados.

PERDEU-SE — Papagaio em Co-
pacabana no més de outubro
Gratifico-se de Cr$ 10.000 a
quem ochor. 256-4096 -- 255-
0265.

POODLE PRETO — Fugiu de casa
em IGUABA GRANDE domingo
14/12. Noticias por obséquio 5°

e 6° pelo tel: 255-47BI, sób. e
dom, R das Magnolias, 948 (R.
da Oficina mecânica) em Igua-
ba grattficase bem.

RAPTO — Gratifica-se d 5 mil a
quem informar zi segurança so-
bre o rapto CÀO RAÇA SETTER,
de 3 anos. na Estr. Abilio Bastos
Medonha, Campo Gronde ocor-
rido dia 5 desse mês Telefonar
p/ 261-4715 Sr. Nilton. (guardo
se sigilo).

•200
EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

ACERTE AQUELA EM
PREGADA, BABÁ, ETC

Selecionadas por
psicólogos através de
testes psicológicos, en
trevistas e comprova-
ção de referências. GA-
BINETE DE PSICOLOGIA
empresa pioneira em
assessoria doméstica
científica no Brasil. Não
é agência. Somos outra
opção. Conheça com
segurança quem entra
em sua casa. Aprov
385 Secr. de Saúde. Ta-
xa fixa 5 mil. Garantia
6 meses. T. 235-7825

236-3340 — 237-
8,510 — Não temos fi-
liai.

AGÊNCIA ATENDE HO-
JE PROLAR; cozinhei-
ras, babá, copeiro (a),
acompanhantes, mor-
domo, governanta,
mot. caseiros. Todos
com refs. acima 4 anos
avaliamos aptidão e
idoneidade, damos
prazo adaptação com
termo permanência, re-
ceba em seu lar pes-
soas competentes com
honestidade comprova-
da. 255-7744 — 237
0197 — 256-3881.

AGÊNCIA AMIGA DO LAR
— Oferece empregadas
caprichosas para todo ser-
viço, babás, carinhosas,
cozinheiras gabaritadas,
acompanhantes pacien-
tes, motoristas atenciosos,
caseiros, etc. Todos d re-
feréncias sólidas, garanti-
mos 6 meses em contrato
247 3915 e 247-3197.

AGÊNCIA SIMPÁTICA
240-3401, 240-2801 Do-
mestiças fixas, ou diaris
tas, babás, arrum. cop.
cozinheiras i. serviço,
acompanhem**»:;, lavadei-
ras, faxineiras passadei-
ras, etc. Domésticas real-
mente selecionadas.
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Com categoria, Sócrates deslocou o goleiro Burgener na cobrança do pênalti e fez 1 a 0 para o Brasil
f

EUA rejeitam a
proposta para
libertar reféns

Os Estados Unidos rejeitaram a propôs-
ta iraniana para libertar os reféns, que envol-
ve o pagamento de 24 bilhões de dólares (Cr$
1 trilhão 500 bilhões) referentes a bens con-
gelados e à devolução da fortuna do falecido
Xá Reza Pahlavi O Secretário de Estado,
Edmund Muskie: considerou-a insensata.
Afirmou que o Presidente Jimmy Carter não
tem poderes para atendè-la.

O Ministro iraniano encarregado da
questão, Behzad Nabavi, disse que se
Washington concordasse os reféns seriam
soltos em 24 horas, caso contrário ficarão
presos "por mais 10 anos". Nabavi assinalou
que a proposta é "a última e definitiva" e
que "não haverá regateios". Muskie obser-
vou que os EUA pretendem manter os enten-
dimentos para tentar outra solução. (Pág. 9)

Papa condena o
terror impune
de El Salvador

O Papa João Paulo II criticou a impuni-
dade do terror salvadorenho, que "nào se
detém nem mesmo diante de sacerdotes",
lembrando o recente assassínio de quatro
religiosas norte-americanas. Diante de mi-
lhares de fiéis concentrados na Praça S
Pedro, rezou "pelo fim da luta fratricida e
para que o martirizado povo de El Salvador
finalmente encontre a paz".

Na Cidade do México, o dirigente opo-
sicionista Guillermo Ungo revelou que
antes do Natal será criado um Gover-
no paralelo no exilio, formado por militantes
da Frente Democrática Revolucionária
(FDR) — que congrega toda a Oposição — e
pelos combatentes da Frente Farabundo
Marti de Libertação Nacional (FMLN), inte-
grada por todos os guerrilheiros. (Página 7)

Polônia cede e

Falência ameaça
20 empresas
na Argentina

A Justiça argentina poderá decretar
nos próximos dias a quebra do maior
grupo econômico do país, o Sasetru, cujas
dívidas a mais de 100 entidades financei-
ras e bancárias somam 1 bilhão 100 mi-
Ihões de dólares. Caso isto aconteça, cerca
de 20 empresas financeiras credoras deve-
rão ser arrastadas à falência, informa o
correspondente Rosental Calmon Alves.

O caso Sasetru surgiu em março deste
ano, quando a Argentina mergulhou em
grave crise, iniciada com a quebra do
Banco de Intercâmbio Regional, o maior
do país no setor privado e uma das princi-
pais fontes de recurso do grupo. O Sasetru
é uma holding integrada por dezenas
de empresas e atua principalmente no
setor de exportação de cereais, i Página 12)
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dá mais carne
Nelson Rodrigues
será sepultado

a trabalhadores no S. J. Batista
As autoridades da região de Piotr-

kow, Polônia, concordaram em atender
às exigências dos trabalhadores de 135
fábricas locais, que reivindicam maior
abastecimento de carne, mas 100 mani-
festantes que ocupam a Prefeitura re-
gional há quatro dias recusaram-se a
encerrar seu protesto enquanto a came
não chegar aos açougues.

Em Varsóvia, trabalhadores de rá-
dio e televisão usam braçadeiras verme-
lho e brancas há quatro dias, em protes-
to contra a proibição de exibiçáo do
documentário Trabalhadores 80, sobre
as greves de Gdansk. No último domin-
go antes do Natal, as ruas da Capital
estavam ontem muito movimentadas,
com as donas-de-casa apressando-se
para fazer as compras natalinas. (Pág. 8)

O jornalista e escritor Nelson Ro-
drigues será sepultado hoje, às llh, no
Cemitério São João Batista. Morreu
ontem, às 8h, de insuficiência vascu-
lar cerebral, aos 68 anos, depois de
sete paradas cardíacas e de se subme-
ter, como último recurso, à implanta-
çáo de um marcapasso.

Admirado, temido, respeitado,
aplaudido e vaiado, Nelson Rodrigues
foi um dos mais discutidos intelec-
tuais — teatrólogo, romancista, con-
tista, memorialista e cronista — brasi-
leiros dos últimos 40 anos. Sempre
polêmico, tinha plena consciência
de suas contradições e acreditava
na posteridade: queria ser julgado
por ela. (Página 14 e Caderno B)

Seleção joga
mal mas vence a
Suíça por 2 a 0

A Seleção Brasileira derrotou, em Cuia-
bá, por 2 a 0, a fraca equipe suíça, mas nâo
mostrou bom futebol. Sócrates, de pênalti,
inaugurou o marcador no primeiro tempo e
Zé Sérgio, em jogada individual, ampliou a
contagem a um minuto do fim da partida,
quando os suíços demonstravam visível
cansaço.

Um público de 43 mil 452 espectadores
proporcionou renda de Cr$ 17 milhões 10 mil
600, mas viu poucos lances de qualidade,
num jogo em que se destacaram, entre os
brasileiros, Batista (o melhor da partida),
Luisinho e, mais pelo bonito gol, o pouco
lançado Zé Sérgio. A Seleção, que já voltou
ao Rio, reapresenta-se domingo, dia 27, para
o embarque rumo ao Uruguai, onde fará, no
dia 4, sua primeira apresentação no Mundia-
lito, contra a Argentina.

Zico, afastado do Mundialito por causa
de uma distensão muscular, assistiu ao jogo
pela televisão, em casa, e criticou a timidez
do time brasileiro, que raramente deixou
seu campo para atacar o adversário, como
fez a Argentina em sua vitória sobre a Suíça
por 5 a 0.

Com grande atuação de Falcão, o Ro-
ma venceu o Ascoli por 4 a 1 e mante-
ve a liderança do campeonato italiano.

Vôo livre compete
com estrangeiros

Os 10 primeiros colocados do 5o Campeonato
Brasileiro de Vôo Livre, encerrado ontem, e ven-
cido por antecipação por Haakon Lourentzen,
têm participação garantida no Torneio Interna-
cional, a ser disputado na última semana de
fevereiro, na rampa da Pedra Bonita, com a
presença de vários competidores estrangeiros,
entre eles o francês Gérard Thévenot, campeào
europeu.

Haakon perdeu o último vôo para Paulo
Linhares, único adversário que conseguiu derro-
tá-lo nos sete dias de competição, tirando-lhe a
invencibilidade. O bicampeão brasileiro Paul
Gaiser, com participação apenas razoável, termi-
nou o campeonato em 6o lugar, atrás de Carlos
Felipe, considerado a revelação da competiçào.

Jequiá ganha Taça
JB de motonáutica

O Jequiá ganhou a Taça JORNAL DO
BRASIL, ao vencer o 4o Troféu Imprensa de
Motonáutica, disputado na Ilha do Governador,
nas Classes Turismo e de Competição. Durante a
prova, ocorreram dois acidentes, mas ninguém
ficou ferido. O Iate Clube de Ramos, que vinha
liderando a prova, ficou em segundo lugar.

Na Lagoa Rodrigo de Freitas, 45 iatis-
tas disputaram a regata de encerramento da Fio-
tilha de Optimist. Peter Tensheit, do Clube dos
Caiçaras, foi o vencedor, na categoria juvenil;
Luís Felipe Resnikoff, na categoria infantil; Le-
ticia Nogueira, no feminino; José Manuel Carre-
gal ganhou entre os estreantes; e Maurício Vag-
ner foi o primeiro colocado na categoria mirim.

O noticiário de Esportes
está nas páginas 15 e 22

Economista prevê
dificuldade para
a classe média

O chefe da Coordenadoria de
Assuntos Econômicos do Minis-
tério da Fazenda, Maílson Fer-
reira da Nóbrega, usou a expres-
são "não se faz omelete sem que-
brar ovos" para afirmar que ai-
guns setores da economia e da
sociedade brasileira — especial-
mente os grupos de maior renda
da classe média — se ressentirão,
em 1981, das últimas decisões do
Conselho Monetário Nacional.

Nas principais reuniões de
empresários, nos últimos dias,
discutiu-se muito o próximo ano.
O presidente da Federação das
Indústrias de São Paulo, Luis
Eulálio de Bueno Vidigal Filho,
disse que "a situação é dificil,
mas não desesperadora". De
uma maneira geral, o empresa-
riado, embora espere muitas difi-
culdades, não encara o próximo
ano como catastrófico. (Pág. 13)

Sõo Paulo — Fernando Pereiro
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Daniel tem prova das denúncias

Uruguaio revela
tortura e viaja
para a Holanda

O ex-marinheiro Daniel Rey Piuma, que
desertou e fugiu do Uruguai, embarcou ontem,
no Rio, para a Holanda, sob a proteção da ONU.
Fez uma série de denúncias de mortes, seques-
tros e torturas no Uruguai, além de corrupção
de militares e tráfico de entorpecentes envol-
vendo 50 pessoas, entre elas o presidente do
Banco da República, Moisés Cohen.

Durante os trés anos que trabalhou na
Divisão de Inteligência e Investigação da
Prefeitura Naval do Uruguai, Daniel Rey
Piuma, de 22 anos, microfilmou documentos
do arquivo secreto da Marinha, comprovan-
do que os corpos que apareciam na costa uru-
guaia eram de argentinos, provavelmente de
desaparecidos por motivos politicos. (Página 4)

Prisco considera
Marinho um
oposicionista

O secretário-geral do PDS, Depu-
tado Prisco Viana, disse que não existe
no seu Partido candidatura dissidente à
Presidência da Câmara. E explicou:
"Há o candidato do PDS, que é o Depu-
tado Nelson Marchezan, e o da Oposi-
ção, lançado formalmente pelo PMDB,
que é o Deputado Djalma Marinho"
(PDS-RN).

Prisco não tem dúvida de que
Marchezan será eleito, "com o que se
manterá a tradição, respeitada nas
mais diferentes situações políticas, de
que ao Partido majoritário cabe eleger o
Presidente da Câmara". Os seguidores
do Governador Paulo Maluf tém traba-
Lhado intensamente nos últimos dias
pela eleição de Marchezan. (Página 3)

ADMITO EMPREGADA — O ,efe-
rências. iodo serviço, dormindo
Pompeu Loreiro 98/501, Copo-
cabana, continuação Toneteros

AGEN CATETE CENTER INFORMA
285-0264 p/Natal e Ano Novo.
Ofíi diária 500 afetiva loxa
2000 dez anos de tradição Ca-
leto 347/545

ARRUM. 10 000. baba 12 000
cozmne^o i 5 000 Sr Mogno
Evaristo dc Veiga. 35 ao'c
1412

ADMITE-SE EMPREGADA — Coz-
nhor. arrumar pessoa educada
dormir emprego Re* mm 1
ono Sa' 8 mil Rua Pau'0 Ce-
.•o, Andrade 296. 202 latan-
se "¦as Tratar apos 18 h

A DOMESTICA — Comida
simples, folga semanal.
Fam. pequena. Sal. 13
mil. Barata Ribeiro, 774
ap*° 710.

A EMPREGADA — Máe aoe irab
tora, preciso pessoa responsável
goste criança Todo serviço, tn.
via' simples õtimo saior.c Der-
me emprego folga domingo
Via Isoee' 288-9934

A BABÁ RESPONSÁVEL —
Com prática em bebe e
referência. CrS 15.000.
Av. Copacabana, 583 ap.
806.

A BABÁ CARINHOSA - O^e so -
ba cuidar bebê o' referencio Sc'
U m,l R Ba' R.oe.ro 774 od'o
7Q9 CODO

A COZINHEIRA COM-
PETENTE ótimo salário.
Refs. 237-8510/ 257-
4116.
À EMPREGADA - Fom oea

ot>mo so1 . telefona- Hoie o'é ' 2
dia 236-3340 An0 u^so

AGENCIA MINEIRA—Tem
domésticas p/ copa, coi.,
babás práticas especiali-
zadas, enferm., gover-
nan., chofer, caseiros c/
ref. checadas. Damos pra-
zo de adaptação, garanti-
mos ficarem. 236-1891,
256-9526.

A SENHORA OU MOÇA —
Cozinhando variado, pago
12.000. Serviço de casal,
folga domingo. Av. Copa-
cabana, 583 apf 806.

AJUDANTE DE COZINHA - Ra
dcí podendo v?r menor. Tel 571
4780 acos ! 2 Horos

ARRUMADEIRA - Prec sa-se oo-
qcieòerr e^ gp-se referèncios
T,atar Ruo D' Satomine |S9

A UNIÃO ADVENTISTA —
Oferece domésticas com
referências idôneas. Ba-
bás práticas e enfermei-
ras, acompanhantes, cozi-
nheiras, chofer, caseiros,
etc. Todas cadastradas na
12° DP. Garantimos fica-
rem. Tel. 255-8948, 255
3688.

ATENÇÃO — CASEIRO — Coso
c-' trabalhar em si'o — Ele na
iovoura. jardms e '"--Deícs —
Elo p'' eu dc da case E» gem-se
re^erènc.os. salário 7 000.00 c'
carí css*nada — Trafar 275-
0026

BABÁ — P'ec sa-se c. ot"->as -ete-
rências ° Ven.ánc o Flores «181 '

403. leo'on

IABÁ "-eesa-ie c -efs C-i 6
mit. R Timóteo dc Cesto, 929
Ie' 274-7594

BABÁ — Com pratica Cuidor 2
crianças Ambas r-aesco'a Eaju-
ot ro w ít. E«ige-se e<o
mtr ! a^o Poga-se bem 266-
7196

BABÁ - Pera criança no setmo
mes. :om 'e'e'èncias CrS
U 000 00 inf R G VeràrxMS
Flores "° 255 oco 601 Tel.
294-0767*

CASEIRO - P-ec sa po-o "o'o' it
;arairp e Domar Teiefone 342-
7J56 Jacceocgja

i
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Coisas da política

Ano parlamentar
foi de decepção

Flamarion Mossri
Brasília — A sessão legislativa de 1980

não deixou saudades. Náo foi positiva a
atuação do Parlamento, já que o Poder
continuou tolhido na sua função nata de
legislar. A tarefa ficou a cargo, mais uma
vez, do Executivo. Salvo proposições espar-
sas, aprovadas sabe Deus como. Talvez por
cochilos da liderança governista.

O ano político-parlamentar começou
com esperanças, depois da revogação do
AI-5 e da concessão da Anistia. No início do
atual recesso parlamentar, contudo, o am-
biente no Congresso era estranho. Parecia
final de legislatura, com deputados e sena-
dores deprimidos e preocupados.

Não foi possível registrar, neste ano,
qualquer manifestação de euforia, de afir-
mação do Legislativo. Pelo contrário. Nota-
va-se, quase que exclusivamente, clima de
desencanto, a começar pelos que estão
exercendo pela primeira vez o mandato
federal. Pouca coisa deu certo para o Legis-
lativo. Não houve atuação político-parla-
mentar marcante. Nem iniciativas capazes
de destacar o ano legislativo.

Os principais assuntos debatidos e vo-
tados não nasceram no Congresso. Foram
de iniciativa do outro lado da rua, no
Palácio do Planalto. E aconteceu que o
próprio criador viu-se obrigado a evitar
que sua criação fosse submetida a votos,
para não ser derrubada.

Em matérias importantes o Governo e
sua liderança tiveram de lançar mão do
insólito processo de aprovação por decurso
de prazo — ou "vadiagem remunerada",
segundo a definição de Ulysses Guimarães.

A sessão legislativa começou e termi-
nou frustrando os representantes popula-
res. A emenda Lobão, restabelecendo elei-
ções diretas de governadores, foi arquivada"por falia de quorum". A emenda Marcílio,
restabelecendo prerrogativas do Legislati-
vo, teve o mesmo destino. Por decurso de
prazo — só assim — o Palácio do Planalto
conseguiu alterar o Estatuto do Estrangei-
ro e a Lei Salarial.

Entre uma frustração e outra, foi apro-
vada a proposta dè emenda constitucional
terminando com o processo de "nomeação
direta" de governadores a partir de 1982, e
com senadores biônicos a partir de 1986.

Não poderia deixar de ser aprovada.
Só quem tirou acha que pode devolver. A
iniciativa de restabelecer eleições diretas
de governadores foi do Executivo, do Presi-
dente da República e do seu Ministro da
Justiça.

A autoridade, o Poder decisório, a opor-
tunidade de avançar na "abertura" não
podem ser ainda delegados ao Poder Legis-
lativo. Nem convinha, no primeiro semes-
tre, antecipar o debate sucessório — foi
outra alegação. A emenda do Governo foi
aprovada e promulgada e o mundo não
acabou. Nem os atuais governadores sen-
tem-se desprestigiados e esvaziados, pelo
início do debate e lançamento de prováveis
candidatos.

Se foi um ponto positivo a aprovação
da emenda, não se pode negar que, mais
uma vez, o Parlamento sentiu-se de máos
atadas. Só votou quando o Executivo
deixou.

Não pode ser muito diferente o que
aconteceu com a proposta de emenda cons-
titucional das prerrogativas do Legislativo.
No começo, houve festas, braçadas de fio-
res, troca de ofícios, promessas de soerguer
o Poder cabisbaixo de longa data. O Presi-
dente do Senado deu força ao Presidente da
Câmara, apoiando o restabelecimento da
inviolabilidade do mandato. O Presidente
da Câmara ficou muito grato e sentiu-se
com respaldo para tentar, também, supri-
mir o processo de aprovação de projetos do
Executivo por decurso de prazo. Aí a festa
acabou.

O ano político-parlamentar de 1981 vai
começar na véspera do carnaval. Haverá
eleições para Presidentes da Câmara e do
Senado. Depois, é aguardar a confirmação
ou nâo das medidas casuísticas do Gover-
no, que a Oposição está preferindo chamar
de "fraudes legais". Seriam projetos para
alterar a legislação eleitoral, numa tentati-
va de segurar a "abertura" — sublegenda,
voto distrital, vinculação total dos votos.

Tudo isso pode animar o Parlamento,
além da aproximação do ano eleitoral de
1982. O pluripartidarismo pode afirmar-se
ou sucumbir.

Pausa
Antes do dia 6 de janeiro não será

retomada a campanha dos candidatos a
Presidente da Câmara. Nelson Marchezan e
Djalma Marinho sabem que nas duas próxi-
mas semanas as preocupações dos parla-
mentarès serão outras. Mesmo se acontecer
outra mudança ministerial.

Pedessista
defende o
distrital

O Govemo está interessado
na intensificação do debate
em tomo da questão do voto
distrital e poderá estimulá-lo,
a partir de março, dentro do
Congresso. A impressão foi
recolhida pelo Deputado
Alair Ferreira (PDS-RJ), na
última semana, em Brasília,
quando fez uma ronda pelos
canais de decisão do Palácio
do Planalto e estabeleceu
contato com parlamentares
pedessistas que ainda se en-
contravam na Capital fe-
deral.

A principal preocupação do
Governo, segundo entende o
parlamentar fluminense, é sa-
ber, com precisão, até onde a
bancada do PDS resiste ou
apoia o voto distrital. Defen-
sor do novo processo de elei-
ção dos deputados federais e
estaduais, o Sr Alalr Ferreira
não crê que o Presidente da
República venha, pessoal-
mente, a propor essa altera-
çáo eleitoral, que para ser fei-
ta não implica em reforma da
Constituição,

OUTRAS REFORMAS

Do conjunto de reformas
eleitorais debatidas ou suge-
ridas, este ano, em áreas poli-
ticas, o deputado fluminense
disse acreditar, ainda, que o
Govemo venha a se interes-
sar pela questão da extensão
da sublegenda às eleições de
Governadores. Esse assunto,
ao contrário do voto distrital,
o Sr Alalr Ferreira acha que,"se amadurecer dentro do
Planalto", possa ser provoca-
do pelo próprio Executivo.

Sobre as modificações pro-
metidas pelo Governo na lei
que trata do acesso de candi-
datos à propaganda eleitoral
gratuita no rádio e televisão
— a chamada Lei Falcão — o
Sr Alalr Ferreira revelou que
as tendências mais recentes
do Palácio do Planalto náo
favorecem a colocação desse
tema, em debates, no decor-
rer de 1981.

Pemedebista teme por
reformas políticas
no ano das eleições

Belo Horizonte — O Senador Itamar Franco, (PMDB-
MG) disse ontem náo acreditar em definições e reformas
eleitorais no próximo ano, "já que o Govemo proposital-mente está acostumado a deixar as coisas para a última
hora". Para ele, haverá também sérios problemas no campo
econômico.

— Há que se definir rapidamente as regras do jogo, poisnáo basta dizer que vamos ter eleições diretas em 1982,
quando em 1980 o que a Constituição marcava foi transferi-
do — acrescentou, ao referir-se à prorrogação dos mandatos
de prefeitos e vereadores.

Mudanças
O candidato ao Governo de Minas afirmou ainda que o

ano de 1981 vai ter início com a expectativa de mudanças
eleitorais, lamentando que o país tenha um calendário
eleitoral estável, com regras definidas. "O que existe hoje
em termos de legislação eleitoral sáo modificações. Haja
vista as declarações do próprio Presidente da República",
frisou.

Para o Senador mineiro, haverá muitas dificuldades
econômicas no próximo ano, "porque o Ministro Delflm
Neto é o único que tem um sono tranqüilo, enquanto o resto
dos brasileiros continua preocupado"."Como nâo há perspectivas de mudança do homem que
dirige a política econômica — acrescentou — vamos conti-
nuar tateando, e o Delflm brincando de economia."

PTB tenta
adesão de
prefeito

São Paulo — O Prefeito de
São Bernardo. Sr Tito Costa
(PMDB), confirmou ter sido
sondado para ingressar no PTB
e ser, possivelmente, o cândida-
to do Partido a vice-gover-
nança ou ao Senado nas elei-
ções de 1982. A resposta não foi
dada, mas o Prefeito pretendeconversar brevemente com o
ex-Presidente Jânio Quadros e
a Sra Ivete Vargas.

O Sr Tito Costa esteve vários
dias ausente do país, pois foi ao
Estados Unidos para fazer con-' ferência em Washington, a con-
vite da Universidade de John
Hoekins, abordando o tema da
estrutura municipalista brasi-
leira e sobre a recente greve de
metalúrgicos do ABC.

O Sr Tito Costa surgiu politi-camente com o Sr Franco Mon-
toro e a última vez em que os
dois conversaram foi durante
visita que fizeram ao ex-
Governador Carvalho Pinto
que estava operado no Hospital
do Coração.

Senador promete fiscalizar
com rigor empréstimos
aos Estados e municípios

Brasília — O Senador Jarbas Passarinho (PDS-
PA), futuro presidente do Senado, já decidiu que a
partir do próximo ano será exercida uma fiscalização
sobre a aplicação dos recursos dos empréstimos inter-
nos e externos contraídos pelos Estados e municípios,
que somente em 1980 atingiram a cerca de CrS 160
bilhões.

A Comissão de Assuntos Regionais, atualmente
presidida pelo Senador Mendes Canale (PP-MS), é quedeverá exercer essa fiscalização, prevendo-se até a
realização de inspeções. Há, por exemplo, denúncias de
que empréstimos para agropecuária foram usados na
construção de estádios de futebol.

Deputado mineiro acha Finlândia
difícil o diálogo do
Governo com oposições

Brasília — O vice-lider do PP na Câmara dos Deputa-
dos, Sr Carlos Cotta (MG), levantou dúvidas sobre a valida-
de do diálogo proposto pelo Presidente Figueiredo no dis-
curso pronunciado durante o almoço que lhe foi oferecido
pelas Forças Armadas porque, para ele, o Govemo não está
conseguindo dialogar nem sequer com seu Partido, o PDS.

Lembrou o recente veto presidencial aposto ao projeto
do Senador Franco Montoro, ampliando os prazos de filia-
ção partidária, aprovado por unanimidade na Câmara e no
Senado, sinal claro de que o Govemo não consegue se
entender nem com suas lideranças. "Se isso acontece com o
Presidente e seu Partido, calcule-se o que acontece entre ele
e a Oposição" — observou.

Forças Armadas

O parlamentar mineiro, reportando-se a outro tópico do
discurso do General Figueiredo, na parte que trata da
impossibilidade do diálogo entre políticos e militares, con-
cordou com o Chefe do Governo, afirmando que "o diálogo
entre os Partidos políticos e setores da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, representa uma indisciplina e quebra da
hierarquia na visão militar".

Entretanto, o deputado acha que "os encontros ocaslo-
nais entre civis e militares sempre foram e sempre serão
normais, pois tanto é brasileiro o civil quanto o fardado".
Ressalvou, contudo, que as Forças Armadas "devem ser
preservadas de envolvimentos polítlco-partldârios pois de-
vem ser guardiãs da ordem, da lei e das instituições demo-
crá ticas".

acerta vinda
de Ministro

Brasília — Pela primeira vez
na história das relações entre
os dois países, um Ministro de
Estado da Finlândia vai visitar
o Brasil a convite oficial do
Govemo. É o Sr Esko Rekola,
Ministro do Comércio e da In-
dústria, que virá a Brasília ain-
da no primeiro trimestre de
1981 para ter encontros com
seu colega brasileiro, Camilo
Pena, e visitar centros indus-
triais em Sáo Paulo e no Rio.

O comércio bilateral Brasil-
Finlândia é sustentado funda-
mentalmente pelas vendas de
papel de imprensa finlandês e
empresas gráficas brasileiras e
pelas exportações nacionais de
produtos básicos tais como ca-
fé, cacau e soja. Recentemente,
a Finlândia importou dois
aviões Bandeirantes da Embra-
ter para uso de sua empresa
aérea Finair.

A vinda do Ministro Rekola
ainda nâo foi confirmada pela
Embaixada fllandesa, embora o
Embaixador do Brasil em Hei-
sínqul, José Augusto Macedo
Soares, tenha viajado especial-
mente para tratar do assunto
junto ao Itamarati.
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COMO FAZER

As preocupações do Sr Jar-
bas Passarinho com os emprés-
timos foram reveladas em en-
contro que manteve com toda a
bancada do Partido Popular,
na casa do Senador Evelásio
Vieira (SC). No sistema atual, o
Senado tem de aprovar os em-
préstimos, cabendo-lhe, na ver-
dade, apenas o papel de homo-
logador. As Informações presta-
das pelas autoridades financei-
ras dos Estados e municípios
sâo mínimas.

A cada ano tem aumentado
consideravelmente o número
de empréstimos. Apesar do to-
tal aprovado em 1980 — 180 —
ficaram na secretaria-geral da
Mesa do Senado, prontos para
serem votados em março, 97
outros pedidos. O próprio Sr
Jarbas Passarinho, como Uder
do Govemo, expôs a questáo ao
Presidente da Repbullca, pro-testando contra o papel a queestava submetido o Senado.

O maior opositor aos emprés-
timos, por considerá-los infla-
cionários, tem sido o Senador
Dirceu Cardoso (ES, sem Parti-
do), que vem requerendo cons-
tantemente verificação de quó-rum para impedir sua aprova-
ção. É necessária a presença de
34 senadores (metade mais um)
para que sejam votados. As de-
flciências na documentação são
várias. O Senador Alberto Silva
(PP-PI) por exemplo paralisou
um empréstimo ao Piaui por-
que náo fora apresentado se-
quer o plano de aplicação.

COMO APLICOU

A luta do Senado para saber
como os Governos estaduais e
os Municípios tèm aplicado os
recursos dos empréstimos é re-
latlvamente antiga. Em março
o Senador Itamar Franco
(PMDB-MG) apresentou reque-
rimento à Mesa do Senado pe-dlndo que o Govemo de Minas
Gerais relacionasse os emprés-
timos internos e externos desde
o inicio da década e as obras

realizadas. O máximo que con-
seguiu foram explicações gene-
ricas.

Na reuniáo na casa do Sena-
dor Evelásio Vieira, que será o ¦
lider do PP na próxima legisla-
tura. a questáo foi colocada in-
formalmente para o Sr Jarbas
Passarinho. Como futuro presi-
dente do Senado ele revelou
que está preocupado com o as-
sunto, frisando que. no seu en-
tender, nào deve caber aos se-
nadores somente a aprovação
(homologação) dos emprésti-
mos. é preciso que sejam flscall-
zados.

Presente, o Sr Mendes Canale
ponderou que a Comissáo de
Assuntos Regionais era a mais
adequada para essa função, de
acordo com suas atribuições re-
gimentais. Nâo se debateu co-
mo exercer a fiscalização, pois
ainda não se tem conhecimento
de quais serão os integrantes
da Comissáo no biênio de 81 82.
O Sr Jarbas Passarinho ressal-
tou que debateria o assunto
com os outros senadores, pre-
tendendo equacioná-lo no má-
ximo até abril.
EMPRÉSTIMOS

Dos 180 empréstimos, inter-
nos e externos, aprovados este
ano, a Bahia foi o Estado mais
beneficiado. Recebeu Cr$
32,146 bilhões e 197 milhões de
dólares. O Departamento de
Águas e Energia Elétrica de
Sào Paulo vem em segundo,
com Cr$ 6,930 bilhões, seguido
do Rio Grande do Sul (6,479
bilhões) e do Rio de Janeiro
(Cr$ 5,922 bilhões).

Depois da Bahia, as autoriza-
çóes maiores, em dólares, foram
para o Rio de Janeiro, 110 ml-
lhóes. Santa Catarina, 100 mi-
lhóes; a cidade de Sào Paulo, 80
milhões de dólares para o Me-
trô. Entre as Prefeituras que
pediram autorização para con-
trair financiamentos externos
nào aparece nenhuma do inte-
rior.

Brossard critica
excesso de leis

Porto Alegre — Ao analisar o
fato de que 76% das 1 mil 956
leis promulgadas desde a Revo-
lução de 1964 foram de autoria
do Executivo, o líder do PMDB
no Senado, Paulo Brossard, de-
clarou ontem ser este um dado
da realidade, a comprovar a
anormalidade constitucional
do país: "A despeito dessa pie-tora legislativa, vemos a crise
existente, de alto a baixo, essa
crise fantástica no Brasil."— Os Governos ilegítimos são
especialmente proliferas em
atos legislativos e imaginam
que podem adquirir estabilida-
de e legitimidade através de
leis e decretos-lei. Não podem.
Ê a mesma coisa do cachorro
que quer morder o próprio ra-
bo, e fica girando e girando e,
cada vez mais, o rabo se afasta
do seu focinho.

LOUCURA

O levantamento publicado
ontem, pelo JORNAL DO
BRASIL, sobre o fato de o Exe-
cutivo legislar mais do que o
Congresso desde 1964, "é um
fato notório, náo é uma fábula
ou uma criação literária. Ê um
dado característico deste perío-
do de anormalidade constitu-
cional. O Govemo faz lei sem

participação de ninguém, e
apesar de toda essa pletora Ie-
gislativa, se mostra, pela situa-
çào atual, que nào é através
simplesmente de leis que se re-
solverâo os problemas do país;
mostra uma falta de capaci-
dade".

Essa acentuada promulgação
de lei e decretos-lei do Executi-
vo mostra também "a grávida-
de do mal dos que desertaram,
no Congresso Nacional, quando
da votação em plenário do pro-
Jeto que restabelecia as prerro-
gativas do Poder Legislativo.
Esse projeto limitava, embora
parcial e timidamente, essa lou-
cura de decretos-leis. Mas bas-
tou o Palácio do Planalto torcer
um pouco o nariz para que a
maioria fugisse, desertasse do
plenário".

O Senador gaúcho exemplifl-
cou com a criação do tributo,
no meio do exercicio, do em-
préstimo compulsório, e que
também foi alterado por outro
decreto-lei, sem que o Congres-
so Nacional "pudesse suprimir
uma crase, colocar um acento".
Observou que os que tentararh
lutar contra aquele empréstimo
compulsório através da via ju-
dicial. "foram barrados com a
cassação de liminares e com
ameaças de multas de 100%".
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Prisco considera Marinho
o candidato das oposições
à Presidência da Câmara

Brasília — Para o Deputado Prisco Viana, secreta-
rio-geral do PDS, "não há uma candidatura dissidente
no PDS disputando a eleição da presidência da Câmara
dos Deputados. Há o candidato do PDS, que é o
Deputado Nelson Marchezan, e o da Oposição, já lança-
do formalmente pelo PMDB, que é o Deputado Djalma
Marinho (PDS-RN)".

Disse não ter dúvidas de que vencerá o Deputado
Nelson Marchezan, "com o que 

"se 
manterá a tradição

de longos anos, respeitada nas mais diferentes situa-
ções políticas, de que ao Partido majoritário cabe
eleger o presidente da Câmara. A ninguém deve interes-
sar subverter esse quadro, que sempre favoreceu ao
entendimento indispensável entre os partidos no Con-
gresso".
MAIORIA

Na opinião do secretário-
geral do PDS, "uma maioria
maior é sempre melhor, mais
confortável. Mas uma maioria
menor não se constitui em pro-
blema, desde que se consiga um
nivel de solidariedade e de coe-
são elevado da bancada, que
acreditamos possível".

Lembrou que o Partido Tra-
balhista inglês governou duran-
te muitos anos com a maioria
de um voto e nunca perdeu
uma votação. "Com a maioria
menor todos os companheiros
terão maior responsabilidade e
saberão cumpri-la. Somos, por-
tanto, Maioria. Somos, estamos
e vamos ficar Maioria" — asse-
gurou.

O parlamentar acha "louva-
vel" a preocupação da Oposi-
ção com a posição da bancada
pedessista. Irônico, ele obser-
vou que "ultimamente este as-
sunto tem deixado apreensivos
muitos importantes líderes dos
Partidos oposicionistas". Mas
aconselhou-se: "Tranqüilizem-

se, pois nós estamos tran-
quilos".
JUROS

A elevação dos juros agrico-
las é motivo de preocupação
para o Deputado Prisco Viana,
para quem, "a respeito do dife-
rencial de 10%, os juros que vão
ser cobrados no Nordeste ainda
serão muito elevados para uma
agricultura sujeita a grandes
riscos e tecnologicamente ain-
da bastante atrasada".

Apesar disso, o parlamentar
baiano garantiu que não há
qualquer rebelião política no
Nordeste e disse que mesmo
diante das dificuldades agrava-
das, ele e seu Partido confiam
na ação do Presidente João Fi-
gueiredo "que ainda agora vem
de reiterar que a prioridade
continua sendo o Nordeste".

Nessa seca, nâo fora a presen-
ça do Governo junto aos fiage-
lados, dando-lhes trabalho e
protegendo a pequena proprie-
dade, gastando cerca de 15 bi-
lhòes de cruzeiros, teria sido
muito pior. Nós todos confia-
mos no Presidente — disse.

Maluf trabalha a
favor de Marchezan

A reduzida presença de parla-
mentares em Brasilia neste re-
cesso não impediu a atuação
dos partidários do Governador
de São Paulo, Paulo Salim Ma-
luf, na campanha em busca dos
votos necessários à eleição do
líder do Governo Nelson Mar-
chezan, à presidência da Cã-
mara.'

Desde o início do recesso co-
meçaram a ser distribuídos pa-
pers e press-releases aos jorna-
listas credenciados, tanto na
Câmara como no Senado, con-
tendo declarações, previsões e
apelos de parlamentares que
integram a chamada bancada
malufísta, em favor do candi-
dato apoiado pelo Palácio do
Planalto.

MARINHO NAO ACREDITA
Cauteloso, o Sr marchezan

diz ignorar a situação dos ma-
l-ifistas e nega que o Governo
vá colaborar mais diretamente
com á bancada do PDS, aten-
dendo às suas reivindicações, a
fim de evitar as dissidências
que desaguariam, se assim náo
agisse, na forma de votos, ao
candidato independente. Por
sua vez, o Deputado Djalma
Marinho nào comenta o possi-
vel apoiamento do Sr Maluf ao
Sr Marchezan.

Esta semana, no gabinete da
liderança do PP, o Deputado
Carlos Santana (BA), contava
que foi ao balcão da VASP mar-
car sua passagem de volta à
Brasília, a fim de estar aqui no
dia 26, quando se realizará a
eleição da nova Mesa, e o fun-
cionário lhe disse que só podia
fazer a reserva com 30 dias de
antecedência. A dois meses da
data, lamentava muito, mas
nâo era possível. O deputado
rebateu: "Sei de vários Deputa-
dos do PDS que já marcaram
seu retorno. Por que eu, da
Oposição, náo posso ter o mes-
mo çlireito?"

Sua passagem Salvador—
Brasília, para os últimos dias
de fevereiro, está marcada. Mas
ele nào sabe dizer se os demais
companheiros tiveram igual
sorte.

O Deputado Djalma Marinho
insiste em afirmar que o Sr Ma-
luf náo tem nada a ver com isso.
Fia-se no fato de as compa-
níúas aéreas já se terem coloca-
do 'à disposição de todos os
Partidos políticos, no sentido
de garantir o acesso dos parla-
mentares a Brasília ho dia da
eleição.

O Sr Djalma Marinho nào
acredita que possa ser traído
pela ausência da Oposiçào,
nem mesmo diante da evidèn-
cia de que, desde o extinto
MDB, a oposição nào consegue
se unir em torno de uma causa
comum. O MDB nào compare-
ceu para votar, por exemplo,
em 1978, a derrubada dos bióni-
cos. através da Emenda Accioly
Filho ao projeto de reformas
políticas do Governo, entre as
quais se encontrava a revoga-
ção do Ato Institucional n° 5.

— Não posso racioóinar desta
maneira. Confio na Oposiçào —
insiste o Sr Djalma Marinho.

Com a atividade reduzida no
Congresso, os poucos parla-
mentares que vào a Brasília se
distraem em conversas pelos
cafezinhos da Câmara e do Se-
nado. O Sr Djalma Marinho é
um tie seus mais assíduos ire-
qüentadores. Praticamente,
sua-campanha esta sendo feita
ali, que é onde recebe os ami-
goslwse oferece para "pagar" um
cafezinho — que na Câmara é
servido de graça — enquanto o
Sr Marchezan, ao contrario, fica

preso a maior parte do tempo
em seu gabinete, em demora-
dos telefonemas, armando-se
para o embate. Não consegue
disfarçar a irritação com a im-
prensa, garantindo que o Sr
Djalma Marinho "tem menos
votos do que necessita para ga-
nhar". Quer atender os reporte-
res em grupos e nào isolada-
mente. E pede pressa.O Governo vem cada vez
mais prestigiando os seus par-
lamentares — garante, quando
se fala das suas freqüentes visi-
tas aos Ministérios, ultimamen-
te. Ele esteve esta semana com
o Ministro da Fazenda, Ernani
Galvêas, acompanhado dos
coordenadores de bancadas.

Isso significa que até ago-
ra o Governo nào estava presti-
giando? — indaga um repórter.

O Governo há de fazer tudo
o que os seus parlamentares
têm direito.

Na saída, chama o repórter
para um desabafo: "É conversa
fiada, esta de que hoje eu perco
para o Djalma e que o tempo
trabalha a meu favor. Eu ganho
hoje, enquanto ele fica a fazer
frases.

Mas cala ou desconversa
quando alguém pergunta sobre
o apoio que espera receber da
Oposição.

A PRESSÃO MALUFÍSTA
Na semana passada, o coor-

denador da bancada malufísta
no Congresso, Deputado Si-
queira Campos (PDS-GO), dis-
tribuiu um dos papers de apoio
ao Sr Marchezan. Esta semana,
novo texto foi distribuído, este
garantindo que o PDS nào per-
dera a sua maioria no Congres-
so. O Sr Siqueira Campos con-
seguiu, há seis meses, que o Sr
Maluf fosse escolhido paraninfo
das turmas de odontologia e
filosofia da Associação Educa-
tiva Evangélica de Anápolis,
em Goiás. A entidade recebeu
do Governo paulista, através
do Banespa, um empréstimo no
valor de Cr$ 12 milhões. O dire-
tor dessa faculdade é genro do
Sr Siqueira Campos.

Esta semana, foram distribuí-
dos no Comitê de Imprensa da
Câmara press-releases do De-
putado Stoessel Dourado
(PDS-BA). Esse parlamentar é
adversário politico do Governa-
dor Antônio Carlos Magalhães
e, quando passou por um mau
periodo financeiro junto aos
bancos estaduais, recorreu ao
Sr Maluf e pouco tempo depois
consolidou suas dividas graças
a um financiamento do Banes-
pa. Logo depois, teve um enfar-
te e tratou-se em Sào Paulo,
com a ajuda do Sr Maluf que,
inclusive, colocou à sua disposi-
çâo um dos maiores especialis-
tas em cirurgia cardiovascular
do pais, o Secretário de Saüde
de Sào Paulo. Dib Jatene.

O Sr Stoessel Dourado rebate
as criticas contra o Governo
por ter apoiado o Sr Marche-
zan, dizendo que sua escolha
nasceu de eleição interna da
bancada, pelo processo secreto,
e que o Sr Marinho foi ruidosa-
mente indicado pelo PMDB pe-
Ia forma "suspeita" da aclama-
ção, com menos de 40 deputa-
dos presentes.Está demonstrado, mais
uma vez. que o objetivo da
cúpula dos radicais do PMDB é
enfraquecer o PDS e contestar
o regime, valendo-se de sofis-
mas e sutilezas, sob apelos su-
postamente liberais, para atrair
pedessistas que, por motivos
diversos, possam estar descon-
tentes com a atuação de deter-
minados setores do Governo.

PPjá
tem hino
gravado

O secretário-geral do PP,
Deputado Miro Teixeira, já
tem pronto o hino oficial do
Partido, um sambão interpre-
tado pela cantora Elza Soa-
res, que denominou, inicial-
mente, de Arrasta Povo. A
gravação original, em com-
rçacto simples, está guardada
a sete chaves, porque antes
de sua divulgação o parla-
mentar fluminense jdeseja co-
nhecer as opiniões dos de-
mais dirigentes da agre-
miação.

Os trabalhos de gravação
foram comandados pelo pró-
prio secretário-geral do PP,
que antes de ingressar na po-
litica foi produtor artístico. O
estúdio escolhido recebeu or-
dens para não atravessar ne-
nhuma cópia para os músicos
que acompanham Elza Soa-
res. A própria cantora não
pôde levar, por enquanto, a
cópia que exige de todas as
músicas que grava.
A LETRA

As poucas pessoas que ou-
viram o sambão do PP, gosta-
ram. A letra é bem simples —
com duas únicas estrofes —
para facilitar a memorização.
O Sr Miro Teixeira, depois de
obter a aprovação dos demais
dirigentes do Partido, preten-
de trabalhar a música junto
ao público que assiste aos en-
saios de escolas de samba.

A letra, sem que se ouça a
música, não chega a impres-
sionar: "PP, PP, PP, é povo
no poder. Eu e você no PP é
para valer/ Viver assim, nin-
guém agüenta mais. Meu po-
vo está sofrendo demais. É
hora de lutar, após 18 eu vou
votar". A força do sambão
fica por conta do regional e
do ritmo e bossa de Elza Soa-
res. A marcação destaca-se
pela intensa batucada, onde
entram muitos pandeiros,
cuícas e tamborins.

O Sr Miro Teixeira espera
se reunir, informalmente, no
Rio, hoje ou amanhã, com a
maioria dos membros da Exe-
cutiva Nacional do PP, a fim
de apresentar o sambão e ob-
ter a aprovação necessária
para a sua apresentação co-
mo hino oficial do Partido
Popular. A comercialização
de Arrasta Povo está nos
seus planos, com os lucros
revertendo para as diferentes
seções regionais da agre-
miação.

Alagoas
ganha ajuda

Mineiro não crê em
repercussão negativa

Belo Horizonte — Depois de
revelar que o quadro das elei-
ç*es na Câmara continua ainda
indefinido, o Deputado José
Luiz Bacarini (PP-MG) disse,
ontem, que a vitória do Deputa-
do Djalma Marinho repercutirá
apenas no âmbito legislativo,
pois "o eleito saberá colocar-se
acima de quaisquer interesses
soberanos e prerrogativas do
Poder"

Segundo ele. o Partido Popu-
lar decidiu apoiar a candidatu-
ra alternativa por ser o Deputa-
do Djalma Marinho marcado

por absoluta fidelidade ao Le-
gislativo e pelo seu comporta-
mento independente. A prova-
vel vitoria do candidato alter-
nativo, na sua opinião, não re-
presenta nenhum obstáculo à
redemocratização do país.'— Se houver sinceridade do
Governo na propalada abertu-
ra. a eleição do Deputado Djal-
ma Marinho vai colaborar para
esse processo — afirmou. Se o
Governo deseja de fato a demo-
cratização. ela só será efetivada
com a contribuição livre do Po-
der Legislativo, jamais com
subserviência

paulista
Maceió — O Governador Pau-

lo Maluf doou à primeira dama
de Alagoas, Sra Suzana Palmei-
ra, a renda do estacionamento
de carros que adquiriu no Cen-
tro da Capital para construçáo
da sede própria do Banco do
Estado de Sáo Paulo — Banes-
pa. O dinheiro arrecadado se
destina às obras de assistência
social mantidas pela mulher do
Governador Guilherme Pai-
meira, para amparo à velhice e
à criança desamparada.

A área do estacionameiio,
que fica na Rua Joào Pessoa,
no Centro de Maceió, mede D00
metros quadrados. O movime.1-
to diário está na média de 50
veículos ao preço de Cr$ 35 por
turno.

Essa náo é a primeira ajuda
do Governador Paulo Maluf ao
Estado. Ele já doou uma ambu-
lància à Prefeitura de Igreja No-
va. a cerca de 200 Km de Ma-
ceio, às margens do Rio Sâo
Francisco, e dinheiro à Prefei-
tura de Maravilha, a 250 Km da
Capital, enfrentando uma seca
terrível este ano. Também aju-
dou ao grupo alagoano Sam-
paio obter financiamento de
CrS 60 milhões para instalação
da TV Alagoas, Canal 5, através
do Banespa.

Com o final do ano, os prefei-
tos e presidentes de Câmaras
de Vereadores dos 94 munici-
pios de Alagoas já esperam a
repetição do gesto do ano pas-
sado, quando receberam do Go-
vernador de São Paulo cartões
desejando feliz natal e próspero
ano novo.

Gadelha e Klein fazem
campanha nos Estados
para líder do PMDB

Brasília — Desde ontem os candidatos a lider do
PMDB na Câmara dos Deputados, Srs Marcondes Gade-
lha (PB) e Odacir Klein (RS), começaram a viajar pelos
Estados fazendo campanha junto aos integrantes da
bancada. Os Sr Marcondes Gadelha começou por Minas,
cuja bancada, em sua maioria, tende a apoiar o Sr
Odacir Klein.

Na disputa, o presidente do Partido, Deputado Ulys-
ses Guimarães, tem-se mantido isento, como tem procu-
rado agir o atual líder Freitas Nobre. Haverá mudança
na liderança porque o Sr Freitas Nobre prefere dispustar
a 2" vice-presidência da Câmara. Outro candidato a
líder, Sr Fernando Lyra, abriu mào e passou apoiar o Sr
Marcondes Gadelha. Não há qualquer característica
ideológica no confronto e os dois candidatos contam
com votos em todas as facções da bancada.

Programa
Para o Sr Odacir Klein, a tarefa da próxima lideran-

ça do PMDB será dupla: "Atuar conjuntamente com os
demais Partidos de Oposição, visando evitar a manuten-
ção da atual estrutura do Poder, e promover o debate do
programa partidário, transformando-o em projeto de lei
ou pronunciamentos que demonstrem que o PMDB tem
todas as condições para, num regime democrático, exer-
cer o Poder no interesse da sociedade nacional".

Na opinião do Sr Marcondes Gadelha, a grande
tarefa do PMDB, a curto prazo, é operar a transição
democrática. "Isso implica envolver-se com todas as
questões de finalização do regime, assentar propostas
para um novo pacto social, assegurar um mecanismo
normal e.limpo para a rotatividade do Poder, de sorte a
ultrapassarmos 82 sem maiores pendências e a salvo de
surpresas".

Em nosso favor — diz ele — conta o fato de que o
autoritarismo como proposta político-administrativa,
está completamente esgotado. Náo gera mais qualquer
expectativa, a não ser a do agravamento da crise em que
está mergulhado. Mas subsiste como resíduo histórico,
legal e consuetudinário e como apelo permanente à
irracionalidade. Abreviar o seu fim é um desafio que
exige uma série de ações no front parlamentar e fora do
Congresso.

Entende o Deputado Odacir Klein, por sua vez, que
o ano de 1981 deverá ser diferente, pois a bancada do
PMDB poderá passar a uma prática política de divulga-
çáo do seu programa e de discussão do documento com
os mais diversos segmentos da sociedade.

Além disso — afirmou — a bancada deverá, em
sintonia com os demais Partidos de Oposiçào. e até
buscando apoio de democratas que possam estar no
PDS, visando a evitar a aprovação dos projetos casuísti-
cos que o Governo deverá submeter ao Parlamento para
tentar subverter o resultado eleitoral.

Poder
O Sr Odacir Klein acha que os Partidos de Oposição

precisam ter presentes que "os atuais manipuladores do
Poder, que náo estão preocupados com a soluçào da
crise sócio-econômica, mas apenas com a manutenção
de um grupo dirigindo os destinos do país, buscarão, portodas as formas, truncar a caminhada oposicionista na
busca da democratização".

O Sr Marcondes Gadelha registrou a "pletora de
dissidências que assalta o Governo. Para ele, esse fato
pode alterar sensivelmente a correlação de forças e que,
aliada à insegurança econômica, ao desencanto da cias-
se média e a outros fatores externos e internos, "confe-
rem extrema fluidez ao quadro político em 1981".

O dado básico por que devemos começar e, cuja
assimilação ainda é lenta, é este: Terminou a fase
heróica da Oposiçào. O Partido já pode contemplar e
discutir e buscar objetivamente o Poder.

Na opinião do Deputado Gadelha, dois instrumen-
tos são indispensáveis ao propósito oposicionista: a
intensificação da mobilização e o inicio de alguma forma
de negociação, a que chamaria de "diálogo nacional".

Destacando a importância das eleições de 82, ele
reafirmou seu apoio à tese do lançamento antecipado de
candidato à Presidência da República para 1984. "Mas
não vamos nos dilacerar, a priori, na discussão se
estamos participando de uma eleição indireta. Se ga-
nharmos o colégio eleitoral em 82 a eleição presidencial
de 84 passará, automaticamente, a ser direta" — frisou.

Os dois candidatos a líder do PMDB reiteraram
apoio à tese da convocação da Assembléia Nacional
Constituinte.

Uma das grandes tarefas do conjunto oposicionis-
ta, em 1981, disse o Sr Odacir Klein — será a luta pela
devolução do Poder ao povo. Defender, como forma final
de reencontro do Estado com a nação, a convocação da
Assembléia Constituinte, livre e soberana.

A Constituinte — afirmou o Sr Marcondes Gade-
lha — nà pode ser entendida como uma declaração de
guerra, ou proposta revanchista. Tem que ser um ato de
solidariedade coletiva, o encontro de toda a nação, para
o estabelecimento de um novo modelo de convivência
nacional, para o início de vida nova.

y 
l^!iy^°c^y^l]llí 

,r ^^^ÊÊÊ^^

Pemedebista apoia pepista à
sucessão de Antônio Carlos

Salvador — Depois de con-
versar com o ex-Governador
Roberto Santos iPP). o ex-
presidente do PMDB na Bahia.
Deputado federal Elquisson
Soares, manifestou a sua dispo-
sição de apoiá-lo como candi-
dato às eleições para Governa-
dor em 1982. mesmo que o seu
Partido indique o Sr Waldir Pi-
res para o cargo.

O Sr Elquisson Soares não
pretende deixar o PMDB, mas
disse que está disposto a criar
uma dissidência dentro do Par-
tido por discordar da forma co-
mo ele está sendo dirigido na
Bahia. O parlamentar está des-
contente com os privilégios
que, segundo ele, foram dispen-

sados aos ex-integrantes do
grupo trabalhista que retorna-
ram ao PMDB quando o ex-
Governador Leonel Brizola per-deu a legenda do PTB. grupo
do qual fazia parte o Sr Waldir
Pires.

SAUDOSISMO

Em divergência também com
o Deputado Francisco Pinto,
lider da chamada tendência po-
pular, o Sr Elquisson Soares
considera "saudosista e predes-tinada à derrota" a candidatu-
ra do Sr Waldir Pires ao Gover-
no da Bahia em 1982 porque vè
no ex-Governador Roberto
Santos, pelo menos por en-
quanto, a única alternativa ca-

paz de levar a Oposição a con-
seguir uma vitoria frente ao
candidato do PDS a ser apoia-
do pelo atual Governador, An-
tônio Carlos Magalhães.

O Deputado Elquisson Soa-
res. juntamente com outro»
parlamentares dissidentes do
PMDB baiano como os Srs Jor-
ge Viana. Raimundo Urbano e
Roque Aras, prometeu intensi-
ficar os contatos com o lider do
PP, Roberto Santos. Esclare-
ceu que sua uniào com o ex-
Governador nào se prende ao
fato de ambos serem inimigos
do Sr Antônio Carlos Maga-
lhàes, mas sim provocada pelanecessidade de levar adiante a
frente interpartidâria com vis-
tas às eleições de 1982.

Pedessista condena precipitação
Recife — Enquanto o PMDB

tem realizado manifestações,
tentando provar a unidade das
oposições em torno da cândida-
tura do Senador Marcos Freire
para o Governo do Estado, o
presidente do PDS pernambu-
cano, Deputado Barreto Gui-
marães, afirmou ontem que
abrir o debate sucessório, ago-
ra, é uma atitude extremamen-
te precipitada.— Nem mesmo as oposições
ainda se fixaram em um nome.
Há tendências e especulações,
que também se processam no
PDS, mas em termos oficiais,
creio que o Partido não deve se
fixar neste ou naquele nome.
Mas isso não invalida nem as
especulações nem as naturais
postulações dos chamados can-

didatáveis ou dos seus adeptos.
Apesar de o Deputado Ricar-

do Fiúza (PDS-PE) ter-se lança-
do candidato ao Governo, o Sr
Barreto Guimarães disse que,
na qualidade de presidente do
PDS, nào podia comentar, pois
não posso nem devo exteriori-
zar preferências. Cabe-me uma
tarefa de conciliação das ten-
dèncias, para assegurar a uni-
dade do meu Partido".

— Além do mais — frisou —-
vejo em todos esses nomes e até
em outros, ainda não referidos,
qualificação político eleitoral,
formação moral e espírito pu-
blico que os credenciam aos
mais altos cargos. O importan-
te, no PDS, è a unidade na
diversidade.

Ele acrescentou que a suble-

genda para eleição de governa-
dor amplia a capacidade de
composição, do mesmo modo
que a coligação partidária favo-
rece, no mesmo sentido, os Par-
tidos de Oposição. Justificou
nào querer falar em sucessão,
porque, no momento, o mais
importante e organizar o PDS
no Estado:

— E isso não será dificil, com
administração honesta, pro-gressista, humana e inovadora
que é a de Marco Maciel. Com
ele estamos assegurando uma
boa organização partidária. Se-
gundo o Deputado, o governa-
dor "é um modelo da nova gera-
çáo de politicos brasileiros, que
esta preparando o PDS para ir
as urnas, em 1982, com todas as
possibilidades de uma vitória.

A residência da poupança.
Caderneta de Poupança
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NORMA ,
MAIS UMA QUE ESCOLHEU A CARREIRA DO MAR H
Hoje, nosso estaleiro está em festa. Em homenagem a Norma, pelo
seu lançamento ao mar.
"Norma" 

pertence a uma classe especial de navios, tipo "P/C", 
que

estamos construindo para a Petrobrás. Todos destinados à navegação
de cabotagem, no transporte de produtos claros de petróleo como

gasolina, óleo Diesel eóleo lubrificante. Deslocando 17.900 toneladas
de porte bruto, cada navio "P/C"

^^^^L^^^l Produ'oi com o qua'idade « goronl.Q

GÃ)lshibras

llí!l$fe>3.

no mar eqüivale em capacidade
a 1.700 caminhões-tanque na
estrada. Esses "P/C" são de
tecnologia inteiramente nacional,
para orgulho nosso e da Petrobrás.
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Calculadora 121 PV, de mesa, impressora
com visor. Eficiente e de rápido manuseio
e amplo visor de fácil visualização. Fala

PRODUTOS DA ZONA FRANC£ DE MANAUS

CALCULADORAS P/ESCRITÕRIOS
12 Km VI - 12 dignos, visor e memória
122 MP • 12 dignos, fita. 2 memórias 
121 MP II - 12 dígitos, fita, 1 memória
101 PV ¦ 10 dígitos, visor e fita, 1 memória
101 PVR - 10 dígitos visor e fita. 1 memória

- relógio
121 PV - 12 dignos, cálculos de custo, etc-

890.00
940.00
990,00
980,00

PARA O PRÓXIMO NATAL,
ESTA VEIO A CALHAR.

ndo de empresa para empresa, está ai
o melhor brinde de fim-de-ano:

a Dismac LC 8, com visor de
cristal liquido. É a mais econômica

e versátil calculadora de bolso.
PEGUE SUA DISMAC NA CLAP.

/CS

890.00
690.00
950.00
990 00

211 2 MPV- 12 dignos, visor e fita, 1 memória 8
142 MPV - 14 dignos, visor e tua 2 memórias- 21
CALCULADORA CIENTIFICA
HF 80 LC 80 funções 2 890 00
CALCULADORAS PESSOAIS
HF16R - 8 dígitos, pilha comum 1
LC 8 8 dignos, %, V, memória 1
Card RI - 8 dignos, %, V, memória super fina- 1

090 00
039 00
100.00
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EJ3 A EMPRESA OUE MAIS EHTENDE DE CALCULADORAS

Centro Rua 7 de Setembro. 88 - Loia Q • Galeria
Sao Cristóvão Rua Antunes Maciel 25 - 2 ° andar

máquinas ltda.
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Ex-marinheiro denuncia tortura e corrupção no Uruguai
Sào Paulo — A lor-alizanãn rip a fni+nrn Portu Hn m_torioi olo JL *^ \___JSão Paulo — A localização de

24 corpos de argentinos — queforam encontrados amarrados
e com sinais de violência, na
costa uruguaia, entre 1976 e
1979 —, "a continuação dos se-
questros e das torturas no Uru-
guai e a corrupção envolvendo
militares" foram denunciadas
pelo ex-marinheiro Daniel Rey
Piuma, que desertou e fugiu do
Uruguai em outubro. Ele em-
barcou, ontem, sob a proteçãoda ONU, para o Holanda.

Funcionário, durante três
anos, da Divisão de Inteligèn-
cia e Investigação da Prefeitura
Naval do urugual, Daniel, 22
anos, inclui, em suas denún-
cias, a prisão de um montonero,
no Uruguai, entregue aos mili-
tares argentinos, em Buenos
Aires, onde foi morto no final de
1977. Aponta, também, unida-
des da Marinha onde pessoassão presas e torturadas.

MICROFILMES

Durante o seu tempo de tra-
balho, Daniel microfilmou vá-
rias partes do arquivo secreto
da Marinha, comprovando queos corpos que apareceram nas
costas uruguaias eram de ar-
gentinos, provavelmente de de-
saparecidos por motivos politi-cos. Como uma de suas funções
era a de fotógrafo, trouxe, tam-
bém, várias fotografias de mili-
tares uruguaios envolvidos com

a tortura. Parte do material ele
queimou antes de fugir. E a
maior parte das fotografias e
microfilmes já enviou para "lo-
cal seguro", na Europa.

Daniel afirma que, desde queentrou para a Marinha, passoua ter problemas. Foi ameaçado
de morte várias vezes e decidiu
fugir, entrando no Brasil pelafronteira Rio Branco—Jagua-
rão. Veio com sua mulher, Ma-
ria Mercedes Sosa Romero, 25
anos, ex-presa política, com
quem está casado há três me-
ses. E obteve logo a proteção do
Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (AC-
NUR). No Rio de Janeiro, onde
esteve até o embarque, ele diz
que sofreu tentativa de seques-
tro. Não tem provas, mas asse-
gura que reconheceu um tenen-
te uruguaio, cujo nome nâo
quis revelar. Escapou, refugian-
do-se num cinema.

Antes de viajar, Daniel deu
um depoimento de quase sete
horas a membros do Secretaria-
do Internacional de Juristas
para a Anistia no Uruguai (SI-
JAU), que tem sede na França e
com quem pretende analisar to-
do o material que trouxe do
Uruguai para ampliar suas de-
núncias. Concordou em dar ai-
gumas entrevistas e, tanto ele
quanto sua mulher, manifesta-
ram receio de que suas famílias
sofram represálias no Uruguai.

Indícios mostram a
origem dos corpos

Etiquetas da Indústria Ar-
gentina, encontradas em restos
de roupas, uma moeda de um
peso e uma cédula argentina
com o nome de Maria Cristina
Cámpora sáo alguns dos indi-
cios que mostram a origem dos
corpos que apareceram nas cos-
tas uruguaias entre 1976 e 1979;
detalhes que não foram comu-
nicados à Justiça, mas perma-
neceram nos arquivos secretos
da Marinha do Uruguai.

Como perito em Criminolo-
gia, o ex-marinheiro Daniel Rey
Piuma participou das perícias
em alguns corpos e, através de
um recurso que lhe permitia
acesso aos arquivos secretos de
seu departamento, teve conhe-
cimento e microfilmou a do-
cumentação sobre os outros ca-
sos. Segundo Daniel, o cabo
Victor Pena, do Serviço de Inte-
ligència da Prefeitura Naval Ar-
gentina (SIPNA), esteve em
Montevidéu em 1978 e disse,
quando estava embriagado,
que os corpos eram de pessoas
mortas na Prefeitura Naval Ar-
gentina que eram levados em
helicópteros e atirados no rio
Paraná, amarrados e atados a
pesos.

NÚMERO DE CORPOS

Daniel informa que o número
maior de corpos (18) apareceu
em 1976 e 1977, encontrando-se
mais quatro em 1978 e dois em
1979. Este ano surgiram tam-
bém "restos de ossos sob as
dragas que retiravam barro. Ou
seja, a quantidade de cadáveres
que estão sepultados nas águas
do rio da Prata provavelmente
é maior".

Segundo o ex-marinheiro,
quando apareceram os primei-
ros corpos em 1976, pareciam
ter traços orientais, "mas isso
era devido à deformação da
água, porque os corpos incham.
Os Jornais diziam que podiam
ser cadáveres chineses, que ti-
nham sido mortos e atirados na

água. Mas sempre ficou a dúvi-
da se náo eram pessoas tortura-
das na Argentina, porque isso
coincidiu com a época de maior
violência política naquele
pais".

Pouco tempo depois, foi en-
contrado outro corpo na entra-
da do Porto de Montevidéu e, ai
ficou evidente que era-'branco.
Daniel observa que foram feitos
estudos de marés e correntes e
se comprovou que, no periodoem que apareciam os corpos,
entre os meses.de abril e junho,as águas que vêm de Colônia,
do Rio da Prata e do Rio Uru-
guai, passam por toda a costa
uruguaia, vindo da Argentina.

O ex-marinheiro destaca queo estudos nunca foram envia-
dos aos juizes que analisavam
estes casos, nem mesmo os de-
talhes das etiquetas argenti-
nas. Para "falsificara verdade",
segundo Daniel, os juizes rece-
biam, inclusive, poucas fotogra-
fias com legendas que não cor-
respondiam às investigações
feitas, e, quando se comprovou
a origem dos corpos, os jornaiseram chamados ao local so-
mente depois da retirada dos
cadáveres, e informados apenas
de que "apareceram corpos
com brutais sinais de violência
e nada mais".

Com base nas perícias de que
participou e na documentação
de arquivo, Daniel afirma queos corpos tinham mãos e pés
atados, sinais de violência, fra-
tura expostas e, em alguns, ha-
via perfurações de balas ou cor-
tes de músculos. Todos os ho-
mens "apresentavam sinal de
castração". A maioria estava
em estado adiantado de decom-
posição, inclusive o da mulher
com quem foi encontrada a cé-
dula de identidade, náo sendo
possível fazer uma comparação
com os corpos. As cordas e ara-
mes que os amarravam tam-
bém foram submetidos à peri-
cia, provando-se que não eram
de fabricação uruguaia.

Microfilmes
Os documentos, microfilma-

dos pelo ex-marinheiro, in-
cluem um pedido de informa-
çòes à Argentina, sobre um cor-
po encontrado em 1976, do qual
a polícia técnica obteve as im-
pressões digitais da mão es-
querda de uma mulher. A res-
posta da Argentina demorou e
acabou por afirmar que nada
constava em seus registros.

Depois de esclarecer que os
24 corpos foram queimados,Daniel diz ter sido informado
por um marinheiro da Prefeitu-
ra de Colônia sobre mais 14
corpos encontrados naquela
área, em 1978, para os quais a
perícia técnica não foi chama-
da. Segundo ele, "dois dos juí-zes de instrução que atuaram
nos casos dos corpos encontra-
dos na costa uruguaia foram os
Srs Larrieux e Gutierrez Prot-
to. Um dos médicos legistas "foi
o Dr Katz".

MONTONERO MORTO

Ao citar a presença do cabo
Victor Pena, da Argentina, em
Montevidéu, o ex-marinheiro
esclareceu que ele foi hóspede
da Prefeitura Naval uruguaia
durante a Copa do Mundo na
Argentina, quando se reforça-
ram as medidas de segurança,
com um controle mais rigoroso
de documentação no Vapor de
Ia Carrera, serviço de transpor-
te marítimo que fazia a ligação
entre Montevidéu e Buenos
Aires.

De acordo com Daniel, foi o
cabo Victor Pena quem infor-
mou, também, sobre a morte de
um montonero, preso nas pri-meiras semanas de dezembro
de 1977, em Colônia, quando
entrava com amostras de ferra-
mentas, dizendo-se comercian-
te. Levado à Prefeitura Naval,
em Montevidéu, permaneceu

em suas dependências durante
quase um mès, enquanto verifi-
cavam sua documentação.

Daniel conversou com ele,
mas náo lembra se seu nome
era Rodriguez ou Gutierrez:"Entre o Natal e o Ano Novo, se
confirmou que ele era um chefe
montonero. Então, o 2o-
Tenente Eduardo Craigdalie, o
2°-Tenente Daniel Maiorano, o
cabo José Castro e o marinhei-
ro Hector Silveira, todos da
Prefeitura Naval de Montevi-
déu, puseram uma fita adesiva
em seus olhos e lentes negras,
levando-o a uma base aérea
uruguaia."

— De lá, foram para o aero-
porto de Ezeiza, em Buenos Ai-
res, onde o esperava um carro
do Serviço de Inteligência da
Prefeitura Naval Argentina
(SIPNA). O cabo Victor Pena
informou, quando esteve em
Montevidéu, que o Montonero
foi morto em 24 horas. E, quan-
do o cabo Aparício Rodriguez,
uruguaio, esteve na Argentina,
lhe mostraram o lugar em que o
haviam liquidado — acrescenta
Daniel.

O ex-marinheiro confirmou,
também, as denúncias feitas
por organizações de degesa dos
direitos humanos sobre a troca
de listas de pessoas procuradasno Uruguai, Brasil e Argentina.
Afirmou que viu listas de pes-
soas argentinas e brasileiras:"Há gente do MR-8, gente quetem um nome cuja sigla termi-
na com 3." E acrescentou que
listas de uruguaios também
eram enviadas à Argentina:"Creio que deveria haver cerca
de 2 mil 600 procurados uru-
gualos. Alguns estào mortos.
Quando fazem uma cruz verme-
lha na foto, é porque a pessoaestá morta. Quando há um cir-
culo azul, é porque já estão de-
tidas."
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Fugitivo
presenciou
torturas

Depois de dizer que presen-
ciou torturas no final de 1977.
numa sala próxima ao local
em que trabalhava, o ex-ma-
rinheiro Daniel Rey Piuma
afirma que continuam, no
Uruguai, os seqèstros e tortu-
ras, feitas a partir de 1978, em
outras dependências da Mari-
nha. "Muitas vezes ouvi gri-
tos, e de outros casos eu sou-
be pelos próprios interroga-
dores".

Através do ex-sargento
Garcia Rivas, que também
desertou, foram divulgados
os locais de tortura do Exerci-
to uruguaio. O ex-marinheiro
indicou as unidades da Mari-
nha onde os presos são tortu-
rados, incluindo a própria
Prefeitura Naval, a unidade
de Fuzileiros Navais (Fusna)
e dois locais clandestinos: um
chalé no bairro de Carrasco,"a três quadras da Escola Na-
vai", e outro no bairro de
Punta Gorda. A "Chacra dei
Cerro", em Bocas dei Tigre,
que estava subordinada à
Companhia de Infantes, foi
usada como centro de tortura
em 1977 e, agora, é chamada
de "Estabelecimento Agrope-
cuário".

OUTROS LOCAIS

Esses são os que eu co-
nheço. Sei de mais locais
clandestinos de detenção e
tortura, em casas que perten-
ciam a pessoas detidas pela
Marinha, tanto em Montevi-
déu quanto no balneário de
Canelones. Mas não os conhe-
ço — acrescentou, observan-
do que esses locais são subor-
dinados ao 2o Estado-Maior
Naval.

Ao assegurar que os se-
questros e as torturas conti-
nuam, Daniel citou o caso de
um cabo da Marinha conheci-
do como "de los Santos", pre-
so desde agosto, acusado de
ter ligação com os "Tupama-
ros": "Torturam-no diária-
mente e, quando fugi, estava
quase morto. Havia uma re-
comendação para que não se
falasse seu nome, só o nume-
ro. Ele estava numa cela do
segundo andar. Sua familia
esteve na Prefeitura Naval,
procurando por ele, mas a
resposta foi a de que ele não
fora preso." Entre os tortura-
dores do cabo de los Santos, o
ex-marinheiro citou o Capi-
táo Risso, os Tenentes Jesus
de Armas e Victor da Silva e o
cabo Walter Videla.

Três ou quatro dias antes
de eu fugir, chegou um casal
de velhos, seqüestrado próxi-
mo à fronteira com o Chui —
acrescentou, informando que,
na Prefeitura Naval, há celas
subterrâneas, onde ficam ai-
guns presos.

Além dos métodos de tortu-
ra, seus locais e agentes, o ex-
marinheiro denunciou, tam-
bém, casos de corrupção, en-
volvendo militares. Lembrou
que, em meados deste ano,
foram feitas investigações so-
bre o trafico de entorpecen-
tes, envolvendo mais de 50
pessoas. As investigações le-
varam aos nomes do empre-
sário Daniel Berenbaum, do-
no da indústria têxtil Sadil, e
do presidente do Banco da
República, Sr Moisés Cohen.

Quando as investigações
chegaram a esses nomes, o
Comandante-Chefe da Mari-
nha e o Prefeito Nacional Na-
vai determinaram a sua sus-
pensão, e que se enviassem os
detidos ao juiz. O empresário
Daniel Berenbaum subornou
seus interrogadores — os Te-
nentes Juan Carlos Gonzalez
e Carlos Gamarra e o mari-
nheiro Fernando Gonzalez
Manqui — para que figurasse
como viciado e não como tra-
ficante. Assim, ele ficou inter-
nado cinco dias no hospital e
foi liberado — afirmou o ex-
marinheiro.

_SJPaulo..-— Farnando Pereira

ür wk lü AiiW' Tenente Eduardo levou o
f|l|k lâ >r '*¦¦; montonero à Argentina

^^^^^^^^^^^^^^^^mmMMÉÊ!^m^^^^:.__, ^abo Videla, do grupo de
Daniel e sua mulher, Maria, fugiram por Rio Branco Jaguarão torturadores
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Problemas
começaram
em 1978

Os primeiros problemas de
Daniel Rey Piuma, na Divi-
são de Inteligência e Investi-
gaçáo da Prefeitura Naval,
começaram em janeiro de
1978, quatro meses depois de
sua entrada na Marinha, a 16
de setembro de 1977: ele pre-
senciou torturas, tinha conta-
tos com presos politicos, da-
va-lhes alimentos, roupas e
levava correspondência. -

Foi convocado pela Contra-
Inteligência porque nâo ha-
via informado, ao entrar na
Marinha, sobre suas ligações
com o movimento estudantil
secundajista. Perguntaram-
lhe, também, sobre seu tio,
Carlos Pablo Arevalo, que ti-
nha um depósito de armas do
Partido Comunista e desapa-
receu em dezembro de 1975.
ADVERTÊNCIA

— Disseram-lhe que náo era
conveniente que eu tivesse
contato com os presos politi-
cos. Pela primeira vez me
ameaçaram de morte, dizen-
do que náo poderia haver ou-
tro Marinheiro Garin (guerri-
lheiro tupamaro que roubou
o arsenal da Marinha entre
1970 e 1971). Diziam que pre-
feriam me matar — afirma
Daniel.

Ao entrar na Marinha, com
19 anos, ele já havia iniciado
a Faculdade de Ciências So-
ciais, tinha conhecimentos de
francês, inglês e italiano. Na
Prefeitura Naval se tornou
um perito em Criminologia,
através de vários cursos (dati-
loscopia, planimetria, narcó-
ticos, neutralização de fecha-
duras, fotografia), incluindo o
curso "CR 02", para a mani-
pulação de material classifi-
cado, o que lhe permitiu o
acesso aos arquivos confiden-
ciais, com excessáo do mate-
rial "ultra-secreto".

Quando iniciou a perícia
dos corpos que apareceram
nas costas uruguaias, Daniel
começou a reunir sua docu-
mentaçào. Como fotógrafo de
acontecimentos oficiais e ex-
tra oficiais da Prefeitura, ele
fez várias cópias de fotogra-
fias em que apareciam tortu-
radores que eis conheceu. Ao
mesmo tempo, procurava ob-
ter informações com colegas
e quando isso era dificll, pro-
punha a compra: "Não era
caro. Muitas vezes, o preço
era um maço de cigarros."' 

Ele reuniu a documentação
sobre os corpos argentinos,
mas nào conseguiu provas
para os comentários que ou-
via em seu trabalho: "Come-
çou a circular a versáo de que
na lagoa Del Sauce, Departa-
mento de Rocha, a 300 km de
Montevidéu, havia cadáveres
de desaparecidos uruguaios.
Mas o local estava sob eus-
tódia."

Em setembro de 1979, Da-
niel foi acusado de estar en-
volvido com um movimento
guerrilheiro. Permaneceu 36
dias retido, para .interroga tó-
rio: "Perguntaram quais
eram meus vínculos com uma
pessoa e eu expliquei que
eram comerciais. Fui libera-
do, mas perderam a confian-
ça em mim. Nào permitiam
minha entrada no Departa-
mento de Inteligência. A par-
tir desse momento, meus tra-
balhos eram selecionados."
BAIXA PEDIDA

Segundo Daniel, ele preten-
dia obter baixa desde 1978 —
"mas eles riam e rasgavam os
papéis em que eu fazia o pedi-
do". Em fins de junho deste
ano, diante de um novo pedi-
do de baixa, foi formado um
Tribunal de Disciplina e a
resposta foi negativa. Ele ti-
nha de se apresentar todos os
dias ao trabalho — "mas só
me davam serviço quando
era indispensável".

A partir de agosto, Daniel
afirma que passou a ser sub-
metido à vigilância e a ser
ameaçado de morte. Sua casa
estava vigiada e ele mudou
três vezes de endereço: "a
pressão era grande. Preparei
a fuga durante um mès. Jun-
tei todo o material, tive de
queimar uma parte, porque
era muito volumoso, e fugi-
mos no dia 12 de outubro.
Passei caminhando pela fron-
teira, mostrei meus documen-
tos e me deram o visto de
turista".

Como sua mulher. Maria
Mercedes. Daniel teme que
sua familia. sofra represálias.
Maria Mercedes, presa politi-
ca durante quatro anos, lem-
bra que sua máe foi presa três
vezes. Mas Daniel afirma que,
apesar do risco, era necessá-
rio "sair é denunciar o que
está acontecendo no Uru-
guai". De partida para a Ho-
landa, eles ainda nào sabem
como será a vida, daqui por
diante. Por enquanto, Daniel
só tem um objetivo: analisar
detalhadamente todo o mate-
rial que trouxe, e "dizer ao
mundo a situação cada vez
mais degradante no Üru-
guai".
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Advogado de Watters argúi suspeição do auditor militar
Kombi cai
de viaduto
e mata dois

Duas pessoas morreram e
oito saíram feridas, em um
acidente, na tarde de ontem,
quando a Kombi placa ZM
2902, dirigida por Antônio

^Carlos Vitor Amorim — que"estava 
embriagado — bateu

na traseira do Volkswagem
WX 6384, guiado pelo sargen-
to da Marinha Benigno Fer-' rer dos Santos, no Viaduto
Lobo Júnior, na Penha, e caiu
na Avenida Brasil.

Em conseqüência do aci-
dente, a pista central da Ave-
nida Brasil ficou congestiona-
da até as promixidades da
Rodovia Washington Luiz,
com reflexos nas pistas late-
rais. As vítimas foram socor-
ridas por soldados da Polícia
Militar e levadas para os Hos-
pitais Getúlio Vargas, na Pe-
nha, e do INAMPS, em Bon-
sucesso.

. EMBRIAGADOS

As causas do acidente ain-
da estão sendo investigadas
pela 22a DP, mas o estado em
que se encontravam o moto-
rista e alguns ocupantes da
Kombi — embriagados — le-
vou a polícia a acreditar que
o veículo, que se dirigia a
Duque de Caxias, onde todos
moram, entrou erradamente
na pista do Viaduto Lobo Jú-
nior.

No meio do viaduto, ela ba-
teu no Volkswagem do sar-
gento, que estava acompa-
fihado da mulher, Hildete Sil-
va dos Santos, e, desgover-
¦nando-se, subiu a mureta,"derrubou o gradil e caiu no
meio da Avenida Brasil. An-
tes da queda, dois ocupantes
do veículo foram atirados ao
chão: o menor Josimar Fer-
reira Costa, de 12 anos, e seu
pai, José Costa. No Hospital
Getúlio Vargas, foram medi-
cados, além desses dois (José
Costa morreu) Adelino Antô-
nio; seus filhos Ademíltom,
de sete anos, Adenílson, de
quatro, e Natalício, de um
ano, e Clemência dos Santos
Reis, mulher do motorista,
Antônio Carlos Vitor Amo-
rim, que morreu no Hospital
do INAMPS, de Bonsucesso.
Ali, também foi medicado
Cleidir Vítor Moura. Na Kom-
bi, a polícia encontrou garra-
fas de bebidas e restos de
comida, deduzindo que todos
vinham de um piquenique.

Mais duas pessoas morre-
ram em um acidente na Es-
trada do Quitungct, em Irajá,
onde o caminhão placa W
5915, conduzido por um mo-
torista identificado apenas
como Élcio, perdeu a direção
e bateu em um poste.

No local, morreu um ho-
mem chamado Rui, que via-
java no caminhão, e, no Hos-
pitai Getúlio Vargas, Aldecir' Máximo, também. A 38a Dele-
gacia Policial registrou o aci-
dente do caminhão.

Porto Alegre — O advogado Raul Gudolle.
defensor de Ronald Watters. informou, on-
tem, estar estudando a possibilidade de ar-
gulr a suspeição do auditor militar Helmo
Sussekind, por já ter o juiz, praticamente,
prejulgado, ao considerar seu cliente culpado
do atentado à OAB, no despacho em que
decretou sua prisão preventiva.

Ontem, ele começou a datilografar o pedi-
do de habeas corpus que vai impetrar no
Superior Tribunal Militar, no qual ressalta
que o pedido do Procurador Ronaldo Petis
Fernandes e a decisáo do Auditor Helmo
Sussekind "ressentem-se dos pressupostos le-
gais" pela Inexistência de indícios veementes
contra Ronald Watters. Para ele, os argumen-
tos do procurador militar "sáo meras presun-
çóes, mera hipóteses, nunca indícios e, muito
menos, indícios suficientes".

Provas
No texto do pedido de habeas corpus, o Sr

Raul Gudolle afirma que os ministros do STM"por certo flcaráo perplexos ante os funda-
mentos do pedido de prisáo preventiva e do
decreto que a efetivou".

— "Em Direito, o ônus da prova incumbe a
quem acusa. Em se tratando de prisão pre-
ventiva, a lei processual náo deixa ao juiz o
arbítrio de decretá-la ou náo. Seria um remar-
cado absurdo que se deixasse a sorte da
liberdade humana ao livre arbítrio de um
magistrado. Os juizes não são deuses e não
consta que o Poder Judiciário seja integrado
de deuses, infalíveis, incontestáveis em suas
decisões. Se assim fosse, os tribunais náo
poderiam funcionar na terra, onde reinam os
homens com erros, defeitos e limitações. Livre
convencimento é a faculdade que a lei defere
ao juiz de, entre as provas existentes, escolher
a que mais lhe convenceu — disse ele.

Lembrou, ainda, que "o juiz nâo pode in-
ventar provas, nâo pode dar a uma mera
presunção o caráter de indício e muito menos
pode transformar meras presunções em indí-
cios veementes".

O Sr Raul Gudolle acrescentou que, no
pedido, salientará que o auditor militar è o
procurador se basearam no Inquérito da Poli-
cia Federal, quando existem acórdãos do Su-
premo Tribunal Federal determinando que o
juiz deve indicar as razões do seu convenci-
mento e não transferir à policia a indicação
dos motivos para decretação da prisão pre-
ventiva.

ranjar provas ou indícios e nada conseguiram
de concreto em relação ao caso da bomba na
OAB — acentuou.

Assalto

— As provas sáo ridículas e frágeis e um
exemplo é o cheque n° 00181507. do Banorte,
que era roubado. Aliás, esse roubo foi resulta-
do de um assalto ao banco. Então, Watters
teria obtido um cheque roubado e comprado
uma máquina do comerciante Joáo Ferreira
de Lima para endereçar cartas-bombas? Seria
multa burrice, quando existem dezenas de
escritórios que fazem isso na hora, no Rio,
para qualquer pessoa — disse o advogado.

Outro detalhe do depoimento do comer-
ciante é que teria vendido a máquina pelos
CrS 6 mil do cheque, assinado por outra
pessoa, e "nâo exigiu nem a carteira de identi-
dade do Watters para confrontar a assinatura
do cheque, na hora da venda, para uma pes-
soa que nâo conhecia. Seria muita ingenuida-
de acreditar simplesmente nisso. Outro deta-
lhe em relaçào ao cheque roubado: Quem
estava com o cheque? Será que era mesmo
Watters? Vou solicitar todas as informações
sobre esse assalto ao Banorte, saber como o
cheque apareceu. E como é que o comercian-
te, que deve vender muitas máquinas de
datilografar, vai se lembrar de que exatamen-
te aquela que teria sido vendida a Watters
tinha uma falha na letra V?".

O Sr Raul Gudolle também lembrou que a
Polícia Federal apreendeu duas máquinas na
casa de Watters, que nâo tinham aquela falha
e que a máquina do atentado náo foi encon-
trada até agora.

Sem falar na questão do diário de Watters,
no qual não existe registro nos dias dos aten-
tados. Mas o que isso significa, além de que
ele não registrou nada? Isso não prova nada
contra Watters — salientou.

Suspeição

Inexistente

O depoimento de Raimundo Carneiro da
Silva Araújo, que se disse colaborador dos
órgãos de segurança e acusou Watters, é, para
o Sr Raul Gudolle, "um dos fios da meada que
começam a mostrar que existe uma trama
tentando inculpar Watters e que sua prisão
teve objetivos meramente políticos. Raimun-
dinho disse que vigiavam Ronald desde ju-
nho, por acharem que ele fazia parte de uma
conspiração da direita radical contra o Presi-
dente Figueiredo. Ê esse o motivo de todo o
inquérito. Queriam prendè-lo para confessar
uma conspiração que inexiste. O Governo
está vendo fantasmas, pois os grandes conspi-
radores contra ele sào a inflação, o custo de
vida e a corrupção".

Lembrou, também, declarações de Rai-
mundo, de que foi ele quem apresentou o
delegado da Polícia Federal José Armando
Costa, presidente do inquérito, a Watters, no
Bar Gouveia.

Portanto, a Polícia o estava vigiando antes
sob a suspeita de conspiração. E tentaram
durante dois meses, com Watters preso, ar-

Depois de observar que Watters está me-
lhor no Instituto Penal Ari Franco do que na
Polícia Federal, pois, "na polícia, colocaram
microfones na cela", o Sr Raul Gudolle estuda
se levanta a suspeição do auditor-militar Hei-
mo Sussekind, por sua fundamentação ao
decretar a prisão preventiva de Ronald:

— O Juiz Helmo Sussekind considerou no
seu despacho que "a periculosidade emerge
da própria imputaçáo da prática de ato de
terrorismo" e, com isso, o auditor admite que
o indiciado é o autor dos atentados; logo, está
prejulgando. O auditor relaciona, ao lado dos
atentados à OAB, à Câmara Municipal e à
Sunab, o caso do atentado ao jornal Tribuna
Operária, no dia 27 de agosto, em que diz
textualmente que teve diferenças no modus-
operandi e que teria outra autoria "que náo a
do indiciado neste inquérito. Portanto, o Juiz
Sussekind está prejulgando novamente, con-
tra Watters. Nos considerando, o juiz cita a
máquina de datilografar Rémington, que
nunca foi localizada, e o processo a que Wat-
ters respondeu, contra uma exposição soviéti-
ca, em 1962, no qual o Supremo Tribunal
Federal o absolveu por unanimidade".

Portanto, segundo o Sr Raul Gudolle, nào
existe periculosidade em Watters. que tem
residência fixa e endereço conhecido, o que é
um dos itens obrigatórios no Artigo 257 do
Código Penal Militar para que seja decretada
a prisáo preventiva. Também nào existem
indícios suficientes da autoria. Ele acredita
que o autor do atentado à OAB tenha sido,
pela técnica usada, uma pessoa que freqüen-
tou o Instituto 631, uma academia de subver-
sào e terrorismo, existente em diversos pon-
tos da Uniào Soviética.

Juiz acha sinal de indecisão
"O advogado tem o direito de tentar qual-

quer coisa em favor de seu cliente" — disse,
ontem, o auditor militar Helmo Sussekind, ao
tomar conhecimento de que o criminalista
Raul Gudolle, defensor de Ronald Watters,
pretende a levantar a suspeiçào dele, devido
ao despacho em que deferiu a prisáo preventi-
va do acusado dos atentados a bomba à OAB
e à Câmara dos Vereadores.

Segundo o auditor, a pretensão do advoga-
do de Ronald é um sinal de indecisão com
relação às medidas que ele pretende tomar
em favor do seu cliente, uma vez que o Sr
Raul Gudolle, anteriormente, falava em impe-

trar habeas corpus para libertar o acusado
dos atentados.

O auditor militar Helmo Sussekind estra-
nhou a atitude do advogado Raul Gudolle, ao
afirmar que, no despacho que ele deferiu o
pedido de prisáo preventiva, tinha prejulgado
Ronald Watters.

Segundo o Sr Helmo Sussekind, não exis-
te, no momento, fundamento jurídico para
um pedido de suspeiçào do auditor militar. A
medida cabível, na atual fase, que o advogado
Gudolle poderá tomar em favor de cliente, é
impetrar um habeas corpus, "pois esse é o
melhor remédio".

Rado
O primeiro relógio à provado Tempo,

A Citizen do Brasil está trazendo da
Suíça os relógios Rado. Uma das poucas

coisas neste mundo que não envelhecem com o Tempo.
Porque seu estilo é clássico. Porque é leito de um metal duríssimo
e cristal de safira que são totalmente à prova de riscos.
Rado nunca perde o brilho, mantendo sempre a aparência

de novo, não importando o Tempo de úso.
Para você ter um Rado, basta apenas

ser elegante.
E dar muito valor TI f\ T"| f|ao seu Tempo. m\ÁrXMJ U
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Representante exclutíTO • Citizen do Biasil Ind Com. Imp Exp Ltda • Rua Marquês de Itu. 579. 5? and ¦ Tel 2234622 • Sâo Paulo •
Aiíistêncla técnica ¦ Serviciüzen Ass. Técnica e Com. de Peças paia Relógios Ltda • Rua Marquês de Itu. 579 • Térreo • Tels 222-9372
e220-3029-Sào Paulo

Distribuidores*
Bio de Janeiro
Globel Com Imp Exp Ltda •
Praça Olavo Bilac. 28. s/501 ¦
tel 224-6810
São Paulo
Maxclock Distribuidora de
Relógios Ltda ¦ Praça Joâo
Mendes. 182. 3= andar • Tels-
3400116320770

Porto Aleaie
Sorcol Soe Rep e Com Ltda •
Rua dos Andradas. 1270. q 91 •
Tel2575O0
Curitiba
Bamblu Rep Com Ltda ¦ Rua
Mal Floriano Peixoto. 50. 3o
andar, cj 302 • Tel 222 9983

Belo Horizonte
Abram Kacowicz • Rua Tupi-
nambâs 3ôO. q MOI Tel
222-8896
Salvador
Rios St Tiece Lida - Ladeira da
Praça 9. l|s 5/6/7 ¦ Tel 241-51»

- Rua 7 de Selem-¦ Tel 222 5£Sê

Recua
Lisrnar Lida -
bre 328 a "
Fortaleza
Fiora Importadora Ltda ¦ Rua
Baião do Rio Branco. 1071 sa-
!aI22 Tel 23i 6584

Procurador diz que culpa é clara
Porto Alegre — Depois de frisar existirem"insofismáveis indícios de autoria" e que as

periejas "comprovam cabalmente a materiali-
dade dos delitos", o Procurador militar Ronal-
do Petis Fernandes justificou seu pedido de
prisão preventiva de Ronald Watters como a
resposta contundente do Judiciário à comuni-
dade nacional, que reclama, "num gesto de
amor próprio ferido, a apuração com rigor da
autoria desses bárbaros crimes".

No seu pedido, de seis folhas, deferido pelo
Auditor Militar Helmo Sussekind. o Sr Ronaldo
Fernandes classificou Watters como um ele-
mento "frio, calculista, de alta periculosidade,
de esperteza fora do comum", e disse que o
objetivo maior dos atentados, dos quais Wat-
ters realmente participou, foi o de"tumultuar e
prejudicar o processo de abertura e. sem dúvi-
da, prejudicar a sistemática de politica adotada
pelo Governo".

Relatório
Após elogiar "o elaborado e excepcional

relatório" do delegado da Polícia Federal José
Armando Costa, o Procurador militar da 2a
Auditoria do Exército do Rio de Janeiro solici-
tou a prisão preventiva de Watters com base
nos Artigos 254, letras A e B, e 255. letras A, B e
C, do Código de Processo Penal Militar, já que o
réu está incurso no Artigo 26, parágrafo único,
da Lei n° 6 620/78. O enquadramento de Wat-
ters, segundo o Sr Ronaldo Fernandes, se deve:

"D Os atentados terroristas constituem cri-
me contra a humanidade. Seu autor ou autores
não visam determinada pessoa. Suas vítimas
podem ser crianças indefesas como qualquer
outro ser humano. O fato de que, aqui no Brasil,
ter vitimado pessoas adultas, escapa aos inte-
resses do autor ou autores de tão bárbaro
procedimento. O objetivo maior é o de tumul-
tuar e prejudicar o processo de abertura e, sem
dúvida, prejudicar a sistemática de políticaadotada pelo Governo.

2) Ressalte-se que a prova material desses
crimes acha-se mais do que evidenciada e fo-
ram, exaustivamente, trazidas aos autos, cons-
tando das folhas anteriormente mencionadas.
Outrossim, os indícios da autoria são mais do
que evidentes".

Indícios
No seu relatório pedindo a prisão preventiva

de Watters o procurador militar também rela-
cionou os indícios:"A) Por uma dessas questões que fazem
Deus brasileiro, uma das cartas-bomba, dirigi-
da à Sunab, deixou de explodir, evidentemente
por razões alheias à vontade de seus agentes.

B) Verificada a identidade do material em-
pregado entre esse e os demais atentados, pas-sou a policia ao exame acurado da referida
carta.

C) Chegou-se, finalmente, à conclusão de

que essa teria sido datilografada numa máqui-
na Rémington.

D) Passou, então, a Polícia Federal, a pes-
quisar centenas de casas que comerciam tal
tipo de mercadoria, logrando chegar ao comer-
ciante Joáo Ferreira de Lima. o qual terminou
por reconhecer o indiciado Ronald como ele-
mento que havia adquirido uma máquina de
datilografar. Posteriormente, foi efetuada bus-
ca em casa de Ronald, porém lá nào foi encon-
trada a referida máquina e, sim, duas outras, de
marcas diferentes da procurada.

Fi O indiciado negou-se a informar o destino
da máquina por ele adquirida de João Ferreira
de Lima. a quem. por sinal, pagou com cheque
furtado, cuja pericia revelou náo ter sido preen-
chido por ele. o que leva a crer que haja
pluralidade de autores. Outrossim, revela acen-
tuar que. na casa do indiciado, foi apreendido o
diãrio. O dia que procedeu aos atentados foi o
mesmo em que as cartas foram colocadas no
correio".

O álibi
O procurador acentuou a questáo do diário

de Watters e estranhou que ele. sendo meticulo-
sissimo em suas anotações diárias, justamente
nesse dia, escreveu "não saí de casa. pois fiquei
para limpar a casa, lavar a roupa e colocar
meus papéis em ordem". Acrescentou o
procurador:— O que impressiona, desde logo. é que, na
casa do indiciado, foi apreendida uma folha de
papel, onde fez anotações como teria passado
do dia 26 de agosto de 1980, numa clara de-
monstraçào de que estaria fazendo um rascu-
nho de um verdadeiro álibi que, para sua infeli-
cidade, nâo deu certo".

Observou o procurador militar que "contun-
dente é o fato de que Ronald, sem saber que a
Polícia Federal lograria apreender a folha, te-
nha declarado enfaticamente que não fizera
qualquer anotação em papel apartado sobre
suas atividades naquele dia, véspera do fatídico
dia 27 de agosto. Aliás, o indiciado, de alta
periculosidade e de uma esperteza fota do co-
mum, já sentia a polícia em suas pegadas".

Isso. porque, segundo o Sr Ronaldo Fernan-
des. Watters escrevera, na folha solta, o nome
do delegado José Armando Costa. Afirmou
ainda que ao depor, Watters "mentiu, como
aliás sempre mentira, ao dizer como foi apre-
sentado ao referido delegado". Lembrou queWatters foi processado pela explosão de bomba
na exposição soviética, em Sào Cristóvão, em
1962, e que, após sua absolvição, "passou a
jactar-se de tal proeza".

Justificativa
Para o procurador militar, o reclamo da

naçào de apuração com rigor desses crimes
justificaria, por si só, a decretação da prisáo
preventiva do acusado.

Preso passou o dia sem visitas
Ninguém apareceu para ver Ronald James

Watters, apontado como responsável pelos
atentados a bomba à OAB e à Câmara dos
Vereadores, embora no Instituto Penal Ari
Franco, na Água Santa, fosse dia de visita de
Natal aos presos da galeria D, onde fica sua
cela. Além disso, nos oito primeiros dias de
intemamento, é dispensado o cartão de identi-
ficaçào.

Segundo o chefe do Serviço de Segurança do
presidio, Capitão Patrício, Ronald Watters per-
manece, desde quinta-feira, quando foi transfe-
rido da Polícia Federal, em um dos cantos da
cela, quase sempre quieto. Recusa-se sempre a

receber jornalistas, afirmando que é um direito
seu.

Segundo o Capitáo Patrício. Watters de-
monstra revolta por estar preso. Consida-se um
iAJustiçado e declara que é inocente. Esse esta-
do de espírito, segundo o oficial, pode ser obser-
vado sempre que se manifesta sobre a causa de
sua prisão.

De acordo com o escalonamento de visitas
aos presos do Instituto Penal Ari Franco, no
sábado próximo ele poderá receber seus paren-
tes, mas, já entáo, eles teráo de providenciar
cartào de identificação. O seu advogado, po-
rém, poderá visitá-lo, sempre que preciso.

Locomotiva
anda 4 km sem
maquinista

Belo Horizonte — A máquina
diesel WKB-53. da Rede Ferro-
viária Federal, a 100 quilome-
tros horários, percorreu ontem,
desgovernada, quatro quilome-
tros de linhas no Centro desta
capital, tombando na passa-
gem de nível da Rua Curitiba.
Ela recebeu uma batida de ou-
tra composição, na Estaçáo do
Calafate, e seu único ocupante
se machucou ao saltar da ma-
quina desgovernada.

O acidente começou às 15h
quando o trem WVB-54, condu-
zido pelo maquinista Plácido
Moreira, avançou uma chave
contrária e bateu, numa veloci-
dade de 60 quilômetros, na ou-
tra máquina parada, com três
vagões, pesando 130 toneladas.

DESGOVERNADO

Após a colisão, o auxiliar de
maquinista Antônio Jorge sal-
tou da máquina WKB-53, quecomeçava a correr declive abai-
xo, sofrendo ferimentos leves
num joelho e no rosto. A com-
posiçáo. desgovernada, foi au-
mentando de velocidade ate a
passagem de nivel da Rua Curi-
tiba, uma das mais movimenta-
das do Centro, quando descar-
rilhou numa curva, próxima da
estação principal da capital mi-
neira.

Mesmo descarrilhado e tom-
bado, o trem percorreu ainda
uns 20 metros, mas náo danifi-
cou os trilhos. Arrebentou a
mangueira do freio e soltou os
vagões vazios, transportadores
de óleo diesel e gasolina, que
náo chegaram a tombar e foram
parados, 500 metros à frente
pelos freios acionados automa-
ticamente.

O tráfego ferroviário entre
Belo Horizonte, Rio de Janeiro
e Triângulo Mineiro ficou inter-
rompido desde às 15h. A grande
preocupação do superintenden-
te da RFF em Minas, Coronel
Júlio Ribeiro Gontijo, era de
conseguir remover a locomoti-
va o mais rápido possível, para
permitir a passagem do Vera
Cruz, que sairia da estação de
Belo Horizonte às 20h 15m para
o Rio, com todas as passagens
vendidas.

O maquinista Plácido Morei-
ra explicou que estava desvian-
do os vagões da Unha Interna
da estação e não viu o trem
parado. Ele tinha forte cheiro
de bebida.

Apresentamos
a nova forma

mercado
nanceiro.ámm

Está surgindo a empresa de
quatro latios: a Losango. Unia
financeira independente, uma distri-
buidora de titulos e valores mobiliários
e duas outras empresas que agilizam as
operações dc tono o grupo: uma adminis-
trando os serviços, outra processando dados.

A Losango está nascendo agora.
Mas nenlium deseus quatro lados nasceu ontem.

Eles surgiram em 19ó5, através da Fomento
Nacional, que. por sua vez. a partir dc 19~5 come-
çou a operarem joint venture com um conglome-
rado econômico internacional: o Grupo Renault

Resultado da ampliação dos investimentos
desse grupo no Brasil, a Losango nasce ágil.

tradicional e experiente contando
com a participação de quase S mil

acionistas c ja operando com cerca
de 120 mil clientes.

E todos os lados do mercado vão sair
ganhando com isso.

Os consumidores, o comércio, os investidores
e o pais

Os consumidores porque contam com credito
direto, mais agilizado, o comercio porque vai
se beneficiar desse movimento. Os investidores
por contw com mais uma nova c segura opção.
E o vau vela ampliação do investimento de um
dos maiores complexos econònuco-hnanceiros
do mundo.

LOSANGO S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Associada ao Grupo Renault

Riode laneiro, São Paulo. Brasília. Curitiba, Porto Alegre, Recite. Salvador. Belo Horizonte, Vitória, Campinas.
Santo André, Juiz de Fora. Volta Redonda. Barra Mansa. Governador Valadares.Três Rios, Itajubá,

Sete Lagoas, Montes Claros. Itabira. Contagem.
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Informe JB
Vereda tropical

Com os termômetros registrando a
temperatura de 44 grátis ao sol, ou mais,
o carioca se derrete sobre o asfalto. E
enquanto sua em bicas, pergunta-se co-
mo, nesta mesma cidade, idêntica latitu-
de e longitude, o carioca de outros sécu-
los viva enfarpelado, os homens de casa-
ca, colete e polainas, e as mulheres de
saias compridas e espartilhos.

A iconografia fluminense do século
XIX, por exemplo, registra uma vida ur-
bana que parece retratar urbe do hemis-
ferio Norte, em plena primavera. No pro-
cesso de transformação da cidade biso-
nha de Machado para a dinâmica metrô-
pole de hoje, algo se perdeu; e a tempera-
tura subiu.

a ¦ ¦
Perdeu-se o verde. Ao desenvolver-se,

a cidade foi despojada de milhares de
árvores, que protegiam o homem e ame-
nizavam os rigores do calor. E no lugar
delas, plantou-se asfalto. Hoje existem
largos espaços no Rio, onde não se vê um
pequeno arbusto. Queimam sob o sol in-
clemente; e sua travessia torra o infeliz
peregrino, sem piedade.

A natureza responde assim, com um
castigo, a quem nâo soube entendê-la ou
respeitá-la. Ê pena. Vivemos em cidade
calorosa, e devemos aproveitar toda a
sua luz e calor; mas à sombra, que é
amena e refrescante.

¦ ¦
O espetáculo ardente de que somos ao

mesmo tempo espectadores e vitimas de-
monstra que a omissão e a ação predató-
ria conseguiram fazer do Rio, no verão,
nas áreas distantes da praia, um peque-
no inferno, sujeito a temporais devasta-
dores, que inundam tudo.

Houvesse mais árvores, mais vegeta-
ção, a cidade voltaria a ser o paraíso
tropical, do qual falam os folhetos turis-
ticos.

E ainda há tempo para plantar.

Avanço
O escritor Fernando Gabeira, autor de

best sellers e globe trotter divulgador da
politica do corpo, garante que a cada
verão, no Brasil, há um avanço considera-
vel na condição humana do brasileiro.

Nâo só na condição humana, mas tam-
bém na inflação.

Os números referentes à primeira
quinzena de dezembro já deixaram em
frangalhos a condição humana de vários
cobras da Fundação Getúlio Vargas.

O mesmo
Pergunta de um jovem de 20 anos,

nascido quando o Sr Jânio Quadros ele-
geu-se Presidente da República: terá sido
Jânio um bom Governador, em São
Paulo?

Ate os adversários do politico da vas-
soura respondem afirmativamente. Jânio
foi um bom Governador. E a tal ponto
que transferiu seu prestigio, em 1958, ao
Sr Carvalho Pinto, um técnico improvisa-
do em político, e derrotou o tarimbado
político populista de grande prestigio no
Estado: o Sr Adhemar de Barros.

¦ ¦
Eleito Presidente da República em

1960, mas despreparado para administrar
um país que já então era complexo, e
insatisfeito com a democracia que entáo
se praticava, o Sr Jânio Quadros cometeu
crime imperdoável: renunciou à Presi-
dência. E mergulhou o pais em crise insti-
tucional, da qual até hoje se ressente.

Vinte anos depois — e 18 depois de
amargar uma derrota para o seu tradicio-
nal adversário Adhemar, Jânio prepara-
se para voltar à cena. Mas volta o mesmo.
Dissimulado, diz que não é candidato a
nada.

É candidatíssimo a tudo.
¦ ¦

Monta no primeiro burro pedrês que
passar na sua frente.

Sucessão

Já estão em ação todos os dispositivos
possíveis e imagináveis capazes de influir
na sucessão do Ministro Rubem Ludwig,
no Ministério da Educação, em 1982.

Há candidatos de todos os tipos. Em
luta surda, mas tão violenta quanto briga
de foice, no escuro.

Alta temperatura
O Opera I náo é o único poeira sem

refrigeração da praia de Botafogo.
O Opera II, o Coral e o Scala também

estào com refrigeração defeituosa.
E nem por isso deixam de cobrar Cr$

120 por ingresso.
Com o calor que está fazendo, uma

sauna a vapor sai mais barato.

Natal
As Igrejas Católica. Evangélica de

Confissão Luterana no Brasil. Metodista
e Episcopal do Brasil, que compõem as
Igrejas Cristas, divulgam hoje, em Porto
Alegre, mensagem de Natal.

Ao contrário do que aconteceu em
anos anteriores, vem chumbo grosso.

¦ ¦
Estarão presentes os presidentes na-

cionais das Igrejas Luterana e Metodista.
Pela Igreja Católica, o Bispo-auxiliar de
Porto Alegre, D Urbano Allgayer.

O Presidente da CNBB, D Ivo Lors-
cheiter, ficará em sua diocese, Santa Ma-
ria, de onde divulgará a mesma men-
sagem.

Não é sério
É do conhecimento de todos que as

ações políticas do Sr Paulo Maluf não se
limitam ao Estado de Sào Paulo.

No momento ele se empenha em aten-
der aos apelos de Deputados federais de
outros Estados, que em 1984 esperam
compor o Colégio Eleitoral que escolherá
o futuro Presidente da República. E des-
loca verbas do orçamento estadual para a
compra de ambulâncias, que atendem
interesses eleitorais do Oiapoque ao
Chui.

¦ ¦
Como até o poderoso Governo de Sào

Paulo não nada em dinheiro, chega um
ponto em que o dinheiro acaba. E foi
preciso que Sr Paulo Maluf realizasse um
acordo com as oposições ao seu Governo
— com a exceção do PTB — para conse-
guir autorização da Assembléia Legislati-
va de obter empréstimo de 200 milhões de
dólares, no exterior. O qual ainda depen-
de do aval do Governo federal.

Maluf garante que o dinheiro é para
atender às necessidades da Fepasa — a
Ferrovia Paulista.

Mas o que se sabe é que em Sào Paulo,
sob a batuta do Sr Maluf, a política
perdeu a necessária dose de seriedade.

Indispensável para quem quer exerce-
Ia na qualidade de estadista.

Trânsito
A agência de publicidade MPM man-

dou editar volume reunindo cartas inédi-
tas de um homem que sofreu e viveu
intensamente sua condição de brasileiro:
Graciliano Ramos.

Sâo 103 cartas, cópias fiéis dos origi-
nais manuscritos, sem cortes, omissões
ou alterações. A edição, extremamente
bem cuidada, é acompanhada de nota de
Helóisa Ramos, sua esposa, e apresenta-
ção de James Amado. Desenhos de Porti-
nari, Arpaud Szenes, Luis Jardim e New-
ton Rezende e caricaturas de Augusto
Rodrigues, Méndez e Alvarus enriquecem
o livro.

Na carta de fevereiro de 1937, a Heloi-
sa, Graciliano refere-se a uma visita que
fez ao Ministério da Educação, onde se
encontrou casualmente com Gustavo Ca-
panema: "... Zélins acha excelente a nos-
sa desorganização, que faz que um sujeito
esteja na Colônia hoje e fale com Minis-
tros amanhã; eu acho ruim a mencionada
desorganização, que pode mandar para a
Colônia o sujeito que falou com o Mi-
nistro..."

Hoje, o trânsito entre a Colônia — a
prisão de onde Graciliano escreveu parte
de suas Memórias do Cárcere — e o
Ministério está bem reduzido. O pais se
organizou.

Ou náo?

Vícios indiretos
Irritado por ter sido chamado um dia

de bionicão, o Senador indireto Murillo
Badaró chegou a propor, no início do seu
mandato no Senado, a renúncia coletiva
de todos os eleitos indiretamente. Com a
prudência que Deus lhe deu e o PSD
ensinou-o a conservar náo se ofereceu
para dar p exemplo e renunciar ao seu. Ao
contrário, preferiu "exorcizar a bionici-
dade".

Em plena campanha pelo Governo de
Minas, a todo lugar que vai faz questão de
se apresentar como o biônico que nâo
teme as urnas. Dependendo da audiência,
ele explica que o senador biônico é até
mais autêntico. E às vezes parece conven-
cer parte do eleitorado.

Não é de estranhar. Afinal, a demago-
gia e a impostura não são vícios exclusi-
vos dos políticos eleitos diretamente.

Biônicos também os tèm.

Lance-livre
Quando não está em atividade oficial,

o Governador Antônio Carlos Magalhães,
da Bahia, sai na direção do próprio carro.
Ontem, em Salvador, ele teve o desprazer
de encontrar-se com dois carros chapas-
brancas, transportando pessoas náo ofi-
ciais em atividades extra-oficiais. Obri-
gou-os a parar e enviou-os de volta à
garagem, de onde nâo deveriam ter saído.

Para o Deputado Doutel de Andrade,
um dos principais articuladores do PDT,
o Presidente Figueiredo "continua exer-
citando o discurso da abertura; mas, na
realidade, o pacto do poder se tornou
mais estreito e menos democrático".
Doutel considera que este estreitamento
constitui um perigo.

Nos meios acadêmicos afirma-se que o
Sr Eduardo Portella será eleito para a
vaga do escritor Octavio de Faria. O que
se pergunta é se o Presidente Figueiredo,
convidado, comparecerá à cerimônia de
posse. A escritora e embaixatriz Dinah
Silveira de Queiroz, eleita para a vaga do
jurista Pontes de Miranda, faz questáo de
contar com a presença do Presidente, na
noite em que se tornar imortal.

O Sr Alceu Collares, lider do PDT na
Câmara, condenou, em Porto Alegre, os
que náo se interessam pela união das
Oposições. Quando o Sr Leonel Brizola
foi insistentemente convidado a ingres-
sar no MDB, negou-se a fazè-lo. Na época,
o Sr Collares falava em caminhos pró-
prios do trabalhismo. Agora, arrependi-

do, clama no deserto pela desunião. É
castigo.

Terminaram os jantares em Brasília.
Começam os almoços no Rio.

Uma firma britânica que produz cha-
pas de aço estanhadas eletroliticamente,
para conter combustível, viu repentina-
mente subir a demanda do seu produto.
Os fabricantes de carros a álcool, no
Brasil, estáo interessados na chapa, que
pode resistir à capacidade de corrosão
do combustível com base no etanol e é
ideal para tanques de combustível.

No rol das loucuras do verão: ultrapas-
sar cortando, em ziguezague, em pleno
Túnel Rebouças. Esta prática é comum,
especialmente entre carros que levam em
seu interior jovens que vêm da praia. O
ziguezague dentro do túnel é uma infra-
ção das leis do transito. Mas no Rio, é
como se não fosse — e tudo fica na
mesma.

Os movimentos grevistas e a repres-
sáo política dos anos 63/64 no Porto de
Santos são o tema do romance Os Vira-
Latas da Madrugada do escritor Adelto
Gonçalves, que a José Olympio lança no
começo de 81. Um dos vencedores do
Prêmio José Lins do Rego de 1980, insti-
tuido pela própria editora, o livro revela
o mundo mítico da noite do cais de
Santos.

Como se vè. a crise do PDS do Pará
nào era tâo grave assim. Dependia ape-
nas da injeção de recursos para ser resol-
vida.

Eliseu e Delfim acertam Obras
participação do Governo reforçam
nas obras do metrô do Rio pontes

Brasília — O Ministro dos Transportes, Eliseu
Resende, acerta hoje com o Ministro do Planejamento.
Delfim Netto, o esquema da participação financeira do
Governo federal no metrô do Rio de Janeiro em 1981.
Em princípio, a União deverá investir Cr$ 9 bilhões 500
milhões exclusivamente em obras civis e aquisição de
equipamentos, contra os Cr$ 3 bilhões 16 milhões
aplicados este ano.

Amanhã, o Ministro Eliseu Resende, acompanhado
do Governador Chagas Freitas, inspecionará as obras
de urbanização do metrô, etapa de serviço que vem
merecendo atenção especial do Ministério dos Trans-
portes e da Companhia do Metropolitano do Rio de
Janeiro. O Ministro e sua comitiva deverão percorrer
algumas estações do metrô, já em operação.

to operacional do metrô, "pois
a responsabilidade do Ministé-
rio dos Transportes — de açor-
do com assessores do Ministro
Eliseu Resende — é apenas nos
investimentos para obras civis
e aquisição de equipamentos".

Após o reinicio das obras do
metrô, em março deste ano, a.
Companhia do Metropolitano
do Rio de Janeiro, em expe-
diente ao secretário de Ativida-
des Especiais do Ministério dos
Transportes, Cloraldino Soa-
res Severo, destacou, entre ou-
trás, as seguintes realizações
em 1980:

— Retomada geral das obras
civis em toda a extensão da
linha básica; abertura ao públi-co das estações Uruguaiana e
Estácio, estendendo-se a opera-

RECURSOS

Garantindo que a rede básica
do metrô carioca — com 37 qui-
lómetros — estará concluída e
em operação nos meados de
1982, o Ministro dos Transpor-
tes explicou que a participação
financeira do Governo federal
nesse projeto, no próximo ano,
será consubstanciada nas se-
guintes fontes de recursos: Cr$
5 bilhões do orçamento da
Uniáo; CrS 1 bilháo 500 milhões
do Programa de Mobilização
Energética (PMEl; parcelas cor-
respondentes à Uniào e ao Es-
tado do Rio de Janeiro; e Cr$ 3
bilhões de empréstimos do
BNDE, Caixa Econômica Fede-
ral e outras entidades financei-
ras nacionais.

Com relação aos encargos da
divida externa do metrô, situa-
da em tomo de 850 milhões de
dólares (Cr$ 55 bilhões 250 mi-
ihões), o Estado do Rio de Ja-
neiro deverá acertar com os Mi-
nistérios do Planejamento e da
Fazenda o esquema de paga-
mento. Caberá também ao Go-
vemo carioca garantir os recur-
sos para o atendimento do eus-

ção comercial ao trecho Está-
cio-Glória; conclusão da obra
bruta da estação do Largo do
Machado, com exceção dos bio-
cos 59, 60 e 61; conclusão das
obras das estações Botafogo e
Estácio e conclusão da reurba-
nizaçáo das áreas adjacentes à
estação do Estácio, da Praça
Paris, do Largo do Machado.

Metrô reurbaniza mas
obra fica inacabada

O metrô entrega amanhã as
últimas obras de reurbanizacáo
no Catete, Largo da Carioca,
Praça da Bandeira e Tijuca. O
modelo é multo simples, um
reflexo das dificuldades finan-
ceiras da empresa: as calçadas
de cimento irregular, o paisa-
gismo pobre e o asfaltamento
ruim dão a impressão de obra
inacabada.

A reurbanizacáo do Largo da
Carioca (a maior estação do
metrô continuará com as obras
paradas em 19811 desmobiliza-
rá a mais antiga frente de
obras, iniciada há cerca de 10
anos. A Avenida Almirante
Barroso será liberada ao transi-
to com duas pistas, bem como a
Avenida Chile.

FALTA DE VERBAS

Mais do que qualquer projeto
arquitetônico, a falta de verbas
é a melhor explicação para a
qualidade dos acabamentos
que o metrô encontrou para a
reurbanizacáo das áreas afeta-
das pelas obras: a pedra portu-
guesa, os cuidados paisagísti-
cos e a tentativa de reformar as
áreas deterioradas da Cidade
foram abandonadas, e o Rio
perdeu a última chance de res-
gatar um pouco do conforto
perdido pelo crescimento de-
senfreado das últimas décadas.

Amanhã, o Governador Cha-
gas Freitas, o Secretário de
Transportes e o presidente do
metrô saem novamente às mas
para entregar obras parciais.
Começam a programação às
19h, pelo Catete, por onde já
passaram, este ano, duas vezes,
em reinauguraçóes, e entregam
350 metros de calçadas do lado
esquerdo da rua, entre a inaca-
bada Praça José de Alencar e o
Largo do Machado.

Depois, a comitiva segue para
o Largo da Carioca, onde foram
desmontados os alojamentos, e
entrega as Avenidas Chile e Al-
mirante Barroso ao trânsito. A
praça, propriamente, náo rece-

berá melhoramentos, permane-
cendo com as marcas dos mal-
tratos que a falta de conserva-
çáo do Departamento de Par-
quês e Jardins, que não reco-
nhece a área como reurbaniza-
da, não apagou.

A Praça da Bandeira também
será liberada, devolvendo ao
trânsito o principal eixo de liga-
ção entre as Zonas Norte e Sul.
Contudo, o comércio da área
dificilmente poderá recuperar-
se dos danos dos últimos anos
ainda mais porque a Rua Joa-
quim Palhares permanece in-
terromplda.

Por fim. as autoridades retor-
narão à Rua Conde de Bonfim
para entregar, às 20h30m mais
um trecho, entre as Ruas Dona
Delfina e José Higino, e acio-
nar, pela primeira vez, a nova
iluminação. Em seguida, será
rezada missa na Igreja Nossa
Senhora do Libano.

Com uma programação de
obras que ampliou muito pouco
trecho em funcionamento, o
metrô chega ao fim do ano sem
ter cumprido a promessa de
reurbanizar a cidade: ano que
vem ainda serào feitas obras na
Rua do Catete, onde será cons-
truída uma praça, na Rua Joa-
quim Palhares e nas Praças
Saens Pena e Afonso Pena.
Sem levar em conta que, com
as obras da linha 2 e do pré-
metrô, as Avenidas Suburbana,
Automóvel Club, e a linha ver-
de foram muito danificadas.

Recentemente, o Secretário
de Transportes, Adhyr Velloso,
informou que foi pouco este ano
em função das dívidas que o
metrô tinha com os empreitei-
ros — somente resgatadas,
completamente, há duas sema-
nas. Contudo, o metrô deixa
pronto um longo trecho de li-
nha, de Botafogo ao Maracanã,
e diversas estações, que não
entraram em funcionamento
este ano, conforme estava pre-
visto, porque faltaram recursos
para a instalação de equipa-
mentos.

A Secretaria Municipal de
Obras iniciou o reforço da laje
da ponte sobre o canal da Rua
Francisco Eugênio, no trecho
entre as Ruas Sào Cristóvão e
Ceará, bem como de três pontessobre o Canal do Mangue, dani-
ficadas em suas estruturas pelaaçáo agressiva do meio-ambien-
te ou devido a vibrações provo-cadas pela passagem de vei-
culos.

Os serviços seráo executados
em 180 dias, e, quando forem
realizados na ponte sobre o ca-¦ nal da Rua Francisco Eugênio,
a pista à direita da rua será
fechada ao tráfego, que passaráa ser feito pela pista esquerda.
O reforço, contra as vibrações
exageradas, será feito com uma
sobrelaie de concreto armado,
em todo o comprimento da
ponte.

A recuperação das pontes so-
bre o Canal do Mangue, segun-
do revelou a Secretaria Munici-
pai de Obras, custará cerca de
Crt 14 milhões. Serào feitas
obras nas pontes sobre a Aveni-
da Francisco Bicalho, em frente
à pista da direita da Rua Fran-
cisco Eugênio (antiga saída do
canal), com 24 metros; sobre a
Avenida Francisco Bicalho, en-
tre a Estação Baráo de Mauá e
Francisco Eugênio, com dois
metros de largura; e sobre o
Canal do Mangue — também
conhecida como Viaduto dos
Marinheiros — ao lado dos via-
dutos do metrô e da Rede Fer-
roviária Federal.

Todas as estruturas a serem
recuperadas agora evidenciam
danos generalizados, decorren-
tes da ação agressiva do meio-
ambiente, responsável pela oxi-
daçáo da ferragem dos perfis
metálicos e da armação, além
de outros danos que contri-
buem para a aceleração do pro-
cesso de degradação. Entre os
serviços a serem realizados, in-
cluem-se a aplicação de concre-
to projetado nos locais danifi-
cados e colocação de malha me-
tálica e chapas de ferro, além
da substituição dos perfis des-
truídos.

Sobradinho
terá vazão
aumentada

Salvador — Exatamente no
dia de Natal a vazão da barra-
gem de Sobradinho, localizada
um pouco acima das cidades de
Juazeiro (BA) e Petrolina (PEi,
será aumentada para 6 mil me-
tros cúbicos por segundo, como
forma de evitar que muitas ci-
dades ribeirinhas da Bahia ve-
nham a ser atingidas pelas en-
chentes deste ano do Rio São
Francisco, que já está com ní-
vel superior ao normal em tre-
chos como Barra, Bom Jesus da
Lapa e Xique-Xique.

A Diretoria de Operações da
Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (Chesf) tomou esta
decisáo de antecipar o aumento
da vazáo da barragem de So-
bradinho porque no periodo
das enchentes do início deste
ano ela foi responsabilizada porretardar esta operação e. conse-
qüentemente, provocar a Inun-
daçáo de várias cidades, dei-
xando milhares de pessoas de-
sabrigadas e provocando pre-
juízos incalculáveis aos setores
de produçáo, principalmente o
comércio e a lavoura.

Se por um lado o aumento da
vazáo da barragem de Sobradi-
nho tranqüiliza as populaçõesde cidades que ficam a montan-
te, por outro preocupa morado-
res de cidades a jusante, como
de Juazeiro, onde está sendo
concluído um programa de
construção de canais de desvio
de riachos e de águas pluviais, a
cargo do Ministério do Interior,
através do DNOS.

O Secretário do Trabalho e
Bem-Estar Social da Bahia, Ra-
fael de Oliveira, confessou este
final de semana que o problema
já o preocupa.

Pediatra acha cesariana
uma cirurgia com grandes
riscos para mãe e filho

— A cesariana deve ser considerada uma grandecirurgia e. como tal. um remédio heróico. Além de
inúmeros riscos para a vida da parturiente, o befcè
também sofre, com conseqüências neuromotoras quesó o futuro revelará.

A advertência é do médico Waldemar Weller. autor
de mais de 300 trabalhos publicados, entre os quais o
livro A Saúde da Criança. Com 22 anos de atuação
como pediatra, o Dr Waldemar Weller está apreensivo
com o exagero e a rotinizaçáo dos partos cesáreos no
Brasil. Atualmente, nas grandes cidades brasileiras, a
taxa de cesarianas nas maternidades particulares beira
os 807c. A Organização Mundial de Saúde preconizacomo taxa ideal de cesarianas de 3<?r a 4% do tal dos
partos.
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COMPLICAÇÕES
A cesariana apresenta ris-

cos como unia operação de reti-
rada da vesícula biliar ou de
cálculo renal, por exemplo. Nin-
guém. em sã consciência, dei-
xaria abrir sua barriga se isto
não fosse absolutamente neces-
sário.

Para o Dr Waldemar Weller. a
mulher grávida deve conscien-
tizar-se de que o parto normal ê
parto normal e a cesariana, um
parto contra a natureza, cirúr-
gico. Mais da metade das ope-
radas de cesariana sâo acometi-
das de uma ou de várias destas
complicações: risco anestésico.
hemorragias, distensão abdo-
minai, desconforto fisico, febre,
aderência nos órgáos abdomi-
nais, abscesso da parede abdo-
minai.

O número de partos cesaria-
nos aumentou de tal modo que
em muitas maternidades as sa-
las de parto natural estáo prati-
camente desativadas, e, como o
parto normal passou a ser exce-
ção. chega-se ao ponto em que
muitos jovens obstetras náo te-
ráo prática em conduzir um
parto normal.

O feijáo com arroz da obs-
tetricia cede lugar à sofistica-
ção inútil e nociva.

Muitas mulheres preferem ter
filhos por parto cesáreo, com
medo das dores do parto, "de
ficar estragada" ou ate como
forma de auto-afirmação, fazen-
do valer um direito feminista,
algo como "nosso corpo nos
pertence". Mas para o Dr Wal-

demar Weller. ninguém tem o
direito de pór em risco a vida ou
a integridade fisica e mental de
outro indivíduo, no caso, seu
próprio fllho.

— O que falta a essas mulhe-
res. que exigem cesariana ou a
aceitam sem questiona-la com
seu medico, sáo informações so-
bre o parto normal, sobre o par-
to operatório e suas consequên-
cias. como os possíveis traumas
e problemas neuromotores pa-
ra o bebê.

O neném nascido de uma ce-
sariana com hora marcada po-
de ser comparado, muitas ve-
zes, a um fruto verde retirado
de uma árvore, que. para ama-
durecer. deve ser levado à estu-
fa. o equivalente à incubadora.
Entre as deficiências que uma
criança prematura apresenta,
está a dificuldade de respirar
normalmente, o que não raro
causa graves problemas de oxl-
genação das células orgânicas e
pode originar sérias lesões cere-
brais.

Estatísticas indicam que esta
deficiência de oxigênio é causa
direta ou secundária de cerca
de 20ri dos casos de deficiência
mental. Uma criança nascida
em condições anormais tem 15
vezes mais probabilidades de
ser retardada mental do queoutra que nasça em condições
naturais. E, no futuro, pode ser
portadora de dlsfunçáo cere-
bral minima, dificuldades dé
aprendizado, de concentração,
comportamento agitado, epl-
lepsia.

Pacientes e ex-pacientes
psiquiátricos se unem
para fiscalizar hospitais

Belo Horizonte — Com o apoio de sete entidades
representativas da área de saúde, foi fundada durante a
I Jornada Mineira de Saúde Mental, realizada sábado
em Belo Horizonte em homenagem ao psiquiatra italia-
no Franco Basaglia, uma associação de pacientes e ex-
pacientes psiquiátricos, que a partir de janeiro estará
trabalhando na denúncia das condições sub-humanas
sob as quais vivem os doentes mentais nos hospitais
psiquiátricos.

A associação pretende criar alternativas comunitá-
rias junto aos centros de saúde, "onde o doente mental
possa ser assistido na comunidade e nâo excluído da
sociedade". A idéia foi lançada pela professora de artes
práticas da Escola Isaura Santos, no Barbeiro (bairro
industrial de Belo Horizonte), Dona Maria José da
Silva, 42 anos, que depois de um tratamento intensivo
nos hospitais, onde diz ter sofrido muito, passou a se
dedicar aos estudos de psicologia.
MELHORES CONDIÇÕES

A nova associação de pacien-
tes e ex-pacientes, em trabalho
corjunto com a Associação Mi-
neira de Psiquiatria e Saúde
Mental. Sindicato dos Médicos,
Conselho Regional e Sindicato
dos Assistentes de Enferma-
gem. espera aglutinar os traba-
lhadores na área de saúde men-
tal. para com eles pressionar as
instituições a oferecerem me-

lhores condições aos internos e
respeitarem os direitos hum»-
nos do doente mental.

Em conjunto com a Frente
dos Direitos Humanos do.
Doente Mental, de Sâo Paulo, a
associação promete encaml-
nhar "as denúncias de barbaris-
mos existentes nos hospitais
psiquiátricos brasileiros as au-
toridades nacionais e interna-
cionais".

Leucemia na medula ainda
não tem cura mas 50% da
linfática já têm remédio

Não existe ainda um remédio eficaz para a leuce-
mia que tem sua origem na medula óssea, mas para as
pessoas que sofrem de leucemia linfática, quando a
doença é detectada nos primeiros anos de vida, a cura
já pode ser conseguida em 50% dos casos, informou
ontem o professor Jean Bernard, fundador do Serviço
das Doenças do Sangue do Hospital Sáo Luis, em Paris.

A cura da leucemia com origem linfática se obtém
graças a um tratamento feito durante quatro anos em
regime quase só ambulatorial e que consiste básica-
mente na ingestão de drogas — praticamente o mesmo
método usado no Brasil, segundo o chefe de Hematolo-
gia do Hospital dos Servidores do Estado, professor
Halley Pacheco de Oliveira.
SEMPRE APRENDENDO

O professor Jean Bernard —
autor de numerosos artigos so-
bre hematologia e livros cienti-
fleos, bem como do best-seller
A Grandeza e Decadência da
Medicina, além de ter descrito,
em poesia, sua experiência de
exilado quando, membro da
Resistência Francesa, foi de-
portado para campos de con-
centração na Alemanha — este-
ve ontem no Hospital dos Servi-
dores, no auditório do Centro
de Aperfeiçoamento e Especia-
lizaçáo Médica. Lá, falou para
um grupo de professores de he-
matologia e médicos cientistas
(entre os quais se destacava o
professor Carlos Chagas Filhoi
respondendo, durante quase
duas horas e meia, a várias
questões sobre casos clínicos
ligados à especialidade

O encontro não ficou limitado
porém a exposições teóricas.
Conduzida pelos pais, uma me-
nina de dois anos que apenas

com um mês de idade apresen-
tou sintomas da Letterer-Siwe
• modalidade rara da leucemia
que caracteriza externamente
por lesões na pelei foi levada
diante do cientista francês
i considerado um dos maiores
hematologistas do mundo por
uma médica do HSE, a Dra.
Lieselotte Laun.

A médica contou ter cuidado
da criança, agora Já pratica-
mente fora de perigo, seguindo
sempre as orientações do pro-
fessor Bernard. O Dr Bernard,
que entende embora nâo fale o
português, ouviu atentamente
e observou por alguns instantes
uma pequena mancha que no
último mès apareceu no peito
da criança, manifestando-se sa-
tisfeito e recomendando que a
equipe médica continue com o
tratamento aplicado até agora.
Terminou com uma confissão
de humildade e certeza na vi-
tória:

— Eu também estou apren-
dendo.

ESCOLA EM FASE
DE DESENVOLVIMENTO

Procura local para instalar seus cursos que funcionam
principalmente á noite Daremos preferência a institui-
ção de ensmo ou coieg>o já em funcionamento (Centro
ou Zona Suli para aijguel. convênio ou eventual
compra. Cartas para a portaria deste Jornal sob o
número 973832. (P
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Argentinos
querem paz
com Chile

Buenos Aires — Um grupo de
personalidades argentinas
exortou ontem ao Governo de
seu pais a acatar a proposta do
Papa Joâo Paulo n para solu-
cionar os litígios de fronteira na
zona do Canal de Beagle.

A Junta Militar deverá reexa-
minar amanhã a resposta a ser
encaminhada ao Papa, da qual,
segundo informações oficiosas,
será portador Guillermo Mon-
cayo, chefe da delegação argen-
tina que participa dos traba-
lhos de mediação.

GRAVE PERIGO

A exortação ao Governo ar-
gentino, assinada entre outros
por Jorge Luis Borges, Bemar-
do Canal Feljo, Ernesto Sábato
e Alberto Constantini, é uma
reafirmação da declaração eml-
tida em maio último.

O conflito com o Chile, "em
nossa opinião, está de novo
atingindo a um ponto de grave
perigo", afirmam os signatá-
rios, recordando uma declara-
ção dos episcopados dos dois
países, empenhados em encon-
trar uma solução pacífica."Nenhum dos signatários su-
gere declinar a dignidade do
país, com o flm único de evitar
uma guerra. Nenhum dos signa-
tários pede uma paz ao preço
da desonra. Pelo contrário, de-
mandam aos Governos das
duas nações que escutem res-
peitosamente o conselho ponti-
ficio, pois não se poderá sequer
imaginar que essa palavra ve-
nha ferir a honra, o decoro e a
justiça de duas nações que, por
acréscimo, reconhecem suas
raízes cristãs".

Acrescenta o documento que"não apenas nossa honra estará
assim a salvo, mas somente as-
sim poderá estar, já que seria
uma autêntica desonra fazer
caso omisso da mais alta auto-
ridade moral do mundo
cristão".

Junta examina
caso da viúva

Rosental Calmon Alves
Correi pondentt

Buenos Aires — A situação
da ex-Presidenta Maria Esteia
Martinez de Perón começou a
ser examinada esta semana pe-
Ia Junta Militar que governa o
país e fontes do Partido Justi-
cialista (peronista) acreditam
que ela será libertada em mar-
ço, quando completará cinco
anos de prisão, sem que até
agora tenha sido condenada em
nenhum processo judicial.

Os militantes peronistas es-
táo convencidos de que o próxi-
mo Presidente, General Rober-
to Eduardo Viola, tomará posse
no dia 29 de março, quando já
esteja pelo menos delineada
uma solução para o caso da ex-
Presidenta. Acreditam ainda
que essa solução será adotada"sob um marco jurídico", com
uma decisão da Justiça sobre
os quatro processos pendentes
contra Isabelita.

OS PROCESSOS

O Govemo militar argentino
vem insistindo invariavelmente
que o caso da viúva de Perón é
estritamente judicial e que ela
náo pode ser considerada uma
presa política. No entanto, ela
foi incluída no Ato Institucio-
nal de 18 de junho de 1976,
juntamente com outros políti-
cos punidos como responsáveis
por "ocasionar prejuízos aos su-
periores interesses da naçáo".

Em sua última reuniáo, na
sexta-feira, a Junta Militar ana-
Usou a situaçáo das pessoas in-
cluldas no Ato Institucional,
entre as quais Maria Esteia de
Perón. Para que seu caso se
restrita, realmente, ao marco
jurídico, ela deverá ser excluída
dessa lista nas próximas se-
manas.

Os advogados da ex-
Presidenta se estão preparando
para intensificar, então, seu tra-
balho junto aos tribunais para
que haja uma decisão sobre os
processos movidos pelo Estado
contra a sua cliente. Como Isa-
belita completará cinco anos de
prisão, um dos argumentos da
defesa será o de que em nenhu-
ma das acusações há pena que
supere esse período de deten-
çâo já cumprido.

Esse argumento, entretanto,
Já foi rejeitado por um juiz fede-
ral, em março do ano passado,
depois que a ex-Presidenta foi
absolvida no quinto processo
que se havia movido contra ela:
era acusada de se utilizar do
cargo para proveito pessoal
porque num dos seus aniversá-
rios ganhou jóias de presente
da diretoria do Banco da Cida-
de de Buenos Aires.

Os outros processos, amda
pendentes, referem-se a malver-
sação de fundos públicos e ao
caso de um cheque da Cruzada
de Solidariedade Justicialista.

A ex-Presidenta Maria Esteia
de Perón esteve presa inicial-
mente numa base naval no Sul
do país, a 1 mil 100 quilômetros
de Buenos Aires, depois numa
outra base militar mais próxi-
ma e finalmente há dois anos se
encontra na residência compra-
da por seu marido no subúrbio
de San Vicente, poucos quilo-
metros ao Sul desta capital.

A casa de San Vicente foi
transformada em zona militar e
Isabelita vive apenas com um
pequeno grupo de empregados,
recebendo raras visitas dos
seus advogados. Uma exceção
foi a visita do historiador José
Maria Rosa, que conseguiu li-
cença para conversar durante
longo tempo com a ex-
Presidenta.

Rosa revelou que Isabelita re-
cebeu uma oferta de sair em
liberdade no dia do golpe, em
março de 1976, desde que fosse
para o exterior. Ela teria recu-
sado essa oferta, da mesma for-
ma que amda hoje Insiste em
flcár no país após ser libertada.

Fontes do Partido Justicialis-
ta -acham que os militares ago-
ra estariam de acordo com isso,
pois Isabelita sairia, em março,
sob liberdade condicional, o
que limitaria bastante suas
possíveis atividades políticas e
sobretudo sua autonomia para
fazer declarações ou manifesta-
ções ostensivamente contra o
regime militar.

San Solvador/30-3-80
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Uma cena da tragédia salvadorenha — o escoteiro carregando nas
costas a mulher ferida por pistoleiros da extrema-direita — é a Foto

do Ano escolhida pela agência UPI. Seu autor é Oscar Sabetta

Papa critica impunidade
do terror salvadorenho

Vaticano — O Papa Joào Paulo II lamentou
ontem que o terrorismo em El Salvador seja
impune e nào se detenha nem diante de sacer-
dotes. No sermão dominical perante milhares
de fiéis na Praça São Pedro, o Papa manifestou
a esperança de que "termine a luta fratrlcida e
que o martirizado povo salvadorenho flnalmen-
te encontre a paz".

Na Cidade do México, um dirigente naciona-
lista, que faz parte da Frente Democrática
Revolucionaria (FDR), Guillermo Ungo, Infor-
mou que antes do Natal será criado um Gover-
no paralelo em El Salvador, apoiado pela FDR
e pela Frente Farabundo Marti de Libertação
Nacional (FMLN), formada por todos os guerri-
lheiros do país.

Passo à frente
Ungo, em declaração ao jornal Uno Más Uno,

previu que a Junta de Govemo "durará apenas
mais alguns dias". Disse ainda ser favorável à
Incorporação do Coronel Adolfo Majano à FDR,
acrescentando que não sabe se os militares que
a ele seguem "vão dar um passo à frente para se
juntar à nossa luta".

Se isto acontecer, afirmou que será "um
acontecimento positivo", ao mesmo tempo em
que elogiou a conduta de Majano. "Entende-
mos que nào se trata apenas de um caso
pessoal dele".

— Um entendimento com o grupo de milita-
res de Majano seria uma garantia para um êxito
rápido da Oposição, com menor custo social e
humano — assinalou Ungo.

Cansaço do povo
No sermão dominical na Catedral de San

Salvador, o Arcebispo Arturo Rivera y Damas
se declarou "alarmado" com a apatia do povo
salvadorenho. "Existe uma fadiga coletiva por-
que a situação de tensão e violência não acaba
nunca e ninguém consegue persuadir a popula-
çáo de que vai terminar logo".

Sustentou que a apatia alarma porque "o
grosso da população náo está dando apoio às
partes em luta, deixando-as sós em seu litígio,
como se o problema náo fosse de todos". Os
salvadorenhos, disse ainda o sacerdote, "não
crêem na politica e nos políticos" e a mudança
de Govemo que se realizou há poucos dias "não
constituiu nada além de uma troca de fa-
chada".

Dom Arturo lamentou a salda do Coronel
Majano do Poder, porque representava "um
certo pluralismo dentro da Junta, que a partir
de agora se tornou mais fechada, tomando
remota a possibilidade de conversações com os
dirigentes da Frente Democrática Revolucio-
nária ou com os grupos armados da esquerda".
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Egito não cede duas bases
no Sinai a norte-americanos

Jerusalém — O Egito está-se recusando a
atendera um pedido dos Estados Unidos para
que as Forças Armadas americanas utilizem
permanentemente duas gigantescas bases aé-
reas localizadas em pontos altamente estratégi-
cos da Península do Sinai. As instalações —
Etzion e Eitan—foram construídas pelos israe-
lenses e ainda estáo sob seu controle, devendo
ser entregues aos egípcios antes de 1982, segun-
do os termos do acordo de paz firmado entre os
dois paises.

A revelação da recusa do Cairo a atender à
solicitação de Washington foi feita ontem pelo
Vice-Primeiro-Ministro egípcio Fuad Mohiedin.
Segundo ele, o Sinai tem um status especial, e o
Egito nào concederá nenhuma Instalação mili-
tar permanente, conjunta ou individual, a
quem quer que seja naquela área. Ele disse
também que os israelenses haviam feito suges-
toes a seu Governo, no mesmo sentido, antes da
requisição americana, nas que elas foram igual-
mente desconsideradas.

Maior esforço
É certo que as autoridades egípcias já esta-

vam prevendo um maior esforço do novo Go-
verno americano para o estacionamento de
uma força militar permanente dos Estados
Unidos no Oriente Médio, presumivelmente
composta por unidades de pára-quedistas e
aviões de transporte e bombardeio. Agora, en-
tretanto, o Cairo estará pretendendo deixar
claro ao futuro Govemo Reagan os limites que

Mário Chimanovitch
Corrttpondfnta

quer Impor ao desenvolvimento da cooperação
militar entre os dois países, que já resultou na
realização de dois exercicios-conjuntos entre
unidades de seus Exércitos e Forças Aéreas, e
ainda outros programados.

Na verdade, o Departamento de Defesa ame-
ricano tem-se mostrado extremamente Interes-
sado na utilização das duas gigantescas bases
construídas pelos israelenses — com ajuda fl-
nanceira dos Estados Unidos no Sinai. O pró-
prio Premier Beguin renovou recentemente a
sugestão de que Etzion e Eitan venham a ser
utilizadas pelos Estados Unidos quando forem
entregues aos egípcios.

O Egito já se tinha oposto à idéia israelense,
e o Presidente Anwar Sadat afirmou que os
americanos poderiam utilizar as instalações
militares egípcias, mas nâo manter bases per-
manentes em seu território.

O Presidente Sadat opõe-se particularmente
a que qualquer uma das bases do Sinal seja
entregue ao controle direto dos Estados Uni-
dos, porque, a seu ver, isso implicaria estabele-
cimento de cooperação militar com Israel, coisa
que o Rais não quer, porque isso seria imediata-
mente visto no resto do mundo árabe como a
emergência de fato de um novo eixo egípcio-
israelense-americano.

Sadat descarta essa cooperação tripartite,
ao menos enquanto não se chega a uma solução
satisfatória no que concerne às negociações
para a instalação de um regime de autonomia
para as populações palestinas de Gazza e Cis-
Jordânia ocupadas.

Israel investiga morte de sírios
Tel Aviv — O Estado-Maior das Forças

Armadas israelenses — chamadas no país de
Forças de Defesa — abriu uma investigação
para esclarecer a morte de três soldados sírios
durante uma incursão efetuada quinta-feira por
comandos do Estado judeu contra bases pales-
tinas no Sul do Líbano. Observadores acredi-
tam que isso representa um pedido de descul-
pas à Síria.

O Vice-Ministro de Defesa de Israel, Morde-
chal Zippori, esclareceu em entrevista à rádio
de Tel Aviv que seu país não pretende criar um
conflito com a Síria, e que a luta dos israelenses
é contra os "terroristas" palestinos. Fontes de
seu Ministério disseram que isso não era um
pedido de desculpas. "Talvez os sirios nâo
devessem estar nos lugares atingidos por nós.
Que é que eles estão fazendo no Líbano?"
perguntou Zippori.

Pesados combates
Em represália pela operação israelense, a

Siria efetuou um forte bombardeio de artilharia
contra o setor Noroeste do Líbano, controlado
por Saad Haddad, um prefeito libanês em rebe-
liào contra o Govemo central de Beirute e
abertamente apoiado pelo Estado judeu. Dois
dias antes, as malícias cristãs de Haddad ha-
viam realizado a mais clamorosa operação de
sua história contra aldeias do Sul, que segundo
ele abrigavam palestinos.

Informou-se domingo que forças sírias tam-
bém travavam pesados combates, ontem, com
as milícias cristãs libanesas em Zahle, cidade
predominante cristã 45 quilômetros a Leste de
Beirute.

Russos mataram
500 mil afegãos

Cairo — As tropas soviéticas mataram 500
mil pessoas ao invadirem o Afeganistão, em
dezembro do ano passado, e, até hoje, só con-
trolam um quarto do pais, afirmaram ontem
representantes da resistência afegã, que chega-
ram ao Cairo para participar de uma jornada de
solidariedade promovida pelo Govemo egípcio.

Em entrevista ao jornal Al Ac jar. a delega-
çâo disse que a resistência sofregrande escas-
sez de alimentos e armas. Durante a jornada de
solidariedade ao povo afegão, será organizada
campanha nacional para recolher donativos
para os guerrilheiros e o próprio Presidente
Anuar Sadat fez questão de iniciar as contribui-
çóes, com a quantia de um milhão de dólares
para a agência afegã vinculada à Liga dos
Povos Muçulmanos e Árabes.

Partiu ontem de Nova Deli, em direção aos
Estados Unidos, a primeira leva de 84 refugia-
dos afegãos.
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Operários fazem protesto na Polônia por falta de carne
Papa rezará em Hiroxima-

Henry Scott Stokes
The New Yortc Timei

Tóquio — Preces pela paz em Hiroxima
e Nagasaqui serão o ponto alto da visita do
Papa João Paulo II ao Japão, a primeira
feita por um Sumo Pontífice ao país, num
programa para fevereiro de 1981 anuncia-
do em Tóquio e em Roma ontem. Sua
Santidade rezará pelas quase 200 mil víti-
mas das bombas atômicas jogadas pelos
americanos naquelas cidades, em agosto
de 1945.

. João Paulo n também visitará os sobre-
viventes até hoje hospitalizados, vítimas
da radiação resultante das explosões, dis-
seram autoridades católicas japonesas.,"A
sua visita serô o acontecimento mais mo-
mentoso da história da Igreja Católica no
Japão desde que São Francisco Xavier
pousou o pé aqui há 430 anos", disse a
Conferência dos Bispos do Japão.

Despesas
Existem cerca de 400 mil católicos nu-

ma população de 117 milhões, no Japão. A
Igreja é encarada pelos fléls como "náo
multo ativa", disse um líder leigo, e não
dispõe de fundos para financiar uma des-
pesa de quase 300 mil dólares com a visita
do Papa de 23 a 27 de fevereiro próximo.

Duas agências de publicidades japone-
sas, a Dentsu e a Hakuhodo, ajudarão a

organizar a estada do Papa no país, eus-
tearído parte das despesas em Tóquio,
Hiroxima e Nagasaqui. Mas o grosso das
despesas recairá sobre os católicos japone-
ses, além de uma parte paga pela Santa-
Sé.

Fontes leigas disseram que o programa
do Papa incluirá um encontro, pela primei-
ra vez, entre um Sumo Pontífice e um
Imperador japonês. Joáo Paulo n visitará
o Imperador Hirolto, de 79 anos, monarca
do Japão há 56 e o mais antigo Chefe de
Estado em exercício do mundo.

Uma questáo encarada como contro-
vertida pelos católicos é se o Papa fará
uma visita oficial ao Governo japonês a
convite, como se espera. Neste caso, sua
visita ao Imperador seria Interpretada co-
mo entre Chefes de Estado — o Papa é
Chefe de Estado do Vaticano, além de
Sumo Pontífice de uma Igreja de cerca de
750 milhões de fiéis.

De outro modo o encontro seria entre
líderes de duas fés, a Igreja Católica e a
religião Xlntô, exclusivamente japonesa,
da qual o Imperador é o Sumo Sacerdote.
As distinções parecem sutis demais, po-
rém são importantes para um pais e uma
Igreja nos quais se espera exatidão no que
se refere a cerimonial e decoro diploma-
tico.

-¦- Varsóvia — As autoridades
da região central da Polônia
concordaram ontem em aten-
der às exigências de maior pro-
visão de carne feitas pelos tra-
balhadores de 135, mas 100 ma-
nifestantes que ocupam a pre-
feitura regional há quatro dias
recusaram-se a encerrar seu
protesto enquanto o produto
náo chegar aos açougues, disse
um porta-voz de Confederação
sindical Solidariedade.

No último domingo antes do
Natal, festa tradicional e com
mesas bem providas na Polo-
nia, as ruas de Varsóvia esta-
vam ontem multo movimenta-
das desde cedo, apesaada chu-
va fina e do frio úmido, com
donas-de-casa munidas de sa-
colas que se apressavam a fazer
as compras natalinas. Os pro-
dutos mais procurados eram a
carpa e outros pescados, que
não devem faltar em nenhuma
festa de Natal.

CARTÕES

As autoridades da região de
Piotrkow começaram a distri-
bulr ontem cartões para o abas-
teclmento de carne, em respos-
ta aos protestos dos trabalha-
dores, mas eles decidiram não
abandonar a prefeitura alegan-
do terem sabido que nâo havia
carne suficiente para satisfazer

a demanda representada pelos
cartões.

O porta-voz da Solidariedade
em Gdansk disse que as autori-
dades finalmente asseguraram
ontem aos manifestantes que
agora havia came suficiente.
Acrescentou que os trabalha-
dores estão em estado de pron-
tidão, usando braçadeiras ver-
melho-e-brancas e agitando
bandeirolas da Polônia. As gre-
ves de Gdansk de alguns meses
atrás foram provocadas pela es-
cassez de carne.

Também os trabalhadores da
rádio e televisão de Varsóvia
estão usando as braçadeiras há
quatro dias, em protesto contra
a proibição à exibição de um
filme sobre as greves de
Gdanks. Os gráficos de Wro-
claw estão buscando o apoio
dos colegas de Varsóvia para
uma greve que paralisará os
principais Jornais, também em
protesto contra a censura ao
filme.

O documentário, de 90 minu-
tos, Intitulado Trabalhadores
80, devia ser exibido em seis
cinemas de Varsóvia, no dia 8
deste mês. Os cartazes já esta-
vam afixados na cidade, mas as
autoridades adiaram a estréia
devido às tensões no pais.

por
URSS acusa Carter de
agravar crise mundial

Moscou — A União Soviética
acusou ontem o Presidente dos
Estados Unidos. Jimmy Carter.
de tentar agravar as tensões
internacionais, especialmente
na Polônia, deixando a seu su-
cessor, Ronald Reagan. a tarefa
de solucionar os problemas
criados desta forma.

Segundo o Pravda, órgáo ofi-
ciai do Partido Comunista so-
vlétlco, "o pessoal de Carter
parece que quer colocar nos
ombros de seus sucessores o
peso da pior parte de sua heran-
ça, rejeitada pelos norte-
americanos durante as eleições
de 4 de novembro".

O artigo menciona especifica-
mente em suas críticas o Asses-
sor para Assuntos de Seguran-
ça Nacional, Zbigniew Brze-
zinskl, e o Secretário de Estado
Edmund Muskie. E afirma que
Brzezinski é um "anti-
comunista dogmático", cujo
conselho foi responsável, em
grande parte, pela derrota dos
democratas nas eleições.

O Pravda, uma vez mais, acu-
sou o Assessor para Segurança
Nacional de realizar "campa-
nha de pressão psicológica so-

bre a Polônia e os paises da
comunidade socialista em ge-ral". O jornal citou também a
declaração de Muskie peranterepresentantes da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(OTANi afirmando que a situa-
çào polonesa é "uma ameaça à
segurança do Ocidente" e re-
quer uma açáo urgente da
OTAN.

Na opinião do jornal, o objeti-
vo dos Estados Unidos é "pro-
duzir uam atmosfera de psicoseanti-soviética para empurrar os
planos de aumento dos arma-
mentos da OTAN e encorajar os
elementos anti-socialistas na
Polônia a realizar açòes impen-
sadas".

Em outro artigo, o Pravda
afirma que a Europa Ocidental
náo deseja seguir a liderança
norte-americana nos contatos
com a União Soviética. "Os eu-
ropeus não querem ser nem re-
féns do Pentágono, que está
planejando converter a Europa
Ocidental em seu teatro de ope-
rações militares, nem peões no
jogo econômico das corpora-
çóes americanas", conclui o
jornal.
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Pneus radiais para ônibus e
caminhões, hoje em dia, nada mais
são do que uma resposta às
necessidades do mercado. Pneus
capazes de agüentar maior
quilometragem, maior número de
recauchutagens e de proporcionar
uma economia real de combustível.

A Pirelli vem fabricando e
vendendo estes pneus radiais no
Brasil desde 1971, ou seja, bem antes
do petróleo entrar em crise. O que
deu a ela tempo suficiente para
chegar a um nível de sofisticação de
produto coerente com as exigências
atuais. Assim, hoje, a Pirelli tem
condições de oferecer um pneu para
cada tipo de estrada e de uso, ou seja,
o índice mais alto de economia por
percurso.ca como a Pirelli:

arta para pneus radiais
antes dos outros.
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para veículos com tração para trabalhos em rodovias e estradas para percursos mistos o "todo metálico", com
total cm todos os eixos. condições especiais no normais asfaltadas, uso leves: estradas asfaltadas carcaça e cintura de aço.
em terrenos naturais, de setor agricola, em urbano e suburbano. e trechos de estradas de

fundo arenoso ou
para transportes de

particular, canavieira. terra em bom estado ou longas distâncias sobre
inconsistente. com fundo inconsistente. estradas asfaltadas. Uso

urbano e suburbano._________ __

Cl pwfl^B * £| — iS BR BB jw

Faz JOanos que estamos na estrada

Igreja pede
anistia na
Bolívia

La Paz — A Conferência dos
Bispos da Bolivia enviou men-
sagem ao Govemo militar do
General Garcia Meza pedindo a
suspensão do toque de recolher
na noite de Natal e uma "ampla
anistia política, a fim de devol-
ver a alegria aos lares boli-
vianos".

Nos últimos dois meses, de-
pois de um começo turbulento,
a Igreja e as autoridades boli-
vianas passaram a ter um rela-
cionamento melhor. O motivo
principal foi a decisáo oficial de
pór de lado a idéia de decretar
uma Lei de Segurança draco-
niana, a pedido do episcopado.

A mensagem a Garcia Meza é
assinada por Dom Clemente
Maurer, o Cardeal do pais, e
pelos Bispos que fazem parteda Conferência. A carta assina-
Ia que "nos doeria muito queneste Natal houvessem famílias
com seus entes queridos nos
hospitais, nas cadeias e no
exílio"."O Natal sempre foi uma epo-
ca de reconciliação, de trégua,
de anistia. Esperamos que tam-
bem seja. este ano. entre os
bolivianos", pedem os Bispos
de La Paz.

Abstenção
foi de 80%
na Galícia
Madri — O índice de absten-

çào no plebiscito sobre a auto-
nomia da Galícia atingiu 80%
dos eleitores inscritos, superan-
do as expectativas das autori-
dades espanholas. Além da
apatia e da desconfiança da po-
pulaçáo galega ante uma vota-
çáo organizada pelo Governo
de Madri, foram apontados co-
mo fatores causadores do baixo
comparecimento às urnas a
presença, nas listas eleitorais,
de pessoas já falecidas ou que
se mudaram para outros lu-
gares.

As últimas pesquisas de opi-
niào pública previam uma abs-
U>nç.ào de 60^ dos 2,2 milhões
de eleitores galegos. Segundo
fontes provinciais, o voto pelo
correio é ainda um processo
muito lento e complicado que
desencuraja a maioria dos que
emigraram para a América ou
para outros paises da Europa.

Todos os Partidos políticos
com representação no Parla-
mento. desde a direitista e con-
servadora, Coalisáo Democráti-
ca, do ex-Minlstro franquista
Manuel Fraga Iribarne, até os
socialistas e comunistas, se ma-
nifestaram a favor do "sim".
Também apoiou a autonomia
proposta por Madri o Partido
Galeguista (direita nacionalis-
ta galega).

Pelo "náo" optaram os sepa-
ratistas de extrema esquerda,
principalmente o Grupo Nacio-
nal Popular Galego. Os críticos
do projeto governamental ale-
garam que um regime autono-
mo nào basta para acabar com
a "dependência colonialista da
Galícia em relaçáo ao Govemo
central". Os galegos foram a
terceira minoria nacional espa-
nhola a dar sua opinião sobre o
assunto. Em outubro do ano
passado, os bascos e os cataláes
aprovaram a instituição de um
regime autônomo em suas re-
giões.

Em 1936. a população da Ga-
licia aprovou o estabelecimen-
to de um Governo autônomo
mas o processo foi interrompi-
do pela Guerra Civil Espanho-
Ia.

Ingleses
não querem
Irlanda

Londres c Belfast — A maio-
ria do.s ingleses..escoceses e ga-
leses é favorável a que a Irlanda
do Norte lUlsten se separe do
Reino Unido, segundo pesquisa
rie opinião feita pela Market
and Ópiruon Research Interna-
tional 'MORIi sob encomenda
do jornal londrino Sunday Ti-
mes, que divulgou ontem os
seus resultados: 50 a favor da
separação e apenas 29^ contra.
Vários milhares de partidários
do Exército Republicano Irlan-
dês (IRAi saíram ontem em
passeata pelas ruas de Belfast e
Londonderry. proclamando co-
mo vitória sobre o Governo bri-
tameo a greve de fome feita
pelos presos do IRA. sobretudo
a dos sete prisioneiros da peni-
tènciária de Maze. que ficaram
53 dias sem comer — os maeni-
ficos Sete, cujo retratos eram
levados pelos manifestantes.

O resultado da pequisa da
opinião dos ingleses, escoceses
e galeses sobre a separação da
Irlanda do Norte representa
uma derrota para o líder dos
protestantes ali, lan Paisley,
que, convencido de um resulta-
do contrário, pediu a Primeira-
Ministra Margaret Thatcher a
realização de um plebiscito pa
ra decidir o assunto.

O Govemo da Irlanda do Nor-
te informou ontem que o estado
de Sean McKenna — um dos
Magníficos Sete — o mais afeta-
do grevista de fome, ' esta me-
lhorando gradativamente".
McKenna, em estado de coma,
quase à morte quando a greve
terminou quinta-feira, esta em
tratamento na unidade da terá-
p:a intensiva do hospital Royal
Victona e ja recuperou a cons-
ciência o suficiente para con-
versar com membros de sua fa-
milia

Gerry Adams. vice-presiclen-
te do Partido Sinn Fein. ala
política do IRA e que convocou
as passeatas de ontem, disse
aos manifestantes em Belfast
que o fim do protesto dos pie-
sos que só usam um cobertor
sobre o corpo i porque recusam
o uniforme de presidiários i, em
Maze. depende agora do cum-
primento das promessas da
Grã-Bretanha.
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EUA rejeitam proposta de Teerã para libertar os reféns
Reagan quer
posse com
formalismo

Washington — O Presidente
eleito Ronald Reagan recomen-
dou que os membros do Con-
gresso e todos os demais convi-
dados à cerimônia de sua posse,
no dia 20 de janeiro, vistam,
como ele, fraque curto, calças e
colete listrados, gravata pias-tron listrada, sapatos e meias
pretas e camisa branca, lisa ou
pregueada, com abotoaduras.

Isto nào pode ser, como disse
um congressista, "uma questáo
momentosa", mas numa cidade
onde políticos independentes
vigiam cuidadosamente os sim-
bolos, a sugestão resultou em
indignação e risada. O Deputa-
do Morris K Udali, democrata
do Arizona, disse que com o
pais à beira de um "desastre
econômico", é um equivoco pa-
ra os congressistas divertirem-
se de traje a rigor.

MULHERES
CONGRESSISTAS

Udall, que tem lm08 de altura
e espera encontrar dificuldades
para comprar ou alugar tal en-
xoval, acrescentou: "Tenho um
bom terno comum de sarja azul
que ainda me serve bem". Pro-
vavelmente, vai vesti-lo para a
cerimônia.

Disse o Deputado Leon E Pa-
netta, democrata da Califórnia:"É uma idiotice. A maioria dos
congressistas estará vestindo
sobretudos e chapéus, e gastar
dinheiro alugando traje a rigor
não tem sentido". Enquanto al-
guns congressistas parecem he-
sitar, Panetta foi definitivo:"Meus planos são vestir um
bom, velho, terno pied-de-
poule de trabalho".

A recomendação de Reagan,
que foi transmitida esta sema-
na pelo Senador republicano
Mark O Hatfield, do Oregon,
não esclarecia nada a respeito
do qüè as mulheres devem ves-
tir. Somente mais tarde uma
mensagem do Comitê de Posse
da Câmara e do Senado seguiu-
se ao primeiro memorando e
avisava que as mulheres con-
gressistas deverão usar traje
cinza.

Porta-vozes da Casa Branca
nada disseram sobre o que usa-
rá o Presidente Carter na trans-
missão do cargo. Carter vestiu
na sua posse, há quatro anos,
um terno escuro.

O traje da cerimônia de possedo Presidente eleito foi decidi-
do numa conferência entre
Reagan e Hatfield, segundo
membros do Comitê de Posse
da Câmara e do Senado. Rea-
gan é o primeiro Presidente a
optar por traje formal desde
John F. Kennedy, que também
usou fraque curto para a oca-
siáo.

A recomendação foi transmi-
tida em carta de Hatfield aos
membros do Congresso, e diz
que,"o Presidente eleito suge-
riu que os participantes da ceri-
mônia de posse, inclusive os
membros do Congresso, vistam
traje de rigor para manhã". Náo
significa, disse um porta-voz de
Hatfield, um código formal.

Sugestões similares foram en-
viadas aos membros do Gabi-
nete, a chefes do Estado Maior
coryunto, a 100 pessoas do Par-
tido do Presidente e juizes da
Suprema Corte, que estarão
sentados atrás de Reagan no
palanque.

Reagan retoma a tradição, no
que diz respeito ao traje para a
cerimônia de posse, quebrada
na década de 60 por Lyndon B.
Johnson, que assumiu com ter-
no de trabalho. O mesmo foi
feito em 1973 por Richard
Nixon.

Segundo Herbert Collins,
chefe de Assuntos Políticos do
Instituto Smithsonian, "os tra-
jes oficiais relaxaram geral-
mente durante os anos de John-
son e nunca voltaram desde en-
tão". Os Presidentes antes de
Johnson foram formais nas so-
lenidades de posse, alguns
usando chapéu-coco, como
Dwight D. Eisenhower, ou car-
tola, como Kennedy fez.

Meese procura
tranqüilizar

Los Angeles — O plano de
decretar "estado de emergên-
cia econômica" após a posse
do Presidente eleito dos Esta-
dos Unidos, Ronald Reagan,'
é apenas "uma possibilidade
entre outras", esclareceu o
chefe da equipe de transição,
Edwin Meese.

O assessor de Reagan aflr-
mou que a atual situação eco-
nômica não exige medidas
tão radicais como as adota-
das por Franklin Roosevelt,
quando assumiu a presiden-
cia em 1930, e que incluíram o
fechamento de bancos.

— Não programamos medi-
das legais excepcionais ou fo-
ra da legalidade atual, tal co-
mo a decretação da lei mar-
ciai ou coisa parecida. É ape-
nas uma questáo de ter uma
bandeira sob a qual possa ser
feito certo número de coisas,
concentrando plenamente a
atenção do Governo e do
Congresso no tratamento dos
problemas econômicos ur-
gentes — disse Meese.

O chefe da equipe de transi-
ção informou que Reagan es-
tuda o estabelecimento de"um certo controle" sobre o
montante dos empréstimos
efetuados pelo Estado e que
constitui um dos causadores
das altas taxas de juros. Mas
lembrou que o Presidente
eleito é contrario à restrição
do crédito, assim como dos
preços e salários.

A divulgação, há alguns
dias, de que seria decretado
estado de emergência econô-
mica causou certo impacto
nos Estados Unidos.

Washington — Os Estados Unidos re-
Jeitaram a proposta iraniana para a liber-
taçâo dos reféns, que envolve o pagamen-
to de cerca de 24 bilhões de dólares (ou
cerca de CrS 1 trilhão 500 milhões). On-
tem, o Secretário de Estado Edmund
Muskie afirmou ao programa de televi-
são Meet the Press (Encontro com a-
Imprensa), da NBC, que a proposta é"insensata" e o Presidente Carter "não
tem poderes para atendê-la".

Em Teerá, o encarregado de discutir a
questão, Ministro Behzad Nabavi, expli-
cou que "os Estados Unidos devem-nos
restitulr nosso dinheiro e, como não po-
demos confiar na assinatura do Presiden-
te norte-americano, queremos garantias
concretas".

24 horas ou 10 anos
Nabavi declarou que se Washington

concordar com os termos propostos por
seu país, os 52 reféns serão libertados"nas próximas 24 horas". Caso contrário,
permanecerão no Irã como prisioneiros"durante mais 10 anos".

As agência Pars, do Govemo islâmico,
detalhou a exigência financeira: 9 mi-
lhões de dólares seriam referentes aos
bens iranianos congelados pelo Presiden-
te Carter, em represália à tomada dos
reféns; 4 bilhões seriam um "depósito de
boa vontade" para dar início ao paga-
mento; 10 bilhões se referem aos bens
levados pelo Xá Reza Pahlavi em sua
fuga para o exterior; e 1 bilhão referente
a 46 mil quilos de ouro depositados no
Banco Federal da Reserva, de Nova íor-
que. Total: cerca de 24 bilhões.

Na entrevista à televisão, Muskie frl-
sou que náo estava dando a resposta
definitiva ao Irâ, apenas expressando a
reação negativa que a proposta surtiu na
Casa Branca. Todavia, assinalou que os
entendimentos serão mantidos.

Em outro programa, Face the Nation
(De Frente para a Naçào), da CBS, o
Secretário da Defesa, Harold Brown, pra-ricamente repetiu as palavras de Muskie,
assinalando que de modo algum os Esta-
dos Unidos "tomariam atitudes ilegais",
o que, segundo ele, seria o único modo de
atender as exigências iranianas.

Devemos entender que a detenção
dos reféns foi, desde o inicio, ilegal e
contra todos os padrões e normas inter-
nacionais. E não vai ser por isto que
atenderemos a este pedido do Irã, que
exige de nós ações tão ilegais como aque-
Ia. Mas vamos continuar examinando o
problema — disse o chefe do Pentágono.

Melhores hotéis
O dinheiro que o Irá quer de volta

seria depositado num banco da Argélia,
que daria .todas as facilidades para o
Governo de Teerá começar a fazer algu-
mas retiradas, sem limite. Este fundo,"de garantia" conforme a expressão usa-
da pelo Premier Ali Radjai, possibilitaria
a Teerã fazer frente a gastos de guerra
contra o Iraque.

Porém, náo é por que necessitamos
de armamentos que vamos libertar os
espiões da Embaixada americana. Tam-
pouco neste ponto vamos negociar. Mes-
mo que os Estados Unidos nos tivessem

oferecido auxilio militar, nâo teríamos
libertado os reféns — garantiu o Ministro
Behzad Nabavi.

Nabavi ironizou as declarações de fun-
cionârios. afirmando ser impossível aos
Estados Unidos calcularem o montante
da fortuna do falecido Xá Reza Pahlavi
nos Estados Unidos.

— Nâo ficou claro quanto dinheiro o
Xá e seus comparsas nos roubaram. Se
quisessem, os Estados Unidos poderiamcalcular em trinta dias. seguindo o mes-
mo método que usaram para comprovar
a consistência de nossos depósitos queforam congelados.

Nabavi assinalou que esta proposta é"a última e a definitiva. Não nos presta-remos a nenhum regateio".
Indagado sobre a possibilidade de re-

conciliação com os Estados Unidos, dis-
se: "Quando os Estados Unidos esten-
dem a mão aos paises do Golfo Pérsico é
para saqueá-los e oprimi-los. Enquanto
continuarem sendo uma potência coloni-
zadora. nâo podemos e nem queremos
nos entender com este país. O único
modo de nos reconciliarmos com eles
seria quando um Governo realmente po-
pular chegasse ao Poder em Washington
e passasse a adotar uma politica radical-
mente oposta à atual".

Nabavi acrescentou que os reféns es-
táo sendo bem tratados, "alojados nos
melhores hotéis e bem alimentados ape-
sar das dificuldades que a guerra nos
trouxe. É até possível que a imprensa
seja autorizada a entrevistá-los por oca-
siào da festa de Natal".

Iranianos anunciam
ofensiva no Cuzistão

Beirute — O Irá informou on-
tem que suas tropas tomaram a
ofensiva na guerra do Golfo
Pérsico, obrigando os iraquia-
nos a retrocederem sete quilo-metros nas proximidades de
Susangerd. no Cuzistão. e a ba-
terem em retirada na zona
montanhosa Oeste, onde se si-
tua Gilan Gharb. Segundo co-
municado militar de Teerã, 130
soldados iraquianos foram mor-
tos e 21 aprisionados.

Os iranianos acusaram tam-
bem as forças iraquianas de
bombardearem de "forma desu-
mana" áreas residenciais das
cidades de Dezfül. Ahvaz, Aba-
dá e Susangerd. todas na pro-vincia do Cuzistão. Um despa-
cho da agência de noticias Pars

revelou que doze iranianos
morreram e sete ficaram feridos
nos bombardeios iraquianos
em áreas civis no Sul do pais.O Govemo de Teerã continua
tendo problemas com os rebel-
des curdos e ontem informou
oficialmente ter condenado à
morte, por insurgència e ata-
quês guerrilheiros, 15 membros
do Partido Democrata Curdo.

O Irá afirma que o Iraque
envia armas e mantimentos aos
rebeldes curdos. que defendem
a autonomia da região. Muitos
dos ataques aéreos iranianos
contra o Norte do Iraque, nas
ultimas cinco semanas, visa-
ram às estradas de acesso a
Mahabad, Capital da provínciado Cuzistão.

Rádio JB debate
Ronald Reagan

A correspondente em Nova íor-
que, Beatriz Schiler, debate
hoje às 9h na Radio Jornal do
Brasil o fim do governo Carter
e o periodo Reagan, que se ini-
cia em janeiro. Os colaborado-
res de Ronald Reagan, suas po-siçóes e conseqüências para o
pais e o exterior, principal-mente América Latina e Brasil
estarão entre os temas que se-
rào dabatidos. Os ouvintes po-dem participar com perguntas
pelo telefone 284—7038. A apre-
sentaçáo é de Eliakim Araújo,
participação de André LuU
Azevedo e apoio do Departa-
mento de Radiojoraalismo.

A residência da poupança,
Caderneta de Poupança

Ganhe o Mundialito.
i

Compre Philco no Bonzão.
Comprando um televisor Philco no Bonzão, você já começa o Mundialito

ganhando. Ganhando um televisor que é um verdadeiro campeão.
E ganhando as melhores condições de pagamento no Bonzão.
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TVPhilcoB-814M. (14").36cm.
Em cores. O menor e mais leve
14 Color do mundo: 13 kg. Sintonia
digital eletrônica de 12 canais.
Cinescópio Showcolor (Black Matrix,
In Line). Produzido na Zona Franca
de Manaus. 110 volts.

TVPhücoB-828M. (20"). 51 cm.
Em cores. Com seletor rotativo.
Tecla AFT: sintonia fina automática.
Cinescópio Showcolor (Black
Matrix). Totalmente transistorizado.
Produzido na Zona Franca de
Manaus.H0/220volts.

TV Phüco B-826 SD-CR. (26").66cm.U,À
Em cores. Sintonia digital eletrônica
de 12 canais e controle remoto
eletrônico de 8 funções. Cinescópio
Showcolor (Black Matrix): mais
brilho e mais contraste - cores mais
nitidas e naturais.
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TVPhücoB-265/2M. (12"). 31 cm.
Com base giratória. Funciona em
redes elétricas de 110 e 220 volts ou
ligado a baterias de 12 volts. O portátilna sua melhor forma. Produzido na
Zona Franca de Manaus.

TV Philco B-151. (20"). 51 cm.
Totalmente transistorizado. Som
frontal instantâneo. Controles
deslizantes. Gabinete de alto luxo,
decorativo, em madeira de lei tipo
exportação. 110/220 volts.
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TV Phüco B-143. (24"). 61 cm.
Totalmente transistorizado. Som
frontal instantâneo com alta
fidelidade sonora. Tela retangular -
visão total e imagens sem distorções.
110/220 volts.
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Do Sonho à Realidade
A conversão de regimes fechados etn regimes

abertos, tendo como objetivo estabelecer uma or-
dem democrática, é uma experiência recente e com
resultados ainda dependentes de confirmação do
método. A Espanha é o melhor exemplo de uma
transição que quis cortar choques bruscos e o custo
adicional das incertezas políticas.

A Espanha, no entanto, é mais rica de mate-
rial para reflexão política do que de resultados
concretos. Problemas de outra natureza, que eram
antes equacionados como solucionáveis mediante a
simples transformação do regime, transferiram-se
para a democracia espanhola e continuam a ser
problemas à espera de soluções. Mudaram apenas
os meios de resolvê-los.

Essa crença no efeito milagroso da democracia
traz implícita uma desilusão igual e contrária.
Porque o regime democrático não contém soluções
automáticas. O que pode oferecer é um mecanismo
novo, em que as divergências e os conflitos de
interesse se ajustam conforme a capacidade politi-
ca. Por isso os espanhóis testemunham, no interva-
lo de poucos anos, os choques de iim aprendizado
que começou com a ilusão e agora completa o ciclo
com a perda das ilusões de que tudo se resolveria
sozinho.

Não é a democracia em si a condicionante da
ingenuidade de que as soluções práticas e políticas
dispensem o concurso dos homens e da sociedade.
Essa inocência política é gerada nas ditaduras por
uma ansiedade geral. A nostalgia democrática se
instala como uma aspiração milagrosa. E dentro
dela o pensamento mágico de que basta restabele-
cer o regime democrático para todas as dificuldades
ge dissiparem.

A transição a uma democracia, a partir de
uma ditadura, além dessa dose de utopia excitada
no plano social ainda transfere aos homens o
sentimento compulsivo do oposto ao que era feito.
Aos excessos de restrições sucedem-se os excessos
de franquias. Até que se dissipem os preconceitos e
as ilusões, o sentimento coletivo oscilará sempre
numa escala emocional, cujo extrema oposto é o
estado de desilusão e de dúvida. Só então é que,
terminado o sonho, a realidade começa a ser
trabalhada com os instrumentos democráticos.

No caso brasileiro, que guarda no método
gradual semelhança com a experiência espanhola,
os efeitos são parecidos no plano do comportamen-
to político. Ressalvadas as particularidades históri-
cas do Brasil e da Espanha, que têm proporções
diversas, o fenômeno social comporta reflexões
comuns. No Brasil também é perceptível certa
gurpresa, a que não está isento até mesmo o
Governo, com os resultados. Os fatos não corres-
ponderam às previsões. Pode-se dizer que os fatos,

antes de mais nada, deixaram de confirmar os
cálculos feitos com pessimismo quer pelo Governo,
quer pela Oposição.

Do lado positivo da abertura do regime,
entretanto, a Oposição, mesmo pluralizada pela
reforma partidária, deixou-se ficar para trás nos
acontecimentos. Pensa e reage por um condiciona-
mento anterior numa realidade que lhe escapa à
percepção e à análise objetiva.

As oposições brasileiras não agem politica-
mente: apenas reagem ao que o Governo faz ou
deixa de fazer. É pouco porque, para a implanta-
ção de uma democracia, é indispensável que haja
oposições que estejam à altura do que o Governo
oferece como possibilidade política. Sem parceiros
adequados, o Governo tende a se ressentir da falta
de competição política. A Oposição brasileira ainda
compete no passado com um Governo que está no
presente e voltado para o futuro.

O maniqueísmo oposicionista brasileiro tor-
nou-se um obstáculo à própria evolução democráti-
ca. As lideranças oposicionistas reservam-se o
monopólio da intenção democrática e deixam para
o Governo a suspeita que gão incapazes de demong-
trar. Propõem soluções diametralmente contrárias,
quase sempre desengavetadas do nosso passado,
como se fossem uma contribuição nova. É incompe-
tência histórica.

Quem não avalia corretamente as possibilida-
des exagera naturalmente as dificuldades. As oposi-
ções falam das dificuldades nacionais como se não
fossem também interessadas na melhor solução
para o Brasil. Comportam-se como se o que seja
ruim para o Governo pudesse ser obviamente bom
para elas, e se esquecem de que o que prejudica o
Brasil pode comprometer o próprio regime. Querer
destruir o regime, como querem e declaram algu-
mas correntes oposicionistas, é negligenciar um
custo muito maior. O que está sendo pago através
da transformação gradual de um regime autoritário
em democrático é mais suportável.

O que o Governo fez ao longo deste ano, e o
que deixou de fazer, pode ser alinhado em duas
colunas. O confronto resultará na verificação de
um saldo suficiente para abrir a conta política do
novo ano. As oposições, no entanto, se abdicarem
do verbalismo em que vivem, poderão verificar que
não deram o melhor do que podiam ao Brasil. Nem
mesmo ao processo político ofereceram o que estava
ao seu alcance: desembaraçar-se de um passado
que não querem esquecer e de um futuro que se
recusam a encarar. O futuro é quase sempre um
acerto de contas com ilusões. As soluções políticas
estão no presente, porque a arte do possível se faz
com a realidade, e não com teorias, sonhos e
frustrações.

Tecido de Suspeitas
A notícia de que algumas universidades brasi-

leiras estão sendo obrigadas a lançar mão do
contrabando para obter matéria-prima e equipa-
mentos para os seus projetos de pesquisa tem algo a
ver com as invectivas do ayatollah Khomeiny
contra a universidade iraniana — culpada, a seu
ver, de entregar o país às grandeg potências e de
inocular o vírug do marxismo no território sagrado
do Islã.

Uma certa fricção não é estranha às relações
entre a universidade e a comunidade em que está
inserida — pois, para não fugir à sua missão ou às
suas características, a universidade não pode ceder
ao conformismo. Tendo uma missão de vanguarda,
entretanto, a universidade também tem a da manu-
tenção e transmissão de um certo legado cultural —
que é o que lhe dá peso intelectual, e justifica o
esforço que ela custa ao seu invólucro social.

Estas são as linhas mestras de uma problema-
tica que às vezes atinge estados febris. No Brasil de
hoje, por exemplo, ainda não foi possível desfazer
um duplo equívoco: o de uma universidade (até
mesmo as federais) que tende a exagerar o julga-
mento político do ambiente que a cerca (dando-lhe
prioridade sobre a questão da capacitação intelec-
tual) e o de um establishment que devolve essa
análise política e recusa à universidade uma parti-
cipação na sua autodefinição.

Essa problemática é muito mais grave que a
simples disputa pelas verbas da Educação. Tanto
isso é verdade que a comunidade acadêmica, no
Brasil, viu-se numa certa fase objeto de favores
extraordinários dos Governos da Revolução.

Graças a esses favores - correspondentes, em
linhas gerais, à época do "milagre brasileiro", a
atividade científica tomou um impulso, no Brasil,
inédito em relação ao passado, de que resultou uma
elite científica de que jamais dispuséramos. Tam-
bém nessa época, pela Reforma Universitária, a
Universidade incorporou a noção de pesquisa, de
investigação científica — um reflexo distante de
modelos americanos. Era uma ruptura com o
passado: no início do século, um grande centro
como Manguinhos funcionava à margem da Univer-
sidade — que, aliás, nem existia. Havia escolas
superiores, transmissoras do saber existente. Os
pesquisadores tinham de seguir os seus próprios
caminhos.

Os administradores da Revolução investiram
na pesquisa e na educação "de 

ponta". Surgiram
agências de financiamento. Formaram-se núcleos
de atividade científica, de que resultaram estudos
importantes sobre doenças endêmicas, farmacolo-
gia, botânica. Desde o início, entretanto, incorria-
se em certos equívocos — sendo o principal deles a
idéia algo ingênua (produto de uma linha naciona-
lista, cepalina de pensamento) de que, investindo
muito, obteríamos a "independência científica" do
país através do desenvolvimento de uma "tecnolo-

gia nacional". Anos dourados em que o Brasil
correu o risco de reinventar a roda.

Este sonho acabou — mais ou menos à época

em que também acabava o dinheiro, e a possibilida-
de de alimentar indefinidamente um custoso siste-
ma de pós-graduação.

De volta à realidade, a Universidade e a
sociedade não tinham ido muito longe no caminho
do mútuo entendimento. Ficara apenas a saudade
de um momento de entugiasmos febris — e o travo
do ressentimento que se segue às grandes orgias.

A tendência, hoje, é a da cobrança amarga de
parte a parte — e é esta síndrome que é preciso
superar. Há universidades e projetos ainda dimen-
sionados pelas medidas dos "anos dourados". Co-
mo há, da parte do Estado ou da sociedade, a
tendência a cobrar do meio acadêmico uma eficiên-
cia de que só ele, afinal, possui os critérios.

. Não é só a pesquisa pura que sofre com isso.
Na Unicamp, minguou violentamente o Grupo de
Energia criado há seis anos pelo professor Zeferino
Vaz para pesquisar alternativas energéticas; e seu
diretor, o físico João Alberto Meyer, está de
partida para a Europa. O mesmo cientista, em
entrevista ao JORNAL DO BRASIL, adverte para
alguns perigos do momento: a "ressaca" 

provocada
pela crise econômica tende a eliminar setores
básicos de pesquisa e investigação científica sob a
alegação de que 

"demoram a produzir"; é mais
fácil, nesses casos, comprar tecnologia pronta da
Europa e dos Estados Unidos; mas como não
verificar que isso empobrece o nosso meio acadêmi-
co, desanimando vocações, expulsando talentos e
não plantando nada para o futuro?

Até mesmo em terrenos muito concretos —
lembra o mesmo físico — deixa-se para trás, por
impaciência, a investigação científica e uma pesqui-
sa que já não seria "desinteressada": "O 

programa
do álcool — opina o cientista — está sendo tocado
com grande velocidade, sem se estudarem devida-
mente problemas ambientais, o uso das terras (a
competição de terras com alimentos, por exemplo),
os problemas de adaptação dos motores a diesel e a
discussão não resolvida sobre se será melhor o
etanol ou o metanol."

Subsiste no ar. muito mais do que deveria
durar, a incompreensão entre o sistema, a socieda-
de e o meio acadêmico — problema em que todos os
lados têm responsabilidade. A greve dos professo-
res universitários ilustrou vários desses equívocos:
professores com salários degradados conduziram a
sua luta como se fossem um grande sindicato, com
objetivos puramente prosaicos. O Governo devol-
veu essa estreiteza aprovando um projeto onde a
autonomia universitária é submetida a uma série de"salvaguardas".

Momento tão grave deveria banir por si mes-
mo o radicalismo: é o próprio futuro intelectual e
cultural do país que está em jogo — e que só pode
beneficiar-se de um princípio de iluminação através
de um diálogo conduzido em caráter permanente
entre os diversos lados envolvidos. A questão da"autonomia universitária" é algo de muito mais
sério que uma romântica "democracia interna"' nas
universidades.
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Decisão política

As pessoas que detém o poder no
Brasil constumam falar em destino de
grandeza para este país: Brasil Grande
Potência Mundial! Mas sem um sistema
educacional efleiente não é possível de-
senvolver um pais. A educação não é
tudo, mas se ela nào for boa, nada feito.

Como anda então a educação no Bra-
sil? No ensino público de Io e 2o graus, o
panorama é catastrófico. Como atrair os
melhores professores e garantir a quali-dade do ensino, com salários de fome?

E a Universidade? O Governo náo
acredita na Universidade brasileira. Ele
náo acredita na capacidade dos estudan-
tes, professores e pesquisadores brasilei-
ros. Ele pensa assim: "Vamos desenvol-
ver mais rápido o pais se comprarmos
tecnologia pronta de outros países do
que se tentarmos desenvolvê-la aqui den-
tro." Esta é uma visão curta que leva à
eterna dependência.

Toda vez que o Governo compra paço-te tecnológico no exterior provoca, auto-
maticamente, um grande desestímulo
nas pesquisas correspondentes no país.E, pior ainda, compra-se de tudo, até
mesmo tecnologia já amplamente conhe-
cida entre nós. Em termos simplificados,
a coisa funciona assim: precisamos de
capital para um grande empreendimen-
to. Os nossos negociadores vào ao exte-
rior e voltam com os famosos "financia-
mentos condicionados", isto é, os bancos
estrangeiros financiam tudo, só que,além de pagarmos os juros e tudo o mais
de direito, a maior parte do capital nunca
sairá de lá. Ficará para pagar os projetos,os equipamentos, as estruturas etc... queserào fornecidos pelas empresas locais.

Um exemplo concreto: no Brasil exis-
tem centenas de companhias de enge-
nharia e fábricas capacitadas para proje-tar e fabricar estruturas de aço de grande
porte. Este setor passa, atualmente, poruma grande crise e há desemprego. No
entanto, as estruturas de aço dos galpõesIndustriais de uma grande siderúrgica,
atualmente em construção em Minas Ge-
rais, foram projetadas e fabricadas na
Inglaterra, um dos países que financia o
empreendimento. Por coincidência, os
jornais e revistas estào publicando uma
propaganda de uma multinacional
(Davy), jactando-se de estar adminis-
trando "eficientemente" para esta side-
rúrgica um pacote de 3 bilhões de dóla-
res. — Imaginem!...

Sou professor da Escola de Engenha-
ria da UFRJ. Durante este ano cada
aluno desenvolveu um projeto completo
de uma estrutura de aço de um galpãoIndustrial semelhante aos citados. Eles
estão capacitados, mas provavelmenteestarão em breve desempregados. Em
compensação, os engenheiros ingleses
estào tendo muito trabalho!

Quando a URSS colocou o primeirosputnik em órbita, a notícia estourou
como um bomba nos EUA. Houve lá um
grande debate e o Governo decidiu dar
mais verbas e estimulou as pesquisas nas
universidades. O Governo acreditou na
universidade e, em poucos anos, os EUA
superaram a URSS na tecnologia espa-
ciai.

A opção de investir em educação é
uma decisão política. Só teremos inde-
pendência e desenvolvimento com um
sistema educacional eficiente. — Augus-
to Cláudio Paiva e Silva — Rio de Ja-
neiro.

Irresoluções do IBC
Nas últimas resoluções do Instituto

Brasileiro do Café consta que o preço de
registro de vendas para o café do tipo 6
livre Rio-zona é de 2 dólares e o do 7/8
Rio-zona, de 1 dólar 75 centavos por 1
libra-peso. Para ambos, porém, fica esta-
belecida uma contribuição ou confisco
do mesmo tamanho, o que, por si só,
constitui uma iiyustiça.

Acontece, porém, que tudo isso é ir-
real. Basta recorrer à seção Mercado'
Externo do JORNAL DO BRASIL para
constatar que o preço do café na Bolsa de
Nova Iorque é de mais ou menos 1 dólar e
25 centavos por I libra-peso e baixando.
Um saco de café contém 132 libras-peso.
Fica parecendo, através do preço de re-
gistro, que um saco de café do tipo 6 é
vendido por CrS 16 mil 22, quando, na
realidade, é de Cr$ 6 mil 8,31, ao dólar de
CrS 60,690!

Ao que se sabe, o importador, fatura-
do por 2 dólares, recebe a diferença por
fora em café, numa operação extra, uma
espécie do mal denominado câmbio por-
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tuguês. que consiste em faturar por mais
e devolver a diferença por fora. No passa-do. havia possibilidade de faturar pormenos do preço da venda, recebendo-se,
por fora também, a diferença.

Por que tudo isso? Por que nào tornar
as resoluções uma realidade, para conhe-
cimento de gregos e troianos, justamente
agora que é evidente o esforço do IBC
para normalizar o mercado cafeeiro? Já
bastam as complicações do feijáo-preto.
cujos erros foram corajosamente confes-
sados. Clodomir de Sá Adnet — Rio de
Janeiro.

O ataque dos mosquitos
""¦""v Cansada de ser pi-
/'""^l cada por mosquitos e
\^^A na iminência de sofrer

I danos alérgicos com o
/a uso de inseticidas

condenados até por
técnicos da ONU, faço
um protesto contra a
onda avassaladora
dos mosquitos em
meu apartamento.

Sinto-me envergo-
nhada de residir no
Ingá. ter uma visào
privilegiada do mar,

poder curti-lo nos momentos de reflexão
e ser obrigada todas as noites, se não
quiser ver meu filho de cinco meses todo
picado pelos mosquitos, a caçá-los lm-
placavelmente.

Quando estudei Biologia, aprendi, se
nâo me falha a memória corroída pelosinseticidas, que Aedis Egiptis transmite
febre amarela e Anophelis a malária. Um
dia desses vi um mosquito de pata bran-
ca que me despertou atenção por pousarhorizontalmente. Solicitei providências à
Sucam. Nada de concreto aconteceu. Se-
rá que existe um órgão ativo no momen-
to para sanar minhas dúvidas? E a onda
dos mosquitos? Há possibilidade de ex-
termínio ou seremos exterminados pelosmosquitos? Terezinha Célia Joaquim
Lopes Peôa — Niterói.

A companhia 1001
Por morar em Nova Friburgo e ter

afazeres no Rio de Janeiro, mas sem
possuir carro, sou usuário forçado dos
ônibus da Companhia 1001, já que náo
existe outro transporte entre as duas
cidades.

Desde que há uns dois ou três anos
essa Companhia adquiriu da Empresa
Salutaris a linha Rio—Friburgo, tem-se
notado queda acentuada no nível do
serviço. Refiro-me em particular à venda
de passagens, que antigamente se efetua-
va sem problemas; mas, depois que a
1001 fundiu os guichês de Niterói e do
Rio, é praticamente impossível comprar
passagem sem entrar em filas compridas.
A culpa evidentemente não cabe aos
empregados, que atendem com toda a
solicitude, e sim à própria empresa, quefaz economia à custa do público.

Se não reclamei há muito dessa irre-
gularidade, foi porque esperava que a
Companhia afinal se apercebesse dela e
tomasse providências. Mas agora se deu
comigo um caso que não pode passar
sem protesto. No dia 16 de dezembro
desci ao Rio pelo ônibus das 9h30m.
Chegado à Rodoviária, quis comprar a
passagem de volta. Pois tive de esperar
na fila, em pé, no maior calor, nada
menos de três horas e quarenta minutos
até ser atendido. Ainda desta vez, faço
questão de frisar, os empregados que
vendiam as passagens atendiam com o
máximo de cortesia e paciência; a res-
ponsabilidade toda é da Companhia que
põe à venda passagens antecipadas para
todas as suas linhas num único guichè.
Observei que em toda a Rodoviária não
havia outra fila tão comprida como essa.

Francamente, não se deveria tratar
com tamanho descaso o público, de que a
empresa tira todo o seu sustento — ainda
menos logo depois de um aumento subs-
tancia] do preço das passagens. Paulo
Rónai — Nova Friburgo.

A carta do pastor
O JORNAL DO BRASIL, na página 8

de sua edição de 20 de novembro, infor-
ma que o Pastor José Vieira da Rocha,
em carta aberta ao Presidente da Repú-
blica, publicada em São Paulo, protestou
contra a Lei 6.802, de 30 de junho de 1980,
que instituiu o dia 12 de outubro feriado
nacional para culto "público e oficial" de

Nossa Senhora Aparecida, a excelsa Pa-
droeira do Brasil.

Trata-se de um culto de hlperdulla ou
de superveneraçáo, diferente do de latria
(adoração) cabível unicamente a Deus.

Náo ê um culto de imagens, o queseria inqualificável absurdo. Ê um culto
à personalidade de Nossa Senhora. Pro-
curando encontrar nas Escrituras apoio
para sua infundada opinião, o Pastor
Vieira da Rocha citou o Êxodo, cap. 20.3
a 5, que nada tem com o assunto em
apreciação.

Essa passagem bíblica ê uma justa
proibição de se fazerem imagens para
adoração, como se nelas estivessem en-
carnados deuses, conforme profusamen-
te fazia o politelsmo pagào.

A Bíblia nào generalizou a proibição
da feitura de Imagens. Permitiu, e até
mesmo autorizou, fazê-las para outros
fins. Não fora assim, Salomão náo teria
mandado esculpir querubins nas paredes
do Templo de Jerusalém, construído porordem divina. (Par.n-3,7). Nem estariam
em cima da Arca "querubins da glória"
que "cobriam o Proplciatório" (Hebreus
9.5).

Imagens, esculturas, retratos sáo
meios de coaservar. através dos tempos a
lembrança de vidas preciosas, que, entre
seus pares, souberam destacar-se pela
santidade, inteligência e cultura nas vir-
tudes heróicas, na caridade a seu próxi-
mo, na ciência e em outros atos dignos de
meditação e de profundo respeito.

Negar culto a Nossa Senhora é despre-
zar lamentavelmente o altíssimo grau de
exaltação a que ela foi elevada pelas
Escrituras.

Quando Nossa Senhora entrou em ca-
sa de Zacarias, "a criancinha saltou de
alegria no ventre de sua prima Isabel",
que, "cheia do Espírito Santo", ex-
clamou:

Bendita és entre as mulheres e de
onde provém isto que venha a mim a máe
do meu Senhor. (Luc. 1,39 a 45).

Maria Santíssima, inspirada pelo Es-
pirito Santo, proclamou entáo:

Desde agora, todas as gerações me
chamarão a bem-aventurada. (Luc. 1,48)

A palavra de Deus está Infinitamente
acima de qualquer opinião humana. Lou-
var Nossa Senhora ê obedecer, sem dis-
cutlr, à Sagrada Escritura, que a glorifica
de um modo excepcional, quando lhe
chama a cheia de graça, a bendita entre
as mulheres, a máe de meu Senhor, e
recomenda a todas as gerações chamâ-la
de bem-aventurada.

Acertadísslma foi, portanto, a dellbe-
ração do Congresso Nacional ao votar o
feriado nacional, referendado pelo Presi-
dente da República, para que a esmaga-
dora maioria de fiéis católicos, livres de
outras preocupações, possa, no dia 12 de
outubro de cada ano, prestar especiais
homenagens àquela que as Escrituras
querem sempre presente no-coraçáo de
todas as gerações. Acyr Lessa — Niterói.

Os dois candidatos
Li no Informe JB do dia 17, sob o

título On The Road, informações equivo-
cadas. Embora ignore a fonte das Infor-
mações. posso assegurar que a fonte nâo
foi fiel ao transmitir duas delas.

Primeiro: o PMDB fluminense não
apoia em bloco a candidatura do Depu-
tado Odacir Klein para a liderança do
Partido; ao contrário, dos 11 deputados
da bancada apenas cinco se manifesta-
ram favoráveis a essa candidatura.
Quanto aos demais, que constituem a
maioria, quase todos se manifestaram a
favor do Deputado Marcondes Gadelha
na liderança, Incluindo este signatário.

Segundo: o deputado paraibano não
riscou de sua peregrinação de campanha
o Rio de Janeiro; ao contrário, está com
viagem assegurada para este Estado, on-
de permanecerá durante a primeira se-
mana de janeiro, discutindo seu progra-
ma de liderança com todos os compa-
nheiros do PMDB.

A bem da verdade, entretanto, cum-
pre informar que toda a bancada do
maior Partido de Oposição reconhece
que ambos os candidatos sào de alto
nivel. razáo pela qual se toma fácil a
manutenção da campanha no mais ele-
vado nivel ético. Antônio Modesto da
Silveira — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas paro publicação
no lodo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e endere-

ço que permita confirmação prévia.
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pelo consenso.
Todos, operários e patrões;
Eugênio Gudin e Celso Furta-

do, Conceição Tavares e Delfim Ne-
to, Marchezan e Freitas Nobre, Pre-
sidente Figueiredo e Ulysses Gui-
marães, estariam de acordo em que
a inflação, a má distribuição da
renda, a dívida externa são graves
problemas da nação.

A divergência começaria a partirda aqullatação do grau de priorida-
de no combate ao fenômeno; dos
métodos de combatê-lo e da esco-
lha dos que devem pagar pela refor-
ma da economia e da sociedade.

Segunda observação preliminar:
haveria uma relação causai entre os
três problemas, o estudo e solução
isolados não sendo possíveis.

Abstraindo-nos dos fatores his-
tóricos e sociais que nos poderiam
conduzir a caminhos divergentes
ou paralelos e, se raciocinarmos no
campo mais limitado da economia,
diríamos que há entre eles uma
certa relação causai, mas não uma
estreita relação causai. A má distri-
buição da renda poderia existir
com inflação ou sem inflação. A
renda no Paraguai é muito mal
distribuída e náo há inflação; a ren-
da é relativamente bem distribuída
na Argentina com uma inflação ele-
vada.

Nas circunstâncias específicas
da América Latina, a inflação, po-rém, ou melhor, o crescimento con-
tínuo dos meios de pagamento, é
um instrumento através do qual os
fatores influentes fazem modificar,
em um dado momento, a seu favor,
a distribuição da renda. Se existi-
rem a, b, c ... n classes sociais com
uma renda de a', b1, c1... n'% do
total, em um dado momento a
quantidade de meios de pagamento
se expande em direção aos rendi-
mentos da classe n cuja participa-
ção relativa sobe de n' para n' +
x%, enquanto que a participação
de uma ou várias das outras classes
decresce de x%. Essa modificação
náo se pode operar Indeflnldamen-
te no mesmo sentido porque se o
setor prejudicado for, digamos, um
dos que auferem lucros, quando es-
tes se tornam negativos, a produ-
ção desaparece com a falência; se
os prejudicados forem os operários,
eles morrem se receberem abaixo
do nível de subsistência. Mas é pos-
sivel, depois de um ciclo inflacioná-
rio, estancar a inflação, desde que
os diversos fatores aceitem, pela
força ou pelo pacto de compromis-
sos, a nova distribuição da renda
gerada pelo último ciclo inflacio-
nário.

A parada da inflação, sendo ori-
ginária de uma decisão de política
econômica, ela se daria no momen-
to em que a distribuição da renda
favorece os setores mais influentes
no poder. Em tese pode ser mesmo
que sejam os sindicatos operários
os mais fortes; ou que sejam os
industriais; ou o setor imobiliário.

Eis por que considero que a polè-
mica estruturalistas versus mone-
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taristas se passa à margem das
Ideologias. Um estruturalista à di-
reita, se Ministro da Fazenda, teria
um posicionamento liberal paracom a inflação desde que ela nào
comprometa os lucros; um estrutu-
ralista à esquerda colocaria sua"náo ortodoxia" monetária em be-
nefício dos salários; um monetaris-
ta à direita aplicaria suas regras
clássicas de política monetária pro-tegendo os lucros; um monetarista
à esquerda poderia sanear a moeda
desde que mantido o poder aquisi-
tivo do grupo que representa no
poder.

Estas posições extremas sào in-
traduzidas no raciocínio a título
esquemático. A prática política, en-
tretanto, é resultado da procura de
um equilíbrio cujo ponto é determi-
nado pelo pacto de compromissos
implícito.

Se existem n setores sociais ou n
classes sociais, umas muitíssimo
fortes, outras fortes, outras de força
média e outras fracas e outras im-
potentes, o prosseguimento da in-
fiação tratará de ir ajustando a ren-
da segundo o poder reivindicatório
de cada setor, em um movimento
pendular contínuo. Mesmo os seto-
res totalmente impotentes em ter-
mos de influência no poder termi-
nam por terem seus rendimentos
reajustados com o auxílio da aspi-
ral inflacionárla porque o seu nível
de subsistência deve ser preser-
vado. ,Nada disto quer dizer que a in-
flaçáo é inerente ao pacto de com-

promissos, nem que a * sociedade
brasileira não pode organizar-se,
não pode estabelecer novo pacto
sem inflação. Pode e deve. E só a
partir dai entrai á em sua fase de
maturidade.

Medidas puramente monetárias,
como controle da expansão da
moeda, seu lastreamento com valo-
res reais sáo instrumentos capazes
de erradicar a inflação elevada e
crônica. Evidentemente náo fala-
mos aqui em inflação conjuntural.

É claro também que as autorida-
des só estariam defendidas contra
as pressões que as levam a afrouxar
sua disciplina monetária se um no-
vo conceito ético passar a predomi-
nar e essa nova ética vai se refletir
nos instrumentos legais. Enquanto
o Poder executivo recebe pressões,
cuja legitimidade é sempre discuti-
vel e que devem ser atendidas com
urgência, o Congresso Nacional, ao
contrario, caixa de ressonância de
pressões legítimas, nâo pode aten-
dê-las com o automatismo do exe-
cutivo.

O Congresso deveria ter, pois, o
poder quase absoluto para autori-
zar as emissões e o Orçamento para
o exercício futuro deveria ser minu-
ciosamente discutido por ele.

O Banco Central do Brasil deve-
ria ter autonomia com relaçào ao
Ministério da Fazenda, praticando,
em termos estritamente técnicos, a
política monetária consagrada e
amparada na lei.

Distribuição Poupança Distribuição ™
da renda na na da renda na --,i_j*_j.,i„.„ ¦ j j ,,A» • j j „r>„ s°ci9aadesociedade A sociedade A sociedade »g»

l°decil mais pobre 1,2 2.3 0
T mais pobre 2,0 3,8 0
3o decil 3,0 4,4 0
4o decil 3,8 7,3 0
5o decil 5,0 7,4 0
6o decil 6,2 8,9 0,8
7o decil 7,2 12,2 2,0
8o decil 9,9 14,3 3,2
9o decil mais rico 15,1 16,5 4.0

10° decil mais rico 46,4 20,0 22,7 10,0

TOTAL 100,0 20,0 100,0 20,0

Na falta do ouro. o patrimônio
das empresas estatais, as terras do
INCRA seriam um lastro real exce-
lente para a moeda circulante.

Para o economista é muito sim-
pies controlar a inflação. Mas, a
verdade é que a decisão de contro-
lá-la é política e, nesse caso, as
coisas não sáo fáceis. Por que não?
Porque a inflação ocasiona uma
realocação da renda que tem seus
beneficiários; e contrariá-los é uma
decisáo política.

No que diz respeito à renda, va-
mos fazer um esforço para abstrair-
nos das implicações sociais e éticas
de sua má distribuição, atendo-nos
aos aspectos econômicos.

É axiomático dizer que, seja
num sistema socialista ou capitalis-
ta de produção, sem poupança nâo
se faz desenvolvimento econômico.
Eis por que, quando uma autorida-
de, nos tempos da euforia brasileira
mais recente —1970/73 — disse que"não se pode repartir a miséria, queo bolo deve crescer primeiro", sua
argumentação soava imbatível.

Mas, na verdade, concentração
da renda não é condição essencial
para a formação de poupanças e a
frase, de argumento aparentemente
inexorável, é falsa se sobreposta ao
axloma da poupança que gera crês-
cimento.

Suponhamos:

O total da poupança na socieda-
de A, com sua distribuição muito
desigual da renda, seria igual à pou-
pança na sociedade B, com uma
distribuição mais igualitária.

Acontece que o investidor, isto
é, aquele que dá sentido econômico
à poupança, vai investir na produ-
çâo determinada pelo perfil da de-
manda e este é uma conseqüência
da distribuição da renda.

O que vai determinar se é mais
vantajoso produzir apartamento de
luxo ou apartamentos standard,
feijão ou soja, "fuscas" ou limusines
é a forma como está distribuída a
renda, mas o nível de poupança que
vai possibilitar esta produção não
depende da forte concentração da
renda.

O que é mais difícil, porém, é que
a redistribulção da renda nasce de
posicionamentos políticos. Ela nào
é um fenômeno econômico autôno-
mo, isto é, ela não nasce ao interior
da Economia, mas da Política.

Não nos parece, assim, verdade,
que o crescimento econômico é que
vai gerar a redistribulção da renda.
Ao contrário, ela é pré-condição pa-
ra o desenvolvimento capitalista.
Não foi por menos que a Revolução
Francesa derrubou o feudalismo.

Aos políticos a tarefa de decidir
sobre a inflação e distribuição da
renda, e não aos economistas.

Jo*e do Carmo Barbosa, atuolnwnle gerente do
Banco do Brasil em Bruxeloi, Bélgica, é economiita
e autor do Pré-Co pita lismo ou Noocapitalismo Brasi-
leiro.

Francisco Manoel de Mello Franco

A 

proposta orçamenta-
ria do Estado do Rio
de Janeiro para 1981

estima a Receita e fixa a Des-
pesa em cerca de Cr$ 218 bi-
lhòes. Esse valor, confronta-
do com o orçamento do ano
corrente de 1980, que é de Cr$
104 bilhões, corresponde a
uma expansão de 109,6^.

Logo à primeira vista, a dl-
ferença chama a atenção:
mais do que o dobro da Des-
pesa, mais do que o dobro da
Receita.

Cabe inicialmente conside-
rar que talvez nào seja bem
assim, pelo fato de o orça-
mento de 1980, na sua exe-
cuçâo, poder ultrapassar as
previsões que o fundamenta-
ram, isto é, poder ser superior
a Cr$ 104 bilhões. Explico.

Esse é um fato bastante co-
mum entre nós, nos períodosem que a inflação recrudesce.
Como a maior parte da Recei-
ta é representada pela arreca-
dação do Imposto sobre Cir-
culaçáo de Mercadorias —
ICM —, a qual, obviamente,
depende muito dos preços
dessas mercadorias, a previ-são costuma ser ultrapassa-
da, quando a inflação revela-
se maior do que a presumida,
na época em que se prepara o
orçamento. Surgem assim os
chamados "excessos de arre-
cadação", fenômeno que nâo
se passa apenas nos Estados,
mas também na Uniáo, cujos
impostos sofrem igualmente
a influência da inflação.

Antes do flm do ano, é difi-
cil saber-se com precisão o
valor desse excesso. A sua
existência, porém, parecereal, e ele poderá servir pararealizações novas — quando
então o orçamento se expan-
diria —, mas, e talvez mais
provavelmente, para substi-
tuir valor equivalente de ope-
rações de crédito, antes pre-
visto, de forma a diminuir-se
o endividamento do Estado.
De minha parte, eu náo teria
dúvidas em recomendar essa
alternativa, se tivesse respon-
sabilidade na condução da
administração estadual.

Assim, a análise orçamen-
tária, a fazer-se nessa época
do ano, precisa prender-se
ainda aos termos do orça-
mento tal como aprovado, e
nào a revisões que possivel-
mente sofrerá, as quais, mes-
mo que se façam, talvez nâo o
ampliem.

As chamadas Despesas
Correntes, que cobrem, em
termos gerais, os gastos com
pessoal e custeio da máquina
burocrática, montam, soma-
das aos recursos destinados
ao aumento de pessoal, a Cr$
130 bilhões. Enquanto isso, as
chamadas Receitas Corren-
tes, que englobam toda a"verdadeira" receita do Esta-
do, isto é, a que lhe vem dos
tributos locais e das cotas-
partes dos tributos e contri-
buiçôes diversas federais.

atingem a CrS lll bilhões. E
assim mesmo com uma previ-sào bastante otimista da ar-
recadação, que pode não se
cumprir, pois está baseada
num crescimento do ICM de
80%, entre 1980 e 1981.

Essa situação significa ape-
nas o seguinte: a "verdadei-
ra" receita do Estado (com o
perdão pela linguagem poucotécnica, mas indispensável)
não lhe cobre mais a sua des-
pesa com pessoal e custeio. E
que pessoal e custeio?

O insuficiente. As professo-ras, hoje melhor remunera-
das, mas ainda credoras de
maiores cuidados, pelo quesignificam. As escolas, preci-sando melhor conservação. A
polícia, ainda mal estrutura-
da, em termos de salários e
equipamento, e certamente
com contingentes insuficiên-

administração pública, o quese propõe são operações de
crédito e auxílios federais.
Que ficam, no orçamento,
previstas mas náo obtidas.

Vejamos as primeiras, e sua
evolução, ao longo da vida do
jovem — 5 anos — Estado do
Rio de Janeiro.

Em 1976, obteve ele Cr$ 3.0
bilhões, em operações de cré-
dito; em 1977, Cr$ 3.0 bilhões;
em 1978, outros Cr$ 3.0 bi-
Ihões; em 1979, CrS 5 bilhões;
em 1980, o valor exato nào o
tenho, mas considerado o em-
préstimo efetivado de USS
150 milhões, e a emissão de
Obrigações do Tesouro jâaprovada, chegar-se-á pelomenos a Cr$ 14 bilhões, quetém condições para atingir
até Cr$ 21 bilhões, por autori-
zação legislativa, contida na
lei orçamentária, a qual pode

tes, para a hercúlea tarefa de
dar-nos segurança. A rede
hospitalar, carente de meios e
leitos, e operando com equi-
pes médicas reduzidas e sa-
criflcadas salarialmente.

Dessa forma, Já não pode o
Estado pagar até o que lhe é
insuficiente. Na realidade, o
que lhe é gritantemente Insu-
flclente, em termos de sua
infra-estrutura de educação,
segurança e saúde. Para só
falar nesses setores, cometen-
do assim a Imprecisão de nâo
falar em tantos outros, hoje
bastante mal atendidos, no
âmbito do Estado.

Para suplementar esse défi-
cit, tem portanto o Estado
que recorrer a Receitas de
Capital, Isto é, a operações de
crédito, à venda de bens mó-
veis e imóveis, ou a transfe-
rências de capital, que envol-
vem auxílios e contribuições
da União.

Como, então, financiarem-
se as chamadas Despesas de
Capital, isto é, os investimen-
tos, as obras, as realizações
concretas do Govemo? Co-
mo, se tudo o que lhe vem
pelas vias normais, digamos
assim, náo lhe basta para pa-
gar seu pessoal e seu custeio,
ainda que reduzido e mal re-
munerado?

Como náo há milagres nes-
sa pouco poética atividade de

ou não ser cumprida por força
do mencionado excesso de ar-
recadação a que me referi an-
terlormente; em 1981, o crês-
cimento demonstra então a
sua terrível tendência expo-
nencial, na proposta submeti-
da à Assembléia Legislativa:
Cr$ 45 bilhões! Tudo isso sem
contar a inacreditável divida
do Metrô, ela sozinha mon-
tando hoje cerca de CrS 50
bilhões, absolutamente in-
suscetíveis de serem pagos
pelo Estado.

Mas esse monumental
acréscimo de endividamento
nào basta para cobrir o défi-
cit das Despesas Correntes e
as necessidades mínimas das
Despesas de Capital. Para
tanto, a proposta orçamenta-
ria para 1981 prevê — a meu
ver, com possibilidades remo-
tas — a obtenção de uma aju-
da federal direta de CrS 50
bilhões.

Os números revelam clara-
mente a Impotência do Esta-
do, protelada artificialmente
mas finalmente atingida. A
verificar-se breve, em 1981,
nas administrações estadual
e municipal.

Prossegulrei na melancóll-
ca demonstração.

Francisco Manoel d* Mello Franco foi Se-
cretário d* Planejamento e Coordenação
Geral do brado ao Rio de Janeiro.
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MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI
LETTERA 35
Portátil e com grande desempenho. Duas
teclas para escrita em maiúscula,
tabulador com alavanca para fixar
e anular paradas do carro. Barra espaçadora
contínua e parágrafo automático. Gabinete
metálico em liga de alumínio fundido.
Elegante estojo de fácil transporte manual.

vista 13*950,

Barra espaçadora contínua e
parágrafo automático

MAQUINA DE ESCREVER OLIVETT
(JNDERWOOD !98

Ideal para consultórios e escritórios. Carro
com 39,2 cm. Tabulador decimal.

Marginadores automáticos. Escala graduada
para centralização de folhas e títulos.

Indicador de fim-defolha. Barra espaçadora
continua. Dispõe ainda de sensacional TECLA

TRI-FUNCIONAL de parágrafo automático/
liberação de margens desbloqueio de tipos.

Carroceria metálica de grande beleza e
resistência.
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Comece
hoje mesmo

a dizer
Boas Festas

para todo
mundo
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FELICIDADE
NADSEDBXA
FftRAULJlMA
¦¦¦¦»¦ J^^T # 1 Nas noites de Natal e Ano Novo, muita
È «1 Mm \fm\ gente resolve mandar votos de felicidade
Ê m ^mwM 1# 1 ê pelo DDI. As linhas ficam congestionadas
e as ligações acabam demorando para se completar. Por isso, é melhor ligar com
antecedência. As linhas estão mais livres, você disca o número e num instante sua
voz está em outro país. Tão rápido que parece que é ali na esquina.

Caso o país para onde você quer ligar não esteja integrado ao DDI, não
tem problema. Você disca 000111, a telefonista internacional atende e você diz
o país, a cidade e o número com o qual deseja falar. Mas, por favor,evite ligar toda
hora para a telefonista perguntando se a ligação demora. Evite também usar
o DDI e a Mesa Telefônica Internacional ao mesmo tempo para a mesma chamada.
Essas coisas só atrasam a sua ligação e atrapalham a dos outros.

Se você tiver alguma outra dúvida sobre DDI, é só ligar para 001081
que a dúvida vai embora.

Mande agora mesmo seus beijos e abraços pelo DDI. Esses momentos
de alegria não se deixam para depois. /fé §s\

gS)) EMBRATEL
y Empresa do Sistema TELEBRÁS
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Informe Econômico
O delegado sindical

Pela primeira vez, a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo admite
a figura do delegado sindical. Segundo o
diretor do departamento sindical da
FIESP, Nildo Masini, "a entidade não pre-tende reformular o Grupo 14 — formado
por 22 sindicatos industriais da área me-
talúrgica —, mas admite que não podedeixar de estudar a formação de uma
figura nova no relacionamento entre em-
pregados e patrões, que hoje tem o nome
de delegado sindical".

Explica o empresário que a questão jâdevia ter sido analisada ha muito tempo, e
que não há temor em se tratar desse
assunto, mas apenas o consenso de quedeve ser um estudo profundo. Qualquer
precipitação, no entender do Grupo 14,
pode redundar num erro e em prejuízos
para todos os lados.

O diretor da FIESP acha que as últi-
mas negociações com os metalúrgicos
mostraram que o Grupo 14 não precisa ser
reformulado, mas apenas aprimorar seu
método de diálogo com a classe trabalha-
dora, mas "isso se conseguirá através de
entendimentos permanentes com os sindi-
cotos operários".

O Sr Nildo Masini não acredita que,em 1981, haja greve de metalúrgicos no
ABC, mesmo porque a situação econômica
náo permitiria que isso ocorresse. O Gru-
po 14 pretende começar logo o diálogo.
Não lhe cabe discutir o fim da intervenção
nos sindicatos de metalúrgicos de São
Bernardo e Santo André, porque essa é
uma decisão do Governo. Mas, na opinião
do empresário, em breve acabará a inter-
venção e haverá uma diretoria de opera-
rios para negociar.

Ele acha que o Governo não deve
intervir nas negociações futuras, mas
manter o comportamento que teve em ou-
tubro último, nos entendimentos com os
metalúrgicos da capital e interior. "O diá-
logo deve ser apenas entre os trabalhudo-
res e os industriais", afirmou.— Em 1981 — disse — teremos 60 dissí-
dios para assinar. Nas discussões havidas
em 1980, sentimos claramente que, quandoa negociação é aberta e franca, a grevenão ocorre. Continuaremos aplicando a
mesma filosofia: temos que ser francos e
leais numa negociação. Esse comporta-
mento resulta em acordo.

Guerra dos juros

A concorrência entre os cartões de
crédito acirrou-se na semana passada,nos EUA. Levando em conta a futura su-
pressão dos limites de juros no crédito ao
consumidor no Estado de Nova Iorque, o
Gitibank anunciou que passaria a cobrar
19,8% anuais dos clientes de seus cartões
Visa e Mastercard. >*.

Menos de uma semana depois, o Chase
Manhattan, seu principal concorrente, re-
velou que manteria sua taxa a 18% paraos clientes do Visa Card. O Citibank, em
princípio, não pretende baixar a suà paracompetir com o Chase. Seu executivo Dee
Calügar aplaudiu a decisão de ambos de"deixarem operar as forças livres do
mercado".

¦ ¦ ¦
Com a taxa preferencial fprime-rate)

no novo patamar recordista ae 21,5%, o
Chemical Bank iniciou um programa es-
pecial de crédito para pequenas empre-
sas, que poderão levantar até 100 mil
dólares, pagando 15,5% de juros.

Santo de casa

Um fundo de 18 milhões de dólares
(Cr$ 1 bilhão 155 milhões) instituído em
1937 por John Rockefeller em favor de um
sobrinho acaba de ser transferido do Cha-
se Manhattan Bank para o Chemical
Bank.

A disputa começou em 1955, quando o
Chase começou a diversificar os investi-
mentos do fundo: as ações novas compra-
das entraram em baixa e o fundo perdeu
cerca de 6 milhões de dólares.

Desde então, a herdeira, Abra Prenti-
ce Anderson, vem tentando obter a trans-
ferência. A justiça deu-lhe ganho de causa,
reconhecendo "divergências fundamen-
tais e irreconcüiáveis na filosofia de invés-
timento" entre o Chase e Anderson.

Negócios na China

O Bank of America recebeu autoriza-
ção do Governo de Pequim para abrir um
escritório de representação na Capital
chinesa, segundo anunciou o representan-
te do banco no Rio, Michael Gibbs.

Quando o novo escritório do banco na
China começar a operar, em fevereiro, a
representação carioca poderá promover a
aproximação de clientes interessados em
negócios no mercado chinês. O escritório
na China assessorará clientes em transa-
ções comerciais e investimentos conjuntos,
bem como nas exigências financeiras paraessas operações.

Figurativo
Do ex-Governador paulista Abreu So-

dré explicando por que não há um maior
empenho de sua parte em busca de posi-
ções no cenário político:— A política brasileira é abstrata, e eu
sou figurativo.
Só férias

O presidente do Banco Nacional da
Habitação, José Lopes de Oliveira, tira 20
dias de férias a partir do dia 10 de janeiro.
Depois, afirma, reassume o cargo e volta a
trabalhar normalmente.

JORNAL DO BRASIL J segunda-feira, 22/12/80 ? 1'Caderno

Maior grupo argentino pode quebrar em breve
Buenos Aires — O maior gru-

po econômico da Argentina po-dera ter sua quebra decretada
pela Justiça nos próximos dias,
a pedido da banca oficial quenão aceita participar do Clube
de Bancos formados pelas enti-
dades financeiras privadas cre-
doras, para administrar as em-
presas afim de ordenar sua li-
quidaçâo e conseguir que sal-
dem o máximo possível de suas
dividas. A quebra do grupo Sa-
setru arrastará cerca de 20 em-
presas financeiras credoras pa-ra a falência.

O caso Sasetru surgiu em
março passado, ao mesmo tem-
po em que a Argentina mergu-
lhava numa grave crise finan-
ceira, iniciada com a quebra do
maior banco privado do país —
o Banco de Intercâmbio Regio-
nal (BIR). Maior holding da Ar-
gentina, integrada por dezenas
de empresas, com atuação des-
tacada no setor mais rico da
economia deste país — o de
exportação de cereais—o Sase-
tru nunca teve dificuldades em
conseguir empréstimos e foi
crescendo aceleradamente com
a nova política econômica, quedeu margem a intensa especu-
lação financeira.

A DÍVIDA

Em março, porém, quando os
bancos oficiais fizeram uma
análise da situação do grupo,
que pedia um empréstimo de 45
milhões de dólares, descobriu-
se uma situação nada conforta-
vel: o ativo era de 480 milhões
de dólares e o passivo de 500
milhões. A negativa da banca
oficial coincidia com a inter-
venção oflcial no BIR, que era
uma das principais fontes de
recursos do grupo. E, para com-
plicar mais ainda a situação,
foram quebrando em seguida
outros bancos privados, dos
maiores do país.

Após a negativa desse novo
empréstimo, o grupo Sasetru
não teve outra saida: decretou
a cessação do pagamento de
dividas que atingiam nada me-
nos do que 101 entidades finan-
ceiras e bancárias. Em abril, a
dívida global era calculada em
755 milhões de dólares. Em
maio, os bancos e as financeiras
credoras formaram um Clube
de Bancos, com o objetivo de
reflnanciar o passivo empresa-
rial e encontrar uma saída para
que os prejuízos de todos fos-
sem minimizados.

O Governo manifestou desde
o começo a intenção de negar
qualquer ajuda para salvar o
grupo Sasetru, a fim de não
abrir exceção numa políticaeconômica que havia ditado co-
mo uma de suas bases o "fim do
paternalismo". Enquanto isso,
o Clube de Bancos caminhava a
passo de tartaruga e as dividas
iam aumentando como uma bo-
Ia de neve. Em junho, alcança-
vam 800 milhões de dólares, em
Julho 846 milhões, em agosto
870 milhões, em setembro 900
milhões, outubro 928 milhões,
novembro 960 milhões e atual-
mente estáo estimadas em cer-
ca de 1 bilhão e 100 milhões de
dólares.

Rosental Calmon Alves
Correspondente

Entre os 101 credores, há pelomenos dois bancos brasileiros:
O Banco do Brasil, que emprés-
tou ao grupo Sasetru 7 milhões
de dólares, e o Banco do Estado
de São Paulo, que emprestou
500 mil dólares. Ambos aceita-
ram integrar o Clube ou Ban-
cos, optando pelo retardamen-
to da quebra do grupo.
A QUEBRA

Na semana passada, o presi-dente do Banco da Província de
Buenos Aires, Roberto Buli-
rich, deu a resposta definitiva,
em nome da banca oflcial: esse
setor nào aceita integrar o Clu-
be de Bancos, por acreditar quea pretendida espera com o refi-
nanciamento do passivo do
grupo, já clinicamente morto,
nào resolverá o problema de
ninguém. O administrador do
grupo, nomeado pelo Clube dos
Bancos, Júlio Lopez Mosquera,
tinha advertido que a solução
da espera contava com apoio
de 99,8% dos credores financei-
ros do Sasetru, nas Bulldrich
havia respondido que esses
99,8% representam apenas
24,4% das dívidas.

Mosquera renunciou ao cargo
de administrador e o caso se
precipitou para uma soluçào ju-
dicíal. O jornal Ciaria informa-
va ontem que o Banco Central
poderá pedir hoje à Justiça a
quebra do grupo Sasetru, apro-
veitando os dias que restam
antes do recesso judicial de ja-
neiro.

Alguns credores comerciais,
porém, já tinham se adiantado
e pediram a quebra do grupo,
mas nâo conseguiram levar
adiante o processo, por interfe-
rência do "Clube de Bancos" ou
por falhas processuais. Agora,
se a atitude do Banco Central
for confirmada, haverá uma
avalancha de pedidos de falên-
cia. O pior é que o patrimônio
do grupo é suficiente para pa-
gar apenas 250 milhões do total
das dívidas: 1 bilhão e 100 mi-
lhões de dólares.

Um estudo do Ministério de
Economia prevê que pelo me-
nos 15 entidades financeiras
não agüentariam a falência do
grupo Sasetru, indo pelo mes-
mo caminho. Outros cálculos
indicam que mais de 20 credo-
res vão falir, mas todas as previ-
soes coincidem em que o efeito
psicológico será semelhante ao
da crise financeira de março,
provocando até mesmo uma
corrida aos depósitos banca-
rios, como naquela ocasláo.

A diretoria do grupo Sasetru
também se reserva a soluções"judiciais" e prepara um recur-
so, acusando o "Clube de Ban-
cos" de ter sido o causador do
aumento da dívida, devido ao
acúmulo dos juros. Assim, o ca-
so poderá seguir caminhos bas-
tantes diversos no âmbito Judi-ciai. Em alguns meios empresa-
riais, acredita-se que, quandotomar posse em março o novo
Presidente da Argentina, Gene-
ral Roberto Viola, ainda terá
que enfrentar os problemas ge-rados pelo caso Sasetru.

Arábia Saudita mantém
preço de seu petróleo
e não reduz produção

Beirute, Nova Iorque e Caracas — A Arábia Saudita tem
planos de manter o preço do petróleo em 32 dólares o barril
durante pelo menos os próximos seis meses e não cederá a
pressões para diminuir a sua produçào, segundo afirmou
ontem a revista libanesa An-Nahar Arab Report and Memo.
A Arábia Saudita fornece cerca de 23% do petróleo importa-
do pelos EUA, e qualquer modificação no preço ou na
produçào teria efeitos imediatos no varejo do mercado
norte-americano.

A publicação Petroleum Intelligence Weekly informa
em sua edlçáo de ontem que a guerra entre Irã e Iraque
reduziu a produção da OPEP a seu nível mais baixo em 10
anos, em outubro passado, e que a oferta mundial caiu paraseu pior indice em quatro anos. Em outubro, a OPEP
produziu apenas 23,2 milhões de barris/dia, cerca de 26% a
menos que os 31,2 milhões de igual período do ano passado.Por outro lado, a Arábia Saudita, maior produtor do
cartel, aumentou sua produçào em 8,4% para 10,3 milhões
de barris diários, procurando equilibrar a falta do produtono mercado em conseqüência do conflito no Golfo Pérsico.
Da mesma forma, os Emirados Árabes Unidos, com aumen-
to de 25,4%, e o Equador, com 4,5%, contribuíram paracobrir a defasagem na produção de petróleo causada pelainterrupção de produção no Irã e Iraque, segundo a revista.

A Venezuela passará a cobrar três dólares a mais porcada barril de petróleo a partir de janeiro, que custará então
35 dólares, segundo anunciou ontem o Ministro das Minas e
Energia, Calderon Berti.

Postos de álcool já
são 5 mil e terão em
81 maior fiscalização

Brasilia — Até o flnal de 1980, estarão em pleno funcio-
namento no pais um total de 5 mil postos a álcool, atingindo
quase todos os Estados da Federação, com exceção do Acre
e dos Territórios Federais, Informou a Secretaria de Tecno-
logia Industrial (STI), órgão subordinado ao Ministro da
Indústria e do Comércio (MIC).

Ainda segundo a STI, já a partir de Janeiro todos os
carros movidos a álcool passarão a usar obrigatoriamente
um adesivo de identificação. A medida tem o objetivo de
reduzir o abastecimento Irregular do álcool, hoje muito
comum, principalmente nos grandes centros urbanos, como
Rio de Janeiro e São Paulo.

Esta decisáo foi tomada recentemente pelo Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), Contrame STI. Assim, quandoentrar em vigor a medida, nâo será mais possível aos
proprietários de veículos a gasolina abastecerem de álcool,
como vinha ocorrendo com alguma freqüência em vários
postos.

Os selos seráo identificados por uma numeração especí-
fica, tanto para carros convertidos, como para os produzidos
pelas montadoras. No caso das montadoras, os veículos jásairão da linha de montagem com seus respectivos adesivos;
nas retificas, eles serão colados logo após a conversão.

A STI divulgou 12 pontos básicos a serem obedecidos
pelos motoristas de carros a álcool e também a gasolina
para uma vida mais longa do motor.

— Não arrancar nos sinais, cantando pneus; 2 — manter,
sempre que possível, velocidade constante compatível com
a via utilizada; 3 — náo esticar as marchas até a máxima
rotação do motor; elas devem ser usadas no seu limite
econômico; uma boa soluçào é usar cada marcha dentro de
um regime médio, ou seja, na metade da maior velocidade
que ela pode atingir; 4 — não repicar o acelerador no
momento das trocas de marchas; 5 — promover as mudan-
ças de marchas no momento adequado; 6 — náo reduzir o
veículo desnecessariamente; 8—utilizar pneus adquados ao
veiculo, com a pressão correta especificada pelo fabricante,
para diminuir o atrito do rolamento; 9 — respeitar o limite
de velocidade; 10 — promover a manutenção do veículo no
período recomendado pelo fabricante ou pela empresa con-
vertedora; 11 — utilizar o combustível recomendado para o
motor sem aditivos ou misturas; 12 — saber dirigir sem ódio,
respeitando o motor e o semelhante.

OS HOMENS DE CONFIANÇA
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DO PRESIDENTE.
A Destilaria MB, em Morro Agudo, São Paulo,
entrou com seu projeto na CENAL (Comissão
Executiva Nacional do Álcool) em 27-09-1978.

A construção foi realizada em 9 meses.
No dia 03-10-1980. completou 18 milhões de

litros de álcool produzidos.
A produção de 18 milhões de litros foi

realizada em 100 dias de moagem
com uma média diária de 180 mil litros.

A capacidade nominal é de 120.000
litros/dia.

ê a primeira destilaria a atingir esse
desempenho.
Na presente safra produziu 21.100.870
litros de álcool.
Essa é uma demonstração de capacidade da
tecnologia brasileira e dos empresários
que estão produzindo álcool

para libertar o Brasil da
dependência do petróleo importado.
Por Imo, consideramo-nos, também,
homens de confiança
do presidente.

Zanini S/A Equipamentos Pesados zanini Capital e Tecnologia 100% Nacionais

AVISO À PRAÇA
CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO/ CIA PAU-

LISTA DE COMERCIO MARÍTIMO (IN JOINT VERTURE)
por seus agentes S A AGÊNCIA MARÍTIMA MAUÁ, verti
pelo presente comunicar à Praça que o navio "ARGO-
NAUT" em sua viagem 80018.2, sofreu incêndio no Porto
DURBAN em 28.11.80. Pelo motivo acima exposto os
armadores declararam AVARIA GROSSA, devendo os
consignatários das cargas embarcadas a bordo do Navio"ARGONAUT" entrar em contato com os agentes no
Porto.do Rio de Janeiro — S/A AGÊNCIA MARÍTIMA
MAUA; Av. Rio Branco, 4 — 5o andar, a fim de receberem
informações a respeito. (p

via Armando de Salles Oliveira km 4
Caixa Postal 139

u 160 Sertàozinho Sio Paulo
Telefone (0161 6423111
Telei 0166315 ZANIBR

/ÁRCON25'ANOS
genuinamente nacional

CENTRAIS DE ÁGUA GELADA
com condensação a água

Hbmí^t^^-nB Os grupos res
friadores de
líquidos ARCON
sao unidades'
compac tas,com

compressores ai
ternativos nacionais,condensado
res.evaporadores do tipo carca-
ça e tubo, com condensação a
água modelo URST cobrindo as fai
xas de 3 a 200 TR.
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DA BAIXADA SANTISTA

Concorrância Pública n< 03/80
Edital d* Convocação

EDIFICAÇÃO DE 1.868 UNIDADES
HABITACIONAIS DO CONJUNTO
RESIDENCIAL "HUMAITÁ", NO
MUNICÍPIO DE SÀO VICENTE.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA
SANTISTA - COHAB/SANTISTA, faz saber que se acha
aberta Concorrência Pública para a execução das
obras de edificação de 1.868 unidades habitacionais
no total de 56.213,16 m2, do Conjunto Habitacional"Humaitá", no Município de São Vicente, distrito de
Samarita, km 64 da Rodovia Padre Manuel da Nó-
brega.

O Edital, o Caderno de Licitações e demais docu-
mentos necessários â apresentação das propostas
encontram-se á disposição dos interessados na sede da
COHAB/SANTISTA, á Praça dos Andradas n' 12 - 6o
andar, das 9,00 às 11,00 e das 14,00 ás 17,00 horas.

A pasta de documentos para credenciamento de-
verá ser entregue, impreterivelmente, até âs 12,00 ho-
ras do dia 15 de janeiro de 1981 e os envelopes de Ha-
bilitação e Propostas até às 15,45 horas do dia 20 de
janeiro de 1981, na Praça dos Andradas, n» 12-6'an-
dar, Ficando as proponentes convidadas a comparecer
á audiência da Comissão de Licitação no mesmo dia e
local, às 16,00 horas, para a abertura dos envelopes
de Habilitação e Proposta.

Santos, 19 de dezembro de 1980.
GILBERTO TDTOTT VILLA NOVA

Diretor-Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO ESTADO DE ENERGIA,

MINAS E COMUNICAÇÕES

COMPANHIA ESTADUAL DE
ENERGIA ELÉTRICA — CEEE
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS— CAEEB

CONVITE A FORNECEDORES DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA — CEEE
EMPRÉSTIMO BIRD N° 1824-BR

CONVITE PARA PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA N° 01

A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRI-
CAS BRASILEIRAS — CAEEB receberá até às
14:00 horas (hora local) do dia 24 de fevereiro de
1981 no escritório do Coordenador de Compras —
Av. Rio Branco, 135, 12° andar, Rio de Janeiro —
RJ, Brasil, propostas lacradas para fornecimento e
entrega de 5755 toneladas de Cabos de Alumínio —
Fio e Cabo de Cobre-Cordoalha de Aço Zincado,
para expansão dos sistemas de subtransmissão e
distribuição da Companhia Estadual de Energia
Elétrica — (CEEE) representada — pela CAEEB. São
solicitadas propostas a fornecedores com sede na
Suíça ou nos países membros do Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco
Mundial — BIRD), entidade que financiará a compra
do material a que se refere a presente concorrência.
As propostas deverão ser obrigatoriamente apre-
sentadas em modelos fornecidos pela CAEEB e de
acordo com as instruções e especificações por ela
preparadas, reunidas na "Documentação 

para Pro-
postas", disponível em português e inglês; que
será fornecida aos interessados mediante pedido ao
Coordenador de Compras, acompanhado pela quan-
tia não reembolsável de CrS 13.000,00 (treze mil
cruzeiros) por jogo de documentos nos dois idio-
mas. A "Documentação 

para Propostas" somente
poderá ser obtida no endereço acima mencionado.
Juntamente com as propostas os Proponentes
deverão apresentar uma 

"Garantia de Proposta"
não inferior a 5% (cinco por cento) do valor dos
materiais propostos

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1980
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Fazenda
Brasília — O chefe da Coor-

denadoria de Assuntos Econó-
micos do Ministério da Fazen-
da, Mailson Ferreira da Nobre-
ga. usou o velho adagio "não se
faz omelete sem quebrar ovos"
para afirmar que alguns setores
da economia e da sociedade
brasileira se ressentirão — em
1981 — das decisões da última
reuniáo do CMN (Conselho Mo-
netário Nacional), quando fo-
ram definidos os valores do Or-
çamento Monetário Nacional,
os novos níveis dos juros banca-
rios. a limitação do cheque es-
pecial, a expansão dos meios de
pagamento e os setores estraté-
Ricamente prioritários (agricul-
cura, exportação, energia e pro-
gramas sociais I.

Os grupos de maior renda da
classe média seráo os mais exi-
gidos. em 1981. uma vez que o
Governo pretende passar da
teoria para a prática a equação
econômica de elevar a poupan-
ça interna através da diminui-
çáo do consumo. Conforme o Sr
Maílson Nóbrega, "essa dose de
sacrifícios da classe média tam-
bém é imprescindível, porque
temos de gerar excedentes ex-
portáveis". Ou seja. o consumo
terá de decrescer, nâo apenas
porque o Governo pretende ele-
var a poupança interna, mas
também para que as exporta-
ções cresçam sem a necessida-
de de idêntico crescimento no
nível de investimento.

O desaquecimento do consu-
mo é fundamental — no enten-
der do Governo — para que seja
possível a recuperação da pou-
pança interna a um nivel que
permita uma constância cres-
cente dos investimentos econó-
micos. A meta é elevar a pou-
pança interna dos 17% atuais
para os anteriores 23% do PIB
(Produto Interno Bruto), até
1985.

— Todas as medidas deste
tipo, antiinflacionárias, nào são
simpáticas. Nós temos perfeita
consciência disso. Ocorre quenáo há sociedade que resista
por muito tempo a uma situa-
çáo dessas, de inflação alta, aci-
ma dos 100% ao ano, de quedado nível da poupança interna,
de diminuiçáo no acesso à pou-
pança externa, de dificuldades
em gerar mais divisas. Essa si-
tuaçâo é uma bomba de retar-
damento, que explodirá com
certeza quando chegar o mo-
mento da desestabilização poli-tica. Essa situação, que mina,
corrói as bases em que se fun-
damenta a própria sociedade,
tem que ser mudada, sendo es-
sa a razáo das resoluções do
CMN."

admite sacrifício da classe média
Empresário quer evitar desespero

Maílson Ferreira
O Sr Maílson Nóbrega tam-

bém confirmou que alguns se-
tores, entre os nào prioritários,
deverão ser também sacrifica-
dos. em 1981. Entre estes seto-
res ele coloca o comércio, queem 1980 cresceu em média 3%,
nas grandes cidades do pais.
Caso o comércio nào se direcio-
ne para as exportações, deverá
crescer ainda menos no próxi-
mo ano. O assessor econômico
do Ministro Ernane Galvèas
nào arrisca um prognóstico,
mas admite que o crescimento,
se o redirecionamento nào
ocorrer, deverá ficar por volta
de 1% a T!_.

O assessor econômico do Mi-
nistro da Fazenda garante que
o comércio poderá rapidamen-
te voltar-se para o mercado ex-
terno, porque já existem meca-
nismos de Governo suficiente-
mente ágeis para permitir esse
redirecionamento em curto es-
paço de tempo. As empresas
comerciais de menor porte que
quiserem exportar podem en-
gajar-se numa estratégia de co-
mércio exterior, porque a Reso-
luçâo 329 do Banco Central foi
reformulada, simplificada, exa-
tamente para permitir isso.

Ele afirmou também que as
medidas agora adotadas visam
antes de mais nada evitar um
traumatismo da economia em
1981. E garantiu que não ocor-
rerào quebras de grandes em-
presas, que o pais na experi-
mentará nenhum choque como
por exemplo uma crise de liqui-
dez. Mas ao mesmo tempo des-
cartou qualquer hipótese do
Governo vir a alterar os atuais
rumos da economia. Na sua opi-
nião. se o Governo desapertar
os atuais mecanismos, através
de medidas auxiliares, estará
tornando inócuo todo o esforço
para a mudança.

Sáo Paulo — O empresariado nacional está
apelando à sociedade para que nào entenda o
ano de 1981 como catastrófico economicamen-
te, e náo entre no clima de sinistrose. Será um
período certamente dificil, em que o profissio-
nalismo será exigido ao máximo para a busca
das soluções e superação dos obstáculos.

Durante a última semana, nos principaisencontros de empresários, as conversas gira-ram sempre em torno de 1981, e o presidente da
FIESP. Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho.
defendia sua opinião de que"a situação é difícil.
mas não desesperadora. O importante é procu-rar melhorar as coisas, através de trabalho.
Parece um jargão, mas essa é uma realidade,
pois vamos depender muito dos esforços indivi-
duais e coletivos".

A preocupação nas empresas está mais con-
centrada no segundo escalão, quanto às pers-
pectivas econômicas para 1981, principalmente
por causa da alteração da legislação salarial,
que deixou os executivos na contingência de
negociar salários com os patrões. Dirigentes de
empresas defendiam que pelo menos o nivel do
INPC terá de ser dado a esses profissionais, que
são elementos-chave em quem se confiam nas
tomadas de decisões. Um dos defensores dessa
tese é o Sr Milton Pilão, da Pilão Indústria
Mecânicas.

Perspectivas

Para o presidente da Metal Leve e diretor de
comércio exterior da FIESP, empresário José
Mindlin, a realidade cambial que se prevê para1981 será um fator positivo para o incremento
das exportações, mas resssalva:

— Esse incremento também nào será fácil.
em razáo da existência de uma certa recessão
mundial e da resistência às importações por
parte de países tradicionalmente importadores.
Teremos mais competitividade a nível interna-
cional do que em 1980.

Considera as limitações dos meios de paga-mento e da expansão do limite do crédito em
50% um mal necessário, para se conseguir uma
reduçáo na taxa inflacionária. Sem medidas
dessa natureza, não há possibilidade de reduzir
a inflação, acha.

"Não estou de acordo com uma perspectivasinistra ou catastrófica para 1981. Vamos ter
grandes dificuldades, mas creio que já passa-mos por situações semelhantes. Vamos vencer
mais esta. Não tenho dúvidas." O Sr José
Mindlin prevê que as dificuldades não se limita-
rão a 1981, mas devem caracterizar os dois ou
três anos próximos. Mas está certo de que "país
algum do mundo tem o potencial que pos-suímos".

O diretor geral da General Motors do Brasil.
André Beer, prevê que a indústria automobilís-
tica em 1981 poderá apresentar o mesmo resul-
tado de 80. "Se houver um decréscimo de ritmo,
será mínimo", afirmou. A General Motors faz
investimentos de 500 milhões de dólares atual-
mente e, em 1981, inicia a exportação do motor

Milton F. da Rocha Filho
multicombustível. o Sr André Beer vè 1981como o ano da "arrumação da casa".

O presidente da Trol. Dilson Funaro. acha
que 1981 servirá para separar "os homens dos
meninos". Ufli ano que exigirá muito amadure-
cimento profissional, principalmente na com-
preensáo dos problemas nacionais.

Ele é contra um orçamento monetário rigi-
do. que poderia levar â recessão. Não aceita
uma politica que se limite apenas a fixar o
combate à inflação e a promover o equilíbrio do
balanço de pagamentos. A filosofia principaldeve ser o bem-estar social — afirmou.

O Sr Dilson Funaro atribui fatores estrutu-
rais à crise brasileira, o que torna necessária
uma ampla discussão, porque "uma mudança
na estrutura demanda tempo. O debate deve
ser de alto nivel e com a participação de todos
os segmentos da sociedade".

Outro empresário que se manifestou, o SrEinar Kok, presidente da Abimaq, considera
que o próximo ano será dificil, "mas superável".
Manifesta-se também contra a análise catastró-
fica. "É fácil falar isso. difícil executar, mas a
prática demonstra que o esforço consciente
ajuda muito na superação de momentos difi-ceis." Acha que a sociedade brasileira estáconsciente das dificuldades, e "isso auxilia".

O presidente do Sindicato da Indústria deCalçados de Sào Paulo, Sebastião Bourbulhan,
prevê para 1981 um incremento nas exporta-
çóes do setor, que passarão dos 365 milhões dedólares de 1980 para quantia superior a 400milhões.

O diretor financeiro da Alcoa Aluminio do
Brasil. Sr. Antônio Castro, acredita que 1981
será um bom ano para sua empresa, que está na
fase inicial de um investimento de 1 bilháo de
dólares, no Maranhão e salienta que "o consu-
mo per capita de aluminio no pais é ainda
reduzido, chegando a 2 quilos e meio, quandonos Estados Unidos vai a 25 quilos per capita".

Para o vice-presidente da FIESP. Sr. Mário
Amato, "O Brasil continua maior do que o
abismo", e a situação terá de ser enfrentada
com otimismo: "O empresário tem de se enqua-
drar na conjuntura, usando criatividade e mui-
to profissionalismo. O problema é que nós
temos de crescer menos do que necessitamos,
mas criando empregos".

O presidente emérito da Associação Brasi-
leira da Indústria Eletro-Eletrõnica, Sr. Manoel
Costa Santos, também diretor da Arno, não
adota o tom pessimista e entende que "todos os
segmentos da sociedade compreendem perfei-tamente a situação grave que o país atravessa e
a necessidade de se adotar medidas drásticas",
e daí um conselho aos dirigentes brasileiros:

— O Governo formulou uma série de planos;
que os execute portanto. Que essas medidas
sejam praticadas de forma coordenada, sem
discrepàncias entre as autoridades. Caso isso
não ocorra, os sacrifícios de todos serào em vão.
Ele recomenda ainda que náo se estabeleçam
medidas que gerem a estagflação (inflação e
desemprego).

Nordeste teve em
1980 desempenho
industrial pior

Recife — O crescimento do setor industrial¦do Nordeste este ano foi de 3%. revelando uma
queda brusca em relação ao ano passado, quan-do o desempenho da industria foi considerado
razoável, com 6% de índice de crescimento."Nós estamos, talvez, já vivendo em recessão,
porque, de acordo com os dados de que dispo-
mos. o crescimento populacional da região é de2.7%, enquanto que o produto (indústria 3%. eagricultura, 6%) está crescendo menos que a
população", disse o presidente da Federaçào
das Industrias de Pernambuco. Antônio Carlos
Brito Maciel.

A limitação da expansão do crédito em 50';
para o próximo ano poderá inviabilizar toda aincipiente malha industrial do Nordeste, afir-
mam dirigentes de federações de indústrias e
empresários da região. "Nós temos recebido
nào um tratamento diferenciado, mas uma poli-tica discriminatória, que vem aumentando a
desigualdade de renda entre as regiões brasilei-
ras e criando um grave problema social".

Segundo o Sr Antônio Carlos Maciel, nas
duas contas em aberto — a da exportação e a
da agricultura — o Nordeste participa com
menos de 20rí. portanto esta região náo terá
possibilidades de crescer no próximo ano."A liberação das taxas de juros significara
um desastre, porque vai onerar os custos das
empresas e, como a viabilidade das empresas ê
medida pelos custos financeiros, quem nâo
tiver um capital de giro terá que fechar", diz o
presidente da Federaçào das Industrias da Pa-
raíba. Agostinho Veloso da Silveira."Nós temos os filhos tratados mal pela ma-
drasta", afirma o presidente da Federação do
Comércio da Bahia, Cândido Braga. "Estamos
vivendo aqui uma agudização da crise brasilei-
ra e è preciso que haja mais sensibilidade do
Governo federal para com o Nordeste, que e
deixado de lado sempre, quando o problema,mesmo difícil de resolver, não é insolúvel".

Os resultados depressivos da política econó-
mii a no Nordeste diminuíram a capacidade de
opf:ação das industrias da regiáo. assim, em
1981 a situação será muito pior que em 1980.
Estr. é a opinião do Sr José Flávio Costa Lima,
presidente da Federação das Indústrias do Es-
tado do Ceará. "Se nós somos os executores da
politica econômica, não podemos continuar
falando com uma autoridade surda, que náo
corrigiu as diretrizes depois de diversas reivin-
dicações dos empresários".

CDE poderá aprovar
o orçamento
para as estatais

Brasília — O CDE (Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico i poderá ser convocado ex-
traordinariamente amanha, para aprovar o or-
çamento das empresas estatais em 1981. quecontemplara dispèndios globais em torno de
CrS 6 trilhões — 88.41 a mais. em termos
nominais, do que o orçamento em vigor. Dentro
deste total, os investimentos diretos somaráo
cerca de CrS 1 trilhão 200 bilhões, representan-
do um crescimento nominal de 66% sobre os
investimentos do atual exercicio.

Os recursos a serem gastos pelo setor públi-co em 1981 são quase três vezes o orçamento
fiscal do próximo ano. fixado em CrS 2 trilhões
770 bilhões, pouco menos de CrS 1 trilhão a
mais do que o PIB (Produto Interno Brutoi
estimado em 1979 e 300 vezes maiores do que o
valor de todas as exportações brasileiras deste
ano. O Ministro Delfim Neto se reúne hoje com
a Sest (Secretaria de Controle das Empresas
Estatais i para "fechar" o.s números de algumas
empresas dos Ministérios das Minas e Energia e
dos Transportes e. se concluído o orçamento,
poderá vir a convocar o CDE

Ampliação

De acordo com o Secretário da Sest. Nelson
Mortada. o crescimento nominal de 88.4% nos
dispèndios (estabelecidos em CrS 3 trilhões 174
bilhões em 1980i e de 66% nos investimentos
das estatais em 1981 se deve. em parte, â
ampliação do numero de empresas a serem
controladas no próximo exercício. Elas passamde 213 para 400. atingindo 95% do universo dos
gastos, que eram de 80% este ano. Das 560
empresas publicas cadastradas pela Sest. 70%.
portanto, ficarão sob seu controle.

O setor de energia elétrica, incluindo a Ele-
trobrás. suas subsidiárias e as 22 concessionà-
rias estaduais, será responsável por 251 dos
dispèndios globais de todo o setor publico em
1981. gastando cerca de CrS 1 trilhão 500 bi-
lhôes, computando os investimentos. O cresci-
mento real médio (acima da inflação) do.s invés-
timentos das Estatais ficara limitado a 5%.

A residência da poupança.

Bl Banco
Itaú S.A.

AVISO AOS ACIONISTAS
Subscrição de Reserva de Sobras de Ações

(Aumento de Capital - A.G.E. de 15.10.80)
Aos Senhores Acionistas que quando da subscrição fizeram reserva de
sobras, comunicamos que os respectivos "Boletins de Subscrição de Sobras"
encontram-se a sua disposição nas agências do Banco Itaú S.A., onde os
dividendos são normalmente creditados.
O prazo para a efetivação da subscrição das ações objeto das reservas
encerrar-se-á. impreterivelmente, em 29 de dezembro de 1980, quando os
respectivos direitos, não exercidos, ficarão automaticamente extintos.
Agradecemos sua colaboração.

WHITE MARTINS

SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA

INSCR. C.G.C.-M.F. 33.000.571/0001-85

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Sao convidadas os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária que se
realizará na sede social da Empresa, á Rua Mayrink Veiga n? 9, 27? andar, nesta cidade, ás
14:30 horas do dia 05 de janeiro de 1981, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:

ai Apreciação do Laudo de Avaliação apresentado pelos Senhores Peritos e referente aos
bens importados sem cobertura cambial a serem incorporados ao capital social, de acordo
com a deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14 de julho
de 1980;

b| Verificação do exercicio, pelos Senhores Acionistas, do direito de preferência para a
subscrição do aumento de capital aprovado pela mesma Assembléia;

c| Homologação do aumenio de capital de Cr$ 3 487.403.752.40 (Três bilhões, quatrocen-
tos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e cinqüenta e dois cru-
zeiros e quarenta centavosi para CrS 3.566.498.901,95 (Três bilhões, quinhentos e ses-
senta e seis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e um cruzeiros e no-
venta e cinco centavos) em decorrência da incorporação de bens importados sem cober-
tura cambial e da subscrição reffendas nos itens anteriores;

d) Apreciação de proposta do Conselho de Administração referente ao Aumento do capital
social da Empresa de CrS 3 566.498 901.95 (Três bilhões, quinhentos e sessenta e seis
milhões, quatrocentos e noventa e oito mil. novecentos e um cruzeiros e noventa e cinco
centavosi para Cr$ 3.577.940.749,97 ITrés bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões,
novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e nove cruzeiros e noventa e sete centa-
vos), com a utilização de recursos relativos aos incentivos fiscais - ICM, previstos pela
Lei n° 2990 71 do Estado da Bahia, num total de Cr$ 11.441.848.02 (Onze milhões,
quatrocentos equarenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito cruzeiros e dois centavos).

ei Apreciação de proposta do Conselho de Administração referente á alteração do Artigo
5? dos Estatutos Sociais em conseqüência dos aumentos de capital anteriormente citados.

Poderão participai da Assembléia os acionistas titulares de ações nominativas, que exibi-
rão, se exigido, documento hábil de identidade Os detentores de ações ao portador deverão
deposita-las na sede social da Empresa, junto ao Setor de Ações (15°andarl ate 5 dias antes
da realização da Assembléia

De acordo com o disposto no Artigo 37 da Lei n° 6.404/76 ficarão suspensas, a partir
desta data até a realização da Assembléia as transferências e conversões de ações nominativas

Rio de Janeiro. 18 de dezembro de 1980

PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente do Conselho de Administração

UNIBANCO • Banco de Investimento
do Brasil SA

Banco ITAÚ de Investimento S.A.

Tendo garantido a subscrição total de

Cr$ 420.350.000,00
Comunicam a oferta pública de 168.035.752 ações preferenciais, ao preço de Cr$ 2,50 por ação, de emissão da

+Tcofap
Cotap - Cia. Fabricadora de Peças

Companhia Aberta

Informações sobre a empresa e sobre o lançamento
Razão e Sede Social:
COFAP • Cia. Fabricadota de Peças
Av. Alexandre de Gusmão, 1395
09000-Santo André-SP
C.G.C..M.F.) n° 57.500.001/0001-12

Atividade Principal:
Fabricação de Autopeças

Características da Emissão:
A A.G.E. de 15.10.80 aprovou o aumento do Capital Social de
Cr$ 1.237.000.000.00 para
CrS 1.657.350.000.00. mediante a emissão publica de 168.140 000
ações preferenciais, sem valor nominal.

Preço e Forma de Pagamento:
As ações serão subscritas pelo preço unitário
de CrS 2.50 e serão integralizadas á vista, em dinheiro
ou por intermédio do repasse de financiamento do
PROCAP IV/BNDE.

Repasse de Financiamento do PROCAP IV/BNDE:
As instituições financeiras contam com o apoio financeiro do
PROCAP IV/BNDE. podendo repassara investidores pessoas
fisicas residentes e domiciliados no Brasil todos os beneficios
e vantagens do Programa, na forma da Resolução BNDE nf 540/80
e regulamentação pertinente. As características básicas do
financiamento são:

montante: máximo de 500 ORTN. por financiado:
contrapartida de recursos próprios: 30° o das ações adquiridas:
quantidades modulares para subscrição, de 50.000 a 200.000

ações;
prazo: de até 4 anos. Incluindo a carência inicial maxi:na de 1 ano.
amortizações: semestrais, no dia 10.09.81 e nos dias 10 dos meses

de março e setembro, dos anos de 1982.1983 e 1984:
• luros: de 10° o ao ano. nos dias 10 dos meses de março e setembro,

dos anos de 1981.1982.1983 e 1984;
correção monetária: limitada a 70°/o da correção das ORTN

(DL n° 1679/79):
garantia: caução de todo o lote de ações subscritas, assim como

as bonificações em ações. Os dividendos serão liberados ao
financiado.

lucros suspensos ou de

Características das Ações Preferenciais:
• poderão ser convertidas da forma nominativa para ao portador,

e vice-versa, a vontade do acionista;
não tèm direito a voto e são mconversiveis em ações
ordinárias.
gozam de prioridade sobre as ações ordmanas no reembolso

do capital em caso de liquidação da sociedade:
gozam da prioridade, em relação às ações ordinárias, no
recebimento de um dividendo minimo. não-cumulativo. de 8%
(oito por cento) ao ano sobre a parte que representam do
capital;

¦ participam, em igualdade de condições com as ações
ordinárias, na distribuição de ações bonificadas resultantes da
incorporação ao capital social de
reservas ae qualquer natureza.

Dividendo do Exercício de 1980:
As ações provenientes do presente aumento terão direito ao
recebimento de um dividendo por açào equivalente a 1/3 (um-
terço) do dividendo que for imputado, no exercício social de
1980. a encerrar-se em 30/12/80. a cada açào preferencial
atualmente existente, bem como todas as bonificações em
ações que forem distribuídas a partir da data de subscrição.
Incentivos Fiscais Para Pessoas Fisicas:
As pessoas físicas poderão deduzir do Imposto sobre a Renda
devido conforme suas declarações relativas ao Exercicio Fiscal
de 1981. Ano-Base de 1980. 30bo das quantias que
subscreverem e integralizarem. até 31.12.1980. das ações ob)eto
do presente lançamento. O valor total das reduções do Imposto
devido não poderá exceder limites variáveis segundo a renda
bruta do contribuinte. Para utilizar o beneficio fiscal supra-
citado, a pessoa fisica ficará obrigada a manter indisponível,
pelo prazo de dois (02) anos. consecutivos, o investimento
incentivado
Receitas Liquidas, Lucros Líquidos e Valor Patrimonial:

[Período Eilensâo Receita Lucro Lucro Valor I
F<nao em oo Penooo Liquida LiQuido I por Açào Patrimonial!

Cr$ Mü CrJ Mü por AçâO

3112 1977 12 meses 1461179 39966 _L2__ 1,59
31 12 197b '2 meses 2 244 602 [159863 |. 0.27 I 2.39
3112 1979 I2meses 3854344 250962 , 0.30 i 2.74
3006 1980 06 meses 2~791 393 '¦ 184216 , 0,22 ' 366

Capital Social:
Ouantioaae de Açòes n Z \Z T~, Capitai = B |Reiaçâc

Discriminação Ordinárias I Prelerenc ' Tola = iCI B amm
Capitai Atuai 1548.079 0001292 621 000 I 640 00000011 237 000 000.00 j 147 .
SuPscnçào (20: = ¦>¦ 1168 140 000 I 166 140 QQo" 420 350000.00 2.50 !

iCapitai Após
1 Aumenio 1548 079 OOC 1460 761 000 ;i 006 64Ç 00011 657 35QOOOOO ¦ 6j

]í
JteúL Banco itaú de

Investimento S.A.
São Paulo • 239 4611 r 171 ¦ Rio de Janeiro - 221.8162 r. 53

Comissáo de Valores Mobiliários • C.V.M.:
Esta emissào foi registrada na CVM. sob o n.° SEP/GER/REM-
80/101. em 28.11.1980. "O registro na Comissão de Valores
Mobiliários significa que se encontram em poder da Comissão e
tambem do líder da distribuição, e dos consorciados. os
documentos e informações necessários à avaliação, pelo
investidor, do risco do investimento".
Informações Adicionais:"Para maiores esclarecimentos a respeito da referida emissão,
bem como pa'a a obtenção de exemplar do prospecto. deverão
os interessados dirigir-se às instituições supracitadas".
Instituições Credenciadas:
Para subscrição de ações objeto do presente lançamento,
poderáo os interessados dirigir-se às corretoras ou
distribuidoras de títulos e valores mobiliários de sua preferência.
São Paulo, dezembro de 1980

(f9|UNIBi\N£0
^l^^r Banco de Investimento do Brasi! S A

Sâo Paulo - 229.3811 r. 225-Rio de Janeiro - 291 0030 r. 538
Porto Alegre ¦ 24.0622 r 105 '
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Nelson Rodrigues, jornalista,
escritor e teatrólogo, morreu às
8h de ontem, de insuficiência
Vascular cerebral, após ter sete
paradas cardíacas e se subme-
ter, como último recurso, à im-
plantação de um marcapasso.
O enterro só será hoje às llh, no
Cemitério de Sâo João Batista,
porque ele "era abominável-
mente contra um enterro às
pressas que náo desse chances
ao morto de ressuscitar, assim
como achava apavorante a hi-
pótese de uma pessoa acordar
dentro de um caixão".

Aos 68 anos de idade, já tinha
superado cinco enfartes, mas
desde o dia 10 estava internado
com um endema pulmonar. Há
cinco dias submeteu-se a um
traqueotomia; sexta-feira en-
trou em coma profunda; sába-
do melhorou e reclamou que
estava muito tempo na cama;
mas voltou a piorar à noite.
Deixa a viúva Elza, os filhos
Nelson, Jofre e Daniela, seis ir-
más e um irmão. Por ser torce-
dor fanático do Fluminense Fu-
tebol Clube, seu caixão foi en-
volto na bandeira do clube.

Desde 1970, quando se sub-
meteu a uma operação delicada
na aorta abdominal que o jor-
nallsta Nelson Falcão Rodri-
gues "vivia artificialmente sob
rigoroso controle médico".
Uma de suas seis irmãs, Stela,
cardiologista, era praticamente
sua acompanhante de cabecei-
ra. Ela chegou mesmo a aban-
donar sua atividade de pintora
para melhor tomar conta do
Irmão.

Nelson Rodrigues teve 13 ir-
máos, dos quais sete estão vi-
vos: Augusto, o único homem,
Irene, Helena, Elza, Stela, Ma-
ria Clara e Dulce, estú última
casada durante algum tempo
com o ator e produtor de cine-
ma Jece Valadão.

No início de novembro, Nei-
son Rodrigues foi internado
com problemas respiratórios no
Pro-Cardíaco, mas depois foi
para casa. Daí a 15 dias teve
outra crise, desta vez de edema
pulmonar, que obrigou os medi-
cos a fazerem a traqueotomia,
Já na Clineij (Clinica Neurológi-
ca, Cirúrgica e Neuroclrúrgica
do Rio).

Nelson Rodrigues morreu às
8h de ontem. No quarto esta-

, vam sua mulher Elza e os filhos
Nelson e Jofre. Assinada pelomédico Astolfo Serra Júnior,
nota distribuída pela Clineij in-
formou que "do dia 20 para 21
ele desenvolveu um quadro de
arritmia que necessitou a colo-
cação de um marcapasso car-
dlaco. Apesar de todos os esfor-
ços, o paciente, que apresenta-
va problemas respiratórios, me-
tabólicos e de insuficiência vas-
cular cerebral, faleceu às 8h."

O corpo do Jornalista Nelson
Rodrigues foi velado na capela
n° 5, do Cemitério São Joâo
Batista, onde chegou às
12h40m. Além da viúva Elza e
dos filhos Nelson e Jofre, acom-
panhavam o caixão o cineasta
Arnaldo Jabor, diretor dos fil-
mes Toda Nudez Será Castiga-
da e O Casamento (baseado em
duas obras do escritor) e ainda
o pintor Augusto Rodrigues,
primo de Nelson.

As 14h20m foi colocada sobre
o caixão uma bandeira do Flu-
minense Futebol Clube, pelo
luncionárlo Antônio Gregório,
que ali estava em nome do pre-
sidente do clube, Sílvio Vascon-
celos. Logo depois chegava,
emocionado, o ex-jogador do
Fluminense (1981/82) Rodri-
gues, que continuava amigo de
Nelson.

Também de sobrenome Ro-
drigues (Manoel) mas sem ser
seu parente, estava presente
um continuo do Jornal dos
Sports a quem Nelson Rodri-
gues só chamava de Pão-Doce,
apelido por ele detestado. Do
jornal O Globo, estavam os dl-
retores Roberto Marinho e Ri-
cardo Marinho.

O jornalista e acadêmico Rai-
mundo Magalhães Júnior, pre-
sente ao velório, contou que há

¦seis meses Nelson Rodrigues
lhe perguntou se votaria nele
para ABL:

— Respondi que sim, pois ele
merecia a Academia mais do
que qualquer outro autor tea-
trai. Mas ele logo comentou que
teria de ser logo, pois não daria
mais tempo para a próxima va-
ga a ser amda aberta.

A vida e a obra de
Nelson Rodrigues estão

no Caderno B

O Presidente Joáo Figueire-
do enviou à viúva de Nelson
Rodrigues, Dona Elza Rodri-
gues, o seguinte telegrama:"No momento em que o povo
brasileiro perde um de seus
mais ilustres homens de letras,
peço à familia do inesquecível
amigo aceitar minhas condo-
lências pela irreparável perda.
Joáo Figueiredo."

Almir Monteiro dos Santos, 67, de
parada cardíaca, em casa, Ipanema.
Carioca, funcionário público aposen-
tado, viúvo de Martha Rodrigues dos
Santos, não tinha fllhos. Será sepulta-
do, às lOh, no Cemitério São João
Batista.

Roberto Bezerra da Silva, 58, de
infarto do miocárdio, no Prontocor.
Carioca, comerciante, casado com
Márcia Lima da Silva, tinha dois fi-
lhos, César e Paulo. Morava em Copa-
cabana. Será sepultado, às 10h, no
Cemitério 8ão João Batista.

Ivete Mendes dos Santos, 78, de
parada cardíaca, em casa, em Botafo-
go. Carioca, prendas do lar, viúva de
Álvaro Santos Filho, não tinha fllhos.
Será sepultada, às 9h, no Cemitério
São João Batista.

Rogério Pereira de Albuquerque,
87, de Insuficiência coronariana, no
Hospital da Lagoa. Carioca, comercia-
rio, solteiro, morava em Ipanema. Será
sepultado, as lOh, no Cemitério São
João Batista.

Wilza Moreira de Souza, 70, de pa-
rada cardíaca, em casa, em São Cristo-

vão. Carioca, prendas do lar, viúva de
Euclides Nogueira de Souza, tinha um
filho, Francisco, e dois netos. Será
sepultada, às lOh, no Cemitério São
JFrancisco Xavier.

Tereza Dias de Mendonça, 52, de
insuficiência cardíaca, na Casa de
Saúde Grajaú. Carioca, prendas do lar,
casada com Jorge Machado de Men-
donça, tinha dois fllhos, Carlos e Cláu-
dia, e morava no Grajaú. Será sepulta-
da, às llh, no Cemitério Sâo Francisco
Xavier.

Reynaldo Freitas da Silva Filho,
58, de insuficiência respiratória, no
Hospital da Penitência. Carioca, ln-
dustrial, casado com Luiza Mattos da
Silva, tinha um fllho, Waldir, e dois
netos. Morava na Tijuca. Será sepulta-
do, às lOh, no Cemitério São Francisco
Xavier.

Miriam Vieira de Castro, 60, de
embolia pulmonar, em casa, no Méier.
Carioca, solteira, prendas do lar, tinha
uma fllha, Martha, e dois netos. Será
sepultada, às llh, no Cemitério São
Francisco Xavier.

Avião explode
na Colômbia
e mata 62

Bogotá — Um avião da empresa
Transportes Aéreos dei César, com 62
pessoas a bordo, explodiu no ar, a 10
minutos de Riohacha, segundo infor-
mou o Departamento de Aeronáutica
Civil, acrescentando que nào há sobre-
viventes. O aparelho, com turistas do
interior da Colômbia, que haviam pas-
sado o flm de semana em Riohacha,
partira para Bogotá, com escala em
Valledupar.

O avião, prefixo HK-779, explodiu
sem que seu piloto, o Capitão Jorge
Jimenez, pudesse Informar à torre de
controle do Aeroporto de Riohacha
sobre alguma falha técnica. Os destro-
ços do aparelho se espalharam em
ampla região.

ORLANDO TAVARES FERREIRA
(FALECIMENTO)

tA 

Família de ORLANDO TAVARES FER-
REIRA comunica seu falecimento ocor-
rido anteontem dia 20, e agradece to-

das as manifestações de pesar. (P

ORLANDO TAVARES FERREIRA
(FALECIMENTO)

t 

Tavares Carvalho Roupas S/A (Casa Tavares)
comunica o falecimento de seu Membro Fun-
dador, e Presidente do Conselho de Adminis-
tração, ORLANDO TAVARES FERREIRA ocorri-

do anteontem dia 20, e agradece as manifestações
de pesar. (P

ORLANDO TAVARES FERREIRA
(FALECIMENTO)

tOs 

funcionários da Casa Tavares, comunicam
o falecimento de seu estimado Diretor Fun-
dador e Presidente do Conselho de Adminis-
tração, ORLANDO TAVARES FERREIRA,

ocorrido anteontem dia 20, e agradece as mani-
festações de pesar. (P

AVISOS RELIGIOSOS

GUSTAVO MARTINS
GONÇALVES

t 

Dagmar Rezende Gonçalves e Família, Rosi-
nha Martins Barroso e seu marido Cyrilo
Barroso e Oswaldo Murguel Rezende e famí-
lia, agradecem as manifestações de pesar

recebidas pelo falecimento do seu querido GUSTA-
VO e convidam parentes e amigos para a Missa de
7o Dia que mandam rezar, amanhã, dia 23, às 10:30
horas no altar-mor da Igreja da Candelária.

ROBERT ALLAN POE
(FALECIMENTO)

tA 

diretoria da Standard Electrica S.A.
comunica, com imenso pesar, o faleci-
mento do seu ex-diretor de exportação
ROBERT ALLAN POE, ocorrido no sába-

do, cujo sepultamento teve lugar ontem no
cemitério São João Batista. 

(P

GYRO PIGUASCO
MISSA 7o DIA

tYara 

de Souza Pigliasco. Ita Chacel e filhas, Breno
Lobato e família, convidam demais parentes e
amigos para a Missa pela alma de seu inesquecível
esposo. Filha, netas, cunhados e sobrinhos, .na

Igreja N.S. Conceição e Boa Morte, dia 23, terça-feira, às
11,30h. Rua do Rosário Esquina da Av. Rio Branco. (P

NELSON RODRIGUES
(FALECIMENTO)

tSeus 

filhos Joffre, Nelson e Daniela comuni-
cam seu falecimento e convidam para o sepul-
tamento dia 22 de dezembro às 11 horas
saindo o féretro da Capela n° 5 da Real

Grandeza para o Cemitério São João Batista.
RPu N-12223

NELSON RODRIGUES
(FALECIMENTO)

tA 

família de NELSON RODRIGUES —
sua esposa Elza, seus filhos Joffre —
Nelson, suas noras Martha e Severina,
seus netos Nelson Vinicius, Mario Vitor

e Cristiane — comunica seu falecimento e
convida parentes, amigos e admiradores para
o seu sepultamento, hoje, dia 22 de dezem-
bro, às 11 horas, no Cemitério São João
Batista. (P

Tempo
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Umo órea branca bem definida sobfe o Nordeste broiilei-
ro indica nebulosidade e chuvas associadas à uma onda de
Leste. Outro área branca sobre o Oceano Atlântico, estenden-
do-se até o litoral dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e litorol Sul do Estado de São Paulo,
estende-se também pelos Estados de Mato Grosso do Sut e
Mato Grosso, indicando nebulosidade e chuvas associados à
uma frente frio. Nova frente frio, otnda em formação, está
no extremo do Sul do continente

Ai Imagem do satélite meteorológico SAAS tâo recebn
dai diariamente pelo Instituto de Pesquisas Espociaé
(INK/CNPq) .m Sóc Joe. *>• Campo. (SP), lron.mil?
das em imrovermelho. Ai áreas brancas indicam
temperaturas baixos e as áreas pretas temperaturas
elevadas. Conhece neto-ie a temperatura das áreas
brancas e das áreas pretos pode te, com uma escala
cromátíca, determinar os temperaturas da superfície do
Terra, das moitas de ar e do topo das nuvens.

NO RIO
Parcialmente nubladoa nublado Pos-
sível instabilidade à tarde de caráter
locol e passageira. Temperatura está-
vel. Vento»; Norte frocos com rajadas
ocasionais a tarde. Máximo, 38,2 Rea-
lengo; mínimo, 23,6, Santa Teresa

O SOL
Nascer:
Ocaso:

O5h05m
18h38m

AS CHUVAS
Precipitação (mm)

Últimos 24 horas 0 0
Acumufadaestemés 70.2
Normal mensal 126.9
Acumulada este ono 973 1
Normolanual 1075 8

NOS ESTADOS
Amazonas — Nub. c/chuvos esparsos oo Sul Demais

regs., nub. a pte nub Temp.: estável. Máx. e mín. nõo tem
Roraima — Nub a pto. nub. Temp. estável. Vento.: NE
frocos. Acre — Nublodo. Temp.: estável. Móx. e min. nõo
tem. Pará — Nub. c/chuvas esparsos ao Sul. Demais regs.,
nub. o pte. nub. Temp.: estável. Móx. 30.7; mín 21.4.
Rondônia — Nub aindo sujeito a chuvos esparsos. Temp.:
estável. Máx. o min. nâo lem. Piaul/Maranhão/CMrò —
Instável c/chuvos esparsos. Temp.: sslávei. Móx. 28,- mín.

O MAR
Mai*.

(bo/Nrterói — Pieomor: 23h20m/l 2m
e I 5h04m/l ,2m. Baixamar:
<Nh55m/0.4m o 21h59m/0.lm. Angra
do. R»ii — Preamar 01h31m/l 3m e

I 3h27m/l .2m. Ba.xomar:
0Oh54m/0 3m e 22h01m/0.tm Cabo
Frio — Preamon 03hOOrWI3m e
14h37m/1.2m. Baixamar:
09hl6m/0 4m e 21h2Bm/0 0m.

Temperaturas
Dentro da baía: 18 graus
Foro da barra: 18 graus
Mar; Calmo
Corrente: Leste para Sul

OS VENTOS
Norte frocos com raiadas ocasionais o
tarde.

A LUAh a
NOVA

5/1
CRESCENTE

21/12

? D
CHEIA

24/12
MNGUANT6 |
29/12

23 8 Rio Grand* do Norte — Instável c/chuvos ejpa<sas
Temp: estável. Ventos: leste fracos. Amapá — Nub o pte.nub. lemp.. estável Màx. 32 6, min 25 ó. Porolbo/Pernam-
buco — Instável c/chuvas esparsas Temp estável. Max. 28,
min, 23 5. Alagoas /Sergipe/Bahia — Pie. nub a nub
Ventos: leste Irocos. Temp: estável. Máx 28.8; min 23 6
Mato Grosso — Nub c/chuvas esparsas possíveis trovoodos
Temp.: estável. Máx 27.6; mín, 21 8. Moto Gro«.o do Sul —
Nub. o encoberto c/chuvas esparsas Temp.: estável. Móx
24.2; min. 20.4.

NIKOLAOS CABRAL JENSEN DAXBACHER
(FALECIMENTO)

tNikolaos 

Daxbacher, Eloá Cabral Daxbacher, Carlota, Ana
Maria, Elisa Beatriz e Carlos José Comunicam o falecimento
de seu querido filho e irmão NIKOLAOS CABRAL JENSEN

DAXBACHER e convidam parentes e amigos para o seu sepulta-
mento hoje, dia 22 às 12 horas saindo o féretro da Capela D do
Cemitério Jardim da Saudade.

NELSON RODRIGUES
(FALECIMENTO)

tA 

família de NELSON RODRIGUES, sua
esposa Elza, seus filhos Joffre e Nelson
suas noras Martha e Severina, seus netos
Nelson Vinicius, Mário Vitor e Cristiane

comunica seu falecimento e convida parentes,
amigos e admiradores para seu sepultamento dia
22 de dezembro às 11 horas no Cemitério São
João Batista. RPVN0 12221

NELSON RODRIGUES
(FALECIMENTO)

tA 
família de NELSON RODRIGUES, sua esposa Elza,

seus filhos Joffre e Nelson suas noras Martha e
Severina, seus netos Nelson Vinicius, Mario Vitor e

Cristiane seu irmão Augusto, suas irmães Stela, Helena,
Maria Clara, Elsa, Irene e Dulce, comunica seu falecimento
e convida parentes amigos e admiradores para seu
sepultamento dia 22 de dezembro ás 11 horas no Cemité-
rio São João Batista. ppvn-^

NELSON RODRIGUES
(FALECIMENTO)

tSeus 

filhos Joffre, Nelson e
Daniela comunicam seu fale-
cimento e convidam para o

sepultamento, dia 22 de dezem-
bro, às 11 horas, no Cemitério São
João Batista. (P
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ESPORT
Vôo livre já tem 10 para Torneio Internacional

Os 10 primeiros colocados
no 5o Campeonato Brasileiro
de Vôo Livre, encerrado on-
tem com a vitória antecipada
de Haakon Lorentzen, têm
vaga garantida no Torneio
Internacional que será reali-
zado na rampa da Pedra Bo-
nita, na última semana de
fevereiro, com a participação
de representantes da Ingla-
terra, França, Áustria, Esta-
dos Unidos e Canadá.

O número de pilotos brasi-
leiros para o Internacional
poderá aumentar, dependen-
do da quantidade de estran-
geiros que participarem. O
torneio desperta grande inte-
resse no exterior, a ponto de o
francês Gerard Thévenot, ter-
ceiro no Aberto Europeu e
fabricante das asas Atlas, já
ter entrado em contato com
pilotos brasileiros interessa-
dos na Atlas-T, asa moderna
que disputará o mercado com
a Comet.

SISTEMA APROVOU

A Associação Brasileira de
Vôo Livre (ABVL) pretende
repetir o critério de disputa
utilizado no Brasileiro no
Torneio Internacional, pois,
pela primeira vez, não houve
nenhuma reclamação e todos
os árbitros foram elogiados
pelos 64 concorrentes, satis-
feitos com o sistema de con-
fronto direto, onde cada um
mede sua capacidade técnica
contra vários adversários.

Haakon Lorentzen foi o pi-
loto mais técnico do Brasilei-
ro, embora tenha perdido seu
último vóo para Paulo Linha-
res que, mesmo com uma asa
Atlas, conseguiu superar a
Comet do campeáo. Os dois
terminaram com oito vitórias
e uma derrota, mas Haakon
foi declarado campeão por
antecipação, porque Linha-
res não conseguiria superá-lo
em pontos.

A prova entre os dois foi de
excelente nivel técnico e des-
de o inicio Linhares ganhou
mais altura do que seu opo-
nente, controlando-o até o
pouso. Como a asa Comet

Eloir Maciel
tem penetração maior do que
a Atlas, foi dificil para Haa-
kon mantê-la nas térmicas
fracas, excelente para a per-
manència de Linhares, vice-
campeão.

Nos outros confrontos do
último vôo do Brasileiro, Pe-
pê venceu Ricardo Wander-
bilt e assegurou a terceira co-
locação, resultado que o dei-
xou bastante satisfeito, pois
achou que foi sua melhor par-
ticipaçào num campeonato.
Lamentou que não tenha fei-
to contra o campeão uma exi-
biçâo melhor, porque, en-
quanto Haakon ganhou altu-
ra, ele não conseguiu sequer
uma termina para aumentar
o nivel do confronto.

REVELAÇÃO

A quarta colocação ficou
com Marcos Acher (venceu
Paulo Falcão) mas a revela-
ção do Brasileiro foi, sem dú-
vida, Carlos Felipe Bee, pilo-
to novo que se colocou em
quinto, à frente do bicam-
peão Paul Galser e do primei-
ro campeão brasileiro, André
Sansoldo, 13° colocado. Carli-
nhos Bee necessita apenas
aprimorar seu pouso, ainda
deficiente, para entrar de vez
no rol dos melhores do Brasil.

Ele pretende treinar muito
para o Torneio Internacional,
pois sabe que enfrentará os
melhores pilotos do mundo,
entre eles o inglês Ghrahan
Robson, vencedor do Euro-
peu Aberto de Kossen, Aus-
tria; o próprio Gerard Théve-
not e, possivelmente, o cam-
peão europeu, Joseh Gugue-
mos, da Alemanha.

No Internacional deverá
prevalecer uma disputa mui-
to grande entre as asas Atlas-
T e as Comet, pois na próxi-
ma semana Gil Deschatre re-
cebe a moderna invenção de
Thévenot para teste e, como
representante da fábrica fran-
cesa no Rio, deverá receber
vários pedidos, já que a asa
foi lançada após a Comet e
possui comando mais sensí-
vel do que esta.

Ronoldo Thfrobald

ABVL pune quem não
usar o pára-quedas

, A Comissão Técnica da
ABVL se reúne esta semana
para definir a punição de Geral-
dp Nobre, desclassificado do
Brasileiro por ter substituído o
pára-quedas, obrigatório, por
um pedaço de espuma de borra-
cha, para eliminar o peso. A
Comissão vai apreciar também
o relatório da American Cup e
talvez puna Beto Dourado que,
sem nenhuma explicação,
abandonou a equipe nos Esta-
dos Unidos.

A princípio, era intenção da
ABVL suspender Geraldo No-
bre por seis meses de qualquer
competição oficial. Mas alguns
diretores acreditam que a des-
classificação do Brasileiro já foi
uma punição suficiente para o
tipo de falta cometida, já que
Nobre é um piloto que repre-
sentou o Brasil em várias com-
petições internacionais, partici-
pando, inclusive da equipe
campeã do Torneio Internacio-
nal da Itália.

O próprio Geraldo reconhe-
ceu seu erro e disse que tirou o

pára-quedas porque o conside-
ra um peso extra. Ele também
acha que já foi punido com a
eliminação do Brasileiro, que
tem peso 2 para a formaçáo do
ranking nacional. Geraldo sabe
que arriscou sua vida e que
burlou o regulamento, mas se
defende afirmando que, em seis
anos de vôo, ninguém necessi-
tou do pára-quedas.— Sei que errei e que já fui
punido. Outra punição seria
muito rigorosa para o tipo de
falta que cometi. Nas competi-
ções internacionais ninguém
usa pára-quedas e em seis anos
de vóo aqui da Pedra bonita ele
nunca foi necessário para nin-
guém.

Euclides Herzog, que faz par-
te da Comissão Técnica da
ABVL, mostrou-se favorável à
eliminação do Brasileiro como
única punição para Geraldo,
embora pretenda colocar uma
observação na ficha do faltoso
para. em caso de reincidência,
puni-lo de forma mais contun-
dente.

Linhares não pensa
em trocar de asa

Ninguém contestou a vitória
de Haakon Lorentzen. mas
muita gente ficou satisfeita
com sua derrota no último vóo
para Paulo Linhares, um piloto
que sempre foi considerado téc-
nico e habilidoso, sem contudo
vencer campeonatos. Linhares
foi premiado por ter superado o
campeão, tirando sua invencv-
bilidade, com uma asa conside-
rada ultrapassada e de perfor-
mance inferior.

Sua vitória sobre Haakon, se-
gundo ele. foi determinada exa-
tamente porque a Atlas é uma
asa lenta e ele pôde controlá-la
melhor sobre as raras bolhas
térmicas, enquanto seu adver-
sário nào teve como ganhar ai-
tura, exatamente pela velocida-
de da Comet. Quando Haakon
encontrava uma térmica (mas-
sa quente que leva a asa paracima), não tinha como se man-
ter sobre ela. devido à penetra-
çáo de sua asa.

— Talvez as Comet sejam su-

periores às outras asas. Eu já
tive uma e preferi vendê-la. por-
que. para meu estilo de vóo, a
Atlas é melhor e pretendo con-
tinuar com ela.

Na verdade, Linhares tem um
domínio fora do comum sobre
sua asa e sua técnica passou a
ser reconhecida por todos no
inicio do ano, quando fez uma
aproximação para o pouso e
controlou sua asa sobre o alvo
durante uns três minutos, pou-
sando na mosca.

Sua única derrota no Brasilei-
ro foi para o próprio Haakon na
quarta prova, quando nâo teve
como realizar o segundo pilão.Linhares, como o restante dos
pilotos, achou justa a vitória de
Haakon e espera que a CND
agora ajude o vóo livre, puis os
brasileiros já sáo considerados
os terceiros do mundo e a equi-
pe precisa de apoio para parti-
cipar do próximo Mundial, em
julho, no Japáo.

Paul compete mal mas
elogia a organização

O sucesso técnico do 5o Cam-
peonato Brasileiro deve-se sem
duvida à forma de disputa em
confronto direto, o que. para o
bicampeáo Paul Gaiser, mar-
cou nova era para o vôo livre do
Brasil. Segundo Paul. a compe-
tição foi perfeita em todos os
aspectos, faltando apenas um
serviço de alto-falantes para in-
n-rrnar ao publico o que se esta-
v, jiõssando no ar.

Paul Gaiser considerou sua
participação no Brasileiro ape-
nas razoável. Se tivesse bem
treinado, acha que poderia ter
conseguido posição melhor do
que a nona colocação.

Alem do confronto direto, on-
de o perdedor náo discute sua

derrota, o que facilita o traba-
lho dos juizes. Paul destacou a
performance das asas Comet
como outro fator importante
para o vóo.

— Todos os fabricantes de
asas do mundo farão seus proje-tos obedecendo ao padrão da
Comet. de superfície dupla quea toma mais eficiente do que as
outras.

E Paul. patrocinado pela As-
sociação de Comissários da Va-
rig. tem razáo. pois o próprioThévenot ficou encantado com
a Comet e criou a Atlas-T com o
pano duplo, escondendo a bar-
ra de sustentação e eliminando
totalmente o atrito com o
vento.
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Haakon, o campeão, é
príncipe da Noruega
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Grande parte do público que
viu a alegria do campeão e
ouviu elogios como "Haakon
você matou todo mundo" ou"Haakon você foi demais", ja-
mais poderia imaginar que es-
tava vendo diante de si um
principe, pois a mãe de Haa-
kon, Dona Ragnhild. nada mais
é do que afilha do Rei Olavo V,
da Noruega.

Haakon, de 26 anos, veio pa-
ra o Brasil quando tinha ape-
nas dois e sempre quando volta
à Noruega, em junho, no veráo,
é recebido com todas as pom-
pas a que um príncipe faz jus.
Seu pai, Erling Lorentzen, é li-
gado aos esportes, vencendo in-
clusive a AdmiraVs Cup, uma
das principais regatas de iatis-
mo do mundo, no comando de
seu barco, o Saga.

O início de Haakon no vóo
livre foi há três anos, após pas-
sagens discretas pelo surfe e
iatismo, onde não se conseguiu
firmar como um verdadeiro
campeáo. Foi o primeiro brasi-
leiro lé nacionalizado! a fazer
windsurf, mas sua paixão foi

despertada verdadeiramente
pelo vóo livre, para onde ele
levou toda sua experiência
competitiva.

Haakon também elogiou a
forma de disputa do Brasileiro:

— Finalmente, a ABVL arran-
jou um critério de disputa quenão dá margem a erros. Agora
vamos esperar que ela consiga
também verbas junto aos ór-
gáos oficiais para ajudar a
equipe brasileira nos campeo-
natos no exterior. O Brasil é
igual, tecnicamente, a qualquer
outro pais e já provou isso em
vários campeonatos. O que fal-ta agora é apoio, pois até agora
as passagens foram pagas pornós mesmos.

Segundo Haakon, bastaria
uma verba oficial ou um invés-
timenlo dc empresas privadas
para o vóo livre explodir no
Brasil. Local para treinar è o
que náo falta e os cariocas tèm
o privilégio de poder decolar
da Pedra Bonita durante os 365
dias- do ano, o que nos outros
países ê impossível devido ás
condições climáticas.

Ronaldo ThtoboU
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Haakon, o campeão, reclama da falta de apoio
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1° Haakon Lorentzen (8 vitórias e I derrota)
2o Paulo Linhares(8 vitóriase 1 derrota)
3o Pepê (7 vitórias e 2 derrotas)
4° Marcos Acher (7 vitóriase 2 derrotas)
5°Carlos Felipe Bee (7 vitórias e 2 derrotas)
6° Poul Gaiser (6 vitórias e 3 derrotas
7° Arnaldo Borges(á vitóriase 3 derrotas)
8° Mauro Piranda (6 vitórias e 3 derrotas)
9° Paulo Falcão(6 vitórias e 3 derrotas)

10° Carlos E. Renha (6 vitórias e 3 derrotas)
11° Ricardo Wanderbilt (6 vitóriase 3 derrotas)
12°Carlos Niemeyer (5 vitóriase 4 derrotas)
13° André Sonsoldo(5 vitórias e 4 derrotas)
14°R.cardo Wejner(5 vitórias e 4 derrotas)
15°Geroldo Fonseco (5 vitóriase 4 derrotas)
16aManoei Navarro(5 vitóriased derrotas)
17a José Carlos Brant (5 vitórias e 4 derrotas)
18° Rogério Kurtenbach (5 vitorias e 4 derrotas)
1 °° Euclides Herzog (4 vitórias e 5 derrolas)
20° Pedro Poulo Bastos (3 vitórias e 6 derrotas)

8.299
8.093
7.449
7.378
7.377
6.457
6 370
6313
6 290
6.196
6.033
5.415
5 351
5311
5.256
5 205
5.184
5 149
4371
3 396

liíiili!"':
OS CAMPEÕES

Voando sempre acima de Haakon, Paulo Linhares pôde
confronto final

controlar o campeão e venceu o

1976 — André Sonsoldo
1977 — Marcos Maia Santos
1978 — Paul Gaiser
1979 — Poul Goser
1980 — Haakon Lorentzen

Jequiá passa a líder na motonáutica
O Jequiá não só venceu ontem

o 4o Troféu Imprensa como tam-
bém assumiu a liderança do Cam-
peonato Estadual de Motonáutica
ao somar agora 5 mil 844 pontos.
O Iate de Ramos, que vinha lide-
rando o Campeonato, ficou em
segundo lugar, com 4 mil 350
pontos. Ao vencer a etapa de on-
tem, disputada em sua raia, na
Ilha do Governador, o Jequiá tam-
bém ficou com o Troféu JORNAL
DO BRASIL.

A etapa de ontem foi prejudica-
da pelo vento um pouco forte para
a prática da motonáutica que for-
mava pequenas marolas impedin-
do as manobras dos pilotos. Por
esse motivo, Joaquim Vilela, da

Classe SD, capotou depois de fa-
zer uma curva. Nem ele, nem sua
lancha sofreram coisa alguma.

A competição, que seria dispu-
tada em 20 minutos, foi realizada
em apenas 12, pois além do vento
havia um aglomerado de barcaças
que prejudicava as manobras dos
pilotos. Além da capotagem de
Vilela, houve um outro acidente
entre os pilotos Augusto Valente e
Nelson Carvalho, quando aque-
ciam seus motores. Nelson teve
sua lancha danificada e não pôde
participar da prova de ontem.

Apesar de competir na classe
mais fraca : a SC — o piloto José

Ricardo, do Jequiá, de apenas 15
anos — o mais jovem de todos os
pilotos da motonáutica — foi a
grande atração da etapa de on-
tem. Nem mesmo o mar com ma-
rolas e as barcaças foram suficien-
tes para tirar o ímpeto de Ricardo,
que possui muita habilidade e co-
ragem. Sua maior virtude, no en-
tanto, é a calma com que partici-
pa das competições. Perfeito nas
curvas e excelente na reta José
Ricardo venceu sua categoria e é
líder do Campeonato Estadual.
Sua lancha é a única a utilizar o
álcool como combustível.

Encerrada a terceira etapa, a
diretoria do Jequiá ofereceu um
coquetel aos pilotos e à imprensa.

3) Luis Gent-I (JIC)
ros (JIC). 3) Aurelmo

A quarta etapa sera reohzado o 10 de janeiro, patrocinado pelo
Guanabara.

Resultados
Classe Turismo
SCT — 1) Joaquim Vilela (ICR)
SDT — 1) Luís Velozo (JIC). 2) Paulo Qu>n>eía (JIC).
SET — 1) Nelson Teixeira (JIC). 2) Roberto Mascarc-n
Gomes (JIC)
SNT — José augusto Valente (JIC)
Classe Competição
SC — 1) José Ricardo (JIC), 2) Renato Fe-no^dez (Paquetá)
SD — 1) Nelson Teixeira (JIC), 2) Joaquim V.lelo (ICR). 3) Luis Hennaue (ICR)
SE — 1) José Augusto Valente (JIC)
Classificação por clubes
Io Jequiá — 5.844 pontos
T Ramos — 4.350 pontos
3S Poquetó — 1 940 pomos
Classificação individual
SC — José Ricardo, I 025
SD — Nelson Teixeira. 800.
SE — José augusto, 1.100

Joaq„irr, Vüea, 700

Rogério Reit
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Joaquim 1 ilela (D) duelava bem com ISélson Teixeira, quando sua lancha desgovernou-se em uma das curvas e capotou, mas ele nada sofreu
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Sinister vence e
Clear Day é o
segundo na milha

Em grande atuação, mostrando que está em boa
forma, Sinister venceu o Prêmio Ernani de Freitas,
na milha, em pista de grama, com a dotação de Cr$
125 mil ao proprietário do vencedor. Jorge Ricardo
deu uma boa direção ao filho de Snow Puppet em
Via Blanca, treinado por Artur Araújo.

Completaram o marcador Clear Day, Verniz e
Lucrativo. Dada a partida, Virtuoso foi para a
colocação principal, acompanhado sempre de perto
por Sinister, quando entraram na reta, Virtuoso
esmoreceu, Sinister dominou e fugiu, e a luta ficou
pela segunda colocação, que acabou com Clear
Day, que era o animal mais bonito do cânter.

Resultados

1° PÁREO — 1900 melros — Pista — Al — Prêmio CrS 250.000,00.
(PROVA EXTRAORDINÁRIA DE LEILÃO)

1° Vissoge,F.Pereira 56 1,70 12 5,50
T Coyenne,W.Goncolves 56 6,20 13 1,90
3o Cripto, A. Oliveira 56 5,00 14 3,90
4o Chibolodo,G.Meneses 56 6.50 23 11,00
5o JuliClauri,J.Pinto 56 2.50 24 8,40

Dif, Vários corpos e vários corpos — Tempo—2'02"4—Venc.(l)Cr$ 1,70 — Dup.
(I4)G$ 3,90 — Placê(l)Cr$ l,50e(6)Cri 3.00 — Mov. doPáreoCrS711.000,00 —
Vissage — F.C. 3 onos — RS — Zuido e Pos-Si-Soge — Orador — Fawnda Mondesir
— Propr. — Stud Coic6 — Tr. W. Penelos.

T PÁREO — 1400 metros — Pista — GL — Primio Crí 118.000,00.
Io Vinci.G.F.AImeido 56 3,60 11 58,10
2° QueSueno,G.Meneses 56 1,80 12 6,00
3o Cordes,F.Pereira 56 19,60 13 11,80
4o Bolinho,H.Cunha 56 7,70 14 22,60
5o Fulgor.M.C.Porto 56 34,80 22 4,70
6o Boros.Jz.Garcia 56 17,90 23 1,40
7» Luron,J.Pinto 56 13,10 24 9,60
8o SieteEstrellas.R. Freire 56 25,70 33 10,90
9o Clemenceau,E.B.Queiroz 56 10,10 34 14,40

10° Rovano,E.Freire 54 18,80 44 68,10
(*) Mondomexa.E. Ferreira 56 6,20

(*) Nâo completou o percurso. Duplo exata (06-05) Cr$ 6,90 — Dif. 2 corpos e 2 1/2
corpo — Tempo — 1 '24"3 — Venc. (6) CrS 3,60 — Dup. (23) CrS 1,40 — Placê (6) CrS
1,40 e (5) CrS 1,20 — Mov. do Páreo CrS 1.528.350,00—Vinci —M.A. 3onos-RS —
Royal Orbit e Hay Hill — Criador — Fazenda Mondesir — Propr. — Stud Sunset —
Treinador — G. F. Santos.

3° PÁREO — 1500 metro» — Pista — GL — Primio CrS 105.000,00
(PROVA ESPECIAL)

Io Somoyano.E. Ferreira 53 2,70 11 3,50
2° Kar-Glen.M.C. Porto 54 20,90 12 1,90
3o Uano,G.F.Almeida 54 8,20 13 5,70
4o Lo Divina, J.Ricardo 56 2,70 14 4,10
5o Exorto, J. Malta 53 12,10 22 17,50
6o Sandstorm,F.Pereira 60 1,80 23 20,50
7> Navalha,G.Alves 54 15,50 24 9,70
8o Biabela,G.Meneses 56 4,20 33 62,20

(') linda,E.R.Ferreiro 53 31,50 34 25,60

• Nâo completou o percurso Dif. 1/2 corpoe cabeça—Tempo—1'29"3—Venc. (3)
CrS 2,70 — Dup. (24) CrS 9,70—Placé (3) CrS 2,00 e (7) CrS 10,50—Mov. do Páreo
Cr$ t.727.200,00 — Samayana — F. A. 4 anos — Arg. — Seshoon e Samaya —
Criador • Propr. — Horas Santa Maria d* Ararei — Tr. W. P. Lavor

4° PÁREO — 1400 melros — Pista — GL — Primio CrS 118.000,00
Io look Me, E. Ferreira 56 1,90 11 25,40
2o DanceAlINight.J.Ricardo 56 3,40 12 6,90
3o Chartres,G.Meneses 56 2,70 13 2,20
4o Tuyutina,J.Molla 56 21,00 14 9,40
5o Escalada Skiddy, R.Silva 56 51,30 22 64,10
6o Kannabis.A.OÍiveira 56 7,00 23 8,70
7° Terlizzi,G.F.Almeido 56 11,40 24 15,40
8o FéeCarabosse.S. Silvo 56 26,60 33 4,30
9° Tongket,E.R.Ferreira 56 11,40 34 3,20

N/C. Essa. Dif. 3 corpos e 2 corpos — Tempo — I '24"1 — Venc. (6) CrS 1,90 — Dup.
(33) CrS 4,30 — Plaçé (6) CrS 1,30 e (4) CrS 1,80 — Mov. do Páreo CrS 2.128.650,00
— Look Me — F. C. 3 anos — RJ — Hot Dust e Nostalgia II — Criador e Propr. Harai
Santa Maria de Araras — Tr. W P, lovor.

losè Camilo da Silva:'"A' '..;':_& ..£<i

5o PÁREO — 1400 metros— Pista— Gl Primio CrS 118.000.
Io Ethero.J. Ricordo 56 1,60 11
2o Tolgo,F.Pereira 56 2,60 12
3o Fjord.J.R.Oliveiro 56 5,90 13
4o lord,T.B.Pereiro 56 7,90 14
5o Sovei,E.Morinho 56 21,30 22
6o Oiopoque.G.Tozzl 56 29,80 23
7o Bagdod Sin, R. Carmo 56 10,70 24
8o Airporf.J. Esteves 56 35,90 33
9° Carrick.J.Ferreiro 53 30,80 34

57,90
5,70

22.50
4,00
9,70
9,60
1,80

86,90
10,30

Dif. Pescoço e 2 1/ 2 corpo—Venc. (7) CrS 1.60 — Dup. (24) CrS 1,80 — Plocé (7) Crí
1 30e(4)CrS 1.50 — Mov.doPáreoCrS2.049.450,00 — Ethero—M.C. 3onos —

RS — Esbirro e Victory II — Criador — Horas Fronteira — Propr. Elazor David levy —

Treinador — Z. D. Guedes. (Tempo 1'24"3)

6" PÁREO — 1600 metro» — Pltta — GL — Primio CrS 125.000,00 •
(PRÊMIO ERNANI SOARES DE FREITAS)

Io Sinister,J.Ricardo 56 7,60 II 32,10
2o Clear Day, G.Menezes 56 2,40 12 15,80
3o Verniz,G.F.Almeido 56 3,30 13 6,70
4o Lucrativo,G.Alves 56 3,00 14 6,80
5o Suplente,A.Oliveira 56 3,30 22 79,60
6o Virtuoso, F. Lemos 56 19,30 23 11.50
7o RenzoJ. Malta 56 28,50 24 6,90
8o Doctus.E. Ferreira 56 11,00 33 12,10
9o lobtosil,W.Gonçalves 56 15.70 34 1,90

10° Bonano.J.Esteves 56 27,20 44 3,70
12° Calbor,E.R.Ferreira 56 7,60

N/C. Enfoque. Dupla Exata (01 -08) CrS 40,10 — Dif. 2 corpos e paleta — Tempo —
V35"4 — Venc. (1) CrS 7,60 — Dup. (13) CrS 6,70 — Place (1) CrS 4,50 — e (8) CrS
1,90 — Mov. do Páreo CrS 2.549.950,00 — Sinister — M. C. 3 onos — RS — Snow
Puppet e Via Blanca — Criador — Horai Fronteira — Propr. Stud Sáo Miguel —
Treinador — A. Araújo.

r PÁREO — 1500 metroe — Pista — GL Primio CrS 96.000,00
Io Kambary,W.Gonçalves..... 57 40,70 II 15,40
2° Undalo, J.F.Fraga *....., 56 2,40 12 4,50
3o lobis, J.Ricardo 57 2,30 13 4.00
4o Busilis.J.Malta 57 13,40 14 10,40
5o Acomá.R.Freire 57 30,10 22 13,80
6o Uribot.G.F.AImeida 57 2,30 23 2,70
7o Humming Bird, J.Pinto 57 2,80 24 7,60
8o Oxiquito, F.Pereira 56 10.40 33 10,60
9o Pinstar.E.Ferreira 57 2,80 34 6,10

10° Acomá.R.Freire 57 30.10 44 23,40
11° Hossgor,T.B.Pereira 57 2,30

Dif. 1/2corpoe 1/2corpo — Tempo— 1'30"4— Venc. (4)Cr$40,70 — Dup. (33)CrS
10,60 — Placé (4) 16,10 e (5) CrS 1,90 — Mov. do Páreo CrS 2.729.050,00 —
Kambary — M.C. 4 anos — SP — Adm's Pet e Jutal — Criador— Haras Alambary —
Propr. — Stud Sfrnin — Treinador -j- M. Viclevisk.

8» PÁREO — 1600 metro» — Pista — AL — Prêmio CrS 83.000,00
Io Andrew.G.Meneses 56 1,60 II 5.10
2o SirRichard.J.F.Froga 58 8,00 12 2,40
3o Stravinsky,F.Pereira 58 3,00 13 2,90
4° Bandoir.C.Morgado 56 7,60 14 5,80
5o Ticket.G.F.AImeido 55 10,30 22 38,40
6o JockBoy.J.Pinto 55 10,10 23 6,70
7o ElCaulo.W.Gonçalves 56 23,60 24 13.20

(•) Diurno.J.l.Marins 58 14,40 33 28,60

(') t^ôo completou o percurso. Dif. vários corpos e 1/2 corpo — Tempo — 1'46"4 —
Venc. (1) CrS 1,60 Dup. (13) CrS 2,90 — Plocé (1) CrS 1,30 e (6) CrS 2.10 — Mov. do
Páreo CrS 1.920.550,00 — Andrew — M. C. 5 onos — SP — Felicio e Gronfina —
Criador e Propr. — Haras São José e Expedictus — Tr. F. Saraiva.

9° PÁREO — 1000 metro» — Pista — Al — Prêmio CrS 121.000,00.
(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)

1° Chisloso.J. Esteves 56 4,50 13 5,90
2° Hostler.S.SMvo 56 2,80 14 3,50
3° Junco,E.R.Ferreira 56 5.B0 33 5,00
4o Coromandel.R.Silvo 53 7,20 34 1,90
5o Bond Street, J.l Marins 56 13,70 44 3,10
6o Fluzáo,E.Freire 54 38.60
T Elmendorf.W Gonçalves 56 1,90

N/ CM: Fatídico, Hard ôlove e Don Merlot, que foram retirados. Dif. 3 corpo e 1 1II
corpos — Tempo — 1 '03"2 — Venc. (10) CrS 4,50 — Dup. (34) CrS 1.90 — Placé (10)
CrS 2,30 e (7) CrS 2,20 — Mov. do Páreo CrS 1.253.535,00 — Chistoso — M. C. 3
onos — SP — Canterbury e Princess Vip — Criador — Haros Sâo JosA e Expedictus —
Propr. — Stud Shangri-LÂ — Treinoaor — C. H. Coutinho.

10° PÁREO — 1600 metro» — Pi»ta — NL — Prêmio CrS 96.000,-00.
Io Choare,J.Ricardo 57 3,50 11 47,20
2o Upwell.J. Ferreira 54 19,40 12 14,80
3o Menilmontant,G.F.Almeida 57 36.80 13 15,00
4o Uio.R.Freire 57 48,20 14 17,80
5o HighTribule,R.Silva 53 3.80 22 13.60
6o Dythos.G.Alves 57 7,40 23 3,10
7° AÍ Pique, G.Meneses 57 13,80 24 3,50
8o Fermino,E.Morinho 55 3,40 33 7,80
9o Gibson,M.C.Porto 57 47,90 34 2,70

10° Murillo, J. Esteves 57 2,90 44 8,30

Duplo Exato (03-02) CrS 63,30 — Dif. 2 corpos» 1 1/2 corpo — Tempo l'41"3 —
Venc (3) CrS 3,50 — Duo. (12) CrS 14,80 — Plocé (3o) CrS 2,80 e (02>GS 4.90 —
Mm. do Páreo Cri 2 309 900,00 — Choare — M C. 4 anos — RS — Chocán •
Merrincha — Criador Haras Fronteira — Propr. — Haras 5anta Ano do Rio Grande —
Treinador — A Morales.

Mov. de apostas. CrS 21.471 660,00 — Portões. CrS 33.400.00

;
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Sinister deixa longe Clear Day, que ainda recebe os ataques de Verniz (por fora) e Lucrativo, que acabariam em 3" e 4o

Nóvis Vence CÒm Lança Perfume pode vencer Handicap

final difícil o
GP de São Paulo

São Paulo — Nóvis, filho de
Eylau e Fiordallza, venceu on-
tem à tarde, em Cidade Jardim,
o Grande Prêmio Consagração,
válido pela terceira prova da
Tríplice Coroa de São Paulo,
disputado em pista de grama
leve, na distância de 3 mil me-
tros e com dotação de Cr$ 700
mil. O vencedor foi conduzido
por Edson Amorim. Em segun-
do lugar ficou Denée, com G.
Assis.

Nóvis é propriedade do Stud
Gladiateur, criação do Haras
Faxina e treinado por E. Araya.
Percorreu a distância em
3m08s8, com finais de 25s7 e
12s8. Sua vitória foi conseguida
pela diferença de apenas um
focinho. O movimento das
apostas atingiu Cr$ 39 milhões
695 mü 441. Portões: Cr$ 4 mil
183. Betting duplo exato acu-
mulado: CiS 867 mil 080.
Io PÁREO 1 mil lOOm—Cr? 73
mil
Io Relumbrante — J. Garcia
2o Estatus — J. Silva
3o Burin — L. Yanez
Tempo 1'09"55. Vencedor: Cr$
0,85. Dupla (56) 0,97
Placês (5) 0,26 (6) 0,11. Propr.
Samy Efraim. Treinador: J. B.
SUva
2o PAREO 2 mil m - Cr$ 110
mil
Io Baileco — A. Masso
2o Al Salto — A. Bolino
3o Mirabolant — J. Dacosta
Tempo 2'03"5s. Vencedor 1,00
Dupla (27) 2,05. Placês (2) 0,42
(7) 0,23. Prop. Stud Três Lírios.
Treinador: N. Navarro
3° PAREO 1 mil 300m — Cr$
142 mil
Io Ferinha — J. R. Olguln
2o Ephlgenia — J. SUva
3o * Daythrough — J. Dacosta
3o * I'm BeUa — J. M. Amorim
(*) Empate „
Tempo l'18"4s Vencedor: 2,81
Dupla (35) 15,96.
Placês (5) 2,16 (3) 0,66 Prop. e
Criador: Haras Eduardo Gui-
lherme. Treinador: A Prendim.

4o PAREO 1.300m — Cr$
142.000,00
Io Enchain — A. Bolino
2o Discotheque — D.L. Albres
3o Start — A. Vale

Tempo: 1'18"5. Venc. 0,21 Du-
pia (34) 0,74. Placês (4) 0,17 (3)
0,26 Prop. e Criador: Haras Ro-
sa do Sul. Treinador: A Ca-
brera.
5° PAREO 1.480m - Cr$
90.000,00
Io Lica — A Santos
2o Graveza — J. Amaral
3o Adelxa — L. Saldanha
Tempo 1'25"5. Vencedor 0,19
Dupla (37) 1,17. Placês (7) 0,13
(3) 0,34. Prop. Stud Tatuapè.
Treinador: A. OUveira.
6o PAREO S.OOOm - Cr$
700.000,00 "G.P. Consagração"
(3' prova da T. Coroa de Sáo
Paulo)
Io Nóvis — E. Amorim
2o Deneé — G. Assis
3o Campal — I. Quintana
4o Hebart Pachá — L. Yanez
5o Embout — A. Bolino
6o Ucharino — S. Martins
Tempo 3'08"8. Vencedor: 0,29
Dupla (25), 1,42. Placês (5) 0,23
(2) 0,41. Prop. Stud Gladiateur.
Treinador: E. Araya.

7o PÁREO 13.000m — Cr$
142.000,00
1o Dose Dupla — J. Garcia
2o Very Touchy — A. Barroso
3o Cara Metade — J. Dacosta
Tempo 1'18"7S. Vencedor: 0,40
Dupla (27) 0,53 — Placê (2) 0,18
(7) 0,15. Prop. Agro Past HS.
Paraíso. Treinador: W. Garcia.
Filiação: Xaveco e Spadavec-
chia. Criador Haras Paraíso.
8o PAREO l.ÚOOm - Cr$
110.000,00
Io Boqueiro — J. Garcia
2o Dovaro — P. Santos
3o Maarbal — R. Amaral
Tempo 59"6S. Vencedor: 0,47.
Dupla (36) 1,32 Placês (6) 0,35 (3)
0,47. Prop. Stud Souza e Castro.
Treinador: W. Garcia.
9o PÁREO 1.609m - Cr$
110.000,00
Io Depiction — A. Bolino
2o Contenido — L. Yanez
3o Boricado — A. Barroso
Tempo 1'36"1S. Vencedor: 0,28
Dupla (28) 2,65. Placês (9) 0,22
(2) 0,50. Prop. Carmen Thereza
Machline.
Treinador. A. Cabreira.

Estengran ganha no Sul
por pequena diferença

Porto Alegre — Em chegada
sensacional, que provocou o fo-
tochart, Estengran acabou li-
vrando focinho dobre Abala e
venceu o Prêmio José Pinheiro
Borda, principal páreo da reu-
nião de ontem, no Hipódromo
do Cristal, e que marcou o en-
cerramento da temporada clás-
sica do turfe gaúcho.

O GP José Pinheiro Borda foi
corrido em 2 mU metros, pista
de grama, com Cr$ 80 mil de
dotação ao seu vencedor e re-
servado a animais de três anos
e mais idade, com pesos da ta-
bela 2. A vitória de Estengran
acabou premiando seu desem-
penho na maior parte do páreo,
pois foi quem largou na frente e
se manteve até os últimos 1 mil
200 metros, quando sofreu uma
atropelada fulminante de Aba-
Ia, emparelhando em cabeça a
cabeça, indo juntos até o disco.

O vencedor é um castanho de
três anos, por Estenger em Ma-
gran de criação de Edgar Kruel,
propriedade de Joaquim Moa-
cir Paes e treinado por Odilo
.Machado.
Io PAREO — 1 mil 300 metros

CrS 23 mil
Io Holding, L. Garcia, 55
2o Badomine, V. F. Garcia, 55
Vencedor: (5) 1,90 —Dupla: (15)
1,20 — Placês: (5) 1,00 e (1) 1,00
Tempo: lm24sl. 5 — Treinador:
Simão Lopes
2o PÁREO — 1 mil 300 metros

grama — CrS 28 mil

1" PinceUto, C. Xavier, 53
2o Desport, S. Machado, 56 «
Vencedor: (6) 5,50 — Dupla: (56)
2,10 — Placês: (6) 1,80 e (7) 1,20
Tempo: lm23s — Treinador:
OdUo Machado
3° PÁREO — 1 mil 300 metros

grama — CrS 44 mil
Io Dona Kiki, M. Ghan, 56
2o Sukita, O. Batista, 56
Vencedor: (3) 1,80 —Dupla: (36)
3,60 — Placês: (3) 1,40 e (8) 1,70
Tempo: lm22s—Treinador: Ni-
lo Corrêa
4° PÁREO — 1 mil 500 metros

grama — CrS 35 mil
Io Ari, C. SUva, 56
2o Frei Dilharco, W. S. Morais,
56
Vencedor: (1) 1,60 — Dupla (15)
30,50 — Placês (1) 1,80 e (5) 16,70
Tempo: lm36s — Treinador:
Arami Rodrigues
5° PÁREO — 2 mil metros —
grama — CrS 80 mil
José Pinheiro Borda — Encer-
ramento
Io Estengran, S. Machado, 55
2o Abala, O. Batista, 59
Vencedor: (4) 8,20 — Dupla (14)
14,20 — Placês (4) 3,60 e (1) 1,50
Tempo:' 2m6s — Treinador:
OdUo Machado
6o PÁREO — 1 mil 3(15 metros

CrS 28 mil
Io Mestre Salas, E. Chaves, 59
2o Rovatom, G. Cabreira, 53
Vencedor: (7) 2,70 — Dupla (55)
3.00 — Placês—(7) 1,40 e (8) 1.20
Tempo: Im21s35 — Treinador:
Antônio Alvani

1* PÁREO — às 20h00 — 1000 meira — Tom Sawyer — lmOOi — (Areia)

1—I Kelso.Jz. Garcio  I 58 4o ( 9) Boots e Escardillo 1200 NI !m!4s4 A Orciuoli
2 Oriz.J.Malta  2 57 9o ( 9) Boots e Escardillo 1200 NI Iml4s4 E.Coutmho

2—3 Cinderelo.J.Pinto  3 57 2o ( 6) Ef Scotch e Adroit 1000 AP Im02s3 Z.D.Guedes
4 Bob's Day. J.R. Oliveira  4 57 Io ( 7) Greol Bullet e Favorable 1000 NU Im02s4 A.A. Silva

3—5 Container.C. Valgas  5 57 1° ( 8) Grileiro e Mentauro 1000 NP Im02s4 G Fagundes
4—6 Jean More. J. Ricordo  6 57 10° (II) Melvin e Farahoun 1200 NU Iml5sl (..Marques

1° PÁREO — At 20h30 — 1600 metros — Farinelll — lm37s 2/5 — (Areia)
DUPLA EXATA

I— 1 Capurro.Jz.Garcia  1/.57 2o (11) Al Pique e Salpicador 1600 Gl Im38s3 R.Carrapito
Norlo.E.Ferreira  2 57 IIo (15) El Tirano e Salpicador 1400 Al Im30s2 R.Tripodi

2—3 Soter.J.Ricardo  3 57 10° (11) Al Pique e Capurro 1600 Gl Im38s3 ARicardo
Esbro.M.Vaz  4 57 2° ( 9) Operador e Salpicador 1500 AU Im37s3 JB Silva

3—5 ElCrucero.E.Morinho  S 57 5° (II) Al Piquo e Capurro 1600 GL Im36s3 G Ulloo
6 Ulmost.A.Oliveira  6 57 10° (15) El Tirano e Salpicador 1400 Al Im30s2 AMorales

4—7 BigBil.J.l.Marins  7 57 4o (10) Good Kidd o Bicolor 1000 NU lm03s J.Coutmho
ChamlngBoy.R.Carmo  8 57 7o ( 9) Dythos e Est. Amigo 1300 NL Im21s2 I.Amaral
Salpicador.G.Meneses  9 57 3° (II) Al Pique e Copurro 1600 GL Im38s3 J.D.Moreira

3° PÁREO —às 21K00 — 1300 metros —Yard — ImISs 3/5 —(Areia)
INICIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS

1—1 Aron. J. Escobar  1 55 4° ( 7) Right Now e R. Run 1300 NP Im2ls I. C. Borioni
" Nietzsche.J.Ricardo  4 56 *° i 7) Barnun e Al-Jobbar 1600 AU Im40s2 I. C. Borioni

2—2 Milanez.M.C.Porto  2 56 6° ( 7) Roger Bacon e Anglicano 2100 NP 2ml6s4 J. M. Aragáo
IndíoManso.T.B.Pereira  3 55 6° ( 8) Uci e Freitas 1300 AU Im2ls2 LCoelho

3—4 Imbó. S. Silvo  5 55 5° ( 7) Right Now e R. Run 1300 NP lm2ls E.C.Pereiro
MaxImus.J.Ferreira  6 55 3° ( 7) Right Now e R. Run 1300 NP lm21i R.Carrapito

4—6 Royal Silk. A. Oliveira  7 57 1° ( 5) laodg e Pato Bronco 1600 NP Im4ls3 A. Morales

4° PÁREO —às 21h30 — 2100 metrot — Manacor — 2m10t 2/5 — (Areia)
HANDICAP EXTRAORDINÁRIO

1—1 MIlterYoto.E.Ferreiro  1 53 3° ( 7) Roger Bacon e Anglicano 2100 NP 2ml6s4 A. Araújo
2—2 El Rebelde, J.Pinto  2 57 7° (10) Artung o Match Point Again 2100 NU 2m!4s2 J. A. Limeira
3—3 Degallium,A.Ramos  3 53 Io ( 7) Breninho e Elementar 1500 GU Im29s4 A. Orciuoli

Lonra-Perfume,G.Alves  4-57 5° ( 7) Gabellino e Scamball (PR) 2400 AU 2m40s! S. Morales
4—5 Real Nordic, A. Oliveira  5 58 6o (II) Big Chief e Leonino 2000 GU 2m0ls3 A.Moroles

Bamborial,J.Ricardo  6 53 Io ( 5) Czar Dimitri e Degallium 2000 AP 2ml2sl R. Nohid

5° PÁREO—às 22h00 — 1300 metro.— Yard — lml8s 3/5— (Areia)
DUPLA EXATA

1— Eurus.G. Menezes  1 56 . 12° (13) latino e Serrodilho 2000 GP 2m09s2 J.A.Limeira
Minimus, E. Freire  2 56 9° (10) Able To Run e English 1200 NU Iml6sl G.LFerreira

2—3 Gojado.J.Malta  3 56 8o (10) Able To Run e English 1200 NU lml6st A. Nahid
Good Sênior, A. Oliveira  4 56 3o (12) Standar e Flauka 1200 NP Iml6sl A. Araújo

3—5 Tujubó,G.F.Almeido  5 56 5° (11) Bonono e Suplente 1400 AP Im29s O.M. Fernande»
FimdePapo.J.Ferreiro  6 56 4° (10) Able To Run e English 1200 NU Iml6sl J. Coulinho

Enfoque, F. Pereira  7 56 3° ( 9) Superávit e Lobrosil 1300 NP Irn2ls3 l. Coelho
4—8 látex,J.Esteves  8 56 3o (10) Able To Run e English 1200 NU lm!6sl J. M. Arogóo

9 Exemple, J.Ricarçjo  9 56 8° (11) Bonano e Suplente 1400 AP lm29s R. Nohid
10 Habilitado,M.Voz  10 56 3° (11) Bonano e Suplente 1400 AP lm29s J. B. Silvo

4° PÁREO — Às 22h25 — 1100 melros — Galego — IrnOós 2/5 — (Areio)

1—1 VionêsC.Xavier  I 58 6° ( 8) Alepino e Gismonda 1000 NU Im03s4 P Duranti
2 CaldolyT.B.Pereiro  2 58 2° ( 9) Forty o Jean Juarés 1000 NI Im04s2 S. Morales

2—3 HirtolR.Morques  3 58' 3o ( 7) Uhr Prinee e Indalécio 1000 NL Im04sl S. Franca
" Indalécio A.Ferreiro  6 58 2° ( 7) Uhr Prinee e Hirtol 1000 NL Im04sl S. França

3—4 ArturitoE.Freire  4 58 10° (10) Huygens e Great Bliss 1300 GU lm20s] J. U. Freire
Jean-JaurésJ.Ferreiro  5 58 5° ( 7) Uhr Prinee e Indalécio 1000 NL lm04sl O. J. M. Dias

4—6 Comte. Skiddy M.C.Porto  7 58 6° ( 7) Uhr Prinee e Indalécio 1000 NL lm04sl J. M. Aragáo
7 SnowSlideF.G.Silva  8 58 6° ( 9) Abário e Kineto 1000 NP lm04s J. B. Silva

7° PÁREO — Às 22h50 — 1000 metro» — Tom Sawyer ImOOs — (Areia)

I—1 Saint James T.B.Pereira....... I 56 5° (14) Matisse e Chorro 1000 NP ]m02s3 F. Abreu
2 HolsterR.Freire  2 56 8° (11) Shanòon e Rico Solo 1300 AP Im2ls2 O. Ribeiro
" BenBarE.R.Forreira  8 56 6° (14) Motisse e Chorro 1000 NP Im02s3 O Ribeiro

2—3 CandyMoodyR.Macedo  3 52 11o (14) Matisse e Chorro 1000 NP Im02s3 S. P. Gomes
ColdonazzoJ.F.Froga  4 56 6o (10) Speed Cross e Esthouro 1200 AL Imlásl J. Santos P

Caxton F.Pereira  5 56 Estreante Estreante
3—6 HiutoJ.Malla  6 56 1° ( 7) F. Spring e Secador (CP) 1300 NI Im23s2 A. P. Silva '

• 7 ChorToG.F.AImeida  7 52 2° (14) Matisse e Caldonazzo 1000 NP Im02s3 O. J. M. Dios
4—8 BabyJáJ.Ricordo  9 56 6° (12) Vicio e Que Sueno 1500 GU Im3ls2 J. B. Silva

9 CoquelinD.Neto  10 56 Estreonte Estreante N. P. Gomes P
10 TuyulesqueE.Ferreiro  II 56 6° (13) English o Kind To Run 1000 NL Im02s2 P. Morgodo

8° PÁREO — às 23hl5 — 1000 metros —Tom Sawyer ImOOs —(Areia)

I—1 Kineto, J.Ricardo  I 58 2° ( 8) Criss o Zloti 1000 NL Im04s I.Amaral
2 Hum, l. Gonçalves  2 58 7o ( 9) lobo do Mor e Sabugoso 1100 NL lml2sl G.LFerreira

2—3 SnowSlidé.F.G.Silva  3 55 6° ( 9) Abário e Kineto 1000 NP Im04s J. B. Silva
Volantim.J.C.Castillo  4 58 8° ( 8) A. Negra e Moraes Tupete 1100 NP lmlls3. A. M. Caminha

" Comilinho.V.Oliveira  7 57 4° ( 4) Broighs o Quiobeiro (BH) 1000 Al Im06s3 A. M. Caminha
3—5 Alepino, Jz. Garcia  5 56 T ( 9) Firocoia e Cartoc 1200 NP Im20sl C.I.P.Nunes

Moroes Tupete, F. Pereira P 6 58 4° ( 9) Abário e Kineto 1000 NP lm04s O. Ulloa
4—7 Desdobrado,E.Santos  8 56 8° ( 8) Criss e Kineto 1000 NL lm04s A. Hodecker

VioletleDuc.C.Xavier  9 58 5° ( 8) Criss e Kineto 1000 NI lm04s P. Duronli

f PÁREO—ás 23MO—.1000 metrot — Tom Sawyer 1 mOOs — (Areia)

1—1 GoyDragoon.J.Ferreiro.  1 58 4° ( 9) Érez e Foriston 1000 NU l.i.C3s! O. Ulloa
Eneraique,J.Ricardo  2 58 5° (11) Bobiblock e Érez 1100 NP lmlOsl A. Ricardo
Rhaáamonto.R.Freire  3 57 8o (15) Great Defiant e Resquier 1200 NP ImlBs N. P. Gomes P

2—I Faristan, RMarques  4 57 2° 11 9) Erez e Altero Dai 1000 NU lm03sl. P. Duronli
" Pyllotos,A.Ferreiro  13 57 5° ( 8) Sine Die e Florero I00O NP lm04sl B Silva

Forty.D.Neto  5 58 6° (10) Atrium e Dolcino 1300 Gl lm20sl G. L Ferreiro
3—á Querir.M. Peres  6 58 6° ( 8) Sine Die e Florero 1000 NP lm04sl J.D.Moreira

BlessedHobby.J.Reis  7 58 8° ( 9) Kossak e Humbird 1100 NL Iml0s4 A. Orciuoli
Sabugoso,G Alves  8 58 Io I 9) Indalécio e Uhr Prin» 1000 NP Im04sl S Morales

4—9 Florero,E.Freire  9 55 2° ( 8) Sine Die e Dalcino 1000 NP lm04sl A. A. Silva
10 AlloraDay,W.Goncolves  10 57 3° ( 9) Erez e Faristan 1000 NU lm03sl A. Paim P
11 BigHorn.A.Romos  II 58 4"> ( 8) Sme Die e Florero 1000 NP Im04sl H. Tobios
12 Éoira.F.Silvo  12 57 8° (10) Atrium e Dolcino | 1300 Gl lm20sl | J. B. Silva

Retrospecto
]° Páreo: Cinderello — Kelso —

Container
2o Páreo: Capurro — Salpicador —

Esbro
3o Páreo: Nietzsche — Milanez —

Aron
4o Páreo: Lança Perfume — Real

Nordic — Mister Yata
5o Páreo: Eurus — Látex — Good

Sênior

6o Páreo: Indalécio — Caldaly —
Hirtol

7o Páreo: Baby Jo — Caldonazzo
Saint James

8o Páreo: Kineto — Moraes Tupete
Hum

9o Páreo: Florero — Pyl latos —
Allora Dai

Inscrições ;
para o fim
de semana
14 — (grama) — 1.300 — CrS
96.000,00 — Xandoquinha,
Raspadeira, Full Girl, Boa
Maria, Esles que. Big Passion,
Regina Regia, Miss Bmleur,
Abalone e Belle IUe.
49 — (grama) — Handicap Ex-
traordinário — Biriatou, Bur-
bon, Freitas, Verdagon, De-
gallium, Farno, Bambur, Ga-
lópago e Uci. — 1.500 metros
— CrS 145.000,00.
7 — (grama) — Prova Especial
de Leilão — 1.000 — CrS
121.000,00 — Celanova, Golly,
Cancha Reta, Glja, Capelin,
Miss Sambola, Cubanacan,
Brunllda, Eola e Up Down.
9 — (grama) — Prova Especial
de Leilão — 1.200 — Cr$
121.000,00 — Crossing Road,
Ceylan, Randon, Cajou,
Hardglove, Bilton, Chairman,
Bond Street, Chorro, Don
Merlot, Baby Jo e Minimus,
7 — (grama) — Prova Especial
de Leilão — 1.000 — CrS
121.000,00 — Forehand, Gelu,
Benina, Gaynita, Oh Carol,
Spring Baby, Calimar, Cama-
çari, Unicolor, Clematire.
13 — (grama) — 1.400 — Cr$
96.000,00 — Arequito, Good
Leader, Balllstic, Gerald,
Kymko, Cannon Shot, Epeu,
Ubine, Hadrianus, Decor, Da-
rol, Meu Salário e Chie Poker.
33 — (grama) — 1.300 — Cr$
72.000,00 — Vallon, Sator,
Volcanic, Marcollno, Dalbion,
King Blue, Vagabond King,
Ephessos, Kalai e Alquivir.
11 — (grama) — 1.000 — Cr$
96.000,00 — Kopado, Fana-
gram, Carpinteiro, Contra-
ventor, Monte Cario, Assoma-
do, Bonito, Visco, Doblete,
Heo, Alfll e Tuto.
36 — (grama) — 1.000 - Cr$
105.000,00 — Good Mammy,
Segunda, ChancefUl, Tuyupe-
sa, Maribi, Agomla, Palora,
Aconchegante, liang e Lindos
Ojos.
23 — 1.000 — CrS 83.000,00 —
Grileiro, Great Bullet, Favo-
rable, Jo Corro, Fritz Rolfs,
Anfitrião, Metauro, Cisco,
Traçado e Los Pagos.

— (grama) — 1.400 — Cr$
118.000,00 — Fiere2za, Sllpe,
Citral, Jambosa, Falsa Diva,
Mucha Plata, Tasty, Brunilda
e Victory Lou.

— (grama) 1.500 — Cr$
118.000,00 — Gavião da Gã-
vea, Randon, Astomo, Clay-
more, Kld's Friend, Ciei de
Feu, Idler, Habilitado, Lizard,
Vax e Landgrave.

— (grama) — 1.000 — Cr$
118.000,00 — Sumaré, Sutile-
za, Miss Sundhlne, Bibara,
Ciad, Solteirona, Jolcaster,
Jocaster, Venga, Héchtia, His
Story, Tuyutina e Virga.
17 — (grama) — 1.600 — CrS
96.000,00 - Busilis, Tio Má-
rio, Undalo, Badminton, Big
Secret, Burbon, Sustenido,
NEgran, Tuviento, Pato Bran-
co, Bi-Cobalt, Burbon e Gre-
goriano.

Grande Prêmio Encerra-
mento — 2 mil 100 metros —
Cr$ 150 mil — Stravinsky,
Shot Lancer, Cedron, Bar-
num Lança Perfume e El Re-
belde.
21 — (grama) — 1 mil 300 —
CrS 83 mil — Borotra, Limáo
Galego, Erinnys, Sabugosa,
Alô Garbo, Forty, Laço Flr-
me, Queri, Snow Xelim, Dal-
cino, Adam, Juan Figura e 1*11
Be Lucky.
3 — (grama) — 1 mil 400 — Cr$
118 mil — Laia, Bela Betina,
Almanar, Parka, Proud,
Flying Paris, Miss Dixie, Ea-
sy, Dolglata e Vigy.
25 — (grama) — 2 mil — CrS 99
mil 600 - El Sol, Rei da Noi-
te, Jack Boy, Hibiseo, Trifle.
Stravinsky, Escamoso, Ta-
chlm, Shelby e Seven Seas.
1 — 1 mil 100-CrS 118 mil —
Fjord, Tio Cacilicio, Estuar-
do, Accigllato, Segai, Esthou-
ro, Leviano, Tacitum e Super-
visor.
44 — 1 mil 200 — CrS 83 mil —
Vai à Luta, Podescrer, Prima-
vera, Complicação, Cheetah,
Aiy Gaulolse, Auvergne, Ami-
gaça, Aroelra, Bagnanza e
Cardenas.
27 — 1 mil 600 — CrS 83 mil —
El Mercúrio, Piriápolis, Gal6-
pago, Tairon, Beagle e Jaddo.

— 1 mil 100 — CrS 118 mil —
Corybantes, Cachepot, Kad-
Am, Reese, Ok Rayal, Adora-
do, Iaposi, Simpático e Sap-
poro.
8 — 1 mil 100 - CrS 96 mü —
Urase, Gelsomina, Danena,
Daviata, Dabella, Agomia,
Bessie e Sweet Pat.
48 — Prova Especial — 1 mil
200 — Cr$ 105 mil - Right
Now, Corbeg, Guccl, Atop
Sin, Shikyn, Marble Arch,
Luksor e News.
31 — 1 mil — Cr$ 72 mil —
Parisien, Zordálio, Rucay,
Abário, Estintor, Salter; Kri-
nado, Tatinha, Malandrinho,
Lança Chamas, Glnton, Deep
River e Valciston.
32 — 1 mil 300 — CrS 72 mil —
Gororoba, Gelata, Criss,
Elange, Origine, La Embaixa-
dora, Dedéia, Roli e Itibi-
noca.
24 — 1 mil 100 — CrS 83 mil —
Luchesa, Cerva, A-Laó, Guia-
nea, Talanda, Taceira, Hafar,
Dona Rosa, Maria Carmen e
Kaminari.
19 — 1 mil 200 — CrS 83 mil —
Snow Slide, Birlo, Lord Half,
Juan de Garay, Mildoeste, Jo-
pyo, Ajuru, Fisi Hum è
Jarbas.

— Reservado — 1 mil 2to —
CrS 118 mil — Eapa, Spring
Baby, Golive, Mai Que Nun-
ca, Détente, Diamnod Rock,
Aviadora, Jeane Marie, Es-
barrada. Bella Betina, Fan-
tinga, Liv, Long Love, Parka,
Onena e Daorla.
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Tênis também adere à moda do esporte na praia
O verão está aí. Os es-

portes de praia prolife-
ram. Há competições de
tudo: vôo livre, surf, wind-
surfe e vôlei de praia. Mas,
o tradicional e aristocráti-
co tênis vai tomar conta
de Ipanema, dia 17, às 13h,
quando Tomas Koch e o
veterano dinamarquês
Torben Ulrich farão uma
exibição de cerca de 45
minutos em um tablado
armado na praia.

O jogo, que será trans-
mitido diretamente pela
televisão, terá um aspecto
de "brincadeira" confor-
me explicou um dos orga-
nizadores, o técnico do tè-
nis Roberto Marcher. "Se-
rá uma brincadeira gosto-
sa e de alto nível. Todos
teráo oportunidade de ver
dois dos maiores estilistas
do tênis ali, de graça",
complementou.

AULA GRÁTIS

Depois da exibição, que

ti IIÍIIPa* - ' *g*f

constará mais de jogadas
de efeito do que própria-
mente de se tentar ganhar
o jogo, até mesmo pelo
espírito do jogo, os tênis-
tas vão jogar uma bola
para o público e quem pe-
gar vai ter uma aula de
graça com Ulrich e Koch.

Torben Ulrich, muitos
anos campeão dinamar-
quês e um dos destaques
do tênis internacional,
agora disputa o Circuito
Grand Masters, nos Esta-
dos Unidos, para vetera-
nos, onde é um dos maio-
res destaques. Ulrich sem-
pre teve grande influência
sobre Tomas Koch, que
quem foi durante muito
tempo mentor espiritual.

Portanto, além das na-
turais diversões do verão
ipanemense, dia 17, have-
rá uma a mais, uma bela
exibição de tênis e, se der
sorte, uma aula com dois
dos maiores conhecedores
do estilo do esporte no
mundo.

mmW^^Y^ * feJBi
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Circuito Rio faz as
semifinais do Masters

Renato Figueiredo e Jorge Paulo Lemann são os favori-
tos para as semifinais do Masters do Circuito Rio de tênis,
que serão jogadas hoje à tarde, a partir das 13h. no Smash. S-
quash, nas Laranjeiras. Figueiredo joga com Sérgio Bezerra
e Lemann enfrenta Carlos Alexandre Meireles.

A primeira partida, entre Figueiredo e Bezerra, é a mais
equilibrada, apesar do favoritismo de Figueiredo. Sérgio
Bezerra, com seu jogo plástico e variado, procurando sem-
pre atuar ofensivamente, pode causar problemas para o
estilo forte de Figueiredo, que tem melhorado muito, mas
ainda não conseguiu a regularidade necessária.

O retrospecto

Torben Ulrich Tomas Koch
Invicto no Masters, Sérgio Bezerra faz a semifinal mais equilibrada de

hoje contra Figueiredo

Este ano, Figueiredo e Bezerra jogaram trés vezes um
contra o outro e a vantagem é de Figueiredo, com duas
vitórias, contra uma de seu adversário. O primeiro encontro
foi o Torneio Especial de primeira classe, em partida pelas
quartas-de-flnal, quando Figueiredo venceu por 6 7,7 6 e 6 4.

No Circuito Rio, eles jogaram as duas outras vezes. Na
primeira — sexta etapa, primeira rodada — Bezerra, que náo
vinha jogando bem, surpreendeu com uma vitória muito
fácil, por 6'3 e 6/1. Mas, na oitava etapa, Figueiredo se
recuperou, em bom jogo, valendo pelas semifinais, e marcou
6/4, 0*6 e 6*3.

Neste Masters. Figueiredo fez simplesmente a sua obri-
gaçào. Derrotou Gustavo dos Santos (6/3 e 6*3) e Eduardo
Bricio (6/2 e 6/3), perdendo para Jorge Paulo Lemann. por 6 4
e 6/3. Bezerra foi a maior revelação de seu grupo, terminando
invicto, com vitórias sobre Eduardo Volpintesta (7 5 e 6 li.
Carlos Alexandre Meireles (7 5 e 6 0) e Paulo Henrique
Rocha (26, 62 e 6'1).

Lemann x Meireles
Jorge Paulo Lemann dificilmente perderá para Carlos

Alexandre Meireles. Muito mais experiente e com resulta-
dos expressivos, Lemann tem em sua regularidade a maior
arma, ao contrário de Meireles, que se tem mostrado algo
irregular.

A única vez que se encontraram este ano. pela sexta
etapa na rodada inicial, Jorge Paulo Lemann venceu por 3 6,
6/3 e 6/2, facilmente, depois de um primeiro set fraco.

No masters, Lemann — venceu as três etapas quedisputou — mostrou que dificilmente deixará de ser o
campeão da competiçào. Nâo perdeu nenhum game. Na
estréia derrotou Gustavo dos Santos por 6/1 e 6 3. depois
marcou 6 2 e 6/1 em Eduardo Bricio e finalmente venceu
Renato Figueiredo por 6'4 e 6 3.

Meireles foi a maior surpresa do masters. Foi o último
classficado para a competiçào e acabou conseguindo a
classificação em uma chave multo equilibrada. Em sua
primeira partida, venceu Eduardo Volpintesta por 6/4,5/0 e
desistência. Depois, jogou muito mal e foi derrotado por
Sérgio Bezerra por 7/5 e 6 0 e. em seu último encontro, que
decidia a vaga, marcou 6/3, 1/0 e desistência, contra Paulo
Henrique Richa, número um do circuito, que perdeu a
classificação nesta partida.

Internacionais
O norte-americano Fritz Buhenlng foi o campeão do

torneio da Nova Gales do Sul. em Sidnei, na Austrália, ao
derrotar na partida final Brian Teacher, também dos EUA,
por 63, 6*7 e 76. Em duplas, os campeões foram Paul
McNamee/Peter McNamaral Austrália >.

EM Tucson, nos Estados Unidos, pelo torneio feminino.
a favorita Tracy Austin passou para a final da competiçào,
ao eliminar Barbara Potter por 6/3, 4/6 e 6/1. Na outra
semifinal, Mareen Peanut Louie derrotou Sandy Collins por
1/6, 6/4 e 6/4.

Suderj ogos
revelam
atletas

Como dois destaques a ni-
vel de competições em fede-
rações, além do âmbito ape-
nas dos Cursos de Iniciação
Esportiva da Suderj, segundo
o técnico Ricardo Carrasco,
um dos organizadores, José
Antônio, do ciclismo, e Nor-
berto Martins, do atletismo.
terminaram ontem os Suder-
jogos.

No vôlei, na categoria de 13
a 18 anos. masculino, a equi-
pe campeã foi a do Centro
Social Urbano Brasilãndia.
que derrotou na final por 3 a 0
(17 15.15 8 e 15 12) o Turno da
Tarde. Na parte feminina, o
campeão foi o Turno da Ma-
nhã. vencendo na final o Tur-
no da Tarde por 2 a 0 (15/8 e
15 12).

Na categoria até 13 anos
feminino, o campeão foi o
Tumo da Manha, com 2 a 1
(15 8, 12.15 e 15 4) sobre o tur-
no da Tarde. No masculino, o
Turno da Manhã também
derrotou o da Tarde por 2 a 0
(1511 e 15.6).

O Futebol teve como cam-
peào o Centro Social Urbano
Cidade de Deus, que venceu
na final, por 1 a 0, o Caio
Martins. Em water-pólo, foi
campeào o Turno da Manhã,
com 9 a 8 sobre o Tumo da
Tarde.

NtVEL DE ESCOLINHA

Apesar de reconhecer que.
a nivel de competições entre
clubes, os resultados do Su-
derjogos podem ser conside-
rados fracos, o técnico Ricar-
do Carrasco disse que todas
as metas foram alcançadas a
nivel das escolinhas da Su-
derj, o que já deixa uma mar-
gem grande de sucesso.

Os Suderjogos, elaborados
por Ricardo Labre, presidên-
te da Suderj, sempre interes-
sado em melhorar o esporte
amador, foi realizado em uma
semana — começou dia 14 e
terminou ontem — e teve pro-
vas de atletismo, natação,
water-pólo, ciclismo, futebol,
basquete, ginástica olímpica,
judô, remo e vôlei.

Além do complexo do Está-
dio Célio de Barros, foram
utilizados para as competi-
ções o Maracanã, o Estádio
Caio Martins e o Estádio de
Remo da Lagoa.

Loteria Esportiva — Teste 527
Jogo 1 — Benfica/PORT x Espinho/PORT

(55%) (25%) (20%)
Em Lisboa. Não existe a menor possibilidade de o Espinho

impedir a vitória do Benfica nesta partida, pela última rodada
do turno do Campeonato Português. O Benfica foi o melhor
time desta etapa, enquanto o adversário tem péssimo retrós-
pecto. Até o empate será zebra.

Últimos resultados: do Benfica — Vitória de Guimarães, 2 a
0; Sporting, 1 a 1; e Belenenses, 4 a 1; do Espinho — Penafiel, 0 a
1; Boavista, 1 a 0; e Varzim, 1 a 5.
Jogo 2 — Porto/PORT x Vitória de Guimarães/PORT
(45%) (30%) (25%)

No Porto, Portugal. Favoritismo natural para a equipe do
Porto, embora não atravesse boa fase, como comprova o
empate (2 a 2) com o Penafiel. O Vitória figura entre os melhores
times de porte médio mas, atuando no Estádio das Antas, o
máximo que poderá pretender será o empate.

Últimos resultados: do Porto — Acadêmico de Cqimbra, 0 a
0; Penafeil, 2 a 2; e Acadêmico de Viseu, 2 a 0; do Vitória —
Benfica, 0 a 2; Portimonense, 0 a 0; a Amora, 1 a 2.
Jogo 3 — Acadêmico de Coimbra/PORT x Sporting/

PORT
(30%) (35%) (35%)

Em Coimbra, Portugal. A má fase atual do Sporting pode
tornar dificil este jogo, principalmente por ser disputado em
Coimbra, onde o Acadêmico tem obtido bons resultados, ulti-
mamente. O Sporting, entretanto, possui melhor equipe e
necessita reabilitar-se. Qualquer resultado será normal.

Últimos resultados: do Acadêmico — Porto, 0 a 0; Acadêmi-
co de Viseu, 1 a 2; e Marítimo, 1 a 0; do Sporting — Braga, 2 a 2;
Benfica, 1 a 1; e Portimonense. 0 a 1.

Jogo 4 — Amorn/PORT x Belenenses/PORT
(35%) (35%) (30%)

Em Amora, Portugual. Em condições normais, o Belenen-
ses seria favorito. Mas tal não ocorre no momento, pois o Amora
possui um ataque perigoso e, além disto, joga no próprio
campo, já o Belenenses atravessa uma das piores fases de sua
história e ocupa um dos últimos lugares na tabela.

Últimos resultados: do Amora—Acadêmico de Viseu, 2 a 0;
Marítimo 1 a 3; e Vitória de Guimarães, 2 a 1; do Belenenses —
Varzim, 0 a 4; Braga, 2 a 2; e Benfica, 1 a 4.

Jogo 5 — Real Madrid/ESP x Valladolid/ESP
(45%) (30%) (25%)

Em Madri. O Real Madrid, bicampeâo espanhol, possui
excelente equipe mas nào realiza boa campanha este ano,
tendo perdido pontos importantes, tanto que ocupa a quinta
colocação no Campeonato. Mas não deixa de ser o favorito
contra o modesto Valladolid, em especial porque o jogo está
marcado para o Estádio Santiago Bernabéu.

Últimos resultados: do Real — Barcelona, 1 a 2; Salamanca,
2 a 0; e Zaragoza, 0 a 0; do Valladolid — Hércules, 1 a 1;
Barcelona, 1 a 1; e Salamanca, 1 a 2.

Jogo 6 — Barcelona/ESP x SeviUa/ESP
(45%) (30%) (25%)

Em Barcelona, Espanha. O Barcelona é o favorito lógico,
pois realiza campanha positiva e atuará em seu campo. Mas
precisa de cautela, pois o Sevilla reforçou a equipe para o atual
Campeonato e divide a quinta colocaçáo com o Real Madrid. O
empate nào chega a ser um mau palpite.

Últimos resultados: do Barcelona — Real Madrid. 2 a 1;
Valladolid, 1 a 1*. e Almeria, 6 a 0: do Sevilla—Las Palmas, 2 a 1;
Real Sociedad. 0 a 0: e Betis, 0 a 2.

Jogo 7 — Osasuna/ESP x Atlético de Madrid/ESP
(25%) (30%) (45%)

Em Pamplona. Espanha. O Atlético se deslocará até o
campo do adversário, credenciado pelo excelente desempenho
até agora, o que lhe dá a condição de lider isolado do Campeo-
nato. O Osasuna tem conseguido alguns bons resultados mas
desta vez suas chances »ão reduzidas.

Últimos resultados: do Osasuna — Murcia, 0 a 0: Espanol. 0
a 0; e Gijon. 3 a 0; do Atlético — Gijon. 0 a 0; Zaragoza, 1 a 0: e
Valencia. 3 a 1

Jogo 8 — .Woli/IT x Internazionale/IT
as%) (30%) us*3

Em Ascoli Italia Outro jogo em que o empate representa
uma opção interessante para o apostador mesmo reconhecen-
do-se o favoritismo do Inter, vice-lídei do Campeonato, a um
ponto do Soma O Ascoli não dispõe de bom ataque mas sua
defesa é nnne

Últimos resultados, do Ascoli - Avelino. 1 a 0: Como. 2 a 1:
e Catanzaro 0 a 2. du Intei — Juventus. 1 a 2; Bologna. 1 a 0: e
Brescia ü a 0.

Jogo 9 — Avellino/IT x Juventus/IT
(25%) (25%) (50%)

Em Avellino, Itália. Mesmo indo se apresentar no campo do
adversário, o Juventus tem tudo para vencer. Sua equipe, com
vários jogadores da Seleção Italiana, figura em terceiro lugar e
luta pelo bicampeonato, enquanto o Avellino — clube do
brasileiro Juari — ocupa o último lugar, conseqüência de cinco
derrotas consecutivas.

Últimos resultados: do Avellino — Ascoli, 0 a 1; Pistoiese, 1
a 2; e Udinese, 4 a 5; do Juventus — Intemazionale, 2 a 1;
Catanzaro, 0 a 0; e Pistoiese, 4 a 1.

Jogo 10 — Perugia/ IT x Roma/ IT
(25%) (25%) (50%)

Em Perugia, Itália. Mais um jogo em que o clube visitante
tem o favoritismo total. O Roma — onde atua o brasileiro
Falcáo — ê o li der isolado do Campeonato e Irá a Perugia
enfrentar justamente o último colocado (junto com o Avellino)
da tabela. A exemplo do jogo 9, até o empate será zebra.

Jogo 11 — Fiorentina/IT x Napoli/IT
(35%) (35%) (30%)

Em Firenze, Itália. O time da Fiorentina também está na
luta pelo titulo, como demonstrou ao empatar com o Roma.
Ocupa o terceiro lugar, ao lado de outros clubes, e leva a
vantagem de atuar em seu campo. Mas o Napoli é oponente
perigoso, capaz de obter um resultado positivo. Acresce a
circunstância de que os dois jogos mais recentes entre ambos
terminaram com empates de 0 a 0.

Últimos resultados: do Fiorentina — Como, 1 a 2; Torino: 1
a 1; e Roma, 1 a 1; do Napoli — Bologna, 1 a 1; Brescia, 1 a 0; e
Torino, 1 a 3.

Jogo 12 — Liverpool/ING X Leeds/ING
(40%) (30%) (30%)

Em Liverpool. Inglaterra. A melhor campanha do Liverpool
lhe dá a condição de favorito. Mas o Leeds United possui
também uma equipe aguerrida e tem condições até de vencer,
mesmo atuando no campo do adversário. Jogo marcado para
sábado.

Últimos resultados: do Liverpool — Sunderland, 4 a 2;
Tottenham, 2 a 1; e Ipswich, 1 a 1; do Leeds — Brighton, 1 a 0;
West Bromich, 2 a 1; Nottingham Forest, 1 a 0.

Jogo 13 — Nottingham/ING x Aston Villa/ING
(30%) (35%) (35%)

Em Nottingham, Inglaterra. De novo o favoritismo pende
para o clube visitante. O Aston Villa é um dos destaques do
atual Campeonato Inglês, mesmo tendo caído um pouco nas
partidas mais recentes. O Nottingham possui bom time mas
realiza campanha fraca, talvez por ter dedicado maior atenção
à disputa da Copa da UEFA. Jogo marcado para sábado.

Últimos resultados: do Nottingham — Coventry, 1 a 1;
Cristal Palace, 3 a 0; e Leeds, 0 a 1; do Aston — Arsenal, 1 a 1;
Middlesbrough, 1 a 2; e Birmingham, 3 a 0.
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Resultados do Teste 526
Brosil2 x OSuiça

ChcireO x 2Beigi:a
SDC"-ir:g5 x OAnora

V 5eiubo:0 x OBeníco
MantirnoO x 1 Po^o

Ron-*a*l x IAsco1
Juveníu54 x OUamese

írreTQziona^l x IT-anno
A'sena;2 x ÍMcncheste**-

L verEX>on x OWolverho^pfon
Am BHbao4 < '.Barcelona
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Telefone da Gradiente pra você.
Já é famoso o cuidado que a Gra-
diente tem com o próprio nome. Ela

,<»««„. só coloca sua assina-'*"-,. tura quando conside-
fy ra o produto absolu-
i tamente OK. Com o

&"§ telefone de teclas o
JF cuidado é maior ain-

* da. Ele já sai de fá-
brica com o e*f& -£•

O K de inspeção da c"*

I k Vl4
mm

mgtw .'<"7>

SVé4í»
Gradiente e também ^fi^^aS^^f^S^í "¦> to vai facilita

Vm*fm VÍ h 7-T*''í -^fe»? ¦* J*Sv.da Telebrás que testa na^3*7^;«!8»i, * 3 - *^>&i3 da? Semeique
fábrica todos os aparelhos
O cuidado parece exagerado x-^,_£vS
Mas é que neste telefone o disco ^*§ife£*3
foi eliminado. Foi substituído por
teclas que você pressiona com um

simples toque. Só isso. Já imaginou
a economia de tempo, dedo
e paciência que você vai tf-j^,' ¦*J
ter? Uma pequena tecla
é a memória. Retém o
último número que você
chamou. Quando o número 'A

estiver ocupado, ao invés de pres-
sionar tudo de novo, basta apertar

esta tecla e ele realiza a ligação
sozinho. Já pensou como is-

r a sua vi-
taS® dai" bem contar que
9s v-* "S, ele foi homo-

N55*5*!

s^ togado pelo Mi-
" nistério das Comu-
nicações e está aprovado

para ser instalado na sua casa

ou no seu escritório. É tudo muito
simples. Um pino padronizado pela
Telebrás faz a co-
nexão e você fala
de onde quiser.
Sem preocupa-
ções. A partir de
agora o telefone da
Gradiente estará
nos melhores números deste Pais.

Já â venda nos
Revendedores Gradiente.

gradiente
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Flaé bicampeâo do Estadual Aberto de Natação
O Flamengo sagrou-se ontem

bicampeâo do Estadual Aberto
de Natação, com uma vanta-
gem esmagadora sobre as ou-
trás cinco associações que par-
ticiparam da competição, na
piscina do Vasco. Um dos mo-
mentos de maior emoção, po-
rém, não aconteceu na água: foi
o toque de silêncio de um minu-
to com que a charanga rubro-
negra e todos os presentes, de
pé, homenagearam a memória
do escritor, teatrólogo e cronls-
ta esportivo Nelson Rodrigues,
um apaixonado tricolor desde a
sua Infância profunda e ontem
falecido. A Gama Filho foi vice-
campeá e o Fluminense ficou
em terceiro.

Na piscina, o melhor resulta-
do de ontem foi o recorde esta-
dual estabelecido pela equipe A
do Flamengo no revezamento
de 4 x 100 metros em quatro
estilos. Cláudia Mendes (cos-
tas), Agnes Nilsson (peito), Pau-
Ia Amorim (borboleta) e Virgi-
nia Andreatta (livre) melhora-
ram em quase cinco segundos o
recorde anterior — de 4m46s30
— fazendo 4m41s50.

Apesar de sua consagradora
vitória, que o coloca antecipa-
damente como favorito para o
Troféu Brasil, a principal com-
petição do calendário nacional,
em fevereiro, o Flamengo não
ficou com os melhores Índices
técnicos do C-jmpeonato. Estes
foram conquistados por Jorge
Fernandes, do Tijuca, e Patri-
cia Pascarelli, da Gama Filho,
nas suas respectivas provas de
200 metros livres.

O resultado de Jorge Fernan-
des deixou seu técnico muito
entusiasmado. Ricardo de
Moura lembrou que o tempo de
Im55s05 feito por Jorge (um dos
integrantes da equipe de revê-
zamento que ganhou medalha
de bronze em Moscou) é excep-
cionai para esta fase de treina-
mento:

Um tempo destes nesta
época do ano só é obtido pelos
melhores nadadores do mundo.
Se formos observar os resulta-
dos de um Brian Goodell, por
exemplo, vamos ver que ele es-
tá nesta faixa nesta etapa de
preparação. E Jorge teve difi-
culdades para treinar, porqueteve provas de faculdade até há
alguns dias. Cyro Delgado, quetambém ganhou medalha em
Moscou, precisaria ter chegado
dos Estados Unidos alguns dias
antes. Mas no Troféu Brasil,
com certeza, os dois estarão
bem melhores.

Patrícia Pascarelli nadou em
todos os quatro dias de compe-
tição e ontem se confessava
cansada:

Nem esperava resultados
táo bons. Mas no Troféu Brasil
vou me concentrar apenas nas
minhas melhores provas, as de
100 e 200 metros livres e nadarei
mais uma só, Individualmente.

Outro nadador olímpico que
disputou o Campeonato foi Rô-
mulo Arantes Júnior, do Fia-

mengo. Ele ontem teve crono-
metrado em 59s32 o seu tempo
nos 100 metros de costas, que
abriram o revezamento medley
da sua equipe, um tempo bem
superior ao que na véspera lhe
havia dado uma dificil vitória
na prova individual:

Nadei sem estar muito bem
preparado. Mas para o Troféu
Brasil vou treinar com cuidado
e pretendo ganhar não só a
prova de costas mas também a
de borboleta.

Para Rômulo, as vitórias lndi-
viduais tiveram um significado
especial, pois ele completou, as-
sim, cinco anos consecutivos
como campeão pelo Flamengo
e ganhou o direito a ser laurea-
do pelo clube. Nadador há 16
anos, recordista sul-americano
há nove, Rômulo só náo foi de-
cacampeão estadual na provade 100 metros de costas porquenáo competiu em 1974.

Mas desta vez foram outros os
principais nadadores do Fia-
mengo na sua conquista. Mar-
ceio Jucá, que também foi a
Moscou, e Virgínia Andreatta,
que sonha com o próximo Cam-
peonato Mundial (em Concor-
de, na Califórnia, em 82), vence-
ram quatro provas individuais
cada um. Marcelo foi campeão
nos 200 borboleta, 400 medley e
400 e 1500 livres. Virgínia ga-nhou os 200 costas, 200 e 400
medley e 800 livres.

Os outros atletas do Flamen-
go, campeões de provas indivi-
duais foram Paula Amorim (100
e 200 borboleta e 400 livres),
Mavlael Sampaio (100 e 200 pei-to), Agnes Nilsson (100 e, com
recorde brasileiro, os 200 de pei-
to) e Cláudia Mendes (100 de
costas).

Para o técnico Rômolo Aran-
tes, o Flamengo terá nova opor-
tunldade de fazer "um massa-
cre" como o do Estadual, no
Troféu Brasil, no final de feve-
reiro:

Teremos o Marcos Gol-
densteln, Maria Clara Matta, os
Irmãos Ricardo e Rosamaria
Prado. Tanta gente boa que es-
tá-se tornando um problema es-
calar as equipes de revezamen-
to do clube...

E para Fernando Gomes, as-
sessor de esportes aquáticos da
Gama Filho, não há nada de
desestlmulante na superiorida-
de atual do Flamengo. A Gama
Filho foi vice-campeá do Esta-
dual, desbancando o Fluminen-
se para terceiro, e tem aspira-
ções maiores:

Um dia chegará nossa vez
de ganhar. Nosso trabalho tem
três anos e os campeõs Infantis
de 77 já estão se saindo bem
hoje nas competições princi-
pais. É uma questão de tempo,
nâo?

A classificação geral por pon-tos: Io Flamengo, 1 925,5 pon-tos; 2o Gama Filho, 1 205; 3o
Fluminense, 1 049; 4o Tijuca,
685,5; 5o Botafogo, 127; 6o Mes-
quita, 8.

Foto de Vidol da Trindade

Resultados
Io prova — lOOm livres — moças
Io Patrícia Pascarelli, Gama Filho
2° Vanessa lio, Flamengo
3°Cláudia Mendes, Flamengo
2o prova — lOOm livres — homens
1 ° Cyrc^Oelgado, Tijuca
7? Jorge Fernandes, Ti juca
3° Newton Mendonça, Flamengo
3° prova — 800m livres — moças
l°Virginia Andreatta, Flamengo
2° Paula Amorim, Flamengo
3°Cláudia Duarte, Fluminense
4o prova — 1.500m livres — homens
1° Marcelo Jucá, Flamengo
2° Ma reo Veiga, Flamengo
3o Marcelo Ribeiro, Fluminense
5° prova — 200m medley — moços

1 "Virgínia Andreatta, Flamengo
2o Agnes Nilsson, Flamengo
3°Cláudia Duarte, Fluminense
6° prova — 200m medley — homens
Io Jorge Fernandes,Tijuca
2°Cyro Delgado, Ti juca
3o Silvio Mortteiro, Flamengo
7° prova — 4 x lOOm medley — moças
1° Flamengo A (Cláudia Mendes, Agnes Nilsson,
Paula Amorim eVirginia Andreatta)
2°Gamo Filho A
3°FluminenseA
8° prova — 4 x lOOm livres — homens
1° Flamengo A
2°Gamo Filho A
3°TijucaA
* NRE: Novo Recorde Esladual.

Im01s26
Im02s20
Im02s57

53sl2
S3s54
54s43

9m22s87
9m23s26
9m41s95--

16m24s73
16m47s3S
17m00sl9

2m28sl0
2m30s80
2m34s29

2ml4s50
2ml5s09
2ml8s23

4m41s50NRE"
4m47s39
4m48s3á

4m05sl9
4ml0s67
4mlls60
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Marcelo Jucá nadou pela 11a vez, em 80, a prova de 1.500m livres e venceu com a classe que o levou às Olimpíadas

Carrera e Di Don
decidem vôlei de
praia no sábado

Suíço, Luis Américo, Ana Li-
lian e Valéria, da equipe Carre-
ra, e Badá, Pina, Sonla e Môni-
ca, da Di Don, disputarão o
título do Io Torneio de QuadrasMistas de Vôlei de Praia na
finalísslma da competição,
marcada para o próximo sába-
do, às 15 horas, em frente á rua
Vinícius de Moraes, em Ipane-
ma. Bernard, Bernardinho,
SueU e Virgínia, da Atlântica
Boavista, e Fred, Cavelrlnha,
Patrícia e Monica, da Toulon,
jogam, também no sábado pelaterceira e quarta colocações.

Dos oito jogos programados
para a quinta e última rodada
classificatória do torneio, foram
realizados ontem apenas três,
devido à ausência das equipes.
Foi disputada assim, logo a se-
guir, a primeira rodada flnal,
entre os vencedores das quatro
chaves, prevista inicialmente
para o próximo fim-de-semana,
onde a Carrera (campeã da cha-
ve B) derrotou a Toulon (cam-
peã da Chave D), por 2a a 0, e a
Atlântica Boavista (finalista da
chave C) foi derrotada sur-
preendentemente pela Dl Don
(finalista da chave A), por 2 a 1.

— MUITO W. O. —

A carrera confirmou sua pas-sagem à fase final ao derrotar ¦
ontem ao extrema facilidade a
equipe da Letra 1 (Nácio, Feli-
pe, Inês e Teresa), em 2 a 0, com
parciais de 10/1 e 10/0, embora,
mesmo sem essa vitória, já esti-
vesse classificada.

A Toulon, também já com sua

classificação garantida, náo te-
ve adversário ontem: a equipe
Silze C (Coqueiro, Cid, Patrícia
e Rosane) lhe deu a vitória porW.O.

A chave A, cujo vencedor só
foi apontado ontem, definiu-se
com a vitória da Polar sobre a
Letra 4, por W. O., e a derrota da
Silze B pela Di Don, por 2 a 0,
com sets de 10/8 e 10/2. Dl Don,
Silze B (Paulão, Mones, Cldi-
nha e Eunice) e Letra 4 (Zezi-nho, Paulinho, Jacqueline e Pa-
tricia) disputavam a liderança
do grupo.

A Atlântica Boavista, que fl-
cou em by na última rodada
classificatória, Já como flnalis-
ta, e era considerada uma das
favoritas na conquista do titulo
do campeonato, disputou a pri-meira rodada flnal com a Dl
Don em clima muito tenso e
acabou sendo derrotada pela
primeira vez na competição,
por 2 a 1. A equipe da Di Don,
reforçada pela entrada de Aloí-
sio no lugar de Pina, venceu o
primeiro set por 10/2, perdeu o
segundo por 1/10 e fechou o jogo
em 10/5.

Nos demais Jogos programa-
dos para a quinta e última ro-
dada classificatória, não foram
realizados o Letra 3 x Letra 5
nem o Inega x Chaika, por au-
sêncla de ambas as equipes,
além do Cribb x Letra 2, onde a
Gribb venceu por W. O. Sem
alterar as primeiras colocações,
jogaram Silza A x Pratika, ven-
cendo a Silza A por 2 a 0 (10/8 e
10/2).

Regai é
destaque
no kart

Eduardo Regai foi ontem o
maior destaque da 5a etapa
do Campeonato Estadual de
Kart, realizada no autódromo
de Jacarepaguá, ao vencer a
Ia categoria 125cc. Ele largou
em último na primeira bate-
ria e chegou em segundo. Na
bateria seguinte, seu kart te-
ve problemas elétricos e ele
largou atrasado mas cruzou a
linha de chegada na frente.
Alfredo Munls Aragão se co-
locou em segundo, seguido de
Teimo Martins.

Na Ia categoria lOOcc, a
mais importante, Paulo Mon-
teiro foi o vencedor, derrotan-
do Augusto Ribas, um dos
candidatos ao título da tem-
porada, e Eduardo Teixeira.
As duas baterias dessa cate-
goria foram pouco disputa-
das devido a quantidade de
pilotos inscritos.

José Carlos Teixeira ven-
ceu a 2a categoria 125cc, su-
perando Marcos Vinícius Ca-
talano e Cláudio Pires. Entre
os Novatos e Estreantes, a
vitória pertenceu a José Ro-
berto que, com um desempe-
nho técnico bom, superou
Marcos Tavares e Paulo
Carrea.

Entre os pilotos da catego-
ria Menor, uma das mais dis-
putadas, Rodrigo Gasparian
voltou a vencer, derrotando
Luís Carlos Dias e Omero
Barcelos. A próxima etapa, a
última, do Estadual de Kart
está prevista para dia 7 de
janeiro.

Tensheit vence
regata final da
Classe Optimist

Peter Tencheit, do Clube
dos Caiçaras, superou ontem
seu tradicional adversário do
Iate Clube do Rio de Janeiro,
Marcelo Nogueira, vencendo
na Lagoa Rodrigo de Freitas
a Regata da Flotilha de Opti-
mist, que encerrou a tempo-
rada de iatismo, no Rio. Cláu-
dio Soares de Souza, do Cia-
caras, completou o percurso
em terceiro.

Competiram 45 Iatistas re-
presentando todos os clubes
náuticos do Rio e a vitória de
Peter Tensheit — derrotado
no sábado por Marcelo No-
gueira — na categoria juvenil,
foi muito dificil. Os ventos
foram fracos (força dois), dire-
ção sudoeste, e a competição
apresentou concorrentes nas
seguintes categorias: juvenil,
Infantil, mirim, feminino e es-
treante.
RESULTADOS

Na categoria infantil, Luís
Felipe Resnikoff, do Iate Clu-
be do Rio de Janeiro, confir-
mou seu favoritismo ao repe-
tir a vitória de sábado. On-
tem, ele voltou a superar o
representante do Iate Clube
Jardim Guanabara, Marcelo
Gillabert.

Letícia Nogueira, do Iate,
também voltou a ganhar, 5-
cando Monica Gonçalves, do
Caiçaras, em segundo, repe-
tindo o resultado da véspera.
Márcia Pellicano, fllha do ia-
tista Roberto Pellicano, ain-

da muito jovem e Inexperien-
te, demonstrou grande poten-
ciai ao chegar em terceiro lu-
gar e deverá estar sempre en-
tre as primeiras colocadas na
próxima temporada. Márcia
ainda nào tem um ano de
iatismo, mas já competiu co-
mo proelra de seu pai na Re-
gata Ele e Ela, reservada à
Classe Oceano.

Entre os estreantes, a vitó-
ria pertenceu a José Manoel
Carregai, do Iate Clube do
Rio de Janeiro, seguido de
Edgar Oliveira e Maurilio
Costa, ambos do Clube Na-
vai. Maurício Wagner, do Clu-
be Naval, ganhou na catego-
ria Mirim.
PRANCHA A VELA

Luis André de Castro, de
Niterói, comprovou sua con-
diçáo de um dos melhores es-
pecialistas de prancha a vela
do Brasü, ao conquistar o ti-
tulo de campeão do I Torneio
de Windsurf de Cabo Frio. A
competição, promovida pelo
Camping Clube do Brasil, em
Cabo Frio, reuniu 71 concor-
rentes.

Foram disputadas três re-
gatas — uma sábado e duas
ontem — e a segunda coloca-
çâo pertenceu a Carlos Doh-
nert, do Iate Clube do Rio de
Janeiro, seguido de Clntia
Knoth, que conquistou o títu-
lo na categoria Feminino.

Tem novidade Polyvox na praça!

Basquete
decide a
6a vaga

A sexta e última vaga páraa segunda fase do Campeona-
to Estadual de Basquete será
decidida hoje, a partir das
20h45m, nas Laranjeiras, on-
de jogam Botafogo e Tijuca.
O vencedor fica com a vaga e
disputa com Vasco, Flamen-
go, Fluminense, Jequiá e
Mackenzie a última etapa do
Estadual, com inicio previsto
para 9 de janeiro, no Maraea-
názinho.

O Botafogo, embora tenha
mostrado inúmeras falhas em
seu sistema defensivo, é con-
siderado favorito mas terá
que jogar com muita determi-
nação e eficiência para ven-
cer o Tijuca, equipe jovem,
deficiente ofensivamente.- 'jâ
que trabalha suas jogadas pa-
ra a conclusão de apenas um
jogador, Zé Geraldo.

A segunda fase do Estadual
será jogada em apenas um
turno e o vencedor disputa o
título de 80 contra o Vasco,
ganhador da fase inicial e fa-
vorito para conquistar o tri-
campeonato. Caso o Vasco
vença também a segunda fa-
se, será declarado campeão.

Korchnoi
empata com
Huebner

Merano — Itália — Viktor
Korchnoi, exilado soviético quereside na Suíça, conseguiu se
recuperar da derrota na estréia
e empatou ontem em 1 a 1 o
mathc pelo Torneio dos Candi-
datos, que disputa com o ale-
mão ocidental Robert Huebner.
O vencedor da série de 16 parti-das desafiará o campeão mun-
dial de xadrez, Anatoly
Karpov.

Peso tem
recorde
mundial

Moscou — Igor Nikitin, da
Uniáo Soviética, medalha de
prata da categoria lOOkg, nos
Jogos Olímpicos de Moscou,
melhorou ontem o recorde
mundial do arranque, para
183,5 quilos, informou a agência
Tass. A marca anterior era de
183 quilos.

Flu ganha
estadual
de saltos

Com a participação exclusl-
vãmente do Fluminense, em
sua própria piscina, terminou
ontem o Campeonato Estadual
de Saltos Ornamentais adulto.
A ausência de Vasco e Olaria se
deveu ao fato dos dois clubes
discordarem da mudança de lo-
cal da competição, prevista an-
teriormente para o Vasco, já em
substituição po Parque Aquáti-
co Júlio de Lamare, para o Flu-
minense, que, assim, reinaugu-
rou o seu tanque de Saltos Or-
namentais.

Foram os seguintes os resul-
tados de ontem: trampolim,
mulheres: 1° Angela Mendonça
(Flu), 376,35 pontos; 2o andrea
Boeml (Flu), 334,85; 3o Alice Li-
bielll (Flu), 286,85. Plataforma,
homens: Io Marcos Lourenço
(Flu), 405,70; 2° Marco Antônio
Bastos (Flui, 400.20 e 3" Sérgio
Silva (Flui, 397,90.
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Lançamento - Conjunto PR 4080
Neste novo receiver de 80 watts, você economiza um apareifío,
não só em preço, como em espaço:
oequalizador já vem integrado. Novo toca-discos TD1000
automático e 2 caixas Vox 40-S bass reflex de 40 watts.

WPOLYVOX~- O som acima do comum

E aqui mesmo:
como somos stúdios
especializados, temos um
jeitinho especial para servir
como você gosta.Atendimento personalizado

Maior intimidade
com o assunto
Segurança na recomendação
Garantia em todos os sentidos
Assistência técnica
direta e efetiva
Instalação automática.

KINCS SCHJNINi
RuattaConstituiçáo, 59-221-7590 Não tem filiais

lliicio tftudiv
Rua Voluntários da Pátria, 170 - 246-8953
Rua Dias da Cruz, 689 - 269-0645
Rua Bolivar, 21-A-235O380

;* Venha ouvir este som
acima do comum e faça você

mesmo seu plano em r
até 15 meses sem entrada.

a melhor
opção em som

Rua Vise. de Pirajá, 281
SI. 206-227-5098

ÍMifOW TONI FOTO SOM
Av. Rio Branco, 156- Lojas22e 24
Ed.Av. Central-262-OfâO

mm i£, veiga Som
o som que tranqüiliza

Rio: Rua da Quitanda, 30 Gr. 502 - 231-0451
Niterói: Rua XV de Novembro. 49 - 719-3353
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Apesar dos ventos fracos de Sudoeste, a Regata da Flotilha de Optimist foi muito disputada
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Porto e Sporting
se beneficiam com
empate do Benfica

Lisboa — Porto e Sporting, os
mais diretos competidores pelotítulo de campeão português,aproveitaram-se ontem do em-
pate do Benflca, lider absoluto,
para se aproximarem um poucomais da ponta, alimentando no-
vas esperanças neste campeo-
nato, cujo primeiro turno termi-
na domingo.

A vitória do Porto rol sobre o
Marítimo, no Funchal, por 1 a 0,
enquanto o Sporting goleou o
Amora, em Lisboa, por 5 a 0, um-verdadeiro castigo sobre uma
equipe que vinha tendo bom
comportamento até agora. O
Benflca, para surpresa geral,empatou sem gols com o Vitó-
ria de Setúbal." A rigor, o acontecimento da
rodada foi a derrota do Portí-
monense para o Belenenses,
por 2 a 0, no sábado, um jogo
antecipado que salvou o time
do Restelo da última coloca-
ção. O Belenenses, que há mui-
to nâo sentia o sabor da vitória,
Impôs-se ao Portlmonense e
deixou o Marítimo isolado no
último lugar.

O Benflca soma 24 pontos em
14 jogos, mantendo-se na lide-
rança. O Porto encurtou para
três pontos a distância que o
separa do líder, e o Sporting
alcançou o Portlmonense, no
terceiro posto, ambos a sete
pontos do Benflca. Tendo per-dldo para o Belenenses, o Porti-
monense, que era a sensação do
futebol português, decep-
cionou.

Juarez Bahia
Correspondente

Não houve mudaria na tabe-
Ia com os outros jogos. O Pena-
fiel ganhou do Acadêmico de
Viseu por 2 a 1; o Guimarães e o
Boavista bateram por 1 a 0 res-
pectivamente o Acadêmico de
Coimbra e o Varzim. O Braga
empatou com o Espinho por 1 a

Sem esperanças de afastar os
três primeiros colocados de
seus privilegiados lugares, Pe-
naflel e Amora (ambos no oita-
vo lugar) e Guimarães, Boavis-
ta e Braga (quinto, sexto e séti-
mo lugares), lutam por um
quarto posto que lhes assegure
participar dos torneios euro-
peus.

O empate entre o Benflca e o
Vitória de Setúbal requer uma
referência especial a esse time
medíocre, que ocupa o décimo
quarto lugar na tabela, mas que
evidencia sempre uma tendên-
cia para jogar bem diante dos"grandes" do futebol portu-
guès. O Setúbal havia ganho de
2 a 1 do Porto e empatado de 1 a
1 com o Sporting.

O Setúbal nâo apenas obri-
gou o Benflca a deixar um pon-to em seu campo, mas tornou-
se também a primeira equipe
do Campeonato Nacional quenão sofreu um gol dos atacan-
tes"vermelhos", que já marca-
ram cerca de 32. Não fora a má
pontaria do seu dianteiro Otá-
vio, o Setúbal é que teria mar-
cado gol no Benflca. Otávio
desperdiçou um pênalti, queBento defendeu.

Roma goleia com outra
boa atuação de Falcão

Roma — "Com Falcão em
campo, jogamos com 12". Esse
comentário do atacante Scar-
necchia definiu bem a atuação
do brasileiro Falcáo na vitória
do Roma, ontem, de 4 a 1 sobre
o Ascoli, resultado que mante-
ve o clube na liderança do Cam-
peonato Italiano, agora a dois
pontos (15 contra 13) dos segun-
dos colocados, Juventus e
Inter.

Outra atuação decisiva teve o

brasileiro Juari, autor do gol
que deu a vitória de 1 a 0, do
Avellino sobre o Catanzaro. Ou-
tro brasileiro militando no fute-
boi italiano, o atacante Enéias,
em recuperação de uma contu-
sáo, náo jogou ontem e embar-
ca hoje para Sào Paulo, a Sm de
passar as festas de fim de ano
com parentes.

Os outros resultados da 13°
rodada do Campeonato Itália-
no foram:

Intemazionale 1 x 1 Torino Murcia 2x0 Betis
Bolonha2xl Fiorentina Espanhol 0 x 0 Real Sociedad
Cagllarilx2 Brescla Gijon 2x1 tos Palmas

JUVentUS4xO Udinese Volencia 4 x 1 Ososuna
PemgiaOxO Nápoles Classificação

Pistóiese2x0 Onmo l°AtléticoMadri 26
Classificação 2°Valencia 22

Io Roma 15 3o Real Sociedad 20
2° Inter 13 4o Barcelona 19

JuventUS 13 Sevilha 19
4o TorÜlO 12 ó°ReolModri 18
5o Catanzaro 11 7°Osasuno 17

Fiorentina 11 Gijon 17
Nápoles 11 9o Betis 16
Cagliari 11 Espanhol 16

9o Brescia 10 írLosPalmas 15
10° Como Zaragoza 15

Pistóiese 13°Hercules 14
AsCOli Bilbao 14

13° Bolonha( + ) 15°Valladolid 13
Udinese > 16o Murcia 9

15° Avellino( + ) Almeria 9
16" Perugla( + ) 18°Salomanca 7
( + ) Punido com a perda de C0PA DO MUNDO
pontos dçvido ao caso do SU- Grupo 2 — Europo
borno das apostas clandes- ^m níçosío, Chipre o x 2 Béigico.
tinas. Cloiirtieaçâo

ESPANHA >° Ei'e 7
. (16° rodada) j£ ^gka 5

Atlético Madri 3 x 1 Reol Madri 3 Franca 4
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Ponte elimina Inter
e decide Taça de
Juniores com S. Paulo

Sáo Paulo — Ponte Preta e
Sào Paulo fazem a final da 13a
Taça Sâo Paulo de Futebol Ju-
niores, amanha às 21 horas no
Pacaembu. A Ponte eliminou o
Internacional de Porto Alegre

, ontem pela manhã por 3 a 1. O
São Paulo ganhou do Santos
pela contagem mínima de 1 a 0.
Serão decididos os 3o e 4o luga-
res entre Santos e Internacio-
nal amanhã as 18h45.

Chega quase ao flm o Cam-
peonato de Juniores e a violên-
cia foi uma constante durante
todo o decorrer do campeonato.
Nos dois jogos de ontem, houve
expulsões. O zagueiro Joâo
cartos do Internacional foi ex-
(Ulso, por ter dado uma cotove-
raaa no nariz de Celso, sem bo-
Ia. Esquerdinha do Santos tam-
bém foi expulso por agressão
sem bola.

As quatro equipes que chega-
ram à semifinal deste campeo-
nato realmente foram as melho-
res Pela manhã a Ponte Preta

soube impor seu melhor futebol
frente a um Internacional can-
sado. No segundo tempo, apro-
veitando-se disso, fez dois golsem contra-ataques. Os gols da
Ponte Preta foram marcados
por Chicão (2) e Mauro, e Paulo
Santos para o Inter.

O São Paulo apresentou um
futebol talentoso e forte princi-
palmente no segundo tempo,
quando a equipe santista en-
trou já demonstrando cansaço.
O gol Sampaulino, foi marcado
por Sidney aos 10 minutos do
segundo tempo.

Sào Paulo: Nain. Flavinho,
Vilela. Serginho e Nelson: Mar-
cio, Ferreira e Fábio; Fume
(Sérgio). Sidney (Paraná), e
Luis Fernando.

Santos: Oca: Flávio. David.
Marcílio e Gilmar; Ronaldo
(Ivani, Antônio Carlos e Es-
querdinha: Gilson. Osni (Re-
quelai e Ricardo.

O juiz foi Ulisses Tavares da
Silva.

Para Zico, que passou o dia em casa, com a família, faltou ao time marcar por pressão

Suíços se entusiasmam com
as curiosidades da região

Cuiabá — Todos eles sáo muito fortes,
bem alimentados, de alto nível cultural e
social, apreciam a música clássica e prati-cam esportes de inverno, os mais popularesna Suíça. De repente, sem que menos espe-
rassem, vieram para um pais subdesenvolvi-
do onde o poder aquisitivo do povo é multo
pequeno, mas a possibilidade de conhecer o
Brasil deixou-os entusiasmados, porém, em-
bora sem muito Interesse pelo jogo de on-
tem, após as duas derrotas para Argentina e
Uruguai.

Quando chegaram no Rio de Janeiro e
souberam que a partida seria no Centro-
Oeste do Brasil, no pantanal matogrossen-
se, ficaram superexcitados. Jamais pode-riam imaginar que visitariam esta região,
cheia da matas, rios quedas dáguas e possui-dora de uma fauna vastíssima. Também nào
poderiam imaginar a forma como seriam
recebidos. No aeroporto, todos se emociona-
ram ao verem a quantidade de gente com
bandeiras e faixas a esperá-los.

A partir da chegada, aqueles que ainda se.
mostravam entediados pela cansativa ex-
cursão pela América do Sul, ainda mais quevieram de um rigoroso inverno europeu (ao
embarcarem para o Brasil a temperatura
estava em torno de 10 graus negativos),
mudaram inteiramente o comportamento.
Ficaram supermotivados. A começar, pelasimplicidade do povo, o carinho das crian-
ças e a festiva acolhida. Jamais poderiamimaginar que uma cidade inteira pudesse
parar por causa de uma partida de futebol.
Talvez, por não saberem que é a primeiravez que a Seleção Brasileira se apresenta
por aqui e por ser a primeira vez que chega
uma Seleçáo de um país europeu.

Tudo documentado

Quem estava com as máquinas de filmar
e fotográficas guardadas, imediatamente ascolocaram em condições de uso. Tudo queviam documentavam. Um tanto espanta-dos, viam a quantidade de gente paradasnas calçadas, num imenso corredor polonês
para saudá-los e entre si perguntavam:"Que país é esse? O que está acontecendo?
Seremos tào famosos assim?" '

Nunca, em lugar algum que passaram,viram tal manifestação de carinho. Na che-
gada. à porta do hotel, sábado à noite,assustaram-se com a quantidade de pessoasparadas ali para recebê-los. Afinal, qual arazão de tanto carinho e de tanta expectati-va pela chegada de uma Seleçáo que vem deduas goleadas? Tudo para eles era dificil deentender, mas apesar disso e do forte calor
que fazia, mostravam-se muito alegres.

O jornalista Bobzien Kunt. do diárioBlick Zurigo, imediatamente tratou de ar-ranjar um meio de conseguir fotografias eenviá-las para a Suiça. Estava também emo-cionado e espantado com tudo aquilo. Etentando se fazer compreender por um foto-
grafo brasileiro, em vários idiomas, supli-cava:

— Estou em apuros, preciso mandar fotosde tudo isso. Se possível do carnaval e dafloresta — dizia ele sem saber que aqui ocarnaval náo é tão rico e que teria que selimitar a documentar os contrastes do nivelsocial do seu povo com o desta região.
O jornalista ficou indignado por saber

que náo teria tempo de percorrer os pontosturísticos da cidade, bem como o pantanal,a chapada do Guimarães, que tomou conhe-cimento de suas existências através de fo-lhetos distribuídos nos hotéis. Para aumen-tar ainda mais a curiosidade de todos, estes
prospectos mostravam jacarés nos rios, ape-nas com os olhos de fora, a variedade dafauna e da flora, enfim, tudo aquilo que sóexiste na floresta.

O povo

v^

Mal conseguiram dormir de tanta excita-
çáo e calor. E ainda bem cedo, mesmo no dia
do jogo, toda a delegação suíça foi colocada
dentro de um ônibus e levada para o Estádio
Governador José Fragelli, para um rápido
treino de reconhecimento.

Todos lamentaram. Gostariam que fosse
programado um passeio turístico, para que
pudessem ter um contato maior com o povoe a natureza. Alguns, no entanto, na noite
anterior, fugiram do hotel para passear pelacidade. O goleiro Burgener. por exemplo, foi
levado a um jantar oferecido a toda impren-
sa. no restaurante do balneário Santa Rosa,
onde serviram-se comidas típicas (pacu, um
peixe da família da piranha, porém"inofensi-vo e de porte bem maior, além de sopa de
piranha e peixe pintado) e um conjunto
tocou a noite toda sambas enredos e músi-
cas de carnaval.

Tudo aquilo foi muito curioso para os
suíços. Principalmente porque o crooner do
conjunto chamava jornalistas ao palco para
que se exibissem cantando. Sempre quealgum deles aceitava, subia ao palco entu-
siasticamente aplaudido. Para Burgener,
poderia ser um grande cantor que se apre-
sentaria, entretanto quando começava a
cantar, quase sempre desafinado, percebia
que era uma brincadeira.

Houve um momento no jantar que um
radialista começou a fazer um discurso.

Com a voz pausada e forte começou a falar.
Burgener pensou tratar-se de uma situação
séria, quando de repente todos começaram
a vaiar e o orador saiu rapidamente do
palco, sem que o jogador entendesse nada.

Por sua vontade ficaria por ali comendo
aquelas comidas típicas e de paladar sabo-
roso, mas estranho para ele. Entretanto,
saiu por volta das duas horas, preocupado
com a fuga.

O contraste
No trajeto do hotel para o estádio, quefizeram pela manhã, viram muita coisa queficou fora do alcance porque desembarca-

ram à noite e chovia muito. O tempo estava
fechado mas puderam ver o tipo fisico do
brasileiro desta região: pele bem morena,
cabelo negro bem escorrido e a maioria
franzina e de pequena estatura. Alguns, sem
dente, mas a maioria de bonezinho na cabe-
ça com as cores do clube de sua predileção.Outros com chapéu de palha ou do tipo
convencional.

Por onde passavam, por qualquer quefosse a rua, eram imediatamente indentifi-
cados. O ônibus trazia uma faixa lateral
referindo-se à Suíça e sempre escoltado porum carro de polícia com sirene ligada.

Na chegada ao estádio, em pouco tempo
se formou uma grande aglomeração. De um
momento para outro, apareceu gente de
todos os lados, mesmo porque, embora fosse
ainda bem cedo, já havia muita gente nas
proximidades do estádio para conseguir in-
gressos. Um outro detalhe que os suíços
acharam curioso foi a quantidade de barra-
quinhas armadas nas imediações do está-
dio, onde servia-se comida em pratos lava-
dos em latas dágua tiradas de grandes cal-
deróes.

Tudo aquilo era motivo de satisfação e
pela primeira vez sentiam o contraste de
seus costumes com os de um povo subdesen-
volvido. Sentiam também que toda aquela
gente estava orgulhosa de recebè-los. Náo
havia a frieza européia, como o própriotécnico Leon Walker falou:É uma gente simples, mas admirável.
Pensávamos que o jogo fosse se realizar no
Rio de Janeiro, no Maracanã. Mas por quês-toes políticas veio para cá. Nossa missão ê
jogar e não fazer política. Mas foi uma expe-
riència muito interessante e significativa
para todos nós. Nunca fomos tâo bem rece-
bidos. Este povo é admirável. Só lamento
que nào tenhamos tempo de conhecê-lo me-
lhor. Retornaremos após o jogo e no dia
seguinte embarcaremos para Zurique. Mas
foi tudo fascinante.

Futebol pobre
Se o suíço é um povo rico, em compensa-

çào seu ftitebol é muito pobre em termos
técnicos. O técnico explicou que a maioria
dos jogadores é formada de amadores. Al-
guns apenas se profissionalisaram.

Para ele, esta excursão foi muito impor-
tante em termos técnicos. Gostaria apenas
de vir para o Brasil e demais países da
América do Sul numa estaçáo menos quen-
te, para que sua equipe pudesse realmente
mostrar um futebol de nivel regular.

Afirmou que as goleadas sofridas na ex-
cursão nào chegarão a causar grandes trans-
tornos para o time, embora ele seja muito
combatido pela imprensa suíça.

Nesse ponto acho que somos iguais aos
brasileiros. A imprensa náo me dá tréguas.
Mas todos compreendem: e sabem que não
teríamos condição de fazer melhor figura
jogando em paises quentes após sair de um
inverno rigoroso.

Leon Walker, o técnico, ê uma pessoa
muito atenciosa e nào se nega a dar entre-
vistas. Diz conhecer a maioria dos jogadores
brasileiros, através de video-tapes.

Nossa televisão passa muitos jogos do
Brasil e apreciamos muito o futebol pratica-do por aqui.

Durante o treino, deixou os jogadores à
vontade para que fizessem o que achassem
melhor. Os jogadores estavam ali apenas
para conhecer o estádio. Náo havia obriga-
toriedade em qualquer exercício.

No momento de deixarem o estádio, um
outro detalhe os deixou espantado. Para se
sair até o local onde o ônibus se encontrava,
eram obrigados a atravessar o vestiário. Bia,
uma das tradutores que acompanhavam o
grupo, dirigiu-se ao vestiário. Chegando lá,
percebeu que vários jogadores ainda esta-
vam despidos. A delegação náo se importou
e nem se incomodou com a presença da
moça, que saiu esbaforida. Não entenderam
aquela reação, principalmente quando ela
preferiu descer uma imensa e precária esca-
da, mal apoiada na parede que dava no
fosso, a ter que atravessar um vestiário onde
apenas homens se banhavam.

Pouco depois, todos já estavam no ôni-
bus, inclusive Bia, ainda um tanto sem
graça, sem que os jogadores ou qualquerintegrante da delegação visse alguma coisa
de errado só pelo fato de uma mulher entrar
no vestiário. De volta ao hotel, passando portodas aquelas ruas estreitas e grandes ave-
nidas. sem que houvesse algum prédio ou
luxuosa mansão, os jogadores continuaram
a admirar aquela arquitetura modesta e
aquele povo humilde mas muito simpático e
hospitaleiro.

Mesmo achando justa a vitó-
ria da Seleção Brasileira por 2 a
0. sobre a Suiça. Zico, que pas-souo dia de ontem em sua casa
com a família, viu o Brasil co-
metendo uma série de erros "fa-
zendo o jogo que interessava ao
adversário, mostrando muita
lentidão e sem dar combate no
campo no adversário".

Lembrou que o Brasil poderiater seguido o exemplo da Ar-
gentlna, que goleou os suíços
utilizando-se do melhor prepa-ro fisico e da troca de passes,recurso sul-americano que foi
praticamente esquecido duran-
te todo o jogo pela Seleção Bra-
sileira.

MESMOS ERROS

Para Zico, o Brasil passou os
dois tempos do jogo persistindonos mesmos erros, sem se arris-
car a fazer uma marcação por
pressáo na salda de bola t dan-
do margem a que os suíços,
interessados em perder de pou-co, ficassem tocando a bola poraquele setor.

Nosso time está bem me-
lhor fisicamente que o deles,
acostumado a jogar em uma
temperatura fria, completa-
mente diferente da que encon-
trou aqui. Assim, nào deu para
entender a lentidão do time.
Afinal, os suíços vinham de leva
duas goleadas e estava claro
que ficariam na defesa para
perder de pouco.

Outro aspecto negativo queZico viu no time foi o pouco
tempo que ficou com a bola nos
pés. Ele acha que se fosse utili-
zada a marcação por pressão,
tomaria mais rapidamente o
dominio do Jogo e, com a maior
criatividade dos nossos Jogado-res, chegaria com mais facilida-
de ao gol.

Zico lembrou que foi exata-
mente Isso que os argentinos
fizeram no primeiro tempo de
seu jogo contra a Suiça e alcan-
çaram com grande facilidade
um marcador de 4 a 0, já naque-
Ia etapa.

Eles marcaram por pressáo
na saida de bola e quando con-
seguiram a posse imedlatamen-
te se deslocavam com toques
precisos,, usando a habilidade
natural de que dispõem para
chegar com facilidade à vitória.

O maior problema da Seleção
Brasileira nesta partida, paraZico, foi exatamente esta falta
de trocas de passes rápidos pa-ra chegar ao gol:

Como a Seleção nâo troca-
va muitos passes, tivemos pou-

cas chances de gol e o time
acabava sempre afunilando pe-lo meio. onde eles concentra-
vam grande número de jogado-
res e acabavam por conter to-
dos os ataques.

OPÇÀO DE JOGADAS

Outro problema que Zico vè
atualmente no time brasileiro e
a concentração de jogadas pelomeio, o que vem prejudicando
inclusive o rendimento indivi-
dual dos jogadores:

O mais importante em uma
Seleção é que tenha várias op-
çóes de jogadas, para que um
esquema possa funcionar. De
nada adianta um jogador ten-
tar resolver a partida sozinho,
se nào existem opções de joga-das e um esquema tático que
permite ao conjunto funcionar
como um todo, sem depender
de um ou outro jogador.

Zico acha que a responsabili-
dade de querer resolver o jogo
logo no inicio está fazendo com
que o time se mostre um pouco
intranqüilo quando o gol nào
sal logo no começo:

O time poderia estar mais
tranqüilo e tentar o gol com
paciência, pois no fundo o que
todos querem ê a vitória. Quan-
do a jogada náo está dando
certo, como ontem, pelo meio, e
necessário se ter calma para
procurar as pontas, até ver por
onde fica mais fácil chegar ao
gol.

Apesar de todos os proble-
mas, Zico achou a vitória im-
portante do ponto-de-vista psi-cológico para quem vai dispu-
tar uma competição importan-
te, como o Mundialito.

Ainda bem que, apesar de
todos os problemas, consegui-
mos vencer, pois se tivéssemos
perdido viriam uma série de
criticas que antes de uma com-
petição importante como o
Mundialito poderiam prejudi-
car os jogadores e a Seleçáo. O
importante é que vencemos e o
time, certamente, contra adver-
sário de melhor nível técnico,
irá empenhar-se ao máximo e
terá boas chances de vitória,
pois jogadores bons e de talen-
to não nos faltam.

Zico continua fazendo trata-
mento à base de gelo e deverá
ser examinado no próximo dia
27 pelo Dr Neilor Lasmar, parasaber se tem condições de pelomenos acompanhar os jogado-res no Mundialito. Sua maior
preocupação, no entanto, é fi-
car bom para disputar as ellmi-
natórias da Copa do Mundo.
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O máximo em satisfação e segu-
rança.

Bolina e quilha móveis (reco-
lhem diante de qualquer obstácu-
lo).

Duas posições para pé de mas-
tro (dá o melhor rendimento com
ventos fortes ou fracos).

Sistema de fixação de pé de
mastro por grampos (garante a re-
tirada sem o menor esforço).

Superfície anti-derrapante em
micro esferas.
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A residência da poupança.
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Seleção vence com uma péssima exibição
Cuiabá'Delfim Vieira
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t.i.ô;i/o Maria Filho
Enviado especial

Não tendo a quem marcar, Júnior procurou avançar, não se entendeu bem com Zé Sérgio, mas acha que todos os problemas serão superados

Só Batista conseguiu sobressair
João Leite — Seu primeiro teste

como titular não valeu. Os jogado-
res suíços não acertaram uma vez
sequer dentro do gol. Só pegou na
bola para colocá-la em jogo ou para
cortar uns poucos cruzamentos so-
bre a área.

Edevaldo — No início deu a im-
pressão de que seria um dos desta-
quês, jogando com segurança atrás
e procurando cumprir o papel de
ponta-direita. Mas, depois, desistiu
de atacar e passou a cumprir sua
função de lateral burocrática-
mente.

Oscar — Mesmo sem ser muito
incomodado pelo ataque da Suíça,
mostrou que não anda em boa for-
ma, principalmente com defeitos de
recuperação. Algumas vezes, teve
que apelar para a obstrução para
não ser batido pelo adversário.

Luisinho — Um dos poucos joga-
dores que exibiram seu padrão ha-
bitual. Jogou tranqüilo, com cate-
goria, destruindo todos os lances
pelo seu setor, distribuindo bem a
bola e, às vezes, apoiando o ataque.

Júnior — Não teve problemas na
defesa, mas também não mostrou a

mesma disposição na hora de ata-
car, esquecendo-se até da presença
de Zé Sérgio, com quem poderia ter
tentado algumas tabelinhas. No
fim, deu um bonito chute na trave.
Mas fez pouco mais do que isso.

Batista — O melhor da Seleçáo
Brasileira. Além de cumprir com
perfeição sua função de dar o pri-
meiro combate, ainda foi um dos
poucos que conseguiram criar boas
jogadas de ataque, através de lan-
çamentos longos. Em meio à me-
diocridade geral, conseguiu sobres-
sair.

Cerezo—Desengonçado, enrola-
do, batendo uma perna na outra,
escorregando e caindo, foi uma fi-
gura caricata em campo, sem de
longe lembrar o jogador que organi-
za o time do Atlético Mineiro. Na
Seleção, parece ser outra pessoa.

Renato — É bom jogador, não há
dúvida. Possui habilidade, magnífi-
co toque de bola. Mas pelo menos
ontem mostrou que não tem o mini-
mo do impacto que se exige de um
terceiro homem de meio-campo. Na
hora de decidir, falhou sempre.

Titã — Jogou muito mal. Jamais

fez uma jogada de ponta-direita,
nunca procurou a linha de fundo.
Embolou pelo meio, onde também
não conseguiu criar nada, e, além
do mais, mostrou péssima pontaria.

Paulo Isidoro—Substituiu Titã,
com pouco tempo para fazer qual-
quer coisa, e conseguiu ser ainda
pior.

Sócrates — Só foi reconhecido
na hora do pênalti. Não fez mais
nada. Fica preocupado em usar o
calcanhar, esquecendo-se de que
essa jogada dever ser um recurso,
não uma rotina. Precisa jogar mais
com a cabeça.

Serginho — Entrou quando fal-
tavam poucos minutos e não podia
mesmo fazer nada.

Zé Sérgio — É um dos jogadores
mais importantes da Seleção e,
inexplicavelmente, quase nâo lhe
passaram a bola. No fim, quando
teve uma jogada à feição, partiu
cohi a bola dominada, driblando os
zagueiros, e chutou para fazer o
segundo gol, na jogada individual
mais bonita da partida.

Júnior não perde confiança
Cuiabá/Delfim Vieira

Júnior parecia muito tranqüilo após a
partida e confiante na Seleção Brasileira.
Acha que ela terá uma boa participação
no Mundialito e não decepcionará. Para o
lateral, a partida de ontem se tornou
dificil porque faltou um pouco mais de
criatividade aos jogadores do meio —
campo nos lances individuais.

Náo posso dizer que o Brasil jogou
mal. Todos correram muito, procuraram
deslocar-se, a fim de fugir à marcação
imposta pelos suíços e ao mesmo tempo
conseguir penetrar. Nosso maior proble-
ma é que insistimos muito nas desloca-
ções. Se está estratégia passou a não
funcionar, acho que deveríamos então
tentar alguns lances individuais. Mas no
còmputo geral acho que nos saímos bem.

Júnior reclamou do antifutebol prati-
cado pelos suíços. Na opinião dele, a
equipe adversária náo pensou em ne-
nhum momento em vencer a partida.

Apesar do 1 a 0 a nosso favor,
continuaram se defendendo. Isso nào
acontece num jogo para valer onde cada
equipe busca a classificação. Nestes jogos
classificatórios todo mundo quer vencer e
ousa um pouco.

Na opinião dele, as vaias nâo foram
para a Seleção Brasileira e sim para a da
Suiça.

O público não nos vaiou. Estou
certo de que estavam apenas contestan-
do a forma como os suíços jogavam: atra-
sando a bola a todo instante para o
goleiro.

Titã

Titã não se revoltou com a substitui-
çào no segundo tempo. Acha que Telè
agiu acertadamente. já que a Seleção

Brasileira náo encontrava o caminho cer-
to para chegar ao gol.

Esta é a funçào do técnico. Se o time
não alcança seu objetivo, ele tem que
fazer alguma coisa para melhorar. Não
estou aborrecido e entendo perfeita-
mente.

Ao mesmo tempo, náo se sente amea-
çado de perder a posiçáo. Explica que foi
apenas uma alternativa tentada por Telè
colocando um jogador inteiro, descansa-
do, para dar mais agressividade ao
ataque.

É lógico que para me manter como
titular terei que treinar com muito empe-
nho e náo poderei me descuidar. Estou
tranqüilo e acho que a Seleçáo Brasileira
tem condições de melhorar e chegar ao
Mundialito com chances de vitória.

Sócrates
Ao ser substituído quase no fim da

partida, Sócrates deu um pique para o
vestiário, evitando qualquer contato com
a imprensa. Parecia revoltado. Mas,
quando as portas do vestiário foram aber-
tas, estava calmo e não fez qualquer
critica.

Limitou-se a dizer que a Seleção Brasi-
leira está no caminho certo e que tem
condições de melhorar seu rendimento,
corrigir algumas falhas e chegar bem em
Montevidéu.

O goleiro Joáo Leite, que teve sua
primeira oportunidade como titular da
Seleçáo Brasileira, assegura nào estar
preocupado em perder a posiçáo para
Carlos. Acha que esta oportunidade foi
muito importante na sua carreira, embo-
ra reconheça que foi pouco exigido.

Minha preocupação náo é ser titu-
lar. Quero apenas continuar a lutar nos
treinos para me manter em boa forma e
ser aproveitado quando houver necessi-
dade. Sócrates poucas vezes conseguiu levar vantagem

Torcida foi a
única atração
Na ausência de um desta-

que individual, o persona-
gem principal passou a ser o
público que compareceu em
grande número ao Estádio
José Fragelli. Desde cedo, já
era intensa a movimentação
pelas ruas da cidade, com
muitos carros desfilando
embandeirados.

Os portões foram abertos
ao meio-dia e imediatamen-
te toda a capacidade do es-
tádio foi tomada. A espera
foi muito grande e, talvez
por isso quando a prelimi-
nar estava para terminar,
começaram a surgir várias
brigas por todos os lados
das arquibancadas.

Mesmo assim, o públicofez a festa no estádio. Afinal,
pela primeira vez tiveram
oportunidade de ver a Sele-
ção Brasileira ao vivo, num
jogo internacional. Os torce-
dores, em sua grande maio-
ria de bonezinho, vibraram
bastante com tudo o que
aconteceu. Até mesmo as
brigas eram motivo de dis-
tração para quem dela náo
participava.

Mal começou a partidafoi iniciado um conflito de
grandes proporções. Dele
participaram pelo menos 10
torcedores. Como as arqui-
bancadas estavam muito
cheias, o policiamento não
tinha como chegar até lá pa-ra acabar com a confusão. O
curioso é que apesar de a
multidão estar comprimida,
sempre que a briga começa-
va abria-se um imenso claro
nas arquibancadas e via-se
perfeitamente quem briga-
va. Até mesmo nas cadeiras
cobertas, cujo preço era bem
elevado (CrS 1 mil 500) hou-
ve brigas. Mas estas eram
facilmente contidas, nào. só
pelos policiais como tam-
bém pela "turma do deixa
disso'.

Outro espetáculo que fez
a torcida vibrar foi a descon-
tração do goleiro Elgen. re-
serva da Seleçáo Suiça. que
ao ouvir uma batucada
atrás de uma das balisas.
antes de o jogo começar, fi-
cou sambando todo desajei-
tado. mas com grande ani-
mação.

Entre risos, brigas e co-
mentários positivos e nega-
tivos sobre a Seleção, a rea-
lidade é que o dia de ontem
entrará para a história da
cidade.

BRASIL 2x0 SUIÇA. Locol Estádio Jose Fragelli
(Cjioba) Renda Crí 17 milhões P>0 mil 600
Público Pagante 43 m I 452 Juiz Amoldo Ceso'
Coelho. BrasiL joào le.te Eaevaldo Oscar. Luisi-
nho e Júnior; Ba'>s<a. Cerezo e Renato, Tito ipajlo
ls'doroV Sócates (Serginho) e Ze Serg o. Suíça
B'j'gener; Wenn', Zapa, Egli e Luedi- Maissen,
Botteron e Zweiller; Swuicker, Mantz (Tanner) e
Hermann Gols no I" tempo. Sócrates de pênalti
(lOm), no 2'" tempo, Ze Se'g;o (44m).

Cuiabá — A Suíça jogou com a Argentina
e perdeu de 5 a 0. Jogou com o Uruguai e
perdeu de 4 a 0. Ontem, jogou com o Brasil e
perdeu apenas de 2 a 0, nas seguintes cir-
cunstàncias: um gol marcado de pênalti, por
Sócrates, e outros a um minuto do fim, num
lance individual de Zé Sérgio, quando seus
jogadores, cansados, mal conseguiam andar
em campo.

Tudo isso tem uma explicação: a Seleção
Brasileira — enfrentando ontem um dos ti-
mes mais fracos que já teve pela frente em
toda a história — mostrou um futebol pobre
técnica e taticamente, um futebol sem ale-
gria, sem inspiração, sem uma jogada de
ataque ensaiada.

A fraqueza e ingenuidade da Seleção da
Suíça, que exibiu por sua vez um futebol
quase primitivo, podem ser medidas pela
estatística: o goleiro João Leite náo fez uma
defesa em chute direto; limitou-se a pegar a
bola duas ou três vezes, cortando cruzamen-
tos para a área.

i

Futebol ruim
Pelo início do jogo, ninguém podia imagi-

nar que a exibição da Seleção Brasileira seria
tão ruim. Houve momentos de pressão con-
tra o gol da Suíça, principalmente em cór-
ners cobrados da esquerda por Júnior. O
primeiro lance realizado foi quando Edeval-
do fez um longo lançamento para Zé Sérgio,
que completou bem, mas o goleiro Burgener
defendeu.

Pouco depois, houve o lance do gol. Re-
nato foi calçado dentro da área, quando ia se
livrar do zagueiro, e Arnaldo César Coelho
marcou o pênalti acertadamente. Sócrates
bateu com a categoria habitual e fez 1 a 0.
Foi, por sinal, tudo o que fez durante o jogo.
Nestes primeiros minutos, ainda tentou duas
jogadas de calcanhar, ambas erradas. De-
pois, se apagou completamente.

A Seleção Brasileira não tinha jogadas
pelas pontas: Zé Sérgio, inexplicavelmente,
era pouco lançado — nem Júnior tentava
combinações com ele — e, na direita, não
existia ninguém, pois Titã insistia no erro de
cair para o meio, e Edevaldo, que se poderia
transformar em ponteiro, só uma ou duas
vezes, no inicio, ensaiou esse tipo de jogada.

As manobras da Seleção Brasileira eram
realizadas sempre pelo corredor central, mas
também aí não obtinha êxito, pois Renato e
Sócrates náo tinham inspiração suficiente
para se infiltrar pela atabalhoada defesa sui-
ça. O adversário simplesmente náo existia e
seus jogadores chegavam a bater uns nos
outros: a Seleçáo suíça era uma caricatura de
time de futebol.

O Brasil fez apenas duas boas jogadas
neste periodo: aos 27 minutos, quando Titã
tabelou com Renato, recebeu na frente e
chutou por cima; e, aos 37, quando Renato
recebeu uma passe excelente de Batista e,
sozinho com o goleiro, tocou por cima deste e
a bola passou rente à trave. Ao torcedor
cabia esperar por um segundo tempo melhor.

Futebol pior
O que aconteceu, porém, foi justamente

o contrário: a Seleção Brasileira voltou pior
ainda, mais embolada no meio-campo, para
onde convergia a maioria de seus jogadores.
Ali já estavam Batista e Cerezo. Titã recua-
va. Renato recuava. Sócrates recuava. Só
quem se mantinha na frente era Zé Sérgio e,
assim mesmo, sem receber a bola.

As melhores jogadas — que eram poucas— surgiam dos pés de Batista. Como aos"7
minutos, quando lançou longo para Sócra-'
tes, que chutou por cima. Renato fazia uma
ou outra boa jogada — mas todas longe do
gol. Aos 14 minutos, conseguiu limpar o
lance a poucos passos da área, mas chutou
sem pontaria. Titã abusava do individualis-
mo, Cerezo se enredava nas próprias pernas.

Aos 23 minutos, quase a Suíça empata. A
bola passou raspando à trave de João Leite.
A Seleção Brasileira tomou um susto e Telè
resolveu fazer a primeira substituição — uma
substituição redundante. Tirou Titã, que
nunca cumpriu as funções de ponta, e colo-
cou Paulo Isidoro que jamais o fará. O time
continuou torto, sem jogada na direita e — o
que é pior — completamente esquecido de Zé
Sérgio na esquerda.

Aos 40 minutos, Renato perdeu o gol
mais feito do jogo: driblou o goleiro e, a três
ou quatro metros do gol, errou o chute, que
saiu fraco, a tempo de um zagueiro, que
vinha na corrida, salvar. Aos 43 minutos,
Júnior desferiu um bom chute, de fora da
área, que bateu na trave.

Finalmente, aos 44 minutos, lembraram-
se de que Zé Sérgio existia. Ele recebeu a
bola um pouco além da intermediária, pas-
sou por dois adversários e, na saída do golei-
ro, colocou rasteiro no canto, sem defesa. Um
gol que serviu para tirar a Seleção Brasileira
da incômoda situação de ter que ganhar da
Suíça com um gol de pênalti. Mas que não foi •
o suficiente para apagar sua péssima
atuação.
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Bem marcado, Renato recuou muito para o meio-campo e, quando se apresentou na área, errou nas conclusões, perdendo várias oportunidades

Telê acha que
lentidão foi
maior defeito

Cuiabá—Muito asse-
diado após a partida, o
técnico Telê Santana
viu como maior defeito
da Seleção Brasileira
no amistoso de ontem a
lentidão na troca de
passes. Para ele, quan-
do se joga contra uma
marcação européia, tor-
na-se necessário tocar a
bola mais rapidamente
e se deslocar com velo-
cidade.

Este foi o nosso
maior problema. Devi-
do a ele, encontramos
muita dificuldade para
sair da marcação im-
posta pelos suíços. Mas
de uma forma geral es-
tou satisfeito com a
equipe e continuo con-
fiante para o Mundia-
lito.
O ASSÉDIO

Tão logo terminou a
partida, o treinador
correu para o vestiário
e por lá ficou durante
algum tempo. Ao apa-
recer na porta já se
mostrava bem mais cal-
mo, ao contrário de seu
comportamento nos 20
minutos finais da parti-
da, quando estava mui-
to tenso. Só se descon-
traiu após o gol de Zé
Sérgio no último mi-
nuto.

Cercado por microfo-
nes e dezenas de repor-
teres, Telê encontrava
muita dificuldade para
coordenar seu raciocí-
nio. Mesmo porque as
perguntas eram feitas
quase que simultânea-
mente e isso atrapalha-
va-o bastante.

Na sua primeira ex-
plicaçáo, disse que o
Brasil poderia conse-
guir uma vitória bem
mais tranqüila se tives-
se aproveitado as chan-
ces de gol, ainda no pri-
meiro tempo.

Estamos tocando a
bola muito bem e as
chances apareceram.
Tivemos a felicidade de
conseguir um gol logo
no inicio e aí começa-
ram os passes errados e
custamos muito a tro-
car de posições para fu-
gir à marcação imposta
por nossos adversários.

Telê não quis falar so-
bre a equipe que dispu-
tara o Mundialito, afir-
mando que até lá muita
«oisa poderá acontecer.

am princípio, este
é o time base. Mas não
quero determinar nada
definitivamente. Va-
mos fazer muitos trei-
namentos ate nossa es-

tréia e como poderia es-
calar um time agora?
SUBSTITUIÇÕES

Sobre a substituição
de Sócrates, o técnico
disse que o jogador in-
sistiu muito em se des-
locar para as laterais.

Senti que não con-
seguiríamos nada mais.
Por isso, o substituí por
Serginho e acho que
voltamos a dominar, a
criar lances de gol e
continuamos abso-
lutos.

Telê reclamou do an-
tifutebol praticado pela
Suíça. Disse que contra
a Argentina eles saíram
bem mais, o mesmo
ocorrendo no jogo con-
tra o Uruguai.

Mas depois da go-
leada que sofreram con-
tra os dois primeiros
adversários, resolve-
ram não sair mais e isso
nos complicou.

O técnico reclamou
também da imprecisão
e da indecisão dos joga-
dores, no momento das
conclusões:

Temos que jogar
como se disputássemos
um jogo de basquete-
boi. Só tentar o arre-
messo no momento
certo.

Na opinião do técni-
co, Zico fez muita falta,
já que é um jogador
muito experiente e fina-
lisador.

—Não quero com isso
fazer críticas à atuação
de Renato, que a meu
ver se movimentou
muito bem.

Na opinião do técni-
co, a equipe náo insis-
tiu nas jogadas pelo
meio e nem embolou.
Disse que todos os des-
locamentos feitos das
pontas para o meio fo-
ram corretos.

O erro não é de
quem se desloca para o
meio e sim do jogador
que náo cai na posição
deixada pelo compa-
nheiro.

Num balanço em re-
lação a seu trabalho,
Telè se considera satis-
feito.

A má impressào
deixada para alguns
nesta última apresenta-
ção é porque náo conse-
guimos ultrapassar
uma retranca muito
bem-feita. No Mundiali-
to será diferente. Nos-
sos adversários sairão
para jogar e nosso ata-
que encontrará mais es-
paços. Lá, todo mundo
entrará em campo pen-
sando na vitória, bem
diferente do que os suí-
ços fizeram aqui.

rfiPapai Noel HM está
Sensacional
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Concorra a Dúzias de Prêmios
No ato da compra Você recebe
INTEIRAMENTE GRÁTIS
cupons para concorrer a:

12 FIAT 147-Zero Km
12 TV A CORES 20"

12 BICICLETAS CALO110
IMPORTANTE:

Você compra agora e Ja concorre
no próximo mès (Sorteio dia 3 de

Janeiro, pela Loteria Federal).

e suas máquinas maravilhosas tan*é<°
Lazer e Trabalho com Economia.
A vista o Menor preço. A prazo as Maiores facilidades.

, "••'As
Até?'*'*.
até i " &

K 
éS1800hs

TORK 150 BR
Consumo: 45 Kms. por litro
Autonomia: 450 Kms.
Garantia: 6 meses ou 3.000 Kms.
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ALPINA SPORT
Consumo: 77 Kms. por litro
Autonomia: 200 Kms.
Garantia: 1.500 Kms. ou 2 meses

MOBYLETTE II
Consumo: 80 Kms. por litro
Autonomia: 240 Kms.
Garantia: 1.500 Kms. ou 3 meses
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*%onda da

Visite o Novo
Centro Honda HM
Av. Paris, 649 - Bonsucesso
Venha conhecer o Centro
Honda HM. Todos os modelos
Honda, com grandes
facilidades de financiamento à
sua disposição. E mais:
serviços especializados, peças
originais, acessórios e os
últimos lançamentos da
Linha Honda Way.
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Bonsucesso: Av. Brasil. 5.575 - sentido Cenlro (esquinas

Av. Paris e Nova Yorln. Fone: 270-5022
Bonsucesso Madureira

6 026 • sentido Zona Norte A* Ministro Edgard Romero 415

Botafogo: Rua Voluntanos da Patna 40 próximo a Praia>
Fone 286 0622

Av Bi
Fone 280 2817 Fo-e 391 90i7

Niterói
A. Mai HA Castelo Bra-ico 151 A-e»o ac D-scc
Fc-e 79! 06J0

VoIIh Redonda
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F=re 42 2299

Apoios Estacionamentos

Campo Neutro
Â Seleção Brasileira encerrou na se-

/\ mana que passou os preparativos
/l para o Mundialito. a ser realizado

no Uruguai, corn três dados a mere-cer destaque: a traumática remoção deReinaldo e Zico da área de combate, adisputa indefinido: entre Titã e Paulo Isi-doropara ver quem atua melhor de lateraldireito e a vitória, ontem, por 2a0, sobre otime de uma relojoaria lá da Suíça, queapareceu em Cuiabá cobrando a arqui-bancada a CrS 600 e ajudando com isso aesvaziar ainda mais a panela dos pobresdo João.

SOBRE 

as distensões. contraturas,
estiramentos ou o diabo que seja
que vitimaram Reinaldo e Zico,
pouco sobra para o analista conside-rar, tendo em vista que, por sua próprianatureza, tais contusões devem fazer re-

pousar suas explicações sobre fundamen-tos de ordem científica.
Não deixa de ser conveniente, contu-

do, observar que dois casos em um planteide 20 atletas — os goleiros praticamentenão contam nesse tipo de reflexão — repre-
sentando portanto 10% do total, consti-
tuem um índice táo assustador quantoaqueles outros com que a Fundação Getú-
lio Vargas costuma esbofetear o otimismo
econòmico-financeiro do torcedor.

Ainda a esse respeito, permanecem na
memória fatos recentes indicando, primei-ro, a discordância do médico Neilor Las-
mar quanto aos métodos do preparadorGilberto Tim; depois, a retirada do esculá-
pio mineiro para uma posição estratégica
de omissão em assuntos de condiciona-
mento físico, e, finalmente, a evolução dos
trabalhos para um ritmo mais leve na
convocação física e mais freqüente na açáo
com a bola.

A liçáo que se pode recolher de todo o
episódio registra de forma insofismável
um inconveniente distanciamento entre os
pontos-de-vista do doutor Neilor Lasmar e
do professor Gilberto Tim a respeito de
métodos de preparação física para brasi-
leiros. Fica, portanto, a CBF convidada a
realizar trabalho urgente objetivando ho-
mogeneizar as opiniões nesta área espec ifl-
ca de treinamento.

OUTRO 

forte indicador da persona-lidade desta Seleção Brasileira
que pretende representar o futeboltricampeào mundial è, pela enési-ma vez, a forma grotesca e torta de cami-nhar pelo campo, paralisada em seu ladodireito, vítima de uma poliomelite no pró-prio ato do nascimento, isto é, na convo-cação.

A Seleção que pretende refletir não
apenas o chamado melhor futebol do mun-
do, mas sobretudo o mais farto manancial
do globo, náo dispõe de um ponta-direitasequer entre seus 22 componentes paraoferecer ao juízo piiblico.

Para atuar na ponta direita, o treina-
dor Telê Santana náo teve a menor ceri-
mônia em convocar Titã e Paulo Isidoro,
dois jogadores de respeitável nível técnico
mas que são básica e exclusivamente
terceiros-homens-de-meio-de-campo. Por
mais que o otimismo onírico do técnico
queira, jamais, em tempo algum, farãocom que a Seleçáo Brasileira funcione
pela ponta direita. Como ontem, em queTitã, durante 65 minutos, e Paulo Isidoro,
por 25, não chegaram uma santa vez se-
quer à linha de fundo adversária, não
realizaram uma única penetração em dia-
gonál ao fundo do inimigo, não executa-
ram um messiânico cruzamento do fundo
para a área suiça.

O Brasil, sob o Sr Cláudio Coutinho,
jogava sem o extrema-esquerda. O Brasil,
sob o Sr Telè Santana, repudia o extrema-
direita.

Do ex-treinador ainda se poderia loca-
lizar na sua origem castrense a explicação
para as suas idiossincrasias táticas.

Do atual, porém, o que se sabe de suas
preferências literárias e muito pouco para
desconfiar que o velho Marx ande espar-
gindotá de cima seus fluídos sobre ele na
nora de escolher a boiada.

¦ ¦

O 

último dado digno de registro da
fase final de treinamento foi, pois,a vitória de 2 a 0 sobre o time da
relojoaria de Berna. O mesmo queapanhou de 4 a 0 do Uruguai e foi desman-

chado pela Argentina por 5 a 0.
Como todas as marcas de TV puderammostrar, sem nenhum conluio, uma coisahorrorosa.
Numa comovente repetição de todo o

processo aleijatório em que vive desde a
convocação, jogando apenas pela faixa
central e pela ponta-esquerda, mas predo-minantémente pelo centro, a Seleção Bra-
sileira resmungou durante 90 minutos em
campo para contabilizar 11 chutes de fora
da área e 4 do seu interior, além de uma
cabeçada de Sócrates digna de uma pensa-da a nível ministerial.

Conclusão, estragou um bom pedaçodo domingo dos brasileiros e ainda porcima deixou o simpático povo suíço na
ilusão de que, além de bancar, bater queijoe fazer relógio, sabe também jogar futebol.

¦ ¦

DE PRIMEIRA: O treinador Telè San-
tana çonfessa-se satisfeito com seu traba-
lho. E modéstia demais.

H illiam Prado
Redator lubstituto J
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Da'UeiTlin Vmim

Zé Sérgio, pouco lançado, quase não teve oportunidade de chegar à linha de fundo, mas deixou sua marca com um gol em jogada individual
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12 FIAT 147 - Zero Km
12 TV A CORES 20"

12 BICICLETAS CALO110
IMPORTANTE:

Você compra agora e ja concorre
no próximo mès (Sorteio dia 3 de

Janeiro, pela Loteria Federal).

TODA LINHA DE BICICLETAS

C&LOI
A vista pelos Melhores Preços da Praça.
A prazo com as Maiores Facilidades.

CALOI SPRINT 10
Conjunto de Câmbio de 10 marchas.
Pedals com refletores. Freios Center Pu//.
Quadro de 21" e 23".

BARRAFORTE LUXO
Bagagelro Integrado.
Descanso Lateral.

I
c&Loi

BERLINETA
Regulável a partir dos 8 mos.
GuidSo duplo cromado e descanso lateral.

BERLINETINHA
D«Sa8anos.Rodmhas Laterais.

HM HERMES MACEDO
120 LOJAS OO RIO GRANDE AO GRANDE RIO

Bonsucesso Av Brasil, 5 575 - sentido Centro 'esquines
Av. Paus e Nova Yoik . Fone 270-5022

Botafogo Rua Voluntários da Pátria. 40 próximo a Praia
Fone 286 0622

Bonsucesso
Ai Bii» 6 OM icM.do__or1_1N_.1le
Fone 280 2817

Madureiia
ÍU Ministro Edgard Romeio *1I5
Fons J9I 905?

Nitrroí
A, Ma* HA Castel Branco '61 ôre»o ac Oslo
Fone 791 0640

Volu Redondd
A. A^irtrdí Pe «oio 766
Fone 42 2299

Tremenda derrota
FOI 

vitória ou foi der-
rota? Em termos de
Seleção a coisa tem
de ser analisada por

um ângulo diferente. Preci-
sa ser feito um balanço de
forças, onde uma vitória
normal, porque o adversa-
rio é fraco, ou uma derrota
surpreendente pela impre-
visibilidade pouco repre-
sentam. Em matéria de Se-
leção que se prepara para
uma competição séria como
a Copa do Mundo, a análise
tem de ser muito fria e rigo-
rosa.

Algo assim como fizeram
os grandes generais. Dou
um exemplo. Suvorov. Da-
va seu balanço depois das
batalhas e não se incomo-
dava com o terreno perdido
ou ganho. Nem os generais
romanos ante as grandes

. investidas de Spartaco.
Nem os russos quando Na-
poleão, conquistando terre-
nos imensos, entrava em
Moscou, tinha ido para o
vinagre quando percebeu
que não tinha mais nada.
Napoleão nâo era trouxa,
mas desta vez foi. Como ele
perdeu, se foi lá dentro da
capital adversária? Lá den-
tro do "gol"? Bem, os gran-
des mestre da arte militar,
da antiga e moderna, me-
diam seus êxitos não por
terras conquistadas ao ini-
migo. Assim, fosse Napo-
leão, Spartaco ou Anibal,

tinham ganho a guerra. Hi-
tler também. O que ele
avançou não está nos a?iais
da FIFA. E, segundo estes
grandes mestres, após cada
batalha, o balanço é dife-
rente: "Com quantos ca-
nhões entramos e com
quantos saímos? E nossos
fuzis, quantos são agora?"
Mas o principal do balanço
de forças, desde o Antigo
Testamento, até Giapp, o
principal é a contagem dos
homens. Se os homens estão
intactos ou representam pe-
quena perda, a batalha de-
ve ser considerada vitorio-
sa, não importa o terreno
perdido. A curto e a longo
prazo.

E o jogo com a Suíça?
Sim, pois é, o jogo da Suíça.
Vejamos a preparação e o
resultado. Nosso resultado
foi péssimo. Perdemos os
nossos dois melhores joga-
dores. Zico e Reinaldo dese-
quilibram porque são joga-
dores fora de série. E não
estão mais no time. Não,
não acabaram. Mas estão
seriamente feridos efora de
combate. Francamamente,
não sei mais a quem apelar.
0 que estamos assistindo,
passivamente, é algo incrí-
vel. Inacreditável. Dizem os
homens que tudo está den-
tro dos planos. Se isto é
verdade. Se isto foi declara-
do, podemos afirnar que os
planos sáo criminosos. Di-

zem: "Assumo a responsa-
bilidade." Isto está errado.
O que deve ser dito é: "As-
sumo a irresponsabilida-
de." Tratar desta maneira
jogadores que acabarn de
terminar temporadas duris-
simas de campeonatos difi-
cüimos é falta de bom senso.
A quem apelar? Por favor,lembrem-se de 1966, quandotivemos o melhor elenco da
história do futebol brasilei-
ro. Melhor, sim, porque era
o mesmo de 1970 e tinha
quatro anos menos. Mas foiarrasado numa prepara-
ção-show. Estamos pare-cendo aborígenes que se
embasbacavam com as mi-
cangas dos colonizadores.

Nosso futebol está muito
cheio destas coisas. Muita
armação e nenhuma res-
ponsabilidade. Pois não in-
ventaram treinador espe-
ciai de goleiros? Qualquer
dia teremos o treinador de
meio-campo, o de lança-
mentos, o do ponta-esquer-
da, enfim, um para cada
posição, como se cada garo-
tão precisasse de uma babá
exclusiva. É incrível o que
se está passando diante de
nossos olhos. Pois, saibam,
o balanço de forças, se fosse
avaliado por Klausewitz,
teria uma simples resposta
do mestre: "A perda de Zico
e Reinaldo foi uma tremen-
da derrota."

João Saldanha

Amplos EstdCionampntos

Jogadores passam Natal em
casa e se apresentam dia 27

Liberados ontem
mesmo, logo após a vi-
tória sobre a Suíça por2 a 0, amistoso que en-
cerrou a atual fase de
preparativos para o
Mundialito, os jogado-res da Seleção Brasilei-
ra vão passar o Natal
com os familiares e se
reapresentaráo ao téc-
nico Telè, em Sáo Pau-
lo, na manhã do dia 27,
seguindo à noite paraMontevidéu.

Embora só possam
ser inscritos 18 jogado-
res de cada uma das
seis seleções partici-
pantes do Mundialito, o
Brasil deverá levar os
22 para a concentração
de Los Aromos, em
Montevidéu. Como Zi-
co e Reinaldo não tèm
praticamente condi-
ções de jogar, os outros
dois a serem cortados
da lista de inscritos pa-
ra a competição estão

entre Pedrinho,
nho e Pita.

Juni-

O Mundialito começa
no dia 30, com uma úni-
ca partida, entre Uru-
guai e Holanda, mas o
Brasil só estréia no dia
4 de janeiro, quando en-
frenta a Argentina. A
competição servirá, pa-
ra os brasileiros, de pre-
paração para as elimi-
natórias da Copa do
Mundo, que começam a
ser disputadas em feve-
reiro, contra Bolívia e
Venezuela.

Quanto à nova cami-
sa da Seleção, com um
ramo de café, a Confe-
deração Brasileira de
Futebol náo deverá ser
autorizada pela FIFA a
utilizá-la, porque iria
contra o regulamento
da entidade internacio-
nal. A CBF já encami-
nhou consulta nesse
sentido.

Programação
27/12 — apresentação em São Paulo,
seguindo no mesmo dia para Monte-
vidéu.
10/1 — Final do Mundialito. Equipe
embarca e é liberada.
11 — jogadores entram de férias.
21 — jogadores se reapresentam.
22 ou 23 — delegação viaja para Bo-
gota.
1/2 — amistosos no El Campin.
6/2 — delegação embarca para Ca-
raças.

— amistosos: enfrenta Venezuela
pelas eliminatórias.

— viaja para Quito.
15 — amistoso contra a Seleção do
Equador.
18 ou 20 — viagem para La Paz ou
Cochabamba.
22 —jogo contra a Bolívia em La Paz,
pelas eliminatórias.
23 — regresso ao Rio.

—
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NO IME, COMO SEMPRE,
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QUE TODOS OS COLÉGIOS E
CURSINHOS DO BRASIL REUNIDOS!

v. CLASSIFICA 8 ALUNOS NOS
10 PRIMEIROS LUGARES!
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E REABRE A
QUESTÃO da
DUBLAGEM

Susana Schild

O 

Iluminado, filme
de suspense e ter-
ror de Stanley Ku-
brick, estréia se-
gunda-feira no
Rio corn uma par-tlcularidade: as cópias dos ci-

nemas Palácio-I, Trjuca, Astor,
Icaraí e Leblon-2 sâo dubladas
em português, ficando apenas
com o Rian o som original. No
primeiro caso, Jack Nicholson,
no papel de JackTorrance, vira
Jack Torres, enquanto sua mu-
lher, Wendy (Shelley Duvall)
transforma-se em Iara, algumas
das adaptações de uma opera-
çào de 20 mil dólares, controla-
da de Londres pelo próprio Ku-
brick, e que teve aqui direção
de dublagem a cargo de Antô-
nio Pádua Moreira, execução
da Tecnisom e direção artística
de Nelson Pereira dos Santos.

Um telex de Stanley Kubrick
elogiando a versão em portu-
guès de O Iluminado é anuncia-
do com grande orgulho pelos
que participaram da dublagem.
Afinal, o grande diretor nâo é
apenas conhecido por 2001 e
Laranja Mecânica, entre ou-
tros, mas também pelo perfec-
cionlsmo com que cerca todo e
qualquer aspecto referente à
exibição de seus filmes.

O telex afirma que provável-
mente a versão dublada em
português é a melhor, o ataque
é um elogio considerável, tanto
mais que as exigências e cuida-
dos que cercaram a experiência
brasileira foi repetida em todos
os outros países. Na Espanha,
por exemplo, a dublagem foi
dirigida por Carlos Saura.

A iniciativa de dublar O Ilu-
minado partiu do próprio Ku-
brick, concretizando um desejo
manifestado antes com Barry
Lyndon. Acionada a Warner no
Rio, a primeira etapa foi sele-
cionar algumas vozes para o
mesmo personagem, com su-
gestões da Combate — Coope-
rativa de Artistas e Técnicos.
As cenas para os testes foram
escolhidas por Kubrick, que re-
cebeu, em Londres, uma rela-
çáo de nomes de diretores e
opinou também sobre o elenco
final da dublagem. Stanley Ku-
brick telefonou algumas vezes
para o Rio, conta Elza Veiga,
gerente de publicidade da War-
ner e também tradutora das
legendas. A tradução flnal é de
Maurício Seixas.

— Trata-se de um caso espo-
radico — afirma Elza Veiga — e
não sabemos se teremos dubla-
gens em outros filmes. Ficamos
satisfeitíssimos, porém, com o
resultado de O Iluminado, que
achamos excelente.

De Londres, Kubrick deu por
telefone sua opiniáo — favorá-
vel — à adaptação de nomes,
para soarem melhor ao especta-
dor. E dos testes enviados, os
escolhidos foram: Alan Lima
(Jack Nicholson), Betlna Viany
(Shelley Duval), Luciana Sei-
xas (Danny), Jomery Putzoly
(Qrady). Já no caso de Luís
Mota, ex-KoJak e dublador de
Scatman Crother, não houve
dúvidas. Os coordenadores ca-
riocas apostaram em Luís, e o
diretor Inglês náo refutou.

Ao todo, foram oito semanas
de trabalho, desde os primeiros
testes até a dublagem. O som
brasileiro foi enviado a Lon-
dres, onde foi feita a mlxagem,
artifício dispensável, garante
Carlos de La Riva, da Tecnl-
som, laboratório responsável. A
mlxagem poderia perfeitamen-
te ter sido feita aqui, e esse
desdobramento só se deve porexigência de Kubrick. Seis dias
foram gastos na gravação (um
filme para a televisão, porexemplo, consome em média
apenas um dia.)

Apesar de uma certa estra-
nheza Inicial, ao final de uma
sessáo especial na cabina do
Hotel Meridien, a versão dubla-
da foi aplaudida E embora se
possa discutir dublagem em ge-

ral, a eficiência técnica e de
interpretação no caso de O Ilu-
minado é Irrefutável. Nelson
Pereira dos Santos, em rápido
discurso após a exibição, mani-
festou-se totalmente favorável
à dublagem, uma posição antl-
ga, desenvolvida em entrevista
no dia seguinte:

— Sempre fui a favor da du-
blagem, só acho que não pode
ser obrigatória. A meu ver. a
dublagem amplia o número de
espectadores, enquanto a le-
genda restringe. E, em determi-
nados casos, a legenda restrin-
ge o próprio pensamento e lin-
guagem do autor. Além disso, o
texto é policiado pela legenda,
que por exigências técnicas de-
ve ser menor que a fala, para
dar tempo de leitura ao espec-
tador.

Na opinião do cineasta, a pa-lavra escrita também pode ser
mais policiada pela própriacensura. Como exemplo mais
simples, cita o caso dos pala-vrôes, que aparecem com Ini-
ciais e reticências. Num sentido
mais amplo, ocorreria a tralcáo

multo comum aos brasileiros
perceber as nuanças do inslés
ou do francês falado por um
determinado ator.

Muitos, ainda, achavam que a
dublagem faria com que o cine-
ma brasileiro fosse táo popular
quanto o estrangeiro, por rom-
per a barreira do analfabetls-
mo, argumento considerado ln-
sustentável por Nelson.

Acham que analfabeto sóvai a filme brasileiro porquenão lê legenda e que o filme
dublado tiraria público do cine-
ma nacional. E quem disse queanalfabeto vai a cinema?

Nelson discorda também da-
queles que, em nome de defen-
der Interesses nacionais, sáocontra a dublagem, uma posi-
ção errada do ponto-de-vistaeconômico:

Na realidade, esta posiçáodefende a liquidação do espec-
tador brasileiro. O cinema estácada vez mais em crise e, paratodos os interessados num forte
mercado exibidor. é Importante
aumentar a freqüência ao cine-
ma. Para isso é preciso um re-
pertório de filmes nacionais eestrangeiros que interessem ao
público.

Na sua opinião, a dublagem
contribuiria para ampliar omercado de exibiçáo, transfor-mando os filmes estrangeiros
mais familiares ao espectador
normal.

O importante é ter as duas
versões, a original e a dublada.
Uma só náo interessa, dai náo
haver condições de se pensarem obrigatoriedade.

Aproximar-se do espectador
seria o objetivo maior da dubla-

Jack Nicholson e o garoto Danny Lloyd,
nas telas brasileiras com as

vozes de Alan Lima e Luciana Seixas

do próprio pensamento do au-
tor através da legenda, que re-
duziria a força de falas de as-
pecto social e político.

Nelson lembra que por oca-
sião da reformulação da lei do
cinema, que deu origem à cria-
çào da Embrafilme, ocorreram
vários debates a respeito da du-
blagem, quando se cogitou, in-
cluslve, da obrigatoriedade do
processo. Na época, Nelson as-
slnala que a maioria dos clneas-
tas e produtores era favorável à
dublagem — desde que náo
obrigatória — por representar,
em primeiro lugar, uma amplia-
çáo do mercado de trabalho. E
depois porque provocaria, ine-
vitavelmente, uma melhoria
das condições técnicas dos cl-
nemas. Pois reclama-se apenas
do som dos filmes brasileiros
simplesmente porque ninguém
escuta os estrangeiros — basta
ler as legendas.

E os cinemas para manter o
público se veriam obrigados a
melhorar suas condições acús-
ticas.

A facção contrária à dubla-
gem, segundo Nelson, o fazia
por uma tradição de considerar
todo filme importado como
obra de arte.

Na verdade, a grande maio-
ria é tão sofrível que tanto faz
ser apresentado numa ou nou-
tra língua.

Outra categoria contra a du-
blagem é formada por elitistas,
define Nelson Pereira dos
Santos:

Sâo pessoas que sofreriam
demais só em pensar na possi-bilidade de ver Marlon Brando
dublado por Costinha, o querepresenta náo só uma subesti-
mação da capacidade de traba-
lho do artista brasileiro, como
também um endeusamento do
ator estrangeiro. Como se fosse

gem. No caso de O Iluminado,
foram feitas adaptações, não só
de nomes, mas também de lu-
gares, para criar um ponto de
referência Junto ao espectador
médio. Um exemplo citado por
Nelson está num diálogo de
Jack Nicholson com o barman,
quando o primeiro fala "prá lá
de Bagdá".

O original falava em "...de
Timbuctu ao Oregon", referén-
cias geográficas dificilmente
compartilhadas pela maioria
dos espectadores. Ao passo que"prá lá de Bagdá" é uma ex-
pressão bem mais familiar. É
importante não deixar dúvidas,
para náo interromper o fluxo da
narração.

O debate é sempre saudável,
e, para Nelson Pereira dos San-
tos, é bom que se debata sobre
fatos concretos.

As discussões aprioristicas
nâo levam a nada, discutir em
cima de uma experiência jâ é
bem mais fácil.

Enquanto torce para que a
dublagem seja uma prática
mais comum, Nelson lembra-se
que achou "estranhíssimo" ver
seus filmes Vidas Secas e O
Amuleto de Ogum dublados em
alemão.

Jã pensou, de repente, ou-
vir o Fabiano, de Vidas Secas,
falando na lingua de Kant? Eu
achei estranho, mas o público
alemão nem cogitava de outra
língua. A meu ver, a dublagem
náo interfere na expressão ar-
tistica e democratiza a língua-
gem. Multas vezes a barreira da
língua impede a compreensão
do filme. E, no caso de Vidas
Secas em alemão, por exemplo,
acho que os alemães, além de
compreenderem o filme, tive-
ram uma visão bastante apro-
ximada de uma realidade.

NAO
ENGORDE

Ninguém escapa dos
excessos das festas de

fim de ano. Nem dos
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Humanidade órfã
John Lennon foi aquele ser humano,

considerado um palhaço ou alienado,
mas que na sua contestação ao sistema
procurou lutar pela paz e pelos direitos
humanos, antes mesmo dessa expressão
ser falada abertamente e gritada tão de-
sesperadamente como agora^ John ficou
longe do mundo artístico durante cinco
anos, periodo em que se dedicou total e
exclusivamente à sua existência, para
amar ainda mais intensamente a sua Yo-
ko e seu filho Sean, que nasceu nessa
época.

Agora, John voltava com sua nova e
mais amadurecida mensagem de paz, on-
de nos mostrava a sua rica experiência
junto de sua familia. E com esse objetivo
foi gravado o LP Double Fantasy.

Eis que na noite de segunda-feira, dia
8, ficamos definitivamente sem esse gran-
de lider, grande poeta, grande músico,
grande homem. As balas assassinas que
interromperam a existência fisica de Len-
non atingiram profundamente todos nós,
milhões de jovens, amantes da paz e
sequiosos de um mundo melhor e mais
justo, em todo o planeta. Quando se per-
de alguém como John Lennon, principal-
mente em dias tão conturbados e cada
vez mais ameaçadores, como os de hoje,
sofremos tanto como se perdêssemos um
parente próximo. E essa trágica e irrepa-
rável sensação de perda faz com que a
humanidade se torne ainda mais órfã.
John precisa de nossa ajuda, agora mais
do que nunca, pois nossas orações são
indispensáveis para libertarmos o seu es-
pírito das perturbações naturais de quem
sofre um tipo de morte tão brutal e vio-
lenta.

Oremos por sua alma. Isso é o que
podemos fazer por quem tanto se preo-
cupou conosco durante toda a sua tão
breve passagem pela Terra. Ouçamos e
reflitamos sobre as mensagens de músi-
cas tais como, por exemplo, Imagine e
Happy Xmas, e fiquemos eternamente
gratos por ele ter existido e nos ter legado
uma obra de grande e inestimável valor.
Aos que o combateram durante tanto
tempo e que agora procuram aproveitar-
se de sua imagem por objetivos comer-
ciais, e também àqueles que o acusam de"socialista milionário" e outras sandices,
somente podemos deixar-lhes o nosso re-
púdio e nossa piedade. No balanço de
perdas e lucros, o saldo da vida de Len-
non foi extremamente positivo. Isso é
incontestável. Apesar de todas as injusti-
ças, nada vai mudar o nosso mundo. E
quanto ao sonho, ele ainda náo acabou.
Luiz Fernando Moreira Gomes — Rio de
Janeiro.

"As pessoas não morrem, ficam encan-
tadas" — escreveu Nietzche. John Len-
non ficou encantado; não só pelo seu lado
homem mas pelo seu lado mito. Mito de
uma época, de uma geração, de uma
década, dos anos 60. Dez anos de busca,
luta e protesto por amor e paz.

John Lennon conseguiu levar a mi-
lhóes de Jovens de todo o mundo não
apenas um grito de protesto sem solução,
mas uma mensagem de esperança e sua
parte na contribuição para um mundo
melhor, como em Imagine: "imagine ali
the people living life in peace".

É esse mesmo homem que morre por
imaginar um mundo onde todos vivessem
em paz. O que aconteceu não foi um
homem a matar outro homem, mas uma
era a matar outra era. A era da violência
hoje sobreviveu, mas o mito John Lennon
permanecerá para sempre encantado, as-
sim como a era da paz. Beatriz de Freitas
Monteiro — Rio de Janeiro.

Estào dizendo, e com razão, que o
assassino de Lennon é louco e que náo há
como entender a sua atitude. Queria di-
zer o seguinte: há, sim, como entender a
reação do rapaz. Em Psicanálise, se vêem
casos de estados psicopáticos de identifi-
cação com o outro em que a pessoa, com
o surto psicótico, quer se apoderar do
objeto de sua identificação, porque náo
admite que o outro fique fora de seu
corpo (do psicótico). O único jeito da
pessoa suportar a vida, nesses casos, é
matando o outro, para apoderar-se dele.
Bruno Ghorni — Rio de Janeiro.

Talvez você não entenda. É, talvez
você nào entenda o que significa a morte
de John Lennon. Talvez você nâo enten-
da por que pessoas de 30 a 35 anos, um
poucp menos, pouco mais, estejam assim
tão tristes, trazendo no rosto decepção,
trazendo por dentro angústia.

"Afinal pra que tanto barulho, morreu
um cantor de rock e é só". Se Lennon
fosse um cantor de rock, seria apenas
lamentável a sua morte, como é a da
grande maioria dos seres humanos. Mas
morrer é um fato natural, daí como com-
preender toda essa decepção, essa triste-
za? Sinto que Lennon náo é somente um
cantor de rock, ou músico. Lennon ser-
viu-se da música para trazer sua mensa-
gem, que nós tornamos a nossa men-
sagem.

Tenho a impressão de que os queviveram intensamente os anos 60 nào se
esquecerão de 1968. Nâo se esquecerão de
que sua geração foi a primeira geraçãomundial cujas aflições foram vividas
mundialmente, jovens identificados com
jovens dos lugares mais distantes de sua
terra natal, unidos pelo pensamento, pe-las reivindicações, pela necessidade vital
de nâo aceitar o mundo que lhes legaram
ou que lhes impuseram, mas sim transfor-
mar esse mundo, essa realidade, expul-
sando do centro o determinismo econô-
mico e propondo no centro de tudo, o
homem, o fator social, como o principal
determinante.

As propostas nesse sentido foram mui-
tas: paz e amor, doutrina social da Igreja,
aproximar a cultura oriental da ociden-
tal, novas interpretações do socialismo,
novas vivências de sexualidade etc. Mui-
tas dessas propostas foram abafadas por
aqueles qu»j não desejavam um mundo
novo, algumas foram mesmo massacra-
das, outras consumidas. Portanto, nào é
de espantar que um homem que tenha
pregado paz e amor sofra morte tão vio-
lenta. Afinal, se vivêssemos em outros
tampos, esse homem provavelmente seria
Ssucificado.

Acontece que os "donos do mundo", a
maioria dos que ainda hoje detêm o po-
der, não sâo da geração dos Beatles e tèm
conseguido aparentemente formar novas
gerações destituídas da capacidade de
propor qualquer coisa.

L/21I*TiclS
Nós, porém, não acreditamos nisso.

Existe aí um mundo novo a ser vivido,
existem ainda novas gerações a surgir e
novas propostas a somar, acrescentar,
aprimorar e modificar as proposições da-
queles que viveram intensamente os anos
60. Se os que ai estão no poder nâo
terminarem com o mundo antes disso,
viveremos uma nova era.

Alguns talvez entendam toda essa ma-
nifestaçâo de afeto a John Lennon como
um sintoma de alienação ou influência de
uma cultura dominante. Gostaria de lem-
brar, porém, que aos 35 anos já somos
pais, adultos e destituidps de qualquer
fanzoquismo tresloucado. Um homem de
35 anos nào se alimenta de mitos nem
ficou cego a ponto de nào perceber que a
repressão das nossas propostas a nivel'
mundial foi exagerada em nosso pais. É
impossível esquecer a morte de vários de
nossos colegas e conhecidos. Acontece,.
porém, que a partir de 1968 vivemos o
nosso pais e o mundo com a mesma
intensidade e é natural que nos senslbili-
ze tanto a morte dos nossos quanto da-
queles que falaram em nome de todos,
como John Lennon, por exemplo. Rodol-
fo Alves Horta — Rio de Janeiro.

Assassinado John Lennon. Assassina-
do a sangue-frio após conceder um auto-
grafo a seu assassino. Eu, como beatle-
maníaco, sinto no peito a dor de sua falta.
Ele, que nunca fez mal a ninguém, assas-
sinado apenas porque seu executor não
concordara com uma declaração sua feita
em 1966, no auge de sua carreira: "Hoje,
somos mais famosos do que Cristo!"

Creio, em sã consciência, que nem
mesmo o maior fã de John Lennon teria,
em época alguma, concordado com essa
frase.

As conseqüências desse pronuncia-
mento foram tão graves, que o próprio
John Lennon teve de vir a público des-
menti-lo e fazer um pedido de desculpas à
Igreja.

Mesmo assim, e mesmo por outras de
suas travessuras, durante e após os Bea-
tles, duvido que John Lennon pudesse
ainda ter algum inimigo sério em todo o
planeta.

Havia, é claro, desavenças, mesmo
porque John Lennon era, antes de tudo,
um político. Mas um político diferente.
Não era destes que apenas vão ao Parla-
mento fazer discursos longos e vazios.

O Congresso de John Lennon era a
humanidade.

Seus discursos, suas músicas.
Através delas levava a todos suas

idéias de liberdade, paz, amor e uniào
entre as pessoas, Independente de fron-
teiras, religiões ou ideologias políticas.

De suas conseqüências no Brasil, esse
episódio alertará a dois tipos de persona-
lidades: os pessimistas, que continuarão
anunciando o fim do mundo, como decor-
rència da violência urbana, das "crises"
mundiais, e, sobretudo, pela falta de
amor; e os otimistas, que encontrarão, no
brutal assassínio do homem que inspirou
toda uma série de revoluções da juventu-
de por todo o mundo, motivos de sobra
para confirmarem suas teorias sobre a
criminalidade dos grandes centros, nota-
damente Rio e Sào Paulo: Nova Iorque
também é violenta, portanto nâo deve-
mos preocuparmo-nos com os altos indi-
ces de criminalidade. Sendo esta interna-
cional, como bons patriotas que somos,
devemos importá-la, para que todo o
mundo saiba que, além do futebol, somos
os campeões internacionais da falta de
consideração daqueles que se encontram
no Poder, e também daqueles que ainda
sonham com o Poder (as Oposições), pelo
povo que os mantém na posição que
ocupam. Rubem Mendes de Oliveira —
Rio de Janeiro.

Foi com espanto e muito pesar que
tomei conhecimento do trágico assassi-
nato, de John Lennon. Ele foi um pacifls-
ta nato e por ironia, talvez, do destino foi
morto tragicamente na cidade violenta
que é Nova Iorque.

Fiquei emocionado ao assistir a entre-
vistas dadas por Erasmo Carlos, Gilberto
Gil, Caetano Veloso e Elis Regina, que se
mostravam emocionados, nervosos, olhos
lacrimosos e feições abaladas. Isso, visto
pela TV, aumentou a tensão emocional
de todos lá em casa (e creio que pelo
mundo todo), fazendo com que oito pares
de olhos se tornassem marejados de lágrl-
mas e os corações se apertassem num
soluço triste e sufocado.

Acredito que milhares de jovens, adul-
tos e até mesmo adolescentes, como eu,
estejam no momento se sentindo órfãos,
seus violões e guitarras num luto süen-
cioso.

Lennon deixou-nos muitos momentos
agradáveis, como quando integrava os
Beatles, ou mesmo individualmente pre-
gando a paz, sendo sincero e, principal-
mente, sendo humano.

Só nos resta agora o sonho de paz,
antes de que o sonho acabe totalmente e
que dè lugar a uma violência insofismá-
vel. Nelson F. Soares — Rio de Janeiro.

¦ ¦ ¦ ¦
De todo, não dá gosto. Como se vè, a

insanidade é crescente, progressiva e irre-
versível. Estará perto do fim, o desfecho
deste processo dolorosa de renovação, as
dores do parto para uma nova realidade?

Por toda parte a mediocridade, o cri-
me, o embrutecimento e a miséria. Náo
há mais valores e o sonho acabou. Que
nâo haja equivoco: não sou um nostálgico
de valores hipócritas relembrados tradi-
cionalmente pela burguesia nas proximi-
dades do Natal. Refiro-me aos valores
fundamentais da existência humana: a
prática da verdade, o respeito à dignida-
de humana, a solidariedade à dor do
próximo, o altruísmo, o direito legitimo
da busca do prazer absoluto e da verda-
deira felicidade, a observância a regras
equitativas na competição entre as pes-soas, entre outros tantos.

Nào está sendo fácil atravessar este
período que, espero, seja de transição.
Porque pode não ser. Acho mesmo que
nos anos que ainda vão se seguir, você
não estará perdendo nada, até fazendo
um excelente negócio, não participando.

A não ser por Yoko, náo é mesmo? Era
bom, ela, nào? Imagino.

Enfim, a noite de um dia duro, este
século. Ruy Maurício de Lima e Silva
Neto — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicação no
lodo ou em parte entre as que tiverem assinatura,
nome completo e legível e endereço que permita
confirmação prévia.
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4.620, J

Economize Cr$340,
Patins Bandeirantes
Semiprofissionais. Tamanho
único: para todas as idades.
Rodas de náilon. Rolamen- Totaiaprazo
tos de esferas de aço.

CrS

sem entrada

De CrSPatins Super Bandeirante 4990, por CrS 4.270,
Economize
Cr$ 1.400,

Patins Torlay
com botas

De Cr$ 13.990, por

cl 2.590,
JL O deCrf JL l'TUO»

21.945,Total a
prazo Cr$

sem entrada

Rodas de polipropileno
de náilon. Rolamentos
importados. Equipado
com freios. Botas de
couro, nas cores: bran-
co ou preto.

SATISFAÇA») ÜAKANT1UA OU SKU DINHEIRO OE YOI.TA SE A COMPRA NAO AGRADAR, NOS TROCAMOS OI REEMBOLSAMOS'

DIARIAMENTE DAS 9:00 ÃS 22:00 HORAS • SÁBADOS DAS 9:00 ÃS 18:30 HORAS.

Praia de Botafogo, 400-Tel.: 286-1522Sears
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A Max Factor acaba de lançar a Colônia Gemínesse.
Uma fragrâncía lloral, mais suave que perfume

e mais duradoura que uma colônia.
Você encontrará a nova Geminesse na Seçõo

de perfumaria das lojas Sears

3oe & 3a«k
lan*

Comunicam aos seus amigos e
clientes o encerramento de sua
loja da Rua Barata Ribeiro, 157.

E convidam para a venda de
festas, oferecendo excelentes
oportunidades de compra e
grandes descontos.

Tels.: 255-9535-237-5092

236-2645

Rio de Janeiro
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NUCIO STUDIO
O Som Personalizado
Gradiente e Polyvox

Bolivar, 21 A — 235-0380
Dias da Cruz, 689 — 269-0845
Vol. da Pátria, 170 — 246-8953 J

Pé no avião
O secretário particular da

Presidência da República,
Heitor Ferreira, está nova-
mente de viagem marcada.
Só náo se sabe para onde.

Como não deverá acompa-
nhar em janeiro o Presidente
Figueiredo à Europa e tem
mantido contatos com em-
presas brasileiras ligadas ao
Iraque, onde esteve recente-
mente, acredita-se que retor-
nará àquele pais.

• Ainda mais agora que o
preço do petróleo aumentou.

Só para terras
Por sugestáo do Ministro

da Agricultura, Amaury Std-
bile, o Governo pretende
criar, no âmbito da Justiça
Federal, varas fundiárias.

A elas caberiam julgar os
litígios eTivolvendo terras,
cujos processos, hoje enor-
mes montanhas de papel, le-
vam em média cinco anos pa-
ra chegar ao fim.

Para agilizar a idéia, se-
gundo o linguajar dos altos
escalões de Brasília, o Minis-
tro Stabile já teve pelo menos
um encontro com o Ministro
Abi-Ackel.

DEFINITIVA
Pela terceira vez em alguns

meses, apresentou seu pedido
de demissão o diretor-
secretário do Museu de Arte
Moderna, Simeão Leal, encarre-
gado da parte cultural da enti-
dade.

Desta vez, a demissão é defi-
nitiva.

• O dlretor-executlvo do mu-
seu, Jorge Oscar de Mello Fio-
res, a quem foi entregue a carta,
Já disse que não a devolverá
como nas vezes anteriores.

Aula de
maledicência
A edição dominical do Jornal

londrino News ofthe World saiu
ontem trombeteando aos qua-
tro ventos um provável casa-
mento em breve de Philippe
Junot com Cristina Onassis,
que emplacaria, assim, seu
quarto marido.

Segundo o jornal, Cristina e
Junot têm sido vistos Juntos
com freqüência e em recente
festa à qual compareceram em
Nova Iorque "eles só tinham
olhos um para o outro".

+ * *
O Neivs of the World apro-

veita o Impulso para tecer algu-
mas pérfidas considerações so-
bre o assunto, começando por
afirmar que a rivalidade entre
Cristina Onassis, há sete anos
de olho em Junot, e a Princesa
Caroline tem sido um doce se-
gredo guardado pela alta socie-
dade européia.

No fumegante caldeirão da
reportagem acaba metido até o
russo Sergei Kausov, ex-
marido de Cristina, que teria
afirmado que ela só o escolheu
para marido porque estava com
ciúmes de Caroline.

E arremata o texto com essa
pérola de maledicência atribui-
da a Kausov:

— Eu me casei com Cristina
porque ela me pediu e porque
gostava dela. Além disso, os
soviéticos gostam de mulheres
gordas e Cristina é gorda.

Zózimo
Fotos de Rogério Ehrlich
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Iolancle e
Jean
Castel,
com os
filhos, na
abertura
de seu
club
carioca
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Fernanda Bruni e Cláudio
no barChagas Freitas,

Na pista do Castel, Jean-Paul
Rabaut e Anette Bergé

UCHEZ" CASTEL
A partir da entrada em cena, sába-

do, do Castel carioca, inaugurado sem
alarido com a presença de um grupo de
habitues do famoso club prive de Paris,
pode-se dizer que a noite do Rio ficou
mais rica e a disputa pela preferência
noturna do beautiful people ganhou
um novo e sério concorrente.

Afinal, condições para fazer sucesso
é que não faltam ao Castel, elegante-
mente instalado em três ambientes
distintos — bar, restaurante e boite —
cada um mais bem montado, requinta-
do e bonito do que o outro.

A noite de abertura, valorizada pela
presença do próprio Jean Castel, com a
mulher, Iolande, e os filhos, reuniu
quase que apenas os brasileiros que já
o conhecem há muito tempo de Paris,
como Lais e Hugo Gouthier, Evinha e
Baby Monteiro de Carvalho, Maria Ali-
ce e José Halfin, Regina e Paulo Fer-
nando Marcondes Ferraz, Gilda e José

Carlos Ourivio (que também rece-
biam), Mary e Zuenir Ventura, Irene
Magalhães, Manuel Agueda Filho,
Ibrahim Sued, para citar apenas al-
guns.

A todos, não passaram despercebi-
das certas semelhanças intencionais
com o Castel da Rue Princesse, como
detalhes da decoração da boite, a at-
mosfera do bar ou o ar de bistrô do
restaurante, que chega a lembrar em
certos aspectos a brasserie Lipp.

Décor à parte — o que náo é fácil
quando se sabe que na instalação da
nova casa foram gastos Cr$ 40 milhões
— o mais importante é que o Castel do
Rio nasceu com um caráter, uma per-
sonalidade que, lembrando muito a da
matriz, o mais parisiense dos clubes
prives de Paris, dependerá em grande
parte do comportamento de seus fre-
qüentadores para ser mantida.

JOHN LENNON & YOKO ONO VENHA RECEBER
DOUBLE FANTASY GRÁTIS

ppp; B||p 0 ÚLTIMO DISCO

M^g^Sl JOHN LENNON \

Esta é a última novidade
das colunas sociais.
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• DIA 31 NO CANECÃO
REVEILLON COM CARNAVAL

0.Kf\ ¦ na nova pista de dança, a alegria do maior Carnaval do Mundo." ° ' Duas orquestras sob a batuta do maestro Formiga e "as mulatas que não
estão no mapa" de /

Faça já sua reserva Informações: 295-3044 * 295-1047 • 295-9796

m HORÁRIO ESPECIAL
DE NATAL

Para que você tenha mais tempo e comodidade para ver e escolher
as belas novidades que estão aqui à sua espera, criamos um horário

especial de Natal - durante o mês de dezembro, nossas portas
ficarão abertas até às 22 horas.

UTILIZE O CARTÃO OE CREDITO MESBLA
NO PLANO ESPECIAL DE NATAL PAGAMENTO
EM 2 VEZES, SEM ENTRADA E SEM JUROS.

Concessionária
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Rua Gen. Polidoro, 74/80 • Tel.: 295-8887

A moda está em festa:
na Know How quem compra
um presente sai com três.

Traga este anúncio a qualquer das lojas
Know How e ganhe 10% de desconto na sua

compra e um brinde sensacional.
A Know How tem a moda mais solta deste

verão e as etiquetas mais badaladas da cidade.
E quem faz o preço é Papai Noel.

Vise. Piralá, 444 Av Copacabana. 978
Vise. P.raiá. 330 Conslante Ramos, 34

Vise Pirajá. 86 Raimundo Correia. 28
Vise P;raiê, 82 Barata R'beiro. 473

Venãncio Flores. 255 Av Copacabana, 654
(Lecon) (Galeria Menescal) GtHS I

A moda do crédito fácil,
[Li

CORTINA
DE ENROLAR

A cortina do
VAPT-VUPT. Feita na
medida da sua janela, e
com um preço que se
encaixa certinho no seu
bolso.
OSTROWER COM. E INO.

LTDA.
n A Rua Marquês de
M^%. Abrantes, 178
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Manequim 46 a 56
Modelos exclusivos Sempie novidades
Tudo para os manequins grandes.

Coleção
Verão

Av.Copacabana,
1.066-Loja C

Comparação
Pelo curto espaço de tempo que separou os arre-

messos para fora do Governo dos Srs Eduardo Portei-
Ia e Said Farhat, tornaram-se inevitáveis as compara-
çòes entre as circunstâncias e estilos das duas saídas.

As opiniões costumam pender para o lado de
Portella, achando que ele saiu melhor, mais compôs-
to, menos atingido.

E citam as duas cartas de agradecimentos dirigi-
das a um e outro pelo Presidente Figueiredo, que foi
evidentemente mais extenso e caloroso com Portela e
mais sucinto e formal, quase frio, com Farhat.

Em suma: como carta e homenagem, a que rece-
beu Portella foi muito mais expressiva do que a
outra.

Só tem um pequeno detalhe: por não pertencer
mais ao Governo, a carta recebida pelo ex-Ministro
Farhat não foi escrita por ele.

¦ ¦
SURREALISMO

Há semanas que se instalou no noticiário dos
jornais um corpo a corpo quase diário entre a indus-
tria automobilística e o Conselho Interministerial de
Preços em torno do aumento do preço dos automó-
veis, a primeira reivindicando-o a qualquer preço e o
segundo fazendo o que pode para impedi-lo.

De repente, abre-se o jornal e se constata que só a
Volkswagen, a maior de todas as fábricas brasileiras,
mantém em seu pátio, inativos, sem mercado, 50 mil
carros, um número recorde na história da empresa.

Pelo pouco que se sabe das coisas, se náo se
consegue vender carros aos preços atuais, muito
mais dificil será passá-los adiante a preços mais
caros. * * *

Ou náo é o Brasil um pais surrealista?
¦ ¦

Feijão para todos
O Ministro da Agricultura, Amaury Stabile, apro-

veitou o almoço de fim de ano que ofereceu sábado,
em Brasília, para manifestar aos comensais seu oti-
mismo quanto às perspectivas da safra agrícola de 81,
que ele estima farta e copiosa.

Deteve-se particularmente em alvltrar um risonho
porvir para o feijâo-preto, que, segundo ele, nâo
faltará ano que vem na panela do povo.E para manter viva a chama de incontldo entu-
slasmo que se apossou dos presentes, lançou na mesa
destinada a abrigar o buffet, do qual participavam já
um bobó de camarão e um lombinho de porco, uma
reluzente travessa abarrotada de fumegante e graúdo
feijão-tropeiro.

¦ ¦

PALÁCIO DOS
ESPELHOS

Comentário do ex-Ministro Eduardo Portella ao
saber da demissão do ex-Ministro Said Farhat, o
último estranho a deixar o ninho palaciano:— O Planalto corre o risco de se tornar o Palácio
dos Espelhos. Em qualquer direçáo que se olha, só se
consegue enxergar o próprio rosto.

Toma lá, dá cá
O Palácio do Planalto é certamente no momento o

maior ponto de convergência de pacotes de presen-tes do pais — os felizardos sáo muitos e os afagos da
maior qualidade e variedade.

Desde semana passada, porém, o segundo andar
do Palácio teve reduzida a nivel Ínfimo a sua quota
de presentes.

È que lá se instalava o gabinete do ex-Ministro
Said Farhat. * * •

Há quem diga até que, tão logo circulou a noticia
da saida de Farhat, muitos remetentes correram em
tropel ao Palácio a tempo de recuperar suas ofe-
rendas.

MAIS UM
A Secretaria de Tecnologia Industrial está mergu-

lhada no estudo de um novo combustível alternativo,
baseado em resultados considerados positivos conse-
guldos em experiências feitas no Estado do Rio.

Pretendem os técnicos produzir em quantidades
industriais um álcool carburante a partir do capim
napier.

O produto é barato, cresce como mato e tem uma
rentabilidade três vezes maior que a da cana.

RODA-VIVA
Nâo foi apenas concorrido, mas sobretudo simpá-

tico e agradabillssimo o cocktall-buffet oferecido na
sexta-feira por Regina e Carlos Alberto Andrade
Pinto (ele aniversariando), no bonito e elegante apar-
tamento do casal com vista para a Lagoa. Antes de
Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Carlos
Alberto é um dos maiores colecionadores de amigos
que se conhece.

A galeria Gravura Brasileira convidando para o
cocktail de lançamento, hoje, a partir das 20h, do
livro As Festas Brasileiras pelos Pintores Populares.

Desde sábado hospedados no Copa, para uma
temporada de férias entre o Rio e Cabo Frio, Vera e
Hervé de Balnville.

O Embaixador Paulo Carneiro, internado no Hos-
pitai dos Americanos, em Paris, submeteu-se no fim
de semana a uma nova operação que durou seis
horas.

Muito elogiada a organização do jantar, realmente
Irrepreensível, oferecido sexta-feira no Saláo Assírio
pelo Governador Chagas Freitas aos membros do
Ministério Publico. Ao fundo, a diplomata Regina de
Castello Branco, Chefe do Cerimonial do Palácio
Guanabara.

Está no Rio, de férias, Michel Jazy, antigo cam-
peão olímpico de ciclismo e um dos maiores atletas
franceses de todos os tempos. Chegou com a mulher,
Irene.

Zózimo Barrozo do Amaral

ver-
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O RESERVE LHE RESERVA OS MELHORES MOMENTOS,
NOS MELHORES ACONTECIMENTOS

E NOS MELHORES LUGARES. PARA 81. V
TUDO POR TELEFONE. VOCÊ NÂO PRECISA 5

SAIR DE CASA. ENTREGA DE TICKETA DOMICÍLIO.
w TELS.: 257-9849 * 25£6427 • 257-2330. .
g^ DE V a sábado horário comercial. ^

LIVRO SÁBADO
CADERNO B

JORNAL DO BRASIL
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Acreditarem Papai Noelé fácil.Difícil
mesmo é acreditar que ele guarde aqueles
presentes todos dentro de um saco. t-# $|

armário bem bolado Çj&$^
Um presente que guarda todos os outros. ^oe'*$&¦
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NELSON RODRIGUE
•1912 Ü980

AUTOR E
PERSONAGEM
NÃO MORREM
COM A MORTE

A 

única coisa que me man-
tém de pé é a certeza da
alma imortal. Eu me re-
cuso a reduzir o ser hu-
mano à melancolia do

cachorro atropelado. Que pulhas
seríamos se morrêssemos com a

morte!
Nelson Rodrigues acreditava na pos-

teridade. E sempre desejou ser por ela
avaliado. Não apenas como dramatur-
go, romancista, contista, memorialista,
cronista, esportista e frasista, mas so-
bretudo como personagem, já que nele o
personagem freqüentemente sobrepuja-
va o autor. Tinha plena consciência de
suas indisfarçáveis contradições:
Toda coerência é, no mínimo, sus-

peita.
E convivia brilhantemente com elas.

Contradição, por exemplo, de ser um
moralista a provocar escândalos com
sua aparente amoralidade. Ou de ser
um puro que se encantava com o peca-
do. Ou de ser um liberal cercado de
radicalismo por todos os lados. As con-
tradições levaram-no a inspirar senti-
mentos os mais opostos — amor e ódio
Inclusive — e a ser um dos mais discuti-
dos e discutíveis intelectuais brasileiros
dos últimos 40 anos. Polêmico, admira-
do, temido, respeitado, aplaudido,
vaiado.
A verdadeira apoteose é a vaia. Os

admiradores corrompem.
No entanto, diante do Nelson Rodri-

gues mais típico, a primeira reação nun-
ca era a vala ou o aplauso, mas o süèn-
cio. Um silêncio feito de hesitação, as
pessoas colhidas de surpresa, sem sabe-
rem o que pensar ou o que fazer. Como
aconteceu na noite de 28 de dezembro
de 1943, no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, assim que o pano caiu ao fim da
histórica estréia de Vestido de Noiva. A
primeira reação da platéia foi mesmo o
silêncio. Depois, entào, passado o im-
pacto, vieram os aplausos, a ovação e
até o entusiasmo de alguns críticos, um
dos quais disse ter o espetáculo atingi-
do "a beleza mórbida de algumas poe-
sias de Baudelaire e a beleza amarga
das caricaturas de Daumier..."

Nelson Rodrigues já era autor conhe-
cido quando Vestido de Noiva estreou.
Quatro anos antes, sua primeira peça, A
Mulher Sem Pecado, já estremecera o
público de teatro mais tradicional, habi-
tuado a comédias inconseqüentes, em
geral importadas, ou a dramas brasilei-
ros do tipo Joracy Camargo. Nelson
Rodrigues começava então a cumprir
seu destino de autor maldito, obediente
a uma vocação ao que parece já mani-
festada no menino de nove anos que,
concorrendo a um prêmio de redaçáo no
Colégio Prudente de Moraes, teve seu
trabalho apreendido pela professora
horrorizada. Tema escolhido pelo meni-
no: um marido que matava a punhala-
das a mulher adúltera.

Eu já tinha esse êxtase profundo
do infante sonhador.

Nelson Falcão Rodrigues nasceu no
Recife a 23 de agosto de 1912. Para o Rio
de Janeiro, onde a família se estabele-
ceu quando ele tinha apenas quatro
anos, trouxe as primeiras sensações da
infância pernambucana, "o gosto da pi-
tanga e do caju, o cheiro do cavalo e do
estábulo". Uma família de gente inteli-
gente, todos ou quase todos interessa-
dos na arte de escrever. O pai, Mário
Rodrigues, era um apaixonado pelo jor-
nalismo, fundador de a A Manha (1925) e
A Crítica (1928), este último com uma
linha editorial sensacionalista que aca-
baria resultando na primeira tragédia
da família: o assassínio a tiros do Irmão
Roberto por uma mulher que, atacada
pelas páginas do jornal, na verdade pre-
tendia matar o pai. Este, pouco depois,
morreria de desgosto.

O irmão assassinado por engano e
outros episódios trágicos que marcaram
a família — a morte de outro irmão num
desabamento em Laranjeiras, o suicídio
da cunhada, a filha cega, surda e muda,
a prisão do filho — seriam alguns dos
temas de Nelson Rodrigues em suas
muitas páginas de memórias escritas na
imprensa diária. Ele próprio se dizia"um mórbido nato e hereditário."

O jornalismo policial mudou
minha vida. Através dele me tor-
nei uma espécie de amigo intimo

da morte.
Se não amigo íntimo, pelo menos um

obcecado por ela. A morte seria a mate-
ria prima de alguns de seus melhores
momentos como jornalista, oficio em
que se iniciou ainda nos temDos de A

Manhã. A morte estaria presente, tam-
bém, em quase todas as suas peças,
povoadas de cadáveres e velórios, viú-
vas sombrias e personagens trágicos.
Sua experiência como repórter policial
durou pouco, porém. Logo ele passou a
escrever crônicas sobre temas de sua
própria escolha, em A Crítica e mais
tarde em O Globo. Eram crônicas sobre
fatos e pessoas da cidade, repletas de
paixões, ciúmes, adultérios, suicídios,
incestos e loucuras.

Se o teatrólogo ficou famoso nos
anos 40 — quando escreveria, além de
Vestido de Noiva, mais duas peças tam-
bém polêmicas — o jornalista só viria a
ganhar notoriedade em 1951, quando
começou a colaborar com a recém-
fundada Última Hora. Ali, com peque-
nos contos diários publicados sob o
título geral de A Vida Como Ela É, deu
seguimento àquelas crônicas que tanto
escandalizavam o leitor pudico dos
anos 30.
O único sujeito realizado é o Napo-
leão de hospício, que não tem Wa-

terloo nem Santa Helena.
Tímido, ingênuo, triste, segundo os

amigos mais chegados, era ele, também,
um Insatisfeito crônico. Por isso, tentou
vários outros ofícios dentro do oficio de
escrever. O teatro vinha em primeiro
lugar, mas o escritor logo se desdobraria
em muitos para ser o romancista que
sob o pseudônimo de Susana Flagg
criou dramalhões como Meu Destino É
Pecar e Minha Vida, o redescobridor do
folhetim com Asfalto Selvagem, o autor
de novelas para televisão com A Morta
Sem Espelho e Pouco Amor Não É
Amor, o romancista com o próprio no-
me que fez de O Casamento um best-
seller, o memorialista das seções diárias
em O Globo, páginas mais tarde reuni-
das em volumes como Cabra Vadia e O
Reacionário.

E, no meio desses todos, o Nelson
Rodrigues cronista esportivo.
A Seleção Nacional é a pátria de

chuteiras.
Ao cronista esportivo Nelson Rodri-

gues talvez náo esteja destinada a mes-
ma posteridade do dramaturgo e do
ficcionista, mas não é ele, por certo,
menos interessante e menos original. A
descoberta do futebol se deu por in-
fluência do irmáo, Mário Filho, respon-
sável também por sua estréia como co-
lunista do Jornal dos Sports. Os dois,
por sinal, desempenhariam importantes
papéis na história do moderno jornalis-
mo esportivo. Se Mário Filho foi o pri-
meiro a escrever sobre o drama do fute-
boi, a Nelson Rodrigues caberia elevar
esse esporte ao nível de uma quase
mitologia brasileira. Com Mário, as pá-
ginas esportivas deixaram de ser meros
registros estatísticos para ganharem a
dimensão de um verdadeiro romance
vivido por craques e dirigentes, o drama
de cada um tornando-se mais significa-
tivo do que a glória do clube. Com
Nelson, porém, o futebol era algo mági-
co, irreal, transcendente, sem qualquer

ligação com a realidade, feito muito
mais de fantasias do que de fatos.

Muito míope, quase náo podia ver o
que acontecia em campo. Para isso re-
corria a um amigo ao lado, geralmente
Salim Simão. Mas para que ver? Nelson'
Rodrigues acreditava que o resultado
de um jogo já estava escrito há 6 mil
anos. Embora mantivesse uma seçáo
intitulada Meu Personagem da Sema-
na, através da qual homenageava o era-
que do jogo de domingo, seus persona-
gens prediletos não eram reais, jogador
ou dirigente, e sim criados por ele mes-
mo, como o Sobrenatural de Almeida,
único capaz de explicar certos resulta-
dos surpreendentes, ou o Gravatinha,
protótipo do tricolor modesto, com o
qual o próprio Nelson dizia identificar-
se: para ele, a véspera de cada jogo
difícil do Fluminense deveria ser vivida
com "as sandálias franciscanas da hu-
mildade".

No futebol, como na vida, os fatos
importavam pouco. E, quando alguém
evocava o testemunho do video-tape
para provar que dentro do campo as
coisas tinha acontecido desta ou daque-
Ia forma, ele retrucava:

O video-tape é burro.
Criou muitos personagens além dos

que transitavam pelo mundo do futebol.
Alguns dos mais conhecidos sào o padre
de passeata, a freira de minissaia, a
vizinha patusca, o milionário paulista, a
viúva siciliana, a estagiária de calca-
nhar sujo, a cabra vadia e o Palhares,
aquele que nào respeitava nem as
cunhadas.

O padre de passeata e a freira de
minissaia nasceram da imaginação de
um homem religioso para quem, na ver-
dadeira Igreja, nâo havia lugar paraidéias progressistas. Por isso admirava
tanto Gustavo Corçâo e hostilizava com
tanta insistência Alceu Amoroso Lima,
considerava esta "a mais cínica das
épocas" e via em Dom Hélder Câmara
um mensageiro do diabo.

Por isso — e por suas posições politi-
cas nem sempre bem compreendidas —5
ganhou o rótulo de reacionário, que
assumiu até com certo prazer, chegando
a transformá-lo no título de um de seus
livros. Embora anticomunista declara-
do, tinha inúmeros amigos de esquerda.
E embora freqüentemente associado ao
regime militar instaurado em 1964, fazia
questão de ser visto como o mais anti-
oficial dos escritores brasileiros.

Eu me recuso absolutamente a
ser de esquerda ou de direita. Sou
um sujeito que defende ferozmente

a sua solidão.
A época em que se viu mais ligado ao

regime militar foi a dos anos do Gover-
no Mediei. Em mais de uma de suas
crônicas enaltecia, naquele 1970, o novo
Presidente, em cujo nome — Emilio
Garrastazu Mediei — percebia uma pre-
destinação de grandeza. Mediei, de re-
pente, era o estadista do século, aquele
que viera para salvar o Brasil. Com o
Presidente, assistia a jogos de futebol e
mantinha diálogos fraternais.

A meu pai:
De novo, meu velho, na batalha da vida. Que sono

profundo este que nos deixa minuto a minuto à espera de um
movimento da mão, um abrir de olhos, uma mexida de
cabeça. Ora é mamãe, que vê alguma coisa, ora a Cris, ora eu
que vejo ou que penso que vejo algum movimento seu.

Você precisava ver nossa alegria anteontem, quando de
madrugada você resolveu acomodar as pernas sem queninguém ajudasse. O sono continuava, mas por 45 minutos
você mexia a máo, a cabeça e os pés. Como a gente ficoucontente. Que nó na garganta.

Mas você dormiu profundo de novo. E ontem lá na sala de
operações, que apesar da anestesia você reagiu a uma dor
contraindo o braço. Que coisa esquisita a gente ficar alegre
com essa sua dor que te deu alento.

Eta velho, duro na queda. Quando fui preso não sossegou
enquanto não viu o filho vivo também. Como foi importante
para mim suas visitas com mamãe nos oito anos de presídio
político. Como você batalhou, não faltava nunca. Só uma vez.
Foi numa situação igual a essa nú seis anos. Você também
batalhava pela vida. Seu coração e pulmões também cansa-
ram. Você dormiu um mês, e de repente você acordou
dizendo: "Voltei" e o sono acabou.

Agora você dorme há dias um sono igualmente profundo.
Seu coração e pulmões mais uma vez cansaram. Que você
durma sem pressa, um més, dois, três, o tempo que quiser, quenós, eu, mamãe, Cris e meu irmáo que está chegando do
exterior, também para velar seu sono. Esperaremos até queum dia você acorde e diga "Voltei".

Um beijo.

Nelson Rodrigues Filho
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Nelson Rodrigues em 1976: "Ainda menino descobri que nada é mais falso que o medo da morte"'

Soube-se, mais tarde, que por trás
daquela admiração publicamente con-
fessada escondia-se o desespero de um
pai. Nelson Rodrigues Filho era procu-rado como terrorista, já pesava sobre
suas costas uma pena de quase 100 anos
de prisáo. Nelson Rodrigues, o pai, de-
pois de se tornar amigo do Presidente,
fez-lhe um apelo: queria a liberdade do
filho. Mediei concordou, desde que o
rapaz deixasse o pais.

Você conhece algum sujeito —
com exceção dos monstros — que
não ame o filho ou não ame o pai?

Pai e filho tiveram um encontro a
sós, numa churrascaria da Barra da
Tijuca. Foi, segundo depoimento das
duas partes, um diálogo dramático,"misturado de lágrimas e risos". O pai
disse que o Presidente liberaria seu pas-
saporte. O filho respondeu que só o
aceitaria se a liberação se estendesse a,
todos os seus companheiros de luta
politica.

Várias versões surgiriam desse mes-
mo encontro, uma delas falando de re-
preensôes mútuas, queixas, palavras ás-
peras. Nelson o pai, desmentiria com
veemência: "Beijei-o e ele me beijou.
Voltei para casa tomado por um alegre
horror. Horror de constatar que eu nào o
reverta tão cedo, alegria de saber que eu
tinha um filho homem..."

Só anos mais tarde Nelson Rodri-
gues admitira publicamente que o filho
fora torturado, e que todo aquele perio-
do de namoro com o Presidente doera-
lhe profundamente. Por essa época a
saúde começou a declinar, sofreu vários
enfartes e ameaças, esteve três vezes
entre a vida e a morte. Numa delas,
sobreviveu por milagre.
Eu nào existiria sem as minhas

repetições.
Entre um intemamento e outro, vol-

tava a escrever. Suas memórias, suas
imagens, seus personagens, repetiam-se
mais do que nunca. Cansado, já náo ia à
redação do jornal, onde antes era visto
sempre sem paletó, de suspensórios,
sentado de lado, o cigarro no canto da
boca, a datilografar apenas com os dois
indicadores o original em espaço um,
tormento dos linotipistas. Agora, traba-
lhava em casa.

Mesmo assim, suas frases mil vezes
repetidas continuavam a ter o sabor de
coisa nova: "Subia pelas paredes como
uma lagartixa profíssionaTVTeve ar-
ranques de cachorro atropelado". "A
pior forma de solidão é a companhia de
um paulista", "Amar é dar razão a quem
não tem". "Toda mulher gosta de apa-
nhar", "As grandes convivências estão a
um milímetro do tédio".

Apenas duas peças ele escreveu nos
anos 70, uma por insistência de Neila
Tavares, sugestivamente intitulada O

Anti-Nélson Rodrigues, em 1974, e ou-
tra sem maior impacto, A Serpente, ano
passado.
Sexo sem amor é a mais cristalina

das indignidades.
Nos últimos tempos, cultivava com

mais freqüência a nostalgia da pureza
perdida, da infância distante, vivida pri-
meiro no Recife e mais tarde no bairro
carioca de Aldeia Campista. Recordava,
com certa amargura, sua primeira expe-
riència sexual num prostíbulo e do re-
morso que o acompanhou até o flm.
Para o caso de falta de amor, pregava a
castidade — uma pregação na qual seus
amigos mais chegados jamais aeredi-
taram.

Embora incluísse entre suas repeti-
çóes uma frase de grande efeito — "O
verdadeiro amor é eterno, dura além da
morte" — teve pelo menos três amores
verdadeiros e eternos: Elsa, mãe de Nel-
sinho e Jofre; Lúcia, mãe da única filha,
e Helena. Fora desses três casamentos,
teve mais um filho, Paulo César, o único
jornalista.

A morte é um grande despertar
Sempre que saía do hospital, depois de
uma luta ganha contra a morte, gostava
de rever os amigos mais chegados,
aqueles a quem chamava de "irmãos
íntimos". Eram amigos totalmente dife-
rentes entre si, como Salim Simão e
Ariel Barbosa, Otto Lara Rezende e
Hans Henningsen, Marcelo Soares de
Moura e Joào Saldanha, Francisco Pe-
dro do Couto e José Lino Grunewald.
Dizia que o seu coração unia essas pes-
soas tão afastadas no tempo e nas
idéias. Fazia questão de ter os amigos
perto ou de ouvi-los por telefone. E
explicava: "A grande, perfeita solidão
exige a companhia ideal".

Nesses momentos de convalescença,
falava sempre-mais na morte, a amiga
íntima. Fazia-o com prazer. E, quando
nào falava, escrevia:

"Nunca o apelo da morte foi tão
forte em mim como na infância.
Mas, em nossos dias, ela perdeu a
ênfase. O velório de capelinha é
uma profanação abominável. No
Rio de meu tempo, os mortos eram
velados na sala de visitas ou de
jantar e tinham a solidariedade de
tudo, inclusive das cadeiras, qua-
dros, jarras, espelhos e moscas fa-
miliares. Quantas noites fui dor-
mir com vontade de acordar entre
os mortos! Ainda menino, descobri
que nada é mais falso que o medo
da morte: Esse medo nunca exis-
tiu. O que se dá, inversamente, é

uma urgência de morrer".

O REAL E
O IRREAL

NA DIMENSÃO
DO AMOR

Salim Simão

NELSON, 

como eu, é um ho-
mem qualquer, no caso em
particular um jornalista que
durante 40 anos viveu de-
bruçado sobre a banca de

jornal. Preza a verdade. Não a verdade
de cada um, mas a nascida de episódios
reais, do dia-a-dia da existência.

Nelson é humilde e rebelde ao mes-
mo tempo, um realista e um sonhador.
É sempre um dramático. E às vezes o
Nelson Rodrigues da vida real e às vezes
o Nelson Rodrigues da vida irreal, am-
bos com experiência feitas sob medida
para derrubar um mamute e que se
refletem no personagem principal, o da
vida real. E há as famílias envolvidas
por ele, conflitos humanos, o fausto, a
pobreza, a humilhação, uma larga, uma
imensa dimensão de amor.

Na alma de Nelson náo há lama, nem
corrupção, nem violência, droga, sexo: a
obra de Nelson é de luz e de amor, é
paradoxalmente o tema do bem e da
magnanimidade. Penso que o maior
dramaturgo brasileiro e um dos maiores
do mundo jamais deixou exceder-se em
fascínio pessoal, em sensualidade, em
puritanismo. Náo se assiste da lavra do
cérebro rodriguiano ao jogo diabólico
da ausência de compaixão, à perdiçãoda mulher, ao erotismo pecaminoso, ao
castigo e à expiação do sexo sem amor,
à degradação da mulher ao igualar-se
ao homem depravado, aos seus profun-damente dramáticos e esquizofrênicos
personagens. Em suas peças Nelson vol-
ta ao abismo em que mergulha com
inexcedível sucesso desde Vestido de
Noiva e explora, através de persona-
gens obscuras, simples, humildes, luta-
doras e cumpridoras de seus deveres.
crucificadas quase sempre pela realida-
de da vida. e explora, dizia eu. as mara-
vilhosas oportunidades que encontra o
seu ser humano na senda do bem e do
amor.

Os temas tabus envolvendo tóxicos,
homosexualidade. curras. violência,
sempre a vioiència — saem de cena e
dão ingresso ao amor. ao amor mais
puro. à ternura, à indescritível sensação
de amar e ser amado.
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UM FILHO, A CASA E MUITAS LEMBRANÇAS
Júlio Bandeira

NA 

sala de visitas o primeiro
troféu que se vè é uma pe-
quena vitória alada, ofereci-
da por Chacrinha em 1974
para o torcedor tricolor. O

Fluminense, aliás, se faz presente no
hall de entrada; de onde três faixas,
comemorativas de campeonatos venci-
dos pelo Fluminense (1971, 73, 76), di-
zem logo por quem batia o coração do
dono da casa.

Em seguida, surgem imagens dos su-
cessos teatrais e literários de Nelson e
lembranças carinhosas suas, em foto-
grafias e a óleo. Posters de produções
cinematográficas inspiradas no seu tea-
tro estão presentes em francês e em
português como é o caso de Toda a
Nudez Será Castigada, sucesso nos dois
lados do Atlântico, Sônia Braga está lá
como a Dama do Lotação e ao lado de
Nelson. Os Sete Gatinhos também, e
vários retratos de Stella Rodrigues (ir-
mã de Nelson); Elza, sua primeira e a
última mulher, dele mesmo em tama-
nho natural, com uma mão segurando o
cigarro que abandonou em 1974 e a
outra no bolso.

É impossível deixar de ligar a pose
do escritor rapaz com a Humphrey Bo-
gart.

As capas de seus livros (Asfalto Sei-
vagem, O Reacionário, A Vida Como
Ela É e Memórias) completam parte
deste enorme painel.

Esquecendo a sala que se tornou
apenas décor é hora de escutar suas
duas rotinas de vida e, sobretudo, de
trabalho. O filho mais velho, Jofre, mo-
rando atualmente na Itália, fala da anti-
ga, e Maria Joana de Jesus, há seis anos
trabalhando na casa, da mais recente.

— Papai nunca dormia antes das
quatro horas da manhã. Todas as suas
peças foram escritas de noite, com ape-
nas dois dedos. Ele é o mais veloz "cata-
dor de milhos" que conheço (o verbo

está no presente, o pretérita seria im-
possível na boca de um fllho que sabia
seu pai no hospital com risco de vida).
Sua produção diminuiu por causa da
doença. Eu me lembro que antigamente
ele chegava a escrever quatro crônicas
por dia. E folhetins.

Jofre lembra também que o pai co-
meçou a trabalhar profissionalmente
com 13 anos em jornal.

Ultimamente o Doutor Nelson —
completa Maria Joana — acordava sem-
pre às 11 horas, seu café da manhã era
um cafezinho e uma banana. Ele escre-
via diariamente, em média uma hora e
30 minutos. Parava para almoçar: arroz
e feijáo todo dia com carne assada ou
rosbife, bolinho de milho ou de aipim,
seus pratos preferidos. E jantava às sete
horas.

No escritório de Nelson Rodrigues,
antes mesmo de se deparar com a vista
sobre a praia do Leme, chama a atenção
a parede atraé da cadeira de palhinha
onde escreve. Cobrindo o muro, de fren-
te para a estante, estáo praticamente
todas as condecorações da República
(Comenda da Ordem do Rio Branco,
Medalhas do Pacificador, Mérito Ta-
mandaré, Mérito Santos Dumont, Méri-
to Militar) ao lado de seu título de
cidadão da Guanabara (Nelson nasceu
em Pernambuco) e seu título de sócio
benemérito do Fluminense.

É engraçado lembrar que o extinto
Partido Comunista fez uma auto critica
pelas peças teatrais de papai, por seus
valores em mostrar as contradições so-
ciais — sorri seu filho Jofre.

Ele também recorda, olhando o mar,
que seu pai sempre gostou da Zonal
Norte (Engenho Novo, Estácio, Tijuca)'
onde morou de 1940 a 63.

Ano em que se separou de minha
mãe para voltarem a morar juntos em
1977. Essa notícia me foi dada como
presente de Natal. É maravilhoso ver os
dois vivendo uma nova lua-de-mel. Até
novela, de que ele não gosta muito,
assistia com mamãe de mãos dadas.

No escritório náo está a famosa Re-
mington "pretinha, a primeira máquina
portátil", na qual ele escreveu a maior
parte de suas peças. Entretanto, é possi-vel encontrar outras quatro, três apo-
sentadas ao lado da estante e uma em
cima da escrivaninha esperando a volta
de seu dono. Na estante, uma coleção da
Rubáyat com estórias romanceadas da
II Grande Guerra lembra a Jofre agra-
dáveis discussões que teve com o pai a
respeito.

O velho adora essas histórias de
guerra; suas genialidades e estupidezas
eram bons assuntos de conversa duran-
te o jantar. Como literatura posso citar
Eça de Queirós, Machado de Assis,
0'Neil e Augusto dos Anjos, sem esque-
cer que ele deve ter lido umas 50 vezes
Ascensão e Queda do 3o Reich.

Ao falar sobre suas filhas, Jofre mos-
tra o quarto dos pais, na cabeceira da
cama as fotografias dos três netos. Cris-
tiane (filho do outro Nelson) e Mário
Vítor e Nelson Vinícius (filho de Jofre).
Torna-se um pouco triste ao apontar
uma poltrona feita pelo irmão quando
preso e comprada pelo pai.

È meu irmão quem sabe mais da
vida dele ultimamente. Eles estavam
tendo um convívio quase diário.

Sorri ao mostrar o quarto e diz com
carinho que o pai nunca pensou em
decoração. Sáo móveis simples, de.ma-
deira, que náo entrariam em nenhuma
revista de interiores.

Sua atenção está em outro lugar,
como mostra um pôster seu torcendo no
Maracanã, ou sua preocupação com a
aceitação de suas peças pelo público.Esta beira a fixação, já que ele ia todas

ias noites assistir a suas peças quandoem cartaz; além de ficar escondido, ia
em seu carro ver em todo Grande Rio se
havia filas ou não na porta dos cinemas.

Sentado em sua cadeira de palha,
Nelson Rodrigues deveria continuar a
escrever suas crônicas, e o roteiro de
novo filme em que seria pela primeira
vez acompanhado dos três filhos: Per
doa-me por Me Traires.
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O gabinete de trabalho, onde passava escrevendo pelo menos uma hora e meia por dia

O HOMEM DE CINEMA
Ely Azeredo

AQUI a 6 mil anos,
quando, então, o ci-
nema for arte, talvez
eu pense em fazer
um filme ou, pelo

menos, um roteiro". A frase de 1972
refletia o desinteresse de Nelson Rodri-
gues por esta arte e o desencanto com
as adaptações de obras suas: "A peça
que passa a ser filme vira a antipeça".
Dizia que, na tela, Bonitinha Mas Ordi-
nária, O Beijo no Asfalto, Boca de Ouro
e outras pareciam-lhe "uma caricatura
de mim mesmo". O excesso de agressi-
vidade frente ao cinema (e não só ante o
cinema brasileiro) cedeu passo à evidên-
cia do tropismo cinematográfico de
grande parte de sua obra e do "precoce
engatinhamento" de cineastas do pais,
quando, abatendo sua "profecia" dos
seis milênios, afirmou, um ano depois,
que "do cinema brasileiro, salva-se To-
da Nudez Será Castigada" (73), e admi-
tiu gostar de Boca de Ouro (versão
realizada por Nelson Pereira dos San-
tos, 62). Nesta entrevista, concedida ao
crítico José Lino Grünewald, nâo escon-
dia sua alegria ao movimento do Cine-
ma Novo: a cinematografia nacional te-
ria "futuro" quando desaparecesse "até
o último vestígio" do CN.

De cinemanovismo não padece O
Beijo (a peça O Beijo no Asfalto levada
ao cinema por Flávio Tambellini, 65),
que se perdeu em grande parte por
caminhos de afinidade com os dramas
psicológicos de William Wyler (o
cineasta de Pérfida/The Little Foxes) e
com o expressionismo alemão. A imen-
sa admiração de Tambellini pelas cria-
ções de Nelson Rodrigues nào o poupou
do erro de tentar transfigurar os perso-
nagens e sofisticar seu habitat. Mas o
Cinema Novo foi uma das alas mais
destacadas na incompreensão da arte
de Nelson Rodrigues durante os anos
60.

Antes, o livro Meu Destino é Pecar
(assinado com o pseudônimo Suzana
Flagg), deu origem a péssimo filme diri-
gido por Manuel Peluffo, em 52; Asfalto
Selvagem, de J. B. Tanko, tinha virtu-
des cinematográficas tradicionalistas
163) e deu origem à "continuação" cha-
mada Bonitinha mas Ordinária, dirigi-

da por J. P. de Carvalho, no mesmo ano.
Apesar dos freios de uma tradição cen-
sória que considerava Les Amants, de
Malle, um atentado aos bons costumes,
as duas produções de 63 viveram sobre-
tudo da aura de escândalo que cercava
— pela natureza dos temas e diálogos —
todos os escritos do autor. E se 1962 já é
ano importante para o movimento cine-
manovista (surgia Os Cafajestes, de
Ruy Guerra), Nelson Pereira dos Santos
se aproxima do texto de Boca de Ouro
com uma frieza intelectual que se reflete
na direção apenas correta: "minha posi-
çáo foi a de diretor contratado, ou seja,
havia limitações de produçáo; não po-
dia fazer nada de pessoal". A lembrança
mais estimulante do filme corre por
conta da interpretação de Jece Valadão
no papel-título.

Há três títulos-chaves na filmografia
de Nelson Rodrigues: em primeiro pia-
no, dois de Arnaldo Jabor, o Já citado
Toda Nudez Será Castigada (que atra-
vessou com mutilações uma batalha na
Censura, esteve proibido) e O Casamen-
to, que é de 75; e Os Sete Gatinhos, 80,
realização de Neville D'Almeida, que se
beneficiou com a confiança do autor na
produção (este deu a "consultoria" soli-
citada durante a adaptação da peça e a
estruturação do roteiro e acompanhou
parte das filmagens. Estes três filmes
marcam o encontro real entre as ambi-
ções críticas de cineastas oriundos do
Cinema Novo e a genial administração
da violência e do irracionalismo opera-
da por Nelson Rodrigues.

Antes, os homens de cinema rara-
mente vislumbravam o que havia de
cinematográfico no autor de Álbum de
Familia. Os paroxismos de tragédia e o
humor presente até na intimidade com
a morte exerciam fascínio e. ao mesmo
tempo, intimidavam os realizadores.
Nào só no titulo O Beijo, de Tambellini.
perdeu contato com o asfalto. O olhar
"social" de Nelson Pereira dos Santos
não era dos mais indicados para enxer-
gar as ambigüidades e contradições do
Boca. Leon Hirszman, ao filmar a versão
de A Falecida. 65. conseguiu esvaziar a
peça de todo humor, talvez por conside-
rar ideologicamente absurdo admitir
sorrisos em meio à miséria material. O

que Hirszman respeitou ao extremo foi
o escatológico, valeu-se muito dos diâlo-
gos (oportunidade extraordinária para
o talento de Fernanda Montenegro), in-
correu em pecados de naturalismo na
direção de elenco e conseguiu uma am-
bientação suburbana mais que ra-
zoável.

O orgulho autoral dos diretores de
filmes (avalizado pelos estudiosos de-
fensores de uma politique des auteurs)
levou-os a uma febre de copydesk — nos
anos 60 — quando se aproximavam da
literatura ou do teatro. Depois, veio a
autocrítica, exemplar nas duas adapta-
ções de Jabor. Toda Nudez visto como
uma peça atual, inclusive.

"Tem muito a ver com o que se passa
atualmente aqui: procura-se dissimular
a desordem e o desespero dos seres
humanos sob pretexto de boa educa-
çâo" (Jabor). E consegue efetivar um
filme ao mesmo tempo "romântico, cô-
mico, desesperado, trágico e realista". O
Casamento dá continuidade ao momen-
to de humildade assumido pelo cineas-
ta, levando ao cinema, "sem cautelas de
despojamento" as situações e persona-
gens do romance. Com a humildade
vem a iluminação interior e Jabor expõe
com intensidade a miséria moral dessa
galeria humana, conseguindo fugir a
certo "salvacionismo" do Cinema Novo
e reconhecendo — mais além do fato
sócio-econõmico — a orfandade existen-
ciai, a perda da auto-estima, a insània
dos corpos reprimidos.

Nas bilheterias, a versão rodrigueana
de maior sucesso é A Dama do Lotação,
que se beneficia, em sucessivas reapre-
sentações. dos apelos pornoeróticos de
abertura censória. Seu diretor. Neville
D'Almeida, foi bastante feliz em investi-
da posterior: Os Sete Gatinhos. Sem
veleidades de reivenção, D'Almeida le-
va ao espectador um cáustico desafio à
cultura, à moral e à economia de senti-
mentos vigentes. Aqui e ali o filme visita
a tradição da chanchada, sem nenhuma
grave perda de densidade dramática. E
é dos mais felizes no aproveitamento
dos achados e das reciclagens do idio-
ma por Nelson Rodrigues.

Ítalo Roggi, Osvaldo Loureiro, Sérgio
Brilo p Lahanca, num ensaio de O Beijo

no Asfalto (1961)

Ioná Magalhães numa das
reencenações de Vestido

de Xoiva (1965)

Henriqueta Brieba, Fernando Reski e
Olegário de Holanda, em Perdoa-me Por

Me Traires (1969)

O DESENFREADO
Yan Michalski

SEM 

sombra de dúvida, um
divisor de águas do teatro
brasileiro. Provavelmente o
maior, senão o único verda-
deiro divisor de águas. Os

mais jovens costumam insurgir-se con-
tra os estudiosos que dividem a História
do Teatro Brasileiro em antes e depois
de 28 de dezembro de 1943, data da
estréia de Vestido de Noiva. Talvez seja
mesmo esquemático falar só em termos
de antes e depois de Vestido de Noiva.
Mas não é esquemático falar em antes e
depois de Nelson Rodrigues. Ê inevi-
tável.

O primeiro e mais óbvio mérito de
Nelson consistiu em reformular radical-
mente a língua falada em nossos palcos.
Quando lembramos que no início dos
anos 40, quando o vendaval rodriguea-
no invadiu os teatros, era ainda conside-
rado de bom tom, entre os nossos atores
mais antigos, cultivar um leve sotaque
português; quando pensamos nos em-
polados e implausivelmente corretos
diálogos que os comediógrafos da época
enfiavam cruelmente nas bocas dos
seus personagens — então o prodigioso
coloquialismo dos textos de Nelson apa-
rece como uma autêntica revolução. As
suas características frases que náo che-
gam ao fim, as suas reticências, as suas
repetições, o seu restrito mas extraordi-
nariamente bem escolhido vocabulário,
o seu domínio da gíria da pequena cias-
se média da Zona Norte carioca, tudo
isto abriu um caminho decisivo para
que o homem brasileiro, com uma respi-
ração e uma maneira de falar autentica-
mente representativas da sua maneira
de ser e de pensar, pudesse ser afinal
colocado em cena, de corpo inteiro. Os
atores brasileiros ganharam, com esta
revolução coloquial, um decisivo tram-
polim para o mergulho num tipo de
verdade que antes lhes era negado.
Quando me lembro de Fregolente, ator
rodrigueano por excelência, mastigan-
do determinadas palavras dos seus tex-
tos, percebo que a nova escrita lançada
por Nelson teve como conseqüência di-
reta uma nova maneira de representar,

linguagem infinitamente realista,
sim, mas a seu modo também incompa-
ravelmente poética. Sobretudo graças à
sua insuperável economia. O dom da
palavra incisiva foi sempre um dos
grandes segredos da eficiência do diálo-

go de Nelson. Mesmo numa obra táo
secundária como o seu canto de cisne, A
Serpente, era impressionante esse espí-
rito de síntese com que ele conseguia
insinuar em uma só palavra ou em uma
sucinta fala um complexo de enorme
tragicomicidade, que o espectador po-
dia trazer à vontade para o seu universo
pessoal.

Seria injusto, porém, limitar a contri-
buiçào de Nelson para a nossa drama-
turgia apenas a essa revolução idioma-
tica. Ele derrubou inúmeros outros ta-
bus que precisavam urgentemente ser
derrubados. A começar pelo mito da
peça bem-feita, com uma linear estrutu-
ra de exposição-desenvolvimento-desfe-
cho, substituída, já Vestido de Noiva,
por uma estrutura aberta, cinematográ-
fica, com flashbacks misturando-se ao

, presente sem ordem cronológica rígida,
e o plano da realidade real equilibran-
do-se vlHuosisticamente com os planos
da alucinaçào e da memória.

Outro tabu que nâo resistiu à tem-
pestade rodrigueana: o dos valores mo-
rais admitidos no teatro. Sem dúvida,
suas ousadias neste sentido foram ultra-
passadas, nas últimas décadas, por ou-
tro critérios e outros tipos de permissi-
vidade. E, sem dúvida, Nelson escanda-
lizava-se permanentemente diante dos
comportamentos pecaminosos dos seus
próprios personagens, Julgava-os sem
complacência a partir de um ponto-de-
vista moralizante. Mas, fazendo-os cha-
furdar na lama desses comportamentos
pecaminosos, ele ampliou imensamente
a dimensão do estudo da natureza hu-
mana através do teatro. O lnconfessá-
vel, o socialmente condenado, afinal de
contas pelo menos táo inerentes a essa
natureza quanto os bons sentimentos e
os atos heróicos, ganharam através da
sua dramaturgia o direito de cidadania
nos palcos brasileiros.

E, sobretudo, ele tinha o teatro no
sangue tinha uma apocalipticamente
teatral visão da vida, como ninguém
Como ninguém, ele tinha a noção da
desmedida, do excesso, do desenfreado
— queiramos ou não, pré-requisitos de
todo grande teatro. Por isso, seu univer-
so cênico abrangia harmoniosamente —
se é que alguma coisa em Nelson podia

ser harmoniosa — desde uma versão
eminentemente brasileira e moderna da
tragédia clássica (e, significativamente,
o dramaturgo que ele mais admirava
era um outro grande trágico moderno,
0'Neill) até o mais descabelado e absur-
do grotesco. Graças a esta noção da
desmedida, o impacto dramático estava

,de algum modo sempre presente em
qualquer palco onde uma peça sua esti-
vesse sendo representada — mesmo tra-
tando-se de obras menores ou de ence-
nações inadequadas.

É inegável que o grande impulso da
dramaturgia rodrigueana já foi há mui-
to absorvido pelo nosso teatro, e que
nas duas últimas décadas o escritor
pouco mais fez do que lutar por manter
imutável uma imagem que havia criado
perante a opiniào pública — Imagem
náo só da obra como também do pró-
prio criador, transformado em persona-
gem de si mesmo, interpretando o seu
próprio papel com uma monotonia e um
cabotinismo Irritantes, e cuidadosa-
mente elaborados. O antigo revolucio-
nário e iconoclasta transformara-se
num empedernido conservador; náo
tanto em função das posições ldeológi-
cas que defendia, mas sobretudo em
função de sua recusa de evoluir como
artista. Os tragicômlcos personagens
que colocava em cena, os bonsmots que
o celebrizaram — e alguns dos quais
passaram a integrar, de modo consagra-
dor, o linguajar popular — deixaram de
funcionar aos poucos como frutos de
uma criatividade Irrefreável e se trans-
formaram em melancólicos, embora às
vezes ainda genialmente pitorescos, cil-
chês. Mas este mesmo cabotinismo, este
mesmo cultivo de uma imagem há mui-
to cristalizada, caracterizaram também
a trajetória de pelo menos uma outra
figura exponencial do teatro moderno:
Bernard Shaw, sem que a sua dimensão
perante a História resultasse diminuída
com isso. E, afinal de contas, talvez
fosse esta a derradeira prova da abran-
gência do Instinto teatral de Nelson
Rodrigues: depois de se firmar, há mui-
to, como um autor acima do bem e do
mal, ele acabou nos convencendo de
que era também um ator capaz de de-
sempenhar um papel, até o fim, com
irretocável coerência.

Jece Valadão em
O Boca de Ouro

Jorge Dória em
Asfalto Selvagem

Fernanda Montenegro
em A Falecida

Darlene Glória em Toda
Nudez será Castigada

Nelson Rodrigues, Antônio Fagundes e Neville de .Almeida,
num intervalo das fúmagens de Os Sete Gatinhos
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O Iluminado
Superman II
Abismo Negro
Flash Gordon
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ma Cotações
•*••• EXCELENTE
•••• MUITO BOM
••• BOM
•• REGULAR

RUIM

•••••
CADÁVERES ILUSTRES (Cadaveri Eecellenti),
de Francesco Rosi. Com Lino Ventura, Fernan-
do Rey, Max Von Sydow, Charles Vanel, Tino
Carraro, Mareei Bozzuffi, Paolo Bonacelli e
Alain Cuny. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72

245-8904): 14h30m, 16h50m, 19hl0,
21h30m (18 anos). Num país imaginário,
ocorre uma trama escandalosa envolvendo
figuras de prestigio na escala social e politi-
ca. Investigando as causas de uma série de
assassinios misteriosos, o inspetor Rojas, poli-
dal rigoroso e inimigo da corrupção, vai
fazendo conjecturas que levarão à descober-
ta de um plano que poria a sociedade em
perigo. Baseado no romance II Contesto, de
Leonardo Sciacia. Prêmio Especial do Júri no
Festival de Cannes de 1976. Produção italia-
na.

•••••
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Ai No Corrida),
de Nagisa Oshima. Com Eiko Katsuda e
Tatsuya Fuji. Vitória (Rua Senador Dantas, 45

220-1783): 12h50m, 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. Copacabana (Av. Copa-
cabana, 801 — 255-0953): 13hl0m,
15h20m, 17h30m, 19h40m, 21h50m. Aos
sábados, sessões à meia-noite. (18 anos). O
filme se baseia numa história real ocorrida
em 1936 no Japão e descreve a paixão fisica
entre uma jovem Sada (Eiko Katsuda), e seu
amante Kichiso (Tatsuya Fuji). Somente os
lugares mudam, de acordo com o percurso
sem descanso para os dois amantes. Existem
20 diferentes cenários, 20 quartos, lugares
fechados como uma arena consagrada ao
rito da morte aceita e reinvindicada pelos
personagens. Segundo Oshima, "Sada e Ki-
chiso são sobreviventes da tradição sexual
que desapareceu e que para mim é admira-
velmente japonesa". Esta tradição desapare-
ceu com a modernização, copiada do modelo
ocidental. Produção japonesa. Grande Prê-
mio do Festival de Chicago de 1976.

•••*•
PERDIDOS NA NOITE (Midnight Cowboy), de
John Schlesinger. Com Dustin Hoffman, Jon
Voight, Brenda Vaccaro e John McGiver.
Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904):
14h45m, 17h, 19hl5me21h30m(18anosj.
Jm ensaio sobre os rostos solitários na multi-

Hão. Um jovem do interior (Jon Voight) vem
'até Nova Iorque pensando em ser vitorioso e
•encontra um (talo-americano (Dustin Hoff-
'man) derrotado e doente que sonha com o
esplendor do Sol da Flórida. Produção ameri-
cana. Reapresentação.

•••••
UM ESTRANHO NO NINHO (One Flew Over
the Cuckoo'» Nest), de Milos Forman. Com
Jack Nicholson, Louise Fletcher, Willian Red-
field e Peter Brocco. Bruni-Tijuca (Rua Conde
de Bonfim, 379 — 268-2325): 14h20m,
16h40m, 19h, 21h20m. (16 anos). O filme
pode ser visto como comédia dramática em
torno de um estranho (um delinqüente com
características de são) que tanstorna a grotes-
ca e tediosa disciplina de um hospital para
doentes mentais. Reapresentação.

••••• '
A REGRA DO JOGO (La Régle du Jeu), de
Jean Renoir. Com Mareei Dalio, Nora Gregor,
Roland Toutain, Mila Parely, Jean Renoir e
Paulette Dubost Ricamar (Av. Copacabana,
360 —237-9932): 22h. (Livre). Realizado em
1939 e proibido pela Censura francesa dois
meses depois, este filme, incompreendido na
época, foi eleito pela crítica internacional,
depois da guerra, como um dos mais impor-
tantes da história do cinema. Um drama
alegre (segundo Renoir) reunindo em um
castelo de Sologne figuras da sociedade que
procuram respeitar os regras do jogo ainda
que isto os obrigue a ocultar um crime.
Reapresentação.

••••
O CASAMENTO DE MARIA BRAUN (Die Ehe
Der Maria Braun), de Rainer Werner Fassbin-
der. Com Hanna Schygulla, Klaus Lowitsch,
Ivan Desny, Hark Bohm, Gisela Uhlen e
Gottfried John. Jóia (Av. Copacabana, 680
— 237-4714): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m
(16 anos). Maria e Herman Braun casam-se
durante a 2o Guerra Mundial mas, pouco
depois, separam-se: o marido vai para a
frente de batalha, vindo a ser considerado
morto quando o conflito termina. Para sobre-
viver, Maria trabalha numa casa noturna
freqüentada por soldados americanos, na
Berlim ocupada. Herman reaparece inespe-
radamente e num desentendimento, Maria
acaba matando o seu amante na tentativa
de proteger o marido. Este assume o crime, é
preso e condenado. Produção alemã.

••••
A CIDADE DAS MULHERES (La Città Delle
Donne), de Federico Fellini. Com Marcello
Mastroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers,
Donatella Daminianni, lole Silvani e Ettore
Manni. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —
275-4546): 15h45m, 18h30m, 21hl5m (18
anos). Marcello Snaporaz sai atrás de uma
desconhecida encontrada durante uma via-
gem de trem e acaba sendo atraído a um
congresso feminista mundial que se realiza
num hotel no meio de uma floresta. Lá estão
reunidas centenas de mulheres de todas as
partes do mundo. Num clima alucinatório,
ele é descoberto e acusado de agente ini mi-
go infiltrado. Para Fellini, "o filme é a soma
de tudo que fiz até agora e também uma
homenagem ao cinema visto como se fosse
uma mulher, uma iniciação sexual". Produ-
ção italiana.

••••
PIXOTE —A LEI DO MAIS FRACO (Brasilei-
ro), de Hector Babenco. Com Marília Pera,
Jardel Filho, Rubens de Falco, Beatriz Segall,
Elke Maravilha, Tony Tornado, Fernando Ra-
mos da Silva, Jorge Julião, Gilberto Moura e
Edilson Lino. Veneza (Av. Pasteur, 184 —
295-8349): 16h30m, 19h, 21h30m. Jacaré-
paguá Auto-Cine 1 (Rua Cândido Benício,
2 973 — 392-6186): 20h, 22h. Ilha Auto-
Cine (Praia de São Bento-llha do Governador
— 393-3211): de 2a a 6o às 20h30m,
22h30m. Sábado e domingo, às 18h30m,
20h30m, 22h30m. Até quarta (18 anos).
Baseado no romance Infância dos Mortos, de
José Louzeiro. Um grupo de menores é
recolhido o um reformatório de São Paulo:
Dito, Lilica, Chico, Fumaça e Pixote. Os dois
últimos descobrem num porão um policial
interrogando alguns garotos a respeito da
morte de um desembargador. Num clima de
terror e violência constantes, a fuga se torna-
rá uma obsessão. Nas ruas, na luta pela
sobrevivência, Pixote e seus comparsas for-
mam uma espécie de família, mantendo-se
de pequenos assaltos.

O AMIGO AMERICANO (The American
Friend), de Win Wenders. Com Denis Hopper,
Bruno Ganz, Lisa Kreuzer e Gérard Blain.
Participação especial de Nicholas Ray, Sa-
muel Fuller, Peter Lilienthal e Daniel
Schmidt. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-
3135): de 2° a 6°, às 12h, 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Art-Copacabana (Av. Copacabana,
759 — 235-4895): 14h30m, 1 7h, 19h30m,
22h. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406
— 288-6898): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m.'
Até quarta. (14 anos). Jonhattan Zimmer-
mann é um homem de 35 anos que sofre de
uma doença incurável. Ele é artesão e vive
com sua mulher e uma filha em Hamburgo.
Um dia é visitado por um francês que lhe faz
uma proposta: assassinar um mafioso no
interior do metrô. Produção americana com
participações de vários cineastas. Reapresen-
tação.

•*•
HELPI SOCORROI (Help), de Richard Lester.
Com Paul McCartney, John Lennon, George
Harrison, Ringo Star e Eleanor Bron. Coral
(Praia de Botafogo, 316 — 551-8649): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre). Os Beatles
sofrem, por misteriosas razões, perseguição
dos seguidores de uma seita oriental, adora-
dores da Deusa Kaili. Segundo realização de
Lester com os Beatles.foi premiada no Io
Festival Internacional do Rio (1965). Produ-
ção inglesa. Reapresentação.

•••
BRUBAKER (Brubaker), de Stuart Rosenberg.
Com Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane
Alexander, Murray Hamilton, David Keith e
Morgan Freeman. Studio-Paissandu (Rua Se-
nador Vergueiro, 35 — 265-4653): 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. Até quarta (14
anos). Brubaker, administrador de uma pri-
são, tenta melhorar o sistema penitenciário
que constantemente explora e maltrata os
prisioneiros. Em sua batalha pela reforma,
Brubaker choca-se com a mentalidade do
sistema, intolerante e violento, e toma co-
nhecimento de inúmeras práticas ilegais,
incluindo suborno e corrupção burocrática,
acobertadas pelos membros da direção do
presídio. Produção americana.

••*
A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM (The
Graduate), de Mike Nichols. Com Dustin
Hoffman, Anne Bancroft, Katherine Ross e
William Daniels. Scala (Praia de Botafogo,
320 — 551-8649): 13hl0m, 15h20m,
17h30m, 19h40m, 21h50m (18 anos). Um
jovem recém-formado conhece uma garota
em uma festa. Os dois mantêm um relacio-
namento amoroso mas o rapaz acaba apai-
xonando-se pela mãe da namorada, criando
uma série de conflitos. Comédia americana e
segundo filme realizado por Mike Nichols.
Reapresentação. _
CACTUS JACK, O VILÃO (Cactus Jack), de
Hal Needham. Com Kirk Douglas, Ann-
Margret, Arnold Schwarzenegger, Paul Lyn-
de e Foster Brooks. Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim, 229): 14h, 15h50m, 17h40m,
19h30m, 21h20m. Bruni-lpanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 — 287- 9994): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h (livre). Cactus Jack Slade
é o último homem mau do Oeste. Mas nada
do que ele se propõe a fazer dá certo. Tudo ó
um desastre total, desde os pequenos roubos
até grandes emboscadas. Produção ameri-
cana.

••
DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS (Brasi-
leiro), de Bruno Barreto. Com Sônia Braga,
José Wilker, Mauro Mendonça e Nelson
Xavier. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medei-
ros, 1.426 — 274-7999): 20h, 22h30m. (18
anos). Versão do romance de Jorge Amado.
De como Dona Flor, professora de culinária
baiana, e seu marido Vadinho, jogador,
bebedor e amante infatigável, são separa-
dos pela morte e voltam a encontrar-se de
maneira insólita após o casamento da mu-
lher com um respeitável farmacêntico. Rea-
presentação.

A COLEGIAL QUE LEVOU PAU (La Liceale
Neila Classe Dei Ripetenti), de Mariano
Laurenti. Com Gloria Guida, Álvaro Vitali,
Sylvain Green e Brigitte Petrònio. Art-Méier

Shelley Duvall em O Iluminado, de Stanley Kubrick: filme de
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John Lennon em Help! de Richard Lester: os Beatles
perseguidos por fanáticos seguidores de uma seita oriental

(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Art-Madureira (Shop-
ping Center de Madureira): 15h, 17h, 19h,
21 h. Até quarta. (14 anos). Giulia é uma
estudante que chama muito a atenção de
todos por sua beleza, que leva um colega a
se apaixonar por ela. Mas a jovem não pode
se deixar levar pelos seus carinhos porque
fioou noiva de outro rapaz. Produção italia-
na. Reapresentação.

SUSPIRIA (Susplria), de Dario Augusto. Com
Jessica Harper, Joan Bennett, Alida Valli,
Stefania Casini e Flávio Bucci. Programa
complementar: Os Violentos de Shaolin. Or-
ly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2° à 6o,
às lOh, 13h45m, 17h30m, 19h35m. Sábado
e domingo, a partir das 13h45m. (18 anos).
Jovem bailarina americana vai cursar uma
célebre academia e é envolvida por alucina-
ções. História com elementos de terror, abar-
dando a ação de um grupo de bruxaria.
Produção italiana. Reapresentação.

O ILUMINADO (The Shining), de Stanley
Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd, Scatman Crothers e Barry Nel-,
son. Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541): I4h, 16h20m, 18h40m, 21 h. Rian
(Av. Atlântica, 2.964 —236-6114), Leblon-2
(AV. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048),
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 288-
4999): 14h30m, 16h50m, 19hl0m,
21h30m. Astor (Rua Ministro Edgar Romero,
236): 16h20m, 18h40m, 21h. No Rian em
versão original e nos demais cinemas em
versão dublada dirigida por Nelson Pereira
dos Santos. (18 anos). Um ex-professor, que
pretende tornar-se escritor, aceita emprego
como administrador de um hotel de vera-
neio, fechado durante o inverno quando a
neve torna impossível o acesso ao lugar.
Com ele vão a esposa e o filho menor, que

possui poderes paranormais. Durante o pe-
riodo de confinamento, o marido, já mental-
menle perturbado, acaba enlouquecendo e
tenta matar a mulher e a criança. O hotel é
povoado de fantasmas, entre os quais, o de
um barman e um garçom, antigo administra-
dor do lugar. Baseado no romance de Ste-
phen King. Produção britânica.

SUPERMAN II (Superman II), de Richard
Lester. Com Gene Hackman, Christopher Ree-
ve, Ned Beatty, Jackie Cooper, Sarah Dou-
gias e Margot Kidder. Roxi (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), Ópera-1 (Praia de Botafo-
go, 340 — 246-7705): 14h, 16h30m, 19h,
21 h30m. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2

220-3835), Carioca (Rua Conde de Bon-
fim, 338 — 228-8178), Madureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30m, lóh, 18h30m, 21 h. Santa Alice
(Rua Barão de Bom Retiro, 1.095 — 201-
1299), Olaria: de 2o a 4o e 6o, àt lóh,
18h30m, 21h; 5o, sábado e domingo, a
partir das 13h30m. No Odeon em Dolby
Stereo. (Livre). No vazio cósmico, um prisma
de pequena espessura rola para o infinito. É
a Zona Fantasma, a extraordinária prisão na
qual três criminosos do planeta Cripton fica-
ran trancafiados antes de seu mundo ter
explodido. Presumia-se que eles ficariam
trancados no espaço para sempre. Mos o trio

Zod, Ursa e Non — possui os mesmos
poderes do Super-Homem e chega à Terra.
Eles, juntamente com Lex Luthor, um gênio
do crime, enfrentarão o Super-Homem nas
ruas de Metrópolis. Produção americana.

ABISMO NEGRO (The Balck Hoie), de Gary
Nelson. Com Maximilian Schell, Anthony
Perkins, Robert Forster, Joseph Bottoms, Yvet-
te Mimieux e Ernest Borgnine. Caruso (Av.
Copacabana, 1.362 — 227-3544), Ópera 2
(Praia de Botafogo, 340 — 246-7705): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. Paláck>-2 (Rua do

Passeio, 38 — 240-6541), Tijuca.Palao
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
13h30m, 15h30m, 17h30m, 19h30m,
2!h30m. (Livre). Os telescópios apontados
para o céu examinam detalhadamente vio-
lentas explosões de raios X expelidas por
correntes maciças de gases estelares que
parecem vir de uma estrela misteriosa e
invisível: o abismo negro, que no cosmo
devora matéria, encurva o espaço e deforma
o tempo. Produção americana dos estúdios
de Walt Disney.

FLASH GORDON (Flash GordonX de Mike
Hodges. Com Sam J. Jones, Max von Sidow e
Topol. Metro Boavista (Rua do Passeio, 63 —
240-1291): de 2o a 6o, às 14h, 16h20m,
18h40m, 21 h. Sábado e domingo, às
12h30m, 14h50m, 17hl0m, 19h30m,
21h50m. Largo do Machado-2 (Largo do
Machado, 29 — 245-7374): 14h30m,
16h50m, 19hl0m, 21h30m. Condor Copa-
cabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610): de 2o a 6o, às 14h30m, 16h50m,
19hl0m, 21h30m. Sábado e domingo, às
12h30m, 14h50m, 17hl0m, 19h30m,
2!h50. Baronesa (Rua Cândido Benício,
1.747 _ 390-5745), Largo do Machado-1
(Largo do Machado, 29 — 245-7374): 14h,
16h20m, 18h40m, 21h. Ltblon-1 (Av. Ataul-
fo de Paiva, 391 — 239-5048); América (Rua
Conde de Bonfi m, 334 — 248-4519); Madu-
reira-2 (Rua Dagmar de Fonseca, 54 — 390-
2338): 12h50m, 15h, 17hl0m, 19h20m,
21 h30. Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 —
249-7982); Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52
— 230-1889): 14h30m, 16h40m, 18h50m,
21 h. Nos cinemas Largo do Machado-1 e
Condor Copacabana em Dolby Stereo (livre).
Filme infantil retomando o personagem de
ficção científica criado por Alex Raymond. No
longínquo planeta Mongo, o tirano impera-
dor Ming desafia o herói Flash Gordon e sua
namorada, a bela Dale Arden. Produção
americana.

CAVALINHO MÁGICO (Sest Medvedu t Ci-
bulku), desenho animado de Ivan Ivanov-
Vano. Ricamar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932): 14h, 15h30m, 17h, 18h30m,
20h. (Livre). Num longínquo reino, três ir-
mãos viviam felizes até o dia em que o trigo
que plantavam e colhiam começou a desa-
parecer. Ao descobrir quem roubava a plan-
tação, o mais jovem, Ivan, se envolve em
mágicas aventuras, enfrentando a cobiça de
um rei e a inveja de um cavalariço real.
Segunda versão em desenho animado do
popular romance infantil O Cavalinho Cor-
cunda, escrito em 1834 por Piotr Erchov. A
primeira versão foi também do mesmo dire-
tor. Produção soviética. Reapresentação.

O GIGANTE DA AMÉRICA (Brasileiro), de
Júlio Bressane. Com Jece Valadão, Rogéria,
José Lewgoy, Wilson Grey, Paulo Vilaça,
Cole e Martha Anderson. Studio-Tijuca (Rua
Desembargador Isidro, 10 — 268-6014):
14h, 15h50m, 17h40m, 19h30m, 21h20m
(18 anos). O filme conta ironicamente a
trajetória da alma de um caboclo pelo infer-
no, purgatório e paraíso. Nessa viagem, a
alma encontra os fantasmas de figuras nota-
veis do Novo Continente, fazendo e ouvindo
discursos memoráveis.

SUPERTIRA NA ÁFRICA (The K. O. Cop), de
Steno. Com Bud Spencer, Werner Pochat,
Enzo Cannavale, Joe Stewardson e Zilu Bo-
do. Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 —
229-1222): 14h30m, 16h50m, 19hl0m,
21h30m. (Livre). Aventura italiana com ele-
mentos de comédia. Um comissário da Divi-
são de Tóxicos da Polícia de Nápoles encon-
tra moribundo, vítima de gang, um especia-
lista em diamantes que deveria fazer impor-
tantes revelações. O pouco que consegue
ouvir do homem agonizante faz com que
viaje à África do Sul, intrigado com a
provável conexão entre interesses diamantí-
feros e o tráfico de drogas na Itália. Reapre-
sentação.

DEUS PERDOA... TRINITY NÃOI (Dio Perdona
Io No), de Giuseppe Colizzi. Com Terence
Hill, Bud Spencer, Frank Wolff e Gina Rovere.
Studio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194), Studio-Copacabana (Rua Raul Pom-
péia, 102 — 247-8900): 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. (18 anos). Aventura da
dupla Trinity e irmão, ainda no velho oeste.
Gênero western-spaguetti. Produção italia-
na. Reapresentação.

DEPRAVAÇÃO (Brasileiro), de Élio Vieira de
Araújo. Com Jair Delamare, Alice Dantas,
Antônio Vianna, Lúcia Legrand e Loren Ko-
raes. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 —
264-2025): 15h30m, 17h30m, 19h30m,
21h30m. Até quarta (18 anos). Próspero
publicitário está com sério problema: sente-
se impotente sexualmente e por isso resolve
consultar um renomado psicanolista. A partir
dessa visita, sua vida tomará rumos inespe-
rados.

O DOADOR SEXUAL (Brasileiro), de Henri-
que Borges. Com Ubiratan Gonçalves, Dori-
vai Coutinho, Zilda Mayo, Silvia Gless, Rena-
to Bruno e Alan Fontaine. Jacarepaguá Auto-
Cine 2 (Rua Cândido Benício, 2.973 — 392-
6186): 20h, 22h. Até quarta (18 anos).
Pornochanchada. Um atleta sexual é utiliza-
do por um médico que deseja promover o
nascimento de um bebê de proveta a fim de
solucionar o dilema de um casal: O doador
passa a ser disputado pelas mulheres. Rea-
presentação.

Extra
••

PRIMO, PRIMA (Cousin, Cousine), de Jeon-
Charles Tacchella. Com Marie-ChristmeBar-
rault, Marie-France Pisier, Victor Lanoux, Guy
Marchand e Ginette Garcin. Hoje, às 21 h, no
Cineclube da Maison de France, Av. Presi-
dente Antônio Carlos, 58. (18 anos). Primos
(por afinidade) procuram manter sem sexo
sua profunda afeição, mas mudam de idéia
depois que todos pensam que levaram o coso
oté as últimas conseqüências. Comédia com
umo galeria de personagens da classe mé-
dia francesa. Reapresentação.

MOSTRA DE CURTAS— Exibição de Starless,
de Humberto Mello de Almeida, Crowd
Scennes, de Felipe Taborda e Alexondre
SanfAnna, Cildo Meireles, de Wilson Couti-
nho, e Copa Mista, de José Joffily. Hoje, às
21 h, no Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-
ca, 63. Entrada franca. Após a sessão haverá
debates com os realizadores.

Grande Rio

NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — Brubaker, com Êo-
bert Redford. Às lóh, 18h30m, 21 h (14
anos). Até amanhã.

BRASIL — O Dia Em Que o Mundo Acabou,
com Paul Newman. As 16h45m, 19h,
21hl5m (14 anos). Até amanhã.

CENTER (711-6909) — Abismo Negro, com
Maximilian Schell. Às 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (Livre.) Até domingo.

CENTRAL (718-3807) — Flash Gordon, com
Sam J. Jones. Às 12h50m, 15h, 17hl0m,
19h20m, 21h30m. (Livre.) Até domingo.

CINEMA-1 (711-1450) — A Garotlnha Que
Caiu do Céu, com Walter Mathau. Às 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. (Livre.) Até
quarta.

ICARAl (718-3346) — O Iluminado, com
Jack Nicholson. Às I4h30m, !6h50m,
19hl0m, 2lh30m. (Livre.) Até domingo.

NITERÓI (719-9322) — Superman II, com
Cristopher Reeve. Às 13h30m, 16h, 18h30m,
21 h. (Livre.) Até domingo.

DRIVE-IN ITAIPU — O Amante de Minha
Mulher, com David Cardoso. Às 20h30m (18
anos). Até amanhã.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (2659) — Inferno na Torre, com
Steve McQueen. Às 14h, 17h20m, 20h40m
(14 anos). Até amanhã.

PETRÓPOLIS (2296) — Flash Gordon, com
Sam J. Jones. Às 14h30m, 16h40m,
18h50m, 21h. (Livre.) Até domingo.

TERESÓPOLIS

ALVORADA (742-2131)—Giselle, com Alba
Valéria. De 2o a 4a e 6o, às 15h, 21 h. 5o, às
21 h. Sábado, às 20h, 22h. (18 anos). Até
sábado.

Curta Metragem
GUARUBA E OS MÁGICOS - De Sérgio
Sanz. Cinema: Ricamar.

A MENINA E A CASA DA MENINA — De
Maria Helena Saldanha. Cinema: Art-Uff
(do dia 23 ao dia 28).

IRIK ARAH — De Lula Campeio Lopes. Cine-
ma: Cinema- 3 (do dia 23 ao dia 28).

A RAZÃO DO SER — De Ivan Cardoso.
Cinema: Bruni-Tijuca (do dia 23 ao dia 28).

CEIACANTO PROVOCA IAERFÁ-MÚ — D*
Pedro Camargo. Cinema: Bruni-lpanema.

ANTÔNIO CONSELHEIRO E A GUERRA DE
CANUDOS — De Carlos Elino Borchot. Cine-
ma. Ilha Auto-Cine (do dia 25 ao dia 31),

ANTROPOFAGIA — De Paulo Veríssimo.
Cinema: Jacarepaguá Auto-Cine 1 (do dia
25 ao dia 31).

CIDADE — De Hilton Kauffman. Cinema-.
Largo do Machado 1 (do dia 25 ao dia 31),

FLAMENGO ATÉ MORRER - De Milton Alen-
car Júnior. Cinema: Largo do Machado 2.

fTAÚNAS; DESASTRE ECOLÓGICO - De
Orlando Bonfim, neto. Cinema: Metro Boa-
vista.

O LOBO SE ESTREPA — De Still. Cinema:
Condor Copacabana.

O MISTÉRIO DE CHU-MAN-SU - De Still.
Cinema: Baronesa.

Show
NOITADA DE SAMBA — Apresentação de
Baianinho, Xangô da Mangueira, Mariuza,
conjunto Exporta Samba, Zeca da Cuíca e
passistas. Convidados especiais: Joel Teixei-
ro e o grupo Família. Teatro Teresa Raquel,'
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). To-
das às segundas-feiras, às 21h30m. Ingres-
sos a Cr$ 300, e Cr$ 200, estudantes.

PROJETO SEIS E MEIA — Show com o
cantora Carmélia Alves e Jackson do Pandei-
ro acompanhados de conjunto. Teatro João
Caetano, Pça. Tiradentes (221-0305). De 2° a
6o, às 18h30m. Ingressos a Cr$ 60. Até
sexta-feira.

No Projeto Seis e Meia desta
semana, apresentação de

Carmélia Alves e Jackson do
Pandeiro
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Teatro
MORTE ACIDENTAL DE UM ANARQUISTA —
Texto de Dario Fó. Dir. de Hélder Cosia. Com
Sérgio Britto, Guida Vianna, Alby Ramos,
Antônio de Bonis, Fernando de Souza, Jack-
son de Souza. Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52 — 2° (274-9895). De
4a a sáb., às 17h; 2o e 3°, às 21h30m.
Ingressos a CrS 300 e CrS 200, estudante.
Um louco — será louco mesmo? — desmonta
pacientemente, peça por peça, a construção
da mentira oficial que dissimula a verdadei-
ra historia àa morre de um preso político (14
anos).

HAPPY END — Musical com canções de
Bertolt Brecht e Kurt Weill e texto de Elisabeth
Hauptmann. Dir. de Poulo Reis. Direção mu-
sical de Ronaldo Diamante e Tim Rescala.
Co"*i Fábio Junqueira, Maria Padilha, Mi-
guel Faiabella, Marília Martins, Sebastião
Lemos, Angela Rebello, Henry Pagnonceíli,

Toninho Lopes, Rogério Emerson. Teatro Cân-
dido Mendes, Ruo Joana Angélica, 63. 2o e
3o, às 21 h, 6o e sáb., às 24h. Ingressos o CrS
300 e CrS 150, estudantes. Na Chicago dos
anos 20 conflitos e alianças entre gangsters
e Exército da Salvação. Até dia 30.

A ALMA BOA DE SETSUAN — Texto de
Bertolt Brecht. Dir. de Eric Nielsen. Com
Neuza Navarro, Arnaldo Marques, Marcelo
Capobiango, Renoto Pupo, Alice Reis e ou-
fros. Teatro Experimental Cacilda Becker.
Rua do Catete, 338 (265-9933). Às 2°s e 3°s,
às 21 h; sáb. e dom., às 18h30m. Ingressos

CrS 100,00. Numa China de fantasia, a

prostituto Chen Tê, premiada pelos deuses,
esforça-se em fazer bom uso do seu prêmio,
mas descobre os perigos de um comporta-
mento bondoso numa sociedade injusto.

AS 
Kombi da campanha Teatro

para o Povo estarão, diária-
mente, das 8h âs 20h, vendendo
ingressos mais baratos para diver-
sos espetáculos em cartaz na cida-
de. O preço dos ingressos é de Cr$
100 (peças de adultos) e Cr$ 50
(peças infantis). As Kombi estarão
estacionadas hoje: Pça. Tiraden-
tes, em frente ao Forte do Leme, no
calçadão de Madureira, Rua S. Jo-
sé esquina de Av. Rio Branco, Pça.
da Bandeira, Lgo. do Guimarães
(Santa Teresa), Pça. 15 e Av. Pres:
Vargas esquina de Av. Rio Branco.
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Televisão
Manhã

7.30
45

H

-Telecurso 2o Grau.
-Ginástica. Com Yara

Vaz.
-TVE. Ginástica com Ya-

ra Vaz.

8.15 a

[Hl
30

40

-Telecurso 2° Grau. Re-
prise.

-Cozinhando com Arte.
Sitio do Pica-Pau-Ama-

relo. Hoje: A Galinha
dos Ovos de Ouro. Re-
prise.
Papa-Léguas. Desenho.

-O Despertar da Fé.

9.oo m
s

10
30

- Projeto Pré-Escolar. Pa-
tati Patatá.

-TV Mulher. Apresenta-
do por Marília Gabriela
e Ney Gonçalves Dias.

-Bozo. Humorístico.
-O Poder da Fé.
-Mary Tyler Moore. Se-

riado.
-Caçadores de Fantas-

mas. Desenhos.

10.00 |T] —Emergência. Seriado,
[n] —Super Robin Hood. De-

senho.
30 [TT] —Smokey, o Guarda Le-

gal. Desenho.

11.00 0

im
30
55

-Cara a Cara. Novela.
Reprise.

-A Turma do Pica-Pau.
Desenho.

Sopey». 
Desenho.

iscomania. Com M.
Lima.

Tarde

12.00 0 —Bozo. Humorístico.
25 |T] —Bandeirantes Esporte.
30 EO —Globo Cor Especial.

Yougue e Minipolegar.
03 —Maguila, o Gorila. De-

senho.
40 \7\ — Primeira Edição.

1.00 g] —Globo Esporte.
[3 —Programa Edna Sava-

get. Variedades.
0 —O Elo Perdido. Seriado.

15 [3 —Hoje. Noticiário.
[D —Johnny Quest. De-

senho.
45 ED —Vale a Pena Ver de No-

vo. Hoje: A Sucessora.

2.00 00 — Projeto Pré-Escolar. Pa-
tati Patatá.

[TT] — O Povo na TV. Varie-
dades.

00 —Aqui e Agora. Varie-
dades.

30 [3 —Sessão da Tarde. Fil-
me: A Volta de Frank
James.

4.00 [D —Ginástica. Com Yara
Vaz.

30 (3 —A Ilha do Tesouro Io
parte.

GJO —Telecurso 2o Grau.
50 rj —TVE Vestibular

5.00 [3 —Show das Cinco. Po-
peye, Pernaionga e
Tom e Jerry.

20 [T] —Turma do Lambe-
Lambe. Com Daniel
Azulay.

25 [3 —Globinho.
30 [3 — Sitio do Pica-Pau-Ama-

relo. Hoje: A Galinha
dos Ovos de Ouro.

55 [T] —Atenção. Noticiário.

Noite

6.00 [3 —As Três Marias. Novela
de Wilson Rocha. Dire-
ção de Herval Rossano.
Com Glória Pires, Ná-
dia Lippi e Maitê
Proença.

[3 —O Meu Pó de Laranja-
Lima. Novela de Ivani
Ribeiro, adaptada do li-
vro de José Mauro Vas-
concelos. Direção de
Antonino Seabra e Ed-
son Braga. Com Dioní-
sio Azevedo, Alexandre
Raymundo e Baby Gar-
raux.

20 \2\ — Era uma Vez. O Caça-
dor de lobisomen

40 \2\ —Sítio do Pica-Pau-
Amarelo. Hoje: A Más-
cara do Futuro.

45 [TT] —Daniel Bonne. Seriado.
50 [3 —Jornal das Sete. Noti-

ciário.

\f\ —Atenção.
55 H — Dulcinóia Vai à Guer-

ra Novela de Sérgio
Jockyman Direção de
Henrique Martins Com
Dercy Gonçalves, Rena-
to Fronzi e Poulo Hesse

José Wilker e Sura Ber-
ditchevsky.

05 QO —TVE Vestibular. His-
tória.

25 \2\ —João da Silva. Novela
didática.

45 [TT] — O Pica-Pau. Desenho.
50 ED —Jornal Nacional.

[f] — Atenção.
55 0 — Um Homem Muito Espe-
ciai. Novela.

8.00 [|] —A Conquista. Novela
didática.

Qj] —Sessão Bangue-Ban-
gue. Seriado O Caça-
dor de Gangster.

15 [3 —Coração Alado. Novela
de Janete Clair. Direção
de Roberto Ta Ima e
Paulo Ubiratan. Com
Tarcísio Meira, Walmor
Chagas, Débora Duarte
e Te té Medina.

45 [3 —Telecurso 2o Grau.
\T\ —Jornal Bandeirantes.

9.00 [3 —Natividade Som e
Forma.

[n] —Sessão das Nove Pre-
miada. Filme: Assassi-
nato no Vôo 502.

io [3
15 rn

- Planeta dos Homens.
Melhores Momentos.

-Segunda sem Lei. Fil-
me: A Caminho da
Glória.

Novelas

10.00 [2] —1980. Jornalístico.
10 L3 —Malu Mulher. Crônica

de Natal.
45 [T] —Orquestra Sinfônica.

Sinfonia nos Parques e
temas Natalinos.

11.00 [TT] — Barnaby Jones.
15 [3 —Jornal da Globo.

[T] —Atenção. Noticiário.
20 J2 —S. Francisco Urgente.

Seriado.
35 [3 —Classe A. Filme: Gods-

pell, a Esperança.

Madrugada

0.00 [n] —Jornal da Noite.
0.20 [3 —Cinema na Madruga-

da. Hoje: A Organi-
zação.

Os filmes de hoje

Cena de Godspell, a Esperança
• (Canal 4, 23h35m)

7.00 0 Plumas e Paetês Nove-
Ia de Cassiano Gabus
Mendes Direção de
Jardel Mello Com Ari
Fontoura, Cleyde Blota,

ANTES 

de emigrar pa-
ra a América no co-
meço da década de
30, Fritz Lang já se
tornara famoso por

Dr Mabuse (22) e principalmen-
te por Metrópolis (26), uma das
obras marcantes do período ex-
pressionista alemão.

Primeiro dos três westerns
que rodou em Hollywood (os
outros foram A Grande Con-
quista e O Diabo Feito Mulher,
este com Marlene Dietrich), A
Volta de Frank James começa
onde terminava Jesse James, a
Lenda de uma Era Sem Lei:
com o assassínio do fora-da-lei,
pelas costas, por um dos irmãos
Ford, interpretado por John
Carradine.

A trama gira em torno da
vingança arquitetada por
Frank, mas, o que na época era
novidade, a ênfase se centra no
enfoque psicológico e não na
ação. Começando a se destacar
na Fox, onde se tornaria estrela
de primeira grandeza depois de
Laura, Gene Tierney fez aqui o
aprendizado para seu futuro
papel de bandoleira em Belle
Star.

Em No Calor da Noite, Sid-
ney Poitier interpretou um dete-
tive negro, Virgil Tibbs, que pro-voca irritação no preconceituo-
so delegado de pequena cidade
do Mississipi. o sucesso desse
personagem levou a um segun-
do filme (Noite Sem Fim) e fi-
7ialmente ao terceiro, A Organi-
zação. Mais fraco dos três, mes-
mo assim é assistível e contém
bons momentos de ação no
quarto de hora final. Em papel
secundário, Sheree North, com
quem a Fox pretendeu (em vão)
ameaçar Marilyn Monroe. (HU-
GO GOMEZi
A VOLTA DE FRANK JAMES

TV Globo — 14h30m
(The Return of Frank James) —
Produção norte-americana de
1940, dirigida por Fritz Lang.
Elenco: Henry Fonda, Gene
Tierney, Jackie Cooper, Henry
Hull, John Carradine, J. Ed-
ward Bromberg, Donald Meek.
Colorido.
*•* Depois da morte de seu
irmão Jesse, assassinado porum dos irmãos Ford, Frank Ja-
mes (Fonda), revoltado com a
covardia do ato, resolve se vin-
gar e empreende uma missão
arriscada.

ASSASSINATO NO VÔO 502
TV Studios — 21h

(Murder on Flight 502) — Pro-
dução norte-americana de 1975,

dirigida por George McCowan.
Elenco: Ralph Bellamy, Polly
Bergen, Dane Clark, Fernando
Lamas, Hugh 0'Brian, Farrah-
Fawcett Majors, Robert Stack,
Laraine Day. Colorido

** Em pleno vôo, ouve-se um
tiro e um passageiro cai morto.
Enquanto o piloto (Stack) avisa
a torre de comando sobre o
sucedido, um policial
(0'Brian), que se acha a bordo,
assume a iniciativa de desço-
brir o responsável e se torna
uma figura-chave na solução
do mistério. Feito para a TV.

A CAMINHO DA GLÓRIA
TV Bandeirantes — 21hl5m

(Ride to Glory) — Produção
norte-americana dirigida por
Bernard McEveety. Elenco:
Chuck Connors, Lee Van Cleef,
Robert Lansing, David Brian.
Colorido.
¦*¦+ Oficial do Exército (Con-
nors) é designado pelo Presi-
dente Grant para convencer o
General Custer a não dar ouvi-
dos aos que só se interessam em
fomentar o combate aos indios,
em vez de pacificá-los, mas o
militar só tardiamente percebe
que cometera um erro fatal.

GODSPELL, A ESPERANÇA
TV Globo — 23h35m

(Godspell) — Produção norte-
americana de 1973, dirigida por
David Greene. Elenco: Victor
Garber, David Haskell, Jerry
Sroka, Lynne Thigpenn, Katie
Hanley, Robin Lamont, Gilmer
McCormick. Colorido
*** Ópera-rock. O Evangelho
Segundo São Mateus transpôs-
to para as ruas de Nova Iorque
nos dias de hoje. Libreto de
John Michael Tebelak, músicas
e letras de Stephen Schwartz.

A ORGANIZAÇÃO
TV Bandeirantes — 0h20m

(The Organization) — Produçáo
norte-americana de 1971, dirigi-
da por Don Medford. Elenco:
Sidney Poitier, Barbara
McNair, Gerald S. O. Loughlin,
Sheree North, Fred Beir, Allen
GarSeld, Bernie Hamilton. Co-
lorido.
•• O Tenente Virgil Tibbs
(Poitier), da polícia de São
Francisco, é chamado a investi-
gar assalto a uma fábrica de
móveis que causou a morte de-
seu gerente e desconfia que o
objetivo era roubar drogas con-
trabandeadas.

Resumos das novelas apresentadas
pelas emissoras do Rio.

As Três Marias — TV Globo, 18h —
Jandira se revolta com a passividade de
Leonel e sai para pedir ajuda. Guta leva
Luciano até à casa de Ramiro. Júlia
desliga o telefone na cara de Lucas, mas
Maria José continua afirmando que ele
não desiste dela. Afonso telefona de Sào
Paulo dando um prazo de casamento a
Glória. Ela chora. Antônio leva Jonas
ao atelier de Raul para mostrar o retra-
to de Tereza. Jandira se encontra com a
Madre Aurínlvea.
Plumas e Paetês — TV Globo, 19h —
Lídia chama Cláudia de hipócrita, mas
ela nega ter saído com Ângelo. Rebeca
telefona a Márcio chorando e pede que
ele nâo faça nada contra Nadir, que
também está chorando e conta a Zeni
que foi despedida. Jorge está indignado
com Gino e Rebeca. Marcela se sente
mal por ter falado com Renato. Rebeca
conta a Zenalde seus desejos por Gino e
a chantagem de Jorge. Ângelo e Cláudia
se preparam para enfrentar Lídia.
Coração Alado — TV Globo, 20hl5m —
Jucá pede a Vivian que seja mantida
uma certa aparência entre eles. Maria e
Hortènsia falam de Strauss e ficam
emocionadas. Mel conta a Karany que o
ama. Crystal náo quer que França conte
a ninguém que Piero e Alexandra nào
sáo irmãos. Gabriel vai até o aparta-
mento de Roberta dizendo que está
doente, ela pede que ele se retire.
O MEU PÉ DE LARANJA LIMA, TV
Bandeirantes, 18h — Ricardo garante a
Ariovaldo que nào está interessado em
Cecília. Padre Rozendo diz a Diogo que
Leonor quer conversar com ele. Zezé
afirma para Totoca que Lili terá que
acabar o noivado com Henrique nem
que seja por mal. Leonor conversa com
Diogo, esclarece tudo. Eugênia faz um
último "despacho" para tentar impedir
o casamento de Caetano. Godóia diz a
Jandira que desistiu de Henrique. Ceei-
lia surpreende Eugênia fazendo o "des-
pacho" e a despede. Diogo fica sem
saber o que fazer ao saber que Caetano
já está na Igreja esperando por Jandira.
DULCINÉIA VAI A GUERRA, TV Ban-
deirantes, 18h55m — Rafael leva Berenl-
ce para casa disposto a enfrentar tudo e
todos para que ela volte a ser Mariana e
diz para Hannah que viu Drácula mor-
rer, atingido pelo sol. Espalha-se pela
cidade a notícia de que Rafael teria
matado Drácula. Iolanda telefona para
Marta contando que Mariana está na
casa de Rafael. Dr Chico leva Mariana
para casa de Drácula. Rafael é preso e é
obrigado a confessar que assassinou
Margareth, embora nào tenha sido ele a
fazê-lo. Drácula entra na prisáo e Flores,
que estava espancando Rafael, pára,
petrificado.
UM HOMEM MUITO ESPECIAL, TV
Bandeirante, 19h55m — Tales discute
com Camilo e aconselha aos membros
da AAMA que assistam ao show do
Mambembe, que ele achou sensacional.
Marcelo ameaça Tales, dizendo-lhe que
nào Irá permitir que ele brinque com
sua honra. Demóstenes diz a Carolina
que está com saudade de Minga. Marce-
lo vai ao Mambembe e diz a Elisa que
precisa falar com Carolina e que voltará
na hora do show. Tales vai assistir ao
show do Mambembe. Marcelo volta ao
teatro, compra uma mesa e entra.
Quando ele e Tales se encontram, am-
bos levantam e Lambari se Interpõe
entre eles.

Rádio Jornal
do Brasil

AM — 940KHz
9h05m — Debate. Apresentação de Elia-
kim Araújo. Participação de André Luiz
Azevedo e apoio do Departamento de Ra-
diojornalismo.

FM Estéreo
99,7MHz

HOJE

20h — Transmissão Quadra-
fônica — SQ — Primeira Suite
de Árias e Danças Antigas, de
Respighi (Marriner— 15:10); Ba-
chianas Brasileiras n° 3, para
Piano e Orquestra, de Villa-
Lobos (Cristina Ortiz e Vladimir
Ashkenazy — 29:04); Cantata n°
4 do Oratório de Natal (para a
Festa da Circuncisão), de Bach
(Ledger — 24:05); Concerto em
Mi Bemol, para Oboé e Orques-
tra K 294b, de Mozart (Han de
Vries — 19:40).

21h37m — Stéreo, 2 Canais —
Seis Estudos, de Paganini-Liszt
(Watts — 25:50); Suite da Opera
Issé, de Destouches (Leppard —
20:05); Trois Petites Liturgies de
Ia Présence Divine, de Olivier
Messiaen (Mareei Couraud —
36:53).

AAAANHÃ

20h — Concerto em D6 Maior,
para Viola, Orgáo e Orquestra,
de Michael Haydn (Chailley,
Alain e Orquestra Paillard —
30:00); Islamey, de Balakirev
(Zeltser — 8:50); Magnificat. de
Pergolesi (Willcocks — 11:25);
Sonata n° 8, em Sol Maior, para
Violino e Piano, Op. 30/3, de Bee-
thoven (Griiiniaux e Arrau —
17:42); Fantasia sobre um Tema
de Thomas Tallis, de Vaughan
Williams (Ormandy — 15:04);
Pastorale sur Ia Naissance de
Nôtre Seigneur Jésus-Christ. de
Charpentier (Roger Blanchard —
42:29); Sinfonia n° 5, em Mi Me-
nor, Op. 64. de Tchaikowsky (Fi-
larmònica de Leningrado e Mra-
vinsky — 42:40).

Artes
Plásticas

GONÇALO IVO — Pinturos e desenhos.
Galeria Rodrigo. M. F. d* Andrade. Ruo
Araújo Porto Alegre, 80. De 2o a 6a, das 1 Oh
às 18h. Até dia 10 de janeiro. Inauguração
hoje, às 18h.

NADJA FERREIRA — Pinturas. Galeria Rodri-
go M. F. de Andrade, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 2° a 6o, das 1 Oh às 18h. Até
dia 10 de janeiro. Inauguração hoje, às 18h.

CONDIÇÁO HUMANA — Desenhos eróticos
de Cecília. Livraria Et paço Pei, Ruo Farani,
42. De 2o a 6o, das 1 Oh às 18h, sáb. das 1 Oh
às 12h. Até dio 10 de janeiro. Inauguração
hoje, às 20h.

ADALBERTO ESTRÁZULAS - Pinturas. Rio
Copa Hotol, Av. Princesa isobel, 370. Diária-
mente, das lóh às 21 h. Até dio 19 de
janeiro.

CLEMENTINA DUARTE — Jóias em ouro,
prata e pedras preciosas. AMNiemeyer, Rua
Morquès de S. Vicente, 52/205. De 2o a sáb.,
das Uh às 21 h. Até quarta-feira.

MANUEL VITALINO FILHO — Presépios em
cerâmica. Sesc da Tijuca, Rua Baráo de
Mesquita, 539. Sem indicação de horários.
Até quarta-feira.

PINTURA PRIMITIVA NO BRASIL— Obros de
Ângelo Schepis, Gilvan, Guadalupe, Alexan-
dre Filho, Lia Mittarakis e outros. Galeria
Jean-Jacque», Rua Ramon Franco, 49, Urca.
De 3a a sáb., das 1 lh às 21 h, dom., das lóh
às 22h. Até dia 31.

IMAGINÁRIA SACRA POPULAR— Esculturas
em cerâmica e madeira, de artistas de vário»
estados. Museu Edson Carneiro, Rua do Cate-
te, 179, entrada pela Rua Silveira Martins.
De 2° a 6°, das 1 Oh às 18h, sáb., e dom., das
15h às 18h.

ESCULTURAS E MÚLTIPLOS — Peças de
Ascânio, B. Giorgi, H. Barroso, Márcia B. do
Amaral e outros. Aktuell, Av. Atlântica,
4240/223. De 2o a 6o, das lOh às 22h, sab.,
das 15h às 19h.

Dl MENEZES — Pinturas. Galeria Maria Au-
gusta, Av. Atlântica, 4240/113. De 2a a 6o,
das lOh às 21 h.

COLETIVA — Pinturas de Paulo Oswaldo,
desenhos de Jadir Freire e fotografias de
Gorki. Galeria da Fesp, Av. Corlos Peixoto,
54. De 2a a 6o, das 12h às 20h. Até dia 17 de
janeiro.

MYRIAM PINHEIRO — Pinturas. Centro Cul-
tural Paschoal Carlos Magno, Campo de S.
Bento, Niterói. Diariamente, das 14hàs 22h.
Até dia 30.

JOSÉ RESENDE — Esculturas. Espaço ABC,
Parque da Catacumba, Lagoa. Diariamente,
das 15h às 18h. Até dia 31 de janeiro

COLETIVA — Pinturas e desenhos de A.
Colmenero, Alonso Sanches, Cario Magno,
Ercília Fidélis e outros. Roberto Pumar Escrito-
rio, Rua Cde de Bonfim, 229/216. Diária-
mente das 14h às 21 h. Até dia 31.

LYGIA CLARK— Pinturas, objetos e lança-
mento do livro sobre as obras da artista.
Galeria Jurandyr Noronha, Av. Aroújo Porto
Alegre, 80. De 2a a 6o, das lOh às 18h. Até
dia 16 de janeiro.

LUÍS TRIMANO — Desenhos para o livro A
Paixão Medida, de Carlos Drummond de
Andrade. Livraria Dazibao, Rua Vise. de
Pirajá, 595/112. De 2° a sáb, das 9h às 22h.
Até dia 15 de janeiro.

ALDEMIR MARTINS — Pinturas, guaches e
desenhos. Galeria Claude Henri, Ruo Mar-
quês de S. Vicente, 52/122. De 2a a 6o, das
14h às 22h, sáb., das 15h às 20h. Até dia 10
de janeiro.

PAULO DE ANDRADE — Proposta. Galeria
Sérgio Milliet, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
De 2o a 6°, das 1 Oh às 18h. Até amanhã.

COLETIVA DE NATAL — Obras de Aurélio
D'Alincourt, Lozzarini, Fernando P., João
Maia, Luiz Adolpho, Luís Beltrame, Manoel
Santiago e outros. Eucatexpo, Av. Princesa
Isabel, 250. De 2° a 6o, das 14hàs22h, sáb.,
das 19h às 22h.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE SUL AMÉRICA -
Coletiva de obras de Portinari, Márcia Barro-
zo do Amaral, Teruz, Scliare outros. Metrô da
Cinelândia. Diariamente, das 7h às 21 h.
Último dia.

70 ANOS DE NOEL— Peça: psrtsncsr.íes ao
Arquivo do Almirante e da Rádio Nacional.
Museu da Imagem e do Som, Pça Rui
Barbosa, 1. De 2° a 6o, das 13h às 17h. Até
sexta-feira.

VOLPI, MILTON DACOSTA E BRUNO GIOR-
Gl — Mostra de pinturas e bronzes. Galeria
Acervo, Rua das Palmeiras, 19. De 2o a 6°,
dos 14h às 21 h.

MELO MENEZES — Retratos de músicos e
compositores brasileiros. Galeria Soeimpro,
Av. Beira-Mar, 406/1205. De 2o a 6o, das 9h
às 18h.

ACERVO DE GRAVURAS — Obras de Picasso,
Mabe, Volpi, Milton Dacosta, Ana Leticia, e
Edith Behring e outros. Galeria Contorno,
Rua Marquês de S Vicente, 52, loja 261 De
2° a sab. dos 10has 19h, 5° oté às 22h Até
dia 2 de |aneiro.

NIVA — Tapeçarias Galeria de Arte Banerj,
Av. Atlântica, 4 066. De 2° a 6o. dos lOh as
22h, sáb., das lóh às 22h Até dia 6 de
janeiro.

O RIO DE JANEIRO NOS PRIMEIROS ANOS
DA REPÚBLICA— Mostra de gravuros, dese-
nhos e documentos. Arquivo Gerol do Cida-
de, Rua Amoroso Lima, 15, Cidade Novo. De
2° o 6o, das lOh às 17h. Ate dia 30.

VICCO — Esculturas em cerâmicas pedra.
Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. De 2° a 6o, das lOh
às 12h e das 17h às 22h30m, sob e dom, das
lóh às 20h. Último dia.

ACERVO — Obras de Carlos Leão, Darei
Valença, Decio Vilares, Pancetti e outros.
Galeria César Ache, Rua Vise, de Pirajó, 282.
De 2o a sáb, das 9h às 22h. dom, das 1 óh às
22h: Até sábado.

ORIGENS E EXPANSÃO DA FOTOGRAFIA
NO BRASIL—SÉCULO 19—Fotografias de
Boris Kossoy. Galeria de Fotografia, Ruo
Araújo Porto Alegre, 80. De 2° a 6°, das lOh
às I8h. Até dia 2 de janeiro.

PROCLAMACÃO DA REPÚBLICA — Mostra
de documentos e objetos. Museu da Repúbli-
ca, Palácio do Catete. De 3° a 6o, das 12b às
17h30m, sáb e dom, das 15h às 1 7h30m.

CITRÁNGULO — Esculturas. 10° Região Ad-
ministrativa, Rua Uranos, 1 230, Caxias. Sem
indicação de horários. Até dia 31.

NEW YORK BY MYSELF — Fotografias de
José de Paula Machado. Fiorucci, Rua Joana
Angélica, 108. De 2° a 6o, das 9h às 22h,
sób, das 9h às 14h. Até quarta-feira.

IMPRESSÕES DE VIAGEM — Fotografias de
Felipe Taborda e Alexandre SanfAnna. Solar
Grandjean de Montigny, PUC, Rua Marquês
de S. Vicente, 225. De 2a a 6o, das lOh às
20h, sób, das lOh à 13h. Até dia 30.

FEIRA DE TAPETES E OBJETOS — Peças de
Celeida Tostes, Claudia Vita, Cristina Pasoli-
ni, Arlinda Volpato, Heloísa Crocco e outros.
Tapeçart, Rua Vise. de Pirajá, 595/104. De 2o
a 6o, das 1 Oh às 20h e sáb, das 1 Oh às 13h.
Até dia 10 de janeiro.

MAURÍCIO ARRAES — Gravuras, pinturas e
desenhos. Botequim, Rua Vise. de Caravelas,
184. Diariamente, das 12h às lh. Até
quarta-feira.

RIO DE JANEIRO 1880/1980—TRANSFOR-
MAÇÕES DE UMA CIDADE — Mostra foto-
gráfica. Clube de Engenharia, Av. Rio Bran-
co, 124/24°. Sem indicação de horários. Até
dia 9 de janeiro.

AUGUSTO RODRIGUES — Pinturas, dese
nhos e gravuras. Galeria Saramenha, Rua
Marquês de S. Vicente, 52/165. De 2° a 6°,
das 13h às 21h, sób, das 12h às 18h.

JORGE GUINLE — Desenhos. Galeria An-
dréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207. De 2o
a 6o, das 13h30m às 20h. Até dia 30.

CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA NO TBC: 16
ANOS DE HISTÓRIA—Teatro João Caetano,
Pça. Tiradentes. De 3° a sáb., das 14h às
17h. Até sábado.

TRADIÇÕES DE NATAL — Mostra de presé-
pios, figuras natalinas e imagens. Museu de
Artes e Tradições Populares, Rua Presidente
Pedreira, 78, Ingá, Niterói. De 3° a dom, das
llh às 17h. Até dia 25 de janeiro.

GRAVURAS E ESCULTURAS — Coletiva com
trabalhos de Ana Lúcia Miguel, Newton
Cavalcanti, Vera Roitman, Flávia Tavares,
lan Bennett, Marta Gamond e outros. Museu
dá Funarj, Rua Presidente Pedreira, 78 —
Ingá. De 3° a domingo, das 13h às 17h. Até
dia 4 de janeiro.

ORLANDO RAFAEL — Pinturas e desenhos.
Haspa Caderneta de Poupança, Av. Amaral
Peixoto, 324, Nova Iguaçu. De 2° a 6°, das
9h às lóh. Até dia 31.

MEMÓRIA MAUÁ— Mostro de fotografias e
documentos. Museu do 1° Reinado, Av. Pe-
dro II, 293. De 3a a dom., das 13h às 1 7h.
Até domingo.

MIGUEL DOS SANTOS E CAIO MOURÁO —
Mostra de pinturas, esculturas, cerâmicas e
jóias. Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578. De 2° o sáb., das lOhàs 12hedas lóh
às 22h. Até dia 30.

SERVATIUS N. M. HOOGENBOOM — Escul-
turas. Café des Arts, Av. Atlântica, 1020/4°.
Diariamente, dos lOh às 20h. Até dia 31.

COLETIVA DE NATAL — Pinturas de Teruz,
Sigaud, Reynaldo, José Paulo, Di Cavalcanti
e outros. Villa Bernini, Av. Atlântica,
4240/214. De 2° a sáb, das 14has22h. Até
quarta-feira.

BONECAS DE ONTEM — Mostro dos séculos
XIX e XX. Museu Histórico da Cidade, Estra-
do de Santa Marinha, sin'-. De 3° a 6°, das
15h às 17h, sáb. e dom., das 11 h às 17h.

SPOLETO — A CIDADE E O FESTIVAL —
Fotografias de Lionello Fabbri Museu Nacio-
nal de Belas-Artes, Av. Rio Branco, 199. De
3o. a óa., dos 1 2h30m ás I8h. sáb. e dom.,
das 15h as 18h. Ate domingo.

Dança
CENTRO DE DANÇA DENISE LARGMAN -
Espetáculo ae bale moderno Participação
esoecial de Armando Borner'os Teotro Cia-
ra Nunes Rua Marquês de S Vicente, 52.
Hoie. ás 20h30m Ingressos a CrS 250.
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TEATRO VERÍSSIMO

MAMBEMBAO-81
CONFIRMADO

Yan Michalski

ESTÁO 

afastadas, felizmente, as ameaças que
pesavam sobre o Mambembão-81: o Serviço
Nacional de Teatro acaba de confirmar a sua
realização. Durante cinco semanas — de 19
de janeiro a 22 de fevereiro — veremos por-

tanto, à razão de dois por semana, um no Teatro Glauce
Rocha e outro no Teatro Experimental Cacilda Becker
— 10 dos melhores espetáculos montados em 1980 nas
diversas regiões do país, fora do eixo Rio—São Paulo. A
lista das produções participantes ainda está em elabo-
ração, mas sabe-se desde já que ela refletirá um espirito
mais ecumênico do que nas edições anteriores: teremos
desta vez um Mambembão de artes cênicas, e não só de
teatro. É assim que é provável a participação do
esplêndido Bale Folclórico de Pernambuco (cuja recen-
te visita ao Rio, com poucas apresentações no Teatro
Tereza Rachel, empolgou os injustamente poucos es-
pectadores que ali acorreram) e de uma Orquestra Afro
da Bahia.

Ainda bem que o Mambembão vai sair. Seu cance-
lamento teria representado uma amarga derrota daqui-
lo que a política cultural do SNT apresentou de mais
saudável nos últimos anos. Quando lembramos alguns
dos espetáculos que o Mambembão trouxe ao Rio de
Janeiro no início deste ano — Auto das Sete Luas de
Barro, de Caruaru, Rio Abaixo Rio Acima, de Cuiabá,
E a Gralha Falou, de Lajes, O Baile do Pastoril, de
Salvador, O Contestado, de Curitiba — e os compara-
mos com a média da produção da atual temporada,
percebemos o quanto esses espetáculos visitantes fo-
ram mais ousados, originais e eficientes do que quase
tudo que se fez por aqui, em termos de pesquisa de
linguagem cênica, observação crítica da realidade bra-
sileira, equilíbrio entre autêntica tradição popular e
impulso de renovação. Essa informação sobre o traba-
lho que vem sendo realizado nas regiões é hoje um dado
imprescindível para quem se interessa de fato pelo
teatro brasileiro, do qual Rio e São Paulo são apenas
duas facetas, entre muitas outras.

EM UM ATO
Já em andamento, o pro-

cesso de escolha das sete per-
sonalidades que serão con-
templadas com o Prêmio
Paulo Pontes, na sua primei-
ra edição. Criado pela Asso-
ciação Carioca de Empresa-
rios Teatrais, e contando com
o apoio do Governo do Esta-
do, o prêmio destina-se a des-
tacar "qualquer pessoa que
tenha prestado serviços relê-
vantes ao teatro, em qual-
quer categoria, e nâo apenas
naquelas que mais ressaltam
à vista do público e da críti-
ca." A escolha está a cargo de
todos os associados da
ACET, que já receberam seus
boletins de voto, e devem de-
volvê-los até o dia 25. Num
almoço programado para 5 de
janeiro será proclamada a lis-
ta dos 14 mais votados, entre
os quais serào eleitos na mes-
ma ocasião, em escrutínio se-
creto, os sete vencedores, ca-
da um dos quais fará jus a
uma estatueta com efígie de
Paulo Pontes esculpida pelo
ceramista Zé Andrade.

Hamilton Vaz Pereira, o
talentoso diretor do Asdrú-
bai Trouxe o Trombone, e
Debby Growald, do grupo de
dança Coringa, darão a par-
tir de 5 de janeiro, na Escola
de Artes Visuais do Parque
Lage, um curso integrado de
teatro e dança, com aulas in-
tensivas de 1* a 6*-feira, das 9
às 12h para uma turma e das
19 às 22h para outra. Os re-
sultados do curso serão mos-
trados num espetáculo a ser
apresentado na primeira se-
mana de fevereiro na EAV.
Em virtude do fechamento
da Escola para as festas de
flm de ano, as inscrições de-
vem ser feitas no Teatro Ipa-
nema, de hoje até impreteri-
velmente 30 de dezembro.

Contrariamente ao que foi
publicado sexta-feira, a tem-
porada do alegre Happy End
no Teatro Cândido Mendes
nâo termina domingo que
vem, mas vai até terça-feira,
dia 30. Outro espetáculo que
entra na reta final é Transa-
minase. que se despede dia 4
de janeiro no Teatro Glauce
Rocha, e parte em excursão
por vários Estados.

Dina Sfat fará a sua es-
tréia na direção, com O Beijo
da Mulher Aranha, de Ma-
nuel Puig, que ela própria e o
autor estào adaptando do ro-
mance homônimo do escritor
argentino. Com cenografia e

CRUZADAS

figurinos de Paulo José e in-
terpretação de Rubens Cor-
rêa e Ivan de Albuquerque, o
espetáculo irá à cena no Tea-
tro Ipanema, no primeiro se-
mestre de 1981.

Por falar em Paulo José:
ele viajará, também no pri-
meiro semestre do ano que
vem, à Itália, onde dirigirá
É..., de Millôr Fernandes, com
a esplêndida Lea Massari no
papel criado por Fernanda
Montenegro.

Amanhã, a partir das
20h30m, na Livraria Xanam,
no Shopping Cassino Atlãn-
tico, Guilherme Figueiredo
estará autografando o seu li-
vro Tartufo 81, editado pela
Civilização Brasileira. Tra-
ta-se do texto da tese de dou-
toramento que o escritor de-
fendeu recentemente na Fa-
culdade de Letras da UFRJ,
reunindo uma versão revista
da sua tradução da comédia
de Molière e um ensaio sobre
a poética da tradução do tea-
tro em verso.

De 23 de fevereiro a 1 de
março terá lugar em Berlim
Oriental um congresso inter-
nacional subordinado ao te-
ma O Teatro Como Centro de
Comunicação. À margem do
congresso, a Associação In-
ternacional de Críticos Tea-
trais promoverá um simpósio
sobre A Cenografia e a Crítica
Teatral. Também na segunda
quinzena de fevereiro a AICT
patrocina um estágio para 10
jovens críticos de diversos
países, junto à Bienal de Ve-
neza, cujo tema geral é: O
Teatro do Século das Luzes
ou o Teatro da Razão.

O grupo Na Corda Bamba,
responsável, ano passado,
pelo muito interessante Mãe
do Mato, prepara no Centro
Experimental Cacilda Bee-
ker um novo espetáculo, Gil-
gamesh, baseado num mito
sumeriano de sete milênios.

Um novo grupo de perife-
ria, o Teatro Arco-íris, dirigi-
do por Jô S. Vargas, movi-
menta o Teatro Madame Ma-
riana de Heliópolis com dois
espetáculos: Mil Estrelas em
Seus Olhos, de Luziete Lira, e
A Estátua, de Beatriz Duarte;
e promove também apresen-
tações de outros grupos da
região.
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LOGOGRIFO JERÓNIMO FERREIRA
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PROBLEMA N° 570
1. caloroso (8)
2. céu (7)
3 comover (9)
4. discípulo de um grande mes-

tre (7)
5. elogiar (8)
6. emagrecer.(7)
7. empenamento (6)
8. exalar (6)
9. ficar inerte (8)

10. função (7)

11. incumbência (7)
12. loja de secos e molhados (7)
13. malhada de javalis (6)
14. meter no pego (7)
15. parcimônia no gastar (8)
16. poesia breve e satírica (8)
17. que apresenta o fenômeno

da epigenia (7)
18. que dá seu nome a algo (7)
19. represar (8)
20. tornar independente (9)
Palavra-chave: 14 letras

Soluções do problema n° 569: palavra-chave: HOMINAUDADE
Parciais: hino; halóide,- Hiade; hedionda; homilia,- hemodia; hiléia; hélio; halo;
hiemal; hindi; hilo; hiena; hiolóide; hióidea,- hominidea; hominal; hialino; hilídeo;
holanda.

Consiste o LOGOGRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo,
cujas vogais já estão
inscritas no quadro aci-
ma. Ao lado, à direita,
é dada uma relação de
vinte conceitos, deven-
do ser encontrado um
sinônimo para cada
um, com o número de
letras entre parênteses,
e todos começados pe-
Ia letra inicial da pala-
vra-chave. As letras de
todos os sinônimos es-
tão contidas no termo
encoberto, e respeiton-
do-se as letras repe-
tidas.

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — I — qualificativo atribuído a sutura
localizada à altura do linha média da abóbada craniana;
relativo ou pertencente ao plano médio do corpo ou a
quatquer plono paralelo a ele; 8 —-onomatopéia do ruído
de corpos duros que caem ou se chocam, de golpe ou
pancada; 10 — objetiva de três lentes, que serve para
tomar muitas imagens, em escalas desiguais, de um
mesmo ângulo (pi.); 12 — grupo de plantas marinhas,
algas etc, onde se processa o cresci mento dos pequeninos
peixes e onde se dá a germinação dos óvulos, e usada
como adubo de terras; 13 — gênero de formigas a que
pertence a saúva; 14 — associadas, ajuntadas para fim
comum; 15 — minerai hexagonal, siücato de alumínio e
glucinio. pedra semipreciosa, 16 — diz-se do indivíduo
considerado como parte de uma multiplicidade, de um
coniunto, de um todo; 17 — próprios de sonhos; 19 —

quadrúpede ruminante, que produz lã finíssima; tecido
feito dessa lã; 21 — interjeição que serve para chamar a
atenção; 22 — inseto himenóptero; problema de difícil
solução,- 24 — sufixo usado em Química para indicar a
presença de compostos orgânicos que tèm o hidroxila
como agrupamento funcional, 25 — nada; negativo, 26 —
designação comum aos insetos e moléstias que atacam as
plantas e os animais; abundância de coisas nocivos ou
desagradáveis; 28 — cada um dos caixilhos revestidos de
tela dos moinhos de vemo. aspas, 29 — oquete que se

formou numa universidade e recebeu a mais alta gradua-
ção desta após haver defendido tese em determinada
disciplina literária, artística ou científica; peixe teleósteo,
percomorfo, da familia dos carangideos, das águas tropi-
cais do Atlântico e do Pacífico, de coloração verde-mar no
dorso e prateada no abdome; galo branco.

VERTICAIS — 1 — espécie de buzina ou porta-voz; 2 —
indivíduo de uma tribo indígena que habitava no rio S.
Francisco; 3 — designação comum a duas espécies de
veados de chifres simples e pequeno porte, que vivem
dentro das matos, difíceis de ser diferenciados na nature-
za, alcançando apenas SOcm de altura; veodo-roxo; 4 —
arte que, nos anligos manuscritos, e em certo número de
incunábulos, alia a instrução e c ornamentação, por meio
de pintura a cores vivas, ouro e prata, de letras iniciais,
flores, folhagens, figuras e cenas, em combinações varia-
das ocupando parte do espaço comumente reservado ao
texto e estendendo-se pelas margens, em barras, moldu-
ras e ramagens; 5 — relativo a língua mais importante da
família dravídica, falada na índia meridional; 6 — dá
registro de tenor a (voz); canta à imitação de tenor; 7 —
tratamento honorífico que se dá na China a certas pessoas;

— especialista na parte da geografia que estuda os rios;
— as metades inferiores das partes do noriz; 11 —

porção da mucosa uterino hipertrofiada durante a ges'a-

ção e que se elimina após o porto, decídua; brinco usado
por bailarinas hindus; 18 — referente à planta do pé, ãrea
em que há casa ou palácio de família nobre; ficar (o bolo
etc), ao cozer, endurecido e sem crescimento; 20 — planta
amazônica da família das árceas, de folhas grandes e
lobadas, cultivada em vaso (pi.); 23 — espécie de fava
usada pelos negros da Bahia como condimento, em
quantidade mui pequena; 26 — tenuíssimas partículas de
terra seco, ou de qualquer outra substância que cobrem o
solo, se depositam nos aposentos ou se elevom no
atmosfera; 27 — símbolo do astatínio, elemento radioati-
vo da família halogêneo. Uxicot utilizado*: Morais;
Melhoramento»; Aurélio e Casanova»

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — axinitas,- zito, alamo; ominar; ei; tara;
óculo,- erado; ido; mo; apático; inusitadas; aas; nase,
afarelar; cores; soba
VERTICAIS — zotemia, ximarona, itira; nonodas, taro, oi;
sacudideia; rolo; moloco; citases; opinas, atar; ostro; u$ar;
fe; ab.

Correspondência • remessa de livros e revistas chorodísti-
cos para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4 — Botafogo—CEP
22270.
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ARIES — 21/3 a 20/4
Dia favorável à retomada de iniciativa até há

pouco relegada ao descaso, com positivos resulta-
dos. Desaconselhados as solicitações náo muito
fundamentadas de favores em seu benefício

pessoal. Inove sua vida familior. Busque condido-
nar-se positivamente ao receber notícia de paren-
te próximo. Apoio e compreensão no amor. Saúde
ainda em fose neutra. Busque repousar odequa-
damente.

TOURO — 21/4 a 20/5
Hoie seus negócios pendentes deverão ser concluí-
dos com reflexos positivos no plano financeiro.
Cuidado com erros de interpretação de sua fran-

queza. Favorecidas as negociações ligadas a
imóveis. Possível encontro com antigas ligações.
Cautela na solução de assuntos familiares. Novas
emoções, com receptivo posicionamento. Saúde
em periodo inalterado. Evite longa exposição ao
sol.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

O geminiano hoje estará em momento de grande
lucidez na análise de novos contratos ou inicio de

qualquer empreendimento. Cuidado com expres-
soes e conceitos ditos impensadamente. Você
receberá opiniões sinceras que poderão encami-
nhar deforma positiva problemas que o atormen-
tam. Calma e coragem nos difíceis momento»
vividos no plano familiar. Novas conquistas no
setor sentimental. Saúde sem alteração.

CÂNCER — 21/6 a 21/7
Todas as atividades profissionais do canceriano,
estarão hoje em período neutro recomendando o
moderação. Risco de intromissão de pessoas não
muito íntimas em assuntos pessoais. Condicione-
se favoravelmente ao diálogo. Novas promissoras
amizades. Busque compreensão para solução de

problemas domésticos. Momentos compensador»!
no plano sentimental. Saúde continua delicada.

LEÃO — 22/7 a 22/8

Dia em que estarão altamente favorecidos os
leninos que sejam profissionais liberais. Resulta-
dos inesperados de assuntos ligados à justiça ou
pendência financeira. Náo se deixe influenciar
por promessas irrealmente vantajosas. Perca de
valores. Busque atender às solicitações de colegas
em termos funcionais. Procure solidificar sua»
amizades. Grande momento sentimental. Saúde
boa.

VIRGEM — 23/8 a 22/9

Plano profissional favoravelmente posicionado
com a atuação positiva de pessoa aparentemente
hostil. Evite iniciar quaisquer questões relaciona-
das a demandas ou pendências judiciais. Pruden-
te atuação. Favorecidas as especulações e novo»
negócios ligados a bens imóveis, terras e edifica-
çóes. Harmonia familiar. Receptividade e nova»
conquistas no plano sentimental. Saúde sem
alteração.

LIBRA — 23/9 a 22/10
Você pode hoje arriscar-se em novos financiamen-
tos e investimentos. Lucros e vantagens. Êxito na
apresentação de novas idéias ou sugestões da
inovadores sistemas. Bom dio para iniciativas que
promovam seu progresso social e pessoal. Alegres
momentos com um acontecimento inesperado e
bem gratificante. Plano sentimental harmoniosa-
mente posicionado. Saúde em fase delicado.

ESCORPIÃO — 23/10 o 21/11

Surpresa agradável no setor profissional. Motiva-

çáo positiva para qualquer atividade ligada ao
comércio. Desaconselhados os investimentos em

papéis e ações. Altamente positivas as viagens e

passeios de recreação. Guie-se pela intuição.
Defenda seus interesses. Bom relacionamento.
Convívio familiar fácil e tranqüilo. Concretização
de sonhos e desejos sentimentais. Saúde sem
alteração.

SAGITÁRIO— 22/11 o 21/12

Um convite inesperado poderá alterar significati-
vãmente todas os suas atividades profissionais.
Relacionamento social com positivos indicações.
Precipitação na atitude tomada poderá causar-lhe
decepções e arrependimento futuro. Busque cer-
car-se de tudo que lhe lembre a natureza. Procure
demonstrar mais afeto no convívio familior. Afeti-
vidade. Saúde sem alteração.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

As reivindicações que se referem ao plano profis-
sional, se apresentadas hoje, serão atendidas com

possibilidade de sucesso. Posicione-se com mais
firmeza na análise de seus problemas pessoais.
Tarde benéfica para atividades ligadas ao |orna-
lismo e literatura. Resguarde cuidadosamente
seus interesses mais íntimos. Harmonia familiar.

Carinho e ternura. Saúde inalterada.

AQUÁRIO —21/1 a 19/2

O aquariano poderá contar hoje com a colabora-

ção de pessoa estranha que lhe será muito últil.
Uma atitude inesperada de um parente refletirá

positivamente em sua situação financeira. Coute-
Ia e indulgência no relacionamento com colegas
de trabalho. Desaconselhadas os viagens e longos
deslocamentos. Ternos momentos amorosos em
fase muito positivo. Saúde em período delicado.

PEIXES — 20/2 a 20/3
Período em que é aconselhável otitude mais hábil
e enérgico nas atividades rotineiras. Busque di-
mencionar com maior coerência suos despesas
diárias evitando desequilíbrio indesejado. Busque
adquirir mais autoconfiança no trato pessoal.
Momentos agradáveis em família. A inconstóncio
sentimental poderá levá-lo o arrependimentos
futuros. Saúde boa.
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O som nosso de cada dia
CRISE DO DISCO: QUEM EMPLACA 1981?

Tárik de Souzac OM a aprovação da Lei
3 143, que condena à ca-
deia os falsificadores de
fitas e gravações, a Asso-
ciação Brasileira de Pro-

dutores de Discos lavrou um tento
espetacular. Com o instrumento le-
gal a seu lado, a entidade poderá
reduzir consideravelmente a eva-
são de vendas, através do sistema
pirata, que nos últimos anos já aba-

lava a indústria musical. Ganham
intérpretes, autores, empresas e o
próprio Governo, com maior reco-
ihimento de impostos. Ao mesmo
tempo, cumpre-se mais uma etapa
do pacote de medidas para enfren-
tar a crise do setor, comandado por
João Araújo, presidente da Asso-
ciação e da Som Livre. O próximo
passo para 81, deverá ser o escalo-
namento dos lançamentos dos
grandes vendedores, ainda este ano
concentrados no Natal e cercanias.
Em menos de um mès, por exem-

EM ROTAÇÃO
OS 

pregadores do apocalipse da
música popular brasileira preci-
sam fazer uma revisão nos seus

estoques, latu scnsu. Raramente se po-
deria encerrar o ano instrumental com o
magnífico saldo de 1980. Exemplos re-
centissimos: ouçam o LP de estréia (tar-
dia) do extraordinário Heraldo do Mon-
te, em selo Eldorado. Bastaria aliás sua
recriação de Bebê, composição de Her-
meto, com quem formou ao lado de
Airto e Théo o Quarteto Novo, há 15
anos. Outra recomendação incondlcio-
nal é para o vigoroso LP do sanfoneiro
Oswaldinho, Forró in Concert (Conti-
nental). Reduzindo a parte vocal ao
mínimo, ele inverteu o problema que
assola os discos de outro sanfoneiro,
Dominguinhos. Oswaldinho, filho de
Pedro Sertanejo, fez o que sabe melhor:
tocar. E tome forró. Até Forró com
Fritas, mais Coco do Improviso, que
tem entre os autores um tal José Gomes
Filho, que outro náo é senão Jackson do
Pandeiro. Tem ainda Forró em Aracaju,
de Pedro Sertanejo, Língua de Canive-
te, do próprio Oswaldinho, e mais a
Quinta de Beethoven, numa versão en-
diabrada. Algo fluente para quem rece-
beu do pai a primeira sanfoninha — de
quatro baixos — ainda aos sete meses. E
foi trocando de instrumento, na medida
em que crescia, ate chegar aos 120 bai-
xos. Gravou pela primeira vez aos oito
anos e hoje toca outros 10 instrumentos
além da sanfona.
e Com uma tiragem inicial de 7 mil
cópias, o disco Arca de Noé, com poe-mas de Vinicius de Moraes musicados
por parceiros — aliás seu último traba-
lho — sai em edição de luxo. Vem com
um caprichado encarte de Elifas An-
dreato em trabalho gráfico primoroso
que faz seu preço pular para entre Cr$
950 a Cr$ 1 mil. A edição infantil co-
mum, com dupla capa recortável do
mesmo Elifas, já está chegando a 200
mil cópias. Os participantes do disco, a
propósito, recebem na terça-feira, du-
rante a festa de Natal da Ariola, o disco
de ouro por essa excelente marca, prin-cipalmente na área deserta do disco
infantil. Outro que recebe disco de ouro
na mesma solenidade é Milton Nasci-
mento, pela obra-prima Sentinela.
e Outra recordista significativa é Ma"-
ria Bethânia: seu Talismã, segundo a
gravadora Polygram, vendeu 700 mil
exemplares em apenas 15 dias, resulta-
do Impressionante, considerada tam-
bém a crise atual do mercado. Diz a
cantora: "Espero que Talismã seja mais
do que foi Mel, mais popular ainda,
porque, de verdade, o meu coraçáo sen-
te assim mesmo, com simplicidade. E
acho que essa é a riqueza de meu disco."
e Enquanto o disco de John & Yoko
nào sai às lojas, a Odeon está na praçacom duas coletâneas, Beatles Rarities e
Beatles Ballads, recompilações de dois
dos muitos estilos contidos no repertó-
rio dos quatro fabulosos. Outra opção,
menos exigente é Country Beatles
(Pick/RGE), regravação de alguns êxi-
tos do quarteto em estilo country pelo
grupo americano Dollar Co. No repertó-
rio, Help, Hey Jude, A Hard Day's Night
etc.
• Também a cantora Marisa Gata
Mansa, descoberta de Joào Gilberto no
final da década de 50, estréia em disco
independente. Seu LP, gravado com
quinteto instrumental na boate Tecla-
do, tem uma seleção variada, mas privi-legia as músicas lentas, o forte de sua
voz macia e envolvente. No cardápio, a

bela e esquecida O amor é Chama, dos
irmãos Vale, Cadeira Vazia, de Lupicí-
nio Rodrigues, Gás Neon e Odalea, am-
bas de Gonzaguinha, e dois sambas
muito bem escolhidos, Alvorecer, de D
Ivone e Délcio Carvalho, e Perdão, de
Mauro Duarte, Mauricio Tapajós e Pau-
lo Pinheiro.

Vocês querem discos de Natal? De
réveillon? Enfim, há gosto — e necessi-
dade — para tudo. A Continental está
lançando com o retrato de um exemplar
de Moset & Chandon na capa um LP
orquestral para animar o baile do dia 31,
o baile caseiro, naturalmente. De um
lado uma seleção de hits de Glenn Mil-
ler (Moonlight Serenade à frente); de
outro, Ray Conniff (Love Is a Many
Splendored Thing em diante). Uma pe-
na trabalho de metais, palhetas e cozi-
nha tào eficientes, utilizado num sim-
pies cover sonoro, imitando produtos
padronizados.O pontual Luis Bordon preferiu náo
colocar este ano sua imutável harpa
paraguaia a serviço do Jingle Beils.
Atacado de súbito sentimento nativis-
ta, ou consciente da bolerância que as-
sola o país, preferiu sair de Paraguay 80,
com sua harpa. Quem sabe não enfia
nos hit parades brasileiros, de contra-
bando, algumas polcas, guarànias e
avançadas?

Em compensação ao som, no disco
Feliz Natal é possível passar uma noite
quase evangélica, acompanhado de si-
nos e coro da matriz da Glória do Largo
do Machado. Há desde o Canto de Na-
tal, música de Radamés Gnatalli, letra
do poeta Manuel Bandeira, até o inevi-
tável White Christmas, de Irving Berlin,
passando, obviamente, pelo Jesus Ale-
gria dos Homens, de Bach, com o orga-
nista Guilherme Schubert.

Filmes & Música. Além de Paul Si-
mon, que lançou a trilha de One-Trick
Pony, filme transformado em LP, tam-
bém o conjunto Queen apóia-se nas
telas para seu próximo lançamento. Na-
da menos do que a trilha sonora do
filme Flash Gordon. Finalmente, o herói
que antecipou as viagens espaciais e
muitos figurinos da moda contemporà-
nea, no traço arrojado de Alex Ray-
mond.

Por sua vez, o primeiro filme falado,
O Cantor de Jazz, de 1927, foi refeito
com o cantor de baladas Neil Diamond
no papel central, vivido, da primeiravez, por Al Johnson. Neil contracena
com Lucie Arnaz e o maestro Sir Lau-
rence Olivier. A trilha sonora que será
lançada aqui antes do filme traz 10
músicas do compositor, cinco em ines-
perada parceria com o francês Gilbert
Becaud.
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pio, acabam de sair às lojas — e
acotovelam-se nas prateleiras —
Roberto Carlos, Maria Bethânia,
Chico Buarque, Elis Regina, Marti-
nho da Vila, Benito Di Paula. O
resultado, por enquanto, tem sido
aquém do esperado para quase
todos.
• Por outro lado, essa significativa
vitória da Associação — uma longa
luta, empreendida juridicamente
pelo advogado Joào Carlos Muller
Chaves, presidente anterior da
ABPD — não deve afastar os ho-

mens da indústria de um importan-
te fator na diminuição das vendas:
o preço final do disco. Mesmo consi-
derando-se a desvalorização na
moeda, o LP nacional está mais
caro do que seu igual americano ou
inglês. O anúncio da produçáo ma-
ciça de nu-disks — LPs de apenas
oito faixas, como havia na década
de 50 — não deve ser a solução
única. Faz-se necessário reduzir o
custo do produto, em acordo com
as lojas, para o consumidor. O lan-
çamento da série Pirata, com o pre-

ço do disco marcado na capa. pro-
vou em 1972 ser inviável, com o
sacrifício absoluto de sua única co-
baia, o compositor Jorge Mautner.
Na época o LP custava CrS 15 e
nenhum lojista animou-se a adqui-
ri-lo, até mesmo por seu caráter
perecível num pais de inflaçào a

galope. Agora a CBS tenta o mes-
mo expediente com o duplo Massa-
feira, anunciando em selo na capa,"2 LPs pelo preço de 1, CrS 600".
Sofrerão Ednardo, Belchior, Patati-
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Carmélia Alves: efervescência do baião Jackson do Pandeiro: reinado do

Fafá de Belém segue impávida com
sua Crença, no Teatro da Galeria, até 1"
de fevereiro. Do Galeria, muda-se para o
Rio Palace, em permanência de 19 a 22.
Pausa para carnaval, descanso e uma
retomada a partir de São Paulo, em
abril, e daí para o Sul. No Canecão,
Simone guarda Natal, Ano Novo e as
vésperas desses feriados. Em compensa-
ção, nas terças-feiras que os precedem,
a próxima e a do dia 30, ela se apresenta
em horários especiais, às 22 horas. A
temporada, apesar do sucesso, termina
impreterivelmente dia 4 de janeiro. Fa-
çam fila.

Quem enfrenta com garbo as festas ê
Cauby Peixoto, em sua temporada no
Golden Room do Copacabana. Fica no
palco até 11 de janeiro.

Quanto a réveillons: além do progra-
mado para o Copacabana Palace, pro-
vavelmcnte o penúltimo, antes da im-
piedosa derrubada do hotel, haverá o
Jardins Suspensos de Iemanjá, sob o
comando de Nelson Motta e Joãozinho
Trinta, no Morro da Urca. Além da
maravilha de cenário, dom da naturc-
za, e da decoração do carnavalesco, 200
componentes da Escola Beija-Flor, en-
tre passistas, ritmistas, destaques, por-
ta-bandeiras e mestre-sala animam o
baile. No Canecão, o réveillon será in-
crementado por 15 das 60 mulatas de
Sargentelli. Garante a cervejaria que

EM CARTAZ
as referidas passistas, por seu trabalho
rebolativo, "receberão em dólares".

A noitada de Samba do Tereza Ra-
chel convida hoje o sambista Joel Tei-
xeira, acompanhado pelo grupo Fami-
lia, que costuma acompanhar Roberto
Ribeiro.

O Seis c Meia do João Caetano desta
semana é uma boa opção para os amua-
dos com os burocráticos festejos natali-
nos: no palco a efervescência nordesti-
na da rainha do baião, Carmélia Alves,
e o rei do coco, Jackson do Pandeiro. Na
boate Teclado, da Lagoa, a série Onze e
Meia (da noite, naturalmente) apresen-
ta Jorginho do Império.

Pela TV, uma guerra costumeira.
Gladiador exclusivo da Globo, o rei
Roberto Carlos tem seu especial televi-
sado a partir de 21hl0m de terça-feira.
Segundo o produtor, Ronaldo Bôscoli,
aos 39 anos Roberto "resolveu se abrir
mais para o público, falando de sua
vida, o relacionamento com os filhos
através de pequenos depoimentos, gra-
vados no camarim ou mesmo durante o
espetáculo, que serào inseridos entre os
números musicais".

A véspera do Natal, a partir das
21h30m da noite de 24, a TV Bandeiran-
tes contra-ataca com Calunga, a Voz do
Brasil, o show de maior duração apre-
sentado nos videos brasileiro. Durante
três horas e meia, desfilam, em tape
realizado na apresentação de 22 de no-

vembro no palco do estádio do Juven-
tus paulistano, alguns dos mais impor-
tantes artistas brasileiros. Entre ou-
tros, Chico Buarque, Joào do Vale, Joáo
Nogueira, Martinho da Vila, Adoniram
Barbosa, Paulinho da Viola, Moraes
Moreira, Clara Nunes, Edu Lobo, Ney
Matogrosso, MPB-4, Alceu Valença,
Djavan, Roberto Ribeiro, Francis Hime
etc.
• Evento tradicional dos natais belori-
zontinos, a série Fio da Navalha reúne
sempre os músicos mineiros formados
em torno de Milton Nascimento, o co-
nhecido Clube da Esquina. O Fio da
Navalha deste ano, no entanto (de 25 a
28 de dezembro no Palácio das Artes),
junta nomes nacionais, os mesmos ml-
neiros, agora famosos, como Beto Gue-
des. Lô Borges, Tavinho Moura, Toni-
nho Horta e o Grupo 14 Bis. A propósi-
to, já está pronto para lançamento a 12
de janeiro, o LP Os Borges, que revela a
dinastia completa da família musical
mineira que tem contribuído unida para
a MPB. O casal Salomão e Maricota
Borges, genitores da meninada — Ló,
Márcio, Solange, Marilton, Telo, Yé e
Nico — canta em dueto O Sapo. Milton
Nascimento sola Prós Meninos, Elis Re-
gína, Outro Cais, Toninho Horta, Da-
niel, Gonzaguinha. Carona, Naná Vas-
concellos, Em Familia, enfim, cada ami-
go dá sua canja numa composição do
clã, que não é o dos Borges, mas interfe-
re na música mineira com igual ímpeto.

va do Assaré. Fagner e novatos
como Lúcio Ricardo, Mona Gade-
lha, Chico Pio, com o inevitável
encalhe no depósito da gravadora.
Quanto tempo poderá durar nas
lojas o selo de CrS 600, - duplo
nesta inflação de três dígitos? Ou
as indústrias reduzem o preço dos
discos, em comum acordo com os
lojistas, ou parcela considerável
dos artistas brasileiros nâo terá on-
de gravar em 81.

CONTRAPONTO
EMBORA 

a reunião do conjunto
estivesse cada vez mais irrealizá-
vel. The Beatles, nào fosse a mor-

te de Lennon. poderiam estar juntos no
mercado, agora. Alem do Double Fanta-
sy, de Lennon Yoko. George Harrinson
está com seu novo LP chegando às lojas
americanas. O titulo é Somewhere in
England. A capa mostra uma foto de
George com o mapa da Inglaterra nos
cabelos, mostrandos que, ao contrario
de John. ele preferia a santa terrinha
natal. Algumas faixas: Tears of the
World, Save the World, Baltimore Crio-
Ie, Sad Singing e Flying Hour. de Harri-
son com um misterioso parceiro que *«
assina simplesmente Ralphs. Sena ou
tro dos Beatles?

Ringo Star também está com novo
LP pronto e Paul McCartney interrom-
peu as férias do grupo Wings para gra-var mais um. A morte do ex-parceiro
flagrou-o em pleno estüdio. Com o as-
sassinato de John. prevê-se uma super-
valorização desses lançamentos. Cum-
priu-se a nefasta profecia que podia ser
ouvida de trás para diante na última
faixa do LP Sgt Papper's a respeito da
morte de um beatle. As cassandras erra-
ram, no entanto, ao prever o desapareci-
mento de Paul.

A gravadora CID está lançando um
LP só de acompanhamentos, com o
título Você é o Cantor. Com o LP um
concurso: o melhor vocalista recebera
de prêmio uma viagem para o Rio ou. se
morar aqui, para Brasilia. Valem as fitas
chegadas na gravadora até 30 de de-
zembro.

O conjunto The Police trocou dezem-
bro por abril: só virá em 81.

Esta semana, a boate paulista Opus
2004 promoveu um minifestival de jazz
convidando um bom número dos prete-ridos nos certames promovidos no
Anhembi. Desde a Traditional Jazz
Band ao veterano Manfredo Fest Trio,
passando pela cantora Rosa Maria,
Moacyr Peixoto. Nelson Ayres Quinte-
to, Zimbo Trio e o excelente Grupo
D'alma. Ao todo 50 músicos ligados ao
gênero participaram desse jazz mec-
ting. concordando todos em receber ca-
chè idêntico, para possibilitar a amplia-
çào do evento nos próximos anos.

"El poder de Ia coinunicatividad",
foi a definição do jornal argentino La
Nacion para as apresentações de Gal
Costa no Teatros Coliseo de Buenos
Aires. Com o teatro lotado, o longevo
Gal Tropical cumpriu mais uma etapa,
de 9 a 13 de dezembro, em seu intermi-
nável périplo multinacional.
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Gal Costa no Teatro Coliseo
de Buenos Aires

COM NOEL E UM LP INDEPENDENTE,
O COISAS NOSSAS FAZ O SEU FIM DE ANO

Ciléa Gropillo

COM 

o show Em Revista,
no Teatro Ipanema, o con-
junto Coisas Nossas lan-
çou semana passada o seu

primeiro LP independente e encer-
,.rou um ano de intensa atividade
¦para o gnipo: apresentações nos

projetos Seis e Meia na Praça e'Pixinguinha. na Sala Funarte. no
Teatro Joáo Caetano e. dia 11. num

[grande show em Vila Isabel, pro-
movido pela Fundação Rio para

.comemorar o aniversário de Noel
Rosa. Se vivo, Noel completaria 70

. anos naquela date. Morto, recebeu
a homenagem do bairro que imor-
talizou, ao som da percussão de1 Bolào e Beto, da flauta e do sax de
Dazinho, do violão de Caola, do
piano de Luita e Zé Carlos, do cava-
quinho e do Bandolim de Henrique

,— o Coisas Nossas.
No disco, as músicas refletem a

preocupação do conjunto com pro-'blemas cia atualidade, tratados em
jletras irônicas e-nuicas O vtoionis-'.ta 

Caola. transfonnadu em porta-
voz do grupo, explica:

— Esse é um fator de uniào do
Coisas Nossas com os compositores

da antiga. Nossas músicas falam de
carestia, problemas nucleares, in-
flaçáo, o dia-a-dia sofrido e vivido
de cada um.

A paixão por Noel é também
coisa antiga. Começou com Caola e
Luita, irmãos, e se foi estendendo"pelos bares da vida", ganhando
seguidores, até virar conjunto —
um grupo de rapazes irreverentes e
bem-humorados e seus instru-
mentos:

Quando a gente começa a
brigar, e brigamos muito, tem que
ter um show do Noel para tudo
voltar às boas.

Mas nào foi fácil reunir sete mú-
sicos bons em torno de Noel. For-
mar o Coisas Nossas custou muito a
Caola e Luita:

Nós começamos cantando e
tocando na rua. Depois encontra-
mos o Bolão. Outros foram se che-
gando e o Coisas Nossas começou a
tomar forma. Tudo muito poracaso.

O ponto em comum, desde o
inicio, foi o carinho por Noel, a
vontade de divulgar seu trabalho,
de cada vez mais conhecer aspectos
de sua vida. Um fascínio que vem
da infância, se levarmos em consi-

deração a idade média do conjunto,
26 anos.

— Criança gosta muito de ouvir

Noel — afirma Luita. "Todo mundo
gosta. Sempre deu certo conosco.
Chegávamos num botequim, come-

O Coisas Nossas passa em revista um ano dc muitas atividades

cavamos a tocar Noel. e logo logo as
pessoas iam se aproximando. Os
coroas se amarravam."

O primeiro show sobre Noel veio
quase por acaso. Não tivesse Ismael
Silva rejeitado o cachê, as coisas
seriam um pouco diferentes para o
Coisas Nossas. Mas Ismael achou
pouco receber CrS 350, e em seu
lugar colocaram o Coisas Nossas
tocando e cantando:

Mais tarde — lembra Luita —
a gente se ajoelhava aos pés dele,
mas não tinha jeito. Ele náo per-
doava termos feito um show só
sobre Noel, vivermos atrás dele fa-
zendo perguntas sobre a vida de
Noel e não falar nunca de Ismael
Silva. Aprontava um vozeirão e di-
zia: "Vocês dizem que me adoram e
fazem um show sobre Noel? Ser o
próximo náo me interessa. Nào sou
mais o primeiro."

É. ele ficava zangado — co-
menta Caola. "Era um homem ele-
gante, bem vestido e vivia dizendo:"Eu sou história viva". No final
andava muito amargurado e acha-
va que estava relegado ao ostracis-
mo. Era um cara incrível. Capri-
chava no português e suas letras
eram irretocáveis.

Com Ismael, aprenderam a co-
nhecer mais um pouco Noel. Com

seus intrumentos. a divulgar Noel.
Com o tempo, a conviver com os
sucessos e os fracassos que fazem
parte da vida de qualquer músico:

Já passamos por casas cheias
e já pagamos CrS 8 ao ECAD por-
que apenas quatro pessoas foram
assistir ao show. É assim mesmo.

História do Carnaval Carioca, é
lembrado pela ausência de publico.
Sempre Livre, o Espetáculo Absor-
vente foi um sucesso. E o horário
não era dos melhores — meia-noite
no Teatro Opinião:

Tinha dia em que o povo
participava até enjoar. Quase três
horas de espetáculo sempre com
alguém como o Céu da Boca. Zizi
Possi, Macalé ou Oswaldo Monte-
negro dando canja. Esse foi muito
bem recebido. Só faltava ter de
expulsar o pessoal para podermos
ir para casa.

No show do Teatro Ipanema,
Noel foi novamente o ponto de
união, mas outros compositores fo-
ram lembrados, em especial Caola,
integrante do conjunto, que há ai-
gum tempo vem compondo suas
próprias músicas e agora tem opor-
tunidade de divulgar seu trabalho,
em espetáculo e em disco.
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sem entrada
Panelas com revestimento an-
tiaderente T-FAL: impede que
os alimentos grudem. De alu-
mínio polido, com tampas co-
loridas.
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Economize CrS 2.200,
Conjunto T-FAL Bis

com 7 peças
De CrS por
9.990. CrS

ou 15 mens.

Tolal
a prazo CrS

7.490,
« 904,

13.560,
sem entrada

Com revestimento antiaderente
T-FAL por dentro e por fora.
Acabamento nas cores: caramelo,
marfim, laranja e vermelho.

ABRA LOGO SUA
CONTACCS-GARTAO
DE CRÉDITO SEARS

Ele é grétísl

Vocâ compra
sem juros,

e tem 20 dias para
pagar após

a data da fatura,
ou paga em

mensalidades com juros.

Economize CrSllO, EeonomizeCrS 180, EconomizeCrSl60,
Frigideira T-FAL Omekteira T-FAL Leiteira T-FAL sem

de alumínio polido. com cabo de tampa. Cabo de
Sem tampa. ba<|uclite. baquelite. 1 litro.

De CrS 410,'por De Cr* 710, por De Cr$ 6 10, por

economize OS 180,
Forma para pudim
T-FAL de alumínio

polido.
De Cr§ 710, por

Cr$ 300, «530, «450, Cr$ 530,
SATISFAÇÃO GARANTIDA Ot
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears DIARIAMENTE ÜAS 9:00 ÀS 22.00 HORAS • SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS.

Praia de Botafogo, 400 - Tel.: 286-1522

José Carlos Oliveira
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MIOLO MOLE
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EMBEBIDA 

em chumaços de nuvem, a manhã
não raiou no horizonte. Pensava-se, ao con-
templá-la, um furúnculo supurando sob a
pressáo manual de um enfermeiro meticulo-
so. Os mais imaginosos sentiriam o cheiro do

éter na claridade fosca. Uma longa, uma lerda jornada
propícia a metáforas, mas enfadonha para os navegan-
tes prestes a zarpar, estava assim suspensa sobre o mar
quando o fusca parou diante do edificio Gaivota.

Tocaram a campainha. Abri a porta. O Comaridante
entrou sorridente. Eu me sentia bem, sem ressaca.
Adormecera algumas horas antes, brutalmente bêbado;
acordara alguns minutos antes, docemente embriagado.
Uma chuveirada me retemperou. Troquei o pijama pelo
uniforme de clochard: calça Lee mostarda, camisa so-
ciai com bainha fora da calça e mangas arregaçadas,
um boneé azul de comodoro. Quebrei o jejum nesta
ordem: uma talagada de uísque, dois copos de cerveja,
dois ovos quentes, uma xícara de café forte. O Coman-
dante conheceu Maria nesse instante: ela veio da cozi-
nha com a xicrinha na qual o Comandante tomaria um
cafezinho. O Comandante achou Maria muito jovem,
quase uma garotinha, e ela era de fato uma garotinha
de faces rosadas, lembrando vacas na ordenha, flores
silvestres, línguas cheias de kkk e yyy e www. Se
estivéssemos atrasados duas gerações, ela seria campo-
nesa em perfumados vales de feno e beterraba, nas
terras de nome Tcheco-Eslováquia. Mas estávamos em
1970, Leblon, e eu saboreava o cigarro delicioso entre
todos, queimado em cima do café da manhã. Eu estava
de miolo mole. Quem bebe, sabe: quando se acorda de
miolo mole, o mundo gira numa direção e a gente vai tia
direção inversa; a vida é um baile, a zonzeira nos
compele á euforia, e tanto faz como tanto fez: — a moral,
as leis, a pátria, o futuro, o destino, o dever, a saúde, o
perigo, o pecado, a virtude, a inocência, a culpa — tanto
faz, tanto fez, só se vive meia vez. Quem bebe, sabe.

O mar está um pouco agitado — disse o Coman-
dante. — Você enjoa?

Enjoar, eu? Só em terra firme. Mas como estou
sempre bêbado, há séculos meus pés nâo pisam terra
firme. Eu vivo a balouçar como os barquinhos nos mares
tempestuosos, meu Comandante!

Sabe que você tem uma qualidade que eu admiro
profundamente?

Qual é, Comandante?
A gente percebe que você nunca desejou ser

campeão em coisa nenhuma.
Você acaba de dizer alguma coisa parecida com

um poema português, meu Comandante! E eu lhe digo,
está certo; ê isso mesmo; o poeta é um fingidor... Ah, mas
esse é outro poema!

Ele passou ao sofá da sala — um estrado de madei-
ra, um caire, sobre o qual foram colocadas três almofa-
das azuis como assentos e três como espaldo — e
esperou que eu terminasse meus preparativos dando
uma mirada na "sala do escritor brasileiro". Náo viu
grande coisa: uma estante de quatro prateleiras de
tábuas superpostas entre tijolos, com livros enflleirados
nas quatro tábuas; na parede, um plano da cidade de
Paris vista à vol-d'oiseau; uma TV preto e branco no
momento enguiçada; outras pilhas de livros por toda
parte. Náo era pobre no sentido infeliz da palavra: era
rústico, era hipple, era o resultado da gradativa trans-
formação de Maria em andarilha da paz e do amor, que
iria terminar por levá-la a Arembepe e, a mim, por me
deixar outra vez soüeiro e outra vez compelido a ir
caçar mulher nos lugares onde se caçam mulheres: nas
praias, nos bares, nas festas, nunca nos lupanares.

De onde estava sentado, o Comandante via o estrei-
to e lúgubre corredor que conduzia aos dois quartos
contíguos e ao banheiro. Um dos quartos, ocupado por
mim e por Maria, estava vazio; dentro do outro, tranca-
dos, silenciosos, crispados, atemorizados ante o desco-
brimento de que certos antagonismos inconciliáveis
tendem a convergir, Elisa e Celso esperavam o fim
daquela indigesta comédia. O Comandante, ali na sala,
fazendo comentários sobre a beleza da minha terra ipois
passara recentemente algumas semanas em Vitória,
Deus sabe fazendo o quê), era a Marinha de Guerra, e a
Marinha de Guerra constituía uma porção do Estado
militarista que nos dominava. No quarto fechado, sem
coragem sequer para acender um cigarro, Celso era a
guerrilha urbana representada por um dos seus menos
temíveis, mas nem por isso menos vulnerável militante.
Era um dia propício a metáforas, a chuvaradas espar-
sas, a nuvens negras sobre o mar e a hipérboles de
duvidosa consistência, que nem esta: — Nunca dois
homens tão distantes em pensamento estiveram tào
próximos um do outro. — Próximos pela contigüidade e,
quem sabe, também pela mútua e invisível condescen-
dência, pois se o Comandante era um verdadeiro milico,
tendo assimilado a doutrina de um Brasil capenga,
adotada a partir de 1964 — um Brasil só com uma perna,
a direita, crente que poderia andar depois de extirpar
de seu corpo a perna esquerda; se o Comandante era
assim, Celso era de seu lado um guerrilheiro lançado á
ação certamente a contragosto e quase na mais comple-
ta ignorância do significado de sua atuação, além de
náo se deixar dominar pela psicose antimilitarista que
empolgava e deformava a inteligência de seus cama-
radas.

Quanto aos meus preparativos, resumiam-se em
encher uma sacola de couro com miniaturas de garrafas
de uísque, pois, desde que entrasse no submarino, eu
pretendia isolar-me de vez em quando, a qualquer
pretexto oú sem pretexto nenhum, afim de sorver todo o
conteúdo de cada garrafinha daquelas. O Comandante
me advertira que em hipótese alguma seria servida
bebida alcoólica no curso de nossa navegação.

Onde vamos encontrar o Êlcio e o Manuel? — Eie?
estarão à nossa espera na porta do Antonio's — infor-
mou o Comandante. Manuel, o espanhol católico, temen-
te ao Generalíssimo Franco, era taxidermista e primo
afastado do Florentino, um dos sócios do Antonio's.
Elcio era um boêmio alto e corpulento, filho de General,
sobrinho de General, contraparente de Almirantes, mas
que por temperamento ou rebeldia abraçara a carreira
da indisciplina e das noites intermináveis. O fusca do
Comandante os apanharia dali a pouco e seguiríamos
para as instalações da Marinha de profundidade — em
oposição à Marinha de superfície, formada esta pelos
navios que só andam por cima da água.

Dei por terminada a minha preparação. Beijei Ma-
ria. O Comandante lhe bateu continência. E fomos
embora. Lado a lado com o Comandante, atravessamos
a pracinha do edifício Gaivota, senti-me contente por
estar encaminhando as coisas sem maiores atribula-
çóes, seguindo a mais audaciosa vereda (mas era a
únicai encontradiça na trama espinhenta da atualida-
de. Algum dia, se viesse a tomar conhecimento de um
certo segredo que lhe foi contíguo por alguns minutos, o
Comandante decerto me perdoaria. Afinal de contas, eu
nào tinha Partido político. Só desejava que não tortu-
rassem o homem a quem dei guarida. E a garantia única
de que náo o torturariam era impedir que caísse nas
malhas dos torturadores. Eu náo tinha alternativa. 0
AI-5 era justamente um dispositivo legal concebido para
arrancar de máos bem-intencionadas aquele leque de
alternativas que resumem e definem uma situação poli-
tica verdadeiramente democrática.


