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Rio de Janeiro — Segunda-feira, 4 de maio de 1981

Preço: Cr$ 25,00
Imola, IWlta/Almir Vctgo

TEMPO
Rio — Parcialmente nublado a
nublado. Temperatura estável.
Ventos Este Norte fracos a moderodos. Mínima de 19.0 no Alto
do Boo Vista e Santa Tereso.
Máxima de 31.9 em Jacaré*
paguá.
O Solvomar informa que a
temperatura da água é de
22 graus fora o dentro da
barra. O mar está calmo
com correntes de Lette paro
Sul.
• Temperatura
referente as últímas 24 horas.
(Mapa» no página 14)
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Dias úteis CrS 25,00
Domingos Cr$ 30,00
Minas Gerais, São Paulo e
Espírito Santo
Dias úteis .'. Cr$ 30,00
Domingos Cr$ 35,00
RS, SC, PR, MS, MT, GO,
Cf. BA. SE, AL, PE
Dias úteis Cr$ 40,00
Domingos Cr$ 40,00
Outros Estados
• Territórios
Dias úteis Cr$ 50,00
Domingos Cr$ 50,00

510

ACHADOS E
PERDIDOS

CARTEIRA DE ESTAGIARIA— Da
Ordem dos Advogados do Brasil. Maria Eugenia de Macedo
Florido, inscrição n° E/ 22500.
Gratifica-se. Tel.: 222-5364.
FILME SUPER 8 — Foram esquecidos num taxi, na noite de 5o
feira, 6 filmes super-8. O taxi
foi do Jardim Botânico p/ a Rua
Barão de karaí, no Flamengo.
Gratifica-se a quem devolver.
Infs. tel. 246-1545 e 205-0518.

200

EMPREGOS

Piquet
e

é

DOMÉSTICOS

A AG. MERCÚRIO —
256-3405/ 235-3667.
Domésticas efetivas e
diaristas. Av. Copa,
534/ 301.
EMPREOADORA
A AGÍNCIA
CRtSELA — d regt°. Mt°. TrabaIHo, 5.000 d clientes atend. of.
babás, coz. f/ fogão triv., cop.,
arrumod. e domésticos (N. 6
Associoçôo nem gabinete) 6 loBalizado. 390-8940/ 3505179.
.A BABA — Precisa-se urgente.
Paga-se bem. Rua Otaviano
Hudson, 25/1101. Copocabana. Tel. 541-1259.
A IABÁ — Salário 15 mil mais
INPS. Rua Figueiredo MogoIhães, 219/1004. Copacabana.
A BABÁ — Salário 13 mil. Peço
exp. de 1 ano na função. Does.
e refs. R. Figueiredo MogoIhães, 219/ 1004 Copacabana.
AASSOC.ASSIST.SOCIAL — NÃO COBRA
TAXAS DA PATROAOf. as melhores domésticas do Rio d doe. e
ref., rig. sei. Atenção:
se a Sr° já se decepcionou d ag. ou gab. experi mente nosso sistema e não pague nada
por isso. Obs.: não é
ag. sistema americano.
Inédito no país. Inf. pelotei.: 220-7533. Aopção inteligente.
ACERTE AQUELA EMPREGADA — Babá, etc
Psicólogos selecionam sua empregada
através de testes psicológicos, entrevistas e
comprovação de referências. Gabinete de
Psicologia. A utilização
do método científico
possibilita visão aprofundada da candidata
proporcionando atendimento seguro à mulher
que estuda, trabalha e
a dona de casa, concretizando experiência
pioneira no Brasi
Aprov. 385 Secr. Saúde. Garantia, 6 meses.
255-8802 — 257-9784
236-3340. Não temos filial.
AGÊNCIA DOMÉSTICA
PROCAR—Of. cozinhairot babá copoiro (a) • ? /
Miviçal pl o mittar do
lar. Domo* prazo adaploção d termo poemantocia p/ quo V.S. não
fiquo um «6 d» •/ «mpr»goda. T. roforéncia ociim 4 ano*. Fichodo* •
itftftflciodoi in loco. Paca hoja tau (a) Sarviçal
237-0197 255-7744.
AOtNCIA S. SILVESTRE oferece
empregado» poro serviço» geróis d refs. garantia 6 meses.
Tel. 257-0594.
A MOÇA OUS0< HORA—
Cozinhando variado, pago 14.000. Faw serviço
2 «anhoroi. Folga dominOO. Av. Cq
583 ap. 806.
A UNIÃO ADVENTISTA
— Oferece domésticas
responsáveis, d refer.
idôneas, babás práticas
e enfermeiras, acompanhantes, cozinheiras, chofer, caseiro. Garantimos ficarem 6 meses. T. 255-8948, 2553688.

Tancredo

vice

apóia

Figueiredo

Fórmula-1

da

lei

O presidente nacional do PP,
Senador Tancredo Neves, garantiu que o Presidente Figueiredo
"o apoio incondicional de
tem
meu Partido para implantar a democracia plena e, também, para
adotar as medidas que ele considere oportunas — dentro da lei —
para debelar o terrorismo no
país". Disse que o PP se identifica
"na sua revolta, na
com a nação
sua indignação e no seu protesto"
diante dos atentados.

Piquet obteve sua segunda vitória em imola e viaja hoje-para a
Inglaterra, onde fará testes com o
Brabham Turbo em Silverstone, pois
pretende estrear o carro ainda nesta
temporada. O brasileiro acha cedo
falar no título mas acredita que, com
muita luta, possa chegar entre os
primeiros ao final da temporada.
A prova de ontem foi disputada
sob a chuva e, ao contrário do GP
do Brasil, Piquet escolheu os pneus
certos e disse ao final da corrida
que se a pista estivesse seca, ganharia com facilidade maior, por causa
dos desempenhos que seu carro, favorito também no GP da Bélgica,
dia 17, em Zolder, vem apresentando.

para

a

cumprir

Com muita segurança e ultrapassagens técnicas, Nélson Piquet
venceu o GP de San Marino, disputado em imola, assumindo a segunda
colocação no Mundial de Pilotos,
com 22 pontos, três de diferença para.
o argentino Carlos Reutemann que,
apesar de ficar em terceiro ontem, se
manteve na liderança da Competição.

Tancredo aconselhou Figueiredo a não se intimidar com
o terrorismo e prosseguir na
execução de seus compromissos
com a restauração da democracia. Para ele, o terror atinge a
autoridade do Presidente, que, na
medida em que se mostra impotente para esclarecer os atentados, vai-se tornando, pela omissão, conivente com eles. (Pág. 4)
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No desfile após a vitória, Nélson Piquet estoura o champanha
Sóo Roulo/Àriovaldo dos !

Gaúcho
com

recebe

Polícia

carnaval

Grêmio
210

vence

ao

campeão

. Milhares de pessoas compareceram ontem à noite ao Aeroporto Salgado Filho para saudar os
jogadores do Grêmio, recebidos
em Porto Alegre em meio a um
autêntico carnaval, pela vitória
de 1 a 0 conquistada horas antes
sobre ò São Paulo, no Estádio do
Morumbi, e que valeu ao clube
gaúcho o primeiro título de campeão nacional de sua história.
Coragem e técnica foram os
elementos básicos para o Grêmio
derrotar o São Paulo numa partida em que necessitava apenas do
empate. Com a defesa muito bem
estruturada e sempre auxiliada
por um meio-campo tranqüilo —
em que a habilidade de Paulo
Isidoro mais uma vez se fez presente — soube neutralizar o esperado ataque em massa do São
Paulo, durante a maior parte do
primeiro tempo.
No período final, parecia lógico o retraimento acentuado do
Grêmio, a fim de assegurar o empate. Mas justamente aí a sua
equipe tornou-se agressiva e partiu com firmeza para o ataque,
chegando à marcação do gol que
lhe garantiu a vitória, em bonita
jogada de Baltazar, aos 19 minutos: ele recebeu a bola atrasada
de cabeça por Renato Sá, amorteceu-a no peito e, de sem-pulo,
chutou no canto esquerdo do goleiro Valdir Peres.
O Grêmio já convidou o
uma
Flamengo
partida
para
amistosa, domingo, no Estádio
Olímpico, na festa da entrega
de faixas aos seus campeões.
Campal

vence

os

Sérgio
novos

da

e

Vítor9
Seleção

O técnico Telê Santana convocou ontem,
no Morumbi, os seguintes jogadores para a
excursão da Seleção Brasileira à Europa: golelros — Valdir Peres e Paulo Sérgio; laterais —
Edevaldo, Júnior e Ge túlio; zagueiros — Oscar, Luisinho e Edinho; apoladores — Ce rezo,
Vítor, Sócrates, Zico e Renato; pontas — Paulo
Isidoro, Éder e Zé Sérgio; e centroavantes —
Relnaldo e Serginho.
(Esporte», da página 15 a 22)

A COSNHBRA — Boo re». pl
fom. peq. Rogo 11 mil d òoc. e
roí Boi. Ribo.ro, 774/ 710 pl
entrwv
ACOZINHtSA-CrS 14 mil p/
Começar Refs 2 ano® mesma
coso. Forno e fogóo. Tratar Rua
Marquês de S. Vicenfe, 476. Tr
274-7822 a 274-7762.
A COZINHEIRA - E Arrumodairo precisa-se d referência*. Pogo-se muito bem. Tratar Av.
Vloira Souto. 230/402.

Exército

laudo

da

bomba

O Io Exército receberá hoje, da Secretaria de Segurança, os laudos dos peritos
e os relatórios dos policiais do Departamento Geral de Investigações Especiais
sobre o atentado de quinta-feira no Riocentro, onde a explosão de uma bomba
matou o sargento Guilherme Pereira do
Rosário e deixou gravemente ferido o
Capitão Wilson Luís Chaves Machado.
O Secretário Waldir Muniz esteve
reunido ontem com seus auxlllares diretos, mas os assuntos tratados não foram revelados. Ainda internado no CTI
do Hospital Miguel Couto, o Capitão
Wilson Machado passa bem e já está
falando, informou um dos médicos que
o operaram. Ontem ele recebeu a visita
de sua mulher e de sua mãe. (Página 5)

PP

lança

Olavo,
' ' :^5

if..

Miro,

Aluízio,

;.: -r -,...'
¦'
¦-•:
"Rv
i
;
'
'....:..
.
....
:
Paulo Isidoro escapa de três jogadores do São Paulo com um drible

Canet
e
Sinval
O PP lançou ontem, durante as
convenções que realizou em 19 Estados,
cinco candidatos aos Governos estaduais: Miro Teixeira (Rio de Janeiro),
Olavo Setúbal (São Paulo), AluMo
Alves (Rio Grande do Norte), Jayme
Canet Jr. (Paraná) e Sinval Guazzelli
(Rio Grande do Sul). No Rio, o Deputado Miro Teixeira foi eleito presidente
do PP fluminense.
A expectativa que havia entre
os convencionais do PP de Minas foi
frustrada pelo presidente nacional
do Partido, Senador Tancredo Neves,
que não permitiu o lançamento de seu
nome à sucessão do Governador Francelino Pereira, por considerar "extemporâneo". O ex-Governador de São
Paulo, Paulo Egydio, foi aclamado
candidato do PP ao Senado. (Página 2)
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Taça

de Ouro na Gávea
Campal, por Figuron em Varanda, venceu o Grande Prêmio Taça de Ouro, para
potros, levantando um prêmio no valor de
Cr$ 3 milhões. A Taça de Ouro, versão
potrancas, teve como ganhadora Valka, por
Waldmeister em Witchery, com um prêmio
de Cr$ 1 milhão 400 mil. O tempo de Campai para os 2 mil metros foi de 2m3/5,
muito próximo do recorde da distância.
P.

I

entrega

agíncia mineira —
T*m domfeHca* pl copa,
cozinha, babá* prático»
• Mpocialindat, anform«irai, govarnanta*,
chofof, coMiro*, «te. O
rtftr, chscodos. Domo*
prazo d* adaptação, garantimo* ficaram. T.:
236-1891, 236-9326.

Schmidt

a

palestinos
O Premier de Israel Menahem Begin
atacou violentamente a França e a Alemanha Ocidental por seu apoio à autonomia palestina, afirmando que
isto significaria o fim do Estado judeu.
Acusou o Chanceler Helmut Schmidt
de subestimar o passado nazista da
Alemanha e chegou a insinuar que ele
esteve indiretamente vinculado ao extermínio dos judeus.
Arábia Saudita e Kuwait cortaram
40% de sua ajuda financeira às forças
sírias no Líbano, alegando que há três
meses não são apresentados relatórios
sobre suas atividades. Cada um dos
dois países responde por 20% dos custos
de manutenção destas tropas. O líder
libanês Camille Chamoun exigiu a retirada total das forças sírias. (Página 8)

Á~ ioa~£mpkgadã
Goste
crionço (tom bobó) coz. limPoço
ref
e doe. flogo-M
piei.
12 mil. Barato Ribeiro, 774/
709
A BABÁ — Salário 13 mil Poço
exp. de 1 ano no função. Does.
e refs. R. Figueiredo MogoIhães, 219/ 1004 Copocabarw.
A BAiÁ — P/ 2 monino» preciso
d ref. e documentos pl trobolhar dt 8 às 13h. Rogo bem Tel.
294-5623 trator bojo.

A BABA P/ BEBÊ—Rogo
16.000,00 pI atender bób<d«4 fTWssi. Poço rofo ¦
rtncia. Av. Copacabana,
583 ap. 806.
A EMPREGADA — Durmo no
emprego, soibo cozinhar bem,
lavar no máquina, arrumar.
Tenho poisodeira e faxineiro.
Paço rerfs. Sal. B mil + INPS.
Folga ò comb. R. Condo òs
Bonfim, 5271 102.

entra
no

64°

de
fome
greve
O Deputado e militante do IRA, Robert Sands, entrou em coma no 64° dia de
greve de fome, depois de perder a visão e
ter o lado direito do corpo paralisado.
Sua mãe, Rosaleen, em lágrimas, fez apelo para que os irlandeses mantenham a
calma, ressaltando que Sands "ofereceu
sua vida pela melhoria de condições carcerárias e não para provocar mortes aqui
fora".
As forças de segurança foram mobilizadas para conter a escalada de violência prometida pelo IRA para após a morte
de Sands, enquanto continuam os choques entre policiais e grupos de jovens
católicos. O Papa João Paulo n pediu
"irmãos católicos
que o mundo reze pelos
e não católicos que vivem horas de tensão que poderão provocar atos incontroláveis de violência fratricida". (Página 9)
de

AOBI CATttl CBCTB MFOBMA
Diária 600 efetiva 2.500 melhor atend. p/ menor preço dei
anos de tradição
T. 285-Q2Ó4
Catete 347/ 545.
A DOMÉSTICA — Sol 12 mil.
Peço exp. I ano na função.
Doa. « r®H. Rguoimdo MoaoIhães 219/ 1004 Copocobano.
A DOMÉSTICA — Todo serviço, 3
pessoas, folgo domingo, maior
de 28 anoe. 8 mil. Tr. Tel.: 2949807.

AOfNCY SAN HtAMCSC. ofmce os melhores. Desde faxineiro
ao mordomo. S. Paulo D00
(011) 256-1994 B 257-4781.
A EMPREGADA — Salário 13
mil moi» INPS. Que cozinhe
bem. Rua Figueiredo MoçaIhões, 219/ 1004. Copocaba na.
ARRUMADEIRA — CrS
7.000,00, preciio-se com prática e referências. Rua Prudente
d> Morai», 1841 ap. 401. T
259-3371.

ARRUMAR i COKKAft — Em
casa de fino trato p/ casal e 2
crianças. Precisa-se de profissional d bastante prát. Folgo
15/ 15 dias. Refs. does. ótimo
o«J. Tel. 225-5247. R. Gol. Glicério, 183/ 301.
A EMPREGADA — Soibo cozinhor, alfabetizoção, d detos e
refs. Caso família. DoDorrne
emprego ou more perto.
9.500.00 e 13°. Tr R. dos Loronjeiros 275 Cob. 01 depois
das 9ht.

sobe
VW

até
1300

443

mil

Quem quiser ter um simples Volkswagen 1300 zero quilômetro terá que pagar
Cr$ 443 mil 178, porque os carros serão
reajustados a partir de hoje em percentuais que variam de 8% a 14%. Os aumentos da Volkswagen se manterão nessa
faixa, enquanto a General Motors informou que seus preços serão elevados de
8% a 12%, com efeito retroativo a 1° de
maio.
Com esses aumentos, os reajustes
acumulados pela indústria automobilistica este ano alcançarão o nível de 40%.
Segundo as fábricas, essas elevações
vão possibilitar a recuperação de parte
dos custos despendidos nos últimos meses com a elevação nos preços das matêrias-primas e da mão-de-obra. (Página 12)

— Pl criança de 1 ano,
corinhoeo com prático de enfermogom. Exijo referências pogo
10.000 Trator 234-3877
COPBStA ARRUMADEIRA - Cosal precisa d prática e refs. Sal.
9 mil. R Senodor Pedro Velho,
120 C. Velho. Tel.-. 225-7801
COffKA ARRUMADCKA - Foixa idode: 25 o 40 anoe Documento» e referências mínimas
I ano. Sol. 7 mil. Tel. 3997019. Estrodo do Gáveo, 43.

COSNHB8A — Poro trivial sirrv-^
pies que durmo no emprego
ordenodo Cr» 8.000,00 Tel.
259-1025 Leblon.
COZWHEWA - Forno e fogão,
pogo-se bem, refs. Trator tels:
286-5489 Humoito e 399-3597
(sábodo e domingo).
CASEIROS PARA O RIO — Ho
para cozinhar, lavar e etc. Be,
piscino, faxina, etc. Salário:
Cr$ 15.000.00. Telefone: 2662595

política e governo
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Reforma

Eleitoral
Tarcísio Holanda

Brasília — A comissão designada
pela direção nacional do PDS para esludar alterações na legislação eleitoral
reúne-se amanhã a fim de tomar conhecimento de volumosa correspondência
recebida dos diretórios regionais, de governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além de diretórios municipais.
Garante o secretário-geral do partido e relator da comissão que ainda não
existem decisões tomadas, mas apenas
tendências em favor da extensão da
sublegenda para os candidatos a governadores e a vinculação de votos, não
apenas para deputados estaduais e feder ais, coino a legislação já prevê, mas,
igualmente, para os candidatos a vereadores.
Assim, há duas tendências nítidas
em favor da sublegenda para todos os
cargos majoritários — de prefeitos a
senadores e governadores — e vinculacão de votos nas eleições proporcionais.
Èm relação á coligação partidária, é
notória a tendência do Governo e do
partido em favor de sua pura e simples
proibição, pelo menos nas eleições de
1982.
Por isso tudo verifica-se como o projeto político que o falecido Ministro Petrõnio Portella procurava executar já é
matéria vencida. Ao tempo do político
piauiense no Ministério da Justiça, o
Governo estava convencido de que o
pluripartidarismo inaugurado com a reforma partidária impunha que a sublegenda se limitasse ao nível municipal.
Tanto que o projeto de lei enviado
Palácio do Planalto ao Congresso
imitava a sublegenda para os candidaÍtelo
tos a prefeitos e vereadores. A dissidência da antiga Arena, hoje abrigada no
PP, aliou-se ao extinto MDB e conseguiu
suprimir da lei aprovada o dispositivo
que limitava aquele instituto ao âmbito
municipal.
Na sanção da lei de reforma partidária, o Presidente da República apôs
seu veto restabelecendo dispositivo legal que previa a sublegenda para os
candidatos a senadores e prefeitos. Agora, os governadores do Nordeste fortalecem a tendência da maioria pedessista
em favor da extensão daquele instituto
aos candidatos aos Governos dos Estados, contando com as simpatias dos
oposicionistas.
A comissão, em sua maioria, como,
de resto, o Governo, já verificou a inviabilidade de obter a aprovação de uma
lei estabelecendo o voto distrital, ainda
que numa fórmula mista, pelo menos
para as próximas eleições. A esmagadora maioria do próprio PDS resiste em
concordar com uma alteração eme poderá custar a sua eliminação da vida
pública.
Ainda se estuda, no âmbito da comissão, como do Governo, a possibilidade de negociar com o Congresso uma
fórmula de voto distrital misto apenas
para 1986. Mas, até essa hipótese é considerada muito difícil em razão da forte
oposição que o voto majoritário continua encontrando dentro do Partido govemamentál.
O presidente do PDS, Senador José
Sarney, assegura que o projeto de reforma eleitoral que seu Partido vier a aprovar será submetido ao exame dos Partidos oposicionistas para uma negociação, afastando, de plano, a hipótese de
uma proposição que tenha o único objetivo ae beneficiar o seu Partido, como se
acredita em amplos círculos do Congresso, prinçipalmente nas oposições.
O Governo já não conta com a esmagadora maioria da antiga Arena que
lhe dava condições para impor qualquer modelo de alteração legal que julgasse conveniente aos seus interesses.
Agora mesmo, o Partido governista não
tem condições de vencer uma obstrução
oposicionista que atulha as ordens do
aia da Câmara e do Senado.
A negociação entre o Governo e o
PDS e os Partidos de oposição em torno
de pontos discutidos da legislação eleitoral — como a sublegenda e o voto
vinculado nas eleições proporcionais —
torna-se muito difícil. O presidente do
PMDB, Sr Ulysses Guimarães, já admitiu a possibilidade desse entendimento
apenas a respeito da necessidade de
operacionalizar a eleição de 1982, em
face do exagerado numero de candidatos.
Se o Governo e oposições não chegaram ainda a um acordo em torno de
alterações no chamado Estatuto dos
Estrangeiros, embora a proposta apresentada pelo Ministro da Justiça tenha
sido mais do que razoável, mais difícil
será encontrar uma fórmula que concilie posições tão opostas em matéria tão
deficada quanto a eleitoral.
Entre os oposicionistas, é generalizada a convicção de que o grupo dominante deseja efetuar uma alteração na
lei apenas para beneficiar o seu Partido
e conservar o poder com um mínimo de
consentimento popular. O Deputado
Marcelo Cerquexra prevê que o Planalto
está formulando um pacote de modificações que garantam a seu Partido um
desempenho razoável em 1982.
Adesão
O Senador Luís Viana Filho, exPresidente do Senado, afirma que não
sabe quais as modificações que seu Partido pretende propor na legislação, mas,
de sua parte, aderiu entusias ticamente
d eliminação da obrigatoriedade do voto no Brasil.
O Senador baiano lembra que o voto
é facultativo em países mais adiantados, como os Estados Unidos e a
França.

PP

seus

lança

PR

tem

nomes

até

para sublégendas
Curitiba — O ex-GoverO Deputado federal Luís
nador Jaime Canet foi lan- Carlos Borges da Silveira
çado candidato do PP ao foi eleito presidente do DiGoverno do Paraná em retório Regional do PP
1982 e à Presidência da Re- que passa a ter na vicepública em 1984, durante a presidência o Deputado
convenção realizada on- estadual Joáo Elisio Fertem em Curitiba. A reu- raz de Campos; na 2'-vice
nião definiu ainda duas suEneas Fablegendas, caso venham a oria;ex-Deputado
na primeira-secretaria
ser adotadas para a subdivisão estadual: o ex-Pre- o Deputado estadual Edilfeito de Londrina, Dalton son Alencar Barbosa; e na
Paranaguá, e o ex-Depu- secretaria-geral o exDeputado Aníbal Khury.
tado Eneas Faria.

candidatos
0 PP fez das convenções regionais
que realizou ontem em 19 Estados e no
Território de Rondônia comícios de lançamento das candidaturas dos nomes
mais fortes que tem para disputar os
Governos do Rio de Janeiro, Sto Paulo,
Rio Grande do Norte, Paraná e Rio
Grande do Sul.
Ao discursar para os convencionais
do PP fluminense, que o indicaram presidente regional do Partido, o Deputado
Miro Teixeira prometeu que, eleito sucessor do Governador Chagas Freitas.

OI
CORRCIOt
|WW EMPRESA BRASILEIRA OE CORREIOS E TEIEGRAFOS
V<K
.r O S
CONCORRÊNCIA N? 002/GSG/81
AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional de Brasília, através de sua Comissio Permanente de Licitação de Serviços, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar-se, que fará realizar a Concorrência n? 002/GSÇ/81, para transporte de
malas.
DATA: 12 de junho de 1981
HORA: 14:00 horas
LOCAL: Edifício Nordeste, 39 andar, Quadra 04, Lotes 26/27, Setor Comercial Sul - Brasíiia-DF
O Edital referente aos serviços poderá ser retirado pelos interessados, sem ônus de qualquer natureza, no local
acima, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
horas, onde poderão ser obtidos outros esclarecimentos.
Brasíiia-DF., 22 de abril de 1981.
CLÁUDIO NARD1
PRESIDENTE DA CPLS.

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência Centro do Rio d» Janeiro
CGC 00 000 000/0047-74
NOVO TELEFONE PABX
DAS SEÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Comunicamos que, a partir do dia 02/05/81, a Gerência
Adjunta e seções de Comércio Exterior da Agência Centro-Rio,
localizadas na Avenida Marechal Floriano n° 114, passarão a
atender pelo telefone
276-4114
A Gerência
(P

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO I Ex — í« RM
1a CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR
ALISTAMENTO MILITAR
TODO BRASILEIRO DEVERA ALISTAR-SE PARA O SERVIÇO MILITAR
NOS 6 (SEIS) PRIMEIROS MESES DO ANO EM OUE COMPLETAR 18
(DEZOITO) ANOS DE IDADE. SE VOLUNTÁRIO. A PARTIR DOS 16
(DEZESSEISI ANOS DE IDADE
COMO PROCEDER
1° — Procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) que funciona na sede da
Regiào Administrativa de seu bairro
2a — Prazo de apresentação Entre 02 de janeiro e 30 de |unho de
1981
3° — Documentação necessária:
a) — Certidão de nascimento ou prova equivalente:
b) — 2 (duas) fotos 3 * 4. de frente descoberto
4o — Receber GRATUITAMENTE o Certificado de Alistamento Militar
(CAMI
DEVEM AINDA ALISTAR-SE
A) — Brasileiros natos nascidos anteriormente ao ano de' 1963 e que
ainda nào o tenham feito
BI — Brasileiros naturalizados ou brasileiros por opcào que nào se
alistaram dentro do orazo fixado por lei. 30 (trinta) dias a contar da
data em que receberam o Certificado de Naturalização ou da
assinatura do termo de'opção.
QUEM SE ALISTAR FORA DO PRAZO LEGAL (02 jan a 30 Jun 81)
A) — Pagará rpulta prevista no art. 176 do Regulamento da.
•
Serviço Militar.
B) — Essa multa ô recolhida mediante Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) ao Banco do Brasil S/A
C) — Nenhum dinheiro deve ser entregue nas Juntas de Serviço
Militar
"SERVIÇO MILITAR - A SEGURANÇA 00 BRASIL
EM NOSSAS MÃOS"

Governador

irá "à praça pública pedir a volta da
eleiçfco direta de Presidente da República."
Em Sio Paulo, o ex-Presldente Olavo
Setúbal foi lançado candidato ao Govemo e o ex-Governador Paulo Egydio
para o Senado. O ex-Governador do
Paraná, Jayme Canet, foi aclamado candidato à reeleição em 1982 e candidato a
Presidente, em 1984.
No Rio Grande. do Norte, o exGovernador Alofsio Alves foi apresen-

Miro

Em discurso que reconheceu ser de
candidato, o Deputado Miro Teixeira
prometeu ontem aos convencionais do
PP fluminense que, depois de eleito, em
1982, Governador do Rio de Janeiro, "ir
à praça pública pedir a volta da eleição
direta para Presidente da República.
RS insiste na
Afirmou ainda o secretário-geral do
PP no encerramento
da reunião acredicandidatura Guazelli
tar que "até 1982 já teremos alcançado a
Nacional Constituinte e tePorto Alegre — Após que o 1 ançãvãTTãnSia ãlü— Assembléia
remos expulsado da vida pública esses
destinar a primeira parte ao Governo do Estado.
torturadores, aos quais está destinado o
Mais tarde, em entrevisdos trabalhos à crise propior dos julgamentos — o julgamento da
vocada pela renúncia do ta, ao assinalar que o PP é
História."
presidente provisório do o primeiro Partido a lançar
Partido, João Dentice — e em convenção um nome ã
Terceiro dia
conseguir superá-la ele- sucessão gaúcha, o Sr SinRealizada no plenário da Assembléia
gendo o ex-dirigente presi- vai Guazelli, disse que, emLegislativa, a convenção marcou o terdente de honra — a con- bora disposto a lutar pela
ceiro dia de eventos que o PP vem provenção do PP gaúcho ele- sua candidatura, não fará
movendo no Rio desde a festa do 1° de
geu o ex-Governador Sin- dela obstáculo a uma
Maio, realizada na quadra da escola de
vai Guazelli presidente re- eventual composição do
samba da Mangueira. Votaram 143 delegional ao mesmo tempo PP com outros Partidos.
gados, elegendo a chapa única de 45
membros do Diretório Regional encabeçada pelo Deputado Miro Teixeira.
PB sugere pesquisa
Além dos 25 representantes dos D iretórios Zonais do Rio, o Colégio Eleitoral
era composto de 17 deputados federais,
de opinião pública
46 deputados estaduais e delegados de
Joáo Pessoa — O ex- do, mas revelou a alguns con62 municípios. Apenas o Município de
Governador João Agripino do- venclonais que o parlamentar
São Gonçalo nào enviou representante,
minou, ontem, a convenção do é seu"Sécandidato, e acrescendevido a uma divergência entre facções
PP. Após afirmar que a coliga- tou:
essa pesquisa que esdo PP local.
Os trabalhos foram abertos às 9h pelo
ção das oposições na Paraiba tou propondo me apontar cosó depende do PMDB, propôs mo o preferido, renuncio em
„ presidente da comissão executiva provisória regional, Deputado Márcio Maceque se faça uma pesquisa de favor de Maiiz. Quero mesmo
opinião pública, para que o disputar um mandato de dedo, num clima de festa marcado pela
eleitorado escolha quem deve putado federal."
presença de bandas de música, baterias
A convenção do PP foi a
ser o candidato à sucessão do
e faixas saudando o PP e a candidatura
mais movimentada que os
Governador Tarcísio Burity.
do Deputado Miro Teixeira para GoverO Sr João Agripino não men- Partidos políticos já realizanador. Às 9h45m, o secretário da mesa,
cionou em seu discurso a can- ram. Aproximadamente 115
Deputado Jorge Leite, anunciou, sob
didatura do Deputado Antõ- delegados de municípios do inaplausos, que fora atingido o quorum
nio Mariz ao Governo do Esta- terior vieram a João Pessoa.
mínimo de 20% de compareclmento.
A votação terminou às 15h20m, a
partir de quando deputados e dirigentes
RN apresenta
do Partido se revezaram na tribuna em
pronunciamentos que terminavam semAluízio Alves
pre com o lançamento da candidatura
Miro Teixeira.
Natal — O PP e o PMDB ram delegados de 124 municiRecebido com confetes, serpentinas e
fizeram ontem suas conven- pios e anunciou-se que em
papel picado, o Deputado Miro Teixeira
çóes regionais à mesma hora. mais 60 dias o Partido estará
chegou às 16hl0m. Cumprimentou os
O PP na Assembléia Legislatl- estruturado nos 150 municiintegrantes da mesa e dirigiu-se à tribuva e o PMDB na Câmara Muni- pios do Estado. O Deputado
na. Depois de historiar o surgimento do
cipal. Ambos trocaram visitas federal Henrique Alves foi eleiPP, afirmou no discurso
que seu Partido
e anunciaram que to presidente do Diretório Rede
cortesia
"a alavanca
"as oposições vão marchar gional, e seu
que nos
propõe-se a ser
pai, o excomo
e
tem
à
democracia"
conduzirá
NorGrande
do
Rio
Governador Alulslo Alves, foi
"um novo pacto social, que reúna o
Juntas, no
meta
te e no país".
apresentado como o candidato
pequeno e médio empresário brasileiro,
Na convenção do PP nãó- do PP ao Governo do Estado
o trabalhador, o estudante e a mulher".
houve surpresas. Comparece- em 1982.
O Deputado Miro Teixeira afirmou
ainda que o PP está preparado para

a

já

fala

como

tado aos convencionais como o candidato do PP ao Governo estadual. Após
gestões que culminaram com a escolha
do Sr Joáo Dentice para presidente de
honra do PP gaúcho, pondo Rm à crise
na seção do Rio Grande do Sul, o exGovernador Slnval Guazzelli foi eleito
presidente regional do Partido e lançado à sucessão do Governador Amaral de
Souza. Para decepção dos convencionais do PP mineiro, o Senador Tancredo
Neves considerou "extemporâneo" o
lançamento de seu nome.

eleito
Luit

Miro discursou da tribuna do Palácio Tiraderiiès
vencer a eleição de governador no Rio de
Janeiro
e em outros Estados. Assinalou
que "o grande problema enfrentado pelo
país é a falta de uma ordem jurídica, que
nos foi tomada por Governos que não
nasceram do povo e pelo povo jamais
chegariam ao Poder".
— Vivemos realmente uma abertura
— acrescentou — que não é uma benesse, mas conquista de todos os setores da
sociedade. A sociedade, agora, está pressionando os politicos para que assumam
sua representação, com bomba ou sem
bomba.
Executiva
Encerrada a convenção, os membros
do Diretório Regional se reuniram e elegeram a Comissão Executiva Regional,
que tem a seguinte composição: Deputado Miro Teixeira (presidente), Deputado Márcio Macedo (1o vice-presidente),
Ecil Batista (2o vice), Deputado Cláudio
Moaclr (secretário-geral), Deputado Leônidas Sampaio (Io secretário), Deputado
Jorge Leite (tesoureiro) e Deputado Gilberto Rodriguez (líder da bancada).
O respeito
"Respeito todos os adversários, mas
vou vencê-los, porque o PP é um Partido

lmbatível no Estado do Rio de Janeiro",
assegurou o Deputado Miro Teixeira,
reconhecendo, porém, que "a divisão das
oposições reduzirá a margem da vitória
que alcançaremos."
Depois de lembrar que "o PP foi o
de união das oposlpioneiro na proposta "essa
é, hoje, uma
çòes", admitiu que
tese superada pelo quadro pluri parti dário que se consolida e pelos casulsmos
que o Governo prepara para impedir a
coligação entre os Partidos oposiclonistas".
Para o Deputado Miro Teixeira, as
oposições, ao se
dividirem em diferentes
agremiações, "acabaram fazendo justamente o jogo do Governo". Ainda assim,
ele considera certa a derrota do PDS na.
disputa pelos Governos do Rio de Janelro,
Minas, São Paulo e Pernambuco.
"Esses
Estados representam, juntos,
75% do Produto Interno Bruto e quem
governá-los terá o controle do pais."
O Deputado Miro Teixeira acha que a
realidade impõe que cada Partido de
Oposição busque seu espaço próprio
Junto ao eleitorado. "Não acredito que as
leis casuistlcas que o Governo está preparando permitam a coligação das oposiçôes. Basta lembrar que a reforma partidária foi feita para evitar a repetição de
eleições plebiscltárias, que ocorriam no
tempo do bipartidartsmo."

Paulistas
Sétubal
preferem
Sào Paulo — As candidaturas do
S6o RauWArfOtfoldo doa Santos Governador Paulo Egydio, ao dlscurex-Prefeito Olavo Setúbal, ao Goversar, em resposta aos sucessivos lançano do Estado,.e do ex-Govemador
mentos de sua candidatura ao SenaPaulo Egydlo Martins, ao Senado, fodo, feitos pelos oradores que o anteceram lançadas ontem, sob Intensos
deram e pelas faixas e cartazes coloaplausos, pelos sete oradores que falacados no local.
ram na Convenção Regional que o PP
Durante a convenção, as mulheres
de São Paulo realizou na Câmara Mudos Srs Olavo Setúbal, Dona Dal*y
nicipal da Capital. Dezenas de faixas
Prado Setúbal; e do ex-Govemador
e cartazes colocados no plenário, na
Paulo Egydlo, Dona T.lia Byington
parte externa e na rua em frente à
Egydio Martins, assinaram fichas de
Câmara, reafirmaram essas candidafiliação ao PP. O plenário cantou e
turas.
uma banda tocou o "parabéns a voVamos vencer as eleições de 82
cê", em homenagem ao Sr Paulo Egyem vários Estados e vamos ser a força
dlo, que no último dia 2 completou 53
I
decisiva no colégio eleitoral em 1984.
anos.
O próximo Presidente será um civil
O ex-Prefeito Olavo Setúbal assudo nosso Partido, e pode ser tanto o
mlu a sua candidatura afirmandoSenador Tancredo Neves, quanto o
:"Vou trabalhar para que meu nome
então Governador de Sâo Paulo, Olacresça, de forma a tomar esse lançavo Setúbal, ou o ex-Governador Paumento inexorável e para que ele adlo Egydio — assinalou o Deputado
qulra peso suficiente para levar o PP
Herbert Levy (PP-SP), ao discursar na
ao Governo do Estado. Daqui, hoje,
convenção.
começamos a grande campanha que
O presidente regional do PMDB de
levará o nosso Partido a assumir os
São Paulo, ex-Deputado Mário Covas,
Governos de Sáo Paulo e da Repúblicompareceu à convenção e o exca, para realizar o grande destino paGovernador Paulo Egydlo aproveitou
ra o qual essa nação nasceu".
a sua presença para prestar uma hoCerca de 300 convencionais elegemenagem "aos membros do ex-MDB,
ram ontem o diretório estadual do
Olavo
Setúbal
hoje PMDB, pela resistência que
PP, constituído por 45 membros que,
mantiveram nos Instantes em que a
no final da tarde, elegeram o Sr Olavo
Revolução de 64 se desviou de seus
Setúbal, presidente regional do Partilegítimos caminhos".
contrário, serei um simples soldado
do; o Deputado Caio Pompeu de ToleDeclaro que sou candidato ao ao lado de vocês, oferecendo essa vado, secretário-geral; o Deputado JlerSenado por São Paulo, pelo PP, se ga para uma composição honrosa,
bert Levy, primeiro vice-presidente; e
isso viabilizar a candidatura de Olavo uma coligação com outros Partidos
o professor Cláudio Lembo, teaouSetúbal ao Governo do Estado. Do de Oposição — disse ainda o exrelro.
evita lançamento
Tancredo
—
Mo HraiiimWWnld—m Soblno ções de 1882. "Depois que a legislação
Com um plenáBelo Horizonte
rio de mais de 350 representantes de
eleitoral estiver definida, e conhecidiretórios municipais, desejosos em
dos realmente os postulados que vão
ver o nome do Senador Tancredo Nereger as próximas eleições, estará o
ves candidato ao Governo de Minas, o
Partido em condições de pensar em
Partido Popular realizou, ontem, a
nomes para a sucessão estadual e
sua Convenção Regional que reconprovavelmente para a sucessão presiduziu o Deputado Hélio Garcia, ã
denclal de 1984."
presidência da Comissão Executiva.
O ex-Governador Mngnihfip« pinDurante toda a sessão, o Senador
to, presidente de honra do PP, enviou
Tancredo Neves, que chegou á Assmensagem aos convencionais, lida pesembléla Legislativa de Minas às 10
lo secretário-geral do Partido, em Mihoras, procurou desestimular os connas, Deputado Genêslo Bemardino.
vencionais a lançar seu nome para o
Na mensagem, o ex-Govemador de
Governo de Minas. Em entrevista, o
Minas disse: "Fico solidário com as
nacional
do
PP
considerou
presidente
deliberações da convenção que será
extemporânea a manifestação dos
Tancredo Neves, presidida pelo meu velho amigo e
convencionais quanto ã colocação de
companheiro Hello Garcia."
seu nome como candidato ao GoverO Deputado Dalton Canabrava, lino de Minas. "O que é certo e nunca
primeiro transformá-lo em uma força der do Partido na Assembléia Legislame canso de repetir, ê que não sou e
política com personalidade reconhe- tiva de Minas, apresentou requerinem pretendo ser candidato ao Gocida pelo TSE e só então Iniciarmos a mento no qual os convencionais convemo de Estado."
ação partidária propriamente dita."
gratulam com o ex-Govemador MaSegundo o Senador Tancredo NeAcredita que a extemporaneldade galhães Pinto e formulam um voto
ves, o Partido não está nem mesmo
das candidaturas se toma mais evi- pelo seu pronto restabelecimento e
façam lançaorganizado, para que se"Nós
dente quando não se conhece sequer retomo às atividades partidárias e
devemos os postulados que vão reger as elei- parlamentares.
mentos de candidatos.
Thales preside
em Pernambuco
Recife — O Partido Popular formou
43 diretórios em Pernambuco, sendo 34
no interior do Estado e nove na Capital,
cumprindo assim a meta a que se propôs
— constituir diretórios em municípios
chaves e depois Irradiar sua atuação, de
maneira a cobrir os 164 municípios de
Pernambuco.
O presidente da Comissão Executiva
do PP, Deputado Thales Ramalho, esclareceu que a estrutura Inicial de seu
Partido permitirá que o PP forme diretórios em todo o Estado, num prazo relaüvãmente curto.
.

linhares desiste
da reeleição
Florianópolis — O PP em Santa Catarina elegeu ontem o ex-Deputado estadual Teimo de Arruda Ramos para a
presidência da executiva estadual e o
Deputado estadual Algemlro Manique
Barreto para a secretaria-geral.
O Deputado federal João Linhares,
que até a última hora Insistia na sua
reeleição, abdicou da pretensão em favor
do 8r Teimo de Arruda Ramos, acatando solicitação neste sentido feita pelo
Senador EvelMo Viera.

Santos discursa
para os baiano»
Salvador — O ex-Govemador Roberto Santos foi eleito, ontem, presidente
regional do Partido Popular, com os
votos dos 118 delegados dos Diretórios
Municipais que participaram da Convenção Estadual. Cerca de 800 filiados
estiveram na convenção do PP, que conseguiu organizar-se em 149 dos 336 municipios da Bahia.
O Sr Roberto Santos discursou no
encerramento da Convenção, na presença de representantes de outros Partido*
de oposiçào, afirmando que a convenção
do PP "reflete o crescimento da Oposlção na Bahia e o franco declínio do
PDS",
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Senador
Maluf

acha

propõe
fiscalização
Brasilia — A Mesa Diretora
do Senado receberá esta semana do Senador Itamar Franco
(PMDB-MG), 3o Secretário,
uma lista das empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações que não
prestam contas ao TCU. Ele
proporá uma mudança na legislaçáo para evitar isto. Calcula-se que cerca de 70 empresas estejam fugindo ao controle.
Essa comunicação fara parte
do relato do Sr Itamar Franco
sobre os entendimentos com o
Tribunal de Contas da União
para acompanhamento conjunto da execução da proposta
orçamentária. Ele sugerirá,
também, que os Ministérios sejam obrigados a detalhar suas
dotações orçamentárias para
que os programas sejam apreciados.
DESCASO
Nos contatos, mantidos por
autorização da Mesa do Senado, o Sr Itamar Franco chegou
à convicção de que é muito
talho o sistema de fiscalização
e que o TCU está limitado em
sua atuação por vários dispositivos legais. Além do convênio
sobre exame do Orçamento,
pretende sugerir à Mesa que se
faça um levantamento da legislaçáo existente para verificar o que pode ser corrigido de
imediato.
O ideal seria a regulamentaçáo do Art. 45 da Constituição,
que prevê a fiscalização dos
atos do Executivo, administração direta e indireta, pelo Congresso. Estas é uma das prerrogktivas essenciais do Legislativo que náo vem sendo exercida. A regulamentação tem sido defendida, entre outros, pelo Senador Jarbas Passarinho
(PDS-PA), presidente do Senado, e pelo Deputado Célio Borja iPDS-RJ), mas ainda não
foram removidas as resistèncias do Governo.
No Governo do ex-Presidente Ernesto Geisel, o Congresso
aprovou uma reformulação na
legislação existente para impedir a fiscalização das empresas em que a União, Estados
ou municípios tivessem menos
de 50% do capital. O Sr Itamar
Franco considera isto um erro
e proporá o sistema antigoA sugestão que levará à Mesa do Senado é que toda e
qualquer aplicaçáo de recurso
público, se pela administração
direta ou indireta, e até pela
concessão de empréstimos
com intervenção, tenha de ser
fiscalizada pelo TCU e, consequentemente. pelo Congresso.
Não compreende, por exempio, as dificuldades existentes
para o encaminhamento das
contas da Italpu. A Justiflcativa de que é uma empresa binacional não o convence.
No contato mantido com o
Ministro Luciano Brandão,
presidente do TCU, na última
quinta-feira, o 3o Secretário do
Senado verificou ser necessário que o Congresso tome codos programas go" nhecimento
vernamentais e das dotações
que lhe são destinadas.

Brizola
que

devia

Jânio

estar
aposentado
—
O Governador de São Paulo, Paulo
Brasília
Salim Maluf, em entrevista publicada ontem pelo
Correio Braziliense, disse que o Sr Jânio Quadros
"deveria estar aposentado". Refuta as Insinuações de
corrupção que lhe são feitas
pelo ex-Presidente da
República e argumenta: "Minhas declarações de renda e de bens são públicas, nos últimos 20 anos."
"Outros candidatos, na época das eleições — diz
ele — terão de exibir as suas declarações de renda e de
origem de seus bens, inclusive nos últimos 20 anos.
Vamos, na ocasião, fazer o confronto." O Sr Maluf vai
mais além, lançando "um repto para que alguém
prove o contrário (que ele não é honesto) e faça um
ataque pessoal, pondo de lado sua imunidade parlamentar que será processado".
O Governador de Sâo Paulo, na entrevista exclusiva, garantiu: "Fui o mais atuante e o mais digno
presidente que a Caixa Econômica teve; Prefeito que
Sâo Paulo teve, Secretário de Transportes que o
Estado teve e, nestes dois primeiros anos, fui o mais
atuante Governador. Pode ter alguém que tenha tido
dignidade igual a minha, ninguém melhor do que a
minha. Náo vamos fazer confrontos nem aceitar provocações."
Na entrevista, o Sr Maluf evita citar o nome do Sr
Jânio Quadros, embora nas perguntas, várias vezes, o
ex-Presidente tenha sido mencionado. Foi lembrado
ao Governador de São Paulo, por exemplo, que o "Sr
Jânio Quadros se elegeu a vida toda.à base de uma
bandeira de anticorrupçâo, que agora ele volta a
acenar, não só ele, como boa parte de seus inimigos.
Então, fala-se: Maluf é corrupto; Maluf compra; Maluf
não sei o qué. O que o Sr tem a dizer a essa gente, a
esses inimigos desse tipo?"
Nesta parte, o Sr Maluf fez então o seu repto,
argumentando que as suas declarações de renda e de
bens são públicas há 20 anos, estando, inclusive,
publicados no Diário Oficial. E fez, ainda, uma observação, numa alusáo ao Sr Jânio Quadros: "Se os
políticos são outros e não estão, quem sabe, adequados aos novos tempos, deveriam estar aposentados."
Mesa

da

fechar

Câmara

escritório
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Io Caderno

decide
de

representação no Rio
Brasilia — A Mesa da Câmara deverá aprovar nesta
semana o fechamento de sua representação no Rio de Janeiro, que tem 26 funcionários e custa mensalmente pouco mais
de Cr$ 3 milhões. No Senado, a Mesa Diretora náo sabe se os
funcionários são 98 ou 103 e ainda não decidiu o que fazer,
mas vai adotar providências.
O levantamento realizado pela Mesa da Câmara comprovou que no último dia 20, espremido entre domingo e o feriado
de 21, cerca de 30% dos funcionários deixaram de comparecer
ao serviço. O diretor-geral recebeu ordens de cortar o ponto e
avisar que não haverá mais contemplações.
Assessoria
De acordo com orientação do Presidente da Câmara,
Deputado Nelson Marchezan (PDS-RS). está sendo feito um
levantamento do trabalho realizado pelas assessorias. As
primeiras informações são desagradáveis. Há assessor que
passa um mês sem fazer qualquer trabalho. Alguns náo
aparecem diariamente. Estudos solicitados pelos deputados
são feitos apressadamente.
Amanhã, na reunião que manterá com os lideres, o Sr
Nelson Marchezan exporá as providências iniciais adotadas
pela Mesa para dar maior assistência aos deputados. Já
começou a ser feita uma análise sobre as deficiências do
serviço médico, que deverá passar a ocupar um amplo espaço
no anexo 3. Há uma comissão examinando como pode ser
feita a agilização da biblioteca — a maior de Brasília — mas
que tem apresentado falhas.

OposiçÕes

Emenda

reúnem

bancadas
divide

compor

quer

com o PMDB
Porto Alegre — Em pronunciamentos feitos, no fim de semana, no interior do Estado, o
Sr Leonel Brizola abriu, publicamente, negociações com o
PMDB, com vistas a uma
eventual coligação eleitoral,
em 82, lembrando que um dos
pressupostos a definir é o da
recondução do Sr Paulo Brossard ao Senado, que uma vez
desejada pelo PMDB, será
apoiada pelo PDT, desde que
os peemedebistas abram mão
da candidatura ao Governo do
Estado.
"A questão da reeleição do
Senador Paulo Brossard ê problema do PMDB. Ele que resolva. Se entender que precisa
reconduzir o Senador, seremos
receptivos em examinar nosso
apoio, mas neste caso a candidatura a Governador, para
efeito de uma aliança das oposições, tem de ser indicada pelo PDT. Isto é como dois e dois
são quatro." Advertiu, todavia, que a referência a uma
possível aliança com o PMDB
não devia ser interpretada como receio de competir com
candidatos próprios, "porque
a luta, para nós, ê o nosso
clima".
Doutel critica
cacoete do PMDB
Florianópolis — O vicepresidente nacional do PDT,
Sr Doutel de Andrade, acusou
ontem o PMDB de ainda náo
ter se libertado dos "cacoetes
do bipartidarismo". Ele criticou o fato de o PMDB lançar
candidatos em todos os níveis
em diversos Estados, sem fazer
qualquer consulta aos demais
Partidos de oposição. Isso —
segundo disse — é um sério
complicador para a pretendida unidade das oposiçóes.
Segundo o Sr Doutel de Andrade, náo se pode falar em
aliança partidária quando o
PMDB no Rio Grande do Sul e
no Rio de Janeiro lança respectivamente os Srs Pedro Simon e Saturnino Braga para
governadores. Diante desses
fatos — asseverou — o que se
pode esperar dos demais Partidos de oposição? Que corram
obsequiosos a oferecer as costas para carregar o andor peemedebista?

O

discutir
para
Brasília — As bancadas do PP e do
PMDB no Senado reúnem-se conjuntamente nesta semana para decidir se
continuam ou não a obstrução da Ordem do Dia, iniciada a 27 de março. O
PP está decidido a mantê-la, ainda que
sozinho. No PMDB, há quem esteja favorável à sua suspensão.
A maioria dos Senadores oposicionistas está convencida de que a demora
do Governo em definir as modificações
na legislação eleitoral é porque as reformas visarão beneficiar o PDS. Entre os
casuismos prevêem a proibição de coligações e a vinculação de votos.
Alemanha
Apesar das declarações cautelosas
de que a decisão somente pode ser adotada pela bancada, há uma disposição
entre os Senadores de suspender a obstrução para aprovar a viagem do Presidente João Figueiredo à Alemanha no
inicio da segunda quinzena deste mês.
A licença seria votada em sessáo extraordinária para náo influir na Ordem
do Dia. O mesmo comportamento será
adotado em relação à viagem à Argentina.
No PMDB, alguns senadores estão
convencidos de que a obstrução acabará prejudicando a imagem das oposições. O Sr Orestes Quércia (PMDB-SP)
defendeu o fim da obstrução na quartafeira última, na reunião da bancada do
PMDB, porque havia muita reaçáo de
vários prefeitos. Derrotado, procurou na
quinta-feira o Senador Tancredo Neves
(MG), presidente do PP, para solicitar
seu apoio. O Sr Tancredo Neves recusou.
Arquivo-18/5/77

a

obstrução

Na reunião da bancada do PMDB só
não foi decidido o término da obstrução
porque houve uma reação veemente dos
Senadores Teotônio Vilela (AL), Itamar
Franco (MG) e Agenor Maria (RN). Eles
lembraram que, inclusive, a decisão fora
adotada em reunião conjunta com o PP.
Permanece
O líder do Partido Popular, Senador
Evelásio Vieira (SC), comunicou a vários senadores do PMDB que o PP está
disposto a manter a obstrução mesmo
que sozinho. Acha que a tática vem
dando resultados porque o Governo está sendo obrigado a apressar o processo
de reformulação eleitoral. Não podem
as oposiçóes, por outro lado, ser conduzidas pela liderança do Governo.
O Senador Affonso Camargo (PPPR), um dos articuladores da obstruçáo, contesta o argumento do Sr Orestes Quércia. O responsável pela paralisação da Ordem do Dia do Senado é a
bancada do Governo que tem 36 senadores, ou seja, a maioria. São 67 os
senadores. O Governo náo aprova os
projetos da Ordem do Dia (a maioria é
de empréstimos aos Estados e municípios) porque não coloca em plenário a
sua bancada.
Na reunião conjunta das bancadas
do PP e do PMDB haverá uma análise
dos casuismos eleitorais que serão adotados pelo Governo. A convicção geral é
de que dois princípios estão acertados:
não serão permitidas coligações e haverá vinculação de Votos para os cargos
majoritários. A obstrução no Senado
começou a 27 de março, com o objetivo
de forçar a aprovação do projeto do
Senador Humberto Lucena (PMDB-PB)
que define as coligações.
Arquivo—30/B/78

Partido
Brasília — Nesta semana, o
PMDB devera deõnir sua posição diante da disposição do
PDS, de elaborar nova proposta de emenda constitucional,
restabelecendo prerrogativas
do Poder Legislativo. Há dias
o Partido indicou comissão especial para estudar a matéria,
mas o orgáo ainda náo foi instalado.
A iniciativa foi do lider do
PMDB na Câmara. Deputado
Odacir Klein (RSt, com o
apoio do presidente e do líder
da bancada no Senado, Srs
Ulvsses Guimarães e Marcos
Freire. Entre os deputados, porêm, ganha corpo a tese de que
assunto, embora importante,
"não
é prioritário, no momento".
O presidente do Partido e o
lider Odacir Klein estão cientes de que ha um movimento
na bancada da Câmara, com o
objetivo de fazer com que nenhuma proposta seja elaborada. de responsabilidade do
enPMDB. Mesmo assim, eles"deve
tendem que o Partido
fixar sua posição a respeito".
Os Deputados Marcelo Cerqueira (RJ). Pimenta da Veiga
(MG). João Gilberto (RS), Tarcisio Delgado (MG), entre outros. são de opinião de que o
exame das prerroreinicio do
gativas "tem a finalidade de
procrastinar, na área do Governo, o exame da reforma
eleitoral, e, também, do debate
da crise sócio-econõmica.
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obstrução
contra
Quércia,

Evilásio, pela obstrução

REAÇÕES
O Deputado João Gilberto
recusou a indicação da liderança, feita ao presidente do
Partido, para integrar a comissão especial criada para preparar proposta de emenda constitucional sobre prerrogativas.
O Sr Pimenta da Veiga náo
recusou, mas pretende defender, na primeira reunião, a tese
de que o PMDB não pode colaborar. direta ou indiretamente, com o retardamento da reforma eleitoral.
Outro convidado. Deputado
Epitácio Cafeteira (PMDBMA), disse que não aceitará
Alegando
integrar a comissão. "ampla
e
ser autor de uma
eficaz proposta de emenda
constitucional" sobre a matéria, ele considera uma "desconsideração" o Partido pretender preparar outra emenda.
O Deputado Cafeteira já havia conseguido, quinta-feira,
mais de 150 assinaturas dl
deputados — o mínimo é 123 —
para reapresentar sua proposta-arquivada no ano passado.

melhor
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4 — POLÍTICA E GOVERNO

Io Caderno

Tancredo espera que terror não
••»•

Chanceler da Venezuela
chega hoje para preparar
visita de Herrera Campins
Brasília — Em melo ao quadro de crises na
vizinhança, agravado pelo acirramento das relações
entre a Argentina e o Chile, que ocorre pouco depois
de uma difícil pacificação das tropas do Peru e do
Equador na região de fronteira, a visita do Chanceler
venezuelano Zambrano Velasco a Brasília ganhou
agora um significado especial: é uma das raras manlfestações de boa convivência entre países importantes do continente.
Zambrano desembarca hoje em Brasília para
cumprir um programa oficial padronizado, no qual a
essência se resume às duas reuniões de trabalho com
o Chanceler Saraiva Guerreiro, no Itamarati, e, eventualmente, à conversa que terá com o Presidente
João Figueiredo no Palácio do Planalto. Isso porque
um dos itens centrais da sua missão no Brasil é
preparar a futura visita do Presidente Luis Herrera
Campins.
AGENDA
O Ministro da Venezuela
tem uma agenda de conversações com seu colega brasileiro
tão variada quanto sáo os problemas da região. Os assuntos
a serem discutidos com o
Chanceler Guerreiro vào desde a necessidade de revitalização do Pacto Amazônico, tão
abalado quando a Pacto Andino pelos conflitos armados entre forças do Peru e do Equador, até questões mais restritas de interesse bilateral, a
exemplo da redução substanciai dos contratos atribuídos
ao consórcio Brasven, formado
por empresas de engenharia
brasileiras nas obras de ampliação da gigantesca barragem de Guri, em beneficio de
firmas dos Estados Unidos.
Originalmente, o contrato da
Brasven era de 1,3 bilhão de
dólares, o maior da história
venezuelana.
Para esclarecer esse assunto, Zambrano Velasco traz na
sua delegação o representante
da Corporação Venezuelana
de Guyana, engenheiro Andres Sucre, e o presidente da
Adelca — a empresa responsavel por Guri — Francisco
Aguirre Verre. Eles têm contatos regulares com dirigentes
da Camargo Correia, que seria
a principal prejudicada nas
perdas de contratos em Guri,
mas que já se compôs dentro
do novo esquema de obras
aberto à maior participação
norte-americana.
Dessa visita do Chanceler
Zambrano Velasco náo são esperados acordos sobre fornecimento de petróleo, área em
que só nos últimos três anos a
Venezuela teve posição mais
aberta em relaçáo ao Brasil.
Tradicionalmente, a produção
venezuelana é consumida por
inteiro pelos Estados Unidos,
restando uma pequena margem de disponibilidade para
socorrer a carência da Petrobrás. A despeito disso, o Ministro das Relações Exteriores do
Governo Herrera Campins
traz a Brasília o peso da sua
Influência dentro da OPEP e
informações preciosas sobre as

CsSP

possíveis reações dos demais
Integrantes do cartel às pressoes da Arábia Saudita em favor de uma redução do preço
do petróleo no mercadoiliternacional.
Assim como no caso do Pacto Amazônico, onde o Brasil
tem a responsabilidade de promotor, o Ministro venezuelano
traz a Brasília as preocupações do Governo de Caracas
quanto ao futuro do Sistema
Econômico Laüno-Americano
(SELA), criado numa inlciaüva conjunta com o México, e
cujo funcionamento está potenclalmente ameaçado pelas
divergências entre os países-'
membros.
Zambrano e Guerreiro vão
conversar demoradamente sobre a participação do Brasil e
da Venezuela na conferência
de cúpula do México, programada para outubro, que fará
uma avaliação do futuro do
diálogo Norte-Sul, bem como
passará em revista problemas
regionais como o de El Salvador, os desdobramentos dos
atritos entre Argentina e Chile
e as garantias de uma paz duredoma na fronteira entre Peru e Equador.
A boa convivência entre
Brasil e Venezuela, algo a ser
consolidado nessas visitas de
Ministros e Presidentes, tem
uma história relativamente
breve, contada a partir de um
"degelo" que se seguiu a uma
visita surpresa do exChanceler Azeredo da Silveira
a Caracas, no regresso da sua
participação numa assembléia-geral da ONU. Dai sucederam-se as visitas do Presidente Carlos Andres Perez a
Brasília e, mais recentemente,
a do Presidente Joáo Figuelredo a Caracas. O Brasil empenha-se atualmente em asfaltar
a rodovia que liga seu territõrio, através de Santa Elena do
Uairem, e por Manaus—¦
Caracarai—Boa Vista, à Venezuela, Indo até Caracas. Esse
pode ser outro dos assuntos
cobertos nos dois encontros de
Brasília.

Companhia
Energética de
Sào Paulo

Companhia aberta - CGC 60.S33.603/0001-78

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Senhores Acionistas que as
Assembléias Gerais, Ordinária e Extraordinária, realizadas
em 30 de abril p. findo, entre outros assuntos,
deliberaram sobre as seguintes matérias:

\ Assembléia Geral Ordinária
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"a barra está leve"
Ã filha do Major Dias Dourado acha que a

Presidente acha que
U
a barra está pesada"
Brasília — O Presidente João Figueiredo
reconheceu ontem as dificuldades que vem
enfrentando na chefia do Governo, ao comentar, em rápido diálogo público com um jomallsta, no Jóquei Clube de Brasília, que "a barra
está pesada". Não houve qualquer referência
objetiva aos problemas que estão preocupando
o Presidente da República.
Hoje, na reunião diária das 9h com os chamados Ministros da Casa, o Presidente João
Figueiredo deverá fazer uma avaliação de todos
os ângulos relacionados com o atentado ocorrido na noite de quinta-feira, no Rio. Ontem, o
porta-voz do Planalto, Sr Carlos Átila, disse
pelo terceiro dia consecutivo que não unha
nada a informar sobre este assunto, que está
sob exame num inquérito específico.

Mostras de cansaço
De óculos escuros, protegendo visíveis olheiras, e tendo a companhia de um único assessor
— o Coronel Paiva Chaves, chefe de sua Assessoria Especial — o Presidente Joào Figueiredo
chegou ás llh40m ao Jóquei Clube de Brasília,
para assistir a uma prova turflstlca que leva o
seu nome e que é realizada pela segunda vez. Os
Jornalistas foram logo avisados de que seria
inútil tentar uma conversa.
O Presidente ocupou seu lugar na Tribuna
de Honra, ladeado por amigos pessoais e pelo
presidente do Jóquei, Sr Mário Trigo, antigo
dentista da Seleção Brasileira de futebol. Com
uma animada conversa sobre cavalos e sobre os
tempos de casema, que se prolongou até as
I2hl0m, quando teve Início a prova, a fislonomia do Presidente foi-se descontraindo até que
um grande número de crianças se aproximou
para pedir autógrafos.
Proclamado o resultado da prova, em que
quatro animais criados na Granja do Torto —
Uno, Quarta, Damask e Gauderio — foram
declarados os primeiros lugares, o Presidente
desceu as escadas e pôde, na rala, trocar algumas frases rápidas com os tratadores e os
montadores. Mesmo estando à. vontade, ele
evitou dar seqüência às brincadeiras dos Jornalistas, que tentavam um meio de Iniciar informalmente uma entrevista. "O Sr fez barba,
cabelo e bigode" — disse um deles, sem obter
resposta do Presidente, que apenas sorriu.

j Distribuição de dividendo de 6,1867% às ações
I ordinárias e 5% às ações preferenciais, sendo que o
i início do pagamento será informado oportunamente aos
Srs. Acionistas.
Aumento de Capital
- Por incorporação de Reservas no valor de
CrS 38.579.976.830,43, sem a emissão de ações,
modificando a expressão monetária do capital de
CrS 75.647.013.393,00para CrS 114.226.990.223,43.
II - Por incorporação de adiantamento ou créditos de
acionistas, com base no artigo 2? da lei 5875 de
11/05/73 e nos artigos 3? e 4? do Decreto-lei
n? 1497, de 20/12/76, no valor de
CrS 5.727.562.047,99, elevando o capital de

Depois de ser fotografado ao lado dos quatro
animais da Granja do Torto, o Presidente,
novamente na Tribuna de Honra, tomou nos
braços a filha de seu ajudante de ordens, Major
Dias Dourado, que é o proprietário do cavalo
Uno, vencedor da prova. Ele perguntou à garota se a barra estava leve, e ela respondeu
afirmativamente. De longe, ouvindo o diálogo,
um Jornalista interveio, perguntando em voz
alta:
Nós podemos escrever Isso, Presidente?
Se eu disse vocês podem escrever.
Mas o Sr concorda que a barra está leve?
Nào. Para mim está pesada.
Embora o Presidente não tenha dado sinais
aparentes de Irritação com as perguntas, desse
momento até o Instante em que deixou o Jóquei Clube ele náo esteve exposto à possibilidade de conversas com repórteres. Quando deixou o local, num Opala de chapa particular,
tendo no mesmo banco a companhia do empresário paulista Jorge Gazale, ele fez um comenno carro.
tário sobre os cavalos ao entrar
Um repórter perguntou: "E para nos da
imprensa, Presidente, sobra um templnho?"
Vocês ficam com a noticia da vitória dos
meus cavalos.
Só ficamos nisso?
No momento é só.

" Mediei comemora v
as bodas de ouro
O Presidente Joào Figueiredo irá hoJe ao Rio de Janeiro, para ass^tlr à
missa pelas Bodas de Ouro do exPresidente Emílio Garrastazu Mediei, de
quem foi chefe do Gabinete Militar. Hoje
à noite retomará a Brasília.
Além da missa, que será oficiada na
capela de São Pedro d'Alcântara, na
Universidade do Rio de Janeiro, o Presidente da República participará do coquetel em homenagem ao casal Mediei,
no Iate Clube. O Presidente deixará Brasília às 16hl5m e embarca de volta às
21h45m.

Aureliano pede lei específica
dlados
nação como um todo

O Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves, sugeriu ontem, em Belo Horizonte, que as lideranças políticas do país, em
consonância com os setores competentes da
área Jurídica, estudem convenientemente a
necessidade de uma legislação contra o terrorismo.
Ele lamentou e condenou a explosão da
bomba no Riocentro e se recusou a comentar
as causas do recrudesclmento da açào terrorista no pais. O Vice-Presidente da República
acredita que os últimos atentados nao iráo
prejudicar a abertura política, porque a "nacão aspira à consolidação de um processo
político democrático".
Segundo o Vice-Presidente todos esses
atentados, evidentemente, devem ser repu-

CrS 119.954.552.271,42 para
CrS 120.324.684.439,33.

As condições para o exercício do direito de
subscrição para este aumento são as seguintes:
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O Deputado Marcelo Cerqueira (PMDBRJ) propôs ontem a constituição de uma
Frente Nacional Contra o Terrorismo, "para
que a perplexidade, a indignidade e a apreensão da sociedade seja canalizada através de
um órgão que possa, inclusive, procurar o
próprio Presidente da República para dar-lhe
o apoio necessário à elucidação desses atentados".
O parlamentar fluminense pretende que a
Frente seja formada não só por representantes dos Partidos de Oposição, mas também
por membros do Governo, por integrantes
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ESTADO MAIOR
OAS FORÇAS ARMADAS
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

Nota: Os certificados advindos das ações subscritas
serão emitidos com direitos a partir do
dividendo do 1? semestre de 1981, não sendo
chamado cupom para esta subscrição
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Observações:
Atendimento
- Sala de Acionistas da CESR, em São Paulo,
na Avenida Paulista, 2086, no horário das 12:30
às 16:00 horas;
II ¦ Todas as agências do Banco do Estado de
São Paulo S/A-BANESPA.
Atenção: O atendimento às Instituições Financeiras
sediadas no Município de São Paulo e às
Prefeituras será feito, Gow««Trjo
exclusivamente, pelo PimioMoaut
Setor de Títulos e Ações da CESP.
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OBJETO: Fornecimento • instalação de eletro-domésticos
paraoiPNR/EMFA
DATA: a.Até 19/mai/81, _t 10:00 horas, para recebimento, pela CPH/EMFA, da documentação de
habilitação das firmas.
b)19/Mai/81, às 1100 horas, para recebimento
• abertura das propostas. O recebimento destas,
pela CPL/EMFA, ficará condicionada à prévia
habilitação das firmas interessadas.
LOCAL: 0 Edital complato encontra-se à disposição dos
interessados no Edif Ício-Seds do EMFA, bloco
"Q", 4P andar, sala 409-A, Esplanada
dos Ministérios, a partir das 1600 horas de 30/Abr/81.

i

Nosso time também vai receber
sua Declaração de Renda.
Na hora de entregar sua Declaração de Renda, passe a
está
treinado, é eficiente na área e atende rápido.
quem
Para maior facilidade e segurança, autorize a sua agência
Bradesco a debitar em conta as parcelas do Imposto de Renda.
Entre as mais de mil duzentas e cinqüenta agências
Bradesco, tem uma sempre perto de sua empresa.
E só talar com a Moça.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NP 019/81-CPL/EMFA
(PO nP 1237/81-CPL/EMFA)

1) Percentual
A subscrição pelos Srs. Acionistas será no
percentual de 0,30856% sobre as atualmente
possuídas.
21 Prazo de Subscrição
O prazo para o exercício do direito de preferência
será o compreendido entre 04 de maio e 04 de
junho p. futuro, inclusive, com a total integralização
em dinheiro no ato da subscrição, no valor de
CrS 1,51 por ação.

das classes empresariais, religiosos e sindicalistas.
O Sr Marcelo Cerqueira acredita na exlstência de dois setores atuando dentro do
Governo: "O primeiro, é o que formula esta
política de abertura; e o segundo ê o que
deseja levar o Presidente para a direita, com a
conseqüente diminuição ou perda da autoridade do Chefe do Governo". O Deputado nào
tem dúvidas de que, com esses atentados, "as
vitimas somos nós, mas o alvo é ele", o
Presidente da República.
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e pela
pela
sociedade de um modo geral".
— Eu nâo quero me antecipar a formular
nenhuma idéia porque, mesmo diante de fatos apurados e Juízo de valores, o Julgamento
é difícil. Eu nâo quero antecipar julgamento.
Quero lamentar profundamente e esperar,
naturalmente, que as autoridades apurem
estes fatos, para que a nação, conhecendo os
autores desses atentados, os repudie, os puna
e a sociedade brasileira possa naturalmente
encontrar sempre o rumo seguro da sua vida
democrática, através do fortalecimento da
vida partidária. Através de seu fortalecimento, exercitamos cada vez mais nossa capacldade de dirimir as dificuldades, superamos
controvérsias através do diálogo, porque essa
é a essência da vida democrática.

Cerqueira propõe frente nacional

CrS 114.226.990.223,43 para

CrS 119.954.552.271,42, com a emissão de
3.793.087.449 ações preferenciais.
III ¦ Por subscrição particular nos termos do parágrafo
2? do artigo 171, da lei 6404/76, no valor de
CrS 370.132.167,91 com a emissão de 245.120.641
ações preferenciais, sem valor nominal, cujo capital,
a ser homologado em AGE que se realizará após o
exercício do direito de preferência, passará de

CPI do terror
O presidente nacional do PP acha que
depois do atentado no Riocentro a Comissào Mista de senadores e deputados que
apuram os atentados terroristas "e,no país
interterá que redobrar suas atividades
pretando o sentimento e o comportamento
do Congresso, exigir do Governo providências mais enérgicas, prontas e imediatas,
para a total elucidação das ocorrências."
O Sr crê que uma bomba explodiu
dentro do Governo, como disse o Ministro
Abi-Ackel?
Todas as bombas que explodem nesse país, explodem em cima do Governo.
Nâo é possível que o Governo, com o
aparelhamento repressivo e os Lnstrumentos de investigação que conta, nào tenha
conseguido até agora apontar os responsaveis pelas bombas que explodiram em
Minas, na OAB, na ABI, na Câmara Municipal do Rio e no Riocentro.
Disse que o PP não tem a preocupação
de tirar uma posição nacional quanto aos
atentados. "O PP é parte da nação e se
Identifica com a nação em sua revolta, na
sua Indignação e no seu protesto contra
esse tipo de política A CPI do terror tem
agora um desafio. Ela è realmente um
instrumento de pensamento e dos sentimentos do Congresso, para que fique bem
patenteado que desta vez o Governo não
pode transigir mais com os inimigos da
pátria e da democracia.
Para ver consolidado o programa de
restauração da democracia do Presidente
Figueiredo, o PP daria o seu apoio?
—- Nào é de hoje. Logo depois do famoso
e retumbante discurso de Uberlândia, a
direção nacional do PP, por unanimidade,
deu seu apoio incondicional à ação do
Presidente Figueiredo, nào apenas para
prosseguir o seu compromisso de implantar no Brasil uma democracia plena, mas
também, para todas as medidas que a seu
critério fossem consideradas oportunas
para debelar o terrorismo no Brasil.
Apoiaria qualquer medida que o Presidente pretenda tomar para acabar com o
v
terrorismo?
Qualquer medida, desde que tomada
dentro da lei. Nós estamos dentro do regime democrático, da supremacia da lei, e
tudo quanto o Governo venha a adotar
dentro da lei para conter e reprimir o
terrorismo tem o apoio do PP.
O presidente nacional do PP salientou
do Riocentro, como nos
que no atentado
anteriores, "todas as características apontadas, são de atentados típicos de direita,
porque se repetem de maneira muito uniforme, não apenas no Brasil, mas em todo
o mundo". Acredita que, do mesmo modo
que o Governo combate o terror de esquerda, ele terá agora condições de acabar com
o terror de direita: "sem traumas".

O Senador Tancredo Neves disse que o
atentado no Rlocentro não pode ficar Im"O Governo tem a obrigação moral
pune.
de esclarecer em detalhes e pormenorizadamente todas as ocorrências a nação". A
vida nacional ficou profundamente traumatizada com esses últimos acontecimentos e, como eu tive oportunidade de declarar à Imprensa, a bomba é o último estertor da reação. Ela foi batida nas umas e
esta sendo batida com o crescimento cada
vez mais veemente da consciência demoerótica da nação."
O Sr acha que através desta bomba,
o Governo poderá chegar a outros atentados? — indagou uma repórter.
Bem, eu nào tenho experiência policiai para chegar a uma conclusão desta
natureza, mas acho que, no caso do Riocentro, é de uma tal crueldade e de uma
maneira tão contundente para a senslbllldade democrática da nação, que não é
possível que o Governo desta vez não
evide todos os esforços para esclarecer
pormenorizadamente as ocorrências.
O Senador Tancredo Neves acredita
que, nào só a Lei de Segurança Nacional,
como o Código Penal e outras leis especlflcas "dão ao Governo todos os lnstrumentos para que ele debele, de uma vez por
todas, o terrorismo de direita, como fez
com o terrorismo de esquerda".
Garantiu que o PP continuará protestando "com a maior veemência contra
essas manifestações de violência, cujo objeüvo é muito claro: Impedir a consolidação da ordem democrática neste pais e a
realização das eleições diretas em 1982".
Essas bombas não intimidam. Pelo contrario, elas servem de estímulo para que os
autênticos democratas do Brasil conünuem na sua luta para ver o povo reintegrado na plenitude de seus direitos e de

de Renda
Jurídica.
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liberdade democráticas — frisou o Senador.

Obrigação moral
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Belo Horizonte — O presidente nacional do PP, Senador Tancredo Neves, aconselhou o Presidente Figueiredo a náo se
deixar intimidar com os atentados e prosseguir na execução de seus compromissos
para a restauração da ordem democrática
do Brasil.
Disse que sempre entendeu que o alvo
irm_«i atingido com as manifestações de
violência é a autoridade do Presidente da
República que, na medida em que se mostra impotente para esclarecer esses atentados, vai se tomando, pela omissão, conlvente com os mesmos. Ele salientou que o
problema do Brasil com o terror nào é de
legislação, mas sim de desaparelhamento
dos órgãos policiais e assegurou o apoio do
PP a todas as medidas, dentro da lei, que o
Presidente venha a adotar no combate ao
terrorismo.
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Brasflia.DF, 28 da abril de 1981
JUVENAL ÁLVARO DA SILVA - Maj Cav
Presidente da CPL/EMFA

BANCO CENTRAL DO BRASIL
&
EDITAL
Para os fins previstos no art. 60 da Lein? 4.069,
de 11.06.1962, torna-se público que devem ser
apresentadas, para imediato resgate, as Obrigações
do Tesouro Nacional • Tipo Reajustável e Letras
do Tesouro Nacional vencidas no mês de ABRIL
de 1981.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 1981.
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1" Caderno
Roberto

Exército
recebe
A Secretaria de Segurança entregará
hoje ao I Exército os laudos e o relatório
sobre as explosões das bombas no Rlocentro, quinta-feira, quando morreu o sargento
Guilherme do Rosário e ficou gravemente
ferido o Capitão Wilson Machado. O Secretário de Segurança Pública, General Waldlr
Muniz, passou parte da tarde de ontem
reunião, em seu gabinete, com auxlllares
diretos, para discutir a elaboração doa documentos a serem entregues às autoridades
militares.
Ninguém quis revelar o que fb& discutido
na reunião na SSP. O General Muniz chegou
de Teresõpolis e ficou conversando com o
delegado Aladlr Ramos, diretor do Departamento Geral de Policia Civil—cargo equlvalente ao de Chefe de Policia do Estado — e
saiu depois de avisar que não iria fazer
comentários sobre as bombas do Rlocen tro.
Na Secretaria de Segurança a ordem expressa era para que nenhum funcionário falasse
sobre os policiais que perlciaram ou estiveram perto do Puma usado pelos militares do
Exército atingidos pela explosão.

I

Placas anotadas
— A policia entregará o laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboll amanhã
(hoje) ao Exército, depois que recebê-lo. O
relatório dos policiais do Departamento Geral de Investigações Especiais — que poderá
dizer se havia ou não outras bombas no
Puma —, feito pela equipe de peritos em
explosivos da policia, também será encaminhado ao Exército. A declaração é do jomalista Wilson Sayão, chefe de Comunicação
Social da SSP.
Na sede da Secretaria de Segurança,
onde ficou reunido com o diretor do DO PC,
o General Waldlr Muniz evitou repórteres.
Mas seu relações públicas, Wilson Sayão,
deixou claro que, pelo menos as placas de
três carros foram anotadas e seus ocupantes
estão sendo investigados. Para a policia,
segundo o informe, os carros deixaram o
Riocentro antes das explosões. Outros carros que teriam saldo logo após a explosão no
Puma estão também sob investigação.
Na Secretaria de Segurança não há ninguém que queira dizer se, além da que
explodiu no Puma, outra bomba foi recolhida intacta, pelos peritos do DGIE. Os policiais que estavam de plantão ontem na sede
da policia comentaram que o Exército poderia explicar o que aconteceu no Riocentro. E
nada mais quiseram declarar.
O assessor de imprensa da SSP, Wilson
Sayão, chegou à Secretaria de Segurança —
em seu dia de aniversário — ao entardecer.
Explicou que a presença do General Muniz
domingo em seu gabinete não era rotineira,
mas confirmou que a presença do secretário
estava ligada à elaboração dos laudos e do
relatório sobre as explosões no Riocentro.
Ferraz

quer
atualizar LSN
Brasília — O General José Ferraz da
Rocha, Ministro-Chefe do Estado-Malor das
Forças Armadas, defendeu ontem a atuallzação da Lei de Segurança Nacional para o
julgamento de crimes de terrorismo. Acha
que a experiência dos Ministros do Superior
Tribunal Militar credencia-os para opinar
sobre qual a melhor maneira de julgar tais
crimes.
— Se existe uma lei especifica — observou ele — a questão está solucionada. O
General Ferraz da Rocha negou-se a comentar especificamente a explosão da bomba no
Riocentro, quinta-feira à noite, sob a alega"o Comandante do Io Exército,
ção de que
General Gentil Marcondes, Já respondeu a
todas as perguntas a este respeito".
O General presidiu ontem de manhã o
encerramento de um torneio de tênis para
oficiais generais, no qual se sagraram campeões o General Sérgio de Ary Pires, Chefe
do Gabinete do Ministro do Exército, nas
simples, e os Generais Roberto França Domlngues, genro do General Orlando Gelsel, e
Aristides Barreto, nas duplas.
Ameaça

por

telefone

faz parar parque
Um telefonema para avisar que uma
bomba iria explodir no Tívoli Paris, na La•goa Rodrigo de Freitas, ontem, movimentou
policiais do DGIE e da 14" DP. O anúncio
era de que a explosão aconteceria entre
llh30m e 12 horas. A policia vasculhou toda
a área, mesmo com o parque em função, mas
nada encontrou. Para que peritos em expiosivos pudessem liberar o local, a administração fez evacuar o parque com a explicação
- que faltaria energia elétrica entre 13h30m e
15 horas.
O Comando Delta—Grupo Cinco EstreIas — anunciou para o CCOS, 14» DP, redaçóes de jornais e até mesmo para o Tívoli
Park, que uma bomba iria explodir no parque entre llh e 12h. Cerca de 700 pessoas —
a maioria crianças—estavam no Tívoli Park
e -a direção não quis, mesmo com a presença
de técnicos do DGIE, alarmar os freqüentadores. Somente após as 13 horas é que todos
saíram — com a desculpa que faltaria energia elétrica — para que os peritos pudessem
fazer uma vistoria mais apurada. Nada foi
encontrado e a policia evitou que os freqüentadores do parque — na parte da tarde —
soubessem do alerta de bomba no local.
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Machado
Capitão
C a pit do Wilson Machado

Dr
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Gazzo fa

Capitão melhora mas fica no CTI
O Capitão Wilson Luís Chaves Machado
O Dr Ronaldo Gazzola disse também
"ainda hoje (ontem) ou amanhã, o Capipassa bem já está falando, mas contínua
que
internado no CTI do Hospital Miguel Couto.
tão Wilson poderá ser interrogado", mas a
Ele reclama apenas de uma dor no antebrao
preocupação da equipe médica é a de que
"pelo
paciente fique em repouso absoluto,
ço direito, informou o Dr Ronaldo Gazzola,
menos no periodo critico, que vai de cinco a
que participou da operação sexta-feira de
madrugada e ontem estava de plantão no
sete dias após a operação".
HMC.
De manhã, o Hospital Miguel Couto divulgou o seguinte boletim:
A mulher do Capitão Wilson, D Sônia, e
"O
paciente ainda está em estado grave,
sua mãe, D Jupyra, estiveram ontem no
porém nitidamente melhor, respondendo
Miguel Couto e ficaram cinco minutos no
normalmente às solicitações verbais, queiquarto do paciente. O Dr Ronaldo Gazzola
xando-se unicamente de discreta dor no
ou 72 horas o
disse que só nas próximas 48"completamenantebraço direito. Retirada a prótese respiCapitão Wilson poderá ficar
ratória, respira normalmente sem entubate fora do perigo de vida".
ção orotraqueal, não havendo sinais de com— O Capitão Wilson está lúcido, conprometimento neuropulmonar. Não há perda de sangue e a função renal está preservaciente, sabe que dia é hoje, feia normalmente mas não se referiu em nenhum momento
da. Movimento dos dedos de ambas as mãos
ao acidente que o vitimou — disse o Dr
parcialmente recuperado. Dicreta hipertermia (febre). Foi permitida uma rápida visita
Gazzola. Nenhuma autoridade esteve ontem
da genitora e da esposa pela manhã. Ass. Dr
no HMC e uma equipe de cinco militares à
Nova Monteiro e Dr Israel Honigman (chefe
paisana, chefiada por um major, permanece
ali às 24 horas do dia.
do CTI do HMC)".

D

Avelar

como

define

o

preço
Salvador — "No melo de bombas que expiodem, de roubos que se perpetram, de assaltos que
se promovem, em vários estilos e modalidades,
crescem no meio do nosso povo sinais melancólicos e terriflcos da violência Iria e planejada" —
advertiu, ontem, o Cardeal Avelar Brandão Vilela,
oração dominicana. Lamentou que este seja
na
"o sua
preço duro e servil do crescimento a qualquer
preço".
Depois de analisar a violência como resultante
do crescimento das cidades, da quebra de valores
culturais e das condições de vida da população, o
acresArcebispo de Salvador e Primaz do Brasil"Antes,
centa que ela não pode ser estimulada.
deve ser objeto de nossas preocupações coletivas e
de um serviço público organizado, Isento e eficaz",
afirmou.
Este
é o texto da oração dominical:
"No melo
de bombas que explodem, de roubos
que se perpetram, de assaltos que se promovem,
em vários estilos e modalidades, crescem no meio
do povo os sinais melancólicos e terriflcos da
fria e
violência
"É o preço planejada.
duro e servil do crescimento, a
qualquer preço. É o resultado da passagem brusca
e desordenada da vida rural para a vida urbana,
sem que a cidade esteja em condições de receber
tantas famílias que se transferem do campo para
arriscar a vida nos grandes centros. E assim inúmeros valores culturais até hoje preservados vãose diluindo na moenda voraz das novas máquinas
outras gerações.
de fabricar
"A mudança
é por demais rápida e violenta. Os
que chegam trazem, geralmente falando, a alma
inocente e puro o coração. A cidade, por sua
própria natureza, mais quantitativa do que qualltativa, já possui problemas acumulados e carências "Arrastados
comunitárias conhecidas.
pela violência da estrutura social
ou esmagados pela voracidade dos apetites consumistas de nosso tempo e de nossa realidade, uns e
outros, os que chegam e os que Já residem, partem
para a luta da sobrevivência, quando não se deixam vencer facilmente pelo desânimo ou pelo
desespero.
"Para quem não possui uma casinha e nem
a tentaüpode pagar um aluguel de cidade grande,'invasão'
va de mergulhar na aventura de uma
se
lhe apresenta como uma esperança de inestimável
valor. E a vida continua dura e, por vezes, cruel.
Falta água, luz, faltam tantas outras coisas. E a

violência
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na
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Paraíba
a

deixar UTI
São Paulo — O Embaixador
Roberto Campos deverá sair
hoje da unidade de terapia lntensiva do Pronto Socorro
Iguateml, segundo Informaçóes da diretoria do hospital.
O boletim médico, divulgado
manhã, considerou
ontem pela"estado
de saúde t
que seu
satisfatório". A tarde recebeu
a visita, por cerca de cinco
minutos, do Governador do
Mato Grosso, Frederico Camda
pos, e passou o restante
tarde dormindo e "um pouco
mais tranqüilo".
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Campos

Chuvas

temer reinicio da seca
Triunfo, SertAo da Paraíba (Correspondente) —
"Comecei a dar sorte", disse, em março, o Ministro do
Interior, Mário Andreazza, ao tomar conhecimento,
em Jo&o Pessoa, de que havia começado a chover no
sertão da Paraíba. Mas, pelo quadro que se forma
agora, parece que ele estava errado, uma nova seca já
está se caracterizando e os prefeitos do Interior começam a ter o sono interrompido pelo pesadelo de novos
saques.
Há quase um mês não chove no interior do Estado
da Paraíba, já se tendo como certa, agora, a perda de
80% das lavouras de milho e feijão, alimentos básicos
para o sertanejo. Os flagelados ainda não se organizaram em grupos — como antes — para invadir as
cidades, mas algumas feiras livres, como a de Triunfo,
Aureliano
a 600 quilômetros da Capital, já acabam mais cedo,
náo durando nem duas horas, por falta de comprainaugura
dores.
ma dos agricultores. Mas agoCORRUPÇÃO
exposição
ra náo se tem, mais, quase
esquema
de
atendimento
O
nenhuma esperança, o milho
Uberaba — O Vlce-Presl- aos agricultores, nas proprie- está
perdido fe o
dente da República, Aureliano dades, também recebe cri ti- feijão praticamente
também não vai ser
Chaves, em discurso ontem, cas. HA denúncias de rachas— aproveitado.
algodão está
abrindo oficialmente a 47* Ex- trabalhador dividindo o pouco enfrentando aO lagarta
e os
ZeNacional
de
Gado
posição
ganha com o patrão—e de agricultores não sabem como
bu, em Uberaba, pediu aos que
apadrinhamento, isto ê, o papois não têm dibrasileiros que façam do "náo
pais trão alista para receber benefl- combater,
nheiro para comprar remédio
uma nação mais unida,
cios e dispensa o agricultor do
a
que cada um de nós abdique trabalho, não se registrando, para peste.
Hode
gi.nc posições
e
idéias,
mas
suas
pr.<ilyte«
em conseqüência, nenhuma COLHEITA
que cada um dé nós náo faça produção. Além do mais, o
de suas posições e idéias uma desmatamento é uma realldaEm Bonito de Santa Fé, a
barreira Inexpugnável para de e, como náo há chuva, a 550 quilômetros da Capitai, o
dar a mão a seu Irmão".
terra sertaneja fica cada vez Prefeito Tlburtlno Almeida,
Aureliano Chaves chegou de menos fértil. Muitos proprletã- que em março, durante um samanhã a Uberaba, sendo rece- rios
começaram a vender que de flagelados, a cidade tebido no aeroporto pelo Prefeí- seus Járebanhos por falta de ve que sair correndo para João
to Silvérlo Cartafina e pelo pastos.
Pessoa por se sentir ameaçarezando
presidente da Associação BraEmbora o Governo do Esta- do, passa as noites
sllelra dos Criadores de Zebu, do não disponha de dados con- para que chova. "Não tenho
Manoel Carlos Barbosa. À tar- cretos, há estimativas de que mais condições de enfrentar os
de inaugurou a exposição no realmente a produção de ml- agricultores. No último saque
Parque Fernando Costa. Ad- lho e feijão estará perdida se — conta ele — sal correndo e
vertiu sobre a necessidade não chover nos próximos 15 assim mesmo gastei Cr* 200
uma na- dias. Quanto ao algodão, uma mil para alimentá-los. Hoje,
crescente de sermos
ção fraterna, de "sermos capa- praga de lagarta dificulta a não tenho dinheiro para dar
zes, com nossa inteligência e produção. Tanto agricultores nem uma feira", queixa-se, decom nosso sentimento, de su- como proprietários do sertão solado.
Mas a desolação maior fica
perar eventuais dificuldades paraibano acham que ae o Qoque nos cercam e nos assober- vemo estabelecer frentes de por conta dos médicos da rebam no presente".
trabalho para construção de , glão. O de São José detemPiraesobras — como se cogitou lni- ilhas, por exemplo, Já
SENTIMENTOS
que
— Sabemos que o Brasil tem clalmente — o êxodo rural au- tatisticas comprovando
bastante o Índice de
diücuMades imensas em supe- mentarft bastante. Se não cho- aumentou
infantil. Sua preorarmos esta insldlosa inflação ver antes do São João haverá mortalidade
cupaçáo cresce com o número
na qual estamos desnecessa- muitos saques nas cidades.
de pessoas que o procuram viriamente — afirmou Aureliano
pslslvelmente desajustadas
Chaves para mais de 3 mil pes- O QUADRO
"A fome daqui
"Como? Pedir aluda a quem cologicamente.
soas no Parque Fernando Cosque desorienta e quando
ta. Falou de Improviso duran- Já está pedindo?" Com esta éa algo
barriga pede, o desespero
te 20 minutos, sem ser lnter- reação, o Prefeito de Triunfo toma
conta "Evitei
de todos". E vai
rompido por aplausos do pú- ouviu na manhã de domingo mais além:
Já algumas
bllco que o ouvia em silêncio. as queixas do agricultor José mortes por assassinato
e sulDeclarou"exercitemos
também que é preci- Correia Primo, 45 anos, sete cidlo".
os nossos filhos, residente no sitio Caso que
E estimuladas pela necesslsentimentos para sermos pró- cimba Velha: "Acordei de ma- dade
da barriga, grupos de
xlmos uns dos outros no senti- drugada com os meus filhos agricultores
têm invadido as
da palavra".
do evangélico "as
nacomida
Não
tinha
pedindo
do interior nordestino.
dificuldades da. Sál correndo e vim parar cidades
Disse que
Na Paraíba, no Alto Sertão,
que nos cercam e nos assober- aqui. Eles ficaram lã..."
é de expectatlagora o
bam no presente serão resolviTriunfo, que segundo o Pre- va. Mas periodo
o prefeito de São José
das na medida em que nós feito João Evangelista Duarte, de Piranhas
recebeu lnfòrbrasileiros formos capazes e não recebe mais do que Cr$ maçôes de queJá os agricultores
fiéis ao nosso passado, sermos 100 mil de ICM, é uma das começam a se desesperar a tal
uma nação cada vez mais uni- mais pobres cidades do Esta- ponto que falam na posslblUda".
do. As casas, em sua maior dade de saques, aproveitando
Chaves declarou parte, não têm reboco, acaba- os ritau em que se realizam
Aureliano "nada
mais fere o mento, e perambulam pelas feiras livres.
ainda que
nosso coração do que ver o ruas, figuras maltrapilhas e taNelas, o movimento tem calsofrimento de Irmãos nossos, o mintas. O Prefeito, apesar de ¦do bastante nos últimos fins
que há realmente no quadro só ter o curso ginaslal, é médl- de semana. Os agricultores
É o alistados nas frentes de trababrasileiro, irmãos nossos de- co, dentista e advogado. "asacrescentando Douto ninho, que virou
sempregados",
lho queixam-se de que a diária
"temos
em de Crí
a necessidade de tro" da região ao aparecer"Velo
que
100 é insuficiente para
uma nação fraterna superando programa de televisão.
alimentar cinco, seis e até
as dificuldades presentes".
um médico formado aqui, re- mais de 10 filhos. Um
de
Em entrevista ã Imprensa, o celtou o pessoal, mas depois feijão, por exemplo, nãoquilo
é comVice-Presidente havia se refe- que ele foi embora os morado- prado por menos de Crt 180 e o
rido a um fenômeno nacional res só tomaram os remédios de farinha fica em tomo de Crt
de desemprego, mas que ainda Indicados, depois de me con- 60. "Ganhando Cr$ 100 por dia,
não caracteriza"ouma recessão, sul tar", revelou.
como posso alimentar minha
desemprego
A situação no interior da Pa- família?",
citando que
pergunta o agriculna
a
se
mais
nitidamente
raiba começa mesmo
aparece
tor José Januário, de Monte
indústria automobilística". agravar. As chuvas abundan- Horebe. "A bodega cortou o
Disse esperar que as medidas tes caldas há quase um mês fornecimento", completa, caJá postas em prática pelo Qo- trouxeram Inicialmente """> blsbalxo.
vemo Figueiredo sejam de tal grande euforia para a populaOutro, Antônio Assunção,
ordem que possam reverter a ção flagelada, que"o há multo de Triunfo, também queixoutendência inflacionária sem tempo náo sentia cheiro da se: "Ganho Crt 3 mil por mês e
Até procissão todo dia 15 Já estou devendo
que tenhamos um quadro de terra molhada"."agradecer
aos quase isto na bodega." E para
desemprego.
foi feita para
com santos a graça alcançada".
O discurso foi concluído
isto, ele compra pouco.
"no
um alerta de que
Os agricultores Iniciaram, gastar
processo
ele e os qiuitro
Em média,
em que vivemos cada um de então, Imediatamente, o plan- filhos, mais para
a mulher, compra
nós náo é absolutamente com- tio em suas roças, aproveltan- mensalmente 5 quilos de arroz,
petente, cada um de nós tem do milho e feijão armazenados 2 de milho, 2 de farinha, meio
uma relativa competência, e para a alimentação. A impres- quilo de café, 3 quilos de açúno mundo moderno em que são que se tinha, inicialmente, car e "outras coisinhas". Carvivemos quem sabe muito sa- era de que essas duas culturas ne, confessa, não come há mais
be pouco".
serviriam para aliviar o proble- de dois anos.

progresso
escola, a saúde, os livros, a roupa são outros
desafios. Quando a família é bem organizada e os
pais e os filhos sabem multiplicar o dinheiro que
recebem pelo trabalho honesto, dá-se algo que só
se explica pelo poder de Deus. A família vai
adiante e consegue não ser destruída. Do pouco se
faz multo. É o milagre da multiplicação dos pães,
se repete no silêncio dos lares e choupanas.
que "Muitos,
porém, perdem o sentido da família.
Crianças em quantidade degeneram a primitiva
formação. Os biscates trazem, muitas vezes, o
companheirismo pouco edificante e até maléfico
nas suas conseqüências, para crianças e adolescentes.
"Piquei edlflcado, quando, numa celebração
eucaristica, em meio às súplicas por uma situação
melhor nesses preocupantes tempos de vida cara e
salários minguados em relação à subida dos preorações espontâneas,
ços, um operário, à hora das "Para
de improviso, disse assim:
que Deus nos
conceda sempre a alegria de viver, rezemos ao
Senhor". Aqui, o direito de viver, a defesa das
justas reivindicações se misturam com a riqueza
congênita do coração do povo que traz, no seu
recôndito, uma fonte de alegria perene. É evidente:
não se pode abusar dessas sublimes disposições
nem muito menos profaná-las, a pretexto de idéias
subversivas mas, de outra parte, não se pode nem
se deve desconhecer esta realidade, porque matar
a alegria na alma do povo é matar de alguma
maneira o próprio ser da nossa gente boa. Estas
são lições de uma profundidade sem limites. Como
pessoas assim podem viver dentro de uma socledade marcada pelo signo da violência desabrlda?
Violência que nem respeita os valores éticos nem
as riquezas espirituais religiosas. Que penetra os
lares e os templos, que arrebata as imagens sacras
e desconhece o direito de viver, de sobreviver, de
lutar criteriosamente por um mundo melhor, de
conservar a beleza e a transparência das mais
alegrias.
puras"Violência
que explode nas ruas e nas Instituições, que seqüestra Inocentes e rouba milhões, que
desassossega as famílias e espalha o terror, transformando as cidades em comércio da maldade e do
crime.
"Violência que jamais pode ser estimulada,
quaisquer que sejam os argumentos ou preconceltos, antes deve ser objeto de nossas preocupações
coletivas e de um serviço público organizado, I
Isento e eficaz."
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Vá à Disneyworld a US$ 29, diretos pelaVarig.
por dia financia- Saídas: 28-30 de
dos. Excursão
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Disneyworld
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Combate
Terão os políticos brasileiros — ou
pelo menos as lideranças políticas —
uma visão abrangente do processo
social que se desenrola nesses dias?
Se a tivessem, veriam que quando o Sr
Delfim Neto garante que hoje não é
possível planejar a longo ou médio
prazo, na economia, tem toda razão.
E, neste caso, o que vale na economia
vale também na política. Se o Ministro-Chefe da Seplan volta toda a sua
atenção para o dia-a-dia, mais razão
terão os políticos, herdeiros do país
que lhes deixar a tecnocracia, de cuidar do aqui e agora.
m m m
E o aqui e agora da política consiste em manter sólidas as bases eleitorais, enquanto se lançam operações
de guerrilha no campo adversário,
para conseguir o melhor sistema eleitoral possível, em 1982. Ninguém se.
üuda: o Governo quer, e o PDS espera,
regras que dêem ao Partido oficial
muito conforto e muito consolo. Se
possível, como imaginava aquele cinico incorrigível, estabelecer o sistema
de sublegendas nos Estados em que a
sublegenda lhes favorece, e proibi-la
onde os prejudica. Certamente não se
chegará a este paroxismo de casuísmo
— mas se ficará próximo disso,
m m m
Caberá então aos políticos que têm
boa cabeça seguir o exemplo do Sr
Delfim Neto; não planejar a longo
prazo, mas conquistar cada palmo de
terreno, hoje. Tentar obter o sistema
eleitoral através do qual a vontade
dos votantes se manifeste em sua pienitude. E não obstante quão deformado seja, partir com determinação para
as eleições. Mobilizar o eleitorado e
combater o bom combate. E se as
flechas casuísticas dos adversários forem em número tão grande, que obscureçam o sol da claridade eleitoral,
combater assim mesmo, ã sombra.
O fundamental, neste momento histórico, é garantir o confronto entre as
variadas tendências políticas que se
apresentam ao eleitorado. A eleição é
o melhor tônico para o organismo
débil da democracia brasileira. E a
via eleitoral a única alternativa válida para o impasse que vivemos.
Imp asse
Opinião do Deputado Célio Boija,
um dos 11 parlamentares que compõem a comissão do PDS incumbida
de elaborar o anteprojeto que restabelece as prerrogativas do Congresso Nacional, ao ser informado de que o Governo não pretende abrir mão do expediente do decurso de prazo:
— Se o Governo persiste na manutençáo da fórmula do decurso de prazo, não há o que negociar.
Martírio
Ao promover reuniões com empresários para que o número de empresas
de ônibus que operam no Município
seja reduzido de 54 para 15, o Prefeito
Júlio Coutinho deu o primeiro passo
no sentido de disciplinar o caos em
que se transformou o transporte de
massa no Rio de Janeiro.
Evitando-se a proliferação de empresas, será possível proceder-se a um
trabalho de reordenação de itinerários
evitando-se, assim, a sobrecarga das
ruas da cidade com ônibus que rodam
praticamente vazios fora dos horários
de pico.
De imediato, a Prefeitura poderia
ativar o Departamento Geral de
Transportes Concedidos, cujos fiscais
muito pouco têm feito para evitar que
carcaças sem as mínimas condições de
segurança continuem a martirizar a
vida do sofrido usuário carioca.
Quarentena
O Senador Martins Filho, do PDS
do Rio Grande do Norte, esteve com o
presidente do Banco Central, Sr Carlos LangonL E explicou que o Nordeste está sofrendo, mais do que as outras
regiões, o problema da limitação de
crédito para o segundo trimestre. Como os recursos obtidos no exterior são
retidos durante 150 dias no Banco
Central, o Senador quer que o Banco
dispense a superquarentena.
Mas acontece que até o empréstimo

externo está difícil: a obstrução no
Senado impede que ele seja aprovado.
Fraude
Um médico carioca recebeu intimação da Secretaria da Receita Federal
convidando-o a pagar multa no valor
de Cr$ 700 mil por sonegação em sua
declaração de vencimentos.
Em paz com sua consciência, o mécuco dirigiu-se a uma agência da Recelta para saber o motivo da intimação. Lá foi informado de que 11 de seus
pacientes haviam declarado valores
de consultas que não coincidiam com
os de sua declaração.
Ante o enérgico protesto do médlco, decidiu-se convocar os pacientes
para esclarecimento.
Conclusão: perante os fiscais, oito
declararam ter perdido os recibos
comprobatórios das consultas e três
confessaram ter utilizado recibos
falsos.
¦ ¦ ¦
Um feto que começa a se tornar
rotina para os fiscais da Receita Federal: contribuintes que apresentam os
recibos de suas despesas com saúde
em nome de médicos recentemente
falecidos.
À espreita
A Sra Ivete Vargas tem se dedicado
à análise das expressões fisionômicas
do ex-Presidente Jânio Quadros:
O Jânio, realmente, tem certas
contrações que, se encaradas a distância, não representam maior problema,
mas que, se tomadas isoladamente e
aumentadas pelas teleobjetivas, são
um tanto inusitadas.
A dona do PTB anda irritada com
os repórteres fotográficos que transformaram a captação das convulsões faciais do Sr Jânio Quadros em verdadeira obsessão:
Máquinas engatilhadas esperando o menor deslize parecem caçadores
à espreita da presa indefesa.
Sem risco
O presidente do Instituto de ttesse^
guros do Brasil, Sr Ernest Albrecht,
torcedor reconhecidamente fanático
do Flamengo, deparou-se com o presidente da Federação Nacional de Bancos, Sr Theóphilo de Azeredo Santos,
ainda amargando a recente derrota do
Botafogo, time pelo qual torce, na reunião da Associação Internacional do
Direito do Seguro. O presidente do
IRB procurou consolar o da Fenaban:
Theóphilo, você deve exultar de
satisfação; o Botafogo foi mais longe
do que o previsto.
O Sr Theóphilo engoliu calado. E
procurou desviar o rumo da conversa:
—Acabei de dar parecer contrário a
volumosa proposta de seguro — disse.
Qual o negócio?—indagou, interessado, Ernest Albrecht.
Proposta de grande seguro por
parte do Clube de Regatas Flamengo
para proteger-se nos jogos contra o
Botafogo.
Qual o motivo da recusa? —
Insistiu o presidente do IRB.
Concluí pela ilegalidade do contrato, uma vez que inexiste o elemento
risco, condição fundamental para esse
tipo de negócio — finalizou o Sr Theóphilo de Azeredo, com uma gargalhada.
Licença
O Deputado Divaldo Suruagy, do
PDS de Alagoas, solicitou licença à
Mesa da Câmara para tratar de assuntos particulares por 120 dias.
Até aí, tudo toem A licença é uma
prerrogativa assegurada pelo regimento interno da Casa.
Acontece que o parlamentar alagoano encontra-se em missão oficial
da Câmara, cursando a Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, até o
final deste ano. Com direito e vantagens financeiras de um parlamentar
no exercício do mandato, inclusive o
Jeton de todas as sessões extraordinárias.
Se o Dr Divaldo Suruagy tiver seu
pedido de licença deferido pela Mesa,
esta medida poderá implicar seu desligamento da ESG.
Designado relator do pedido do exGovernador alagoano, o 2o Secretário
da Mesa, Deputado Carlos Wilson, reconheceu que ainda não sabe como
proceder.
Trata-se de caso inédito.

Lance-livre
O advogado Ornar Ferri começou a so é aplicado em dois terços dos paiescrever o último capítulo do seu livro ses democráticos do mundo e justaSeqüestro no Cone Sul: o caso Liliane mente nos mais civilizados.
Universindo, sobre o seqüestro dos
O Deputado Bezerra de Mello
uruguaios Tillian Celiberti e Universindo Diaz. O advogado foi a primeira (PDS-SP) está defendendo a tese de
pessoa a denunciar o seqüestro e, no que a proposta de Emenda Constituseu livro, denuncia mais um policial cional, prorrogando os atuais mandaenvolvido, na época superior hierár- tos por dois anos, deva ter votação
quico ao delegado Pedro Seelig. O secreta. A Constituição estabelece
prefácio será do ex-presidente do Con- apenas que a proposta de Emenda
selho Federal da OAB, Raymundo será considerada aprovada quando
obtiver nas duas votações maioria abFaoro.
O secretário-geral do PP, Deputado soluta de voto dos membros de cada
Miro Teixeira, vai iniciar um movi- uma das Casas. O Sr Bezerra de Mello,
mento interpartidário a fim de impe- pretende introduzir o voto secreto à
dir que as tarifas de serviço público sua emenda.
Este mês o Presidente João Figueisejam aumentadas a critério do Poder
Executivo. Ele defende a tese de que redo recebe ama exposição de motideve existir um organismo que con- vos do Ministro Mário Andreazza sobre a nova política nacional do meiotrole esses aumentos.
ambiente.
O ex-Presidente Jânio Quadros irá
O General Heitor Luiz Gomes de
este mês a João Pessoa participar, Almeida é o novo Chefe do Departacomo conferencista, do primeiro ciclo mento Geral de Pessoal do Exército.
de debates sobre problemas brasilei- Substitui o General Carlos Xavier de
ros promovido pela Câmara Municipal Miranda.
O Vice-Presidente Aureliano Chade João Pessoa.
ves que participou ontem da abertura,
Diariamente o Ministério do Inte- em Uberaba, da Feira Nacional do
rior recebe três boletins sobre a toei- Gado Zebu chega hoje ao Rio. Vem
dência de ebuvas no Nordeste. Como assistir tf missa de bodas de ouro do
as chuvas est&o sendo esparsas e loca- casal Emílio Médici.
lizadas há riscos de perda das futuras
O Governador de Goiás, Ary Valasafras agrícolas.
dáo, está visitando o Paraguai. No
Na próxima reunião do CDS a Funai flnai da semana foi recebido pelo Prevai receber Cr$ 250 milhões. Os recur- sidente Alfredo Stroessner.
sos destinam-se à demarcação de terO Presidente do Tribunal Federal
ras indígenas e ao desenvolvimento de Recursos, Ministro José Néri da
das comunidades indígenas.
Silveira, marcou para quinta-feira a
O Senador Tarso Dutra — um dos posse do novo Ministro
daquele Tribumembros da comissão do PDS que nal, Cid Flacquer Scartezinni, ex-Juiz
estuda a reforma eleitoral — acha
Federal da Seção Judiciária de São
possível o estabelecimento no Brasil
Paulo. Ele ocupará a vaga aberta com
do voto distrital misto Já para as o falecimento do Ministro Hermillo
eleições de 1986. Segundo ele o proces- Gallant.
SS

recebe adesão de mais 100
Porto Alegre — Às vésperas de reiniciarem as
negociações entre o Sindicato dos Condutores Autônomos e o Sindicato das Indústrias de Óleos Vegetais
e Cooperativas, mais 100 caminhoneiros autônomos
da cidade de Veranópolis, a 165 quilômetros da Capital, aderiram à paralisação que já atinge cerca de 15
mil caminhões em todo o Estado.
Inicialmente, os grevistas estavam preocupados
em obter uma imediata, solução para sua reivindicação de reajuste de 70% no preço dos fretes. Agora,
com a adesão maciça ao movimento e a solidariedade
da população, fornecendo, até, alimentos (galinhas,
porcos, frutas e legumes), os caminhoneiros aguardam, pacientemente, que os maiores interessados na
circulação de cargas, as indústrias e cooperativas,
tomem a iniciativa de negociar.
ALEGRES
as indústrias fabricantes de raSegundo o presidente do ções. O movimento tomou forSindicato dos Condutores Au- ça maior principalmente por
tônomos de Porto Alegre, An- ser esta a época de escoamentonlno Maineri, os caminho- to da safra e também pela adeneiros estão aguardando que o são dos caminhoneiros que
Sindicato das Indústrias de operam no terminal portuário
Óleos Vegetais e as coopera ti- de Rio Grande.
vas se manifestem no sentido
Exatamente por isso, o prede reiniciar as negociações. sidente do Sindicato dos ConMas caso isso não aconteça, o dutores Autônomos de CaraziSr. Antonino Maineri pedirá nho, a 291 quilômetros da Caao Governo do Estado, através pitai, Sr Nédio Brandelero, disda Casa Civil, que convoque se que os grevistas "estão cada
uma reunião entre os dois sin- vez mais alegres, comendo'do
dlcatos.
bom e do melhor". Segundo
A paralisação dos caminho- ele, não passa mais nenhum
neiros autônomos jã está cau- caminhão nas estradas e os
sando prejuízos à indústria de caminhoneiros toem plantão
óleo de soja, que não tem como dia e noite, "para impedir a
escoar o farelo de soja que dei- passagem de algum fugitivo de
xou de ser transportado para madrugada".
CURSO

"O

MICROFILME

E O ARQUIVO

MODERNO"

Promoção da ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS
BRASILEIROS, de 11 a 15 de maio corrente.
Inscrições na sede da AAB, à Praia de Botafogo,
186, — sala B-217. Informações tel. 551-0748, a
(P
partirde 13 horas.
MINISTÉRIO DO INTERIOR
BANCO DO NORDESTE
bzb DO BRASIL S.A:
CÓPIA AUTENTICADA — ATA DA 26.» REUNIÃO
DO CONSELHO DE AOMINISTRAÇÁO DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A. — Aos vinte e seis dias do
mès de março do ano de mil novecentos e oitenta e um.
às 10:30 horas, na sala da Presidência, no Edifício Sede
do BNB, presentes os Conselheiros CAMILLO CALAZANS DE MAGALHÃES (Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., membro nato do Conselho), VALFRIDO SALMITO FILHO (representante da SUDENE).
MURILLO BORGES MOREIRA (representante dos acionistas minoritários) e JOSÉ GUILHERME PIMENTA
ARAÚJO (representante do corpo funcional do Banco do
Nordeste do Brasil S.A.). reuniu-se o Conselho de Adminisiraçáo do Banco do Nordeste do Brasil S.A.. tendo como Secretário "ad hoc", designado pelo Presidente, o
DE
Chefe do Gabinete da Presidência, PAULO CEÔAR
SOUSA BATISTA. Verificada a existência de "quorum"
para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada
a Reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte
matéria:
ELEIÇÃO DOS DIRETORES DO BNB — Expediente GAPRE 81/0364, de 25.MAR.81, submetendo ò deliberaçáo do Conselho de Administração, de conformidade
com o Art. 15, parágrafo 2, do Estatuto Social da Instituição, proposta de reeleição dos atuais diretores do BNB,
para novo mandato de 3 anos, a terminar em 28 de abril
de 1984, tendo em vista que os atuais mandatos deverão
vencer-se em 28 de abril de 1981. São os seguintes os
Diretores do BNB: DELAURO DE OLIVEIRA BAUMGRATZ, brasileiro, desquitado, bancário, CPF:
161457557-68 (Diretor de Câmbio); EDISON DE SOUZA
LEÃO SANTOS, brasileiro, casado, bancário, CPF:
000187084-04 (Diretor de Crédito Geral); EDUARDO
MORAES OLIVEIRA, brasileiro, casado, bancário, CPF:.
001286003-49 (Diretor de Crédito Rural) e RAUL EDSON
DÊ ALMEIDA BARRETO, brasileiro, casado, bancário.
CPF: 000611315-04 (Diretor de Crédito Industrial). O
Conselho de Administração aprovou a proposição. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, cuja Ata por mim lavrada.vai assinada pelos Conselheiros presentes, aa) Paulo César de Sousa
Batista — Camillo Calazans de Magalhães — Valfrido
Salmito Filho — Murillo Borges Moreira — José Guilherme Pimenta Araújo. — DECLARO que a presente cópia
está conforme o original, lavrado no competente livro de
Atas das Reuniões do Conselho de Administração do
Banco do Nordeste do Brasil S.A., de n?01, à Folha 52. —
Boanerges de Mesquita Paiva — Auxiliar — CONFERE:
Paulo César de Sousa Batista — Chefe do Gabinete da
Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.
CERTIDÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO QUE SOB N? SAD 23 321/81
FOI ARQUIVADA UMA VIA DE IGUAL TEOR
NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
CEARA, POR DESPACHO DESTA DATA.
FORTALEZA. 28 DE ABRIL DE 1981.
aa) RODRIGO OTÁVIO CORREIA BARBOSA
p/Secretário Geral
(Firmas Reconhecidas)
Çpverno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia Estadual deÁguate Esgotos-CEDAE
Concorrência DTE 06/81
Serviços de limpeza e conservação de prédios da
CEDAE - grupo I.
Encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de
Licitações da Diretoria Técnica — Rua Sacadura Cabral, 103
— 7o andar, sala 6, o edital da licitação por concorrência
acima, referente a serviços de limpeza e conservação nas
dependências de diversos prédios da CtLíAfc —"grupo i.
cujo valor total estimado é de Cr$ 10.368.000,00 (dez
milhões, trezentos e sessenta e oito mil cruzeiros), sendo a
parcela de CrS 8.640.000,00 (oito milhões, seiscentos e
' quarenta mil cruzeiros) para os serviços e Cr$ 1.728.000,00
(hum milhão, setecentos e vinte e oito mil cruzeiros) como
verba para reajustamento, com prazo de execução de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias.
A concorrência será realizada às 14 (quatorze) horas do dia
19.05.81. 0 edital estará à venda até 48 (quarenta e oito)
horas antes da data da licitação.
Rio de Janeiro. 08. de abril de 1981
Divisão de Licitações. (P
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia Estadual de Águas e Esgotos • CEDAE
Concorrência DTE 06/81
Serviços de limpeza e conservação de prédios da
CEDAE - grupo II.
Encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Licitaçóes da Diretoria Técnica — Rua Sacadura Cabral. 103 — Io
andar, sala 6. o edital da concorrência acirra, referem# a
serviços de limpeza e conservação nas dependências de diversos prédios da CEDAE — grupo II, cujo valor total estimado é do
Cr$ 10.368 .000,00 (dez milhões, trezentos e sessenta a oito mil
cruzeiros), sendo a parcela de CrS 8.640.000,00 (oito milhões,
seiscentos e quarenta mil cruzeiros) para os serviços e CrS
1.728.000.00 (hum milhão, setecentos e vinte a oito mil
cruzeiros), como verba para reajustamento. com prazo da
execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
A concorrência será realizada às 14 (quatorze) horas do dia
19.05.81. O edital estará à venda até 48 (quarenta a oito) horas
antes da data da licitação.
Rio de Janeiro, 08 de abril do 1981.
Divisão de Licitações (P
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Por aclamação,

motoristas decidiram paralisação imediata

Motoristas

e

trocadores
Finep

de

ônibus

de

São

Paulo

votam
greve para hoje
Sáo Paulo — Os empregados no transporte coletivo de
São Paulo (cobradores e motoristas de empresas partículares) decretaram, em assembléia realizada ontem, greve
geral a partir da zero hora de hoje. O Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo, tentou, a última hora, com um telefonema,
evitar a deflagração do movimento, solicitando um prazo
de uma semana para a continuação das negociações entre
trabalhadores e empresários.
Os trabalhadores consideraram que o Governo, requlsltado por três vezes para Intervir no andamento das negoclações, já havia tido tempo suficiente. Da assembléia
realizada na Rua Galvào Bueno, na Liberdade, participaram 3 mil pessoas. Marcada para as 18h, a assembléia só
começou às 17h, porque o presidente do Sindicato dos
Condutores Rodoviários e Anexos, Francisco Ivan Qutlerrez Rodrigues, aguardava um telegrama do Ministério do
Trabalho.
O telegrama, que chegou às 16h03m, dizia: "Solicito
informar seus companheiros que estarei enviando a Sáo
Paulo, amanhã, pela manhã, o Secretário de Relações do
Trabalho, Alencar Rossl, a fim de proceder a negociações
entre empregados e empregadores. Seria necessário que
houvesse mais uma semana e marcar nova assembléia para
encontrar um ponto comum que unirá os Interesses das
duas classes. Manifesto solidariedade aos trabalhadores,
mas também preocupação com uma atitude precipitada."
Assim que foi lido o telegrama, na assembléia, os
participantes repudiaram qualquer prorrogação das negoclações. Os oradores consideraram a proposta final, colocada pelos empresários, uma provocação à categoria e um
desacato, eomo manifestou o 8r Gutierrez Rodrigues.
O presidente do sindicato, diante do clima favorável à
greve, tentou ainda evitar que o movimento fosse deflagrado a partir da zero hora de hoje, propondo a decretação de
um estado de greve e, caso não houvesse progresso nas
negociações, início do movimento á zero hora de terça-feira.
Chegou a colocar a proposta em votação duas vezes, mm
ela foi recusada.
Secretário

põe
PM em prontidão
São Paulo—O Secretário de Segurança Pública de Sáo
Paulo, Desembargador Octávio Gonzaga Júnior, determlnou que a partir das 20 horas de ontem a Policia Militar
entrasse em prontidão para evitar a formação de piquetes
de motoristas e cobradores
de ônibus em greve.
Ele acredita que "a greve náo ocorra, porque a decisão
foi adotada por uma minoria de 2 mil motoristas e condutores, e que na segunda-feira (hoje) haverá o dissídio na
Delegacia Regional do Trabalho, podendo haver um acordo
entre as partes".
Explicou ainda que "ele não pode decidir se com a
greve a Policia Militar passe a dirigir ônibus na Capital.
Essa é uma decisão que só pode ser adotada pelo Conselho
de Defesa Civil do Estado, órgão do Gabinete Militar do
Governo estadual".
Botânico

acusa

patrocinar

a

Governo

de

devastação

da

Amazônia com incentivo
Vitória — O cientista João Murça Pires, botânico do
Museu Goeldl, de Belém, no Pará, afirmou ontem nesta
capital onde esteve visitando as instalações lndustrals da
Companhia Vale do Rio Doce, em Tubarão, que a destruição da Amazônia é feita com incentivos fiscais e sob o
patrocínio do Governo.
Disse também que o Governo e o INCRA estão lelloando a Amazônia com os seus programas de desenvolvimento
e colonização, transformando florestas em capoeiras, introduzindo a especulação na região e incentivando os atritos
entre Índios e brancos.
João Murça Pires previu desastres ecológicos Incontornãveis, ao comentar o corte sistemático da floresta e a
implantação de pastagens no lugar. Segundo ele, essa ação
tem extinguido plantas e animais. Ê um prejuízo irreversivel — destacou. Além do aspecto da destruição, o cientista
reparou também que o solo e a vegetação não estão sequer
sendo"O bem aproveitados.
capim que eles colocaram no lugar da mata virou
capoeira, dando uma produção multo exígua. Se for comparada a produção pecuária com a extensão territorial que ela
ocupa, será constatado um resultado muito pobre. Os
cerrados, então, são os locais em que os caplnzals viram
capoeiras com maior velocidade, aumentando as erosões e
as enchentes", comentou.
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE
Concorrência DTE 07/81
Serviços de limpeza e conservação de prédios da
CEDAE-grupo III.
Encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Licitações da Diretoria Técnica — Rua Sacadura Cabral, 103 — 7o
andar, sala 6. o edital da licitação por concorrência acima,
referente a serviços de limpeza e conservação nas dependências de diversos prédios da CEDAE — grupo III, cujo valor total
estimado é de CrS 13.536.000,00 (treze milhões, quinhentos •
trinta 6 seis mii cruzeiros), sendo a parcela de CrS i 1.260.000,00
(onze milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros) para os serviços
e CrS 2.256.000.00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e seis
mil cruzeiros) como verba para reajustamento, com prazo de
execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
A concorrência será realizada às 14 (quatorze) horas do dia
19.05.81.
O edital estará à venda até 4S (quarenta e oito) horas antes da
data da licitação.
Rio de Janeiro. 08 de abnl de 1981
Divisão de Licitações
(P

ÜCMTEI0

preocupa
cientistas
Cientistas brasileiros que estiveram reunidos no encontro
de Física dos Materiais, realizado em Cambuquira de 30
abril a 2 de maio, manifestaram por carta ao Presidente
sua apreensão diente de informações de que o Governo federal fará modificações radicais
no sistema de financiamento
da pesquisa científica. Isso
praticamente eliminaria o
Fundo de Financiamento de
Estudos de Projetos e Programas de Financiamento —
Finep.
O assunto foi debatido na
presença de 220 cientistas de
23 laboratórios de pesquisa localizados em 19 universidades
brasileiras e quatro institutos
Isolados. Todos reconhecem o
papel Importante dos financiamentos diretos que receberam
do Finep na década de 70, para
a realização de trabalhos científleos. Esses financiamentos
também foram essenciais para
a instalação de cursos de pósgraduação com capacidade
real de formação de pesquisadores.
Como Indicador, eles apresentam o fato de que hoje a
maioria dos físicos é formada
(até o nível de doutorado) no
próprio pais, tornando possível o crescimento harmônico e,
portanto, estável dos grupos
de pesquisa. A Informação que
mais preocupou os cientistas
foi a de que se pretende retirar
do Finep o importante papel
que vem desempenhando no
apoio direto a esses grupos.
Eles não identificam no Brasil
outro sistema que possa subsütuir o Finep com vantagens.
D.

Agnelo

comemora
jubileu
Sfto Paulo — O jubileu
episcopal de D. Agnelo
Rossl, Prefeito da Sagrada
Congregação para a Evangelização dos Povos, foi comemorado ontem com
missa na Catedral da Sé,
da qual participou o Cardeal-Arcebispo de São
Paulo, D. Paulo Evaristo
Anis, vários bispos e sacerdotes da Capital.
D. Agnelo foi Arcebispo
Metropolitano de São Paulo de 1964 a 1970 e responsável pela organização das
regiões episcopais da arquidiocese paulista. Foi
ordenado sacerdote no dia
27 de março de 1937, na
Basílica de São João de
Latrão, em Roma. A 15 de
abril de 1956 recebeu a ordenação episcopal, na Catedral de Campinas. Foi
elevado ao cardinalato em
fevereiro de 1965, na Basílica de Sáo Pedro em Roma,
no consistório presidido
pelo Papa Paulo VI. D. Agnelo foi presidente da
CNBB, de 1964 a 1970, e
delegado do episcopado
brasileiro no Ceiam, de
1960 a 1965.
D. Agnelo, que chegou
ao Brasil no dia 1° de maio,
voltará para a Roma no
dia 28 próximo. Hoje, D.
Agnelo comemorará seu
aniversário com a famfitn
em Jundiai; dia 10 estará
em Campinas e em seguida visitará Ribeirão Preto,
São Joáo da Boa Vista,
Mogi-Mirim, Ouarulhos,
Fos^ira, Valf>r>ca <» Bsira
do PiraL No dia 17 de maio
celebrará missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecicla, em Aparecida do
Norte. Dia 18 estará em
Porto Alegre e dia 19 irá ao
planalto central, em visita
ás comunidades indígenas.
Dia 22, Brasília e dia 23
Belém, seguindo depois
para Manaus e Boa Vista.

BRMCO

P0S GRADUAÇÃO DE EDUCAÇAO FÍSICA
EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
«ÁREAS: DEFICIÊNCIA MENTAL E VISUAL
¦CARGA HORARIA: 595 HORAS-AULA
«DIREÇÃO: Dr. JOSÉ RI2ZO PINTO
«INSCRIÇÕES: FACULDADES INTEGRADAS CASTELO BRANCO
Av. Santa Cruz, n° 1655 — Realengo — Fone: 331-1207
•LOCAL DO CURSO: FACULDADES INTEGRADAS CASTELO BRANCO
Av. Comandante Júlio da Moura, 300 — Barra da Tljuca Fones: 399-1188 / 399-4381
•APOIO: SEED - MEC
ECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO DE JANEIRO
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JORNAL DO BRASIL

CIDADE — 7

1° Caderno

D

cvandro Teixeira

zZZZm-M

' .'zzzZzmZ- :T^^^^^^^L^^L^tm^^^0f'-iZ-Zzz':mz .:¦.'y
.'z.
zzztty-z-fô-immmmm
^tÊímmm^m^m^m^m^^^^üm.zz-.z-.''¦

"

rmU

mmmWÊmmWÊ!è&" '

____P? *•*\^'

Madureira festeja semana
com passeio de bicicletas
e jogos para a criançada
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Cerca de 100 bicicletas passearam ontem da Praça das Mães ao 9o BPM, dando continuidade às
comemorações da Semana de Madureira, iniciadas
dia Io de maio. Os ciclistas, crianças na maior parte,
reuniram-se depois na praça, onde participaram de
sorteios e brincadeiras. No mesmo local, foram distribuidos tinta e pincéis para os mais jovens, que
pintaram o sete das 8h ao meio-dia.
A Feira do Verde, montada no calçadão da Avenida Edgar Romero, também atraiu muita gente. Os
que chegaram mais cedo ganharam mudas de árvores
no stand do IBDF, mas a maior parte estava interessada em vasos, especialmente de samambaias. O
movimento menor foi o da Feira de Artesanato, na
Praça Patriarca, que só encheu de tarde, com a
homenagem à comunidade luso-brasileira e apresentação de grupos folclóricos.
HISTÓRIA DA SEMANA

medicinais. Na sexta-feira terá
salsa e cebollnha, e no sábado
flores, para o Dia das Mães.
O movimento maior se deu
de manhã, e eram poucos os
que saíam sem um vaso nas
mãos. As opiniões sobre a feira
foram diversas. Maria da Penha Costa, 37 anos, moradora
do bairro, achou tudo muito
bom, e estava satisfeita com o
seu vasinho de Crt 50, com
uma planta da qual ela não
sabia o nome. Já Conceição
Lopes, 23 anos, nào viu muita
compensação em seu esforço,
pois veio de Botafogo, pensando que iria encontrar preços
multo especiais. Ela gastou
cerca de CrS 2 mil 500, com
duas samambaias e um pé de
coqueiro.

Médicos do Barra da Tijuca leva
Rio acabam seus problemas a debate
em 5 dias de simpósio
hoje
greve
A greve dos médicos que
Problemas de ecologia, saneamento básico, transatingiu a todos os hospitais do
Rio, fazendo com que só fossem atendidos os casos de urgêncla, termina hoje sem respostas às reivindicações da
classe. O Secretário Estadual
de Administração, Francisco
de Mauro Dias, prometeu uma
resposta aos médicos hoje, antes da assembléia-geral da
classe, marcada para as
10h30m na ABI
Considerando que aos domingos o movimento é normalmente pequeno, salvo acidentes, o dia ontem foi considerado calmo nos hospitais.
No Hospital Souza Aguiar, no
centro, só funcionou o prontosocorro, e a movimentação ficou por conta dos visitantes,
que, enquanto aguardavam a
vez, recebiam panfletos dos
médicos explicando o motivo
da greve. Na porta, melo fechada por uma maça, uma comiasáo de ética fazia a triagem
para o atendimento.
No Hospital Rocha Mala, em
Botafogo, o movimento foi calculado em apenas 5% dos dias
normais e a explicação do médico de plantào foi de que a
população já está ciente da
greve e só procura o Hospital
se o caso for realmente grave,
"além disso, domingo ê um dia
normalmente fraco".
O Hospital da Lagoa também teve um dia de calma
ontem. Não apareceram casos
complicados e os pacientes já
Internados receberam o tratamento de fim de semana. "Medicação continua, prescrita
antes da greve, e náo se pede
exames de laboratório ou radiografias. No caso destes pacientes Internados, se o quadro deles se agrava, passamos
a considerá-lo um caso de
emergência e entáo fazemos o
atendimento".
No Hospital Miguel Couto,
grande parte do seu movimento foi devido à presença de
jornalistas e policiais, os primelros tentando obter noticias
do capitão Wilson Luiz Chaves
Machado — internado no CTL

portes, segurança, urbanização e desenvolvimento
urbano e social da Barra da Tijuca serão discutidos
de hoje a sexta-feira entre autoridades municipais e
moradores do bairro durante o simpósio a ser realizado todas as noites, no Hotel Nacional-Rlo.
O Simpósio sobre Problemas da Barra, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Administração Regional, prevê a participação de Secretérios estaduais de Obras, Emilio Ibrahim, de Justiça,
Marcos Heusi, de Segurança, General Valdir Muniz.
os TEMAS
Com entrada franca e debate
livre, o simpósio terá sessões
às 20h no Salão de Convenções
Slmon Bolívar, do Hotel Naclonal-Rlo. Sua programação é
a seguinte: Hoje—Desenvolvimento Social, apresentado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Vicente
Barreto, e debatido pelos Secretários municipais de Saúde,
Raimundo Moreira, de Educaçáo, Lucy Vereza, Subsecretário de Desenvolvimento Sociai, Luís Henrique Bahia, e
Deputado Jorge Moura (PPRJ); Dia 5 — Desenvolvimento
Urbano e Uso do Solo, pelo
Secretário Municipal de Pianejamento, Carlos Alberto
Carvalho e debatido pelo Subsecretário, Armando Abreu,
arquiteto Lúcio Costa e direto-

res dos Departamentos de Parquês e Jardins, Mário Sofia, e
de Edificações. Newton Machado; Dia 6 — urbanização,
Ecologia e Saneamento Báslco, pelo Secretário Estadual
de Obras, Emilio Ibrahim. e
debatido pelo Secretário Munlcipal de Obras, Renato Almeida, e presidente da FEEMA, Evandro de Brito; da Cedae, José Carlos Vieira; da
Comlurb, Marco Antônio Oliveira; e da Seria, Sampaio Neto. Dia 7 — Transportes, pelo
diretor do DGTC, José Tomás
Mariz, debatido pelo presidente do Metrô, Carlos Teófllo,
diretor de operações da CTC,
Cauby Eduardo Mala, e empresários de ônibus. Dia 8 —
Segurança — pelo Secretário
de Segurança, General Valdir
Muniz.

Esta é a 17a vez que os moradores de Madureira comento-ram a sua semana, o que até''JtfJü^St^fcg^iR
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bicicleta, as crianças continuavam eufóricas ontem de
manha na Praça das Mães.
Monica da Cunha, nove anos
era uma das mais satisfeitas.
Vestida com uma malha azulantes que;
Adejair, gesso na perna, foi cuspido
rei, de saiote e listras coloriEM VELUDO
das, ela recebeu uma medalha PINTORA
ter
feito
todo
o
percurso
por
Pouca gente esteve na feira
com uma bicicleta pesada pa- de artesanato
pela manhã. A
ra o seu tamanho, uma BMX maior
parte das crianças se
roxa metálica. Todos se diver- concentrou
frente ao stand
tiam com o sorteio da bicicleta de Silvano em
Reis, que pintava
e de camisetas.
seus quadros no local, usando
Um pouco adiante, crianças tinta a óleo sobre veludo. Seus
patinavam em redor de um preços vão de CrS 450 (os mais
Uma comissão da Associação de Moradores
tem uma turma passou o dia visitando parentes grupo que assistia à demons- vendidos) a Crt 6 mil. As dee Amigos de Santa Teresa (AMAST) passou
de vítimas graves, ainda internadas no Hospi- tração de um grupo do corpo mais barraqulnhas vendiam
todo o dia de ontem no Morro dos Prazeres,
tal Souza Aguiar, e feridos de menor gravidade, de bombeiros, lutando taek- camisetas com desenhos em
vitimas
do acifazendo um levantamento das
recolhendo dados sobre cada um e sua família wondo. O local foi policiado silk screem e bordados de landente ocorrido com um bondinho dia 28, para
para dar fundamentos à ação popular de inde- por 16 homens do 16° BPM, tejoulas, trabalhos em linha, lá
fundamentar uma ação popular de indenização
nizaçào, a Impetrada contra a CTC. Segundo sob o comando do Tenente e matelassè, bijutertas. bonécomeçou
Há
dois
dias
a
AMAST
a
CTC.
contra
ele, serã preciso arrecadar multo dinheiro por- Azevedo. Ao meio-dia ainda cas e comidas baianas. Seguna passar um abaixo-assinado, pedindo provique se pagam 2% do valor total das indeniza- restavam algumas crianças do João dos Santos Azevedo,
Bahia tem
dências ao Governador Chagas Freitas; até
ções requeridas: são mais de 50 famílias e se brincando de pintar, mas a coordenador da Feira, o diontem ã noite Já tinha mais de 2 mil nomes.
este total atingir, por exemplo, Cr$ 100 milhões, maioria Já tinha ido embora, e nheiro arrecadado com o aluassembléia hoje
será preciso dar Cr$ 2 milhões ao entrar com a deixaram seus desenhos por guel das barraqulnhas irá para
Ainda chocadas com a tragédia, quase 100
ação, e a AMAST só tem Cr$ 4 mil em caixa. Por lá.
Salvador—Os médicos resiMauría
Escola
Ocupacional
—
Morro
maioria
moradores
do
dos
na
pessoas
isso, se está fazendo uma campanha de doação
cio de Medeiros, de deficientes dentes, que entram no sexto
Prazeres, junto ao Largo Dois Irmãos, onde
de fundos, e hoje a renda da peça Ópera do FEIRADO VERDE
dia de greve em cinco hospitísicos.
Estamos acendendo uma luz nos seus
vivem mais de 40 das vitimas — visitaram, no
Chouriço, de Lauro Benevides, no Teatro Dirtais de Salvador, realizam hoje
Hospital Souza Aguiar, os feridos mais graves.
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As 13h de ontem as barra- ria Freitas será aberto ao púpara
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movimento.
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tros que a ordem é nâo assinar nenhum papel
gratuitos de greve, por tempo indeterminadois rapazes, Walter e Jorge, e cinco pessoas tinham vendido a maior parte blico com exames
apresentado pela CTC e, em caso de dúvida,
reatores e lâmpadas flúoresde
luminárias,
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coluna,
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ficaram gravemente feridas).
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exame oftalmológico, lncluln- do. visa Nacional,
procurar algum representante da AMAST para
frio, para pronta-entrega.
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Revoltados
de regulamentamas, segundo Neli da Silva, o em pressão
empresas,
supermercados, magaRara
todas
colaboração da Secretaria substitutivo
residência médica.
A nota
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Hospital Souza Aguiar, aproximadamente 100
Para o diretor social da As- ry, Manoel Vltorino, Edgar
guinte:
1 mil 500. Quem quisesse
A Kei oferece projetos de iluminação
pessoas se espalharam por cinco enfermarias Crt
"Em vista dos acidentes ocorridos em Santa
mudas
de árvores teve que sociação de Amigos e Morado- Santos, Getúlio Vargas e Clionde se recuperam os feridos mais graves. Marres do Bairro de Madureira, mério de Oliveira. Os diretores
completos.
chegar
cedo.
O
IBDF
distriTeresa, a 21 de dezembro de 1980 e a 28 de abril
Iene Ricardo da Silva, 27 anos, empregada
Dario Pais, a participação dos das unidades médicas suspendo corrente, causando a morte de quatro pesE acende sua empresa.
domestica, perdeu as duas pernas; ela ainda buiu ipêroxo e amarelo e pai- moradores nas
atividades pro- deram o fornecimento de refelsoas e ferindo dezenas de outras, e consideranestá muito traumatizada com o acidente e ao meiras de leque, entre outras, movidas
llUMWMBAS
pela Semana tem si- ções para os grevistas.
do: 1°) que é do conhecimento de todos que os
ser perguntada, ontem, sobre o assunto, pediu que permaneceram o resto do do enorme,
e
ele
calculou
Os
médicos
divulgaram
carexposição.
que
dia
em
dois acidentes foram devidos ft perda de fteios,
que se falasse com seu marido. Paulo da Silva
cerca de 3 mil pessoas estive- ta à população assinalando
por falta de manutenção dos bondes; 2o) que
explicou que os médicos lhe recomendaram
R.Pedro Américo 314
Henrique Dubois,
ram ontem na Praça das Mães que a residência médica é um
essa situação vem sendo denunciada pelos monão comentar nada com ela sobre Isso; ele ta, promete atrações paisagisTels.: 220-7266
diferennas
horas
de
maior
movimencurso
de
mas
pós-graduação
radores de Santa Teresa há mais de um ano,
mesmo se mostrou muito nervoso, confessou tes em sua barraca. Hoje ele to. Ele aproveitou
265-5163/205-8945
lemdesde
a
sua
criaçáo,
há
36
para
através de abaixo-assinado encaminhado ft
náo ter coragem de olhar por baixo das cober- fará uma projeção de slides brar
que o bairro precisa de anos, o Govemo nunca se
Prefeitura do Rio, relatórios da AMAST enviatas e disse que a filhinha do casal, ontem sobre o homem e a natureza, e uma biblioteca,
Peça a visita de nosso representante.
áreas de lazer preocupou com a regulamendos â CTC e ft Secretaria de Transportes do
completando um ano e dois meses, tem sentido quinta-feira venderá plantas e mais estacionamentos.
taçáo.
Estado, reuniões das quais participaram morafalta demais da mãe: ela ainda estava amamendores e representantes da direção da CTC, além
tando a criança.
de manifestações públicas com ampla divulgaEm tomo do leito de Marlene, no 3° andar,
çào pela imprensa; 3°) que a diretoria da CTC,
mais de 20 pessoas, muito revoltadas, Hirtnrn
supostamente responsável pela manutenção e
que ninguém poderia assinar nenhum"pois
papel
operação dos bondes de Santa Teresa, não
a
que por acaso aparecesse na favela,
tomou qualquer providência no sentido de eviCTC
está
interessada
uma
em
só
mixaria
pagar
tar os acidentes citados; 4o) que não está em
cada
um
e
aproveitar
do
desespepara
pode-se
jogo somente a preservação dos bondes, mas
ro da gente, da nossa necessidade de dinheiro, e
também a vida de seus usuários — pedimos a
nos
convencer
a
assinar um papel desistindo do
demissão imediata da diretoria da CTC, resdireito de indenização, por Cr$ 10 mil ou até
ponsável, com sua omissão, pelos acidentes
menos". Eles foram todos orientados a procurar
com os bondes."
a SAMP—Sociedade dos Amigos do Morro dos
"Comunicamos ainda" —
prossegue a nota
Prazeres—ou a AMAST, caso tenham dúvidas
"que estamos providenciando: a cobrança da
diante de algum documento a assinar, ou sobre
indenização devida pela CTC às vitimas feridas
como agir com advogados.
e aos familiares dos quatro mortos, conforme
determina a legislação vigente; a realização de
Adejair Nunes Gonçalves, 27 anos, uma filha
de um ano e oito meses, marítimo e morador de
perícia por técnicos especializados e legalmente constituídos em todos os itens que dizem
Cabo Frio, mostrou seus ferimentos no peito,
respeito à segurança dos passageiros dos bonombro e braço direitos, por baixo da camisa, e
des; o pedido de transferência da concessão
contou que ainda lhe dói multo todo o corpo.
Ele fraturou a perna esquerda, engessada, e vai
para exploração dos bondes para outro órgão."
ter de ser operado e novamente engessado por
O presidente da AMAST, Sérgio Schlesinmais seis meses. Adejair passara aquele fim de
ger, contou que a decisão de formular este texto
semana no Morro dos Prazeres e, na manhã do
e buscar assinaturas entre os moradores saiu
acidente, descia sentado ft ultima fila de banna assembléia realizada quinta-feira ft noite; na
cos; segundo ele, a freira Marie Madeleine Agsexta o texto foi redigido e sábado começou a
nes Bardot subiu ao estribo e ele lhe cedeu o
circular nos bares, edifícios, bondes e ônibus,
lugar, ficando mais para a ponta, o que teria, a
completando um total de aproximadamente 2
seu ver, lhe salvado a vida, pois Imagina que foi
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Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), Alolslo
Falando com multa dificuldade, Jurema
Magalhães, "para examinar os prós e os contras
Vieira Bonfim, 30 anos, recebeu mais de 40
do tombamento dos bondlnhos do bairro".
visitantes na enfermaria do Ó° andar. Faxineira,
ela mora também no Morro dos Prazeres, tem
— Um dos pontos contrários — disse Sérgio
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é que, na interpretação da CTC, se houver o
wflBf$fi.;íi''._______k
^m^mmÉs5ZZ^+mZ':.'zz«ir~m'^^^
""^^^^^^^m ^*_^^^H^^^^»SiSIM^____RIMi^^^^^^^^^*^^|K|^^^^^^^^^^^^^_râ^^^£sii^^BKã^BH|HK3|^^
e precisará ficar de repouso por longo tempo:
tombamento os bondes passam para a área
Watf%®&$&^^^ ^m^ ___T^M____..™ __________ m
^^*^__fcseu rosto ficou muito machucado. Ela se preofederal; Alolslo Magalhães, porém, já disse que
cupou, na hora do acidente, em proteger a
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— e caiu com o rosto no chão, quebrando os
não pode mantê-lo. Nós, ao mesmo tempo em
ossos do nariz, da face e dos maxilares, além de
que consideramos a CTC incompetente para
vários dentes.
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üo, ttu — temos certeza — essa verba desapareque já estáo sendo tomadas as providências
cera em outras coisas que não a melhoria do
para a ação popular. Amanhã, às 19h, será
sistema de bondes.
rezada missa erq intenção dos mortos no último
O diretor de transportes da Associação,
acidente, na Igreja Matriz de Santa Teresa, por
Benjamin Eurico Cruz Filho, informou que onMonsenhor Castelo Branco.
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Tóquio — Quinta-feira o Japão lançará uma nova teoria
política que pretende seja
aceita pelos aliados ocidentais: uma estratégia de segurança global. De acordo com
esta filosofia, que o PrimeiroMinistro Zenko Suzuki vai
transmitir ao Presidente americano Ronald Reagan, a manutenção da paz não depende
apenas do poderio militar de
uma nação, mas de meios seguros para contar com um
abastecimento estável de
energia, alimentos e matériasprimas.
Suzuki parte hoje para Nova
Iorque. Ele se encontrará com
Reagan, na Casa Branca, quinta-feira e sexta-feira, retomando a Tóquio no sábado, depois
de se avistar rapidamente com
o Premler canadense Pierre
Trudeau, em Ottawa. A tese
que leva em sua pasta visa
ressaltar as dificuldades que o
Japão tem para se abastecer e
sua disposição de ampliar a
ajuda aos países em desenvolvimento, como razão para esvaziar as pressões americanas
para que o Japão destine mais
ftmdos a sua própria defesa.
MAIS TRANQÜILO
Nesta sua primeira viagem
aos Estados Unidos, desde que
assumiu o Governo, em julho,
Suzuki vai com grande vantagem sobre seus dois predecessores, Takeo Fukuda e Masayoshl Ohira, embora tenha
de enfrentar um Governo mais
disposto a exigir do Japão
uma participação efetiva no
sistema ocidental de segurança.
O maior de seus triunfos serú
a prática solução da segurança, além da prática solução da
guerra dos automóveis, que,
aparentemente, provocou alivio na Casa Branca e no Congresso americano, contribulndo para atenuar o que, em Tóquio, se chegou a considerar
inflexibilidade de Reagan,
com relação ao rearmamento.
Ministro

global
Anilde Werneck
Mas Suzuki não chegará à
Casa Branca vestido apenas
com o quimono de bom amigo,
que não se negou a ajudar a
combalida indústria automobilistlca americana. Ele tem
mais para sensibilizar seu lnterlocutor, podando-lhe a braveza: chega como vitima, pedindo explicações e compensações. Está certo que as terá.
O Governo americano Já comunlcou a Tóquio que apresentará o resultado das Invéstlgações sobre o afundamento
de um cargueiro japonês pelo
submarino nuclear George
Washington, a 9 de abril.
Além disto, o Premler japonês poderá apresentar a Reagan todos os comprovantes
das manifestações de lealdade
aos Estados Unidos, em todas
as ocasiões em que foi exigido
nestes últimos dois anos, para
fazer frente à União Soviética.
Enumerará desde a não participação nos Jogos Olímpicos
de Moscou até as sanções econõmlcas, ainda mantidas. Vai
aproveitar para pedir apoio ao
desejo japonês de reaver as
ilhas Kurlla, ainda ocupadas
pelos soviéticos.
VAGAMENTE
O Governo Japonês espera
não ser pressionado a se deflnir sobre seus gastos com a
defesa e Suzuki está preparado apenas para dizer que o
Governo manterá o plano para
a modernização de seus equlpamentos militares, sem se
comprometer, contudo, com
Iniciativas que envolvam
maiores despesas ou o envio
de tropas para fora do território Japonês. O plano de modernlzação deve estar concluído
até 1987, mas alguns fUncionários já advertiram que isto náo
significa que até lá todo o novo
armamento já tenha sido incorporado
Armadas.
"O prazo seàs Forças
refere apenas ás
encomendas", disseram as
fontes.
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bombas explodem ao Norte
Madri — O Ministro do Interior da Espanha, Juan
José Roson, declarou que existe certo otimismo entre
as autoridades ante a diminuição do terrorismo no
país. Mas em Logrond, ao Norte da Espanha, duas
bombas explodiram numa usina elétrica, deixando a
região sem energia durante várias horas. Foi aparentemente mais um ataque da ET A.
Embora Roson tenha dito que "há maior colaboração dos cidadãos com a política", o chefe dos
Comandos Antiterrorismmo, Manuel Ballesteros,
afirmou, em outra entrevista, que a ETA conta com o
apoio de uma parte da sociedade basca, que acredita
que foi marginalizada historicamente na Espanha.
Ele assegurou que a ETA tem apoio da "Líbia,
Argélia, Líbano, Iêmen do Sul, e agora das guerrilhas
de El Salvador e Nicarágua".
APOIO DECRESCENTE
que a própria estatística dos
O Ministro do Interior expli- atentados reflete que a situacou que "a reação da popula- çáo está melhorando.
Ontem, as medidas de segução civil contra a violência fez
decrescer o apoio (a ETA), dl- rança, adotadas dia 30 de
abril,
foram prorrogadas até
minutado também a simpatia
para com os grupos ativistas". quarta-feira, pelo comandante
Outra causa da baixa dos da região militar de Madri, Geatentados terroristas, aponta- neral Qultana Lacaci.
da pelo Ministro, foram "os
Há dois meses o Ministério
recentes êxitos da policia, que da Defesa adotou a colaboratem desarticulado importan- ção das Forças Armadas com
tes comandos operacionais".
a policia e a Guarda Civil, no
O Ministro admitiu, no en- combate ao terrorismo. No dia
tanto:
30, havia rumores de
a
— Não há uma solução ime- ETA se preparava para que
assasdiata para resolver o proble- sinar um oficial não identificama, mas se pode dizer que nós do das Forças Armadas em
encontramos o caminho, já Madri.
Candidatos
para

Q

atrair

os

tudo

votos

comunistas
Arlette Chabrol
Paris — O resultado das urnas no domingo que
vem, dia do segundo turno das eleições presidenciais,
dependerá essencialmente dos informes sobre votos
que Jacques Chirac e Georges Marchais obtiveram no
primeiro turno. Para os dois candidatos que continuam no jogo, Giscard d'Estaing e François Mitterrand, trata-se portanto de atrair aqueles sufrágios
que, aparentemente, não têm o mesmo preço. Os
votos de Chirac são arrancados a preço de ouro. Os
votos dos comunistas, a preço de liquidação.
Nos últimos dias, os eleitores de Chirac estão
despertando interesse como nunca. Estes malamados de ontem se transformaram na"coqueluche"
da classe política francesa. De repente, os giscardianos se apaixonaram por eles e até os socialistas,
ainda que tímidos, fazem-lhes uma assídua cortesia
De fato, a familla gaulllsta
SURPRESOS
Nessas condições, muitos te- está dividida quanto ao segunriam perdido a cabeça, mas do tumo. Três atitudes se connáo os eleitores de Chirac, frontam. A de Chirac e dos
responsáveis do
quase todos resistindo à tenta- principais
que anunciaram sem enção de <~eder aos charmes de RPR,
tuslazmo, que se sentiam cons'
uns e outros.
trangldos em ter de votar em
Após tantos anos de disputa Giscard, mas seus eleitores poe ódio acumulados, duvidava- deriam escolher de outro mose bem que não seria fácil Jun- do. A aütude dos "Barons" (Os
tar os pedaços entre giscardia- antigos, Jacques Chaban Delnos e gaullistas. Mas os france- mas e Ollcler Gulchard) que
ses estão surpresos em ver o apoiaram Mlchel Debré no prinível profUndo do abismo que meiro tumo e agora fazem
hã entre os irmãos Inimigos da campanha aberta para Glsmaioria. No dia seguinte ao card. Finalmente há a atitude
primeiro turno, nenhum sinal dos antlgiscardlanos irredutíde voto em favor a Giscard foi vels propondo a abstenção, «
dado pelos dirigentes do RPR, de deputados como Dechartre
o que era temido, embora es- e Joel Le Tac, favoráveis •
perado, por alguns membros Mltterrand.
do grupo do Presidente. Mas o
O mais grave é que se e
que surpreendeu a todos foi famfiin
se fragmentar
como, em revanche, os mili- após a gaulllsta
eleição, não haveria o
tantes do RPR se mostraram desaparecimento
desta cateferozmente hostis a Giscard.
sim dos partidários
Os aplausos que marcaram a goria, mas
entusiastas com o atual
passagem do discurso de Chi- pouco
rac, segunda-feira passada, so- Presidente.
bre a decisão de deixar a cada
Ainda há cinco dias de camum votar segundo a sua cons- panha e muito pode mudar. O
ciência no dia 10 de maio, e foto da única pesquisa entre os
mais ainda, as ovações que dois turnos ter acusado uma
pontuaram a chegada ã reu- vantagem para Mltterrand
niáo do Comitê Central do (51,5% contra 48,5%), estimuRPR, de Phlllppe Dechartre, lará os hesitantes que se decldeputado que pede o voto para dirão a votar, apesar
de tudo,
Mltterrand, são sinais preocu- não a favor de Giscard, mas
contra o candidato socialista.
pantes.
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Teerã — A Marinha do Irã
interceptou, sexta-feira, um
navio da companhia norteamericana Western Geographical, especializado em invéstlgações sísmicas, que passava
pelo Golfo Pérsico. Porta-voz
da empresa em Bouston disse
que o navio, com tripulação
britânica, tem bandeira panamenha e foi detido por engano.
O Comandante adjunto da
Marinha Iraniana disse ao Jornal Ettelaat que o caso está
sendo investigado e seus resultados serão divulgados pelas
autoridades competentes.
O Partido Democrático do
Cúsdlstão propôs ao Governo
Iraniano que seja tentada uma
solução pacifica para o problema cuido. Em uma declaração
datada de 1° de abril, a mais
poderosa organização política
de resistência se manifestou a
favor de uma solução política
para o conflito.
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Londres — O ex-monge trapista Lawrence Downey —
australiano que seqüestrou sábado um Boeing-737 Irlandês
com 113 pessoas e foi preso
oito horas depois pela policia
francesa — é acusado de estar
envolvido na Austrália em
fraudes, envolvendo Imóveis,
no valor de 80 mil dólares.
É descrito também como
"um
homem excêntrico", que
teria elaborado uma Constituição para o Irã, pais para onde
desejava levar o avião depois
de seqüestrá-lo perto de Londres e desviã-lo para Le Touquet, cidade francesa no Canal
da Mancha.
SOCO NO NARIZ
Em Le Touquet, Downey,
depois de libertar cinco mulheres e seis crianças, manteve o
controle do avião durante oito
horas, até que um pelotão anti terrorista francês conseguiu
prendê-lo, depois de usar de
artifícios para distrair sua
atenção.
Armado apenas com garrafas de plástico cheias de gasollna, Downey — 55 anos, casado, cinco filhos e com uma
irmã que ê freira católica —
seqüestrou o avião com o propóslto de conseguir também a
revelação do terceiro segredo
de Fátima. Essa exigência se
referia ao documento, em poder do Vaticano, contendo a
última mensagem que teria sido dada por Nossa Senhora á
pastara portuguesa Lúcia dos
Santos, em 1917, em Fátima.
Funcionários do aeroporto
de Le Touquet informaram
que Downey pretendia libertar
cs passageiros restantes depois de receber garantias de
que os jornais irlandeses publicariam uma mensagem de nove páginas que redigira no ültimo Natal, na qual explicava
sua expulsão de um mosteiro
trapista de Roma, em 1954.
A mensagem revela que
Downey — residente em Dublin desde 1978—Ingressou no
mosteiro de Tre Fontane em
1950. Os antecedentes disponlveis no mosteiro indicam que
ele ali permaneceu quatro
anos, até ser expulso por distúrblos mentais. A mensagem
do seqüestrador assinala que
Downey atribui sua expulsão a
uma briga que teve com o superior do mosteiro, ao qual
atingiu com um soco no nariz.TRÊS SEGREDOS
Ainda segundo a mensagem,
Downey seguiu de Roma para
Fátima, em Portugal, onde
trabalhou 11 meses como guia
de turismo no Santuário de
Nossa Senhora. Ali, segundo a
tradição católica, a Virgem
Maria apareceu seis vezes, em
1917, a duas meninas e um
garoto, pastores portugueses,
e lhes contou três segredos.
Uma das meninas era Lúcia
dos Santos, freira da Ordem
das Carmelitas Descalças e
que hoje, com 74 anos, vive
num convento perto de
Coimbra.
Em 1942, Lúcia escreveu um
relato em três partes sobre as
aparições da Virgem, que foi
entregue 15 anos mais tarde ao
Papa Pio XH. Seus sucessores
e outras autoridades do Vaticano conhecem o teor do chamado terceiro segredo de Fátima, que está guardado nos arquivos da Santa Sé. Os dois
primeiros segredos foram dlvulgados em 1917: seriam o
«IAum«9A
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Downey, monge trapista
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uma era de conflitos e perse— Arábia Saudita e Kuwait
Kuwait
O
líder
direitista
libanês,
Camille
guições contra a Igreja e o
suspenderam 40% de suas contribuiChamoun, exigiu a retirada total das
Papa.
forças sírias do Líbano durante recentes
ções financeiras às forças sírias estacioEspecula-se que o terceiro
nadas no Líbano, informou o Ministro
conversações com o Ministro do Extesegredo seria uma "visão apodo Exterior kuwaitiano, Xeque Sabah
rior da Síria Abdel-Halim Khaddam.
calíptica sobre o futuro da huAl-Ahmed Al-Sabah. A justificativa é
manidade" ou, então, uma an— Estou insistindo na retirada de
tecipação profética do futuro
que há três meses não são apresentados
todas as tropas sírias, o que pode ser
da Igreja, com "suas vicissiturelatórios sobre a atividades das forças
feito em etapas desde que rapidamente
des e dissidências".
sírias, apesar das pressões nesse sentido
— afirmou. Khaddam, que retorna hoje
exercidas
AGRESSÃO
pelos países contribuintes.
a Beirute para prosseguir as negociaKuwait a Arábia Saudita são os prinEm Limerick, cidade da Irde paz, não se pronunciou sobre a
ções
cipais
contribuintes,
cada
um
com
20%
landa, pessoas que conhecequestão.
dos
custos
de
manutenção
dos
30
mil
ram Downey informaram que
homens estacionados no território libaA Frente Libanesa, comandada por
ele nasceu na Austrália e que
seus avós eram irlandeses. Denès desde 1976, com um orçamento de
Chamoun, considera que as forças sí90 milhões de dólares a cada seis meses.
pois da expulsão no mosteiro
rias, que se estabeleceram no Líbano
trapista de Roma e de servir
Os Emlrados Árabes Unidos entram
após a guerra civil de 1975-76, por mancomo guia de turismo em Fáticom 15%, Qatar com 10% e os restantes
dato da Liga Árabe, são um Exército de
ma, ele viajou para a Austrá35% provém de outros membros da Liga
ocupação que deve ser substituído por
lia, até voltar para a Irlanda,
Árabe.
uma força internacional de paz.
em 1978. Sua mulher, os cinco
filhos e a irmã freira vivem em
Perth, na Austrália.
De 1978 até o final de 1980,
Israel ignora os resultados
Downey morou em Shannon,
Mário Chimanovitch
Limerick,
onde
foi
dode
perto
no de um curso de línguas esJerusalém — O Primeiro-Ministro de
so, a crise venha a ser resolvida pacificatrangelras. A policia de ShanIsrael, Menahem Begin, disse que os esformente.
non revelou que Downey vinha
ços diplomáticos internacionais destinasendo procurado para receber
Acordo oficioso
dos a colocar fim à crise libanesa, que
uma intimação legal a respeito
envolve seu pais e a Síria, náo apresentaA afirmação de Begin quanto à lnexisde uma agressão que teria feiram resultados até o momento. O Prender
tência de progressos nos esforços internato ao marido de uma das profez essa declaração após longa reunião do
cionais, que envolvem as superpotências,
fessoras do seu curso de
Gabinete Israelense, no contexto do Comielimina as especulações que vinham sendo
idiomas.
té Ministerial de Segurança, cujas dellbealimentadas nas últimas 72 horas acerca
Ontem cedo, os passageiros
rações sáo sigilosas.
da iminência de um acordo oficioso entre a
do Boeing da Air Lingus seApesar disso, prevalece um sentimento
Síria e Israel destinado a colocar fim a
qüestrado por Downey chegaram ao aeroporto de Heatuma crise que por pouco ameaçava levágeneralizado em Jerusalém de que a crise
hrow, em Londres, recebidos
arrefeceu consideravelmente e que só polos à guerra.
com risos e lágrimas pelos paderá voltar a agravar-se se os sírios InsistiFontes diplomáticas em Jerusalém lnrentes.
rem em continuar mantendo os foguetes
sistem em minimizar a situação, o que náo
Eu acho que ele era uma
antiaéreos que Instalaram no vale da Bedeixa de ser positivo, e afirmam que "dlfihomem gentil — contou a mekaa, Centro do Líbano.
culdades de comunicação" entre Washlngnina de nove anos Slnead
ton e Damasco têm contribuído para fazer
Solução pacífica
McConnack, que se sentou
com que os lesultados das negociações
Não existem informações sobre as disJunto ao seqüestrador. — Ele
bilaterais ^e tornem mais lentos.
me ofereceu um copo de laiancussòes do Comitê Ministerial de Seguranjada e até deu uma olhada na
Com a chegada hoje do Ministro de
mas após a reunião, ao responder às
ça,
minha revista de quadrinhos.
Relações Exteriores da Síria a Beirute
dos
Begin
afirmou
perguntas
Jornalistas,
Foi uma grande aventura e
espera-se que Damasco e as milícias falanque os sírios já deveriam ter deixado o
mal posso esperar para contar
Líbano há muito tempo e que devem fazêgistas venham a concordar com uma foraos meus amigos que ficamos
mula detalhada destinada à manutenção
lo agora.
seis horas na França, num
— Israel não prometeu que utilizaria o
de uma trégua permanente no Líbano.
aviáo seqüestrado. Acho que
Essa fórmula, tem-se especulado, envolveseu Exército para expulsá-los daquele país
fui ao toalete umas 100 vezes.
disse, reiterando que o Estado judeu
rá uma retirada substancial das forças
Os passageiros contaram
sírias das posições que ocupam sobre as
que quando o avião se prepaquer uma solução pacífica para a crise
rava para descer em Londres,
montanhas que circundam Beirute, n^im
libanesa. Quanto à presença dos mísseis
vindo de Dublin, o piloto
como das milícias falanglstas da cidade de
sírios, Begin continuou a Insistir em sua
anunciou:
Zahleh no Centro do Líbano, e, também, a
curiosa reticência, ao afirmar que "estaTemos a bordo um horeabertura dos pontos de passagem sobre
mos checando a informação, mus provamem que ir para o Sul da
a Unha verde que divide os setores cristão
velmente esses foguetes estão lã".
França.
è muçulmano da CapltaL
Dezenas de jornalistas já testemunhaTOALETE DOS FUNDOS
ram a presença desses mísseis, em número
O plano prevê a imposição de um ces—A principio pensamos que
de 100, sobre o território libanês e o prósar-fogo total no Líbano, à exceção, bemi
piloto estava brincando, mas
prio porta-voz das Forças Armadas de
certo, da região Sul, onde existe uma con-1
quando vimos que era verdaIsrael o confirmou oficialmente. A posição
tinua guerra entoe os palestinos, lsraelen-i
de, achamos que o seqüestro
assumida pelo Primeiro-Ministro face a
ses e as milícias cristãs locais sob o comantinha alguma ligação com
um
problema crucialmente importante codo do Major Saad Haddad, com uma sepaBobby Sands (o integrante do
mo este Indica que o Estado judeu contiração de forças e o gradual retomo à
IRA em greve de fome na Irnua esperançoso—e talvez espere mesmo
landa do Norte) — contou Joe
normalidade, num processo que deverá;
que a Síria venha a remover discretaMcConville, que se sentava lolevar cerca de duas semanas para ser adomente esses armamentos e que, nesse cago atrás de Downey.
tado.
O seqüestrador foi para
toalete dos fundos e, quando
BoiruWAP
saiu, empurrou para o lado
uma aeromoça e forçou outras
s ya entrarem na cabina do pilo,
to. Recebemos em seguida a
informação de que o avião estava indo para a França. A
aterrisagem em Le Touquet foi
'
terrível, porque a pista era
M*
muita curta — acrescentou
? -V • • v
. ¦
Joe.
Outra passageira contou:
Pensamos que ia «contecer um desastre quando pousamos na França. Enquanto
ficamos lá, sentamos e conversamos, lendo Jornais até que a
polícia invadiu o aviáo através
das portas da frente e de trás e
dominou o seqüestrador.
A policia britânica informou
que Downey havia requerido a
cidadania Irlandesa, mas o pedido fora rejeitado.
vtitiO
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Altmann

foi

quem morreu
La Pai — A noticia sobre a
suposta morte do ex-chefe da
Gesta po na França, durante a
Segunda Guerra Mundial,
Klaus Altmann, decorreu de
uma confusão, pois quem morreu foi seu filho, também chamado Klaus, vítima de fratura
de crânio ao cair de uma asadelta nos arredores de Cochabamba, na Bolívia. A confusão
foi esclarecida ontem em La
Paz.
Cerca de 500 pessoas realizaram uma passeata pelas ruas
de Augsburgo, Alemanha Ocldental, cidade de onde Rudolf
Hess decolou em seus mlsterioso vôo para a Inglaterra, há
40 anos. Os manifestantes exigem a libertação do ex-lider
nazista, que é o único preso na
penitenciária de Spandau, em
Berlim. Inglaterra, França e
Estados Unidos concordam
com sua libertaç&o, mas a
União Soviética é contra.
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Begin ataca França e Alemanha
Tel Aviv — O Primeiro-Ministro de
cava os povos até que as elnsatxgrupIsrael, Menahem Begin, atacou durapea terminassem seu trabalho, disse
mente a França e a Alemanha Ocidenreferindo-se às unidades de extermínio
tal por seu apoio à autonomia palestina
dos Judeus nas aldeias ocupadas pelo
e acusou o Governo de Bonn de subesüExército alemão durante a Segunda
mar seu passado nazista. Chegou a inslGuerra Mundial.
nuar que o Chanceler Helmut Schmidt
— Na França, foram esquecidos os
esteve indiretamente vinculado à destruiçâo dos judeus europeus.
lemas da Revolução — liberdade, igualNum violento discurso, Begin afirdade e fraternidade—e na Alemanha os
mou que a autodeterminação palestina
crimes contra nosso povo. Eles têm apeapoiada por Schmidt significaria o fim
nas dois objetivos: vender armas caras e
—
de Israel. Mas não importa. Ele já viu
comprar petróleo barato. Náo têm princomo o povo judeu enfrentava a condecípio nem coração, nem memória. Nada
nação, pois serviu no Exército que cermais lhes interessa.

liberalismo
Wiüiam Waack
Varsóvia— Todas as princlpais forças políticas e sociais
na Polônia tomaram parte nas
comemorações recordando os
190 anos da Constituição liberal de 1791. É mais um sinal de
compromisso e liberalização
no pais.
Logo depois da guerra, os
lideres comunistas abandonaram o costume de lembrar a
Constituição de 1791 — uma
das mais liberais que a Europa
conheceu na época — mas, ontem, participaram ao lado de
representantes da Igreja e dos
sindicatos de diversas cerlmònias em todo o pais.
A maior preocupação, contudo, era com o estado de saúde do Primaz da Igreja polonesa, Cardeal Wyzlnskl. O ancião
de 79 anos continua de cama
há mais de três semanas, e o
sermão lido na missa transmlUda pelo rádio para todo o
pais pedia que os poloneses
rezassem pelo pronto restabeleclmento do lider religioso.
Foi um domingo tipicamente polonês, misturando mani(estações políticas e religiosas.
O aniversário da Constituição
de 1791 foi lembrado nas lgrejas e em instituições oficiais, e
coincidiu com o jubileu da Virgem Maria, padroeira da Polônia.
Solidariedade Rural e Industrial lembraram a Constituição numa grande manifestação em Bydgozcz. Mas o líder
nacional Lech Walesa preferiu
participar da procissão na colina de Jazna Gora, em Chestokowa, em meio a 300 mil fiéis.
A missa foi rezada pelo Cardeal Macharskl, o provável
substituto de Wyzlnskl à frente da Igreja polonesa e sucessor do Papa João Paulo n em
Cracôvla.
Na Capital, o líder do PC,
Stanislaw Kania, o PrimeiroMinistro, General Jaruzelskl, e
o Presidente da República,
Henryk Jablonski, foram a um
concerto de gala em homenagem à Constituição, antigamente denominada como "relíqula da burguesia" pela propaganda oficial. Ao mesmo
tempo, Solidariedade promovia a leitura da Constituição,
que é uma espécie de símbolo
da independência polonesa,
num castelo da cidade velha
de Varsóvia, com a ampla partíclpação de dissidentes politicos.
Trata-se de um acontecimento progressista que poderia ser Inscrito em qualquer
ideologia —, dizia um comentárlo da rádio oficiai
Cúpula sindical
está dividida
Varsóvia (do Corresponden—
te) Lech Walesa, o líder do
Solidariedade, está enfrentando uma crescente oposição na
cúpula do sindicato. Mais novo motivo de querelas e intrigas entre o líder trabalhista e
seus colegas de direção é a
política de informação do Solidariedade, que está Irritando a
grande maioria dos dirigentes.
Todos acham que a linha
defendida por Walesa e seus
coaselhelros é multo moderada. Walesa sempre teve de lutar contra o radicalismo das
bases e de alguns lideres operários — um deles, a famosa
Anna Walentynowicz, Já foi
afastada. As criticas que tem
recebido nos últimos dias não
se dirigem apenas a sua conduta política, mas sobretudo
ao seu estilo pessoal
CÚPULA DIVIDIDA
A cúpula do Solidariedade
está dividida em grupelhos e
repleta de Intrigas. Os comentários sobre os diversos dlrigentes já chegaram a tempos
aos ataques à vida particular
de cada um, e é bastante comuin ouvir nos corredores da
sede do sindicato, em Varsóvia, observações sarcásticas
sobre a preferência deste ou
daquele líder por hotéis de
primeira categoria e alguns
nlghtelalM.
Em Wroclaw, o ex-porta-voz
da direção nacional do Solidariedade, Karol Modzelewski —
ele se demitiu logo apôs a assinatura do último acordo entre
o Governo e o sindicato, em
março — reuniu um Importante apoio de base e vai voltar
agora como membro da dlreção nacional a Gdansk com o
propósito de neutralizar a
ação de Walesa. Jacek Kuron e
Adam Iflchnllf. dois conhecidos ativistas políticos do grupo KOR, também estão em
plena campanha política nos
arredores de Varsóvia para
criar um contrapeso á lnfluência de Walesa.
As eleições internas para a
realização do congresso do Solidariedade, previsto para 31
de agosto em Gdansk, trouxeram à tona a velha polêmica
sobre a conveniência de manter ã tente do movimento um
Uder de grande popularidade,
mas sem apoio na direção naclonal. Walesa não se cansa de
apontar para seu carisma e
popularidade em todo o pais
quando discute com seus comúltimas
panheiroo. Numa das"Sem
reuniões, teria dito:
mim
aqui vocês não são nada. Eu os
convoquei e posso demiti-los
quando quiser."
No momento o jogo de prestiglo e poder na cúpula está
concentrado sobre o órgão
mensal que o Solidariedade recebeu permissão pare publicar. Sua direção ficou a cargo
do escritor católico Tadeuz
ÍCaaowieckl, um dos principais
articuladores, políticos do
acordo de Gdansk e o um intelectual que, até o final do ano
passado, não gozava da confiança irrestrita da hierarquia
católica. Ao que parece, Mazowiecld já se recompôs com os
Bispos mais conservadores.
Mazo wiecld está"exercendo em nome de certos círculos
da Igreja uma censura interna
mais rígida do que a anterior,
imposta pelo regime—queixase um economista que jã teve
dois artigos recusados pela dlreção da revista, sob a alegação de que eram muito zsdicaís.
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Sands
Belfast — O Deputado e mllitante do Exército Republicano Irlandês, Robert Sands, 27
anos, entrou em coma de manhá depois de perder completamente a visão e o movlmento no lado direito do corpo. Ele
está no 64° dia de greve de
fome, seu peso reduziu-se a 34
quilos, continua em um colchão de água para minorar as
dores. Sua mãe, Rosaleen, esteve com ele e saiu chorando
da prisão de Maze: "Meu filho
está morrendo".
Forças da policia e do Exêrcito estão prontas para lntervir nos distúrbios que se sucederão à morte de Sands. O
Secretário para a Irlanda do
Norte, Humphrey Atkins, reuniu-se com os comandantes
militares, chefes de policia e
com o Prefeito de Belfast,
John Carson.
SEM COMENTÁRIOS
A comissão de presos do Bloco H de Maze informou que
Sands está sendo atendido pela família, principalmente a
mãe e a irmã, Marcella, para
quem foram reservados aposentos na penitenciária. As autoridades recusaram conflrmar o estado de coma do prislonelro, limitando a comentar
que suas condições continuam
se deteriorando.
Francis Hughes, outro integrante do IRA, não come há 50
dias e está piorando rapidamente. Sua visão está falhando e sofre multas dores. RayMcCreesh e Pat 0'Lara,
1 mond
em greve de fome há 43 dias,
suportam bem a privação de
alimentos.
Os militantes do IRA desejam a concessão do status de
preso político, o que o Governo recusa pois implicaria o reconhecimento da organização.
Sands cumpre pena dé 14 anos
por porte Ilegal de arma e foi
eleito deputado da Câmara
dos Comuns em 9 de abril peIas províncias norte irlandesas
de Fermanagh' e South Tyrone.
Rosaleen Sands, mãe de Robert, fez um apelo:
— Gostaria de pedir a todos
que fiquem calmos e evitem
ações violentas. Meu filho ofereceu sua vida pela melhoria
de condições carcerárias e não
para provocar mortes aqui
fora.
O grupo pára-milltar protestante Associação para Defesa
do Ulster (UDU) denunciou a
existência de um plano dos
diri' católicos para assassinar
gentes protestantes. A UDU
negou que pretenda
atacar
bairros católicos "porque isso
só serviria aos fins do IRA". O
Sinn Fein, braço político do
"IRA,
anunciou a libertação de
alguns dos 65 simpatizantes
presos nos últimos dias.
MAIS CHOQUES
Dois policiais ficaram feridos num bairro católico de
Belfast, atingidos por bombas
de ãcido. As forças de segurança dispersaram vários grupos
de manifestantes que percorriam . as ruas hostilizando protestantes e policiais. Um fotógrafo britânico que trabalha
por conta própria, Steven Benson, foi atingido por uma bala
de plástico, usada pela policia
para dispersar tumultos.
Uma grande manifestação
de apoio aos grevistas estava
marcada para a pequena cidade de Toomebridge, 40 quilõmetros de Belfast. A policia
fechou todos os acessos, revistando carros e pessoas, pedlndo documentos e realizando
prisões. Apesar disso, o protesto foi realizado com a presença
de três mil pessoas.
Com a morte de Sands, os
habitantes dos distritos que o
elegeram terão que esperar até
o final do ano para eleger um
novo representante, pois espera-se que o Governo britânico
bloqueie a convocação de novas eleições até restaurar legislação anterior.á atual que
proibia criminosos condenados por delitos graves de se
elegerem para a Câmara dos
Comuns.
Em Nova Iorque, cerca de
400 pessoas realizaram passeata ao longo da 5* Avenida em
apoio aos grevistas da Irlanda
do Norte. Eles se concentraram durante uma hora em
frente aos escritórios da British Airwys ates de irem para a
Catedral de São Patrício, onde
fizeram uma vigflla de oração.
Eles marcharam lentamente
- em direção ao templo, precedidos por um carro de policia
que controlava o trânsito para
a passagem dos manifestantes. Logo atrás uma mulher
tocava o bodhran, um tambor
irlandês tradicional Levavam
diversas bandeiras
Irlanda
"Fora daMargaret
e cartazes: "Assassinos
Bri táThatcher",
nlcos", "Boby Sands não morrerá em vão".
Desde que iniciou sua greve
de fome em Io de março, Bobby Sands recusou todos os
apelos para interromper seu
movimento feito por personalldades políticas, religiosas e comissões como a Comissão Européia dos Direitos Humanos.
Papa reza pelo
fim da violência
Roma — O Papa João Paulo
n pediu ao mundo orações pelo fim da tensão e violência
religiosa na Irlanda do Norte:
Convido a todos para rezar por nossos irmãos católicos e não católicos que vivem
horas de crescente tensão, que
poderão provocar atos incontroláveis de violência fratricldk.
Em discurso a milhares de
pessoas reunidas na Praça de
São Pedro para a bênção dominlcal. Sua Santidade mencionou a "missão piedosa" de
secretárib John Magee que
seu
"visitou
prisioneiros, famílias
de prisioneiros e soldados mortos, além de manter contatos
com as autoridades". O Papa
não mencionou o nome de
qualquer preso grevista ou do
IRA.
Vamos rezar para que
Deus nos ajude a encontrar
uma solução para ajudar o povo norte irlandês a encontrar o
caminho da paz e da conciliação pelo qual já foram feitos
tantos apelos vãos.

?

segunda-feira, 4/5/81

entra

1° Caderno

?

em

coma

I
Irlanda

e

— 9

INTERNACIONAL

mobiliza

Exército

Wo»h»no*on/AP
;: 'V> ¦;<•' <#<««•*<«»««<•>:•.>.¦.• ¦"•¦ XV.- •> .v.,...-,. . -A-.
¦'lj , \ I *'

-v • • • •

' .y?/'
..'*M..»*

••

.

Argentina
i

^};>^' ... >
Y .ojti^&k" v^uiu' 'Vw *

**

V, - -

^

,

__

fB

Vfi <
Z •

pede

que

conversações

Haig

-x-\.<Mi ME JHf f | I M '" 9"
«8 ^16

com

Marcha

inicie

Moscou

contra

sobre limitação de armas
Roma — Os países europeus aliados dos Estados '
Unidos pediram ao Secretário de Estado americano
Alexander Haig que inicie as conversações com a
União Soviética para a limitação dos mísseis nucleares.
Ao mesmo tempo, o Secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, General Joseph
Luns, disse esperar que a OTAN proponha em breve à
União Soviética uma data para o começo das negociações visando à limitação dos mísseis nucleares
baseados na Europa.
TENSÕES
Ministros do Exterior de 15
países membros da OTAN se
reuniram com Haig, numa série de encontros privados para
preparar a conferência da
Aliança Atlântica que começa
hoje.
Há 18 meses, a Aliança
Atlântica havia proposto negoclações americano-soviéticas sobre mísseis de alcance
médio, como parte de uma decisão que pedia, ao mesmo
tempo, o estacionamento na
Europa Ocidental dos mísseis
americanos Crulse e Pershing2.
Os dirigentes europeus vêm
advertindo o Presidente Ronald Reagan de que poderão
enfrentar uma séria oposição
dos grupos antinucleares, a
menos que os Estados Unidos
demonstrem sua disposição de
discutir a limitação mútua dos
armamentos nucleares. Os Govemos europeus estão ansio-

sos pelas negociações porque,
além do reativamento dos contatos Leste-Oeste, desejam
também a limitação dos misseis soviéticos SS-20, estacionados no bloco socialista e voltados para alvos da Europa
Ocidental.
O Governo Reagan se mostra relutante em iniciar negociações sobre apenas um aspecto do complexo do controle
de armas e funcionários governamentais americanos reconheceram que ainda existem
divergências sobre o tema.
Cinco Governos ocidentais
— dos Estados Unidos. GrãBretanha, França, Alemanha
Ocidental e Canadá — marcaram uma reunião no fim de
maio para tentar chegar a uma
fórmula de compromisso que
apresse a independência para
a Namíbia, embora salvaguardando os direitos da minoria
branca daquele pais atualmente sob o domínio da África
do Sul.

Chile

prisioneiros

podem
para

crise da fronteira
Rosental Calmon Alves
Santiago — Tiveram grande repercussão as versões jorrtalisticas procedentes de Buenos Aires sobre
uma possível troca de prisioneiros entre Argentina e
Chile para superar a mais grave crise dos últimos dois
anos nas relações dos dois países, iniciada semana
passada com a noticia da detenção de dois oficiais
argentinos acusados de espionagem. Existem atualmente 10 argentinos presos no Chile e oito chilenos,
incluindo alguns militares, em prisões do Sul da
Argentina.
Essas versões não foram confirmadas nem desmentidas pelas autoridades chilenas, que dedicaram
o fim de semana a preparar a nota de resposta ao
argentino, no qual
enérgico protesto diplomático
Buenos Aires exige a "libertação imediata" dos dois
oficiais que completaram ontem oito dias detidos em
instalações militares chilenas.
Militar passou o fim de semaCASO JUDICIAL
Fontes chilenas consideram na estudando as transcrições
"praticamente
Impossível" dos longos interrogatórios dos
que o Chile aceite a exigência dois acusados e terá três alterargentina de libertação do Ma- nativas para escolher hoje: pejor Raul Pablo Barislleau e do dir a libertação por falta de
Prlmelro-Tenente Oscar Al- provas (opção considerada
berto Santos. A resposta diplo- pouco provável), pedir mais 15
mática que está sendo prepa- dias de prazo para continuar
rada pela Chancelaria chilena, reunindo evidências ou — o
seguindo orientações diretas que é mais provável — pedir
do General Augusto Pinochet, que o juiz decrete prisáo predeverá basear-se na"caso
tese de ventiva.
Judl- TROCA DE PRESOS
que se trata de um
ciai".
As versões sobre troca de
Sentíago estará seguindo aschilenos e argentinos
sim as mesmas regras do jogo presos
foram divulgadas com grande
cercaram
anteriormente
que
destaque pela Imprensa próas detenções de vários chile- governamental
de Santiago,
nos e argentinos, no Sul do embora se baseassem apenas
dois países, sempre sob a acu- em telegramas de agências insação de espionagem, ainda ternacionals, procedentes de
que com provas bastante frá- Buenos Aires.
O Chile tem algum precegéis, segundo as noticias publicadas sobre os casos ocorri- dente neste tipo de Iniciativa,
dos em ambos os lados da fron- pois há alguns anos libertou o
te Ira.
dirigente do Partido ComunisVence hoje o prazo de cinco ta, Luiz Corvalan, em troca da
dias úteis que a nova Consti- libertação de um dissidente
tuiçào chilena prevê para a soviético, noticia que teve na
prisão sem um processo forma- época uma grande repercusdo. O promotor do D Tribunal sáo mundial.
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A marcha sobre o Pentágono lembrou as manifestações pacifistas da década de 60
OTAN

trocar

e

reúne
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mil
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El
El Salvador
El
EUA
a
Washington — Uma multidão calculada entre
20 mil e 25 mil pessoas marchou sobre o Pentágono em protesto contra a ajuda americana a El
Salvador e os cortes propostos pelo Presidente
Ronald Reagan nos programas sociais. "Dinheiro
para o povo e não para a guerra", gritavam.
— O mesmo bando de dementes do Pentágono
e da Casa Branca que nos arrastaram para a
guerra no Vietnam está agora tentando nos envolver em conflito semelhante em El Salvador —
acusou a ex-congressista Bella Abzug.
A concentração dos manifestantes começou
ao meio-dia em frente ao monumento em homenagem a Abraham Lincoln, iniciando a marcha hora
e meia depois ao longo dos quatro quilômetros de
distância do Pentágono, onde foram feitos discursos contra a corrida armentista. O protesto foi
pacifico, não houve intervenção da polícia.
. Em outubro de 1967, manifestação semelhante
realizada ali contra a intervenção no Vietnam
reuniu entre 30 mil e 35 mil pessoas que entraram
em choque com 8 mil soldados e policiais. Esse
protesto durou dois dias com um saldo de 50
feridos e 600 presos.
Uma outra manifestação, desta vez de apoio à
política americana para El Salvador, reuniu 2 mil
da Casa Branca com cartazes
pessoas diante
"fim do imperialismo soviético" e exipedindo o "União
Soviética e Cuba saiam de El
gindo que
Salvador". Em seguida, foram para o monumento
a Lincoln onde assistiram ao ato patrocinado pela
Associação Colegiada para o Estudo de Princípios.

Família

Bomba

theca

explode

pede

asilo
Viena — Uma família tcheco-eslovaca de três pessoas fugiu para o Ocidente, atravéssando, num avião fUmigador, a
fronteira com a Áustria, onde
pediu asilo político. Vaclav
Otahal, piloto agrícola, de 35
anos, sua mulher Eva, 24 anos,
e o alho, Petr, 7 anos, conseguiram evitar os radares tchecos durante os 50 minutos de
vôo desde Vracov, num distrito da Morávla, onde Otahal
trabalhava para uma cooperatlva agrícola.
Em março, cinco pessoas
saíram clandestinamente da
Tcheco-Eslováquia num trenó
puxado a cavalo. Em Julho do
ano passado, um piloto agricola passou da Romênia para a
Áustria.

Falange

se

apodera

de

acampamento
La Pai — A Falange Sócialista, grupo de extremadireita, apoderou-se do acampamento petrolífero Ttta, da
companhia americana Occidental Petroleum, na Bolívia,
fazendo 52 reféns, informou a
Embaixada dos Estados Unidos em La Paz. O grupo, liderado pelo ex-Mlnlstro da Saúde Carlos Valverde, exige a renúncia do General Luiz Garcia
Meza e implantação de um Governo civil-militar de transiçào. As exigências constam de
uma fita gravada que está em
poder do Exército.
O Ministro do Petróleo. Capitâo-de-Fragata Líder Sosa,
disse que Ignora a invasão de
Tita, mas vai reunir-se hoje
com Meza para apurar a situaçào. Há 25 dias, Valverde
anunciou que tinha optado pela luta armada para se contrapor ã Ineficiência do Governo
militar. Ministro da Saúde durante a primeira etapa do Governo do General Hugo Banzer, em 1971, realizou uma pialograda greve de fome no ano
passado para exigir a expulsão
do então Embaixador americano, Marvln Weissman.
Em dezembro, foi preso em
Santa Cruz por ter feito criticas contra o Governo, mas
posteriormente conseguiu a 11berdade. Agora, ele e seu grupo ameaçam destruir os campos de petróleo e gás da Occidental se a exigência não for
atendida. A companhia americana trabalha na Bolívia juntamente com a empresa estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales. Entre os reféns, está
um funcionário americano.
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Cabul
Moscou — Uma bomba, atribuida pela agência soviética
Tass a rebeldes antigovemamentais, explodiu na Faculdade de Engenharia da Unlversidade de Cabul (Afeganistão),
ferindo alguns professores e estudantes. A Tass afirmou que
a"agentes
bomba foi colocada por
a soldo de Washington e Pequim".
Tanques afegãos e sovléticos, apoiados por reforços chegados de Cabul, cercaram
Kandahar, no Sul do Afeganistão, onde as autoridades há
uma semana vêm tentando
restabelecer o controle da cidade, a segunda mais Importante do pais. Em conseqüência do bloqueio, j& há escassez
de alimentos e combustível.

prepara
ofensiva
Londres — Analistas do serviço de inteligência da OTAN
estão esperando o recrudescimento da guerra entre o Irã e o
Iraque. Um aumento gradual
do número de ataques aéreos
Iraquianos ê esperado e deverá
vir acompanhado de uma ofenslva contra as posições seguras do Iraque na província petrolifera do Curzistão.
A interpretação dos preparatlvos do Irá decorre do foto de
o Governo de Teerã ter perdido a esperança de wwHnçfln
empreendida pela Conferência
Islâmica e Organização dai
Nações Unidas. Relatórios recentes, com provas fotográflcas, mostram que Teerã está
ampliando seus suprimentos
militares.
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diretamente — depositante de caderneta de
poupança em cheque
— ela beneficia todos
os outros clientes que
chegam diariamente às
caixas da Caixa para
fazer todo tipo de depósito para as várias
finalidades.
Na medida em
que você tem açora a
Caixa Rápida so para
depósitos em cheques,
em caderneta de
poupança.você não disputa lugar com os
outros clientes.
Não é ótimo isto?
Veja como funciona a Caixa Rápida:
preencha o cheque,
ou traga preenchido
de casa, dentro das
seguintes instruções:

coloque no verso
número da caderneta
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Caderneta da Caixa você também

Caixa

A Caixa sempre
se preocupou com o
atendimento a seus
clientes.
A Caixa dá um
passo à frente e oferece a você mais contorto, mais facilidade
e mais agilidade para
os depósitos, nas cademetas de poupança.
A Caixa está lançando a Caixa Rápida
— o
jeito mais rápido
de continuar depositando na sua Caderneta da Caixa.
Ao mesmo tempo
em que a Caixa Rápida beneficia você

cheque'
Escreva no vew &
,0£»^caJOTeladc

poupa

tempo:

Rápida

¦ aguarde o recibo
do depósito, em seu
endereço.
Agora está mais
do que provado: quem
poupa na Caixa está
com mais.

de poupança
nome do titular da
caderneta
seu endereço.
verifique se o cheque está corretamente
preenchido;
cruze o cheque para
sua maior tranqüilidade e segurança;
no caso de cnequenominativo,verifique
se está endossado;
coloque o cheque
na Caixa Rápida;
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Chico

Oportunidade

Sobre o voto distrital muito se tem falado
mas muito pouco foi dito. A opinião pública
continua à espera de um grande debate que
esclareça o lado mantido sempre oculto por
interesses políticos personalistas. Nem mesmo
os aspectos universais de suas vantagens foram
suficientemente sustentados com um sentido
crítico da realidade eleitoral brasileira. Não é
suficiente apontar as deformações que o voto
proporcional introduziu na representação e
que lhe reduzem a qualidade. Falta o debate
para o confronto de todos os aspectos: o
sistema proporcional e o distrital merecem
mais do que apologia e demolição emocionais,
principalmente porque feitas por interessados.
A solução mista que reúne o sistema
proporcional e o distrito eleitoral para eleger a
representação política nacional ainda consegue
resistir à pressão dos interesses para inviabilizar a oportunidade. A reforma eleitoral em
gestação é a oportunidade que se oferece. Mas
será a última, porque até 1964 o voto distrital
só era defendido por um pequeno grupo de
estudiosos de problemas políticos, mas não
encontrava guarida numa representação
que se
consolidava a cada pleito proporcional. Depois
de 64 o distrito eleitoral passou a ser oficialmente considerado, mas os interesses oligárquicos da própria maioria governamental
pressionavam no sentido do adiamento do exame de
sua conveniência.
A última vez em que o tema do voto distrital
veio à tona foi suficiente para mostrar que se
trata de idéia que não conseguirá sobrenadar por
muito tempo a situação transitória. Ainda não se
afogou mas seu fôlego é insuficiente para esperar
outra oportunidade. O PDS reluta, mesmo conhecendo a vontade do Governo em adotá-lo na
fórmula mista, em admiti-lo de imediato, por
conveniências consolidadas no voto proporcional.
Ficou implícita, porém, a viabilidade de sua
adoção, em caráter temporário e experimental,

com vista às eleições de 1986. Mesmo porque não
haveria condições materiais de implantar distritos eleitorais para o pleito do próximo ano. Mas
por trás da resignação em aceitá-lo para 86 há
também indisfarçável esperança de que o tempo
será suficiente para eliminá-lo antes de ser experimentado.
O maior interessado na experiência é o
Governo, por ser o gestor das normas que
conduzem a abertura do regime. Cabe-ihe, portanto, entender os fatos em seu peso político e
avaliar a importância" de aproveitar a última
oportunidade que lhe resta — e ao país — de
praticar um sistema que todas as grandes democraciae adotaram e que se tornou um reconhecido
fator de equilíbrio institucional e de incremento
da representatividade política.
Aceito o fato de que a próxima reforma
eleitoral será uma adequação normativa ditada
pelo restabelecimento da eleição direta dos governadores, para a remoção dos obstáculos que
cerceiam a atividade eleitoral desde a vigência do
AI-5, nada impede o exame final do sistema
que
reúne numa aplicação mista os votos proporcional e distrital pelo que têm de melhor. Ficando
previamente adotado, os eleitos de 82 não terão
como alegar razões políticas quando se habilitarem à renovação do mandato. Todo o subsolo
político será adubado, com a devida antecedência, pelo novo sistema a partir das eleições do ano
que vem.
Será a última oportunidade. Perdida, não
haverá nada mais a fazer, exceto o esforço para
reduzir a incidência dos conhecidos vícios e
deformações que o voto proporcional transplanta
para o plano político e institucional. Mas é uma
luta inglória. As crises cíclicas são regidas por um
mecanismo falido. A representação política tem
sido a parte.mais vulnerável, exatamente porque
a distância entre a sociedade e a representação
não é coberta pela confiança geral.

St

an

Cartas
Os ataques sírios
O JORNAL DO BRASIL, em seu
editorial de 7/4, Nó de um Problema,
aborda os recentes ataques sírios às
duas grandes cidades cristãs libanesas,
Beirute e Zahlé, ataques efetuados com
o auxilio da Rússia e da OLP. Esta
última ofensiva siria contra os cristãos
do Libano nada mais é do que a antiga
tentativa "Grande
siria de realizar o seu velho
Siria".
sonho da
Esta luta vem desde 1943, quando os
franceses saíram da Síria e do Libano,
originando a divisão do território nestes
dois países — fato com o qual a Siria
nunca se conformou. Cabe às Nações
Unidas interferir energicamente, nâo
permitindo que um de seus países membros, pais soberano, seja destruído pelos
sirios! Ronaldo S. de Barros — Rio de
Janeiro.
A Igreja e os Partidos

Vácuos

D
Diplomáticos

A suspensão, pelo Governo Reagan, do
embargo de cereais decretado pelo Governo
Carter em relação à União Soviética como
punição à invasão do Afeganistão parece mais o
cumprimento de uma promessa de campanha
— ou uma simples aceitação de realidades
concretas — do que um lance enquadrado —
como seria de esperar-se — numa concepção
global de política externa.
A esse respeito, a decisão do Governo
Reagan é até passível de ser mal-interpretada:
os EUA estariam premiando a URSS por não
ter invadido a Polônia; mas estará a Polônia
realmente livre de perigos? E, afinal, referia-se
o embargo à Polônia ou ao Afeganistão?
Desde a ascensão dos republicanos à Casa
Branca, tinha-se tornado mais ou menos claro
que o embargo seria julgado m«i« pragmaticamente do que antes: seriam feitas as contas do
seu resultado, o que levaria fatalmente à
conclusão de que ele não estava funcionando.
As exportações norte-americanas para a URSS
foram, afinal, substituídas pelas remessas vindas de países como a Argentina; e quem
terminava por pagar o embargo era o fazendeiro americano, que tinha na URSS — antes do
embargo — um cliente cativo.
Sob esse ponto-de-vista, a suspensão do
embargo atende a considerações de ordem
prática — às abordagens objetivas que têm
caracterizado o Governo Reagan.
Apenas, é impossível separar uma tal
medida do contexto global da geopolítica — e,
então, torna-se apenas mais visível a ausência,
até agora, de uma política externa consistente
que se possa atribuir à nova administração
republicana.
Essa política pareceu esboçar-se quando
um recém-indicado Secretário de Estado —
Alexander Haig — abriu baterias contra a
estratégia global da URSS. Depois dos infindáveis meandros semânticos do Governo Carter,
era sem dúvida salutar ver algumas ações

Crescimento
De Moscou, o correspondente do
JORNAL DO BRASIL, Noênio Spínola, dá
conta do frisson provocado há um mês pela
abertura de uma exposição de pintores "não
conformistas" num porão da Rua Malaia Gruzinskaya. Era a primeira exposição do gênero
desde que há seis anos uma exposição semelhante foi varrida pela limpeza púbÚca; daí o
frisson, as filas que se formavam diariamente
sobre a neve, embora essa nova pintura soviética não passe, em muitos casos, de uma tardia
versão do surrealismo de Dali.
Sessenta anos depois da Revolução, portanto, o regime soviético ainda brinca de gato e
rato com os intelectuais, ao sabor das suas
milimétricas variações internas. Há 20 anos,
Soljenitsyn podia publicar, por autorização de
Kruschev, Um Dia na Vida de Ivan Denisovitch. Hoje, Soljenitsyn é autor proibido em
toda a URSS; Sakharov vive recluso em Gorki;
e os exílios se sucedem, sendo o último o do
filho de Shostakovitch, Maxim.
Esse panorama não difere muito do que
era a Rússia do século passado. Na Petersburgo de há 100 ou 150 anos atrás, os dissidentes
eram os revolucionários que tramavam constantemente contra o Tzar, em círculos que não
passavam, muitas vezes, de elucubrações literárias. A um deles pertenceu Dostoievski, que
em seguida passou oito anos na Sibéria por
conversas subversivas. Ao lado dessa Rússia
inquieta, numericamente irrisória, estava uma
Rússia de dimensões quase infinitas, para
"paizinho", e os intelectuais
quem o Tzar era o
eram estranhos produtos da influência estrangeira.
Essa Rússia ainda existe hoje, e torna

soviéticas colocadas no seu devido contexto,
como parte de uma estratégia global de feições
inquietantes.
Denúncias, entretanto, não substituem
uma política abrangente — e o Secretário Haig
foi incapaz de demonstrar que sabia analisar a
realidade internacional no nível de complexidade que é inerente a essa realidade. *E1
Salvador foi transformado em palco impossível
de um conflito gigantesco; e o Oriente Médio foi
simplificado de forma parecida. Na Europa, as
sucessivas advertências de que a União Soviética estava para invadir a Polônia voltaram-se
contra os que soavam o alarma: simplesmente
adiando a invasão, ou abrindo mão dela, a
URSS passava a desempenhar um papel moderodo, que desmentia, no plano global, a campanha verbal dos formuladores da política
norte-americana.
Essa ineficiência, ao lado de incidentes
marginais como os que sé seguiram ao atentado
contra o Presidente Reagan, provocou cisões
irremediáveis. Estamos de volta aos piores
tempos do Governo Carter, em que não se
sabia quem falava pelos EUA no plano da
política externa. Nomeações de Sub-secretários
de Estado — como a de Thomas Enders para a
América Latina (e quem é Thomas Enders?) —
transformam-se em batalhas parlamentares. À
direita do Secretário de Estado, senadores
ligados às posições mais conservadoras da
plataforma de Ronald Reagan ameaçam prejudicar ainda mais o arejamento que não pode
faltar à diplomacia de uma grande potência.
O temor mais sério é o de que um
Presidente que convalesce de um sério abalo
não tenha disposição ou simplesmente tempo
para restabelecer a unidade e a coerência da
sua equipe num setor em que elas são essenciais
à postura norte-americana. A diplomacia americana é um assunto excessivamente sério —
como descobriu muito tarde o ex-Presidente
Carter — para ser objeto de disputas pessoais.

Proibido
possível, ao lado do arcabouço ideológico, a
indefinida sobrevivência de um regime dirigido
por uma gerontocracia que já pertencia às
engrenagens do Estado desde os dias da Segunda Guerra. Há uma interação entre essa Rússia
inerte e as suas velhas elites dirigentes: mesmo
depois das revelações do XX Congresso do
PCUS, Stalin nunca recebeu na URSS uma
condenação definitiva; uma certa saudade da
sua época transparece às vezes não só nos
círculos oficiais como entre o próprio povo:
Stalin como o "pai" da grande pátria russa, o
homem que construiu, a ferro e fogo, a grandeza nacional. Essa mística é alimentada pela
propaganda: os dissidentes, com a sua propensão ao senso crítico, recebem dos meios de
comunicação oficiais um tratamento que arruína a sua imagem no plano interno — processo a
que não é poupado nem mesmo um Andrei
Sakharov.
Países continentais como a URSS sofrem
com grande freqüência da síndrome do Estado
forte — que seria como uma compensação às
forças centrífugas que poderiam ameaçar a
unidade nacional. Historiadores como o professor José Honório Rodrigues já desentranharam mais de uma vez a importância desta idéiaforça na nossa própria história. Da cumplicidade entre autocratas e massas inertes, entretanto, pode resultar um tipo de estagnação que
condena um país a não crescer — ou a involuir.
A estagnação cultural da URSS torna-se apenas mais chocante quando posta lado a lado
com o crescimento bruto do país: produz-se um
contraste como o dos retratos de halterofUistas
em que as montanhas de músculos parecem
reduzir a cabeça a um irrisório apêndice.
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Acompanhando o substancial noticiário desse jornal sobre a reunião do
Ceiam, realizada no mès de março, no
Chile, fiquei deveras animado com as
brilhantes afirmações do presidente da
entidade, Dom Alfonso Lopes Trujillo.
O tema principal, repetido diariamente nas entrevistas, foi a necessidade
de afastar a Igreja das lutas partidárias.
No caso das comunidades eclesiais de
base, por exemplo, afirmou: "Sua obrigaçâo é lutar pela paz e pelo bem-estar
social, sem se converterem em células
poli tico-partidárias, que visam à tomada
do Poder." Criticou ainda, o aproveitamento político da Teologia da Libertaçáo, afirmando que esta deve buscar,
principalmente, a libertação espiritual
dos fiéis.
Um aspecto bastante Interessante é o
seguinte: para que toda a Igreja latinoamericana siga esse conceito, o Ceiam
está programando um diálogo com os
teólogos ditos "progressistas", que nâo
colocam o espiritual em suas cogitações
prioritárias e sim o político-ideológlco.
Verifica-se uma coincidência entre as
preocupações do Ceiam e as preocupaEntretanto,
ções do Papa João Paulo IL
a atuação do clero dito "progressista"
vem-se revelando um dos mais valiosos
instrumentos de luta das esquerdas latino-americanas, pois, num trabalho sutil,
estão lançando a opinião pública dos
fiéis contra o sistema democrático.
A técnica empregada é a de apresentarem-se como porta-vozes dos "anseios
de justiça e liberdade do povo", de abrir
as portas de seus templos para as "assemblélas populares", envolvendo-se
claramente em questões políticas.
Nós católicos não aceitamos essa poslção e nos colocamos, Inteiramente, ao
lado do Papa João Paulo n e do presldente do Ceiam, pois, resta-nos permanecer vigilantes, para defendermos os
verdadeiros ensinamentos de Cristo e
estarmos em condições de repudiar cada
vez que, do interior da própria Igreja ou
de fora dela, a fé se achar ameaçada por
doutrinas falsas ou interpretações perigosas tendentes a adaptar o Magistério
Supremo a idéias pessoais ou correntes
de pensamento. Abel Lucena — São
Paulo (SP).
Democracia e mortes
Que democracia é esta? Milhares de
brasileiros experimentados nas lides administrativas são considerados incapazes para a disputa de cargos eletivos
porque a uns não se permite reeleição e
de outros se exige desincompatibilizaçáo. Nas democracias de verdade se o
povo não quer reeleger Carter elege Reagan e Glscard d'Estaing, depois de sete
anos de governo, se candidata a outros
sete. Sem se desincompatibilizarem. Em
eleições diretas e com voto secreto não
há porque impedir-se que um bom Govemador, como o nosso, dispute sua
reeleição e, na governança, postule a
Presidência. Mas falar nisso é até heresia, pois a República Velha deixou, como
herança, o pavor da síndrome Borges de
Medeiros. Quanto aos parlamentares,
seu maior receio é a concorrência dos
executivos. O que todos desejam, no
íntimo, embora a reneguem de público, é
a prorrogação. Explica-se: eleição é como exame vestibular para político.
Mas, passando a Calar de coisas sé-
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rias: ainda não foi em 1979 que os EUA
conseguiram acesso ao clube dos sete
com Índice de mortalidade Infantil inferior a 10 por 1 mil nascidos vivos. Na
ponta continua a Suécia, com 7,3 (7,8 em
19781 seguida pelo Japáo com 8,0 (8,4 em
78), faltando dados da Finlândia, que
liderou o grupo em 1978 com 7,6. Entre
os 18 países com mortalidade infantil
superior a 10 e inferior a 20 por 1 mil
nascidos vivos os EUA ocupam um honroso nono lugar, com 13,0 (13,8 em 1978 e
64.6 em 1930), o que representa uma
reduçáo de 80% nestes últimos 50 anos.
(Myron E. Wegman: Anual Summar; of
Vital Statistics — 1979... Pediatrics.
66:823, dez. 1980) O Brasil, felizmente,
não possui estatísticas atualizadas para
entrar nessa disputa pela Taça de Ouro
da menor mortalidade infantil Em
1974/75 a média de nove Capitais brasileiras era 101,3 — 55.3 em Brasília e 256,4
em Recife (Aguinaldo N. Marques: Caidados primários na área maternoinfantil. J. Ped. 50:45, jan/fev. 1981). Há
quem diga que continuamos nos três
dígitos que o Japão, a Áustria, a Grécia e
outros países registravam em 1930.
Quando acabou a República Velha. Homero Braga — Curitiba.
N
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Passagem abandonada
Resolver todos os problemas do Rio
de Janeiro é o que podemos chamar de
milagre impossível, mas deixar de resolver alguns, que são pequenos, estão préjudlcar.do a comunidade e podem ser
resolvidos com pouco esforço, isso já é
falta de consideração das autoridades
para com a população da ex-Cidade Maravilhosa. Um desses pequenos problemas, que motiva esta reclamação, estáse tomando cada vez maior: é o caso da
passagem subterrânea da praia de Botafogo, em frente ao Colégio Imaculada
Conceição.
O objetivo dessa passagem, no inicio,
talvez fosse servir a moradores e pessoas
que freqüentam ou trabalham em Botafogo para que pudessem atravessar as
pistas com segurança a fim de ir à praia,
passear ou tomar o ônibus. Mas o objetivo mudou. Atualmente, essa passagem,
que nâo tem uma lâmpada, passou a ser
depósito de lixo, dormitório de mendigos, esconderijo de assaltantes e, para
quem nâo sabe, quando chove, a praia
de Botafogo tem um lago extra durante
uns 15 dias, só que é um lago subterráneo. Os verdadeiros usuários têm que se
arriscar a atravessar a pista do Aterro
sem saber se váo chegar ao outro lado,
ficar horas esperando ônibus do lado de
cá, ou utilizar a passagem e arriscar-se a
ser assaltado. É realmente uma vergonha, em plena praia de Botafogo, um
pequeno problema, que não é resolvido
por falta de competência, não por falta
de pedidos, que a Região Administrativa
de Botafogo está recebendo regularmente através de telefonemas. RosaiIna Leve — Rio de Janeiro.
Panorama negativo
Sâo comuns as críticas feitas sobre a
escassez da nossa produção agrícola nos
anos de má safra ou quando sobem os
preços dos alimentos. No geral apontam
como causa a indolência, a inoperâncla e
a incompetência do nosso homem do
campo. Sâo críticas que emergem do
nosso próprio povo nos grandes centros,
e por pessoas sem a menor idéia do que
seja o trabalho agrícola e suas implicações.
Examinando o nosso território sob o
ponto-de-vista da agricultura, encontramos um quadro bem diferente daquele
pintado pelos nossos professores, pelo
menos, no meu tempo de aluno. Infelizmente o Brasil náo ê c que a maioria dos
brasileiros pensa que seja. A maior parte
dos nossos solos apresenta condições
desfavoráveis. Junto à costa, a partir do
Rio Grande do Sul até o Espírito Santo
temos a Serra do Mar formando um
verdadeiro paredão. Toda essa formação

do cristalino ê constituída por terras
acidentadas de difícil aproveitamento.
Salvam-se as várzeas, áreas relativamente pequenas, geralmente com problemas de drenagem. Essa formação que
toma a grande parte da região Centro
Sul do pais, além das dificuldades para a
produção agrícola, sempre constituíram
uma verdadeira barreira para a construçáo das estradas necessárias á ligação
dos portos mais importantes ao interior.
Vencendo a serra e seguindo em direçâo a Oeste da região, encontramos algumas manchas de terras boas. São as
terras roxas originárias de dlabase ou
basalto. Em relação à nossa extenção
territorial são áreas pequenas. Destacam-se as encontradas em Mato Grosso
do Sul, São Paulo, Norte do Paraná e a
formação de basalto do Rio Grande do
Sul, além dos pampas e dos pantanais de
Mato Grosso, este último com problemas de drenagem Na realidade essas
sâo as áreas responsáveis pela grande
maioria das nossas produções agrícolas.
As grandes extensões do Brasil Centrai, formadas pelos cerrados e campos,
são de ótima topografia mas de baixa
fertilidade. Necessitam de práticas complexas de fertilização e estão localizadas
a longas distâncias dos portos e dos
grandes centros consumidores.
Seguindo em direção ao Norte temos
duas regiões bem conhecidas: a bacia
amazônica — com uma floresta praticamente inaproveltável ou mesmo desaconselhável substitui-la por culturas,
salvo pequenas manchas de terra roxa
(diabase) — e a denominada polígono da
seca. Enquanto na bacia amazônica a
precipitação anual é de 2800 milímetros,
o que constitui inconveniente até para
queimar, no Nordeste não chega a 500,
na região do polígono.
Restam ainda algumas pequenas
manchas de terras boas nos Estados da
Bahia, Goiás, Mato Grosso, Acre e Território da Rondônia, mas com pouco suporte de Infra-estrutura e distantes dos
mercados.
A essas dificuldades poderíamos adicionar as referentes aos adubos. Até
mesmo para o fósforo, elemento mais
carente em nossos solos, ainda não atingimos a auto-suflclêncla. Os adubos, de
modo geral, vêm atingindo preços altissimos por dependerem, em grande parte,
de Importações.
Como vemos, o brasileiro, homem rural, náo é indolente e muito menos lncompetente. São as nossas condições
que não favorecem e não permitem produzir de forma a obter remuneração
compensativa. Afora tudo, há que conslderar ainda os riscos advindos de anormalidades do clima, das moléstias e das
pragas.
Em face dessa realidade chega-se à
conclusão de que devemos elogiar e
prestigiar aqueles que vêm-se dedicando
à agricultura neste pais. Pode-se mesmo
afirmar serem uns abnegados, vitimas
de um grande engano que vem desde
Pero Vaz de Caminha quando, a Io de
maio de 1500, escreveu: "No Brasil em se
plantando tudo dá." Mario Borgonovi —
Rio de Janeiro.
Constatação
No dia 4/4/81, fui parado na Rio—
Petrópolis por um veículo-patrulha da
Policia Rodoviária Federal, pelo qual
havia passado minutos antes. Os patrulheiros Sérgio e Vieira me avisaram de
um problema que havia no carro e até se
ofereceram para repará-lo. Como estava
atrasado, náo o fiz. Além disso, verifleando a minha documentação, mostraramme com quais papéis preciso transitar e
os que poderia guardar em casa. em
várias situações, como por exemplo, a
minha, que havia trocado de
recentemente. De tão admirado, placa
fiz recomendações e tomo público que "nem
tudo está perdido", como dizem os pesslmistas. Ricardo S. Pullan, médico —Rio
de Janeiro.
At cortai terão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre at que
tiverem assinatura, nome completo e Itgível e endereço que permita confirmação
prévia.
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Confrontação
nas
perversões
da natureza humana talEstranhas
vez possam explicar a tragédia
de um tempo no qual o homem
consegue ir ao espaço e dele
voltar, senhor do seu destino,
mas continua proibido de atravessar, livremente, de um lado
para outro, o muro de Berlim. O
muro está geograficamente distante. Desgraçadamente, porém, o mesmo tipo de perversão
ou, pelo menos, alguma coisa
psicologicamente muito próxima está também presente na
crista da crise brasileira de tioje. Na de hoje como nas de
ontem.
Quer dizer, continuamos
apostando na confrontação,
nessa necessidade quase patológica da divisão em prejuízo
da solidariedade.
Sociedade de inexpressiva
tradição comunitária, ao contrário daquela que predomina
em quase todo o mundo anglosaxão, parece que vivemos permanentemente condenados pela incapacidade de evoluir civilizadamente, isto é, evoluir lenta, mas progressiva e calmar
mente.
Herdeiros mal-acabados de
cultura européia extremamente individualista, nomeadamente a portuguesa e afrancesa, constituímos uma sociedade
fundamentalmente egoísta, sujeita e aprisionada, alternadamente, por sucessivas crises de
imobilismo e de histeria.
Ainda agora, não tendo sequer digerido 1968, a sociedade
brasileira continua vítima de
uma espécie de "hipnose ideológica" que constrange o que
sobrou de algumas de suas
mais expressivas lideranças e
instituições. Na imprensa e nos
Parlamentos, nas Forças Armadas, nos sindicatos e empre-

crises

de

amnésia

ser

Presidente

0

brasileiras

Mauro Guimarães
sariado, até mesmo na Igreja e, pete a nenhum segmento da
inefavelmente, na Universida• sociedade cobrar do próprio
de, parecemos todos imobiliza- Presidente da República resuldos nas posições de extrema: tados de investigações e inquéna extrema direita, que em no- ritos como se a intenção fosse a
me da ordem oposta no imobi- de confundi-lo com um giganlismo, e na extrema esquerda tesco chefe de polícia nacional.
que, com um discurso assusta- Deus o livre da tentação e a nós
doramente juvenil e alienado, todos da possibilidade.
imagina reclamar o progresso
Compete aos segmentos
promovendo a histeria.
mais lúcidos da sociedade coAprisionados nas extremas, brar do Presidente a manutenestamos descartando as possi- ção da sua mão estendida. E,
bilidades do diálogo e da luta diante da crise, às lideranças
cortez e civilizadora dentro dos da Oposição apertar-lhe a mão,
Partidos. Ninguém se iluda: evidentemente não para acaripartimos mais uma vez para o ciá-la mas, no gesto político ciconfronto, na direção que só vilizado e criador, tentarem os
dois lados reconciliarem-se no
pode levar ao desastre.
nacional, hoje, mais
Uma verbosidade desabrida interesse
identificado com
nunca,
do
que
que domina o que restou da o
do processo
prosseguimento
asterrorismo
o
e
cena política
democrática
abertura
de
que,
sassino com suas bombas de
mão
dono
da
o
precisamente,
deixam
ontem e de hoje, não
espaço para uma ação verda- oferecida jurou honrar e dedeiramente racional e coletiva fender.
Em outra palavras, será
que privilegie o comunitário.
nos livrarmos da hipnoNa verdade, subjugados pe- preciso
ideológica para poder ense
la emotividade patológica que
classifica o terrorismo de direi- frentar, com alguma possibüita e de esquerda, afrontamo- dade de êxito, o que é e sempre
nos cada vez menos com suas foi uma das principais causas
conseqüências propriamente das nossas tormentas: essa exditas, como se no final elas não traordinária faculdade amnésica que nos leva ao esquecifossem as mesmas, e até mesmo
com suas vítimas, demitindo- mento, apenas alguns anos denos um pouco de nossa própria pois dos resultados políticos da
humanidade. Quer dizer, joga- confrontação, toda vez que
mos fora, sistematicamente e apostamos nela.
Afinal, 1961 e 1964 e muito
patologicamente, as potencialidades de uma ação racional e menos, ainda, 1968, não estão
coletiva como resposta ao ter- assim tão longe.
rorismo, para eleger, como
O controle da histeria pela
o carimbo, a identiprioridade,
"ideológica" de cada razão é que poderá abrir ao
ficaçáo
nova bomba que explode ou de país perspectivas mais aprocada bala assassina que é acio- priadas para serem festejadas
do que qualquer fantasia ideonada.
lógica, fascista ou comunista.
Se o raciocínio é correto será provavelmente correta a Mauro Guimaró«t é ch«f« da Sucunal do J8 «m Sâo
afirmação pela qual não com- Paulo
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David K. Shipler
The New York Time»
"A grande melhora de nossas rela- do Likud não foram afetadas. Apesar
REQÜENTEMENTE 6 uma
I grande desvantagem ser o ções com Washington vai roubar do de os trabalhistas terem tomado vofranco favorito numa campa- Partido Trabalhista o que tem sido tos do Likud entre o eleitorado urbaeleitoral. É preciso manter a aura um de seus grandes cavalos de bata- no, os trabalhadores das cidades em
de invencibilidade. Um passo em falso lha — a perda do apoio norte- desenvolvimento não se passaram paem política ou uma queda nas porcen- americano", declara um Importante ra os trabalhistas por causa das difitagens das prévias eleitorais acarreta membro do Bloco Lilcud. "Durante culdades econômicas, segundo Hao risco de ser ampliado a ponto de se quatro anos os trabalhistas disseram noch Smlth, responsável por pesqultomar um grande problema, passan- que se o Likud entrasse no governo sas de opinião.
do a testemunhar a repentina vulne- destruiria as relações israelenses com
"De uma forma geral os eleitores
rabilidade do candidato.
o governo norte-americano e que BeEsta é a situação de Shimon Peres, gln é um homem imprevisível. Agora, do Likud permaneceram firmes. O
chefe do Partido Trabalhista Israelen- nossas relações com Washington são Likud ainda possui uma boa base de
se, na oposição, que durante os últi- as melhores dos últimos cinco ou seis apoio. Acho que vamos ter uma extraordinária campanha eleitoral Até
mos dois anos vem mantendo uma anos".
agora, as coisas ainda não estão deflconstante vantagem sobre o Bloco
A candidatura de Moshe Dayan, nldas", explica Hanoch. Ele acredita
lMkud, do Primeiro-Ministro Menachem Begin, nas pesquisas de opinião que foi Ministro da Defesa no último que grande parte dos ganhos dos traforam obtidos entre os corpública.
Arquivo/1900 balhistas
rellgionários do atualmente finado
Mas como as eleições
Movimento Democrático para a Muparlamentares foram
dança, uma frente liberal
marcadas para o dia 30
de junho, Peres está senNas eleições parlamentares, muido muito pressionado patos destes votos poderão ser dados ao
ra preservar sua posição
e muitos analistas já não
partido de Moshe Dayan, que não
das eleições na Histadrut
têm a mesma grande cerparticipou
"Acho que vamos
enfrentar uma camteza de que o próximo
penha bastante difícil", já reconheceu
governo israelense serã
Peres.
liderado pelos trabalhistas.
Uma de suas preocupações é equlAs mais recentes peslibrar seus esforços para abrir novos
quisas mostram que a
caminhos para as negociações de paz
popularidade do Lilcud
com os árabes apesar dos grandes
está aumentando, apesar
receios de Israel em tudo que diz
de ainda não ter superarespeito á segurança do país. Peres
do a do Partido Trabadefende um acordo com a Jordânia
se
lanlhista. O governo
para a divisão dos territórios ocupaçou corajosamente ao redos na Margem Ocidental, mas recenShimon Peres
forço de seu flanco mais
te pesquisa de opinião mostrou que a
fraco — a inflação.
dos Israelenses é contra qualCortar os preços dos produtos de governo trabalhista e Ministro de Re- maioria
luxo parece dar dividendos políticos, lações Exteriores durante bastante quer retirada daquelas terras.
apesar de ser possível que estes desa- tempo no Governo Likud, também
Em meados de abril, Peres escocriou problemas. Apesar de as pesqul- lheu dois políticos bastante conciliapareçam antes do dia das eleições.
atualmente dores como seus prováveis ministros
sas
de
opinião
mostrarem
Peres, que nunca foi o alvo de
Moshe Dayan deve conseguir nas da Defesa e das Relações Exteriores
muito entusiasmo popular, aparente- que
eleições apenas nove ou dez
próximas
mente foi prejudicado pela perda de cadeiras no parlamento Israelense —- — o ex-general Halm Bar Lev e Abba
um prestigioso candidato ao cargo de o Knesset, que é composto por 120 Eban.
Ministro das Finanças e pelas noti- deputados — os analistas acreditam
Eban foi ministro das Relações Excias de seus encontros com os dirigen- que estes votos serão conquistados teriores entre 1966 e 1974, e não é
tes do Marrocos e da Jordânia, apa- entre possíveis eleitores dos traba- considerado um homem popular pela
rente mente para discutir a situação lhistas, o que lhe dará um papel da maioria dos políticos — seus pontosde Jerusalém e da Margem Ocidental maior importância
na constituição do de-vista quanto a um possível comdo Jordão, o que deu motivo para ele próximo governo de coalizão.
promisso na questão da Margem Ociser acusado de indiscrição.
dental são relativamente pacifistas.
Como uma pesquisa de opinião pu- Bar Lev possui uma Inatacável repuAlém disso os trabalhistas t£m si- bllcada
recentemente pelo Jerusalem tação como militar, mas no ano pasdo enfraquecidos por acontecimentos Post indica,
o Likud aumentou sua sado deu motivo a grandes protestos
não
dependem
deles—a
melhora
que
próxima parcela do parla- por causa de sua declaração de que se
nas relações entre Washington e Tel provável
de 20 cadeiras para 33, e a dos os invasores judeus que tomaram um
Avlv desde a posse de Ronald Reagan mento,
caiu de 58 para 45.
trabalhistas
edifício no centro da cidade de Heaparecimento
do
novo
e o
partido
(na Margem Ocidental ocupada)
Moshe
Dayan.
político criado por
As pesquisas de opinião nem sem- bron
não tivessem feito Isto não teria ocor—
é
crédito
todo
o
são
dignas
de
com
pre
A reaproximação de Israel
rido um ataque terrorista — no qual
Washington foi dramatizada recente- bom lembrar que há quatro anos as seis colonos judeus foram mortos e 16
eleitorado
entre
o
feitas
mente com a visita de 24 horas do pesquisas
outros foram feridos, numa emboscaSecretário de Estado Alexander Haig mostravam que os trabalhistas iriam da realizada na véspera do sabbath.
a Tel Aviv. Apresentando Israel como conquistar uma vitória apertada,
um companheiro-aliado na luta con- pouco antes de o Likud, sob a chefia
No mês passado, Peres também
tra a crescente ameaça de expansão de Begin, conquistar uma tranqüila teve que enfrentar críticas depois, que
foi noticiado seu encontro com o Rei
soviética, Haig prometeu não criticar vitória nas umas.
H, do Marrocos, e com um
em público a política israelense.
Agora as pesquisas mostram que Hassan
do
Rei Husaein, da Jordânia. O
irmão
está
Departamento
eleitores
entre
do
A nova posição
quatro
quase um
trabalhista foi acusado de tentar
de Estado contrasta com a adotada indeciso, fator que pode levar a resul- líder
usurpar do governo a condução da
pelo Governo Carter, que fòcallaou tados imprevisíveis.
política externa israelense. E também
sua atenção no papel de Israel no
ambigüidade foi confirmada enfrentou dificuldades depois de ter
processo de paz com o Egito e se no Esta
de abril quando a Hista- escolhido Yaacov Levinaon, exqueixava quando Tel Aviv punha esse drutcomeço
federação
dos sindicatos israe- presidente do Banco Hapo&Um, para
(a
colõao
Instalar
em
perigo
processo
possível füturo ministro das Flnias judaicas nos territórios árabes lenses) realizou suas eleições para a seu
nanças.
Levtnson depois fez multas
vis-,
À
de
delegados.
escolha
primeira
ataques
aéreos
realizar
ou
ocupados
então desexigências
e Peres
os
trabalhistas
hata,
pareceu
que
bases
dos
contras
guerrilheiros pales- viam conquistado uma vitória tran- fazer o convite. preferiu
tinos no sul do Líbano.
assim invertendo uma tendénEnquanto isso, prosseguem as ma
Uma vez que muitos israelenses qüila,
cia de 15 anos na diminuição de sua
dâo grande valor ás boas relações de força na Histadrut, ao obter 64% dos nobras no Interior dos partidos polltiseu pais com os Estados Unidos, e votos (contra 55% em 1977). Os votos cos, com os candidatos ao Parlamentendem a culpar seu próprio governo dados a representantes do Likud cai- to tentando obter suas indicações e
(pelo menos parcialmente) quando es- ram de 28 para 25%, e os pequenos promessas de postos no governo, caso
sejam eleitos. Agora, em meados de
tas relações entram em crise, a mu- partidos partilharam o resto.
maio, quando estarão prontas as lisdança de posição de Washington deiPorém, o que é mais importante, tas de candidatos, é que a verdadeira
xou os correligionários de Begin em
dizem os analistas, as fortes posições campanha eleitoral vai começar.
grande euforia.

solta-se

¦¦P» ISIVELMENTE contrafeim# to e entediado no empareW
damento da desenxabida
rotina de reuniões, despachos e audièncias do Palácio do Planalto, o
Presidente João Figueiredo soltase, ganha desembaraço e fluència
quando viaja ou sempre que pode
evitar a massacrante engrenagem
burocrática oficial. E a verdade é
que o Presidente, cá fora, na desenvoltura dos contactos com repórteres ou na eloqüência de improvisos
confirmadores de uma aprendizagem bem-sucedida, aparece como o
melhor cabo eleitoral do Governo e
do seu pobre e amarrotado PDS.
Esta de agora, na mais longa,
tranqüila e meditada entrevista em
São João dei Rei foi uma tacada de
mestre. O Governo anda de crista
baixa, encurralado pela inflação,
sem saber mais que desculpas Inventar para disfarçar a recessão e o
desemprego. As sombras de
apreensão e de dúvida que envolvem os juramentos presidenciais de
abertura são as mesmas que escurecem os horizontes da nossa polltica econômica. O Governo, notoriamente, não vai bem. Atravessa a
sua pior fase, de mais agudas dificuldades. E isto justamente na encruzilhada do projeto político,
quando as eleições de 82 se aproximam em velocidade crescente e o
dispositivo palaciano se embrulha
na definição de uma reforma que
encabreste votos para o PDS,
amarrados nas embiras da vinculação, da sublegenda e outros expedientes do salve-se-quem-puder.
Pois ao Governo murcho, ao
PDS sem gás, o Presidente oferece
uma bandeira que não é nova mas
Inesperada: o estandarte rubro e
flamante do nacionalismo.
Na verdade, o Presidente deu a
dica, o tom para a afinação do seu
regional. No vigoroso puxão de orelhas aplicado na Volkswagen, o
Presidente não chegou a empinar a
bandelrola do nacionalismo, mas
deu o seu recado com muita clareza. Ao deixar nítido que a Volks
terá que sair da crise em que se
enrascou por muitos erros sabidos
com os seus próprios pés, o Presidente passou um pito, em frases de
rispida irritação: "Ela mesma (a
Volks) que é uma multinacional, e
que tem recursos lá fora, que traga
os recursos de fora para resolver a
crise que ela criou aqui dentro. E
não queira que nós, que estamos

m
em

campanha

Villas-Bôas Corrêa
engasgado pela indefinição, o que
se ouve são os gritinhos em false te
de alguns espertos que se apresentam para a prestação de serviços. A
prorrogação de mandatos é uma
típica floração de brejos alagados.
A cúpula" do PDS não dá um
centavo pela realização de t—lções
diretas limpas e livres no ano que
vem Todo mundo está Jogando as
fichas da esperteza, fingindo uma
mímica a que falta a sinceridade da
convicção, o engajamento da
crença.
Pois o Presidente fida outra linguagem. A medida que as dlflculdades incham e, em conseqüência,
aumenta a Incredulidade e grassa a
dúvida, o Presidente vem subindo a
ênfase dos seus pronunciamentos.
Depois da definição lapidar de que
"democracia em difiprefere imn
culdades a uma ditadura progressista", agora na visita a Minas,
emendou a repreensão à Volks com
um aviso de claro endereço: "Implantar a democracia depende da
minha vontade".
E aqui empacamos em um quadro singular de contradição. O Partido do Governo não crê em eleiPresidente Figueiredo çôes porque acha que não tem como vencê-las. Na hesitação, apela
em dificuldades, vamos resolver os para os truques. O pais vai sendo
seus problemas. Essa é que é a corroído pela dúvida, que escorre
minha intenção. É forçar esta mui- de cima, como uma baba pegajosa
tinacional a trazer os recursos de que se infiltra por todas as frestas
dos receios generalizados.
fora para resolver a crise".
Ao mesmo tempo, o Presidente
Desde os tempos caóticos de reafirma, amplia, repete os seus
João Goulart, o pais não ouvia de compromissos com as eleições, com
um Presidente da República pala- todo o projeto político. E ainda
vras tão severas e nem tão diretas presenteia o seu dispositivo com
de critica a uma multinacional. O uma bandeira com as potencialidaPresidente foi mais longe, num dos des do nacionalismo. Um tema que
seus achados, ao administrar esse andava esquecido e que parece salconselho de malícia: "Se quiserem do do fündo da arca, ainda com as
votar contra, votem contra a Volks, manchas de bolor e os sinais de
ferrugem
não contra mim".
Não são identificáveis nos desaAgora reparem a diferença. O
nimados
quadros do Governo as
esquema político do Governo ainda
capazes de dar conselideranças
não se encontrou. Convocado a coà oferta presidencial. Mas
qüência
laborar, na modéstia das suas habi- as coisas vão ficando mais nítidas.
lldades, na montagem do projeto de O Presidente está reiterando os
reforma eleitoral, o PDS meteu os seus avisos. E é uma vocação
para a
pés pelas. mãos. Com a multiplicl- popularidade a debater-se nas madade de chefias que se superpõem, lhas de um Governo em crise. Ele
com a briga interna entre os gover- vai tentar até o fim arrastar o PDS,
nadores e as suas bancadas, sem levar adiante o juramento demonmfl voz mais clara no Planalto que crático. Não
pode é ficar preso ao
indique os rumos, o PDS choramln- expediente do Planalto. Deixem o
ga as dores da transição e não con- Presidente solto.
segue encontrar a fluida linha dos
seus interesses para dar os pontos VUk»4taa Conte é «dltor 6» PolHteo de JORNAl
da unidade interna. Com o partido DO MtASIL
J
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O presidente da Federação Nacionál de Bancos, Theophilo de Azeredo Santos, disse que o 14° Congresso
Nacional de Bancos, em Salvador,
"será
a hora da verdade sobre os
juros".
Na pauta do encontro, dois estudos sobre o tema: um em nome da
Fenaban e outro de autoria do economista da Fundação Getúlio Vargas,
Antônio Carlos Lemgruber. A conclusão de ambos, porém, pode ser conhecida antecipadamente:
— É favorável a nós, lógico —
antecipou o presidente da Fenaban.
Informou que antes de encomendar o estudo ao Sr Antônio Lemgruber teve a precaução de saber sua
opinião.
Crédito maior
O presidente da Confederação
Nacional do Comércio, Antonio de
Oliveira Santos, é da opinião que o
Governo está seguindo a linha certa
para combater a inflação e equilibrar
os meios de pagamento. E — ressalta
ele — as medidas em vigor têm um
grande mérito, pois restabelecem os
princípios de economia de mercado,
comprometidos com o pacote anterior.
Considera, porém, que para uma
mais efetiva aplicação da economia
de mercado algumas providências
ainda devem ser tomadas, como a
ampliação dos limites de expansão
do crédito. Numa primeira etapa —
ponderou — esta medida poderia tornar-se inflacionária, mas estaríamos
caminhando para uma realidade econômica, e sairíamos da ficção.
Captação melhora
A queda nas taxas de juros nos
mercados financeiros internacionais,
que era esperada desde o início do
ano, ocorreu efetivamente em março,
quando a prime-rate passou de 19%
17% nos Estados Unidos e, a
bor, de 16 13116% para 1415116% na
Sara
Inglaterra, informou ontem o Banco
Central.
As boas condições de liquidez do
mercado financeiro internacional, segundo o Banco Central, aliadas a um
período de taxas de juros declinantes,
têm influenciado favoravelmente a
captação externa de recursos pelo
Brasil.
De janeiro a março foram captados 4 bilhões 439 milhêos de dólares,
dos quais 1 bilhão 621 mil dólares
pela Resolução 63 e 2 bilhões 818
milhões de dólares pela Lei 4.131. As
principais operações diretas foram
realizadas pela CESP (60 milhões de
dólares) — carryover de 1980; Companhia Vale do Rio Doce (300 milhões) e
Eletrobrás (300 milhões de dólares).
Pelo gongo
Cerca de 200 projetos pedindo financiamento para expansão agrícola
na área da cana-de-açúcar, em Alagoas, foram salvos pela prorrogação
ao prazo de financiamento concedida, esta semana, pelo Conselho Monetário Nacional.
Entregues à agência local do
Banco do Brasil, esses projetos não
tinham ainda sido apreciados até o
último dia 30, quando terminou o primeiro prazo, o que preocupava o presidente da Associação dos Plantadores de Cana do Estado — Asplana —
joao canos ALouquerque Filho. Ele
próprio mandou telex ao Ministro Ernane Galvêas, pedindo a prorrogação.
A fronteira agrícola para a canade-açúcar, em Alagoas, está praticamente alcançada. Restam apenas algumas áreas na região do São Francisco, mas Albuquerque admitiu que a
devolução desses projetos, caso fosse
mantido o prazo original, iria acarretar problemas para os projetos industriais na região.
Desemprego
A Comissão de Trabalho e Legislação Social vai convidar, na próxima semana, para prestar esclarecimentos sobre o desemprego na Volkswagen, o presidente da empresa,
Wolfgang Sauer; o ex-diretor Mario
Garnero; o presidente da Federação
dos Metalúrgicos de São Paulo, Argeu
Egídio dos Santos; e o presidente da
Junta Governativa do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, Afonso Monteiro da Cruz.
O pedido foi feito pelo coordenador do Departamento Trabalhista e
Sindical ao PDS, Deputado Carlos
Chiarelli (RS), sendo aprovado por
unanimidade pela comissão.
Maior da história
Com a falta de encomendas, o
setor de vagões de carga registra hoje
uma ociosidade de 90%, a maior de
sua história, e já demitiu cerca de 3
mil 500funcionários de janeiro a março último. O presidente da Abifer (Associaçáo Brasileira da Indústria Ferroviária), Marcos Xavier da Silveira,
espera que brevemente sejam feitas
encomendas pela Rede Ferroviária
Federal e pela Ferrovia Paulista.
— O que está sustentando algumas empresas são as exportações,
comentou.
• • •
A Rede Ferroviária Federal, cumpriado determinação do Ministro Delfim
Neto, está colocando suas contas em
dia.
Pagou Cr$ 850 milhões, de uma só
vez, à Cobrasma.
íb
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prejudica produto nacional para óleo
Beirute — Em entrevista puSão Paulo — Um documento elaborado por emontem pelo semanário
presários nacionais e entregue à FIESP pouco antes blicada
língua inglesa Monday
de o Sr Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho assumir a em
"sistemática de Morning, publicado nesta Capresidência da entidade, diz que a
o xeque Ahmed Zaki Yaa
concessão
de benefl- pitai,
do
Befiex
contratação
permite
mani, Ministro do Petróleo da
cios para itens que, na maioria dos casos, têm simila- Arábia Saudita, disse que "a
res nacionais, com prejúizo, portanto, à produção produção de petróleo cairá em
nacional". O mesmo documento diz que as vantagens toda a parte se não tivermos
sistema de preços unificaauferidas no ato da criação da fábrica são maiores um
do. As forças de mercado, face
que o saldo dos compromissos de exportação.
a preços não unificados, reduUm dos empresários que colaboraram na elabora- zirão
o nivel de produção em
da
Associado
documento,
foi
o
atual
todos os países produtores, inpresidente
ção
ção de Exportadores Brasileiros (AEB), Laerte Setú- clusive na Arábia Saudita".
bal. O documento sugere também que o Governo
Yamani disse que ainda este
divida a concessão dos benefícios do programa Befiex ano se deverá concordar com
de preços uniflem duas partes, uma para os projetos fechados (in- uma estrutura "assim
que pásbound factory) e outro para projetos abertos. O cados, porque
o verão, que é o período
projeto fechado seria aquele que a fábrica a ser criada sar
esmais
dlficil,
os
no pais só poderia produzir para exportar, com isen- tarão em melhorprodutores
posição
para
ção total de impostos para importação de equipa- tomar essa decisão".
mentos ou instalações completas novas ou usadas.
O Ministro do Petróleo sauSuas instalações, subsidiadas dita declarou que se a guerra,
ELIMINAR AS
Irã e Iraque terminar, os
INQUIETAÇÕES
pelo programa, em apenas 10 entre
anos, permitem concorrer no dois países voltarão a produzir
Em sua introdução, o do- mercado interno, em grande a níveis apreciáveis.
— Se houver excedentes, a
cumento diz que "reconhecen- vantagem com os atuais condo o papel desempenhado pelo correntes, crescendo ainda OPEP terá dificuldade em enBefiex, desde sua criação em mais sua participação nesse 1 frentar a situação, em tentar
baixar o nivel da produção,
1972, o presente documento mercado.
pretende reafirmar a sua atua- 2. Os projetos em andamento equilibrando-o com o da deUdade desde que suas regras e parecem revelar que as vanta- manda. O nivel de preço proa legislação pertinente sejam gens auferidas no ato da im- vavelmente cairá também —
adaptadas a um conceito mais
da fábrica são maio- declarou o xeque Yamani.
consentàneo com a realidade plantação
"Se a guerra
res que o saldo dos compronacional, eliminando, assim, missos de exportação (vide nãoE acrescentou:
terminar
e
não escalar,
as inquietações que atualmen- Anexo I).
continuaremos a ter um pete afloram junto às classes em3. A sistemática de contrata- queno excedente em 1982, talpresariais".
vez um pouco maior do que o
permite a con- deste
ção
— Todavia — prossegue o cessãodo debefiex
ano. Isso provocará alguitens
benefícios
para
documento — flca claro que as que, na maioria dos casos, têm ma pressão sobre a estrutura
alterações aqui previstas não similares nacionais, com pre- de preço, mas a OPEP estará
devem reduzir o grau de com- juizo, portanto, à produção na- em melhores condições para
enfrentar essa situação."
petitividade dos manufatura- cional.
dos brasileiros no mercado in- 4. As vantagens
concedidas
ternacional, mas simplesmen- nos
Mercado livre
te evitar que o programa Be- mentoprojetos para o investipermitem uma compeflex funcione como forma de tição desleal
registra
os demais
queda
penetração ou expansão no produtores, já com
que aos investimercado de indústrias que, go- dores é assegurada
—
Paris
Os
preços do petróa possibilizando facilidades de investi- dade de fornecimento
leo continuam caindo no merno
mermento, fiquem em posição cado interno,
em detrimento cado livre, enquanto os produvantajosa em face de seus con- daqueles
não têm essa tores árabes chamados duros
que
correntes. O argumento de que vantagem.
acusam a Arábia Saudita de
os concorrentes devam tammanter um nivel de produção
5.
A
concessão
indiscriminada
bém entrar no programa geraexcessivo. Dentro de três seria necessidade de'recursos e de vantagens para importação manas, os países exportadores
de endividamento externo, in- de parcela ponderável de com- de petróleo que constituem a
compatíveis com o atual ba- ponentes, matérias-primas e OPEP vão reunir-se para debens intermediários, para bater os níveis de produção e
lanço de pagamentos.
das instalações faO documento resumiu as qualquer
bris, sem verificação da simila- preços de óleo.
apreensões, refletidas em reu- ridade.
Nas transações spot de Lonniões do grupo de trabalho da
os melhores petróleo leFIESP para o estudo desse 6. A falta de divulgação, por dres,
parte do Befiex, da relação das ves africanos — Líbia, Argélia
programa:
e
Nigéria—somente
são negoempresas beneficiárias e de
1. As grandes empresas trans- seus programas impede a ma- ciados a 36 ou 35 dólares, ou
nacionais, pelo controle dos nifestação de concorrentes e seja, três a quatro dólares
canais de distribuição no exte- associações de classe quanto abaixo de seu preço oficial. A
situação do mercado continua
rior, são, naturalmente, as ao mérito do projeto.
grandes beneficiárias do Be- 7.0 Programa Befiex facilita à determinando um aumento do
flex, pela certeza de colocação empresa beneficiária iniciar ou número de navios-tanques
de seus produtos nos mais lon- acelerar o processo de vertlca- transformados em depósitos
flutuantes.
gínquos pontos do mundo. lização industrial".
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VW
Sio Paulo—A partir de hoje os preços dos
automóveis começarão a ser reajustados em
percentuais que variam de 8% a 149'r pelas
indústrias automobilísticas. A General Motors, em telex enviado aos concessionários,
informou que seus preços serão reajustados
de 8% a 12% com efeito retroativo de Io de
maio.
O reajuste da Volkswagen será de 8% a
13% os reajustes praticados pela indústria em
1981, se elevam dessa forma a cerca de 40%. O
preço do Volkswagen 1300, aplicando-se um
reajuste de 13%, passará a custar Cr$ 443 mil
178. A tabelas dos novos preços serão dlstrlbuldas pelas fábricas esta semana.
Recuperação
De acordo com as fábricas, os reajuste que
vigoram a partir de hoje possibilitarão a recupe ração de parte dos custos das empresas
dispendidos nos últimos meses com elevações
nos preços das matérias-primas e môo-deobra, "e estão sendo aplicados com defasagem de 2 a 3 meses"
Ainda esta semana, a Volkswagen deverá
registrar uma diminuição de seus estoques,
hoje ao redor de 30 mil unidades, uma vez que
começou a financiar seus revendedores, coisa
que não ocorreu antes, em toda a história da
empresa no pais, mesmo em momentos em
que seus estoques estiveram acima de 44 mil
unidades. Com isso a empresa espera dlmlnuir sensivelmente o número de veículos nos
pátios de São Bernardo e Taubaté.

443
mâ
Cr$
Isso também fará com que a Empresa
reduza o número de dispensa de funcionários,
que ainda estão em análise pela dlreçáo da
empresa. As dispensas estão hoje calciíláüas
ao redor de 2 mil 500 funcionários, cerca da
metade do número calculado no inicio de
abril, também em conseqüência da reação
nas vendas naquele mês, com um acréscimo
de 20% em relação a março. Os Índices de
vendas em poder da Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos), indica
que a reação foi superior a 20%. Comparados
com o mês anterior.

Sindipeças
quer
Sio Paulo — O Sindipeças (81ndicato Nacional de Autopeças) encaminhará ao Qoverno uma série de sugestões para ampliar as
vendas externas do setor, e o presidente da
entidade, Carlos Fanuchi de Oliveira, expllcou ontem que há uma preocupação geral no
setor em relação às vendas externas, "que se
soma também à preocupação com o advento
dos carros mundiais, em nosso modo de ver
importantíssimo para uma nação como o
Brasil, desde que o setor participe maciçamente desse mercado, principalmente do externo".
— Acreditamos que os atuais problemas
com a queda da produção, perda de economia
de escala e produtividade por que
agravados pelos custos fixos e por uma quase
inevitável redução de pessoal, poderão ser
substancialmente amenizados, com novas

exportar mais
medidas a serem adotadas pelo Governo na
área de exportação — afirmou.
Assinalou que "um dos tópicos que considera da maior importância é o do financiamento do ativo fixo e capital de giro, com flns
específicos de incremento das exportações,
através de taxas preferenciais, eventualmente semelhantes às que são oferecidas à agricultura".
— E necessário que o pais tenha uma
política industrial exportadora, pois gfánde
parte das empresas de autopeças hoje instaladas com capacidade para atender aos volumes de produçáo do mercado interno 4, na
maioria dos casos, insuficiente para assumir
compromissos relevantes de fornecimento
junto às grandes linhas de montagem «uropéias e americanas, embora tenham .infraestrutura e a tecnologia necessária —„concluiu o Sr Carlos Fanuchi de Oliveira.

Maior da história
Com a falta de encomendas, o setor de
vagões de carga, registra hoje uma ociosidade
de 90%, a maior de sua história, e já demitiu
cerca de 3 mil SOO funcionários de janeiro a
março último. O presidente da Abifer (Associação Brasileira da Indústria Ferroviária),
Marcos Xavier da Silveira, espera que brevemente encomendas sejam feitas pela Rede
Ferroviária Federal e pela Ferrovia Paulista.
— O que está sustentando algumas empresas são as exportações, disse.
A Rede Ferroviária Federal, cumprindo
determinação do Ministro Delfim Ne to,, está
colocando suas contas em dia e pagou Cr$-850
milhões, de uma só vez, á Cobrasma.-Ela
devia a essa empresa privada desde o-ano
passado. Tudo está em dia agora.

Porto
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WHITE MARTINS
I
SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA
INSCR. CGC-MF n? 33.000.571/0001-85
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO
São convidados os Srs. Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária/Ordinária que,
cumulativamente e em segunda convocação, se realizará na sede social da Empresa,
à Rua
Mayrink Veiga n? 9, 27? andar, nesta cidade, ás 14:30 horas do dia 07 de Maio -Je 1981,
e fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Proposta da Diretoria referente ao aumento do capital social de Cr$ 3.577.940.749,97
(três bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões, novecentos e quarenta mil,setecentos e quarenta e nove cruzeiros e noventa e sete centavos) para Cr$ 6.082.499.273,78
(seis bilhões, oitenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e
setenta e três cruzeiros e setenta e oito centavos), mediante a incorporação de reservas diversas, com a distribuição de bonificação proporcional ao número de ações de
cada acionista equivalente a 70 (setenta) ações do valor nominal de Cr$ 1,67 (hum
cruzeiro e sessenta e sete centavos) para cada 100 (cem) ações possuídas;
NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1. Exame e aprovação do Relatório e Contas dos Administradores, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício encerrado em 31 de janeiro de 1981;
2. Proposta da Diretoria referente á distribuição de dividendo semestral, no montante de
Cr$ 0,21 (vinte e um centavos) por ação do valor nominal de Cr$ 1,67 (hum cruzeiro
e sessenta e sete centavos) cada uma, do capital de Cr$ 3.577.940.749,97 (três biIhões, quinhentos e setenta e sete milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e
quarenta e nove cruzeiros e noventa e sete centavos);
3. Aumento do capital social de Cr$ 6.082.499.273,78 (seis bilhões, oitenta e dois miIhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e três cruzeiros e setenta
e oito centavos) para Cr$ 7.903.606.841,00 (sete bilhões, novecentos e três milhões,
seiscentos e seis mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), mediante a.incorporação
da reserva constituída j>or ocasião do Balanço de 31 de janeiro de 1981, e resultante
da correção da expressão monetária do capital realizado, sem a emissão de novas ações e
com a conseqüente alteração do valor nominal das ações de Cr$ 1,67 (hum cruzeiro e
sessenta e sete centavos) para Cr$ 2,17 (dois cruzeiros e dezessete centavos);
4. Alteração do Artigo 5? dos Estatutos Sociais, em conseqüência dos aumentos do capital supracitados;
5. Eleição do Conselho de Administração para o exercício de 1? de fevereiro de 1981 a
31 de janeiro de 1982.
6. Fixação da remuneração dos Administradores para o exercício de 1? d« fevereiro de
,
1981 a 31 de janeiro de 1982.
Poderão participar da Assembléia os Acionistas titulares de ações nominativas que exibirão, se exigido, documento hábil de identidade.
. Os detentores de ações ao portador deverão depositá-las na sede social da Empresa, junto
ao Setor de Ações (15? andar), até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembléia.
De acordo com o disposto no Artigo 37 da Lei n? 6.404 de 15 de dezembro de 1976,
ficarão suspensas, a partir desta data, até a realização da Assembléia, as transferências e
conversões de ações nominativas.
Rio de Janeiro, 01 de Maio de 1981
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente do Conselho de Administração

WHITE MARTINS
SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA
INSCR. CGC-MF n? 33.000.571/0001-85
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO
São convidados os Srs. Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária que, em segunda convocação, se realizará na sede social da Empresa, á Rua Mayrink Veiga n? 9, 27?
andar, nesta cidade, às 15:30 horas do dia 07 de Maio de 1981, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Proposta da Diretoria referente á redução do valor nominal das ações de Cr$ 2,17
(dois cruzeiros e dezessete centavos) para Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), através de desdobramento, sem alteração do capital social e com a conseqüente distribuição aos Srs.
Acionistas da quantidade de ações que lhes couber, em proporção ao número que
possuírem;
2. Alteração do Artigo 5? dos Estatutos Sociais, em conseqüência do desdobramento
citado no item 1 supra.
Poderão participar da Assembléia os Acionistas titulares de ações nominativas que exibirão, se exigido, documento hábil de identidade. Os detentores de ações ao portador deverão depositá-las na sede social da Empresa, junto ao Setor de Ações (15?andar), até 5
(cinco) dias antes da realização da Assembléia.
De acordo com o disposto no artigo37 da Lei n? 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ficarão suspensas, a partir desta data até a realização da Assembléia as transferências e conversões de ações nominativas.
Rio de Janeiro, 01 de Maio de 1981
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente do Conselho de Administração

As 3,5 mu ovelhas ajudam o plantio comendo a grama
Nozes

"pecan",

o

Porto Alegre — É o negócio do futuro,
não
hesitam em afirmar os que cultivam a
"árvore
da riqueza". Empreendimento que
provocará exclamações como "vovô era um
homem de visão", comenta o gerente agrlcola dá Linck 8.A., Equipamentos Rodovlários e Industriais, Sr Alexandre Tollens
Linck — empresa que há 12 anos atrás
importou as primeiras mudas de nozes pecan dos Estados Unidos e deu inicio à plantação que, somente este ano, terá sua primeira grande safra, com a previsão de colher entre abril/maio 50 mil quilos de nozes
pecan.
Como forma de aproveitar os Incentivos
fiscais para reflorestamento, em 1969 a
Linck importou 20 mil mudas dessas nozes
dos Estados Unidos, mas perdeu 90% devido à diferença de clima de um hemisfério
para outro. Hoje, no pomar em Cachoeira do
Sul, a 197 Km da Capital, estão plantados
550 hectares de nozes pecan e um viveiro
com 12 cultivares diferentes, para serem
comercializados e expandir o mercado intemo.
Nós fomos obrigados a fazer este viveiro — explica o gerente agrícola da Linck
S. A, Sr Alexandre Tollens Linck — porque
o pomar foi crescendo e nâo tínhamos quem
nos fornecesse mudas, que, importadas, tornavam o negócio muito caro.
Assim, a empresa importou as borbulhas
dos Estados Unidos e iniciou a enxertia no
Brasil. Mas, naturalmente, o viveiro foi crescendo sem ser totalmente absorvido pela
plantação, levando a Linck S.A. a comercializar as mudas, o que ajuda a recuperar as
despesas com o pomar e a expandir o cultdvo das nozes. No ano passado foram vendidas 30 mil mudas, ao preço de Cr$ 150 cada
uma.
O grande negócio não é a venda da
muda, mas do fruto, porque a produção no
Brasil, apesar de vir em escala ascendente,
ainda é muito pequena. Nem os Estados
Unidos, maior produtor mundial, consegue
abastecer seu mercado interno.
Esse ano, a previsão é de comercializar
23 mil mudas ao preço de Cr$ 350.0 quilo da
noz pecan estã custando entre Cr$ 300 a Cr$
350. Os grandes compradores da Linck S.A,
no mercado das mudas,
são os pequenos
proprietários rurais, "que possuem um sitio
e fazem o pomar caseiro para, daqui há 10
anos, terem um seguro de vida". Quanto à
comercialização do fruto, 6 destinado ao
mercado confeiteiro, de chocolates, sorvetes, doces e cestas de natal.
Sendo um empreendimento de lucro certo, a resistência dos brasileiros em plantar a
noz pecan é atribuída ao espírito lmediaüsta de lucro, uma vez que a nogueira só dará
os primeiros frutos depois de três ou quatro
anos da plantação.
Um pomar bem conduzido, em clima
adequado e solo fértil, deverá apresentar
frutos ao terceiro, quarto ano. O capital

negócio

do

futuro:

inicial deverá ser devolvido lá pelo sétimo,
oitavo ano, e o pomar só entrará em estabilizaçáo de produção no décimo ano, com um»
produção de dois mil quilos de nozes pqr
hectare, a cada ano.
A explicação do Sr Alexandre Tollens
Linck baseia-se em sua própria experiência,
tanto que, passados 12 anos da primeira
plantação, a empresa ainda não recuperou o
capital Inicial, prejudicada que foi por duas
secas seguidas que o Rio Orande do Sul
enfrentou (79 e 80) e a Idade média das
árvores, que varia de 10 a dois anos.
Para plantar e colher um bom negóclQ,
segundo a Linck S.A, ê necessário em primeiro lugar um clima frio, por isso, a região
mais favorável ao plantio da nogueira pecan
é a Sul, de São Paulo para baixo, podendo
também se desenvolver em cidades como
Petrópolls e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Com um capital inicial de Cr$ 60 mil
pode-se plantar um hectare com cerca de
110 árvores que, dentro de 10 anos, estarão
produzindo 2 mil 200 quilos desse tipo de
noz, rendendo cerca de Cri 660 mil.
No caso de uma plantação maior, e para
garantir uma boa colheita, pode-se implantar um sistema de irrigação. A umidade do
solo é fundamental para o perfeito desenvolvlmento do nogueiral e cada árvore necesâita de quatro litros de água em 24 hottS.
Para que isso fosse possível a Unck 3A.
importou pingadores especiais dos Estados
Unidos para dosar a água de cada nogueira
e executou um projeto de Irrigação elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria. Na época, em 1973, a empresa investiu
Cr$ 1 milhão na execução do projeto.
Além da plantação de nogueiras, a terra
pode ser aproveitada para criação de tíVhlhas, que ajudam o plantio comendo a gtfáma. Nos 550 hectares da empresa Linck S/A.
são criadas 3 mil 500 ovelhas e o Sr Alexandre Tollens Linck está tentando um» expériência com gansos, pois "dizem que eles
não estragam as mudas e comem a grama".
A Linck S.A. é uma empresa especializada na venda de equipamentos rodoviários e
industriais, com capital de Cr$ 450 milhões e
300 funcionários, com filiais em Florlanópolis, Chapecó, Curitiba, Londrina e Foz do
Iguaçú. Começando a plantar nogueiras pecan como forma de aproveitar os incentivos
fiscais, a empresa descobriu nisso um ótimo
negócio e hoje recomenda: "Plante um bom
negócio: cultive nogueiras pecan."
Não se sabe com exatidão quem introdúzlu as primeiras nogueiras pecan no BrásÚ.
A história conta que foram os mlsslonãricjs
metodistas americanos que, ao se transferirem para o Espírito Santo e São Pauto
trouxeram as primeiras mudas deste tipo
para criar uma paisagem semelhante a dás
suas regiões de origem O fruto é diferente
da tradicional noz européia, é mnin alongado, tem casca lisa e pode ser riwwnrto
facilmente à mão.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
OBRIGAÇÕES OO TESOURO DO ESTADO
TIPO REAJUSTÃVEL - ORTRJ
A Superintendência do Tesouro Estadual faz saber às instituições financeiras e ao público em geral que o COMUNICADO CCP n? 10,de 29/04/81, se encontra è disposição dosinteressados na Praça Pio X, 55 - 6? andar.
O referido comunicado trata da oferta pública de ORTRJ,
de 05 anos de prazo, cujas propostas serão recebidas no
dia 07 de maio, na forma e nas condições ali estabelecidas.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 1981.
Rui Barros Maldadonado
Superintendente
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1° Caderno

ressente

se

ITAUSA
do
corte
de
O Diretor Industrial do Estaleiro
de Mello e
80 S.A., Alceu Mariano
Sousa, define como "sobrevivência
• aqualquer custo" as atuais estratétécnico-admlnistrativas da
' gias
empresa, adotadas em decorrência
"da suspensão de financiamentos
-para indústria naval pela Suna¦ mam a (Superintendência
Nacional
da Marinha Mercante).
. Apesar de mais animados com a
perspectiva de restabelecimento
das linhas de crédito, "pelo menos a
médio prazo", os dirigentes e fun% cionários do Estaleiro 80, o maior
"ressentem
jdò Rio Grande do Sul, ainda se
de uma crise que em
janeiro"e marcou seu ponto máximo", nos levou quase ao desespero, mas o pior já passou", segundo o
Sr Mariano de Mello e Sousa.
—Em Salvador, uma verdadeira
ginástica, que inclui exercícios fihanceiros diários, é o que têm feito
os empresários baianos da constru' çáo naval nos últimos anos. Como
" hão surgem encomendas e o trabalKo se restringe à manutenção da
"frota,
os empresários apelam para a
"diversificação
de suas atividades,
partindo para a montagem maustrial como sobrevivência.
Crise de
•Porto Alegre — "Sobrevivência a
.... qualquer custo" é como o Diretor Indusi„ trtal do Estaleiro Só S/A, Sr Alceu Maria, „BQ de Mello e Souza, define as atuais
. estratégias técnico-admlnistrativas da
empresa, implantadas em decorrência
"da
suspensão de financiamentos para a
Indústria naval pela Superintendência
Nacional da Marinha Mercante.
Mesmo mais animados com a persdas linhas
pectiva de restabelecimento
— "pelo menos a médio pra; de crédito
—
funcionários
ao"
do
e
~ Estaleiroos 86,dirigentes
o maior do estado, ainda se
7"
'"'ressentem
em
de
uma
teve,
crise
que
•- "janeiro último, "seu ponto máximo
e que
"^ nos levou quase ao desespero, mas, agora, o pior Já passou", comentou o diretor
da empresa.
, — Enquanto cumpriam os contratos de
de navios para países como a
' -exportação
Grécia e Egito, que, de 1975 a Janeiro de
4880 representaram um faturamento de
cerca de 80 milhões de dólares (aproximadamente Cr? 24 bilhões 800 milhões)
"provenientes
da comercialização de 10
~
IStnbarcaçôes, ninguém no Estaleiro Só
»A poderia prever as restrições que se
r«âguiriam.
Em pouco mais de três meses quase 2
mil SOO trabalhadores entre operários e
- "técnicos
foram demitidos. O De partaraento de Projetos, antes efervescente
«om a presença de 45 engenheiros e
¦jMpeclallstas, hoje está praticamente deAAÜvado. Sem falar do pier e do parque
ide montagem com capacidade de fabricação de cinco navios simultâneos, agora quase abandonado.
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Abandono do pier de Porto Alegre reflete o estado do Só
A Estanave, único estaleiro de
médio porte existente na AmazOnia, com sede em Manaus, tem para
entregar, até o fim do ano, nove
embarcações de transporte misto
apropriadas para a região, além de

estar construindo dois snpply
boats para a Petrobrás, o que lhe
permite desfrutar de boa situação,
embora seja angustiante a expectativa de que venha a ficar sem encomendas.

ainda afeta o Só
janeiro
suspensão dos financiamentos. ObserRestaram apenas 350 operários, senvou que, na verdade, a maior razão para
do que 100 deles foram readmitidos há
a retração
da linha de crédito é consepoucos dias, para intensificarem a construçáo de quatro barcaças para transqüente "de atrasos nos contratos assinados por outros estaleiros, que não entreporte de carvão, desde a região carbonífera do Vale do Rio Jacul até o Porto de
garam navios nos prazos previstos." Assim, segundo ele, houve uma diminuição
Rio Grande, via Lagoa dos Patos. Esta
do potencial de Investimentos da Sunaencomenda, segundo o Sr Alceu Mariano
mam, cuja receita se compõe do pagade
Mello e Souza, feita em fevereiro, foi a
"nossa
mento das parcelas de financiamentos e
salvação, do contrário náo sei o
do adicional de fretes, o que "frustrou,
que teria acontecido". Preocupado com
em parte, as previsões do Governo, reflea situação do estaleiro gaúcho (com 75%
tlndo-se no próprio setor naval, que ende participação acionária do Estaleiro
trou em recessão."
TransEbin S/A, do Rio), o Ministro dos
Basicamente, a empresa estã-se resportes, Ellzeu Resende, determinou a
tringindo a transporte de cargas e repaliberação de recursos da Sunamam para
ração de navios de cabotagem, que,"uma
a fabricação das embarcações — no vapara
o diretor da Aliança, representam
lor de cerca de Cr$ 250 milhões cada —
boa
margem
de
lucratividade,
sem
os
de
carváo.
transporte
para
riscos de sofrer uma paralisação de proAo mesmo tempo, a empresa buscou
dução em conseqüência de suspensão de
alternativas de aproveitamento de sua
créditos, como está enfrentando a indúsInfra-estrutura, aceitando encomendas
tria naval de maior porte." A fabricação
para fabricação de tonéis, silos e tanques
de navios de pequeno calado Já foi baspara armazenagem de óleos e granéls.
tante significativa no Estaleiro Aliança,
Agora, por exemplo, Iniciará a construcom sede no município de Taquara, a
çáo de um silo de arroz para uma coope104 km desta Capital, mas, conforme seu
rativa argentina, com intermediação da
dirigente, "é um terreno perigoso, no
indústria gaúcha de'implementos agríqual apostamos apenas esporadicamencolas Kepler & Weber Comércio de Imte e de forma arte sanai."
portação e Exportação S/A.
Este é mais ou menos o pensamento
Uma perspectiva alentadora é a consdos dirigentes do Estaleiro Sulmar S/A,
truçáo, no próximo ano, de quatro ferryque, nos últimos três anos, construíram
boats para a Navegação Baiana, que se
apenas seis navios de baixo calado e não
Integrarão & linha Salvador-Itaparica,
pretendem, pelo menos a médio prazo,
estimular a indústria naval. De acordo
que Já opera com seis embarcações slmllares anteriormente construídas no Escom seu gerente, Sr Isaac Lucena, toda a
taleiro Só.
aparelhagem operacional — técnica e
humana—está dirigida para reparações
Na sua opinião, a Sunaman náo pode
de embarcações.
ser responsabilizada—"sozinha"—pela

Bahia diversifica para sobreviver
e uma outra, envolvendo três embarcaSalvador — Uma verdadeira glnástipoucos anos cumprindo a sua finalidade
de construção de embarcações, papel
ca, que Inclui exercícios financeiros dláções, foi ganha por um estaleiro do SuL
rios, é o que têm feito os empresários
que desempenhou com absoluto sucesso
Entre os empresários baianos do sesegundo o seu proprietário, Sr Mario
baianos do setor de construção naval
"nos
tor
de construção naval, existe uma opiúltimos anos em decorrência da toBeck.
niào
unânime em defesa de uma política
encomendas
A
falta
de
novas
tal estagnação do mercado. Como não
provopor parte da Sunaman, que possibilite a
cou, entretanto, a decadência, e o Jeito
surgem construções de novas embarcasobrevivência dos estaleiros em qualfoi diversificar suas atividades, partindo
ções e o trabalho se restringe ã manuten-'
quer ponto do pais. Os empresários deIndustrial,
o
e
a
montagem
empresários
da
frota
existente,
esses
pintura
para
çáo
nunciam que as encomendas de novas
sobrevivência.
a
sua
tem
apelaram para a diversificação de suas
garantido
que
embarcações financiadas pela Sunaman
O estaleiro propriamente dito dedica-se
atividades, partindo principalmente pasão indistintamente entregues aos cha,apenas, há quase 10 anos, i manutenção
ra a montagem Industrial como forma de
mados grandes estaleiros e que, diante
-sobrevivência.
e reforma de embarcações e, para Isto, o
disso, não há estimulo pára que os esta—J Além do Estaleiro Metalmar, da emmaior cliente tem sido a Petrobrás.
leiros de porte médio, como é o caso dos
Acontece, porém, que até a demanda
presa Beck e Companhia Ltda, existem
da Bahia, experimentem qualquer tipo
desses serviços vêm caindo de ano para
em Salvador mais dois estaleiros de méde expansão que lhes permita receber
ano e o Sr Mario Beck não sabe precisar
dio porte—Corema e Bomflm—que não
também as chamadas grandes encoaté onde esta situação pode chegar.
sé expandiram por falta de encomendas
mendas.
O setor sofre ainda a concorrência de
de novas construções. A exceção em
O Sr Mário Beck disse que a empresa
empresas de outros Estados. O exemplo
toda a Bahia cabe apenas á Companhia
mau claro desta situação são os seis
optou por diversificar as atividades de
de Navegação do São Francisco, instalasua empresa e manter o estaleiro apenas
navios do tipo ferry-boat da Companhia
da na Ilha do Fogo, entre Petrolina (PE)
para serviços de manutenção e reparos.
de Navegação Baiana (empresa estatal),
« Juazeiro (BA), que está reequlpando
Trabalhando com recursos próprios há
suas Instalações visando a encomenda
que fazem a ligação de Salvador com a
muitos anos, ele acredita que esta é a
Ilha de Itaparica e que foram construide barcaças para atender à demanda de
melhor forma de se manter em ativldados pelo Estaleiro Só, de Porto Alegre.
transporte fluvial, que será gerada com a
de. O Estaleiro Bonfim, por falta absoluRecentemente, mais dois episódios
instalação das iurinai de álcool em munita de encomendas e diante do decréscimarcaram a concorrência sofrida pelos
clpios do Vale do São Francisco.
—Um
mo dos serviços de manutenção e repaconstrutores navais da Bahia: uma encoexemplo típico da decadência do
ros, resolveu arrendar uma parte da sua
menda de barcaças foi ganha por um
setor de construção naval na Bahia é o
área e o desemprego de grande parte de
estaleiro de Manaus, que trabalha com
Estaleiro Metalmar. Fundado no comeoperários especializados foi inevitável.
chapas importadas e náo paga impostos;
ço da década de 60, ele passou apenas
teme a ociosidade
Estanave
No ano passado, a Estanave firmou
mas considera de
empresa,
a
—
boas
estaleiúnico
A
Estanave,
para
Manaus
_
contrato para a construção de 13 embarfundamental importância que a SunaIí> de médio porte existente na Amazócações regionais de transporte misto pa-nia, tem para entregar, até o fim do ano,
mam apóle os financiamentos novos para a Companhia de Navegação Interior
ra o setor.
nove embarcações regionais de transdo Amazonas, criada pelo Governo do
O Sr Ernst Fritz Billwlller acha que a
.porte misto, além de estar construindo
Estado para melhorar as condições do
localização da Estanave, no centro de
dois supply-boats para a Petrobrás, o
uma região de vocação hidroviária, ofesetor. O preço de cada uma, na época, foi
.que permite á empresa desfrutar de uma
orçado em Cr$ 19 milhões.
rece "ma série de vantagens, inclusive
'boa situação, embora não a livre da
Além de dois supply-boats que conspor permitir atender aos armadores na^angustiante expectativa de ter de contról para a Petrobrás, a Estanave, depenAinda agora, ele
ter, a curto prazo, com novos pedidos, \ clonais e estrangeiros.
dendo dos resultados das negociações
aguarda a visita de empresários venejjara náo ver o seu setor estrutural entrar
em curso, poderá ter encomendado, pela
zuelanos para contatos preliminares viem ociosidade.
mesma empresa, dois outros do mesmo
e
sando á construção de rebocadores
Desde a sua fundação, em 8, a Estatipo. Também em fase de negociações,
barcaças.
nave Já entregou cerca de 150 embarcaJunto á Sunamam e a Porto Brasil, a
ções de diferentes tipos, como barcaças,
Estanave tem encaminhados contatos
O diretor — presidente da Estanave
empurradores fluviais, navios granelelpara o término de construção de dois
destaca ainda a potencialidade da Amaros e, mais recentemente, durante a vislrebocadores.
zônia em relação à existência de óleo,
..ta do Presidente João Figueiredo a MaNa dependência da decisão final do
„$pus, barcos de transporte misto que
gás, minérios, produtos para cujo transGoverno do Território do Amapá, a EsEstado do
porte a navegação fluvial é indispensá"Amazonas,
^navegarão no interior do condições
tanave, que já ganhou a concorrência,
de
vel. A empresa Já construiu aproximadamelhorando as
poderá vir a construir duas embarcações
mente 120 chatas, um dos tipos de emsegurança e conforto no setor. O diretorde transporte misto para tráfego ligando
barcações de transporte de carga mais
presidente da Estanave, Ernst Fritz BillMacapá ao interior do território.
comuns na região.
willer, entende que as perspectivas sáo
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Itaú

S.A.

Agente Emissor de Certificados
Sociedade de Captai Aberto
Banco Itaú S.A.
AVISO AOS ACIONISTAS C.G.C. 61.532.644/0001-15
AÇÕES ESCRITURAIS, BONIRCAÇÁO E DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembléia Geral Extraordinária de 22.04.81 aprovou a transformação
de todas as ações representativas de seu capital em escriturais. O BANCO ITAÜ S.A. foi designado instituição
depositária das ações escriturais, sem emissão de certificados.
A mesrna Assembléia aprovou, também, a distribuição de ações tonificadas a serem atribuídas aos acionistas na
proporção de duas para cada trés ações que possuírem.
As ações bonificadas farão jus aos dividendos a serem pagos a partir de 6 de maio prõximo, á razão de Cr$ 0,075 por
ação.
Considerando a simultaneidade desses eventos, os acionistas deverão observar os procedimentos abaixo:
- DIVIDENDOS
A partir de 06.05.81 os acionistas receberão os dividendos de acordo com a forma de suas ações:
1.1. Açóm Nominativas • Ordinárias • Preferenciais
Os dividendos relativos às ações nominativas (ordinárias e preferenciais) serão creditados em conta-corrente junto às
agências do Banco Itaú S.A. onde o acionista estiver cadastrado.
1.2. Ações Preferenciais ao Portador
Os dividendos correspondentes às ações ao portador serão pagos mediante a apresentação do cupom n.° 44,
devidamente colado em impresso próprio, em qualquer agência do Banco Itaú S. A..Nessa ocasião, também serão
pagos os dividendos sobre as ações bonificadas.
-AÇÕES ESCRITURAIS
2.1. Entrega dos certificados emitidos
A partir de 06.05.81, simultaneamente ao recebimento dos dividendos, os acionistas deverão entregar os certificados de
ações ao portador,da ITALISA, bem como os eventuais certificados representativos de ações nominativas que se
encontram em seu poder.
À medida que forem sendo entregues os certificados ao portador, as ações por eles representadas serão convertidas em
ações nominativas.
2.2. Até 05.06.81 as ações nominativas serão transformadas em escriturais.
- NEGOCIAÇÃO EM BOLSAS DE VALORES
Durante o período de 6 de maio a 5 de junho próximo serão observadas as seguintes normas para negociação das ações
em Bolsas de Valores:
3.1. As ações nominativas (ex-bonificação e dividendos desde 22.04.81) serão negociadas normalmente.
3.2. As ações ao portador somente serão negociadas com dividendos e bonificação (com cupom n.° 44).
Após 5 de junho próximo, somente as ações escriturais serão aceitas para negociação nas Bolsas de Valores.
São Paulo, abril de 1981.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Energia, Minas e Comunicações
ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
Companhia Emissora
fâsflHT RSSSKNDOISE K
^0* NI
TB£CQMUNtCÀQOES
Av. Borges de Medeiros, 512 - Porto Alegre1 RS - CEP 90.000 • Tel. 25-2477
Instituição Líder
BNPi Banco Nacional do
DEI I Desenvolvimento Econômico
Av. Rio Branco, 53 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.090 - Tel. 291-4442
Outras Instituições Participantes do Lançamento
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Rua dos Andradas, 1730 - Porto Alegre - RS - Tel. 256249
PATENTE SA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Anchieta, 18-3? andar - São Paulo - SP - Tel. 239-2494
QUEIROZ VIBRA SA - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Rua MéxicoJ119 -17? andar - Rfo de Janeiro - RJ - Tel. 252-6105
BANCO ITAÜ DE INVESTIMENTO SA
Rua Boa Vista, 185-5? andar - Sâo Paulo - SP - Tel. 239-0711
CARVALHO & CARVALHO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA
Rua do Ouvidor, 121 -17? andar - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 221-0764
BANCO DE INVESTIMENTO LAR BRASILEIRO SA
Praia de Botafogo, 374 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 286-5232
PECUS CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO SA
Rua Sáo José, 70 -17? andar - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 244-3977
Instituição Encarregada do Pagamento dos Juros e Principal
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Matriz - Rua Capitão Montanha, 177 Centro-RJ - Av. Presidente Vargas, 463
Rio de Janeiro - RJ
Porto Alegre - RS
177 Centro-DF - CLS, 305, Bloco D, Loja 31
Penteado,
Rua
Álvares
Centro-SP
Brasília - DF
Sáo Paulo -SP
Características da Emissão
a) A emissão das Debêntures (oi autorizada pela
Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia
14 de novembro de 1979, re-ratificada pela
Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia
06 de fevereiro de 1981.
b) Serão emitidas e distribuídas no mercado 130.845
debôntures ao portador, com garantia flutuante e
fiança do Banco Nacional do Desenvolvimento
conversíveis em ações
Econômico — BNDE,"B"
da Emitente, no valor de
preferenciais classe
Cr* 1.080.557.263,50, considerada a ORTN do més
de março/81.
c) O valor nominal de cada debênture é de CrS
4.878,30 (quatro mil oitocentos e setenta e oito
cruzeiros e trinta centavos) equivalente a 10 (dez)
ORTN's, na data da emissáo (01.01.80). Os titulos
serão Integralizados á vista, pelo seu valor
corrigido e juros, estes por dias decorridos.

d) As ações preferenciais nominativas classe B têm
as seguintes características:
Valor nominal: Cr» 141,00 (cento e quarenta e
urri cruzeiros);
Ausência de direito a voto, exceção feita aos
casos previstos em lei;
Prioridade no reembolso de capital, após
reembolsadas integralmente as ações
preferenciais nominativas classe A;
Prioridade no recebimento de dividendos
mínimos não cumulativos de 6% (seis por
cento) ao ano sobre o valor nominal após
assegurado o dividendo às ações preferenciais
nominativas classe A;
Aos portadores das ações preferenciais
nominativas classe B não se estende o direito
a instalação de terminal telefônico.

Início da Colocação: 27/03/81
Agente Fiduciário
BANCO IOCHPE DE INVESTIMENTO SA
Rua Sete de Setembro, 1.123 - Porto Alegre - RS
Maiores informações sobre a distribuição poderão ser obtidas nas Instituições acima especificadas ou na CVM.
REGISTRO NA CVM N? SEP/GER/DCA-81/003, de 27/03/81
"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS:'
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JORNAL DO BRASIL

Geraldo Viola
Falecimentos
Tempo

Rio de Janeiro
Victor Salles Benot da Cunha, 46, de Insuficiência resplratórla. Natural do Rio de Janelro, desqultado, filho da
atriz Iara Salles, residia na
Travessa vitorino.
Otaclllo de Oliveira Guedes,
67, de Insuficiência resplratória. Natural do Ric. de Janeiro,
funcionário público, residia
em Botafogo.
Dalvo dos Santos, 44, ttc insuficiência respiratória aguda.
Comerciante, casado com Q6lia Morgados dos Santos, tinha
três filhos.
Juracy Campos Monteiro de
Barros, 82, de insuficiência
cardíaca. Viúva, natural do
Rio de Janeiro, tinha três fllhos. Residia na Tijuca.
Edlth da L'angelo, 56, de arteriosclerose. Natural do Rio
de Janeiro, casada, residia no
Flamengo.
Hilda Cordeiro Lopes, 79, de
edema agudo pulmonar. Viúva, natural do Rio de Janeiro,
prendas do lar, tinha quatro
filhos.
Rachel Epelman, 84, de derrame cerebral, no Lar dos Velhos Israelita, em Jacarepaguã. Natural da Romênia, tinha dois filhos, sete netos e 2
bisnetos. Era viúva de
Abraham Epelman.
Estados
Bento de Oliveira Porto, 69,
de lsquemia cardíaca, em sua
residência em Porto Alegre.
Natural de Portugal, naturallzadó brasileiro, foi gerente da
filial Ramington Indústria e
Comércio de Sistemas para
Escritórios S.A., em Porto Alegre. Casado com Marilia Braga
Porto, tinha quatro filhos e
cinco netos.
Exterior
Miguel Damnert Muelle, 78,
infarto, em Viena, onde era
Embaixador do Peru. Será sepultado em Lima. Havia assümido a Embaixada em meados
do ano passado. Morreu durante uma apresentação na
Ópera de Viena.
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A imagem do santo foi conduzida pelos fiéis, na maioria italianos ou descendentes
Jornaleiros
Tráfego

S
lento

volta ao Rio
Com o término do fim de
semana prolongado pelo feriado do 1° de Maio, as estradas
registraram intenso tráfego de
volta, moroso nas estradas da
Região dos Lagos, e na piinclpai via de entrada da cidade, a
Avenida Brasil. O tráfego nos
túneis também foi lento, mas
sem acidentes.
O único acidente registrado
pela Polida Rodoviária foi na
BR-465 (antiga Rio—Sào Paulo), no quilômetro 10, envolvendo o Opala de Minas, DH
3725, e o Volkswagen do Rio,
SO 2981. Morreu Waldemar
Vieira Gonçalves, de 73 anos, e
dois feridos foram internados
no Hospital Rocha Faria, em
Campo Grande, ainda não
identificados.
Na Rodoviária Novo Rio, o
movimento de passageiros foi
grande, com mais chegadas do
que partidas. Chegaram ontem 1 mil 240 ônibus, com 39
mil passageiros, enquanto partiram 1 mil 20 ônibus, com 28
mil passageiros.

RELIGIOSOS

EDGARD

PIRES

DE

SÁ

MISSA DE 7° DIA
Pires de Sá, viúva, e família; Urbano
Fabrinj, genro, e família; José Pires de Sá,
irmão, e família; Carlos Pires de Sá, irmão e
fDiva
família (ausentes); Paulo Fernandes Requião,
cunhado e família; Higyno Pires Ferreira, cunhado, e
família; Lavoisiér Pires de Sá, irmão e família (ausentes) e Ivani Pires de Sá, irmã, desolados convidam
para Missa de 7o Dia qué mandam celebrar pela a
alma do querido EDGARD, 3a Feira, dia 5, às 11:00
horas, Catedra.l Metropolitana, Rua 1o de Março.

Dr.

AAAURILO

DA

Francisco

SILVA

GOUVÊA
(MISSA DE 7° DIA)
Sua Família agradece a quantos compareceram ao seu sepultamento e convida para a
t Missa de 7o Dia, amanhã, dia 5, às 7:30 horas
na Igreja de São José (Praça XV).

AAARIE

LOUISE

(MARIE MAGDELEINE AGNÉS BARDOT)
As Religiosas da Assunção e as
antigas alunas convidam para a Mist sa de 7o Dia, amanhã, 3a-feira, às 16
horas, na Capela da Assunção.

NEUZA

BASTOS

SOLON

RIBEIRO
(MISSA DE 7® OIA)
» A Diretoria e Funcionários da Cleian Publicidade agradecem
T as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecida sua inesquecível colaboradora e convidam para a
I mento
Missa de 7° Dia que mandarão rezar em intenção de sua alma.
no dia 4 de maio, segunda-feira, às 12 horas, na Igreja de São José
—Castelo—Praça XV.
(P

Avisos
e

Paula

de
Lisboa
com

missa e procissão na Barra
Com o Núncio Apostólico do Brasil, D Carmine
Rocco, concelebrando missa, seguindo procissão e
concedendo a bênção do mar, na Barra da Tijuca, os
jornaleiros participaram ontem das festas em louvor
a São Francisco de Paula, padroeiro da classe e do
bairro (além dos marítimos), que atraíram cerca de 5
mil pessoas à igreja na Praça Euvaldo Lodi.
A festividade, que contou com barraquinhas de
comidas, bebidas e artesanato típicos italianos e da
Calábria — região de origem da maioria dos jornaleiros — faz parte da Quinzena da Barra, iniciada
sábado, e que prevê para a partir de hoje, no Hotel
Nacional, a realização de um Simpósio sobre os
Problemas da Barra.
CARAVANAS
gllardl. Em seguida, em procissão, a imagem de Sào FrancisMuito antes da missa solene co de Paula foi levada pelos
das 16h30m seguida da procis- fiéis até a Avenida Semambesão, bênção do mar e queima tiba, através da Avenida Olede fogos de artifícios, a Praça gário Maciel, havendo a bénEuvaldo Lodi já concentrava ção do mar e a queima de
um grande número de pessoas, fogos. O presidente do Slndina maioria italianos e seus cato dos Jornaleiros, Elias de
descendentes. Eles se espalha- Jora, participou de todos os
vam em tomo da igreja de São atos, qjudando a conduzir a
Francisco de Paula, diante da imagem de São Francisco, e o
qual funcionavam dezenas de Governador Chagas Freitas foi
barraquinhas. Nas proxlmlda- representado pelo Tenentedes, ônibus de várias proce- Coronel Élvio de Azevedo Sudências indicavam a presença cuplra.
de caravanas de São Paulo,
São Francisco de Paula foi
Minas Gerais e Estado do Rio. adotado padroeiro da Barra da
Além da felrinha, que será Tijuca, onde tem sua Igreja, de
mantida no local até o final da construção iniciada em 1969.
Quinzena da Barra, previsto Ela pertence à Ordem dos Mípara dia 17, e dos atos rellgio- nimos, que se instalou no Brasos, a festa dos jornaleiros teve sil em 1955. Frei Constantlno,
à noite novas atrações, como o pároco, esclareceu que São
um leilão em que uma das Francisco, nascido em 1435, é
prendas mais disputadas foi padroeiro da Calábria, onde 11uma camisa n° 10, da Seleção ca Paula, sua cidade natal, e
Brasileira, doada por Zico, mo- também foi adotado pelos marador do bairro. A camisa esta- rítimos. O Santo tornou-se pava avaliada em Cr$ 5 mil, como droeiro dos jornaleiros apenas
lance inicial.
por uma identificação regioA missa foi concelebiada pe- nal: ele é calabrês, como a qualo Núncio Apostólico, pelo pá- se totalidade dos italianos que
roco, Frei Constantlno Manda- se dedicam ao setor de dlstririno, e pelos padres Jorge Bar- bulçâo e venda de jornais e
ros, Vicente Cruz e José Gar- revistas.

FAUSTO PASSUELLO
MISSA DE 7° DIA
família agradece sensibilizada as
manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento e convida para
tSua
Missa de sétimo dia que será celebrada amanhã, terça-feira, dia 5, às 11:00 h. na
Igreja de S. Francisco de Paula no Largo de
São Francisco.

LOPONTE
(MISSA DE 7° DIA)
Esposa
e
filhos convidam parentes e amii
T gos para a Missa de 7o Dia que será
I realizada, amanhã, dia 5 de maio às 11:30
hs, na Igreja N. S. do Carmo, na Rua 1o de
Março.
(P

MARIA

CASTRO

GUERRANTE

(MISSA DE 7° DIA)
jl Romildo Guerrante e família
T convidam para a Santa Missa
que será rezada amanhã, terçafeira, dia 5 de maio, às 10h, na
Igreja da Irmandade Santa Cruz dos
Militares, à Rua 1o de Março, 36.

Fúnebres
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no Rio hoje
Para Inaugurar a I Semana
de Lisboa no Rio de Janeiro,
desembarcam hoje na cidade o
Prefeito de Lisboa, Nuno Krus
Abecasis, e o presidente da Comissão de Turismo da capital
portuguesa; Vereador José
Vasconcelos Abreu. No aeroporto, eles serão recebidos pelo presidente da Câmara Municlpal do Rio, Vereador Laércio
Maurício da Fonseca.
A realização da I Semana de
Lisboa é a primeira parte de
um convênio firmado no ano
passado para um permanente
intercâmbio cultural e turistico entre as duas cidades. Em
13 de junho, coincidindo com a
data do aniversário da capital
portuguesa, a Prefeitura do
Rio promove a I Semana Carioca em Lisboa.
A Semana de Lisboa será
aberta no Clube Ginástico
Português, em solenidade
marcada para as 17h, com a
presença do Governador Chagas Freitas e do Prefeito Júlio
Coutinho. No local está sendo
montada uma réplica do antlgo Terreiro do Paço, onde se
realizará uma exposição chamada de "Lisboa Cidade do
Turismo".
Além de apresentação de
grupos folclóricos, slides sobre •
a cidade lusa, está programado para amanhã e depois, no
Teatro Dulcina, a encenação
da peça Cartas Portuguesas.
Detetive
é

morto

de tocaia
Quando chegava à sua casa
na Rua Benedito Lourenço, 1,
Vllar dos Teles, São Jo&o de
Meriti, o detetive Demésio
Azeredo, 56 anos, o índio, lotado no Departamento Geral de
Investigações Especiais —
DOIS — foi morto com dois ¦
tiros por três homens, que fu-.
giram.
Policiais da 56° DP admitem
que o crime foi praticado por
vingança, uma vez que os assassinos nada roubaram de
Demésio. Nos seus bolsos havia dinheiro e documentos e,
preso ao cinto, seu revólver
calibre 38, que nem chegou a
sacar.

no
ORLANDO

VIUVA
AFRÂNIO

PEIXOTO

(CHIQUITA)
Sua família, agradece sensibilizada
as manifestações de pesar recebidas e convida para a Missa de 7°
Dia a ser celebrada na Igreja de N. S. do
Carmo à Rua 1o de Março, terça-feira, 5
de Maio às 11 horas.
JL
1
'

Uruguai, estendendo-se pelo interior da Argentino,
pelo Chile e prosseguindo pelo Oceano Pacífico.
As Imagens do Satélite Meteorológico SMS
são recebidas diariamente pelo Instituto de
Pesquisas Espaciais, (Inpe-CNPQ), em Sâo José'
dos Campos (SP).
As imagens do satélite sâo transmitidas etrç
infra-vermelho. As áreas brancas indicam temperaturas baixas e as áreas pretas temperaturas
elevadas. Conhecendo-se a temperatura das
áreas brancas e das áreas pretas, podemos com
uma escala cromática, determinar as temperaturas da superfície da Terra, das massas de ar e
do topo das nuvens.

Semana

Ônibus

Religiosos

Preços para Publicação
mas erras
DOMINGOS
Cr$ Largura Att-jra Cr$
Largura Attura
4.900,00 1 col 5cm 5.950,00
col
5cm
9.800,00 2 col 5cm 11.900,00
col
5cm
col 10cm 19.600,00 2 col 10cm 23.800,00
col
5cm 14.700,00 3 col 5cm 17.850,00
col 10cm 29.400,00 3 col 10cm 35.700,00
5cm 23.300,00,
col
5cm 19.600,00 4 col
7cm 33.320,00
4 col
7cm 27.440,00 4 col
4 col 10cm 39.200,00 4 col 10cm 47.600,00'
Para outros formatos, consulte nossas agências.

I

abre

NO RIO
Parcialmente nublado a nublado, temperotura estável. Ventos Este Norte fracot o moderados. Máximo de 31.9 em
Jocarepoguá e mínima de 19.0 no Alto
da Boa Visto e Santa Teresa.
O SOL
Nascer
Ocaso

OóhMm
17h25m

A CHUVA
PRECIPITAÇÃO (mm)
Últimas 24 horas
0.0
Acumulada este mês
0.0
72.9
Normal mensal
Acu mu lado este a no
301.9
1075.8
Normal anual

rio

A LUA

D
D
¦
MINGUANTE .NOVA
26/5 o portir de hoje

Q
a
CRESCENTS.
10/5

?
CHEIA
18/5

ANÀUSE DA CARTA SINÓTKA OO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA Frente fria semi-estocionária no litoral do
Estado do Bahia. Frente frio na bocia do Prato.
fr./mod. Máx. 27.1; min. 16.3; Paraná: Pte. nub. o nub.
sujeito a pane. de chvs. ocasionais. Temp.i estável. VeWos:
E/N frocos e moderados. Máx. 24.2; min. 11.6; Sfa. Catarina
Nub. chvs. esparsas. Temp.: estável. Ventos: Leste fr./mod.
Máx. 26.5; min. 16.4; Rio G. do Sul: Nub. sujeito o chvs.
Temp.: estável. Ventos: Leste fr./mod. Máx. 26.3; min. 12.8.

NO MUNDO
Modrid, 23, ensolarado; Miami, 30, ensolarado;
Atenas, 25, ensolarado; Beirute, 19, chuvoso, Berlim, 8B,
22, nublodo; Montreal, 15, ensolarado; Moscou, 14, ensolanublado; Bogotá, 21, chuvoso; Bruxelas, 10, nublado; Boenoi
rodo; Nassau, 25, ensolarado; Nova Iorque, 16, ensolarado;
Airee, 21, ensolarado; Caracas, 29, ensolarado; Curitiba, 19,
Paris, 9, nublodo; Rio de Janeiro, 29, nublodo; San Francis*
ensolarado; Frankfurt, 11, nublodo; Genebra, 13, nublodo;
co, 15, ensolarado; San Juan, 31, ensolarado; Santiogo, 17,
Hetsinki, 4, nublado; Jerusalém, 23, ensolarado; Johanneechuvoso; São Paulo, 24, nublado; Sidnel, 24, ensolarado;.
burgo, 16, ensolarado; Lima, 17, chuvoso; Lisboa, 18,
Tóquio, 25, ensolarado; Viena, 10, chuvoso.
ensolarado; Londres, 9, nublado; tos Angeles, 20, nublodo;

SERVIÇO
SEXTA-FEIRA
CADERNO B

cai
e

afoga 14
Belo Horizonte — Quatorze
pessoas morreram e 20 ficaram
feridas em acidente na madrugada de ontem com o ônibus
Mossa Senhora Aparecida, que
saiu da pista e caiu no riacho
Fervedouro, no km 655 da BR116, próximo a Carangola
(MG).
O ônibus, dirigido por Luís
Moreno da Silva, vinha de Natal, de onde saiu no dia 1° de
maio com destino a Sâo Paulo.
Os mortos e feridos foram levados ao Hospital Casa de Carldade de Carangola, a 525 km
de Belo Horizonte.
Morreram afogados Maria
Tereza da Silva, Maria das
Graças Pereira, Maria de OUvelra Gomes, Francisco C.
Galvào, Franclsca Fernandes
de Oliveira, Marco Antônio
Vieira, Maria 8elena da Costa,
José Nilo da Silva, Mlrian Gomes Freire, Teresa G. Furtado,
Durval Alves Rodrigues, Adalcina O. Costa, a criança Mârcio Silva Paula e outra n&o
identificada. Segundo um funcionârlo do hospital, a maioria
das vitimas é do Nordeste do
pais.
No final da tarde de ontem
começaram a ser liberados os
feridos, na maioria com esc oriaçôes: Lutardo Sandoval,
Raimundo Cléclo Freire, Eurides Varela da 811va, Jailson
Batista Xavier dos Santos,
Ana Maria da Silva, Francisco
Barbosa de Oliveira, Antonio
Costa, o motorista Luís Moreno da Silva, Maria Aparecida
Xavier dos Santos, Francisco
Lucas Albano, Francisco Élton Alexandre, Raimundo
Araújo, Maria Eva Silva de
Paula, Jorge Silva de Paula,
Maria da Conceição Lins, José
Eteimo, João M. Santana,
Francisco Xavier dos Santos,
Carlos Santos e Maria de Fátima Vieira.

O MAR
Marés
Rio de Janeiro — Preomar —
03h00m/1.2m e 15h29m/1.3m
Baixo mar — 09h48m/0.3m e
22h44m/0.4m
Angra doe ReU — Preomar —
01h44m/1.2m e I4h00m/J.4m
Baixa mar -— 09h26m/0.2m e
22h03m/0.3m
Cabo Frio — Preomar — 02h29m/l 3m
e I4h57m/1.4m
Baixa mar — 08h55m/0.2m e
2Ih27m/0.3m
Temperatura*
22
Fora da barra
Dentrodabala 22
Mar calmo
Correntes de leste paro Sul
OS VENTOS
Este Norte fracos o moderados.

NOS ESTADOS
Amaxonai: Nub. c/chvs. esparsas oo Norte e médio ao Sul
sujeito o chvs. esparsos, demais reg. pte.
pte. nub.nub.a nub.
Temp.: estável. Ventos: variáveis fr./ calmos.
nub. o
Máx. 29.6; min. 23.5; Roraima: Nub. c/chvs. esparsas. Temp.:
estável. Ventos: NE/NE frocos. Máx. 28.1; min. 24; Rondònia—Acre: Pte. nub. o nub. Temp.: estável. Ventos: variáveis
a colmos. Paró-. Pte. nub. c/chvs. esporsas. Temp.: estável.
Ventos: N/E frocos. Máx. 30.2; min. 23; Plaul—Maranhóo—
Ceará: Pte. nub. a nub. c/panc. esparsas no litoral, demais
reg. pte. nub. a nub. Temp.: estável. Ventos: E/N frocos. Máx.
30.5; min. 23.4? Paraíba—Rio G. do Norte: Pte. nub. a nub.
chvs. esparsas no litoral. Temp.: estável. Ventos: E frooos.
Máx. 32.3; min. 23.9; Amapá: Nub. c/panc. esparsas. Temp.:
estável. Ventos: N frocos. Máx. 27.3j min. 24; Pernambuco—
Atopoo»—Sergipe: Pte. nub. a nub. chvs. esporsas no litoral.
Temp.: estável. Ventos E francos. Máx. 29.4; min. 21.4;
Bahia: Pte. nub. a nub. c/chvs. esparsas. Temp.-. estável.
Ventos: variáveis frocos. Máx. 28.2; min. 23. Mato Grosso:
Pte. nub. o nub. c/panc. esparsas Norte e Este demais reg. pte.
nub. a nub. Temp..- estável. Ventos: variáveis frocos a calmos.
Máx. 32; rnin. 19.1; Goiát: Pte. nub. a nub. c/panc. esparsas.
Temp.: estável. Ventos E/N fracos. Máx. 29.2; min. 20; Mato
G. do Sul: Pte. nub. o nub., sujeito o pane. de chvs. isoladas
no decorrer do período. Temp.: estável. Ventos: N fr./mod.
Máx. 30; min. 19.6; Distrito Federal/ Brasília: Pte. nub. a nub.
d pane. esparsas. Temp.: estável. Ventos: N frocos. Máx.
24.8; min. 16. Minas Gerais: Pte. nub. a nub. Temp.: estável.
Ventos: E/N frocos a moderado». Máx. 25.9; min. 16.8; Esp.
Santo: Pte. nub. a oeste nub. Temp.: estável. Ventos: SE/E
fr./mod. Máx. 26.9; mfn. 20.5; Rio cie Janeira Pte. nub. a
nub. Temp.: estável. Ventos: E/N esparsos frocos a moderados. Máx. 31.9; min. 19.0; São Poulo: Pte. nub. a rjub., sujeito
o pane. de chvs. ocasionais. Temp.: estável. Ventos: E/N
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A zona de convergência intertropical está sobre o
Oceano Atlântico, estendendo-se desde o litoral da
África até o litoral norte da América do Sul, prosseguindo pela América Central, e atingindo também o
Oceano Pacífico.
As áreas brancas que cobrem parte das regiões
Centro-Oeste-Norte do Brasil indicam a nebulosidade e chuvas da massa de ar equatorial continental.
Uma frente fria está localizada no litoral da
Bahia, estendendo-se pelo Norte de Minas e Sul de
Goiás. Os Estados do Rio de Janeiro, Sâo Paulo, Mato
Grosso do Sul, a Bolívia, o Paraguai, o Norte da
Argentina e o Peru. Aparecem com a área escura
indicando a ausência de nebulosidade. Uma nova
frente fria pode ser observada também nofítoral do

NELSON

GERALDO AVELLAR
(MISSA DE 30° DIA)
Terezinha
Duprat Avellar, Carlos Alberto,"
JL
T esposa e filhos e Maria Inês agradecem.,",
I penhoradamente as manifestações de pesar recebidas e convidam para a Missa de
30° Dia pela alma do seu querido, saudoso e\
inesquecível esposo, pai e avô na Terça-Feira,"'
dia 5, às 20 horas, na Matriz N. S. do Libano.
(Maronitas) Rua Conde de Bonfim, 638 Tijuca.

JORNAL DO BRASIL I

DUTRA

ANTONINA

MOITA

(NINA)
MISSA — 30° DIA,
¦
Álvaro Waldir Pereira Motta, Solange e Edson de Assumpçôo Freitas e filhos; Márcia 9José Paulo Muniz da Silva e filhos; Maria da Penha e Alberto Lopes dos Santos e filhos;,
( Iracema e Antonio Abrantes Corrêa, filho e neta; Maria Antonina e José Porto Lussac 9.
I filha; Yara e Cândido Violante e filha; Juracy e Faustino Machado, filha e netos; Lolita e
Sérgio Finocchi, filhos e netos, esposo, filhas, genros, netos, irmãs, cunhados e
sobrinhos, convidam para a Missa de 30° Dia de sua querida NINA, que será celebrada no dia 5'
de Maio (terça-feira) às 10.00 horas na Igreja de Sâo Sebastião (Capuchinhos) na Rua Haddock
(P
Lobo—Tijuca. A família agradece e dispensa os cumprimentos na Igreja.

FREDERICO

JOSE

DE

SOUZA

RANGEL

(7o DIA)
Sua família
recebeu e
horas, sèrá
Mosteiro de São
JL
t
1

JOSE

agradece as carinhosas manifestações que
participa que amanhã, terça-feira, às 11:30
celebrada Missa por intenção de sua alma. no
Bento.
(P

MONTEIRO

DE

CARVALHO

(JUCA)
MISSA DE 7° DIA
JL Sua família, consternada, agradece as manifestações de pesar
T recebidas por ocasião do falecimento do inesquecível JUCA e
I convida para a Missa de 7o Dia a ser celebrada hoje, dia 4, às 11
horas, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, à
Rua do Rosário com Avenida Rio Branco.

14 — ?

2o Clichê

1° Caderno

segunda-feira, 4/5/81

?

?

JORNAL DO BRASIL

Geraldo Violo
Falecimentos
Rio de Janeiro
Vlctor Salles Benot da Cunha, 46, de Insuficiência respiratória. Natural do Rio de Janelro, desqultado, filho da
atriz Iara Salles, residia ça
Travessa Vitorino.
Otacllio de Oliveira Guedes,
67, de Insuficiência respiratória. Natural do Rio de Janeiro,
*|
funcionário público, residia
j.
i
em Botafogo.
Dalvo dos Santos. 44, de insuficiência respiratória aguda.
Comerciante, casado com Qá11a Morgados dos Santos, tinha
três filhos.
Juracy Campos Monteiro de
Barros, 82,- de insuficiência
cardíaca. Viúva, natural do
Rio de Janeiro, tinha três fllhos. Residia na Tijuca.
Edlth da L'angelo, 56, de arteriosclerose. Natural do Rio gar ¦
t.
vs
de Janeiro, casada, residia no
Flamengo.
Hilda Cordeiro Lopes, 79, de ***'
^'v<
edema agudo pulmonar. Viúva, natural do Rio de Janeiro,
prendas do lar, tinha quatro
filhos.
Rachel Epelman, 84, de derrame cerebral, no Lar dos Velhos Israelita, em Jacarepaguá. Natural da Romênia, tinha dois filhos, sete netos e 2
bisnetos. Era viúva de
*
Abraham Epelman.
v
m
Estados
Bento de Oliveira Porto, 69,
de isquemia cardíaca, em sua
residência em Porto Alegre.
Natural de Portugal, naturallzado brasileiro, foi gerente da
filial Ramington Indústria e
Comércio de Sistemas para
Escritórios S.A., em Porto Alegre. Casado com Marilia Braga
Porto, tinha quatro filhos e
cinco netos.

Tráfego

foi

lento

CASA /QUINTA-FEIRA 4

yCADERNOB
JORNAL DO BRASIL

RELIGIOSOS

DELEGADO DE POLÍCIA
EDGARD
DE

SÁ

MISSA DE 7o DIA
Pires de Sá, viúva, e família; Urbano
Fabrini, genro, e família; José Pires de Sá,
irmão, e família; Carlos Pires de Sá, irmão e
ÍDiva
família (ausentes); Paulo Fernandes Requião,
cunhado e família; Higyno Pires Ferreira, cunhado, e
família; Lavoisier Pires de Sá, irmão e família (ausentes) e Ivani Pires de Sá, irmã, desolados convidam
para Missa de 7o Dia que mandam celebrar pela a
alma do querido EDGARD, 3a Feira, dia 5, às 11:00
horas, Catedral Metropolitana, Rua 1o de Março.

Dr.

AAAURILO

DA

SILVA

GOUVÊA
(MISSA DE 7° DIA)
Sua Família agradece a quantos compareceram ao seu sepultamento e convida para a
t Missa de 7° Dia, amanhã, dia 5, às 7:30 horas
na Igreja de São José (Praça XV).

Francisco

AAARIE

LOUISE

(MARIE MAGDELEINE AGNÊS BARDOT)
As Religiosas da Assunção e as
antigas alunas convidam para a Mist sa de 7o Dia, amanhã, 3a-feira, às 16
horas, na Capela da Assunção.

NEUZA

BASTOS

SOLON

RIBEIRO
(MISSA DE T CHA)
J. A Diretoria e Funcionários da Cleian Publicidade agradecem
T as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecida sua inesquecível colaboradora e convidam
| mento
a
Missa de 7o Dia que mandarão rezarem intenção de sua para
alma
no dia 4 de maio. segunda-feira,
ès 12 horas, na Igreja de Sôo José
—Castelo—Praça XV.
(P
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Paula

com

missa e
procissão na Barra
Com o Núncio Apostólico do Brasil, D Carmine
Rocco, concelebrando missa, seguindo procissão e
concedendo a bênção do mar, na Barra da Tijuca, os
jornaleiros participaram ontem das festas em louvor
a São Francisco de Paula, padroeiro da classe e do
bairro (além dos marítimos), que atraíram cerca de 5
mil pessoas à igreja na Praça Euvaldo Lodi.
A festividade, que contou com barraquinhas de
comidas, bebidas e artesanato típicos italianos e da
Calábria — região de origem da maioria dos jornaleiros — faz parte da Quinzena da Barra, iniciada
sábado, e que prevê para a partir de hoje, no Hotel
Nacional, a realização de um Simpósio sobre os
Problemas da Barra.
CARAVANAS
gliardi. Em seguida, em proclssão, a imagem de São FrancisMulto antes da missa solene co de Paula foi levada pelos
das 16h30m seguida da procls- fiéis até a Avenida Semambesão, bênção do mar e queima tiba, através da Avenida Olede fogos de artifícios, a Praça gário Maciel, havendo a bénEuvaldo Lodi jã concentrava çâo do mar e a queima de
um grande número de pessoas, fogos. O presidente do Sindina maioria italianos e seus cato dos Jornaleiros, Entoe
descendentes. Eles se espalha- Jora, participou de todos de
vam em tomo da igreja de São atos, ajudando a conduzir osa
Francisco de Paula, diante da imagem de São Francisco, e o
qual funcionavam dezenas de Governador Chagas Freitas foi
barraquinhas. Nas proximida- representado
Tenentedes, ônibus de várias proce- Coronel Élvlo depeloAzevedo Sudênclas indicavam a presença cupira.
de caravanas de São Paulo,
São Francisco de Paula foi
Minas Gerais e Estado do Rio. adotado padroeiro da Barra da
Além da feirinha, que será Tijuca, onde tem sua Igreja, de
mantida no local até o finai da construção iniciada em 1969.
Quinzena da Barra, previsto Ela pertence à Ordem dos Mlpara dia 17, e dos atos religio- nimos, que se instalou no Brasos, a festa dos jornaleiros teve sil em 1955. Frei Constantino,
ã noite novas atrações, como o pároco, esclareceu que São
um leilão em que
das Francisco, nascido em 1435, é
prendas mais disputadas foi padroeiro da Calábria, onde fluma camisa n° 10, da Seleção ca Paula, sua cidade natal, e
Brasileira, doada por Zico, mo- também foi adotado pelos marador do bairro. A camisa esta- riümos. O Santo tomou-se
pava avaliada em Cr$ 5 mil, como droeiro dos jornaleiros apenas
lance Inicial
uma
identificação
regioA missa foi coiicelebrada pe- por
nal: ele é calabrès, como a qualo Núncio Apostólico, pelo pá- se totalidade dos italianos
que
roco, Frei Constantino Manda- se dedicam ao setor de dlstrlrino, e pelos padres Jorge Bar- bulção e venda de jornais e
ros, Vicente Cruz e José Oar- revistas.

FAUSTO PASSUELLO
MISSA DE 7o DIA
família agradece sensibilizada as
manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento e convida para
ÍSua
Missa de sétimo dia que será celebrada amanhã, terça-feira,-dia 5, às 11:00 h. na
Igreja de S. Francisco de Paula no Largo de
São Francisco.

JOSE
IRMÃ

.

fazem festa

na

volta ao Rio
Com o término do fim de
semana prolongado pelo feriado do 1° de Maio, as estradas
registraram intenso tráfego de
volta, moroso nas estradas da
Região dos Lagos, e na principai via de entrada da cidade, a
Avenida Brasil. O tráfego nos
túneis também foi lento, ma»
sem acidentes.
O único acidente registrado
pela Policia Rodoviária foi na
BR-465 (antiga Rio—São Paulo), no quilômetro 10, envolvendo o O pala de Minas, DH
3725, e 0 Volkswagen do Rio,
SO 2981. Morreu Waldemar
Vieira Gonçalves, de 73 anos, e
dois feridos foram internados
no Hospital Rocha Faria, em
Campo Grande, ainda não
identificados.
Na Rodoviária Novo Rio, o
movimento de passageiros foi
grande, com mais chegadas do
que partidas. Chegaram ontem 1 mil 240 ônibus, com 39
mil passageiros, enquanto partiram 1 mil 20 ônibus, com 28
mil passageiros.

r\

PIRES

Jornaleiros
S

Miguel Damnert Muelle, 78,
infarto, em Viena, onde era
Embaixador do Peru. Será sepultado em Lima. Havia assumido a Embaixada em meados
do ano passado. Morreu durante uma apresentação na
Ópera de Viena.

Dr.
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A imagem do santo foi conduzida pelos
fiéis, na maioria italianos ou descendentes

Exterior

AVISOS

Tempo

ORLANDO

LOPONTE
(MISSA DE 7° DIA)
JL Esposa e filhos convidam parentes e amiT gos para a Missa de 7o Dia que será
I realizada, amanhã, dia 5 de maio às 11:30
hs, na Igreja N. S. do Carmo, na Rua 1o de
Março.
(p

MARIA

CASTRO

GUERRANTE

(MISSA DE V DIA)
Romildo
Guerrante e família
JL
convidam para a Santa Missa
|
que será rezada amanhã, terçafeira, dia 5 de maio, às 10h, na
Igreja da Irmandade Santa Cruz dos
Militares, à Rua 1o de Março, 36.

Religiosos,

Fúnebres

Preços para Publicação
DMSÚTBS
DOMNGOS
Largura Altura
Crí
Largura Altura
Cr»
col
4.900,00
5cm
col
5cm
5.950,00
col
9.800,00
5cm
col
5cm 11.900,00
col
10cm 19.600,00
col 10cm 23.600,00
col
14.700,00
5cm
col
5cm 17.850,00
col
10cm 29.400,00
col 10cm 35.700,00
col
5cm 19.600,00
col
5cm 23.800,00
4 COl
7cm 27.440,00
4 col
7cm 33.320,00
4 COl
10cm 39.200,00
4 col lOcm 47.600,00
Para outros formatos, consulte nossas agâncias.
JORNAL DO BRASIL

VIUVA
AFRANIO

PEIXOTO

(CHIQUITA)
família, agradece sensibilizada
as manifestações de pesar recebiÍSua
das e convida para a Missa de 7o
Dia a ser celebrada na Igreja de N. S. do
Carmo à Rua 1o de Março, terça-feira. 5
de Maio às 11 Horas.

Lisboa
I

abre

A zorra de convergência infertropical está sobre o
Oceano Atlântico, estendendo-se desde o litoral do
África até o litoral norte da Américo do Sul, prosseguindo pela América Central, e atingindo também o
Oceano Pacífico.
As áreas brancas que cobrem parte das regiões
Centro-Oeste-Norte do Brasil indicam a nebulosidode e chuvas da massa de ar equatorial continental.
Uma frente fria está localizada no litoral da
Bahia, estendendo-se pelo Norte de Minas e Sul de
Goiás. Os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato
Grosso do Sul, a Bolívia, o Paroguoi, o Norte da
Argentina e o Peru. Aparecem com a área escura
indicando a ausência de nebulosidade. Uma nova
frente frio pode ser observada também no litoral do

Uruguai, estendendo-se pelo interior do Argentina,
pelo Chile e prosseguindo pelo Oceano Pacifico.
A» imogent do Satélite Meteorológico SMS
»ão recebidas diariamente pelo Instituto de
Petquisat Etpociai», (Inpe-CNPQ), em Sâo José
dos Campos (SP).
As imagens do satélite são transmitidas em
irrfra-vermelbo. As áreas brancas indicam temperaturas baixas e as área» pretas temperaturas
elevada». Conhecendo-se a temperatura da»
áreas brancas e das áreas pretas, podemos com
uma escala cromátka, determinar as tempera turas da superfície da Terra, das massas de ar e
do topo das nuvens.

Semana

no Rio hoje
Para inaugurar a I Semana
de Lisboa no Rio de Janeiro,
desembarcam hoje na cidade o
Prefeito de Lisboa, Nuno Krus
Abecasis, e o presidente da Comissão de Turismo da capital
portuguesa, Vereador José
Vasconcelos Abreu. No aeroporto, eles serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, Vereador Laércio
Maurício da Fonseca.
A realização da I Semana de
Lisboa é a primeira parte de
um convênio firmado no ano
passado para um permanente
intercâmbio cultural e turlstico entre as duas cidades. Em
13 de junho, coincidindo com a
data do aniversário da capital
portuguesa, a Prefeitura do
Rio promove a I Semana Carioca em Lisboa.
A Semana de Lisboa será
aberta no Clube Ginástico
Português, em solenidade
marcada para as 17h, com a
presença do Governador Chagas Freitas e do Prefeito Júlio
Coutinho. No local está sendo
montada uma réplica do antigo Terreiro do Paço, onde se
realizará uma exposição chamada de "Lisboa Cidade do
Turismo".
Além de apresentação de
grupos folclóricos, slides sobre'
a cidade lusa, está programado para amanhã e depois, no
Teatro Dulcina, a encenação
da peça Cartas Portuguesas,
Filho
Luís

de
Eça

NO RIO
Parcialmente nublado o nublodo, temestável. Ventos Este Norte fraperotura
cos
a moderados. Móximo de 31.9 em
Jocarepoguá e mínima de 19.0 no Alto
do Boa Visto e Santa Teresa.
O SOL

Noscer
Oeaso

06hl4m
I7h25m

A CHUVA
PRECIPITAÇÃO (mm)
Ultimas 24 horas
0.0
Acumulada este mês
0.0
Normal mensal
72.9
Acumulada este ano
3019
Normai anual
1075.8

O MAR
Marés
Rio de Janeiro — Preamar —
03h00m/12m e 15h29m/1.3m
Baixa mar — 09h48m/0 3m e
22h44m/0 4m
Angra doe Reis — Preamar —
01h44m/l.2m e 14h00m/l 4m
Baixa mar — 09h26m/0.2m e
22h03rTV0.3m
Cabo Frio — Preamar — 02h29m/l 3m
e 14h57m/l 4m
Baixo mor — 08h55m/0.2m e
2lh27m/0.3m
Temperaturas
Fora do barra
22
Dentro da baía
22
Mar calmo
Correntes do Leste por a Sul
OS VENTOS
Este Norte froços a moderados.

NOS ESTADOS
Amazonas Nub. c/chvs. esparsas ao Norte e médio oo Sul
pte. nub. a nub. sujeito a chvs. esparsos, demais reg. pfe.
nub. a nub. Temp.: estável. Ventos: variáveis U.l colmo».
Máx. 29.6; min. 23.5; Roraima: Nub. c/chvs. esparsas. Temp :
estável. Vemos: NE/NE fraco». Mó*. 28.1; min. 24; Rond&l
nio—Acre; Pte. nub. a nub. Temp.: estável.
variáveis
a calmos. Porá: Pte. nub. c/chvs. esparsas. Ventos:
Temp.: estável.
Ventos; fracos. M<S«. 30.2; min. 23; Pioul—Moninhío—
Ceará: Pte. nub. a nub. c/panc. esparsos no litoral, demais
reg. pte. nub. o nub. Temp.: estável. Ventos: E/N fraasj.
30.5; min. 23.4; Porafba—Rio G. do Norte. Pte. nub. AMx.
nub.
chvs. esparsos no litoral. Temp.: estável. Vento»; E ofraco».
Máx. 32.3; min. 23.9; Amapá.- Nub. c/panc. esparsos. Temp •
estável. Ventos: N fracos. Máx. 27.3; min. 24; Pernambuco—
Aiogoae—Sergipe: Pte. nub. a nub. chvs.
no litoral.
Temp.: estável. Vento» E franco». Máx. esparsos
min. 21.4;
Bahia: Pte. nub. a nub. c/chvs. esparaas. 29.4;
Temp.: estável!
Ventos: variáveis fracos. Máx. 28.2; min. 23. Mato Onaa
Pte. nub. a nub. c/panc. esparsas Norte e Este demais reg. pie.
nub. a nub. Temp.: estável. Ventos: variáveis fracas calmos.
Máx. 32; min. 19.1; Goiás. Pte. nub. a nub. c/panc aesparsos.
Temp.: estável. Ventos E/N fracos. Máx. 29.2; min. 20; Mato
G. do Sul: Pte. nub. a nub., sujeito o pane. de chvs. isolodas
no decorrer do período. Temp.: estável.
Ventos.- N fr./mod.
Máx. 30; min. 19.á; DMrito Federal/ Braflki:
Pt», nub. a nub.
d pane. esporos. Temp.; estável. Venso»; N froco».
Máx.
24.8; min. 16. Minas Gerais: Pte. nub. a nub. Temp.: estável.
Ventos: E/N fraco» a moderado». Máx. 25.9; min. 16.8; Esp.
Santo: Pte. nub. a oeste nub. Temp.:
Ventos.- SEfi:
fr./mod. Máx. 26.9; min. 20.5; (Uo de estável.
Pte. nub. o
nub. Temp.: estável. Ventos: E/N esparsosJaneira.
fracos o moòerodos. Máx. 31.9; min. 19.0; Sâo Poulot Pte. nub. a nub., sujeito
o pane. de chvs. ocasionais. Temp.-. estável. Vento»! E/N

A LUA

D
MNGUANTE
26/5

a
CRESCENT^.
10/5

¦
«NOVA
o partir de hoje

?
CHEIA
CHEtA
18/5

ANÁUSí DA CARTA SJNÓTICA OO MSTITUTO NACIONAL K
METEOftOlOGtA Frente fria lemi-estocionáricr
Estodo do Bahia. Frente fria no bocio do Prato.no litoral do
fr./mod. Máx. 27.1; min. 16.3; Paraná: Pte. nub. o nub.
sujeito o pane de chvs. ocasionais. Temp.: estável. Ventos:
E/N froa» e moderado». Máx. 24.2; min. 11.6; Sta. Catorino:
Nub. chvs. esparsos. Temp.: ectável. Vento»: leste fr./mod.
Mox. 26.5; min. 16.4; Rio G. do Sul: Nub. sujeito a chvs.
Temp.: estável. Vento»: Leste fr7mod. Máx 26.3; min. 12.8.

desap arece
NO MUNDO
A Sra Carmen Alvares, muAleoes, 25, ensolarodo; Beirute, 19, chuvoso; Berlim, 88,
Modrid, 23, ensolarado; Mia mi, 30, ensolarado; Mon*ev>deo,
lher do pianista Luís Eça, estenublodo; Bogafá, 21, chuvoso; Bnjicetas, 10, nublado; Buenoe
22, nubiodo,- Montreal, 15, ensolarado; Moecou, 14. ensoloAiree, 21, ensolarado,- Caroços, 29, ensolarado; Curitiba, 19,
ve ontem à noite na 15' Delerodo; Nossou. 25. ensolarado; Novo Iorque. 16. ensolarado;
ensolarado;
Frankfurt.
11,
nublodo;
Genebra,
13.
nublodo;
Paris, 9. nublodo; Rio de Janeiro. 29. nubiodo. San Francisgacia para registrar queixa do
Helsinlti,
4,
nubiodo;
Jenraolém,
23,
ensoiarodo,
Johanneeco, 15, ensolarado; San Juon, 31, ensolarado; Santiago. 17,
desaparecimento do filho do
burgo. 16. ensolarado; Lima, 17, chuvoso; Lisboa, 18.
chuvoso;
São Poulo. 24, nublodo; Sidnei. 24. onsolorado;
ensolarado; Londres, 9, nublodo; loe Angeles. 20, nublodo;
pianista, Luís Alvares da CuTóquio,
25, ensolarado; Viena. 10, chuvoso.
nha Eça, de quatro anos, desde
o inicio da semana passada. ' V
Ela contou que deixou a crian-,
ça com a empregada Francisca Ferreira da Silva, que tamrSERVIÇO
bém desapareceu.
Segundo a Sra Carmen, ela,
NELSON GERALDO AVELLAR
na terça-feira passada, foi para
SEXTA-FEIRA
São Paulo, onde Hnhn uns con(MISSA DE 30° DIA)
tatos de publicidade para faCADERNO Bi
zer. A criança foi deixada com
•L Terezinha Duprat Avellar, Carlos Alberto,
a empregada — branca, de 20
anos presumíveis, que estava
ê esposa e filhos e Maria Inês agradecem
na residência há menos de um
I penhoradamente as manifestações de pemês, na Rua Humaitâ, 261, apsar recebidas e convidam para a Missa de
to. 506 — e que durante a semana ela se comunicaria para
30° Dia pela alma do seu querido, saudoso e
saber
estava o menor.
inesquecível esposo, pai e avô na Terça-Feira,
"Eu como
falei para ela — disse
dia 5, às 20 horas, na Matriz N. S. do Libano
Carmen ao delegado Everaldo,
que registrou a queixa — que
(Maronitas) Rua Conde de Bonfim, 638 Tijuca.
qualquer problema poderia ae
comunciar com a minha mãe."
JORNAL Dfí BRA8TT
Carmem contou, ainda, que na
quarta e na quinta-feira telefonou para sua casa e que nlnguém atendeu ao telefone.
ANTONINA
Desconfiada, voltou na noite
DUTRA
MOTTA
de sábado para casa e não encontrou o filho. A policia vai
tentar encontrar a empregada,
(NINA)
que, segundo Carmem, disse
MISSA — 30° DIA,
ter namorados na Barra da TiPereira Motta, Solange e Edson de Assumpçôo Freitasefilhos; Márcia e
juca, Magé e um que trabalha
_ I_ ^groyfaldir
numa emissora de televisão.
T ^osé Paulo Muniz da Silva e filhos; Mana da Penha e Alberto Lopes dos Santos e filhosIracema
¦
e Antonra Abrantes Corrôa, filho e neta; Maria Antonirw e José Porto Lussac e
A
I H13-. Ya.P e ^ráido Violante e filha; Juracy e Faustino Machado, filha e netos; Lolrta e
Finocchi.
Sérgio
filhos e netos, esposo, filhas, genros, netos, irmãs, cunhados e
Ônibus cai
sobnnhos convidam para aMissa de 30° Dia de sua
NINA. que será celebrada no dia 5
de Maio lterça-feira) às 10.00 horas na Igreia de Sôo querida
Sebastião (Capuchinhos) na Rua Haddock
Lobo—Tijuca.
Afamflia
agradece
edispensa os cumprimentos na Igreja
no rio e
(p
afoga 14
Belo Horiaonte — Quatorze
pessoas morreram e 20 ficaram
feridas em acidente na madrugada de ontem com o ônibus
Nossa Senhora Aparecida, que
saiu da pista e caiu no riacho
Fervedouro, no km 655 da BR116, próximo a Carangola
(MG).
O ônibus, dirigido por Luís
Moreno da Silva, vinha de Natal, de onde saiu no dia 1° de
maio com destino a São Paulo.
Os mortos e feridos foram levados ao Hospital Casa de Carldade de Carangola, a 525 km
de Belo Horizonte.
Morreram afogados Maria
Tereza da Silva, Maria das
Graças Pereira, Maria de OUveira Gomes, Francisco C.
Galvão, Francisca Fernandes
de Oliveira, Marco Antônio
Vieira, Maria Selena da Costa,
José Nilo da Silva, Mirian Gomes Freire, Teresa G. Furtado,
Durval Alves Rodrigues, Adalcina O. Costa, a criança Márcio Silva Paula e outra não
Identificada Segundo um funclonário do hospital, a maioria
das vitimas é do Nordeste do
pais.

FREDERICO

JOSE

DE

SOUZA

RANGEL

(7o DIA)
Jm
V

Sua família
recebeu e
horas, será
Mosteiro de São

JOSE

agradece as carinhosas manifestações
que
participa que amanhã, terça-feira, às 11:30
celebrada Missa por intenção de sua alma no
Bento.
'
(p

MONTEIRO

DE

CARVALHO

(JUCA)
MISSA DE 7o DIA
JL Sua família, consternada, agradece as manifestações de pesar
• recebidas por ocasião do falecimento do inesquecível JUCA e
I convida para a Missa de 7o Dia a ser celebrada hoje, dia 4, às 11
noras, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, à
Rua do Rosário com Avenida Rio Branco.
1
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Marcus Antdmo de Santi hderou de ponta a ponta a
prova de Fdrmula Honda, categoria que apresefHoun^Tc^^^'s
apresenZiTm^lo^tidor^

Motociclismo
Rafael

31°

Navarro

Brasileiro

Porto Alegre—O profissional paulista
Rafael Navam» confirmou seu favorítlsmo e venceu, ontem, o 31° Campeonato
Sul-Br&süeiro de Golfe, no Country Clube, com um total de 278 tacadas nos 72
buracos do torneio e conquistou o prêmio
. de Cr$ 200 mil. A segunda colocação ficou

de

o

Jaime

e

Cláudia

Golfe

com Antônio Lourenço, também paulista, com 282 tacadas.
Na categoria scratch masculino o vencedor foi o paranaense Carlos Henrique
Dluhosch, com 262 tacadas — ontem ele
jogou 74. Em segundo lugar ficou o carioca Mário Gonzales Filho, com 293 tacadas.

Resultados
Afaartoc
1° Rafael Navarro (profissional) —70 — 70
2° Antonio Louren^o (profissional) — 71 — 70
3° Antonio Nascimento (profissional) — 73 — 73
Scratch Masculino:
5' Carlos Dluhosch —68 — 74
2° Mdrio Gonzales Filho
— 71 — 73
3° Rafael Gonzalez
— 77 — 73
Handicap d« 0 A 9:
1° Carlos Nelz (9)
— 72 — 68
2° Ricardo Mechereffe (4)
— 70 — 71
3° Ricardo Bertaso (6)
— 73 — 73
Handicap de >0 A 16
1° Takaiko Aizawa (10)
— 71 — 71
2° Ricardo Horbe (16)
—74 — 69
3° Newton Obino (14)
—74 — 75
Alberto Ferraz venceu ontem, nos nove últimos buracos, a Taça Dante Aduris,
categoria 0-15, disputada em 18 buracos,
par point, no campo do Itanhangá. Ele
jogou 43 net, o mesmo que Adolfo Maidantchik, segundo colocado. Na categoria 16-24 a decisão também foi nos nove
* buracos finais.
vitória ficou com Dan
¦ Larufia, com 38 Anet.
A Taça do Capitão,
•disputada em 18 buracos,
stroke-play,
pelos juvenis do clube, ficou com Luciano
Pires Barbosa, com 69 net.
Os resultados de ontem no Itanhangá
Taça Dante Aduris — 0-15: 1. Alberto
Ferraz (14), 43; 2. Adolfo Maidantchik (13),
143; 3. Hélio Barki Filho (8), 40; 4. Stélio

ganha

— 71 — 67
276 taeoda*
"
— 74 67 «= 282
"
— 72 — 69
287
— 76 — 74
— 76
73
— 73
71

292 taeodos
"
293
"
294

— 66 — 68
— 68 69
— 66 — 68

274 Net
"
278
280

— 71 — 67
280 Net
— 69 69
281
— 68—65 <= 282

Zen (14), 37; 5. Sérgio Vüela (13), 37.16-24:
1. Dan Laruffa (24), 38; 2. Rubens Kanto
(23) 38; 3. Luís Alberto Zamith (21), 37; 4.
Jacques Houli (24), 36; 5. Alex Irving (23),
35. Taça do Capitfco: 1. Luciano Pires
Barbosa (17), 69; 2. Roberto Tascheri (20),
73; 3. Alistair Warren (23), Bruno Prósperi
(26) e Xavier Lucaussy (31), 76.
No Gávea, a Taça da Saudade, disputada em 18 buracos, stroke-play, ficou
com Alfredo Osório de Almeida que jogou
62 net — ele tem bandlcap 13.
Em Petrópolis, a medalha mensal de
maiò do Petrópolis Country Club foi vencida por José Henrique Leão Teixeira,
com 66 net — handicap 11.

são

campeões

do

Sul-América
São Paulo — Os paulis- — é a favorita para a contas Jaime Oncins e Claú- quista da Copa das Nações
dia Failacce sagraram-se de Tênis que começa hoje
ontem campeões da etapa nesta cidade. A Argentina
extra do Circuito Sul Asné- contará com seu melhor
rica de Tênis de 1981, dis- tenista, Guillermo Vilas,
putada no Clube Interna- mas José Luís Clerc ficará
cional de Regatas de San- de fora. Completam equipe
tos, por jogadores de 12 argentina os juvenis Eduanos de idade.
ardo Bengoechea e GustaJaime Oncins venceu vo Guemero, que tentarão
Fábio Silberbeng, tamhém o bicampeonato.
Os países que disputam
paulista, por 6/0,7/6. Cláudia Failacce venceu a baia- a Copa estão divididos em
na Emanuelle Martins, por dois grupos: o Vermelho,
7/5, 6/2. Essa competição com Estados Unidos, Itáfoi válida para o ranking 11a, Alemanha Ocidental e
brasileiro infanto-juvenil Austfália e o Azul, com ArTcheco-Eslováque, após duas etapas, gentina,
apresenta a seguinte cias- quia, Suécia e Espanha.
siflcação:
Nos jogos de hoje, a Argentina en&enta a Suécia e a
Feminino — 12 anos:
Io Claudia Failacce (SP), Tcheco-Eslováquia joga
16 pontos; 2. Roberta Cal- com a Espanha.
A copa distribui prêmios
das (SP) e Emanuelle Martins (BA), 9; 4. Fabia Al- de 430 mil dólares — cerca
de Cr$ 35 milhões. A equimeida (RJ), 4.
Masculino 12 anos
pe norte-americana tam1. Jaime Ocins (SP), 14 bém está forte. Nela jogam
pontos; 2. Carlos .Vanley Sandy Mayer, Harold Solo(CE), 11; 3. Fábio Silber- mon e Stan Smith. Os alemães jogam com Rolf Geberg (SP), 7.
hring,
UÜ e Pinner e Klaus
TCHECOS FAVORITOS
Eberhard. Os vencedores
—
Dusseldorf
A equipe de cada grupo fazem a fida Tcheco-Eslováquia — nal e cada equipe joga
escalada com Ivan Lendl, duas partidas de simples e
Tomas Smid e Pavel Slozil uma de duplas.

teve

etapa

com 3
provas
Brasília — O paulista
Paulo Sérgio Castroviejo
venceu ontem, no Autódromo Presidente Médici, a
principal prova da primeira
etapa do Campeonato Brasileiro de Motociclismo de
1981. Correndo na categoria
350cc especial, Castroviejo
ultrapassou o catarinense
Lucfiio Baumer na quarta
volta e manteve a ponta até
o final.
Na categoria 125 cc especiai a vitória ficou com outro
paulista, Antônio Jorge Neto, enquanto o brasil iense
Marcus Antônio de Santi
venceu a Fórmula Bonda,
confirmando seu favorítlsmo. Nesta prova, o paulista
Luiz CoiGini sofreu uma queda sem maiores conseqüências, sendo logo atendido pela ambulância do Autódromo.
Os resultados da primeira
etapa do Brasileiro de motociclismo foram estes:
350 ESPECIAL
1. Paulo Sérgio Castroviejo
(SP); 2. A. Jorge Neto (SP); 3.
Adilon Gregório (PA); 4. Ubiratan Rios (PR); 5. Lucflio
Baumer (SC).
125 ESPECIAL
1. A Jorge Neto (SP); 2. Raymundo Jorge Júnior (BR); 3.
Kurt Feitchenberger (GO);
4. Cláudio Girotto Filho
(SP); 5. Ramon Macaya (SP).
.FÓRMULA HONDA
1. Marcus Antônio de Santi
(BR); 2. Sebastião Gonçalves Júnior (GO); 3. Santo
Feltrin Neto (SP); 4. João
Batista dos Santos (GO); 5.
Ricardo Morais Cozac (GO).
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lidera

eliminatória
O carioca John King, tendo como proelro
Sérgio Nascimento, venceu ontem a terceira regata do Campeonato do vn Distrito e manteve a
liderança da competição que apontará as duas
tripulações brasileiras de Star que iráo aos Estados Unidos correr a Semana Prê-Olímpica, em
agosto, í~ü-Mundial, em setembro.
Embora jovem e especialista em Lazer, Jonlnho, como é conhecido, venceu latistas wmu experientes em Star como Eduardo de Souza Ramos,
segundo ontem, Harry Adler e Peter Scbeel, respectivamente terceiro e quarto e Fernando Nabuco. Esta foi a segunda vitória de King no campeonato. Ele está com oito pontos perdidos, bem à
frente de Scheel, com 16,7.
A regata de ontem foi disputada na rala entre
as Ilhas do Pai, Cotunduba e Rasa com ventos de
Leste, força três. O campeonato continua no prôximo fim de semana — a partir de sexta-feira — e
valerão os cinco melhores resultados de cada
tripulação. O primeiro colocado vai à PréOlímpica e ao Mundial enquanto o segundo escolhe entre um desses campeonatos.
Os resultados da regata de ontem foram estes:
1. John King/Sérgio Nascimento; 2. Eduardo
de Souza Ramos/Roberto Luís Martins; 3. Harry
Adler/José Simas; 4. Peter Scheel/Werner Somksen; 5. Torben Grael/Nélson Falcáo; 6. Gastáo
Brun/Danlel Wllcox; 7. Francisco Caneppa/Camilo
Carvalho; 8. Fernando/Roberto Nabuco; 0. Peter
Ficker/Peter Erzberger; 10. Peter Meyer/Gerard
Meyer; 11. Augusto Barrozo/Alberto Guarisch; 12.
Carlos Florêncio/Carlos Eduardo Jardim; 13.
Christian Recknann/Gilberto Bulla.
Após três etapas, a classificação do campeo nato é a seguinte:
1. John King, oito pontos perdidos; 2. Peter
Scheel, 16,7; 3. Eduardo de Souza Ramos, 18,7; 4.
Dino Pascolato, 33; 5. Augusto Barrozo, 34; 6.
Fernando Nabuco e Francisco Caneppa, 39; 8.
Peter Ficker, 39,7; 9. Torben Grael, 40; 10. Harry
Adler, 44,7; 11. Gastáo Brun, 47,4; 12. Christian
Recknann e Carlos Florêncio, 51; 14. Peter
Meyer, 53.
Taça Comodoro
José Paulo Barcelos, vice-campeão mundial
de Laser, obteve ontem sua segunda vitória nesta
classe na Taça Comodoro, promovida pelo Iate
Clube do Rio de Janeiro. Corrida na rala da Escola
Naval, com ventos de sul, força até 12 nós, a regata
de ontem, terceira da Taça, teve ainda o campeão
brasileiro de Pingüim, Márcio Chebar, entre seus
vencedores.
Na classe Oceano, o Carro Chefe, comandado
por Eduardo Louro, conseguiu mais uma vitória
nas categorias m e IV. O Neptunus, comando por
Sérgio Mirsky venceu nas categorias I e n e o Flop,
de Augusto Gonzaga, na categoria V. O Handicap,
de Fernando Rocha, venceu na categoria IV.
Resultados
Os resultados de ontem pela Taça Comodoro
em cada classe foram estes:
Laser 1. José Paulo Barcelos; 2. Pedro Bulhões
Carvalho da Fonseca; 3. Luís Marcelo Mala; 4. Oto
de Assis; 5. Fernando Bello; 6. Ronaldo Senflt; 7.
Rodolfo Pinheiro; 8. Mário Guilherme. Snlpe: 1.
NUs Ostergren; 2. Carlos Chaves; 3. Hllton Piceolo.
Ranger: 1. Nélson Vacchiana; 2. Luís Carlos Rudge. Carioca: 1. Carlos Gomes; 2. Rafael Lorenz; 3.
Roland Carlos, Soling: 1. Arnaldo Caldas; 2. Roberto Tacão; 3. Lars Grael. Pingüim: 1. Márcio
Chebar; 2. Francisco Freire; 3. Luís Evangelista.
Guanabara: 1. Lélio Paulo Cavalcanti; 2. Huascar
Rodrigues; 3. Manuel Trindade.
Pela classe Oceano, em cada categoria, os
vencedores foram: Categorias I e H: 1. Neptunus,
Sérgio Mirsky; 2. índigo, Ricardo Botelho; 3. Tuna, Stan Haynes. Categorias m e IV: 1. Carro
Chefe, Eduardo Louro; 2. Super Tension, Alaln
Jouillié; 3. Tiki, José Álvaro de Carvalho. Categoria V: 1. Flop, Augusto Gonzaga; 2. Palus, Paulo
Monteiro Lima; 3. Sagittaire, Henri Ballot. Categoria Categoria VI: Handicap, Fernando Rocha; 2.
La Brise, José Avelino; 3. Aré, Leônidas Castelo
Júnior.
Optimist
Eduardo Wagner venceu ontem a terceira regata da Taça Comodoro para a Classe Optimist,
categoria juvenil. A regata, disputada na Praia do
Flamengo, teve ventos de Sudeste, força dois para
três. O vice-campeão brasileiro e sul-americano de
Optimist, Peter Tanscheidt, ficou em segundo
entre os juvenis, seguido de Felipe Pinheiro de
Andrade.
Na categoria Infantil, o primeiro ontem foi
André Guarisch. Em segundo chegou Alexandre
Barbosa seguido de Luís Felipe Resnickoff. Mntg
uma vez Maria Fernanda Belfort Roxo ficou em
primeiro na categoria feminina, com Katherine
Wagner e Karla Peixoto cruzando a seguir. Maurício Wagner foi o único mirim inscrito, enquanto a
classificação entre os estreantes foi esta: 1. Alexandre Tombini; 2. Mia Texeira Soares; 3. Carlos
Henrique Corseuil.
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no

internacional

ITÁLIA
Roma — A três rodadas do flm
Campeonato
Italiano, Juventus e Roma continuam do
a lutar naimn
palmo pela liderança cia competição, separados apenasa
por um ponto, enquanto o Nápoles aparece em terceiro.
Os resultados de ontem foram:
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Bolonha 1 x 0 Torino
Brescia lxl Udinese
Cagliari lxl Como
Internazionale 2x1 Ascoli
Juventus 1x0 Avellino
Nd poles lxl Fior-entina
Pistoise 1x0 Catanzaro
Roma 1 x0 Peruggia
PORTUGAL
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O jogo em que a Atlantica-Boavista
Atlântica-Boavista (de branco) venceu os
09 Ledes
Leões foi muito disputado e teve 10 gols. Saul
(í^ marcou quatro
Saul Moreira (D)
Atl&ntica-Boavista
Atlântica-Boavista e Tigres £azem
fazem a flnal
final do
No segundo jogo da tarde, o destaque da
No
do
A . 1 a
da de
Paulista, ao derde PGlo,
Pólo, disputado na Hlplca
Hípica Paullsta,
, •
f
Tomeio
Torneio Presidente do Conselho Deliberativo
Deliberativo goleada
Tigres
foi
Rangel,
dos
dós
Jorge
com
tr6s
rotar
três
goleada
rotar o time nacional da Toca Polo Ciube
Clube por 9
r\
TI
n
f
7
i~*
a
S
f~1
y
ijLi'i/u-',
Atlântica
^i/V\y\A/
de pOlo,
em data ainda a ser marcada, no
s UL'M
pólo,
gols.
Marcaram
no
ainda
S6rgio
Sérgio
Coimbra
e
a
gols.
(1)
técnico.
a 7, em partida de bom nivel tecnico.
faz
campo do Itanhangá.
Itanhangfi. Na rodada de ontem.
ontem, a Gustavo
Gustavo Borges(l),
Borges (1), com Daniel Klablncomple_O .
Klabln complefoi ass'st'ao
assistido P°r
Atlantica-Boavista
jogo f01
Atlântica-Boavista venceu os Leoes
/ J
por cerca de 1 mil
Leões por 6 a 4 e tando
tando a equlpe.
1
equipe. Alexandre Silva foi o autor do
° J0g0
do
+
J
equipe do
os Tigres derrotaram os Panteras por 5 a 1.
pessoas, e o principal jogador da equlpe
gol
1.
Ger- Pessoas,
gol dos Panteras que formaram com ele, Ger¦ THIO
L do
ftCi
nolo
V
pe!a
Toca foi 0o capitao
Pela equipe da AUantica
capitão do time, Alcides Dinlz dos
Atlântica marcaram Saul
Saul son
son Moraes Rego, Antonio
Antônio Bocaiuva
Bocaiúva Cunha e Toca
px/i/v/
Jfinal
pólo
Madeira (4) e Ronie Ganon com Sergio
Santos, que marcou cinco dos sete gols do time
Rui
Sérgio FigueiFiguei__ >
Rui Barreto.
Santos,
Barreto.
redo Junior
Júnior e Jose
José Antonio
Antônio Magalhaes
brasileiro. A equipe argentina havia vencido
Magalhães Lins
brasileiro.
Lins
>-» /-v y,~t ¦§¦ rn
9 ^
^ „
^onaores
anteriormente
Los Condores
completando a equipe. Nos Leoes,
anteriormente a Globo do Rio, por 15 a 2,
Leões, Hector Silva
ljOS
Silva
contra
IsUIllf
%JL Tigres
J. ''f- f Co
fez os quatro gols. Jogaram ainda Eduardo
Sao
Eduardo
apesar de a equipe carioca contar com um
São Paulo — A equipe argentina Los CondoCondo- apesar
Secco, Argemiro Baudson e Mario
Mário Farias.
res
Farias.
reforço argeniino.
res venceu ontem o tomeio
argentino.
torneio American Express
Express refor^o

Lisboa — Apesar de empatar, em seu prúprio campo,
com o Sporting, o Benflca manteve a vantagem
de dois
pontos sobre o segundo colocado do Campeonato Portugués, uma vez que o Porto também empatou, na rodada
de ontem, com o Penaflel, no campo deste. Os resultados
foram:
Penofiel 0x0 Porto
Acadfemico Coimbra 0x2 Viseu
Amora 1x0 AAori'timo
Portimonense 0x0 Guimaraes
Benfica 1 x
Sporting
Braga 0x0 Belenenses
Varzim 0x0 Setubal
Boovista 0x0 Espinho
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Campal

ganham

e
as

Io

? segunda-feira, 4/5/81 ? JORNAL DO BRASIL
José Camilo da Silvo
Sitvo
Joc4
Caderno

Valka
Taças

de
Ouro
na
Gávea
Campal, por Figurem em Varanda, venceu o Grande
Prêmio Taça de Ouro (versão potros) com uma atropelada
fulminante dos 400 metros flnals, quando dominou com
categoria o seu mais tenaz adversário que foi Denne. O
tempo foi de 2m 3/5, marca que fica multo próxima do
recorde da distância. I. Quintana foi o jóquei de ganhador,
enquanto Adail Oliveira conduziu Denne. Em terceiro lugar,
surpreendendo com uma ótima exibição, Lucrativo.
Na Taça de Prata, para potrancas, a ganhadora foi Valka,
com J. Pinto, derrotando nos metros finais a competidora
Virga, que Jâ tinha a primeira colocação desde a entrada da
reta final O tempo foi de 2m02s 2/5. Em terceiro, Chi-Le-Sa,
em exibição bastante aceitável.

•4.;v-Vs:VX-

Os vencedores
1° PÁREO —1300 m*fnH — Pteta — Al — Prtmio CrJ 147.000,00
1° PafolIn.E.R. Ferreiro
55 3,30
12 2,00
2o CaskatLove,E.Ferreiro.
13 3,20
55 1,40
3o Sigilo,G F.Almeido
55 7.10
14 2,80
4^ CúcKy Breed, E. AAorinho
55 22,10
22 46,50
5° Uon.J.MoHo
55 13,90
12,10
23
6° TênisChompion.F. lemos
55 3,30
24 12,30
7o Cctouro.O Neto..
55 11,60
33 25,60
8° Zumel.G Meneje»
55 6.20
34 11.20
N/CM: Kenfucky, Froncio e Zoffer. Duplo Exato (03-01) G$ 11,30 — Oif. 1 1/2 •
Várias Corpos —Tempo — 1'21" — V«nc. (3)CrJ 3,30 — Oup. (12)Crí 2,00 — PlacA
do Páreo Cr$ 1.348.350,00 — Pctolin — M. A.
(3)Cr$— 1,30 — (l)Cr$ 1,10 — Mov.
anos RS Papyrus e Premiosa — Criador — Horas doToti — Propr. — Coudelaria J.2
L B. Treinador — E. P. Coutinha
2° PÁREO — 1300 imlK» — PWa — OI — Pr«n*> CrS 147.000,00
1° Heabole,W.Gonçalves
12 26,30
55 5,60
55 1,20
13 13,30
2o NaugHtyMarietto, A. Oliveira
3o Fabel.F. Pereiro
55 8,50
14 5,60
4o Zunge.R.Freire
55 ',20
22 41,90
55 9.80
5o GrandeCoscode.J. Pinto
23 12,50
55 7,30
6o HodyHe,G.Alves
24 3,70
7o Zibeta.G. F.Almeida
55 5.40
33 22,90
—- Venc. (4) Cr$ 5,60 — Dup
Dif. 1 1/2 Corpo e Vários Cofpos — Tempo — 1*18**4
—
—
1.794.850,00
Pór»
Cr»
Mov.
do
1,00
1.00
OS 2.00 Plçxé (4) Cr$ — 9 (6)— Cr»
(34) Heabole
— F. A. 2 aros RS Heothen e Chamboil« — Criodor — Haros
Fronteiro — P^jpr. — Elaior David Levy — Tr.-. Z. D. Guedes.
3I» PÁREO — 1000 nwtra — Pista — Oi. — Pr*mfe Crí 152.000,00
(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)
1» DonMortin.J.Pedro
56 3,50
II 18,30
12 5,00
55 6.60
¥ Petado.J.F.Frogo
13 8,00
55 2.20
39 SoboJo.W. Gonçalves
14 5,50
4° Hussan.J.M. Silva (•)
55 3,50
40 ArOnce.C.ValgasW
22 9,90
55 2,20
55 8,00
23 4,10
6° Damson,G.Meneses
r> SoloCrOio.F.Pereira
24 3,30
55 7,10
54 17,70
8° E*pres»World. E. Freire
33 32,80
(•) Empatados no 4a Colocação.
Dif. Pescoço e 3/4 de Corpo — Tempo — 1 '00**3 — Venc. (5) Cr$ 3,50 Oup. (23) CrJ
4,10 — Plocês (5) CrS 2,60 e (3) Cr$ 3,50 — Mov. do Páreo CrS 2.580.950,00 — Dor
Martin — M.A. 2 anos — SP — Kublai Khan e Morgana — Criodor — Haras São José
e Expedictus — Propr. — Fazenda Zé e Flora — Treinador —- J.L Pedroeo.
4° PÁREO— 2000 mirai- PMo — OL — Pifcnio Cif 1.400.000,00
(GRANDE PSÍMIO TAÇA DE OUftO JOCKEY CLUB UASIUKO—(Éguas) —
Grupo I
1° Valka,J. Pinto
11 37,70
56 17,00
VirgalG.F.
Almeida
2o
56 1,70
12 3,30
3o Chi-lo-So,G.Meneses
56 5,60
13 26,80
4° Dance AH Night.J.Riaardo
56 6,80
14 13,30
5o Vada,E. Ferreiro
56 1,70
22 2,30
56 5,60
6° Carelesslave, J.M. Silva
23 5,60
7° Vat, A. Oliveira
56 17.00
24 3,10
8° Treicy.F. Pereiro
56 14,60
33 45,30
9° Vissoge,W.Gonçalves
56 25,30
34 17,70
10° Dourness.G. Assis
56 9,70
44 19,80
11° l'MBella, J. M. Amorim
56 23,00
12° Querrfoi.R. Penochio .-.
56 8,50
13° Cardado, I. Quintana
56 29,90
14° Enure,A.Bolino
56 17,10
15° Haretha.W. Costa .'....
56 36,50
16° Festo de Sol, E. Freire
56 46.30
17° Anelise, LA. Pereiro
56 47,20
Dupla Exata (06-07) Cr$ 44,20 — Dif. Pescoço e 3 Corpo — Tempo — 2'02"2 — Venc.
(8) CrS 17,00 Dup. (23) Cr» —5,60 — Placé (8) Cr» 3.90 e (7) Cr» 1,20—Mov. do Páreo
CrS 3.580.800,00—Valka F.C. 3 anos — RS—Waldmeister e Witchery—Cricdor
Fazenda Mondesir — Propr. Horas Santa Ana do R. Grande — Tr. A. Mo ralos.
5° PÁREO — 1600 metros — Pista — GL — PMt CrS 134.000,00
1° VanRoyol, G.F.Almeida
54 2,40 11 8,60
29 BeauAÍdan,E.Marinho
55 10,30 12 5,10
30 QueSuefto, F.Pereiro
55 22,20 13 5,80
4° Pert, J.Malfa
55 2,90 14 2,20
56 17,30 22 38,60
5° Jocotiráo, MJ.Morais
54 22,40 23 10,30
6o Nougat, R.Mocedo
7° Corsa ir, G.Meneses
55 4,70 24 5,10
55 6,20 33 54.80
80 KingJorge, J.M.Silva
9o Ceylan,E.R.FetTeiro
54 8,00 34 7,40
Dif. 3 Corpos e 1 Corpo—Tempo — 1 —*37" —Venc(7) CrS 2,40 — Dup. (34) Cr$ 7,40
Placé (7) Crí 1,80 e (5) CrS 3,30 Mov. do P páreo CrS 3.476,750,00 — Van
Royol —MC. 3 anos — RS — Royal Orbite Hesper—Cr Fazenda Mondesir — Propr
Fazenda Mondesir — Treinador — G.F.Sonto*.
V PÁREO — 2000 iMn* — Pista —Gl — AMo Ci$ 3.000.000,00
(GRANOC PSlMIO TAÇA 0E OUSO JOCKEY CLUB BRASILEIRO) — (Cavalo») —
Grupo I
Io Campal, 1.Quintana
56 5,30
11 7,50
2° Oenee,A.Oliveira
12 5,10
56 6.40
3° Lucrativo, G.Alves
56 38,60
13 3,60
4o Serrodilho, E.Ferreira
56 2,50
14 4,80
56 4,60
5o Návis.E.Amorim
22 14,30
6o Efesivo.J.Fogundes
23 6,50
56 4,90
7° Gollericher,W.Lopes
56 63,30
24 7,80
8° ChampogneBisquit.J.Ricor
56 4,60
33 10,90
9° Latino,G.F.Almeida
56 2,50
34 7,10
10° BronchoBilly, J.Escobar
56 9,40
44 9,30
11° Balenoto, J.Pinto
56 9,40
56 39,70
12° Vai de Blue. F.Pereiro
56 64,20
13° Fiero.ER-Ferreira
14° Los Andes, J.Malfa
56 2,50
15° Cobochon, J.Pedro
56 9,40
16° Capiberibe,J.M.Silvo
56 13,00
17° CleverOne.LGonzolez
56 55,80
56 19,30
18° Glenmore, Jz-Garcia(SP)
56 4,90
19° Equation. A.Bollno
56 13,00
2(7» Ciei Fev.G.Meneiss
56 9,40
21° Chandon,W.Gonçalves
N/ CM Cedron e Irezoboo. Dif. 1 1/2 Corpo e Vários Corpos — Tempo — 2*00"3 —
Venc(7) Cr» 5,30 — Dup.(33) Cr» 10,90 — Pkx* (7) CrJ 2,70» (9) CrJ 4,50 — Mov.
do Páreo Cr$ 9.349.500,00—CAMPAI—MC 3 anos—SP — Rguron e Varanda —
Criodor e Propr. — Horas Rio das P»dras — Treinodor — P.Nidcel.
7° Páreo — 1300 mstrae — Pista— Gl. — Prtmis Cr$ 101.000,00
Io Pinstor.J. Ricardo
56 15,00
11 5,30
2° ScarpBook.E. Ferreiro
12 5,10
56 14,80
3° ChicPoker,M.C.Porto
56 30,90
13 4,30
4o Zuluz.R. Marques
14 2.30
56 3,70
5o Aroch,G.Alves
56 5,40
22 27.40
6° Galiot,A.Romos
57 8,90
23 18,50'
7° Bongorore, E. Freire
55 19,80
24 9,90
SP Wisdom.R. Freire
56 8,90
33 52.40
9° Erasmus,J.Pinto
56 14,70
34 7,10
10° Murillo.J.M. Silva
56 2,00
44 9,80
11° lpéteso,M.J.terais
57 38.30
12° King-sValley.J. Mendes
52 42,20
N/C. AEEGAT E LOBIS. Duplo Exata (03 — 02) Cr» 234,00. Oif.
e 3 corpos —
Tempo— 1'18"1 —Venc. (3)CrS 15,00 Dup. (11)CrS 5,30 — pescoço
Plocês(3)OS 7,10e
do póreo Cr» 2.750.480.00—Plnstar—MA 4 anos—RJ — Sr.
(2) Cr» 8,40—Mov.
Ivese Pistáio — Criodor Haros Santo Rtta da Sena—Propr.—Amoldo Souza Gomes
Borges — Treinodor — R. Tripodi.
8» Póreo — 1300 «eme— Pista— «. — Pt*s*> Cr* 101.000,00
1° Gaming, J. Ricardo
54 1,90
11 25,20
12 1,70
2? Fino Troto, J.Molto
57 1,90
3o CògHo.J.R.CHiveiro
54 15,90
13 4,00
4o Dhoros.J.M.Silvo
14 10,90
54 4,50
5° Abrojo,W.Gonçalves
55 17,40
22 19,00
6° Operador, I. Agostinho
50 30,10
23 3,40
7° Coppo Galante, A. Machado
51 23,10
24 9,10
8° OonMotWas,G.F.Almeida
56 21,20
33 37,30
N/C SUFOCO. Oif. 3 corpos • 2 corposTp. — l'21 "2 — Venc. (1)Cr» 1,90—Dup. (12)
Cr» 1,70 — Plocês (1) Cr» 1,10 (3) Cr» 1.10 — Mov. do póreo CrJ 2.463.250,00 —
Gaming — M. C. 4 o nos — RJ — Decil e Dixietond — Criodor — Horas Roinbow —
Propr. — Jorge Lasso Rodrigues — Treinodor — R. Tripodi.
9° PÁREO — 100 metiae — Pista— Ml — PiMbC* 134.000,00
11 7.50
1° Fetsedro,J.Ricardo
56 4,50
12 2,10
r. 56 3,20
2o Falso Vivo. J.Pinto
13 5,30
3o Co rouba, G. Meneses
56 1,60
4o Osane, A. Abreu
56 21,50
14 2,40
52 28,20
22 32,10
5» leonito.l. Lanes
6° Nomeada, E. AAorinho
56 30,70
23 19.80
T JessaGlrl.J.Malfa
56 14,10
24 8,90
33 70,10
56 7,50
8o PampoGiri, O. Ricardo
9o Blind,R.Silva
54 21,30
34 17,70
N/CM. Letánio e étino. Dif 2Corpose 1/2Corpo — Tempo— 1'03"2—Venc (9)CrS
4,50 — Dup. (24) Cr» 8,90 — Pfcxta (9) Cr» 3,40 e (3) Cr» 2,40 — Mov. do Póreo Cr»
1.887.700,00 — Feísedra — F. C 3 anos — RJ — Svengoli ePtweíuio — Criador o
Propr. — Horas Schmoo — Treinodor — E. P. Coutinha.
IO» PÁREO — 1300 mekee — Pista — NL — Pitaio Cr» 1J4.000.00
56 5,60 11 15,20
1° Grande Royol, J.Escobar
2o Boros.Jz. Garcia
56 45,40 12 6,40
3o Enzo,P.Cardoso
56 4,50 13 3,80
56 8,10 14 2,50
4o Cordes.F. Pereiro
5o Carmelengo, J.fócaròo
56 2,20 22 42.40
52 16,20 23 14,50
6o Rei Tuca.J. Freire
56 54,60 24 13,10
7o Osmondi.J.F. Fraga
56 24,10 33 19,10
8o Leviano, G. F. Almeida
56 8,20 34 4,20
9° AnoNovo.J. Pedro
10? Accigliato,C. Xavier
56 51,80 44 6,00
11° Luggono,G.Alves
56 25,70
56 30,60
12° Motantas, A. Oliveira
13» Blihos.J.M.Silva
56 6,40
149 GceatJoker.ER.Ferreiro
56 2,20
IP Airpon.J.ítalia
56 S1.40
Duplo bato (II —02) Cr» 333,10 —Oif. I Corpo «Paletó —Tempo— l'23" —
Venc (II) Cr» 5,60 — Dup. (14) Cr» 2,50 —Plocte(ll) Cr» 4,60e (2)Cr* 16,20 —
Mov. do Póreo Cr» 2.665.800,00 Grond topo' — M. A. 3 a nas — PR — Form6o •
Soprisrt — Criâdor — Horas Lorisao — Propr. — Stud Homs — Treinodor «— S.
Moroles.
«br. Gemi da 1(10 H m O» 31 ¦tliks 398 ai) 30S.
-...-'
¦¦ ¦¦
Retrospecto.'
—
—
—
Felatre
Taful
Rucay
Ia páreo
T páreo — Elo — Foverable — Viva-Vida
—
—
—
Pássaro Selvagem
Beets
bcardille
3° páreo
4o páreo — Fiumiccine — Herfort — Phemur
5o páreo — Acavolo — King Blue — Guitarrista
6° páreo — Loóag — Kazon — Fiorucci
7° páreo — Hum — Pretérito — Gran Astro
8° páreo — Beaujolais — Dythe» — Sagaris
9° páreo — Florero — Elfidu — Tentito
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do totalizador, Valka, por fora, já
comega a livrar pequena vantagem sobre Virga, que foi de pescoço
pescoqo ao cruzar o disco
jd começa
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Taça
Taja de Ouro para potros, Campal
Campai mostrou ser um grande corredor e doitS^^^^^&se
Ja
o seu mais
Já
Jd na Taqa
dominou
com ci
daininoi^Sc&se
mais fwSrivm^^'^MDewe

São Paulo — Portofino
(Panquehue em Garboleta), bem conduzido por E.
Le Mener Filho, venceu o
principal páreo — 5o páreo
— disputado ontem em Cidade Jardim, na distância
de 2 mil metros, em raia de
grama leve.
O vencedor, que cobriu a
distância em 2m5s9/10, formou dupla com Decimal,
dirigido por A. Soares, e
ganhou à dotação de Cr$
178 mil. O vencedor pagou
Cr$ 6,20 e a dupla (28) rateou Cr$ 32, enquanto os
placês registraram (8) 4,10
e (2) 3,90. Apesar do jogo
pelo campeonato nacional,
no Morumbi, que decidiu o'
título, o movimento de
apostas em Cidade Jardim
atingiu a Cr$ 40 milhões 12
mil, com um público que
pagou nos portões Cr$ 34
mil 790.

RESULTADOS
1» Páreo — 2.000 M-APROX —
G.L — Crí 150 mil
1. — Jamboz, S. Munhoz
2. — Hirusco, A. Matias
3. — Flittermouse, R. Santi.
Tempo: 2'10" Finais; 24"8 e
12"6 — Vencedor: 3,30 — Oupia (24) 1,70 — Placês (4) 1,00
(2) 1,00 — Prop. Studd Débora.
Treinador: F. Novelll. Filiação:
Urt e Ely. Criador: Júlio Molelta.
2? Páreo— 1.100 metros — A
L — Variante — Crí 150 mil
1. Frente Aberta, P. Santos
2. Bonfim, J. S. Morais
3. Lord Cabral, S. Macedo
Tempo: 1'09". Finais: 24"8 e
12"6. Vencedor: 1,90 — Dupla
(24) 5,30 — Placês (4) 1,40 (2)
2,30 — Proprietário: Stud Minueto. Treinador: A. C. Lima.
Filiação: llng e Hierarquia.
Criadora: Dolly Prudente de Toledo.

Noturna

30 Páreo — 1.100 metros — A.
L — Variante — Crí 150 mil
1. Toribio, V. Matos
2. Tungador, O. B. Silva
3. Autêntico, A. Vale
Tempo: l'09"9s. Finais: 25" 1 e
12"8. Vencedor: 2,80 — dupla
(67) 4,00 — Placês (6) 1,50 (7)
1,50 — Proprietário e Criador:
Haros Terra Branca. Treinador:
W. Morraccini. Filiação: Pally II
e Maraiba.
4o Páreo — 1.000 metros —
G.L — Cr$ 225 mil
1. Big-Exeter, LC. Silva
2. Snuffy, A. F. Correia
3. Xifopago, J. Amaral
Tempo: 58"9s. Finais: 24" e
12"4. Vencedor: 2,10 — dupla
(26) 10,60 — Placês (2) 1,70 (6),
4,20 — Proprietário: Nelson A.
Natividad. Treinador: J. O. Silva
Filho. Filiação: Exter II e Taint.
Criador: Haras Alsiar.
5° Páreo — 2.000m — aprox.
— G.L — Cr$ 178 mil
1. — Portofino, E. Lemener Filho

de

hoje

55
57
58
54
57
58
55 '

1° ( 7) Aval* e lord Johnny 1000 AL Im01s4 A. Rkardn
1° ( 8) J090 Cenc e Valek 1000 NL lm02sl. I. Amoral
4° (11)
Taful e Bementar 1300 NL 1m20s2 A Araujo
11° (11)
Taful e Bementar 1300 NL Im20s2 J.
3° (l 1) Taful e Bementar 1300 NL Im20s2. P. D.M. Moreira
Pioto
1° (11) Bementar e Lucchini 1300 NL tm20s2 J. P. Oiiveira
5° ( 6) Tarpon e Luajlni 1000 AU 1m02sl. 0. Rlbeiio
2o PÁREO — às 2QH30 — 1200 metme — latagan — lml2>2/5 — (Areia)
OU PIA EXATA
1—1 Favoroble, J.F.Frogo..
4° (10) Hamanboi e Brè
57
NU 1 m03s P. M. Pioto
2 Think.E. Freire
58
5° ( 7) Dine Bird e El Modrugodor
AL 1m14s1 J. C Marchant
2—3 Pojan.J. Freire
57
3° ( 7) Hester e Goddi
AL
1m04s4 A. Garcia
4 Stroight Abead. J. Malta
58
6° (11) Quodrilllon e Fulano de Tal
GL lm25sl J. B. Silva
3—5 AceOfAces.R. Freire
58
6o ( 8) Baleine e Oriz (BH)
AL 1ml2s3 I. Antônio
57
6 Metouro, A. Ferreiro
7° ( 8) Cinamomo e Deod Sho»
AL 1m02s2 P. Duronti
4—7 Ele,J.M.Silva......
58
10° (10) Foremon e Tio NWina (CJ)
AL 1 m09s J. M. Silva
8 Escudo Real, D. F. Graça
57
9° ( 9) Bando da Lua e Mister Ojigo
NP lmC9s F. Abreu
5° ( 6) Homonboi e Acorope
NL 1m21s3 B. Ribeiro
3° PÁREO ¦ -1200 metros — Uagan — Im12s2/S — 4e 20M5 — (Anta)
MfC» DO CONCURSO
1—l Pássaro Selvogem. S. P. Dias 57
1° ( 7) Prince Negra e Arvik
1300 NU Im21s3 J. C Maretwm
MissYoto, E. Freire
52
5° ( 6) Doubinaka e Jinjo
1200 NL Iml4i4 J. C. Morchont
55
2—2 Escordilte.J. Forreiro
3o ( 7) Feu CEnfer e Min Yato
1300
NU Im21s4 Z. D. Guedes
55
3 Groecus.J. Pinto
5o ( 6) Moribi e G na momo
1000 NU Im01s2 R. Morgodo
3—4 Boots.E.B.Queiroz
57
6o ( 9) Ney e lyonnais (CJ)
1400 GL 1m25s2 W. Menen
5 Estotus,J.M.Silva
58
4o ( 6) Moribi e G no momo
1000 NU Im01s2 C. Itoeo
54
4—6 El Gigante, J. Ricardo
6o ( 6) Moribi e G na momo
1000
NU Im01s2 0. M. Fernandas
52.
J AboTimeJ. Malta...
V PÁREO — Ás 21K20 — 1600 tmiree — FarlneDI — Im37s2/J — (Ànta)
57' ""^pT^TFrtjThw^"^60^™"
57 2° ( 7) Frit] Khon • Royal Diadem 1600 NL Im41s3 LAcuto
58 ^(11) Quadrillion e Fuiono de Tot. 1400 GL Im25e1 C.teso
3 Fong,P.Cardoso
53 3° (10) Awiano e AJ6 Garbo 1600 NL Im43s2 O.Cardoso
3—4 Phemur,J.M.Andrcde
57 3° (I I) Acorapa s Continents 1300' NU 1m21s3 G.LFerreiro
5 ViejoTangoJ.AdSilva..
58 5° ( 5) Niettsche a Sir Sloop
1800 AL 2mOis3 J.LPedmso
4—ó Herfort.M-J Moraii
56 1° (10) O.Memorion e B.Hordy(BH)
1400 Al Im30> E.CPereiro
53 4° (11) Acorope e Continence(CJ)1300
NU Im2li3 A.Hodeckar
56 4° ( 5) fai 86rtoro e 5gngor 1600 AL lm41sl W.G.Oiivoiro
'lml8s3A
— (Areio)
5o PÁREO — Ás 2IK50 — 1300 metros — Rlght Now —
DUPLA EXATA
1—1 King Blue, D.Guignoni
57 3" ( 9) Zircon e Picton 1300 NU Im2lsl. C-I.P.Nunes
2 Lomartk.M.Peres
54 9° (10) faquala e Jogo Cena 1300 NP lm22s W.Pederjen
58 4= (10)
2—3" Guitorrisro.fi Carmc
faqualo e Jogo Certo 1300 NP lm22s G.Uitoo
Musmder.E.AAorinho
55 6° ( 8) Rucoy e Jogo Ceno 1000 NL Im02sl. G.UIloo
4 CiorPiotrJi Gorcio 11 56 8° (11) Taful e Elemerrar 1300 NL Im20i2. S.PGomes
3—^5 Acavalo.E.R.Ferreiro
58 1° (10) Vaioston e Vino Puro 1300 NU Im23s4. C.H.Cout.nho '
VaieltJ.Ricardo
58 5° ( 7) Foiotre e Avott 1000 AL 1m01s4. E.P.Cajtinho
LordTrigo.P.Vignolos
57 6° (10) Esquolo e Jogo Certo 1300 NP tm22s W.G.Oiiveiro
4—8 KalcfeAMochodoF3
57. 5° 9) Camilinho e Enidro 1300 NL 1m22j LAcufto
9 CzarRurikJ.LMorins 10 56- 6° (( 7) Estintor e Rucoy 1200 NL lmlisl. W.Penelas
¦ 10 Gospocho.J.LSilvo
58 7° ( 8) Boleina a Orli (BH) 1100 AL 1m12s3. O.Ribeiro

8* Páreo — 1.300 M-oprox.
G.L — Crí 120 mil
Io — E. Honest Gilr, M.C.Souza
2o — E. La Vonte, S.R.Souza
3^ — Estrela de Belém, L
Amaral
TEMPO: 1 '21 "7. Finais. 25"3 é
13". Vencedor: Kil 1,10(9) 1,40
— Duplo (78) 3,50 — Placês (8)
1,40 (9) 1,60 — Honest Girlt
Prop. Attilio Irulegui. Treinodor:
W. Garcia. Filiação: Galesian e
Happy Flower. Criadora: Lizete
C. Menegolo. La Vonte: Prop.
Stud Bens e Valores. Treinador:
D. Garcia. Filiação: Heras e Morena Tímida. Criodor: Haras
América.

a

páreo

1° PÁREO —As 20M» — 1000 ssim — Bobilcn — 59e4A —(Areia)
1—1 Fbl6tre,J. Ricordo
2—2 Rucay.W.Cosia
3 Ki-Jott^G Meneses
3—4 Esqualo.J.M.Silvo
5 Lucchlni, J. F. Frcga
4—6 Taful,T. B. Pereira
_ 7 Hozano, F. Afaujo

Tempo: 58"ls. Finais: 24"1 e
12"5. Vencedor: 10,00 — Dupla
(13) 31,00 — Placês (1) 7,50 (3)
4,80 — Proprietário e Criador:
Haras Ipiranga. Treinador: J.S.
Souza. Filiação: Kurrupako e NIni Bonbon.

2. — Decimal, A. Soares
3. — Bem Posto, L.C. Silva
Tempo: 2'05"9s. Finais. 25"8 e
!3"2. Vencedor: 6,20 — Dupla
(28) 32,00 — Placês (8) 4,10 (2)
3,90 — Propr. Stud Morro Azul.
Treinador: LC. Mello. Filiação:
Panquehue e Garboleta. Criador: Haras Pirassununga.
(f Páreo — 1.000 metros —
G.L — Crí 150 mil
1. — My Host, S.A Santos
2. — Falcon, A. Matias
3. — Pollypop, E. Sampaio
Tempo: 59". Finois: 24" e 12"4.
Vencedor: 2,70 — Dupla (12)
3,20 — Placês (3) 1.60 (1) 1,50
— Proprietário: Stud 25 de Junho. Treinador: M. Signoretti.
Filiação: B rede rs Dream e Hello
Riso. Criador: Haras Faxina.
7° Páreo — 1.000 metros —
G.L. — Crí 178 mil
1. — Fidalgo, E. Lemener Filho
2. — Trade Wind, J. Tavares
3. — Quitter, D.V. Lima

9o Páreo _ 1.300 M —Aprox.
— G.L — Crí 120 mil "
Io — Anotou, Gonçalves
2° — Chade, J.Dacosta
3o — Pena Mínima, A.Bossan
TEMPO: Finais: 25" 3 «
12"9. Vencedor: 2,30 — Dupla
(56) 8,20 — Placês (6) 1,60 (8)
3,50 — Proprietário: Haras Sõo
José e Expedictus. Treinador.-W.
Mozalla. Filiação: Xaveco e Caxias. Criador: Francisco £¦• P.
Machado.
10P Páreo — 1.300 M —
Aprox. G.L — Crí 150 mil
1° — Sistemática, A.F.Corr©f6
2° — Dlez Yanguas, ABosson
3o — Cabula, J.Amaral
TEMPO: 1'22". Finais: 25" •
12"9. Vencedor: 6.90 — Dupla
(48) 39,30 — Placês (12) 5,60
(7) 10,30 — Proprietário e Criador: Haras Guarehy. Treinador:
M.R.Campos. Filiação: BreeidÍBrs
Dream e Javaway. ^

páreo

tf PÁMO — és 22HI5 —1400 Mine — Farine» — l«37s2S — (Anta)
1—1 Kazan, E.Ferreiro
55 .L 3° ( 6) toyal Silk e lc6og
1.1600 NP 1m41s .W.P.lavor *
2 Oxiquito.F.f^reiraf®
56 1° ( 9) Undolo e Fino Trato 1300 NL Im21s2. W.Meireiee.
2—3 lo6og,J.Ricordo
55 9° (10) African Boy e Shot lunar 1600 GP 1m38s4. A. Nahid
4 Undalo.J.F.Froga
55 1° (10) Alarife e Union Valley 1600 AL 1m4ls J.Samot P*
57 1 1° ( 7) Brave Boy e Menilmontant 1600 NU Im41s2. J.B. Silvo •
3—5 Fiorucci, J.Motfa
57 10P(10) Africon Boy e Shot loneer 1600 GP Im38e4. J.C Motrfant
6 Somewhere, E.Frel»
£5 1° ( 6) fcxk Ridge e Khaied 100O NU Im4ls4. SJIterales
4—7 Chanchic, J.R.OIiveira
57 1° ( 5) Sir Sloop e Shelby
Nietzsche, J.M.Andrade
1800 AL 2m06e3. I. C. Boriorti
Copuno,LJonu6rio
53 5° ( 7) Goribaldo e Brave (BH)
toy 1600 NU Im39s4. O.M.Femande»
7> PÁREO — òe 23M5 — 1000
1—1 Hum.D.Neto
Encluslvo, A-Ferreira
Cydnus,J.PedroP
2—4" Prertrito,E.R.Fenel(o.....
Eseolpo,J.Mandes
Altair,J.Pinto
3—6 Fluster.E-Morinha
Fitz-fcy,W.Gcngslvee.
Ginton.R-Marques
4—9 logaucha,A.Abreu
10 Innocio.F.lemos
11" GronAstro.J.M.Silva
Fandover.R.Fielr»

58
58
57
56
58
57
56
55
55
56
58
10 57
58

12
11
13

2"
8P
4°
2°
8°
6P
3P
4°
5°
3°
8°
3°
7°

- tahéion — 39*4A — Ma)

( 7) Jogo Ceno e Vapuapr IIOO NU Imlle G.LFerrein
( 8).lord Bruno e Bojorda |3Q0 AL Im23s P.DuronH ,
( 6) Quiabeiroe Nicolino 1100 AL Iml4sl. JL Pedraso'
( 9) Enjombn e Violet le Due 1300 NP lm24s RCunho
( 8) Dead Shot e Kukl Bar (CP) 1100 NL Im09s2. H. Cunho.
( 8) Dead Shot e Kukl Bar (CP) 1100 NL Im09s2. CI.P.Nun^
( 9) Cnr.Ludmila e Hum 1000 NL lm03sl. G.UIloo
( 9) Guitorrisio e IColok 1300 NP Im24s3. Z.0.Guede>
( 7) Jogo Certo e Hum 1100 NU lmlls S.Fronp> 3
( 5) Noipe Ouro e Ouro F6eeo 1000 NL Im03s2. O.Cordosa'
( 8) Oiveo a Dilan |000 NP lm03sl. G.Fel(6
(10) lord Trlgo e Red Vamp U00 NU lmlisl. J.Borionl •
( 6) O^obeira e Ntolino (BH) n00 AL 1m14el. J.Borionl ;

r pAMO — Ae 2Jhl3 — 1100 teelne — MgM Nn> — InllelS —(Ania)
1—1 Beoujoiai*. J. Ricordo —I
2 Demnndi»,A>beu
2—3 Logorto.JJA.Silw —
Dythos,WJ3ongslvss....
3—5 Upweil.FArauio
Master Tung, J.CCosHllo.....
4—7 Sagbris,EMw —
8 TtoFirmo.E-Morinho

53 V
52 13°
57 |®
52 S°
52 3°
54 9
53 7°
54 7°

( 9)
(13)
( 8)
( 9)
( 8)
( 9)
(10)
( 9)

Scrap Book e Undolo 1300 AP
Sen Tours e AJondes 1000 NP
Aifaotodo• Poroor6 1200 NU
OiiquHo • Undolo 1300 NL
AJandea e Nue» 1000 NL
Soap Book e Beoujolois 1300 AP
Undolo • Alortfe 1600
AL
Oiiqulto e Undolo 1300
Nl

1m2ls4 A-Rfcoido ;
1m00s2 J.U.Frei*.
Iml6s3 I.Amarol
Im2l*2 O.Cordon
1m02»! OJ.M.Oia*
Im21*4 A.P.Sil« .
Im41t J.B^ilva "
Im2ls2 aUltao

— Babilon — S9e4rt — (Anta)
9a PÁREO — às 23h45m - > 1000
OUPO EXATA
57 2° (11)
1— 1 Talanco.F.Araujo
58 13° (13)
G0I095. J.Pinto
57 8° ( 8)
Greenhill,E.B.Queiroz
55 3° (11)
2—4 Fiowo,J.PedroP
Morchod. J Ricordo...- 10 58 5= ( 5)
Fimside.E-Ferreiro
58 4° ( 8)
58 2° ( 8)
3—7 Elfidu, R.Marques
Elor.MJ.Moroii 11 58 8° ( 8)
FisiHum,E.Sontos 12 58 5° (11)
58 6° (13)
4—10 Tentito,J.M.Silva
11 Querir.M-Vaz
57 8° (12)
12 Deodoto.WJjorsolves
58 1° ( 7)

Adarrxw o Fiorero 1100 NL Im0fis4 C.teeo "
I Will Rule e E. Nest (C) 1400 GL Im26s2 J.M.SIIvo"
£piro e Elfidu 1000 NU Im03s G.UIloo .
Adamov e Talanco 1100 NL Im08s4 AAroujo
Bororra e Clerus 1500 AP Im37s2 A.Garcio'
tpiro e Elfidu 1000 NU Im03$ J.Silvo .
Epiro e Flomro 1000 NU lm03s S Franco
fwerrost e HenzadafSV) 1100 AE Iml7s2 E.C.Perelr«
Adamov e Taianco 1100 NL Im08s4 O.M.FernandW
Barreno e BocarfCJ) 1200 AL lml6s S.Morole»
Resquier e FWo 1200 NL lml7s. J.D.Womiro
0ovi6o Real e Debelodo 1000 NP Im04s2 Z.D.Guedes
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dolorido
Oldemário Touguinhó
e Almir Veiga
lmo*et/A!mu V««^q
.
Depois de receber diversas homer
i,;,:
r~ —
Nélson foi para o treiler da
nagens,
*
rrri, ''I'fffMW
; „ ihi
W$M
'Hir>|
comemorar com toda a
Brabham
P
If1
'
H
§&
'1
'
'i
'1,
'
i
i
1M|M
WU
i
,i i
i .^lM|
vitória. Dizia estar um
sua
equipe
.
pouco cansado, pois correr com chu^^
^
va exige uma atenção muito grande
T^^**M>*!8i8SBaatta ^1
j*' If
de nono lugar para
para quem saiu "Os
olhos cansam e o
chegar à frente.
corpo fica dolorido quando a gente
acaba de competir".
Enquanto falava com amigos Nélson procurava se esticar e passava as
mãos sobre a nuca e pescoço, como
se tivesse sentindo dores naquelas
áreas. Dizia que só mesmo a satisfação de vencer faz diminuir o cansaço.
Como sempre, seu sapato do pé direito estava com o bico cortado a fim de
dar mais liberdade aos dedos no trabalho de dirigir. Os cabelos sobre os
olhos e ele sempre olhando meio
enviesado, enquanto os amigos abraçavam pelo bom resultado.
. ;T;S.:iaM!w-.'MB. -MMftBTiMfiff';
- MjWoj^BwF V/Fy %mj->
Sorte em Imola
* Wm
Nélson dizia que dá sorte aqui em
J &
ímola, pois foi nessa cidade que, ano
passado, correndo de Procar, ganhou
de Alan Jones e depois, no domingo,
dia seguinte à corrida de Procar,
111
1 ^Zs
#. venceu também na Fórmula-1. AgoMf
Wt
|
m
, > h g 1 gf | |
ra, depois de passar dois dias sem
poder treinar com seu carro em perJ
>
feitas condições devido às exigências
||||f
KB
::
dos fiscais italianos, conseguiu, no
'V
siL
>*
. ¦¦
^Ifee
último dia, apesar da chuva, correr
bem e chegar na frente outra vez.
Nélson disse também que ainda
espera conquistar outras vitórias,
pois, para tentar o campeonato, acha
que tem que ganhar no mínimo mais
uns três Grandes Prêmios, porque só
assim garante uma boa situação.
— Vou correr na Bélgica novamente para ser o primeiro, não me
conformo com pessoas que acham
esta
e
a
coman
de
Piquet,
ergue
o
comanda
Brabham,
Sílvia,
mulher
BrabhamTSilvia,
troféu
da
trofeu
que às vezes é melhor ficar em segune
amigos
de
Ao
/lo lado
festa
gente
do ou terceiro lugar e garantir os
pontos para a soma geral no fim do
campeonato. Comigo nunca será assim Não gosto de entrar na pista
im carro
Keke, mais um
achando que o segundo lugar vai me
quebrado
garantir tantos pontos. Entro para
lutar pelos nove do primeiro lugar.
Se o carro não dá para chegar na
Emerson
de
tristeza
nova
e
frente, prefiro abondonar a corrida,
trabalhar,
eram outras e bastava a equipe acerpois já fui campeão e agora
Quando Keke Rosberg não aparecomo aconteceu ano passado em
equipe
Fittipaldi
minha
meta
é
a
na
eu
entrava
carro
tar
o
fazer
pista,
que
ceu para completar a quinta volta,
Watkins Glen. O carro deu uma roNasci
crescer.
na
dentro ao automobüiscerto do que podia fazer. Foi assim
Emerson Fittipaldi começou a viver
dada e sai da pista. Poderia voltar e
serei
um
homem
realizado
mo
e
na
McLaren.
depois
Lotus
e
quanseu pior momento em Imola, pois ali
tentar uma posição. Mas esse negóSempre
do
conseguir
criar
em
meu
país uma
fui um piloto frio que
acaba sua triste passagem pelo GP de
cio de só entrar para disputar não é
equipe
um
campeão
digna
sem
de
do
uma
tentou
fazer
prova
ganhar
jamais
San Marino: Chico Serra nem havia
comigo. Acho que quem entra na
mundo.
Isso
demora
mas
vou
contiEmerson.
poder, continua
consquitado o direito de entrar na propista é para chegar na frente. Vou
nuar.
Isso era a segurança que tinha no
va por quebrar três carros, sendo dois
buscar a liderança e, se o carro for
Você
não
renmais
em
voltar
a
eíe
o
carro, pois sabia
pensa
podia
que
motores e uma caixa de marcha, e o
bem, vamos lá. Se não der certo,
pilotar?
der. Aqui na nossa equipe ainda estaabandono de Keke acabava o sonho do
azar. Mas pensar que chegar ali atrás
Por
sofrer
a
e
vamos
mim,
voltaria,
um
mos fazendo
pois foi
grupo
ex-campeão mundial.
é honroso não está nunca nos meus
coisa que eu mais gostei em minha
ainda muito mais. Se tivesse um granChovia fino e Emerson, junto à
planos. Piloto de Fórmula-1 tem que
situação
aqui
olhando
os
a
estou
vida.
de
poderia
Quando
patrocinador,
entrar para ganhar e não para compista, se mostrava nervoso. Ao seu
manter
melhorar, pois o meu desejo é
pilotos entrarem em seus carros e colado, de roupa esporte de frio, estava
petir apenas.
o
representar
largar,
equipe
a
se
meçarem
uma
para
preparar para
grande
Chico Serra. Quando Keke não apareEnquanto comentava sobre a corsendo
me dá vontade de trocar de roupa e
Brasil nessas provas. Aqui está
ceu, Emerson também desistiu de ficar
rida, Nélson tinha uma informação
o munnão é
F-l
No
entanto,
a
competição
num
uma
carro.
realizada
sair
que
olhando para a pista e se refugiou
de que havia no Brasil uma alegria
como o futebol que a gente voUa quando inteiro vai saber que o Piquet é o
dentro do boxe, ainda sem saber o que
e
por sua grande atuação e que no Rio
Aqui
somam
diversos
nosso grande piloto, pois acho que ele
do
quer.
fatores
tinha acontecido.
também se comemorava, por ele ser
em
defide
vencer.
tem condições
quando resolvi abandonar foi
O que houve com o Keke?
carioca.
Todos no Brasil precisam entennitivo. Nunca mais serei um piloto pois
Acho que foi mais uma máquina
— E podem avisar que sou vascaíter
o meu negócio agora a ser diretor, que
muito
um
representa
país
der
que
no de coração, pois füi desde cedo
que quebrou — disse Emerson.
exige outras obrigações maiores. Agosua equipe, disse Emerson ainda triste
De fato, quando Keke entrou no
seu torcedor. Depois de me mudar
ra tenho até mais liberdade para agir
com a sorte de Kekê. De fato, o que
boxe, informou que a máquina havia
para Brasília e de me dedicar inteirafora das pistas. Quando era piloto, era
Emerson deseja é fortalecer a Fittipala
explicar
mas
não
sabia
resmente ao automobilismo não pude
treino;
agora
a
cima
de
treino
em
Nélson
ter
quebrado,
di que poderia até mesmo
razão. Emerson ficou calado e olhou
mais acompanhar com assiduidade o
ponsabilidade é outra.
rapidamente para a TV interna, onde
futebol mas no Brasil meu time é o
Emerson limpa os óculos escuros,
Vasco. Na escola de samba, sou torPiquet já começava a melhorar de poque sempre o acompanham, acerta a
sição, e disse que agora o jeito era
cedor do Salgueiro, que eles não deicapa de chuva e se despede, deixando
de Emerson. A própria Argentina já
xam ganhar campeonato há muito
torcer pelo brasileiro da Brabham.
o autódromo, enquanto a essa altura
deseja formar uma equipe e o assunto
Você não sente saudades do seu
tempo. Isso precisa mudar.
estava
Piquet
Nélson
algumas
entre
perseguindo
já
estudado
está sendo
Ele
acrescentou:
Ainda muito alegre, Nélson expliPironi.
do
tempo de piloto?
país.
firmas
grandes
Podem ficar tranqüilos que o
— O importante, diz Emerson, é a
cou que era torcedor do Salgueiro
Confesso que a saudade é maior
Piquet vai ultrapassá-lo e ganhar a
porque viveu até os 10 anos de idade
gente ter amparo, porque certamente
do que eu pensava. A gente fica aqui de
a
isso
vai
alegrar
Pelo
menos
Vou
na Tijuca, passeando na Praça Saens
ira
melhorar.
a
situação
no
prova.
futuro
fora preparando os carros, dando um
Pena e nada mais justo do que torcer
direto para a Inglaterra a fim de inigente lá do „Brasil e a nós que tanto
trabalho enorme à equipe e depois vai
do
automobisucesso
lutamos
Bélgio
GP
da
a
ciar
pelo
No
por ela que era, desde seu tempo, a
preparação para
embora logo no inicio da disputa.
lismo.
escola de samba da área.
ca. Temos que estar sempre dispostos a
meu tempo de piloto, as preocupações

Na
Boxe viveu horas
de muita tensão
Desde que Nélson PIquet passou para o segundo lugar, a maioria dos
componentes da equipe,
Inclusive Camargo, dirigente da Parmalat, e um
grupo de mulheres brasileiras, lideradas por Sandia, mulher de Bernie Ecclestone, viteava nos momentos em que o piloto
tentava chegar ao primeiró lugar e não conseguia.
. Sentada sobre duas rodas,
estava Silvia, mulher de
Piquet, tendo ao lado, de
mão no queixo e atenção
total na televisão que
apresentava a corrida com
os tempos, estava Qordon
Murray, que constantemente puxava os fios da
sua rala barba.
DE PÉ
Os mecânicos ficavam
olhando a TV e quando
viam que Piquet acabava
o contorno para
' de fazer reta
dos boxes
entrar na
corriam para junto da mureta, a fim de ver sua passagem. Dali retomavam ao
boxe e a cada momento
que Piquet tentava a ultra-passagem toda equipe ficava de pé. Num desses
; momentos, Gordon Mur; ray colocou a mão no cora1 çào, quando, na Curva da
Água Mineral, Nélson quase toma o lugar de Pironl.
Assim que viu Nélson
continuar atrás, Qordon
foi para a máquina elétrica
do café, para preparar um
. bem quente e com bastan, te açúcar. Silvia não para. va na mesma posição e
' quase sempre olhava também para a pista, a fim de
observar as reações de
Bernnie Ecclestone que
não deixava a mureta junto à pista, para orientar
: sua equipe.
A cada décimo de segundo que Nélson melhora, todos se cumprimentavam.
Quando Nélson entrou
pelo lado de Pironi e assu. miu a liderança, heuve car. naval no boxe da Brabham: Gordon se abraça
'. com os que o cercavam e
\ Sílvia, faz o mesmo com
suas amigas; os mecânicos
^ saltam de felicidade. A festa, que começara com s
público vibrando com a
Ferrari de Villeneuve, eontinuou com gritos no boxe
da Brabham, ho lado esta-va o boxe da Williams, que
não vibrou com a posição
de Reutemann.
Ninguém queria mais saber de olhar pela TV. Junto à pista, todos aguarda,a vam pelas últimas voltas
,','de Nelson Piquet. Quando
,„,ele iniciou a última, já
,.. existia grande carnaval.
-Piquet recebeu a bandeira"da de chegada ao mesmo
tempo que os mecânicos Já
estavam dentro da pista
dando o salto da vitória,
pois naquele momento não
. interessava mais nenhuma
...tomada de tempo, nenhuma marcação de passagem
e muito menos de regulagem de carro.
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Jogo 1
São Paulo/SP x Pertuguesa/SP
<40%)
(30%)
(30%)
Em São Paulo. Um clássico òo futebol local, com favoritismo poro o
Sôo Paulo, inegavelmente dono óe melhor equipe e com valores
Individuais superiores. Entretanto, por se tratar de um clássico, qualquer
resultado deve ser considerado normal, em especial o empate.
Últimos resultados: do Sào Peulo — Botafogo, 0 a 1; Botafogo, 3 a 2;
e Grêmio, 1 a 2; da Portuguesa — Poissandu, 0 a 0; Vitória (BA), 0 a 1; e
Santos, 0 a 2.
Jogo 2
Palmeiras/SP x Marilia/SP
(35%)
(35%)
(30%)
Em Sào Paulo. O Palmeiras procurou reformular a equipe, após os
Nacional de
no
Campeonato
fracassos no Campeonato Poulista de 80 e
81. Entretanto, ainda não voltou a contar com o elenco poderoso de
outros tempos e deve ter dificuldades para superar o MarHia, mesmo no
Parque Antártica. Qualquer resultado será normal.
Últimos resultados: do Palmeiras — Seleção Chilena, l a 2; São
Bento, 1 a 0; e XV de Jaú, 1 o I; do Morílio — XV de Jaú, 2 a I;
Comercial, 1 a 0; e Botafogo (SP), 0 o 1.
Jego 3
Santos/SP x Noroeste/SP
(40%)
(30%)
(30%)
Em Santos, São Paulo. O Santos joga em casa e por isso tem o
favoritismo. Mas não será uma partida fácil, pois sua equipe também
vem-se apresentando de forma irregular, alternando resultados positivos
o negativos. Há pouco, por exemplo, perdeu para o Internocional de
Limeira, lá mesmo em Vila Belmiro. Outro jogo em que qualquer
resultado será normal.
Últimos resultados: do Santos — Froncana, Io I, Inter (SP), 4 o 2; e
Inter (SP), 2 a 3; do Noroeste — Botafogo (SP), 0 a 0,- São Poulo, 0 a 2; e
São Paulo, 1 a 2.
Jogo 4
Guarani/SP x Botafòge/SP
(40%)
(30%)
(30%)
Em Campinas, São Poulo. O Guarani parece recuperar aos poucostemo
antigo prestigio e, atuando no Estádio Brinco de Ouro da Princesa,
maiores possibilidades de vitória. Mas os jogos entre clubes do interior
disputodo. Assim, admite-se até
poulista sempre tèm desenrolar muitoPreto,
sem que isto seja zebra.
um êxito do Botafogo, de Ribeirão —Criciúma.
0 a 1; Ferroviário, 2 a
Últimos resultados: do Guarani
3. e Inter (SP). 2 a 1, do Botafogo — Comercial. 1 a 0, São José, 1 o I; e
Marilia. I a 0
Jogo 5
Juventus/SP x América/SP
(35%)
(35%)
(30%)
Em São Paulo Se não bastasse o equilíbrio entre as duos equipes o
o
único togo do teste
este
é
fato
de aue
aposiadoi deve atentar para o

corpo

—

cansado

TESTE

marcado para sábado. Assim, aconselha-se o marcação de um triplo c
quem tiver condições de fazer aposta um pouco mais cara. O Juventus
leva a vantagem apenas de atuar em seu campo.
Últimos resultados! do Juventus — Taubató, 1 a 1; São Bento, 3 a \;
e NoK»ste, 0 o 1; do América — Ferroviário, 0 a 3; Sào Bento, 1 a 0; e
Francana, 0 a 0.
Jogo 6
Bahia/BA x Galfcia/BA
(30%)
(30%)
(40%)
Em Salvador. O Bahia possui um time melhor estruturado, o que lhe
dá a vantagem na partida. Entretonto, o Galicio foi o vice-compeáo
baiano de 80 e, além disto, costuma ter sorte contra este adversário. Mais
uma vez deve-se ressaltar que qualquer resultado será normal.
Últimos resultados: do Bahia — Flamengo (RJ), 0 a 2; Itabuna, 1 a 0;
e Serrano, 2 a 1; do Galicio — Vasco, 2 e 3; Ipirango, 3 o 0; e Leônico, 3
a 0.
Jogo 7
Fluminense/BA x Vitória/BA
(30%)
(35%)
(35%)
Em Feiro de Sontano, Bohia. O Vitória, campeão baiano de 80,
realizou boa campanha no Campeonato Nacional mas não deixou boa
impressão ao empolar com o Ipironga (1 o 1). no rodado inicial da
temperado de 61. Como o Fluminense costumo jogar bem em seu
resultado será normal.
campo, trota-se de um |oao em que qualquer
Últimos resultados: do Fluminense — Jequié, 3 a 0; Catuense, 2 o 2;
e Itabuna, I a 1; do Vitória —Grêmio, 2 o 1; Grêmio, 0 a 2. e Ipironga. I
a V.
Jogo 8
Atlético/PR x Cascavel/PR
(30%)
(30%)
(40%)
Em Curitiba. Após ser desclassificado do Campeonato Paranaense
de 80, o Atlético desistiu de participar da Taça de Bronze e agora procura
se reestruturar. Assim, o Cascavel, campeão de 80, aparece como
favorito da partide, marcada para o Estádio Joaquim Américo.
Últimos resultado»: do Atlético — Coritibo, 1 o I; Umuaromo. 2 a 0;
e União, 2 a 2, do Cascavel — Fluminense, 1 o 3; Maringá, 0 a 0; e Pato
Branco, 1 o 1.
Jogo 9
Toledo/PR x Coritiba/PR
(30%)
(40%)
(30%)
Em Toledo. Paraná O Corit-bo procura se recuperar da fraca
componho de 80, quando terminou em 4G lugar no Campeonato
regional, o que o obrigou o disputar a Taça de Prato Mos ainda não
acertou e. como sofreu uma derroto (3 o 0) e empatou (2 a 2) com o
Toledo c ono oassaao desta vez o equilíbrio e potente mesmo porque o
local beneficio o adversado
Últimos resu'tados dc Toledo — Morcilio Dios, ' o 1; Londrina, 0 o

e
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3: Maringá, 2 a 2,- do Coritibo — Inter (SC), I a I; Londrina, 0 a 1< e
Marcílio Dias, 0 a 3.
Jogo K)
Operário/PR x Colorada/PR
(30%)
(45%)
Em Ponto Grossa, Paraná. Mesmo indo atuar no campo do adversário, o Colorado — campeão paranaense de 80, juntamente com o
Cascavel — é o favorito. Sua equipe está bem, como demonstrou no
Campeonato Nacional, enquanto o Operário renovou o elenco, após ficar
cinco meses sem jogar.
Últimos resultados: do Operário — Guarapuova, 2 a 0; Coritibo, 1 o
0; Maringá, 0 o 1; do Colorado — Atlético (MG), 1 a 3; Flamengo (RJ), 1 a
2; e Cerro Portenõ, 2 a 2.
Jogo 11
Atlético/GO x Goiás/GO
(30%)
(40%)
(30%)
Em Goiànio, Goiás. Um clássico regional e com característicos de
equilíbrio. O Atlético procura recuperar o prestígio, após quatro têmporadas sem qualquer sucesso, enquanto o Goiás passa por umo crise
financeiro e de resultados positivos, capoz até de determinar a queda do
técnico Paulo Emílio.
Últimos resultados: do Atlético — Goma. 0 a 2, Gama, 2 a 0, e
Anápolis, 1 o 0; do Go«ás — Palmeiros (SP). 0 a 2, Anapolino, 0 a 3, e
Goiotuba. 0 a 1.1.
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Jogo 12
São Bento/SP x Ponte Preta/SP
(30%)
(30%)
(40%)
' Em Sorocaba, São Paulo O excelente desempenho da Ponte Preto no
Taça de Ouro a credencia para este |ogo, mesmo tendo que ir oo campo
do adversário. O São Bento possui um tirne de razoável nível técnico, em
condições de tentar pelo menos o empate, valendo-se do apoio da
torcida.
Último resultados: do Sào Bento — Vasco. 0 a 0; Palmeiras, 0 a 1e
Taubaté, 1 a 1; dc Ponte Preto — América. 0 o 1; Grêmio, 2 a 3; e
Grêmio, 1 a 0.
Jogo 13
Comercial/SP x Coríntians/SP
(30%)
(35*
(35%)
Em R beirão Preto, São Paulo. Depois de fracassor no Compeor.oto
Nacional, o Coríntians continuo sem dar alegrias à sua torcida, |á no
Ccmpeora'o Paulista de 81 Na apresentação mais recente, empatou
com o São Jose (1 a 1) Assim, o Comercial, atuando no próprio campo
aparece em situação mais favorável para aiconçor o vitorio
Últimos resultados dc Comercial — America. 1 a 1, Botafogo (SP) 0
o |,e Morilic. 0 a 1; do Coríntians — Santa Cruz. 0 a 2 Ponte P'eta 2 o
2, e São José. 1 a l
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Grêmio
Sao Paulo
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Monte Cristo 0x2 Vila Nova (Go)
CRAC 0x0 Goiás
Goios
Joinville
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Joinvill# 2x2 Criciúma
toma
Homo 5x1 Parugio
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Juventus
Juventu* (ft) 1x0 Avelino
Guarani (CE) 0x1 Ceará
Ceor6
Fortaleza
Ferrovi6rfo(CH)
Fortalaza 1x1 Ferroviário(CH)
Pe lotas
Bogé
Bog^ lxl Pelotas
Uberlândia
Caldens®
Ubertfindia 0x0 Catdense
Tupi
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1x1 Vila Nova (MG)
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1x1 Sporting
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Piquet

"w" v"

ultrapassd-lo na
na 47", para assumir a Uderanqa definitiva da prova em Imola
perseguiu o francos Didier Pironi por v&rias voltas at6 conseguir ultrapassd-lo
Iniola

Passagem

Piquet,

uma
festa
Foi num ambiente de muita alegria
que Nélson Piquet subiu ao pódio
para receber os prêmios por ter
vencido o GP de San Marino em
ímóla. De cima de uma plataforma,
seus troféus, cercado por dezenas de
moças da organização, que exigiam
sempre um beijo para comemorar,
eram vigiados por Süvia, sua
mulher, que também com uma
enorme garrafa de champanha o
aguardava para juntos tomarem o
banho da vitória.
Só que haviam tantas recepcionistas
ao lado de Nélson Piquet que ele
nem pôde ver que Süvia estava ali
por perto no apertado corredor da
plataforma. Mesmo assim conseguiu
levantar diversas vezes a copa e o
belo prato de prata, para que os
fotógrafos e cinegrafistas
conseguissem registrar o
acontecimento.
Menino sério
Dentro da tumultuada solenidade,
Nélson sorria, já que dificilmente é
esse seu comportamento quase
sempre de menino sério, que só em
casos como o de imola, onde tinha
acabado de realizar uma corrida

sobre

estrela

alegre

Pironi

solitária

e

":'
..

de

plataforma, exibindo seus troféus e o
peito esticado para fazer a sua
tarde, ele mesmo
promoção. Mais "se
confessava que
são as firmas que
garantem a minha permanência nas
pistas, não é justo que na hora da
comemoração eu as esconda em
troca de uma porção de folhas
daquela coroa que é sensacional mas
nessa hora me prejudica.
Enquanto a festa continuava no
palanque, Süvia continuava no fim
da escada, querendo chegar até
Nélson, sem poder. Finalmente,
desistiu e desceu para a pista,
porque dentro da organização da
entrega de prêmios ela não estava
no esquema dos promotores. Logo
que Nélson desceu, nem observou que
ao lado estava o boxe de Alan Jones,
que naquele momento saía, quase
ignorado, a caminho do seu trailer.
Atrás, caminhava Reutemann que
sendo o terceiro nem chegou a subir
na plataforma devido ao confuso
corredor que se formou para abraçar
Nélson Piquet. Somente quando
chegou ao paddock foi que Süvia
teve sua vez de festejar a vitória de
Nélson, o que aconteceu num longo
beijo, digno de filme de amor.
....

. '."

o

tumultuada

sensacional, mudou de
comportamento.
Fotógrafos gritavam por seu nome,
enquanto ele começava a tentar
abrir o primeiro litrão de
champanha mas, por mais que
forçasse, a tampa não saía e ele
acabou desistindo, passando o
garrafão para o funcionário da
organização que estava ao seu lado
e pediu uma nova garrafa e essa já
chegou meio aberta. Bastou apenas
alguns safanões de cima para baixo
para que a rolha explodisse e
começasse a alegria geral.
Em seguida, lhe colocaram louros
do triunfo mas, quando as moças lhe
enfiaram a coroa, Nélson, ao invés
de deixá-la dependurada no pescoço,
como é o normal, levantou os dois
braços fazendo com que a coroa
passasse direto pelo seu corpo e só
parasse na cintura, pois ele não
queria cobrir as promoções da
Parmalal, Brastemp e Citizen, que
cobrem todo o seu uniforme de
piloto.
Quando as moças seguravam a
coroa de louro para colocar de novo
no pescoço, Nélson dizia que não e
se encostava no parapeito da
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Senti que tinha condições de ganhar a corrida no momento em que
parti para disputar a liderança com
Pironi e o meu Brabham aceitou as
arrancadas nas curvas, mostrando-se
firme no chão molhado. Por isso fui
atrás dele várias voltas, pois sabia que
ele tinha o carro mais rápido nas retas,
mas lento nas curvas. Eu encostava
atrás dele a fim de forçá-lo a manter a
posição e com isso ter algum problema
na máquina ou um erro para eu me
aproveitar.
Foi assim que aconteceu. Fiquei Juntinho dele e no momento em que senti
que ele havia vacilado numa troca de
marcha entrei consciente, sabendo que
era o momento. Dali para a frente, era
só manter a posição, porque os que
estavam atrás não me iam pegar mesmo, disse Piquet.
Escolha certa
A verdade é que o piloto brasileiro
estava entusiasmado com a vitória e
dizia que isso era muito importante em
sua carreira, porque, se perdesse, ficaria
difícil buscar a liderança no futuro. Piquet se sentia recompensado pelo azar
que deu no Rio de Janeiro.
Em Jacarepaguá, só não entrei
com os pneus de chuva porque o carro
não andava bem com aquele tipo de
pneu num teste que fizemos. Se eu corresse com ele, seria para tentar, no
máximo, um terceiro lugar e acho que
um piloto tem que entrar para ser o
primeiro sempre e nunca pensar em
ficar atrás. Se eu entrasse com o de
chuva, pouco adiantaria porque naquela ocasião ainda não havíamos acertado
o carro para esse tipo de pneu.
Por isso tentei a sorte com os
pneus lisos, porque se o tempo melhorasse terminaria em primeiro, assim como aconteceu na Argentina, mais tarde.
Infelizmente eu queria que a torcida lá
do Rio festejasse a nossa vitória e não
deu certo. Agora creio que essa vitória
aqui na chuva serviu para apagar a má
impressão que ficou naquele dia.
Ainda sobre a corrida, Piquet falou
que logo que chegou ao seu hotel, em
Bologna, viu que estava chovendo. Isso
na noite de sábado, pois quando deixara o autódromo o tempo ainda era bom:
Por isso, vendo de saída que a
situação era outra, chegamos bem cedo
ao autódromo para preparar o carro
com pneu de chuva. Tudo saiu bem e já
nos testes feitos ao meiò-dia consegui
fazer um tempo melhor que o de Reutemann e Alan Jones. Isso com os pneus
de chuva. O que me preocupava era
Justamente essa dupla da Williams e
voltei ao boxe mais confiante ainda. No
entanto, na hora da partida, havia melhorado a chuva e mesmo assim preferi
continuar com os pneus de chuva porque a pista estava bastante molhada
mas não haveria problema.
Senti que a suspensão não estava
igual a da Argentina; que o carro não
estava tão certinho quanto na Argentina; mas, com a mudança que fizemos na
suspensão, ele havia retornado a uma
melhor situação, já que o que náo podia
era fazer as modificações que os fiscais
italianos queriam.
Nélson não pôde falar oficialmente
mas o certo é que seu Brabham entrou
na pista com a suspensão que antes os
italianos haviam considerado ilegal.
Logo que fomos para a pista —
continua Nélson — observei que a maioria dos carros estava com pneus de
chuva, com pequenas exceções. Alan
Jones e Reute man também estavam
com pneus iguais aos meus. Infelizmente, na hora da largada, Arnoux, que
estava a minha frente, custou a dar a
partida e isso me atrasou. Talvez eu
pudesse sair pela lateral ou mudar de
posição. Nesse momento preferi aguardar e entrar com segurança e não depender da sorte.
Nervoso

Piquet e a champanha que Reutemann

não pôde beber por causa do contrato com os árabes

Entrando pelo lado, poderia ter
problema com o piso diferente ao da

triunfo
pista e ser até pior, por isso aguardei e
fiquei mesmo em nono lugar mas esperando formar-se a fila normal para depois ir buscar uma melhor situação. Foi
assim que Laffite bateu à minha frente e
fui ultrapassando os adversários. No
entanto, quem me deixou nervoso foi
Patrick Tambay, que, não disputando
nada, ficou na minha frente, prejudicando a corrida. Aos poucos fui chegando
perto de Pironi e senti que seu carro,
nas retas, tomava uma grande velocidade mas, nas curvas, dava para chegar
perto dele.
Em alguns momentos senti vontade de ultrapassá-lo e sabia que era questão de segundos, pois não adiantava
querer entrar numa hora ruim, pois eu e
ele poderíamos sair da pista.
O piloto não pode perturbar-se na
ultrapassagem porque senão pode haver desastre. O maior exemplo disso foi
na hora que o Tambay estava ã minha
frente e o seu carro sambava. Eu estava
com medo de ele atravessar na minha
frente e bater no meio do carro dele.
Com Pironi foi diferente: ele queria manter a liderança mas eu sabia que
podia ultrapassá-lo. Era só aguardar
com paciência um erro dele. Achava
que estando jun tinho à sua traseira ele
ficaria preocupado e isso lhe tiraria a
tranqüilidade que o momento exige.
Foi uma luta constante nas retas e
curvas — continuou Piquet. Finalmente
senti que ele falhou na troca de marcha,
na curva, e aí entrei certo de que minha
oportunidade ali estava: com segurança
assumi a liderança e procurei ficar mais
à frente dele para náo ter ninguém por
perto, porque com a embreagem ruim e
freio inseguro, Já gasto, poderia me
prejudicar. Felizmente, o final foi ótimo
e soube depois que la' atrás houve uma
briga até a última volta pelas posições.
Meu boxe avisava que estava segura a
vitória, se mantivesse o rendimento, e
assim acabei cruzando a chegada, contente porque havia chuva e tenho pavor
de correr em pista molhada. Mesmo
assim me senti confiante e seguro para
esse tipo de pista que posso encontrar
outras vezes. Agora acho que estou bem
mais seguro do que devo fazer, pelo
menos é assim que me sinto após essa
vitória.
Gordon Murray, o Melhor
Falando sobre seu carro, disse que
ele é no momento o melhor da Fórmulae que isso se deve ao trabalho de
Gordon Murray.
Respeito multo o Chapman mas
ele não está numa boa fase. Por isso, o
Gordon não tem adversário. Ele já lançou a suspensão hidropneumática e tem
sempre uma novidade. Ninguém está
em condições de acompanhá-lo. Aliás,
ainda confio muito nos carros da Williams. Só eles podem nos tirar o campeonato. O carro de Reutmann está
perfeito e o do Alan Jones pior um
pouco. Mas podem entrar bem de uma
prova para outra. Esse dois são adversários difíceis e vamos ter que lutar muito.
Não gosto de falar em futuro. Para mim,
o que interessa é a corrida do dia.
Temos que ir para a Bélgica esquecidos de imola, pois lá a realidade pode
ser outra e na pista o passado náo vale
nada e o que interessa é quem vence.
Como fui eu aqui em ímola, pode ser
outro lá e piorar a situação da Brabham. Acho que agora é entrar com a
mesma garra e coragem na Bélgica e aí
disputar novamente o primeiro lilfear.
Vamos começar tudo de novo e sempre
com humildade, porque na pista não se
pode brincar. Acho que é até por isso
que estou sempre muito preocupado,
concluiu Piquet.
De fato talvez seja essa a razão de
Nélson estar sempre de olhar sério e
desconfiado, pois é sempre com essa
seriedade e preocupação que entra na
pista. Só quando consegue uma vitória
sensacional como a de ontem que se
descontrai e abre o sorriso largo dos
verdadeiros campeões.
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Nélson Piquet
Piquei fez uma corrida perfeita em Imoia,
Com pneus para chuva, Nelson
técnicas,
ímoia, ondefez
ticnicas, vencendo a corrida com muita
seguranqa
muita segurança
onde fez ultrapassagens altamente tScnicas,
seguranqa

piqucí
P

vence

..
RESULTAD0
*• tV"
Ti Nelson Piquet (Brasil) Brabham Ih5lm23s
,£. Ricardo Patrese (Italia) Arrows Ih5lm28s
^.Carlos Reutemann (Argentina) Williams Ih5lm30s
' 4."Hector Rebaque (Mexico) Brabham l h5l m46s
'5.
Didier Pironi (Franqa) Ferrari Ih5lm49s
..6..Andrea de Cesaris (Italia) AAcLaren Ih52m30s
7. Gilles Villeneuve (Canada) Ferrari Ih53m05s
8.'Ren6 Arnoux (Franga) Renault 59 voltas
J?!Marc Surer (Sui^a) Ensign 59 voltas
10.-John Watson (Irlanda) McLaren 58 voltas
11. Patrick Tambay (Franca) Theodore 58 voltas
12. Alan Jones (Australia) Williams 58 Voltas
13. Tommy Borgudd (Su^cia) Tyrrell 57 voltas
147 Jean Pierre Jabouille(Franqa) Ligier 45 voltas
15, Eliseo Salazar (Chile) March 38 voltas
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PILOTOS
pontos
sdjiiCarlos Reutemann (6 + 9+6 + 4) 25
(4 + 0+9 + 9) 22
2r- N6lson Piquet
(9 + 6+3 + 0) 18
2/:Alan Jones
4.. Ricardo Patrese (0+4+0 + 6) 10
(0+0 + 4+0) 4
5. Alain Prost'
6. Hector Rebaque (0 + 0+0+3) 3
Mario Andretti (3 + 0+0 + 0) 3
Marc Surer
(0+3+0+0)
3
Elio De Angelis (0+2+1+0) 3
(0+0+0 + 2) 2
10. Didier Pironi
Eddie Cheever (2+0+0 + 0) 2
Rene Arnoux (0+0+2 + 0) 2
11. Andrea de Cesaris (0+0+0+1) 1
Jacques Laffite (0+1+0 + 0) 1
Patrick Tannbay (0+1+0 + 0) 1
MUNDIAL

DE

MUNDIAL

DE

CONSTRUTORES
,.]„
-2..
-•3.-4.
• 5. ~8.~
10.-.
'¦icz
•
~
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

pontos
Williams (15+15 + 9+4) 43
Brabham
(4 + 0+9+11) 24
Arrows
(0 + 4+0+6) 10
Renault
(0+0+6 + 0) 6
Alfa Romeo
(3 + 0 + 0 +
3
Ensign
(0+3 + 0 + 0) 3
Lotus
(0+2+1+0)
. 3
Ferrari
(0+0+0+2)
2
Tyrrell.
(2 + 0+0 + 0) 2
McLaren
(0 + 0 + 0 + 1) 1
Ligier
(0+1+0 + 0) 1
Theodore
(0+1+0 + 0) 1
PRÓXIMAS
17/05
31/05
21/06
05/07
18/07
02/08
16/08
30/08
13/09
27/09
04/10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP

da
de
da
da
da
da
da
da
da
do
dos

PROVAS

Bélgica, em Zolder
Mônaco, em Montecarlo
Espanha, em Jarama
França, em Dijon
Inglaterra, Silverstone
Alemanha, em Hockenheim
Áustria, em Zeltweg
Holanda, em Zandvoort
Itália, em Monza
Canadá, em Montreal
EUA (Leste), em Watkins Glen

Oldemário Touguinhó e Almir Veiga
imola — Depois de uma largada confusa
com seu Brabham, Nélson Piquet, que caiu
do quinto para o nono lugar, venceu o GP de
San Marino, ontem em Imola, demonstrando
muita segurança na primeira prova da fase
européia e quarta do Mundial de Pilotos,
marcada por uma série de imprevistos até o
final, quando houve duas ultrapassagens
que modificaram a colocação até o sexto
posto.
Foi uma das melhores corridas dos últimos anos e, apesar da chuva, não esteve
prejudicada em nenhum momento. O canadense Gilles Villeneuve, pole-position, liderou grande parte da corrida. Parou no boxe
para trocar pneu cedendo seu lugar ao seu
companheiro na Ferrari, Didier Pironi, que
não suportou a pressão exercida sobre si por
Piquet, perdendo o primeiro lugar na 47a
volta, a 13 do final da corrida.
Os pneus

NAO COMPLETARAM
Mario Andretti (EUA) Alfa Romeo
Fittipaldi
Keke Rosberg (Finlândia)
Jacques Laffite (França) Ligier
Eddie Cheever (EUA) Tyrrel
Alâin Prost (França) Renault
Obs: A volta mais rápida foi obtida porGilles Villeneuve,
---— com 1 m48s06, numa média de 167,9 quilômetros por
"""""
hora.
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Campeonato

Houve grande indecisão dos pilotos sobre a escolha dos pneus, pois a chuva era fina
e não tinha condições aparente de parar de
cair. Por isso, Piquet desta vez não vacilou:
largou com pneus certos.
Sua largada não foi muito boa, ao contrário da do italiano Ricardo Patrese, que
saiu em nono e assumiu imediatamente a
quarta posição, atrás de Reutemann, Pironi
e Villeneuve. Nas primeiras voltas, Villeneuve e Pironi estiveram tranqüilos na liderança, sem serem apertados por ninguém, pois
Reutemann, que era terceiro, não estava
bem.
Até a 16a volta, Villeneuve parecia estar
consciente de que poderia vencer. Mas, num
golpe inesperado, foi ao boxe trocar pneus de
chuva para os de pista seca, deixando Pironi
na liderança. Com isso, Piquet, que vinha em
sexto, apareceu em quinto, ameaçando Ricardo Patrese. O boxe da Ferrari percebeu o
erro de Villeneuve — a chuva não parou de
cair — e mandou que Pironi se mantivesse na
pista, sem se preocupar com pneus.
A orientação foi correta, pois, minutos
depois, Villeneuve parava outra vez para
nova troca, enquanto Piquet, com muita
segurança e determinação, ultrapassou Reutemann e iniciou uma perseguição ferrenha a
Patrese, que ocupava a segunda colocação.
Com os pneus certos, Piquet não teve outra
preocupação senão a de passar Patrese, para
então começar a luta pelo primeiro lugar.
A chuva ameaçou parar, deixando assustados os componentes da equipe Brabham,
pois todos sabiam que Piquet já se havia
determinado: teria que passar Patrese de
qualquer forma, embora Patrick Tambay, já
com uma volta atrás, estivesse entre o italiano e Pironi, impedindo todos de avançar.
Por algumas voltas Tambay não deu
passagem a Patrese que, no entanto, não se
irritou com isso, embora fosse ultrapassado
por Piquet na 21a volta, numa manobra
categórica que o incluiu de vez entre os
melhores pilotos da atualidade e favorito ao
título desta temporada. Piquet só tinha à
sua frente o retardatário Tambay e Pironi.
O carro de Pironi, mais rápido do que o
de Piquet nas retas, o manteve na liderança
ainda por várias voltas, até porque foi necessário os fiscais de pista avisarem a Tambay
que ele era obrigado a dar passagem a Piquet. Quando ele abriu, Piquet passou rapidamente e partiu para verdadeira caça a
Pironi, que aos poucos foi cedendo até ser
ultrapassado nas últimas voltas.
Depois que passou a liderar, Piquet
abriu grande vantagem sobre Pironi, que já
estava sendo ameaçado por Patrese. Na última volta, a colocação era a seguinte: Piquet,
Patrese, Pironi, Reutemann, Rebaque e Villeneuve, que andou bastante, para recuperar
o tempo perdido. No final da volta, Reutemann e Rebaque ultrapassaram Pironi, que
ficou em quinto, e Andréa de Cesaris passou
Villeneuve, assegurando a sexta posição.
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Grêmio chama Flamengo para jogar domingo
Porto Akçr» — Poulo do Silvo

Seleção
se apresenta
esta noite
Sto Pwolo — A convocação
da Seleção Brasileira para a
excursão ã Europa foi anun
ciada ontem, no Morumbi,
após o encerramento da partida São Paulo x Grêmio. O adminlstrador da CBF, Ferreira
Duro, llmltou-ae a entregar a
relação dos convocados aos
Jornalistas, no saguão do estadio, pois o técnico Telè Santana nada quis comentar, explicando que somente talará sobre o assunto hoje, nas Painelras, quando dará entrevista:
— Hoje (ontem) prefiro talar
somente do jogo da Taça de
Ouro. Amanhã (hoje) ãs
17h30m, darei entrevista coletlva, no Hotel das Palnelras,
abordando a Seleção Brasileira.
Vítor, do Flamengo, e Paulo
Sérgio, do Botafogo, foram as
únicas novidades da lista dlvulgada pelo técnico, que chamou 18 jogadores: goleiros:
Valdir Peres e Paulo Sérgio;
zagueiros, Edevaldo, Getúlio,
Oscar, Luisinho, Júnior e Edinho; apoiadores: Cerezo, 86erates, Zico, Renato e Vítor,
atacantes, Paulo Isidoro, Reinaldo, Serglnho, Êder e Zé Sérgio. A apresentação serã ãs 20
horas, no Hotel das Palnelras.
A delegação embarca dia 7
para Londres, onde Joga contra a Inglaterra, no dia 12, em
Wembley. No dia 15, a equipe
joga contra a França, no Pare
des Princes, e, no dia 19, contra a Alemanha, em Stuttgart.
8ERQINHO
Telê condenou a atitude de
Serglnho, que deu uma entrada desleal em Leão e foi expulso pelo juiz José Roberto
Wrlght. O técnico vai conversar com os dirigentes do São
eles advirPaulo e pedir que"Não
admito
tam o atacante.
Isso, jogo violento. Não gosto
disso", lembrou Telê, que foi
além:
— A partida jã estava perdida e Serglnho entrou deslealmente sobre Leão. Isso é muito
chato. Vou conversar com o
pessoal do São Paulo, pedindo
que orientem o jogador.
A respeito da partida, Telê
disse que o Grêmio esteve
mais aplicado e mereceu a vi. tória. "Foi uma bela apresentação, jogando fora de casa,
contra a torcida. O Grêmio te1 ve um
grande resultado. No
Intervalo eu havia dito que a
partida não era boa, mas, no
segundo tempo,- melhorou.
Não vou destacar ninguém indlvldualmente, porque esse
não é meu feiüo. O Grêmio
mereceu o titulo."
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Tão logo terminou o jogo, a torcida do Grêmio foi para as ruas, fazendo um carnaval em Porto Alegre

Paulo César lamenta
a derrota e o corte
São Paulo — O vestiário do São Paulo era a Imagem do
desânimo e apenas os jogadores—seis—convocados para a
excursão da Seleção Brasileira à Europa demonstravam
alguma tranqüilidade, cotentamento por serem mantidos
por Telê Santana. Menos Paulo César, que desta vez ficou de
fora e tinha duas derrotas ao mesmo tempo: a perda do titulo
e da Seleção:
Já não penso mais em Seleção Brasileira. Na verdade,
tive pouca chance, não pude mostrar todo o meu futebol.
Agora, para mim, isso é coisa do passado.
O abatimento de Paulo César era visível e ele, sentado a
um canto, lamentava também a derrota do São Paulo.
Reconhecia que o time fez um bom primeiro tempo, mas
lembrava que não encontrara o caminho do gol:
Acho que estive bem, especialmente no começo,
quando tentei multas jogadas ofensivas. Mas não deu para
ganhar. O Grêmio velo aqui e acabou sendo campeão.

Em Porto Alegre

O uruguaio Dario Pereira, que nos últimos jogos fora um
dos principais destaques da equipe, tinha uma explicação
para a derrota, lembrando que o São Paulo não poderia
perder quinta-feira em Porto Alegre. Para ele, o resultado
daquele jogo acabou Influindo psicologicamente no comportamento do time ontem:
O São Paulo perdeu 80% do titulo em Porto Alegre.
Estava ganhando, o adversário tinha perdido um pênalti, e
deixou que o Grêmio virasse a partida, fato que é muito raro
Esse cara tem parte com o de ocorrer com nosso time. Isso deu muito moral ao Grêmio,
diabo. Está em todo lugar. O que veio ao Morumbi com grande disposição, confiante.
torcedor sào-paulino fanático,
Dario afirmou que o São Paulo fizera melhor campanha
que fez esse comentário no In- ao longo do torneio e que a derrota fora demasiada. Lembrou
tervalo do jogo de ontem no que o gol de Baltasar acabou com as esperanças do São
Morumbi, estava eom a razão.
Paulo, que pouca coisa podia fazer, pois teria de marcar dois
Mas não apenas ele viu que gols para forçar um outro jogo, ou fazer três, para ficar com o
Paulo Isidoro estava onde es- título:
Nossa missão, depois daquele gol, ficou multo dificil e
tava a bola. Todo o estádio
sabia disso, inclusive os Joga- a vitória acabou sendo inevitável. Não foi campeão aquele
dores do São Paulo, que não que esteve melhor, nem sempre é assim.
conseguiam pará-lo, nem mesGetúlio, cuja atuação ontem foi Irregular, não lembrando
mo apelando para a violência. nem de longe o bom lateral dos últimos jogos da Seleção
Paulo Isidoro foi o melhor Brasileira, também estava abatido e dizia que o Grêmio teve
jogador em campo, comandou sorte no lance do gol, que o São Paulo desperdiçara algumas
seu time, desarmou, lançou, oportunidades no início da partida. Para ele, o único contenchutou em gol. Fez de tudo. tamento era saber que permanecerá na Seleção Brasileira:
A convocação veio numa hora certa, me trouxe ânimo,
Quando o técnico do São Paulo, Carlos Alberto Silva, deter- pois, como todo mundo aqui, estou realmente multo triste.
minou que dois elementos fos- Mas o São Paulo deve agora pensar no Campeonato Paulista
sem marcá-lo, se enganou ou- e na Taça Libertadores da América. Não foi possível ganhar o
tra vez: ele mudou de lugar, titulo de campeão, mas ficamos com o de vice.
abriu espaços para Baltasar,
De modo geral, os jogadores são-paulinos acharam que a
Tarclso e Renato Sá, que ha- equipe não Jogou todo o seu futebol ontem e que ao terminar
via entrado no lugar de Odalr o primeiro tempo a situação ia ficando cada vez mais difícil.
aos 11 minutos do segundo Eles elogiaram a atuação de Paulo Isidoro. Marinho, um dos
tempo.
mais aplicados, lamentava:
E, sou outra vez vice-campeão, mas o que eu queria
Por tudo isso, rádio debaixo
do braço — prêmio de melhor mesmo era o título de campeão, que seria conquistado pela
jogador, dado por uma emisso- primeira vez. Lutei multo, mas Infelizmente não deu.
ra paulista —ele só tinha uma
Serglnho, que nos minutos finais agrediu Leão, não foi
encontrado pelos repórteres no vestiário. Expulso no fim do
queixa. Contra Marinho.
Procurei lutar multo, mas jogo, trocou de roupa e deixou o local o mais rápido possível,
o mérito foi de toda a equipe. para evitar entrevistas. Todos queriam saber dele. E a
Marinho abusou da violência, resposta era uma só: Já foi embora. Num canto, Iluminado
enquanto nós viemos para jo- por seis velas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida era o
gar futebol Ele andou falando único reflexo de paz. E de fé.
multo antes da partida, procurendo nos intimidar. E eu náo
tenho medo de nada, de nlnguém.
—Você tem algum problema
pessoal com Marinho?
Náo, pelo contrário. SoSão Paulo — Eram passados 21 minutos do segundo
mos até bons amigos fora do
tempo. Cinco mil torcedores, instalados num canto da arquicampo e não posso-entender
bancada descoberta do Morumbi, atras do gol defendido por
sua atitude. Mas não tem imLeão, cantavam marchinhas de carnaval e pouco se incomodavam com mais um inócuo ataque do time da casa. O placar
portáncia, o fundamental é
eletrônico do estádio tentava chamar o povo á ordem,
que o Grêmio saiu campeão.
Na partida disputada quintafazendo pulsarem as letras que formam o nome do clube: "S.
feira passada, no Estádio
Paulo, S. Paulo." Mas a torcida permanecia silenciosa e
Olímpico, conseguimos uma
triste, como em quase todos os 90 minutos de jogo final do
vitória importante e entramos Campeonato Brasileiro.
no Morumbi com a mesma deSe hã um retrato fiel do que foi a torcida do São Paulo no
terminação.
jogo de ontem à tarde no Morumbi, este é o da cena
Feliz por ser campeão brasiImediatamente posterior ao gol de Baltazar, que definiu o
leiro e estar outra vez na Sele- jogo em favor do Grêmio. Na verdade, a torcida tricolor
ção Brasileira, Paulo Isidoro, o paulista só demonstrou alguma confiança em seu time ãs
último jogador a entrar no ves15h56m, quando entrou em campo. Rojões e bombas foram
tlário, diz que joga onde Telê explodidos com enorme euforia na piscina do Morumbi e
í Santana determinar, mas que rolos de papel higiênico atirados em direçào ao gramado.
prefere atuar no meio, como Depois, reinou o silêncio, interrompido ãs vezes pela feliz
faz em seu clube:
torcida gaúcha e outras vezes por reclamações contra alguNo Grêmio, tenho um ma marcação do juiz.
O jogo foi acompanhado com expectativa descrente pelo
pouco mais de liberdade do
torcedor que já não estava seguro ser o seu time o mais
que na Seleçáo. Procuro me
deslocar, voltar até mesmo pacompleto do país, desde a derrota para o Botafogo no
ra defender, quando necessáMaracanã. A expectativa foi agravada pela apatia do Ume no
rio. Mas Telê também concorsegundo tempo do jogo em Porto Alegre e tomou-se endêmida quando eu me desloco e
ca quando — desde o Inicio do Jogo — o homem das
Não
essaio da ponta-direita.
arquibancadas percebeu faltar aos seus jogadores élan para a
tou preocupado com isso agodecisão de um jogo final.
estar
ra. O que mais importa é
A bandinha, vestida de vermelho e azul, que entrou em
o
Brasil
na Seleção, ajudar
depois da preliminar, arrastando a faixa
campo às 15h30m,"tricolor,
e
na
nosso campeão, a garotada da
nessa excursão á Europa
com os dlzeres
for
manCopa do Mundo, se
FEBEM vibra com você", despertou pouco entusiasmo à
tido.
multidão e poucas foram as faixas abertas na arquibancada.
Para Paulo Isidoro, o fato de Enquanto isso, espremida num canto, a torcida do Grêmio
muicom
o Grêmio não contar
agitou bandelrinhas azuis, quando seu time, sob ruidosa vaia
tas "estrelas" ajudou o time a dos sãopaulinos, entrou em campo, e comemorou o titulo nos
da
necessidade
conscientizar
20 minutos finais de jogo com um verdadeiro carnaval.
de maior união, principalmenellmiequipe
a
te depois que
nou a Ponte Preta. A garra,
A cobertura de São Paulo x Grêmio é de
segundo ele, prevaleceu:
Era preciso lutar do prinSolon Campos, José Neumanne Pinto,
cípio ao fim, explorar todos os
Milton da Rocha Filho (textos), lsaias
espaços e foi isso que o Grêmio
fez. Nào parou de lutar um só
Feitosa e Ariovaldo dos Santos (fotos)
instante.

Isidoro
o nome
do jogo

Morumbi desta vez
só foi tristeza

Carlos Alberto
assume a culpa
São Paulo — Carlos
Alberto Silva fez quêstão de se responsabilizar pela derrota do São
Paulo e em momento
algum criticou o comportamento da equipe.
Mas lembrou que, durante todo o campeonato, poucas vezes pôde
contar com os mesmos
jogadores, em virtude
das convocações da Seleção Brasileira. Igualmente abatido, como os
seus comandados, reconhecia méritos na vitória gaúcha:
— O Grêmio soube
aproveitar melhor a
oportunidade de gol
que teve e ganhou o jogo. O São Paulo desperdiçou algumas chances,
mas eu não posso criticar ninguém, o time lutou, se esforçou muito,
perseguiu a vitória, que
infelizmente não aconteceu, eu me responsabilizo por tudo, assumo
a derrota.
O técnico do São Paulo acha que a equipe
encontrará dificuldades
no Campeonato Paulista e na Taça Libertadores da América, por
causa da Seleção Brasileira, que conta com vários jogadores seus.
Afirmou que outra vez
terá muitos desfalques,
como aconteceu na Taça de Ouro, quando somente na etapa final teve condições de contar
com os principais elementos do time:
— Ora, comecei a
disputar, a Taça com
um time porque nossos
principais jogadores estavam na Seleção. Depois, quando eles voltaram, tive de escalá-los.
Assim, não é possível
montar uma equipe de
bom conjunto e as dificuldades continuarão
surgindo. O São Paulo
vai excursionar com
uma equipe e disputar
as primeiras partidas
do Campeonato Paulista desfalcado dos que
estão na Seleção Brasileira. Carlos Alberto
disse que colocou Assis
no lugar de Éverton,
aos 17 minutos do segundo tempo, para Serginho não ficar muito
isolado. Para ele, a vitória do Grêmio acabou
sendo justa, mais pelo
esforço, pela dedicação
do elenco:
— O Grêmio tem um
bom conjunto, eu sempre disse isso e soube
aproveitar a chance que
teve, no lance do gol de
Baltasar. Não posso lamentar, em termos de
dedicação, pois os joga-.
dores do São Paulo'
- também lutaram, se esforçaram do começo ao
fim. Se existe alguém
que queria esse título a
todo custo, esse alguém
era eu.

Gol redime Baltasar
do pênalti perdido

Os poucos torcedores que conseguiram entrar no
vestiário do Grêmio comemoraram a conquista do
titulo de Campeão Brasileiro de diversas maneiras.
Uns gritavam insistentemente o nome do clube, enquanto outros faziam questão de beijar os jogadores,
que mal tinham tempo para tomar banho e trocar de
roupa. Tarclso, muito cumprimentado, viu a vitória
como um esforço coletivo e elogiou Baltasar, autor do
gol:
O Grêmio jogou com muita raça e ganhou o
título com justiça. Se os torcedores gremistas sofreram, nosso sofrimento foi muito maior porque a
campanha foi dura, dificil. Quero citar Baltasar. Ele
mereceu fazer o gol, porque havia perdido um pênalti
em Porto Alegre e essa era a recompensa que ele
esperava. Além disso, no decorrer do campeonato ele
não jogou o que sabe, mas provou que continua sendo
um grande artilheiro.
Entre os torcedores, uma figura muito conhecida:
Gilberto Gil. De calça azul e camisa branca, duas
de cada lado—ele foi logo
estrelas na cabeça—uma
dizendo ao repórter: "Sou gremista, sim. Todo mundo
em Porto Alegre sabe disso." No canto, Baltazar
falava do gol e da "garra" do time, numa partida que,
para ele, foi das mais difíceis:
—.O gol surgiu da soma de todos os esforços. Para
mim, teve um sabor diferente, porque eu havia perdido uma penalidade máxima em Porto Alegre. Mas o
que importa é o título.
Cafajeste
Apesar de conquistar seu quarto título brasileiro
—ganhou três jogando pelo Palmeiras—Leão era um
jogador revoltado. O motivo: a entrada dura que
sofreu de Serginho, num lance sem bola. Ele acusou o
atacante do São Paulo de cafajeste e lamentou que o
jogador seja reincidente em acontecimentos dessa
natureza:
Serginho é um cafajeste. O que ele fez comigo
não se faz a ninguém, nem a um animal. Mas ele
continua o mesmo. Pensei que tivesse mudado depois
desse tempo todo. Não entendo como um jogador
desse continua tendo chance na Seleção Brasileira,
enquanto eu sofro restrições.
Sobre a partida, Leão disse que o São Paulo
estava preocupado com a velocidade do Grêmio e
isso o acabou prejudicando. Lembrou que sua equipe
se ele
não tem estrelas e, quando lhe perguntaram
"Nada disso,
gostaria de voltar ao Palmeiras, disse:
estou muito bem no meu time."
O presidente do Grêmio, Hélio Dourado, garantiu
que cada jogador receberá Cr$ 350 mil pelo título e
admitiu a possibilidade da contratação de reforços
para a Taça Libertadores da Améjica Informou que
esse assunto será discutido dentro de alguns dias,
pois no momento, a hora é de festa. Emocionado,
queimado do sol, dizia que nunca perdera as esperanças:
Em princípio a gratificação será esta, é o que o
Grêmio pode pagar. A Libertadores será um campeonato dos mais duros e é provável que contratemos
alguns reforços.
Os jogadores gremistas terão uma semana de
folga e Renato Sá, embora muito feliz, quer sair de
Porto Alegre e lembrou o Vasco como uma boa
opção:
Não me dei bem no Sul. Quero sair de lã e
gostaria de jogar no Vasco, ou outra grande equipe.
Vou descansar em Florianópolis e depois conversarei
com os dirigentes do Grêmio. Ganhar a Taça de Ouro
foi importante. Estou feliz, evidentemente, mas mudar de clube seria bom.
O ambiente descontraído no vestiário mostrava
que os jogadores do Grêmio não se surpreenderam
com o título. Ninguém chorou, como geralmente
acontece nessas ocasiões, e todos faziam questão de
ftilar da Taça Libertadores e de citar o empenho do
time dentro e fora de seu campo nessas finais do
a união, o esforço. Só
torneio. Para eles, prevaleceu
assim, lembra Baltazar, "derrotaríamos o São Paulo.
E conseguimos".

Porto Alegre — O presi- acompanhar no campo-<r
dente do Grêmio, Hélio desempenho da equipe:
Dourado, em entrevista a Além disto, lembrou que,uma emissora de rádio da assim, os dois times cumcapital gaúcha, ontem, no pririam o amistoso cancevestiário de seu time, no lado devido ao mau tempo
Morumbi, anunciou que durante o Torneio de~yes
convidará o Flamengo pa- rão de Maldonado, no Üru„"
ra fazer um amistoso áa- guai.
O dirigente do Grêmio
mingo, comemorativo à
conquista do titulo, e com- informou que ainda hoje
plementou que a disputa entrará em contato com a
entro os campeões de 80 e direção do Flamengo para
o de 81, conforme brincou, marcar a partida, preferén"além de ser um grande cialmente para domingo',
espetáculo, eventualmen- no Estádio Olímpico. Oth
te poderia nos antecipar o servou que, acima de tudo)
à torcida
pretende oferecer
bi-campeonato".
"um
grande esNa sua opinião, esta se- do Grêmio
ria a melhor forma de fes- petáculo e o Flamengo,
tejar a vitória junto à torci- certamente, tem condições
-j-<
da do clube, privada de para isto".

Porto Alegre teve
noite de carnaval
Porto Alegre — Bandelras, faixas e papel picado
transformaram o centro da
Capital gaúcha, ontem,
após o jogo, num verdade!ro mar azul-branco-preto
cores do novo campeão
nacional. Numa euforia raramente vista, os torcedores gremistas invadiram a
cidade festejando a primeira vitória do time numa
decisão nacional, titulo ardentemente esperado ao
longo de 77 anos de existêncla do clube.
Na vibração, acompanhada por baterias de aigumas das maiores escolas
de samba de Porto Alegre
entre elas Praina e Imperadores do Samba—milhares de pessoas comemoraram num dos maiores
carnavais já realizados no
Estado. Em meio à animação, foi inútil a precaução
dos órgãos de segurança
em delimitar a festa ao largo fronteiro à empresa
Porto Alegrense de Turismo (Epatur), na Avenida
Perimetral, onde tradicionalment* vem sendo realizado o carnaval.
ANSIEDADE
Durante toda a partida
cerca de 1 mil pessoas
acompanharam nervosamente a sua transmissão
por uma tela colocada no
Parque Marinha do Brasil.
A emoção era grande, e, à
medida que o jogo se desenvolvia, muitos torcedores chegavam às lágrimas,
principalmente, no momento em que Baltazar
marcou o gol.
Nos instantes finais,
cresceu a expectativa e
também aumentou a muitidão, que já considerava
certa a vitória após o gol.
Nos últimos 15 minutos, o
Parque jã vivia um clima
de carnaval, com bandelras tremulando nas maõs
dos trocedores e nos carros
que estacionavam nas
imediações.
Foguetes, serpentinas e
confetes eram lançados ao
ar ao som do hino do clube.
conApesar de seus versos
clamarem que "até a pé
nós iremos, para o que der
e vier, mas o certo é que
nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver"\ a maioria dos torcedores, por motivos financeiros e pela distância que
separa a Capital gaúcha de
São Paulo, nào teve condições de cumprira promessa da música. E de longe,
talvez numa espera ainda
mais sofrida do que se estivessem no Morumbi, torceram fielmente pelo êxito
seu time.
O público delirou quando o juiz José Roberto
Wright deu o sinal de término da partida. Logo, em
toda a cidade, explodiram
foguetes e fogos de artificios. Em menos de dez minutos, o centro de Porto

Alegre estava congestionado. Uma fila de veículos
com muitos quilômetros
de extensão formou-se nà
Avenida Borges de Metíèlros, a mais central da' Cápitai.
¦
FESTA ';
^
Ao invés de se concentrarem no Largo da Epatur, atraídos pela agitação
dos edifícios nos pontos
mais movimentados do
centro, os torcedores dirigiram-se para a Avenida
Salgado Filho e para":?
Rua da Praia, a principal
de Porto Alegre, qué-fôi
improvisada em palcõ^do
•carnaval gremista.
A festa pela conquista
do titulo era aguardada
desde a fundação do clube.
As frustradas campanhas
do Grêmio em campeonatos de nivel nacional justamente constituiam-sê na
grande mágoa dos gremistas em relação aos torcedores colorados (do Intèr),
seus maiores rivais e tricampeões brasileiros.
Agora, porém, a penosa
diferença de prestigio" entre as duas equipes foi reduzlda e as tristezas' áciimuladas durante anos rielo Grêmio puderam, enfim,
ser desopiladas, ontem,
numa vibrante comemoração que durou toda a nolte. Uma noite que ficará
gravada na memória não
só do clube, mas, inclusive,
da cidade e do Estado.
Homens, mulheres- e
crianças esqueceram-se de
tudo para comemorar-entoando incansavelmente; o
hino do clube. Os cinemas
interromperam suas «sessoes — como foi o caso do
Capitólio, do Lido e do:Vitória — e seus já escassos
expectadores, possívelmente sisudos torcedores
do Inter — náo resistiram
ao apelo da multidão e calram no samba do tradicional adversário.
INTERIOR
Mas, nem só a Capital
vibrou com a vitória. Em
quase todas as cidades do
interior os gremistas comemoraram a obtenção do
titulo. Em Santana do Livramento, por exemplòTlimítrofe com Rlvera^ho
Uruguai, o carnaval foi binacional. Os uruguaios,
fiéis torcedores do záéüeiro De Leon — natural daquela cidade vizinha" à
fronteira — juntaram-l® à
alegria no lado brasileiro
da fronteira.
Ali, as bandeiras áJflíisbranco-preto do Grêmio
confündiram-se coma.eeleste da Seleção Uruguaia,
numa- total identificação
entre os torcedores. De
Leon, ídolo em seu país de
origem, figura impaf"ém
sua cidade, serviu para integrar, pelo menos por üm
dia, as populações dos dois
países.
£«

Torcida foi em
peso ao aeroporto
Porto Alegre — Perto de
5 mil torcedores recepcionaram a delegação do Grêmio, à noite, no Aeroporto
Salgado Filho. Em alguns
momentos, a vibração era
tal que, os aproximadamente 150 PMs que faziam
a segurança do local, auxiliados por policiais civis da
vigilância interna do aero-'
porto, começaram a temer
a ocorrência de incidentes.
Através de emissoras de
rádio, passaram a apelar
aos torcedores que optassem pela confraternização
com os jogadores, mais

tarde, no Estádio Olimplco, para onde a equipe se
dirigiu após a chegada. Lá,
as diversas torcidas organlzadas — Força Azul, Independente e Coligay —
ofereceram homenagens a
seus ídolos. iüa
Alias, a Coligay, constituida basicamente por. alegres homossexuais e travestis, foi o principaLjdestaque do carnaval gremista, desfilando com exóticas fantasias nas cores
azul-branco-preto do clube
pelas ruas de Porto Alegre.

Torcida paulista sofreu

Sáo Paulo t- Desta vez, ao contrario do tumultuado jogo em que o São
Paulo desclassificou o Botafogo, no
Morumbi, quem pode-se queixar nâo é
o adversário, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, mas os sócios do próprio
São Paulo Futebol Clube. Afinal, com
a concordância da Federação Paulista
de Futebol, o clube pôs a venda, por
Cr$ 1 mü, ingressos especiais, cujos
compradores ocupavam as cadeiras
cativas, pertencentes aos sócios, o que
gerou a única confusão com torcedores
antes do jogo de ontem.
Para evitar queixas do Grêmio, a
diretoria do São Paulo resolveu tomar
algumas precauções normalmente nào
tomadas num jogo em seu estádio,

sãochamado
orgulhosamente
"maior estádio pelos
particular
paulinos de
do mundo". Os cerca de 100 repórteres
fotográficos e de pista das emissoras
de rádio tiveram de prender ao braço
um papelão com as letras da sigla
ACEESP (Associação dos Cronistas
Esportivos do Estado de Sào Paulo),
em azul, para quem estivesse no meio
do público (Inclusive o Coronel Áulio
Nazareno) visse que toda aquela multldào que invadiu o campo antes do jogo
estava mesmo trabalhando.
Os repórteres de rádio reclamaram
das medidas extraordinárias de segurança tomadas pela administração do
Morumbi. A imprensa carioca foi responsabilizada por essas medidas de

segurança. Os jogadores do Grêmio,
contudo, nào tiveram muitos motivos,
de queixas. Da arquibancada via-se.
não apenas que havia multo meqps
gente dentro do campo do que no jogo*
contra o Botafogo, como também uni*
policiamento fardado ostensivo e núiP
to mais rigoroso nas proximidades das
saidas dos túneis que dão acesso aosvestiários aos campos. Pelo menos-15guardas faziam a segurança desses tiineis.
A única Irregularidade observada
pelo público no Jogo de ontem foi" a*
corrida do goleiro Leáo, do Grémló,para evitar ser entrevistado peloste^.
pórteres volantes de emissoras de rádio paulistas antes do jogo. . .
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• Até às 13h30m, náo havia dificuldades para se
clttgar ao Estádio do Mornmbl de automóvel. As
14 horas, o trânsito começou a apresentar ooocestionamento, dificultando o acesso ao locaL
Às 15 horas, o lateral Marinho Chagas procurou
o juiz José Roberto Wright
para dizer que nào
correspondiam & verdade "as declarações publicadas como suas, de que havia Incitado a torcida do
Sfto Paulo contra ele". Marinho Chagas disse ao
por ele, e que náo
Juiz que tinha a maior admiração
havia declarado nada. "Eu sou profissional do
flatebol, e a única coisa que Caço 6 Jogar bola". José
respondeu que tudo estava certo,
Roberto Wrlcht
e que ele "compreendia a situação". "Sou cabeça
fila" — disse Marinho quando entrou no gramado
dp Morumbi.
•, Hélvio que entrou em lugar de Almlr, no SAo
Paulo, havia Jogado a última ves pelo time-no mès
de março, ainda na segunda Case do Campeonato
Nacional.
As cabinas de rádio ficaram cheias de fümaça
às 18 horas. Os torcedores do S&o Paulo haviam
colocado fogo em papel higiênico e o vento levava
a flimaça para as cabinas. O Juiz exigiu a presença
dos bombeiros.
As 16M5m, José Roberto Wright começou a
vistoria do gramado, para retirar quem náo estiveàae credenciado. Conversou com o árbrlto reserva e ia 16hllm terminou a inspeção, tendo
aprovado o campo
As 17hl6m, um minuto antes do reinicio do
jogo, o juiz José Roberto Wright foi aos bancos dos
e aconselhou os técnicos a serem mais
dois
calmos, porque não toleraria o aenta-levanta nos
básicos e a Invasão do gramado.
4,,'k renda do jogo entre S&o Paulo e Grêmio é
novo recorde no pais: Cr$ 33 milhftes 819 mil 400,
para 95 mil 106 pagantes. O recorde anterior foi
«Jc Brasil e Bolívia, no Maracaná, quando a Seleçaú Brasileira ganhou, nas eliminatórias, por
3..a. 1, ocasião em que a renda atingiu Cr$ 29
milhões 417 mil, Cr$ 4 milhões 500 mil Inferior à
de ontem, mas com a presença de 109 mil toreedores. £ que os preços dos ingressos para as finais
do. .Campeonato Nacional foram aumentados.
¦Mo Morumbi, os preços foram os seguintes;
gerais, Crf 100; arquibancadas, Cr$ 300; numeradas inferiores, Cr$ 500; e numeradas superiores,
Cr$ 700.0 administrador do Estádio do Mortunbi,
GAno Orlandi, já dhda na sexta-feira que a renda
seria superior a Crf 28 milhões.
O sobre passo marcado por José Roberto
Wright, aos 7 minutos do primeiro tempo, contra o
Grêmio, foi Idêntico ao marcado por Dulcidlo
Vanderlel Boschllia em 1974, na decisão do Campeonato Paulista, quando o mesmo Leão, no meamo gol do Morumbi, cometeu Idêntico erro. Naquele ano, o Palmeiras, time de Leão, foi campeão,
ao ganhar do Corlntians por 1 a 0.
" A Avenida Paulista começou a receber bataihões da Policia Militar da Divisão de Trânsito, a
partir das 16 horas. As autoridades se preparavim para a hipótese de o São Paulo ganhar o jogo
e o tráfego de veículos ter de ser interrompido na
avenida para as comemorações dos torcedores.
"Èm.
'seis cada esquina da Paulista foram colocados
soldados.
o Aos 39 minutos do primeiro tempo, Ênlo An, drade se levantou do banco e o Juiz José Roberto
.Wright ordenou que ele se sentasse e evitasse
movimentações. O técnico do Grêmio reclamava
. da.marcação do juiz.
O técnico da Seleção Brasileira, Telê Santana,
achou que o Grêmio jogou melhor no primeiro
tempo. uO Grêmio está mais organisado do que o
Sáo Paulo. Mas não é impossível que o São Pulo
fltça dois gols no segundo tempo" — afirmou.
mas
Telfe disse que não falaria sobre a Seleção,
"Sobre
somente sobre o jogo São Paulo x Grêmio.
Seleção, só falo nas Painelras amanhã (hoje)" —
o treinador.
Aos 34 minutos do segundo tempo, a torcida
começou a deixar o estádio, pois o marcador era
Grêmio! 1x0 Sáo Paulo, e as possibilidades de
nma virada eram remotas. O técnico Carlos Alberto Silva, na cabina de uma emissora de rádio,
mostrava desespero (ele não pôde ficar no banco
por estar suspenso).
O titulo de campeão brasileiro é o segundo que
.Ênio Andrade obtém como técnico. O primeiro foi
pelo Internacional de Porto Alegre. Para o goleiro
Leão foi o terceiro, tuna vez que nos bons tempos
de Palmeiras, conseguiu ganhar duas vezes na
então Taça de Prata
- Aos 39 minutos, os torcedores do Sáo Paulo
começaram a queimar os rojões que haviam levadó para o estádio para comemorar o titulo. Fora
do estádio, era grande o congestionamento no
trânsito, pois os são-paulinos voltaram para casa
mais cedo.
' Aos 43m, Serglnho mostrou que não mudou seu
comportamento: agrediu Leão. Continua o mesmo
jogador que foi suspenso por seis meses há um
-ano. Perde a cabeça com facilidade.
Ao final do jogo, Leão reclamou de dor de
cabeça. Ele havia se machucado em um choque
com Paulo César no primeiro jogo no Rio Grande
do Sul. Disse que a agressão de Serglnho atingiu o
local da contusão, provocando dores. Newmar, o
zagueiro, foi ajudar a carregar Leão para o vestiário.
Às 18hl5m, a Av. Paulista, centro de comemorações de conquistas de campeonatos, continuava
vazia e o policiamento especial foi dispensado.
O Sáo Paülo sofreu, durante todo o Campeonao
" to Brasileiro, quatro derrotas, sendo 3 contra
fase
do
Sul,
na
2*
Grande
do
0
no
Rio
a
Grêmio
(1
'
Campeonato; 1 a 0 contra o Botafogo, no Maracánovamente no Rio
" ná, na semifinal; na final,
Grande do Sul, 2 a 1 para o Grêmio; e ontem 1 a 0
"contra
mesmo Grêmio, no Morumbi). •
r V. O vestiário do Grêmio foi Invadido piela sua
torcida às 18h30m, enquanto o placar eletrônico
do Morumbi divulgava os nomes dos jogadores
. brasileiros convocados para o selecionado que
...excursionará à Europa.
• Baltazar, que foi acusado em Porto Alegre, na
quinta-feira, de ser torcedor do Internacional, por
» ter perdido um pênalti, foi um dos mais cumprimentados pela torcida no vestiário, pelo gol da
Vitória de ontem, que valeu a conquista do Cam¦•peonato.
-Durante o jogo, o São Paulo deu 7 chutes ao gol
e_o Grêmio 6. O São Paulo cometeu 28 faltas e o
Grêmio 23. O jogador mais faltoso no jogo foi
Dario Pereira, com 7 faltas. O São Paulo teve 9
escanteios a favor e o Grêmio 4.
A torcida do Grêmio que foi ao Estádio do
Morumbi demorou a sair do local, evitando conbonto com a do S&o Paulo. Calculou-se no Estádio que cerca de 6 mil pessoas torceram pelo
Grêmio. Mais de 20 ônibus chegaram entre sábado e domingo a Sáo Paulo, procedentes de várias
cidade do Rio Grande do Sul. Vários vôos charter
foram contratados por torcedores do Grêmio.
' ••"O técnico Carlos Alberto Silva, do São Paulo,
de Serginho, que agrecóndenou o procedimento
dita Leão, e disse: "Desespero não leva a nada."
Wilson Tadei, que foi jogador do São Paulo,
onde começou nos juvenis, disse que a vitória
sobre o seu ex-time "tinha um sabor diferente, um
sabor de vitória, mesmo".

Neutro
José Inácio Werneck
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Leao
Leão provou que 6é o melhor do Brasil. Terminou sendo atingido pelo chute de Serginho
ATUAÇÕESSerginho,

valentia

Isidoro,
e muito
—
t
EÀO Facilitado pela
I
segura vigilância deferiU alva do Grêmio, teve
pouco trabalho do do
jogo. Quando foi obrigado a
Intervir ao lance, porém, mostrou categoria e boa colocaçáo. Na reposição de bola foi
perfeito, devolvendo-a sempre
para o companheiro melhor
colocado e segurando o jogo
para tirar proveito da vantagem que tinha o Grêmio.
Paulo Isidoro — Reapareceu
no Mnv razoavelmente. A tareta de marrar Zé Sérgio fez com
que nào descuidasse um momento sequer. Por isso, pouco
foi à frente, embora a jogada
do gol de Baltamr nascesse de
um centro seu para Renato Sô.
Newmar — Quase nào apareceu no jogo, pois teve o trabalho facilitado pelo forte blo
quelo defensivo Imposto pelos
homens de melo-campo. Contudo, foi quem rebateu a maioria das bolas altas alçadas sobre sua área.
De León—O melhor da defesa.
Indicado para sair no primeiro
combate, nào perdeu nenhuma, marcando Serglnho com
lealdade e categoria.
Casemiro — Alternou boas e
más jogadas. No duelo com
Paulo César, perdeu mais do
que ganhou em virtude de o
extrema do Sáo Paulo ter
atuado multo bem. Entretanto, compôs com os companhelros uma defesa bastante segura.
China — Cumpriu à risca a
determinação tática do treinador Ênio Andrade. Por isso,
participou pouco do jogo. Em
compensação, Renato pouco
pôde fazer quanto ao apoio ao
ataque, pois acompanhou
l sempre o adversário.

futebol
Paulo Isidoro — Recuado de
inicio, apareceu quase sempre
no auxilio & cobertura da lateral direita. A partir da metade
do primeiro tempo, contudo,
transformou-se no destaque
da partida, levando o time á
frente nos contra-ataques e
voltando para o bloqueio sempre que o time era atacado.
Excelente partida.
Vilson Tadei — Ém nível ápenas Inferior ao de Paulo Isidoro. Enquanto o companheiro
cuidava da cobertura pela dlreita, se incumbiu da proteção
ã esquerda. Cansou no final e
foi substituído por Jurandir,
que nào teve tempo de aparecer.
Tarclso — Criou jogadas de
perigo, sobretudo quando foi
lançado em velocidade, mas
foi sacrificado pelo esquema
de Jogo do Grêmio e não participou constantemente da partida.
Baltazar — Isolado entre os.
zagueiros do São Paulo, pouco
produziu de útil. Foi outro que
se prejudicou em favor do piano tático da equipe, especialmente porque o Grêmio nào
utilizou as jogadas de centros
das extremas. Perdeu um gol
certo no primeiro tempo, mas
se redimiu inteiramente ao
marcar o gol da vitória no segundo com um belo chute no
ângulo esquerdo de Valdir
Peres.
Odair — Ê bastante hábil e
rápido com a bola nos pés.
Dele partiu a melhor jogada
ofensiva do Grêmio, ainda no
primeiro tempo. Nesta jogada
foi atingido e voltou para o
segundo sentindo a pancada,
cedendo o lugar para Renato
Sã, que se movimentou com
Inteligência e iniciou a reação
que levou o Grêmio a dominar
e ganhar a partida.

e pouco
¦w T ALDIR Peres—Estava
\J adiantado no gol de
V Baltazar, mas nào pode
ser responsabilizado diretamente pela perda do titulo.
Fez alguma» defesas que livraram o Sáo Paulo de vergonha
ninHn mninr
Getálio — Gordo, mostrando
forma abaixo da Ideal, limitouse a cruzar da Intermediária,
sem a menor criatividade. Na
marcação sobre Odair foi um
verdadeiro fracasso. Sua convocação continua sendo inexplicáveL
Oscar — Até que foi razoável,
não levando dribles como o
lençol que levou de Baltazar
no último jogo, em Porto Alegre. No combate direto esteve
bem e na cobertura a Ge túlio
também teve bom aproveitamento.
Dario Pereira — O melhor da
zaga, tanto no alto como por
baixo. Ainda teve mérito de
procurar levar o time à frente
com seu estilo de jogo Uno,
merecendo restrições pela deslealdade em alguns lances.
Marinho — Manteve seu padrào de atuações nesta fese
final da Taça de Ouro, atacando nos momentos certos e recuando quando sentia que seu
time sofria riscos de contraataques. Nào tratou seu chute
forte porque não havia espaços e está voltando a ser o
Marinho dos velhos tempos de
Seleçáo Brasileira.
Hélvio—O Sáo Paulo precisava atacar, mas em suas arrancadas sempre abriu espaços na
defesa. Seus chutes foram rldlculos e pouco fez de útil
Éverton — Herói no último
- domingo, quando fez dois gols
na virada sobre o Botafogo,
substituído ontem após apre-

•covardia
futebol
sentar apenas duas entradas
violentas e uma advertência
com ameaça de expulsão.
Assis entrou em seu lugar e
ficou dando cabeçadas nos adversários e em Serginho.
Renato — O melhor do 8ào
Paulo, organizou jogadas de
ataque perigosas. Com seus
dribles e deslocamentos, mostrou que está voltando à forma
e, embora tivesse perdido o gol
mais fácil do mundo, já no
final do jogo, foi um dos poucos a Jogar verdadeiramente
fütebol.
Paulo César—Bem marcado e
às vezes caçado com violência,
nào rendeu o que costuma.
Perdeu-se ao notar que seu time estava derrotado por nào
encontrar espaços para penetrações nem lançamentos em
velocidade.
Serglnho — Um verdadeiro
bonde. Pesado, lento e confuso, dando Impressão de nào
saber o que fazer com suas
longas peruais, destacou-se
apenas pelo chute que deu covardemente no goleiro Leão,
deitado e indefeso. Foi expulso
com total Justiça e ainda de
sobra levou uma grande lição
de José Roberto Wright diante
do Brasil inteiro que assistiu à
sua inútil e mais uma prova de
desequilíbrio emocionai O
técnico Telê Santana, que admira tanto o futebol arte, alnda deve uma explicação por
sua convocação.
Zé Sérgio — Foi abaixo da
critica Embora estivesse marcado por dois ou três adversários, pouco fez de útil coletivamente. Seus dribles parecem
esquecidos e apenas na velocldade ainda lembra o perigoso
ponta-esquerda que antes era
titular absoluto da Seleçáo.

A
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Enio,

São Paulo—Para o técnico Ênio
Andrade, foi a vitória da aplicação
e da garra. Um dos primeiros a
chegar ao vestiário, inicialmente
ficou andando de um lado para
outro, tenso, procurando conter a
emoção. Mas, aos poucos, concordou em analisar o comportamento
de sua equipe, cuja missão, para
muitos considerada quase impossível, foi até certo ponto cumprida
com tranqüilidade:
O Grêmio teve aplicação e
soube esperar os momentos necessários para atacar, agredir o adversârio. No segundo tempo, o time
cresceu de produção, quando sentiu que o São Paulo estava indedso, nervoso. Quando fizemos o gol,
então, sabia que a vitória estava
definida, tudo era questão de manter a calma. E assim o fizemos.
O técnico explicou que pediu a
Paulo Isidoro que procurasse dificultor a marcação sobre ele, não
permanecendo fixo muito tempo
numa determinada faixa do campo. Essa tática deu certo, porque
Tarciso, um jogador veloz, passou
a encontrar mais espaços para penetrar e acabou retendo Marinho e
Dario Pereira no campo do São
Paulo:
Não é fácil marcar Isidoro e
ele tinha determinação para se mexer o máximo possível. Em Porto
Alegre, depois de perdermos um
pênalti e sofrermos o primeiro gol,
viramos o jogo e chegamos aqui
com moral, mas também com humildade, pois ela é importante em
qualquer equipe. O Grêmio não tem
jogadores excepcionais, mas conta
com elementos que sabem jogar em
conjunto.
Muito cumprimentado—nãofaltaram os tapinhas nós costas —
Ênio Andrade disse que ainda não
sabe se estará dirigindo o Grêmio
quando este estiver participando
da Taça Libertadores, no próximo
ano. Por isso, evitou falar em reforços, em fazer uma análise mais
profunda sobre o futuro da equipe:

a

vitória

Eu posso até não estar mais
no Grêmio quando chegar o momento da Taça Libertadores. Tudo
vai depender de entendimentos.
Afinal, falta ainda muito tempo para o torneio.
O Palmeiras fala em contratálo. Os dirigentes daquele clube já
mantiveram contato com você sobre esse assunto?
Não. Não fui procurado por
nenhum clube. Esse é meu terceiro
titulo nacional, já que ganhei dois
dirigindo o Internacional de Porto

da

garra
— A vitória foi suada, enfrentamos o São Paulo em seu campo,
diante da sua torcida. No futebol,
porém, tudo pode acontecer e isso
eu disse aos jogadores antes do
inicio da partida e no intervalo.
Afinal, precisávamos de um empate
e poderíamos até perder por diferença de um gol, porque haveria
outra partida.
Ênio Andrade, ao deixar o vestiário, se dizia um técnico certo do
SAo Poulo/bak» raltaM
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Alegre. Minha preocupação, agora,
é curtir o titulo. Estoinemocionado,
vocês me desculpem por falar
pouco.
A campanha do Grêmio, segundo seu treinador, esteve num nível
bom. Ele lembra que, no início da
Taça de Ouro, o time passou por
uma fase de transição, perdeu aigumas partidas, mas acabou se recuperando e, já nas semifinais,
mostrou que não seria batido fácilmente Mas, derrotar o São Paulo,
para ele, foi uma missão árdua:

kbB

dever cumprindo, mas, assim se
expressando, não queria dizer que
estava disposto a deixar o Grêmio:
— Sou um profissional. Se outros
clubes grandes pensam em mim,
ótimo. Mas, neste momento, sou técnico do Grêmio, campeão brasileiro. Toda essa equipe merece esse
titulo, porque ele foi duramente
conquistado. Suamos muito. Mas a
missão, no que se refere à Taça de
Ouro, terminou hoje. Vem agora a
Libertadores, mas, repito, não sei
se até lá estarei dirigindo a equipe.

Grêmio,
f 71TÓRIA muito justa do
1/ observada embora na tela periclitante de meu aparelho de teley
visão. Mas mesmo sem maior nitidez deu para concluir pela justiça do
marcador e justiça do título nas mãos
de um time que soube manter aquele
equilíbrio tão necessário e tão difícil de
obter: jogar recuado mas sempre atento
à vitória pelos contra-ataques.
Neste ponto, foi bem diferente o Grémio do Botàfogo que ftssistimos domingo passado e que não soube preservar
urna vantagem de três gols (sim, três,
pois o São Paulo precisava de três gols
para classificar-se) obtida ainda no pri¦ metro tempo. Ao contrário do Grêmio, o
Botafogonão acreditou em suas próprias forças e todos sentiram no Morumbi que o Botafogo estava desclassificado
no momento em que Éverton marcou o
gol de empate, faltando 24 minutos para
o fim dá partida.
Não me lembro, no momento, do
minuto exato em que Baltazar fez o gol
do Grêmio, mas ontem não houve sensação de urna possível reação. Ao São
Paulo, sentia-se, faltavam forças para
reagir diante de um adversário que revelava admirável compostura sob pressão, recusando-se a simplesmente apelar para chutões sem direção.
O desespero era do São Paulo que,
no segundo tempo, usou da anacrônica
tática do chuveirinho, alçando bolas
seguidas sobre a área para que Assis ou
Serginho a disputassem na cabeça.
Uma tática que esqueceu por. completo
os extremas Paulo César e Zé Sérgio,
afunilando os ataques do São Paulo e
facilitando a filtragem organizada por
Vüson Tadei e China no meio-do-campo.
Não sou fã particular de Vüson Tadei, mas ele foi um jogador muito importante ontem, principalmente quando
chegou mais à frente no segundo tempo,
dando a clara, a inequívoca mensagem
de que o Grêmio não se contentava em
ser campeão com o empate e procurava
a vitória.
Foi mesmo curioso que, quando esperava-se que o São Paulo fosse o dominador completo do segundo tempo (ele
precisava da vitória), o Grêmio tenha-se
apresentado melhor. Procurava-se um
Zé Sérgio e via-se um Odair, arisco,
veloz, corajoso. Perguntava-se onde estava o Paulo César e quem aparecia em
escapadas incisivas era o Tarciso — o
mesmo, o velho, o desacreditado Tarciso.
Como desacreditado foi todo o time
do Grêmio pela maioria dos observadores, dos repórteres, dos cronistas do
pais. Mas quinta-feira e sobretudo ontem o time gaúcho se mostrou dotado de
autoconfiança aliada a um grande espírito de competição. Quando ninguém
acreditava nele o Grêmio — que de fato,
jogador por jogador, é inferior ao São
Paulo — acreditou e foi para campo
convencido de que ninguém pode ser
campeão de véspera.
¦

¦

¦

PENAS no primeiro tempo o São
Paulo foi melhor ontem à tarde,
embora o Grêmio sempre se
mostrasse perigoso nos contraataques com Tarciso e Odair. Se o São
Paulo teve uma grande oportunidade,
com Éverton, o Grêmio teve uma melhor com Odair, sozinho diante de Waldir Peres. E eu, que não costumo elogiar
Waldir Peres, sou obrigado a dizer: foi
excelente o reflexo do goleiro paulista,
defendendo com o pé o chute que Odair
procurava colocar em seu canto direito.
Ganhou o time que foi melhor no
momento de decisão — e decisão, competição são atributos indispensáveis para a campanha na Taça Libertadores da
América. O Grêmio mostrou ao Botafogo que o time considerado inferior pode
e deve acreditar em si mesmo.
Ganhou o melhor time na hora decisiva e fez-se justiça no futebol —¦ a justiça que a CBF infelizmente não teve
coragem de fazer—punindo-se a equipe
que já deveria ter sido punida, eliminada do Campeonato, pelo comportamento de sua direção na partida de domingo
passado.
Reflito em tempo: o São Paulo não
poderia ter sido eliminado, pois a este
respeito é omisso o regulamento do
Campeonato Brasileiro (omisso quando
não deveria ser). Mas poderia — e deveria — ter sido punido com a inversão do
mando de jogo, pois tal pena está pre vista no artigo 64 do regulamento. Esquivar-se com a desculpa de que a questão
estava subjudice foi lamentável. O que
estava sub judice era o resultado do
jogo, mediante recurso apresentado pelo Botafogo (recurso, por sinal, desprovido de fundamento à luz do omisso regulamento). A inversão de campo era uma
medida que se impunha, pois que meramente administrativa e amplamente
fundamentada em tudo o que de lamentável se passou naquele domingo.
Ganhou o Grêmio, com justiça. É
entregar-lhe a taça e alegrar-se pelo futebol.
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Grêmio,

Chamem
y^\ Grêmio calou a torÊ
È cida do São Paulo.
\_J Desde o segundo
tempo foi um siléncio no Morumbi. Silêncio
nos fogueteiros e silêncio na
torcida. O Grêmio jogou
com personalidade e ficou
com o título. Titulo de quê?
Copa, Taça, Campeonato,
não sei. De qualquer forma,
os gaúchos mostraram-que
também se ganha jogo no
Morumbi. E jogando para a
frente.
Quando o Baltazar fez o
gol, pensei: agora o Grêmio
vai jogar todo lá atrás e
resistir ao São Paulo. Orne
na área, chute para todos os
lados, vai ser aquele negócio de domingo passado do
Botafogo. Mas me enganei.
A personalidade que o Botafogo não teve o Grêmio mostrou. O Botafogo ganhou
dois gols de presente no primeiro tempo e entregou a
rapadura no segundo.
Mas o Grêmio, não. Foi
perigoso todo o jogo. Leão,
magnífico, alguém precisa
explicar por que. não é convocado. Não sei se foi o caso
com o Vasco, corri a C3F,
com o Telê, mas ele tem que
estar entre os 18. Paulo Roberto bem, Newmar e De
Léon muito bons e Casemiro
excelente, não foi muito, ficou mais atrás e marcando
o Paulo César, um ponta infernal.
O Paulo Isidoro o melhor
do Grêmio, Tadei muito,
muito bom, acalmando o time e ditando o ritmo do jogo. O Tarciso lá na frente é
um perigo sempre. É ponta
nato e hereditário. É recordista em velocidade se formos tirar a prova. O Baltazar está sempre olhando para o gol e na hora do chute
estava olhando bem. Acertou um muito bom. O Renato
Sá, que beleza, um jogador
que entra para ganhar. Dá
ímpeto ao time.
E a arbitragem muito
boa. Não dá para discutir
com os três. Ninguém ali
marca com um dedo para a
frente e o polegar para trás,
que é para apontar para

campeão

o

leão

trás se alguém pressionar.
Arbitragem firme, sem qualquer sombra de dúvida. Tudo correu certinho, as providências tomadas deviam ter
sido tomadas no último domingo. Paciência.
Como já disse antes, foi
questão. de personalidade.
Quando deram a saída no
segundo tempo, bola para o
Tadei, pensei: bom, lá vai
pro Leão. Lembrei do Botafogo. Era bola do Mendonça
para alguém no meio de
campo, depois para o Rocha, deste para o Zé Eduardo e finalmente para o Paulo Sérgio, que dava aqueles
quiques com a bola no chão
e levava uma hora para
chutar para o ataque.
Com Tadei foi diferente.
Pegou a bola, lançou aiguém, foi uma correria e
quase bom ataque do Grêmio, do Tarciso, não me lembro bem. Mas o bom mesmo
foi o silêncio das fogueteiros
e da torcida. O placar ficou
sem eco e passaram a anunciar publicidade. Aliás, chamo a atenção do Laudo Natel e de seus banqueiros para o que estão gastando de
dinheiro emfoguetórios inúteis.
Pelas estimativas, já estava em 30 milhões. É o caso
de se chamar o leão, não o
Emerson Leão, mas o leão
da propaganda do Governo.
Para ver como se gasta dinheiro inutilmente. E quando falo em leão não me refiro aos leões que agrediram
aquele juiz, como é o nome
dele? Zanoto? É o leão do
imposto.
E o São Paulo? O Valdir
não teve culpa. O Oscar não
sei como ainda é convocado,
está mal. No gol, quem pulou com Renato Sá foi Oscar. No meio, Hélvio só dá
pontapé, Renato vai bem e
depois cai e só vem bem o
Marinho. O Serginho é o malandro. Só quer saber de empurrar. É o malandro, deixa
comigo que eu empurro. Deu
nisso aí. Grêmio campeão
da Taça, Campeonato,
Copa...
João

Saldanha

com

São Paulo — Um desempenho
corajoso e técnico em toda a partida deu ao Grêmio Portoalegrense o
primeiro Campeonato Nacional de
sua história, ao denotar por 1 a 0 o
São Paulo, ontem à tarde, no Estádlo do MorumbL O clube gaúcho
necessitava apenas do empate mas
confirmou a vitória de 2 a 1, obtida
na última quinta-feira, em Porto
Alegre.
Neste jogo, o Grêmio fez um primeiro tempo cauteloso mas no segundo soube virar o marcador adverso para alcançar o triunfo. Ontem, reproduziu quase por completo a atuação anterior, com a vantagem de que lhe bastava o empate e
não terminou perdendo a fase iniciai Assim, quando todos esperavam que o São Paulo partisse com
decisão para definir a partida no
segundo tempo, foi justamente ai
que o Grêmio apareceu melhor e
alcançou a vitória, no próprio campo db adversário.
Cautela e firmeza
Os jogadores do Grêmio, como
era lógico, sabiam que o São Paulo
tentaria o ataque em
desde
os instantes iniciais. Dai, armaram
um rígido esquema defensivo, bloqueando por completo o miolo da
área com ó recuo ostensivo de Vilson Tadei e Paulo Isidoro, que
atuavam à frentedos zagueiros, enquanto os extremas Tarciso e Odalr
também se retratam, com uma ftinção especifica: auxiliar a marcação
sobre os extremas Paulo César e Zé
Sérgio, responsáveis pela velocidade ofensiva da equipe paulista.
Em conseqüência, Paulo César
recebia marcação direta de Casemlro, com Odalr e De Leon na sobra,
enquanto Zé Sérgio raramente conseguia ir até a linha-de-fündo, pois
era obstruído por Paulo Roberto
(por vezes de forma violenta), com
Tarciso e Newmar na sobra. Também o perigoso Serginho mal podia
se locomover dentro da área, sempre vigiado por dois ou três zagueiros.
A par disto, a retaguarda do
Grêmio retardava, tanto quanto
possível a cobrança de feitas ou a
reposição de bola em jogo, sendo
que neste particular Leão utilizava
toda a experiência de jogador acostumado a grandes decisões.
Mas o Grêmio não era apenas
cautela. Seus jogadores marcavam
com firmeza e sabiam igualmente ir
à frente em contra-ataques perigosos, à base de lançamentos longos
de Vilson Tadei e Paulo Isidoro,
para Tarciso e Baltasar, de preferência, ou ainda para o rápido
Odalr. Paulo Isidoro, embora multo
recuado, realizava uma atuação
primorosa,'cobrindo a cabeça da
zaga ou se deslocando para as laterais do campo.
A maneira fechada de atuar do
Grêmio facilitava o avanço do
meio-campo contrário, fazendo
com que aparecesse o trabalho de
Everton e Renato, principalmente
este. Entretanto, o domínio do São
Paulo se pronunciava de forma positiva só até a intermediária do
Grêmio. Aí, quase sempre, morriam
suas avançadas. Como o Grêmio
não se preocupava basicamente em
atacar, em quase todo o primeiro
tempo o jogo transcorreu sem que
os goleiros fossem acionados para
valer.

luta

SÃO PAULO 0 X 1 GRÊMIO —
Local: Estádio do Morumbi.
Renda: Cr$ 33 milhões 819 mil
400. (Recorde do Campeonato
Nacional e brasileiro). Público:
95 mil 106. Juiz: José Roberto
Wright. Cartões Amarelos:
Everton e Paulo César. Cartão
Vermelho: Serginho. Grêmio:
leão; Paulo Roberto, Newmar,
De Leon e Casemiro; China,
Paulo Isidoro e Vilson Tadei
(Jurandir); Tarciso, Baltasar e
Odair (Renato Sá). São Paulo:
Valdir Peres; Getúlio, Oscar,
Dario Pereira e Marinho; Élvio,
Renato e Everton (Assis); Paulo
César, Serginho e Zé Sérgio.
Gol: no segundo tempo, Baltasar (19 minutos).
A primeira situação real de gol
surgiu somente aos 23 minutos,
quando Serginho, da marca do pênalti, tocou de pé esquerdo, passando a bola rente à trave direita.
Pouco depois, Paulo César cruzou
sobre a área e Renato cabeceou
com grande perigo, próximo á trave
direita. O São Paulo continuava
com maior ação ofensiva e veloz,
mas seus jogadores se perdiam no
preciosismo de dribles excessivos.
O primeiro tempo parecia se encaminhar para um final sem modiflcações expressivas na forma de
atuar das equipes. Contudo, uma
jogada individual de Tarciso, aos 33
minutos, levou o Grêmio a demonstrar que podia vencer a partida: o
extrema penetrou pelo melo, sofreu
feita de Oscar, mas o juiz deixou
seguir o lance, em vez de marcar a
infração na entrada da área. A bola
sobrou para Baltasar que finalizou
maL Quase em seguida, Paulo Roberto obrigou Valdir Peres a uma
defesa importante—a primeira dos
goleiros em todo o período inicial—
ao cobrar multo bem uma falta, de
fora da área.
O São Paulo sentiu necessidade
de revidar, pois começava a ceder
terreno. Então, Everton perdeu a
melhor oportunidade de gol, até
aquele instante, porque penetrou
livre na área mas deixou Leão espalmar o chute. Coube ao Grêmio
dar cores vivas ao final do primeiro
tempo, numa falha em seqüência
de Getúlio e Oscar, permitindo a
Odair penetrar, livre e chutar da
entrada da área Valdir Peres salvou com o pé e a bola voltou a
Odair, que caiu prensado por Oscar. Os torcedores do Grêmio queriam pênalti (existente), mas José
Roberto Wright mandou o lance
seguir e Valdir Peres tomou a salvar, desta vez um chute de Baltasar.
Agressividade decisiva
Quem esperava assistir a um segundo tempo com o Grêmio mais
cauteloso do que na fase inicial, na
tentativa de assegurar a igualdade
que já lhe bastava, ficou surpreso
ao vê-lo recomeçar a . partida com
redobrada coragem e determinação. Além disto, surpreedentemente, exibia maior agressividade do
que o São Paulo. Apenas, os seus
ataques terminavam sempre com
bolas altas lançadas sobre a área e

e

^JH
^USs

.v. ^s.

i

reservas
¦¦I,
."¦

coragem

afastadas com facilidade pela zaga
contrária.
Aos nove minutos, Leão lnterceptou com categoria um centro de
Renato, que por certo encontraria
Serginho em condições de marcar.
Mas no cõmputo geral, o Grêmio
permanecia com maior consciência
coletiva e já agora Vilson Tadei e
Paulo Isidoro se arriscavam a subir
até a intermediária do São Paulo,
para distribuir jogo. A situação melhorou ainda mais com a entrada de
Renato Sá, aos 17 minutos, em lugar de Odalr, que não tinha condições físicas para prosseguir, embora viesse atuando com desenvoltura.
A exemplo da partida anterior,
Renato Sã aumentou a mobiliadade do melo-campo e respondeu diretamente pelo gol do Grêmio, marcado dois minutos após a sua entrada. O lance nasceu de um lançamento longo de Paulo Roberto para
dentro da área Renato Sá subiu
mais que Getúlio, cabeceou para
trás e a bola chegou a Baltasar, que
penetrava pelo meio, sem marcação. O centroavante amorteceu a
bola no peito e nem a deixou tocar
ó solo. Chutou de sem-pulo no canto esquerdo de Valdir Perez, que
sequer esboçou um gesto de defesa.
Daí em diante, o jogo se transformou numa constante, entre a marcação cada vez mais segura e tranqülla dos jogadores do Grêmio e os
avanços seguidos e cada vez mais
nervosos do São Paulo. Ainda assim, Vilson Tadei, Renato Sáe Paulo Isidoro não deixavam de provocar avançadas que preocupavam
não só os jogadores como a própria
torcida adversária, que entrava em
pânico com o passar do tempo.
O ataque do São Paulo insistia
na tentativa de alcançar o empate,
resultado pelo menos honroso para
quem demonstrava não poder conquistar o titulo no próprio campo.
Mas os atacantes locais não sabiam
superar a rígida marcação e se perdiam em lances na entrada ida área,
enquanto Leão quase só recebia
bolas atrasadas pela zaga. Nesta
altura, restando menos de 10 mlnutos para o final, o goleiro voltou a
controlar sua equipe, custando a
repôr a bola em jogo e orientando
os companheiros de defesa.
O empate ainda poderia ter sido
alcançado pelo São Paulo, a três
minutos do final, num lance em que
Serginho driblou Leão e passou para Assis. Com o gol desguarnecido,
Assis chutou mas a bola bateu em
Paulo Roberto e sobrou para Zé
Sérgio, que tomou a completar para o goL Desta vez quem surgiu foi
De Leon, salvando para córner.
Era a última chance de empate
para o São Paulo. E o desespero de
sua equipe pela derrota ficou refletido na atitude covarde de Serginho, pouco depois: ele entrou de
forma violenta sobre Leão—que já
estava com a bola dominada—e foi
expulso por José Roberto Wright.
Leão permanecia caldo e Serginho,
ao constatar que o juiz o expulsara,
encaminhou-se para o goleiro —
como quem pretendia desculpar-se
— e lhe deu um chute no rosto.

Um

troféu

*

em discussão
Apesar da festa do time •
e da torcida do Grêmio,
a Taça de Ouro, ,
conquistada ontem, não
foi entregue ao capitão
da equipe gaúcha após
o jogo porque o
Tribunal Especial da
CBF decidiu, na última
terça-feira, que as duas
partidas decisivas do >
Campeonato Brasileiro
não tivessem seus
resultados
homologados.
A pedido do Botafogo,
que pretende impugnar
o seu jogo contra o São
Paulo, realizado no
domingo passado, o
Tribunal Especial
julgou e decidiu que o
campeão da Taça de
Ouro não tivesse seu
título homologado
enquanto o Superior .
Tribunal de Justiça
Desportiva não julgasse
o recurso em que o
clube carioca pede a i
impugnação da partida
de domingo passado. 1
O caso deve ser julgado
na próxima
quinta-feira, embora
Antônio Qutntela, ,
advogado do Botafogo,
venha tentando todos
os esforços no sentido
de incluir na pauta do
julgamento de amanhã ¦
todo o caso que há
algum tempo vem
criando toda a
polêmica em torno da
Taça de Ouro. O
Botafogo, no entanto, s .
não deve ter sucesso
nas suas tentativas,
pois o caso é
complicado e tem
contornos legais
bastante confusos.
Além do mais, no caso
de anulação da
partida, o Grêmio seria
o principal prejudicado,
porque teria que jogar
de novo duas vezes
para provar outra vez
ser o melhor time do
Brasil. E para agravar:
a Seleção Brasileira, já
em atividade para
amistosos na Europa,
viajará dia 7,
esvaziando qualquer
competição que venha
a ser realizada. Tudo ¦
isso sem contar com o
fato de que os
principais jogadores de
São Paulo, além do
Botafogo e do Grêmio,
estarem à serviço da
CBF.
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A fazenda de Leatherslade, o quartel-general de Biggs e seus companheiros. À direita, o exato ponto onde ocorreu o assalto ao trem
postal

UM

LADRÃO

SEM

SORTE,

H<
HOJE

APOSENTADO

UA história já foi contada de diversas
maneiras, nos tribunais britânicos, num
fllme, num especial de televisão, em cente•<: •' «¦'
m
M nas de reportagens e em pelo menos três
E livros que se tomaram best sellers na Inmmmm3ÊÊMÊBãÊãÊB
glaterral e em outros paises. Agora chegou a vez do
glaterra
- i ~ Sb
próprio Ronald Biggs falar de Ronald Biggs, um dos
poucos participantes do célebre assalto ao trem posBErnmmmmmmmm
L t i t:, t L; J-i. LJ
tal inglês, em 7 de agosto de 1963, que não vive hoje
-'^sm!HS!^^S
piehbt
mmmmmmmm
muros
trás
altos
e
frios
da
dos
por
SI 111
penitenciária de
^Smj
«mmwmm.m mmm
^
Wandsworth.
Ronnie Biggs—His Own Story é o titulo do livro
~i
que a editora londrina Sphere Books acaba de lançar
i". 1^,1^ f
mmmmmmmm
em toda a Grã-Bretanha. Nele, sem ocultar nada, nem
mesmo os detalhes que confirmam sua participação,
jj.
^
™i em muitos
não
nao apenas naquele assalto mas
multos outros,
outivs,
^
Biggs dá sua versão de uma história que, se já foi bem
contada em livro por escritores e jornalistas, como
Peta Fordham, Frank Williams e Piers Paul Read,
mmmmmwmmmmm
ainda não tivera a força que a primeira pessoa agora
^
lhe confere.
O livro, de 238 páginas, é dividido em três partes,
¦ % I^h
além de um prólogo, um epilogo e um pós-escrito. E
nele podem ser identificados vários Biggs, desde um
H¦
com veia poética, que se vale do prólogo para descreB wk- V
ver em versos suas agruras na prisão, até o carioca
decidido a gozar as delicias do sol de Copacabana até
oo'flmda
fim da vida, presente tanto
...
tan to no epílogo como no
no
^
pósescrito. Mas os Biggs mais interessantes
intereasantes — ou **"»<«
mala •
^erito.
fascinantes — são ós das três partes, sobretudo a
primeira.
Sua história é contada de forma linear, sem
O dinheiro roubado — mais de 2 milhões
ambições literárias. O que não tira do livro o sabor de
de libras — corresponde, em notas de 5,
um verdadeiro romance policial (só que um romance
a este volume. Muito do,
criminoso).
policial contado do ponto-de-vista
do total jamais foi
_
ponto-de-vistj? do criminoso).
Biggs, à& medida em que aaa^&o
ação avança,
avan^a, praticamente
praticaxnente Os
Os detetives Peter Jones e Jack Slipper
Slipper
recuperado
se define como um
urn ladrão
ladrfio vocacionai,
vocacional, que desde
desde cheeam
chegam a Londres
ixraares .após
.apos
aD6s uma fracassada
rracassaaa
criança,
crianQa, sem saber por que, cometia pequenos furtos
furtos cnegam
^>
tentativa de levar do Brasil
Brasu o famoso
famoso
resiste, mas ao saber do quanto poderá
ate a bicicleta
bicicleta tentativa
que iam dos doces na loja da esquina até
— 40
40
%
poderfi ganhar _
'A' "*;
de um vizinho, passando por lápis,
—
ldpis, cadernos,
cademos, livros,
livros,
fugitivo
mil
libras
muda
de idéia.
fugitivo
ideia. Era o assalto ao trem
trem
IBBffTfflnTT^^'4-'
toda sorte de quinquilharias
de
postal
quinquilharlas existentes nas lojas de
Glasgow—Londres Reynolds
postal que fazia a linha Glasgow—Londres.
L
departamentos de Londres. Até
Ate que um dia roubou
roubou
queria
"hp entenarranjow um sujejto
„
_ .
. - .
Pnt/»n.
queria que Biggs lhe arranjasse
sujeito que
dinheiro da bolsa da própria
uma — Ela era, definitivamente,
mae, segundo ele uma'
deflnitivamente, a garota que eu
desse de sinalização
sinalizagao de
eu
pr6pria mãe,
de trens, que soubesse como Tom Butler, chefe das investigações pela
mulher enérgica
en6rgica para quem a disciplina estava acima procurava.
procurava.
sem despertar suspeitas na tripulação.
parar um sem
Scotland Yard, foi capturar Charlie
de tudo. Tanto que, assim que percebeu ter o pequeMas não só pela beleza e pela inteligência. Biggs, Biggs lembrou-se do velho Peter (o sobrenome ele nao Wilson no Canadá, em 1968. Também ele
no Ronnie crescido demais para levar pniWwHng ela na época, trabalhava como carpinteiro, entre um revela, porque Peter, na verdade, jamais foi descoberhavia fugido
saiu para comprar uma ben^tla, voltou e disse para o golpe e outro. Ele explica:
to pela polícia). E assim tudo começou.
filho:
Parte
do
meu
interesse
Houve resistência, por parte dos outros integranpor Charmian estava
Isto é para quando você sair da Unha
fato de ela trabalhar numa firma de metais precio- tes do bando, à adesão de Biggs. Todos — como ele seu livro, não se defende de nada. Repete, apenas,
Sair da linha foi tudo o que Biggs fez pela vida no
que
próprio —o achavam um sujeito sem sorte, cujos Boal foi condenado inocente:
afora. Os pequenos delitos continuaram por toda a sos, a Johnson Matthey.
anteriores,
tinham
sem exceção,
fracassado.
Â pedido de Biggs, Charmian rouba sua firma, golpes
Foi um dos
infância e adolescência. Um dia roubou o anel de
a ser preso e parece que,
com azar ou sem ele, a opinião de Bruce Rey- naquele momento, primeiros
casamento da cunhada, Winifred, casada com um não mais que 200 libras. E a partir de então eles serão Mas,
a polícia tinha muita pressa de
nolds
prevaleceu.
dois
em
vez
Ou
de
mais
de
dois,
um
chegar aos culpados.
já que Biggs tem
irmão do qual Ronald não gostava muito. Vendeu a
vários sócios, entre eles Mike Haynes, com quem se
Biggs conta com detalhes todo o plano e toda a
um amigo por 20 libras.
não participaram da ação,
Quatro homens,
Provavelmente o roubei metade por vingança, reencontrará muitos anos depois, na Austrália Nos ação do assalto. Cita os nomes dos participantes, mas se envolveram que
como informantes, cúmplices,
htm
Charmian
atua
todos
menos
espécie
como
três,
próximos golpes,
metade por desonestidade.
que a exemplo de Peter a Scotland intermediários, também foram presos. O julgamento
Logo os pequenos delitos foram substituídos de olheira, vigiando a policia enquanto o namorado e Yard nunca identificou A certa altura do livro, acom- chegou ao fim. Todos condenados, recebendo'penas
e panhando a transcrição do julgamento, toma a acusa- que variavam de três (para um dos intermediários) a
pelos grandes Em 1947, alistou-se como voluntário seus amigos agiam Em 1958, nova prisão. Charmian
na Real Força Aérea (RAF). Tinha, então, 17 anos. Mike são condenados a dois anos de prisão, ttm-« çáo do promotor e vai-lhe acrescentando detalhes, 30 anos de prisão. Biggs e cinco outros receberam
Um de seus roubos foi descoberto, expulsaram-no da ganham liberdade condicional, enquanto Biggs tem nomes, quem fez o quê. Fala da véspera do golpe, da essa sentença máxima, que ele ainda hoje considera
fazenda que compraram em Leatherlade, próximo da excessiva, a mesma que na Inglaterra
corporação, meteu-se em novas confusões. Preso vá- de passar um ano numa cela de Norwich.
geralmente é
rias vezes, cumpriu penas como menor em WormLibertado em dezembro de 1959, casa-se com cidadezinha de BilL Conta como tudo se passou, a dada para crimes de morte.
fuga,
o
dinheiro
wood, Lewes, Borstal e Dartmoor. Nesses lugares, Charmian dois meses depois. Em julho de 1960, nasce
que deram para um desconhecido
Eles consideraram o dinheiro mais importante
— e o primeiro filho, Nicky. Em março de 63, Chris, que limpar toda a fazenda, queimar suas roupas e apagar
conhece ladrões mais espertos—já
a
vida.
' aprende muito com eles. Alguns ele profissionais
viria a reencon- seria o seu favorito. Biggs, então, trabalha como suas impressões digitais, o que, afinal, não foi feito e que
Biggs estranha, ainda, que os que foram presos
trar mais tarde, por ocasião do roubo do trem Liber- carpinteiro, está limpo, nada mais quer com os anti- acabou contribuindo para que o bando fosse quase
tado, volta às ruas e a novos furtos.
gos amigos. Mas, com mulher e dois filhos, mais um todo preso. Fala, também, da parte que lhe coube das mais tarde, em fins dos anos 60, tivessem penas tão
Mas que espécie de ladrão era Biggs então? negócio pouco lucrativo, não sabe como poderá reali- 120 sacolas roubadas do vagão 30204 do trem postal: mais baixas, inclusive Reynolds, o cabeça do plano,
Segundo seus próprios relatos, era um vigarista de zar um de seus sonhos: comprar a casa onde mora. O 148 mil libras em vez das 40 mil prometidas. Nunca se que ficou com apenas 25 anos. Mas, desde o dia em
quinta categoria, arriscando-se por bugingangas. E proprietário exige um sinal de 400 libras, que Biggs soube ao certo quanto foi roubado, mas calcula-se que entrou na Penitenciária de Wandsworth para
muito azarado. Seus problemas com a policia multi- não tem E ai que ele procura um velho companheiro que as 120 sacolas contivessem mais de 2 milhões de cumprir sua pena, Biggs estava certo de uma coisa:
plicaram-se, mas nenhuma de suas idas à Corte de de prisão, Bruce Reynolds, e lhe pede emprestado. libras. Tanto dinheiro que — narra Biggs — os assai- fiaria tudo para fugir.
Justiça custou-lhe pena maior do que seis meses. Até Reynolds diz que investiu tudo que tinha num novo tantes dançavam, .cantavam e pulavam de alegria
O que de fato aconteceu ria manhã de 8 de julho
trabalho e convida Biggs a participar. Ele de inicio enquanto o contavam
que, em 1956, conhece Charmian PowelL
de 1965. Ajudado por um amigo, Eric Flower, que
Biggs diz que jamais poderá esquecer a emoção cumpria
por assalto a mão armada, Biggs
de Charmian quando ele chegou em casa com a sua conseguiu pena
ultrapassar o alto muro que separava o
parte:
pátio de exercícios da rua e ganhou a liberdade.
— Todo o ambiente cheirava a dinheiro.
A
parte do livro, a mais interessante,
A RENASCENÇA^
Mas logo o que parecia ser um crime perfeito foi terminaprimeira
com
suas
para deixar o país.
Uma tradição em móveis de estilo
V, descoberto. Primeiro houve a prisão de Roger Cor- Gastou 10 mil libras manobras
na fuga e 40 mil para arranjar
drey, um dos integrantes do banco, que apareceu em
falso, sob o nome de Terence Furminger, e
Venha conhecer,
Boumemouth com 56 mil libras e um amigo, Bill passaporte
j
fazer
uma
operação
tradi^ao nesta mansão,
plástica. Fugiu com Flower para
Boal, também preso (Biggs garante que Boal nada
a maior
Paris, dali para Zurique, Tel Aviv e Bombaim, tudo
teve
a
ver
com
o
foi
engano,
condenagolpe,
preso por
variedade em móveis
do injustamente, morrendo na prisão, de um derrame isso na rota de Sidney, Austrália, seu destino, onde
cerebral, em 1971). Depois, descobriram as impres- chegou com apenas 700 libras no bolso. Charmian e as
personalizados e do
iSj^^Sfg
flT^^^jPl mais fino
sões digitais de Charlie Wilson, outro assaltante, crianças ficaram em Londres, remetendo-lhe dinheinuma mala cheia de dinheiro. Houve a batida na ro. Depois, se juntaram a ele.
acabamento.
As duas outras partes do livro, se bem que com
fazenda, cheia de impressões digitais. E muito provavelmente uma delação—"Quem terá sido o delator?" menos ação, também revelam aspectos curiosos da
é a grande pergunta que Biggs faz no livro — que vida e da personalidade de Biggs. A segunda focaliza
acabou permitindo à Scotland Yard identificar todos, seus quatro anos na Austrália, onde só descobriram
miil^^Eii
menos o velho Peter e os três cujo nome Biggs sua verdadeira identidade em 1970. Obrigado a ftigir
também não cita.
mais uma vez, chegou a pensar no Japão, na África do
BUM M ffliBfflpgi
l^pJ|a|H^
Um a um, os assaltantes foram sendo presos. Três Sul, numa volta à Europa, até que lhe caiu nas mãos
deles, Reynolds, Jimmy White e Buster Edwards, um folheto turístico com uma fotografia do Rio à
ainda continuariam em liberdade até 1968, o primei- noite, a praia de Botafogo, o Pão de Açúcar. Era o
Lua do Catete,.
Catete, 194-196 Esquina c/Corrêa
Dutra
>Bw4i
Kua
c/G
ro,
e 66, os seis outros, fugindo sempre, mudando de lugar ideal. Mike, que se reencontrara com ele em
¦£. * < f*'» «A* Qualitãts Mõbel «v0 I» C, CI
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^MmuJ I Meubles de Superieure Qpalité
Qpalite • Fine Fumiture
país para país. Wilson foi capturado no Canadá, os Sidney, concordou:
Cristo! Por que não pensamos nisso antes? Era
demais em vários pontos da Inglaterra. Biggs foi
preso em sua própria residência: com sua ficha, não lá que os criminosos nazistas costumavam se esfoi difícil a polícia chegar a ele a partir das impressões conder.
^€^"^9^TA^CAmW\\
Estes sao
digitais. Em fins de 1963, ele e a maior parte da turma
Assim, via Panamá e Caracas, com passagens
Si
CABELOS
W os pontas
pontes g&g&g®
estavam trancafiados na Prisão de Bedford e, logo ainda por muitas outras cidades sul-americanas,
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em seguida, na de Aylesbury.
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clusive do Brasil, chegou ao Rio. A terceira parte do
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Foi o mais demorado — e também o mais dispen- livro fala disso, do encontro com Raimunda, o novo
pelo'
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Automobilismo
i-íi.rfíA . '•
Cremos haver assistido, num domingo recente, ao grau máximo de
desrespeito aos telespectadores. Foi
quando a TV Globo, após comprar o
direito exclusivo de televisionamento
do Campeonato Mundial de Fórmula1 de 1981 (evitando assim o crescimento do conceito esportido obtido pela
TV Bandeirantes em 1980, graças exclusivamente à equipe altamente técnica e profissional e a Giu Ferreira),
deixou o público amante do automobilismo na saudade, mantendo-o preso à
TV somente para assistir a flashes da
corrida durante a programação
normal.
Cremos ser -desnecessária essa
amostra de onipotência, pois estamos
cansados de tanto desrespeito. Isso é o
máximo do ridículo. José Luiz Alves
Coelho — Rio de Janeiro.
Enxadrismo
Volto a fazer um convite que já fiz
há tempos através das Cartas: quem
gosta de xadrez e deseja praticá-lo na
praia, pode procurar-me diariamente,
das lOh em diante, na Praia de Copacabana, no trecho entre as Ruas Almirante Gonçalves e Sá Ferreira. Posso
ser identificado pela presença do tabuleiro de xadrez. João Eduardo Delduque — Rio de Janeiro.
Narrativa

desrespeitosa

Um dos mais recentes números de
uma revista semanal publicou uma
reportagem intitulada Um livro sensacional. A Glória e o Drama de Maria
Callas. Uma das fotos tem o seguinte
texto: "O inicio de um triângulo em
1959: Maria, seu marido Meneghini e
seu amante Onassis". E mais adiante,
outra foto com a legenda: "Maria CalIas troca brindes de felicidade eterna
com Aristóteles Onassis sob as vistas
de seu marido. Pouco depois ela o
trocaria pelo iate e a companhia do
milionário grego."
E a narrativa continua frisando várias vezes os amores adulterinos da
cantora, seu temperamentalismo e o
meu coleguismo. Quem portanto nunca ouviu falar da grande cantora e leu
a citada reportagem fica tendo péssima idéia da figura humana e profissional de Maria Callas. Deixando de lado
a vida intima da cantora vejamos o
seguinte: Maria Callas era uma perfeccionista, e, quer na ópera, quer no
estúdio de gravação, apresentava-se
sempre perfeitamente preparada. Conhecia ópera nos seus mínimos detalhes, sabia a importância dos papéis
de apoio e dos pequenos papéis e conhecia perfeitamente qual deveria ser
a contribuição do regente. Mais ainda,
Callas pesquisava histórica e sociologicamente cada um dos papéis que
interpretava. Para sua apresentação
no palco, prestava minunciosa atençào ao guarda-roupa e a outros detalhes para que tudo estivesse correto.
Sua personalidade eletrizante ganhava facilmente as manchetes mundiais e a tornava presa fácil da malícia
dos maus colunistas sociais. Mas para
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Cartas
Êxitos científicos
O sucesso do vôo do ônibus espaciai Columbia, pilotado por John
Young e Robert Crippen, náo representa apenas uma grande conquista
da ciência norte-americana, mas também o início das viagens espaciais
tripuladas.
Ingressamos definitivamente no
mundo imaginado por Jules Verne e H.
G. Wells.
O caminho foi longo. Do foguete, na
forma de fogos de artificio, devido aos
chineses do século XHI, às naves espaciais dos nossos dias, sucederam-se
pesquisas e estudos, na aplicação de
princípios matemáticos de gênios como Sir Isaac Newton e do russo, de
origem humilde, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857-1935). No princípio deste século, vários cientistas de
diversas nacionalidades desenvolveram as teorias do russo Tsiolkovsky.
Um desses cientistas foi o norteamericano Robert Hutchings Goddard (1882-1945), que pode ser considerado o primeiro a desenvolver foguetes
destinados a alcançar grandes altitudes, chegando mesmo a propor à Smithsonian Institution um foguete para
alcançar a Lua.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os foguetes foram empregados
como armas militares, destacando-se
as famosas bombas V-2, desenvolvidas
pelos alemães, projetadas pelo cientista Werner von Braun.
Depois da guerra, com o auxílio de
vários especialistas alemães, os Estados Unidos dedicaram-se a um desenvolvimento dos foguetes, realizados
em grande escala. Infelizmente, os homens aprenderam que os foguetes espaciais eram tâo complexos que somente os Governos das nações mais
poderosas poderiam permitir-se lançálos.
Diversas outras descobertas, como
a da bateria de silício, desenvolvida na
década de 1950 nos Bell Telephone
Laboratories, do transistor e dos minicomputadores, deram segurança necessária aos vôos tripulados.
No dia 4 de outubro de 1957, o
mundo inteiro teve um choque com o
primeiro satélite lançado pela União
Soviética. Foi o famoso Sputnik, uma
pequena cápsula de apenas 22,8 polegadas de diâmetro. No dia 31 de janeiro de 1958, os Estados Unidos lançaram-se finalmente-na corrida espacial
com o Explorer, até chegarem à Lua.
Cada conquista nova traz promessas de maravilhosas além da imaginaçào. Em nenhum outro setor se fazem
mais evidentes os milagres da ciência
moderna e a concretização do perene
anseio do homem em conquistar e
compreender os mistérios do Universo.
Não temos düvida de que o êxito do
Columbia marcará o início de uma
nova era na conquista do espaço cósmico que, esperamos, sirva para o progresso humano, para a maior aproximação entre os homens e a paz entre
as nações. Mário Negreiros dos Anjos
— Niterói (RJ).
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os profissionais do mundo lírico e para
as legiões de admiradores, ela era o
símbolo do pináculo da arte operistica. .
Qualquer soprano que se disponha
a interpretar Tosca, Turandot, Mimi,
Santuzza e tantas mais terá de ouvir
atentamente os discos de Maria CaiIas, pois ela estabeleceu normas que
deverão ser seguidas por todas. Caballé, Beverly, Sutherland, nossa grande
patrícia Aparecida, têm plena consciência do que devem a Maria Callas,
não apenas por haver realibitado grande óperas então no esquecimento, mas
também pelos padrões por ela estabelecidos nas óperas de Verdi e Puccini.
Era uma trabalhadora incansável e
buscava a perfeição. Uma verdadeira
profissional no melhor sentido da palavra.
E a infeliz reportagem finança- "E a
história de Callas termina com a morte de Menegrini, há poucas semanas,
após ter escrito apaixonada biografia
da ex-mulher".
Não. A história de Callas náo termina, Callas é inesquecível. Enqnant/i a
arte da ópera for praticada, seu nome
representará o máximo de realização.
Callas era a prima donna absoluta. La
Divina! A mesma revista publicou há
alguns meses uma reportagem sobre
um pianista octogenário destacando
suas proezas de alcova com algumas
pessoas, inclusive a senhora Bezanzoni. Ora, a senhora Gabriela Bezanzoni
Lage ao lado de haver sido uma extraordinária contralto foi seguramente
a maior benfeitora dò teatro lírico nacional. Grandes vozes foram por ela
buriladas, grandes artistas foram por
ela projetados. Nosso país deve a ela
considerável e imorredora gratidão. E
vem a revista enlamear nossos vultos.
Pretendendo o quê? É fácil saber o
objetivo.
Mais respeito com os mortos! E em
especial com os grandes mortos. Acrísio J. Ferreira — Rio de Janeiro.
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Túpiniquins
Realmente, a situação é de provocar os mais famosos e repetidos palavrões. Depois de ver os shows (alguns
até bons) dos falidos Rick Wakeman,
Gênesis e Peter Frampton, que vieram
para a chamada porta dos fundos do
rock (o Brasil, naturalmente), entendo
o motivo pelo qual os supergrupos têm
horror a esta terra de tupiniquins. Entendo a razão pela qual o decreto que
proibe qualquer espetáculo que não
seja esportivo no Maracanã só saiu em
março de 1980.
Todos já haviam visto o Papa e a
grandiosa apresentação do só mito
Frank Sinatra. Agora, quando se trata
de um grupo de rock, as coisas mudam. Quando um grupo que fez sucesso no mundo, principalmente no Brasil, vem mostrar o que está acontecendo pra lá da terra dos tupiniquins, no
mundo civilizado, é barrado. Milhares
de pessoas que. tanto o esperavam
ficaram frustradas. Já notei que as
coisas e decretos neste pais só mudam
através de grandes crises. Ô terrinha!
Elizabeth Maria Sganserla — Rio de
Janeiro.
As cortas Mrão ssloctonadas paia publicação
no todo ou em parta entre a* qu« tív«r*m
assinatura, nome completa • legível e endereço que permita confirmação prévia.
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ARTISTA
ça e decide agir a partir deste fato, investigando, e depois narrando num folheto, a história
do migrante nordestino esprimido até virar
suco.

José Carlos Avellar
história bate na tela como uma
ficção, com personagens e situaçóes bem marcadas, com uma série de fetos que se propõem não a
m
m reproduzir o-real tal como ele nos
aparece, mas sim a concentrar parte das características do real e a exagerar ou caricaturar um pouco para tomá-las mais evidentes,
para fazer com que elas representem o todo. A
história bate como uma ficção, mas as imagens que fazem a história visível para o espectador parecem pertencer a um documentário,
àquele tipo de filme feito com um mínimo de
interferência do realizador. E parece n«riwi
porque sáo meio soltas, dispersas, imprecisas,
em alguns momentos até intencionalmente
desarrumadas.
JgL
A
B ^

O trecho do filme que se ocupa de Severino é relativamente pequeno. A partir do momento em que Deraldo sai à procura dele as
situações são mostradas resumidamente. E
assim mesmo é que deveria ser feito, porque o
trajeto do próprio poeta (fugindo da polícia
que o confundia com o operário) é igual ao de
Severino, servente de obra, empregado doméstico e operário do metrô antes de chegar a
uma metalúrgica. Severino ja fora visto em
Deraldo.
O que se passa então, enquanto Deraldo
corre, primeiro para fugir da policia, e depois
para descobrir Severino e desta forma se
descobrir a si mesmo, náo é apenas a história
destes dois personagens. Isto é, os fetos não
valem apenas pelo significado imediato dos
gestos e das feias dos personagens. Estão
organizados para funcionar também como
uma parábola, como uma espécie de proposta
de dramaturgia onde o artista intencional e
conscientemente se torna um sósia do operário. A questão do artista se resolve a partir domomento em que ele decide se perguntar
porque o seu sósia teria matado o patrão, e a
partir do momento em que ele passa a se
comportar, digamos assim, como um operário, na rua, cantando sua poesia, mas registrado, com carteira e tudo, que nem qualquer
outro trabalhador. O filme, como um todo,
está armado exatamente para examinar a
questão do poeta e cantador (ou do cineasta,
que está representado nele) e as outras situações sáo todas desenvolvidas a partir deste
ponto-de-vista, o mais importante. Daí, por
exemplo, a solução dramática nem tão fiel
assim ao que se passa agora encontrada para
justificar o crime e o desaparecimento de
Severino. O centro da conversa náo é bem o
operário que mata o patrão, mas sim o artista
que vive à margem, fechado em seus próprios
problemas, sem se dar conta de que sua
expressão se realiza só quando ele se propõe
como um igual a quem trabalha.

O filme surge como se estivesse interessado em falar de Severino, migrante nordestino,
empregado de uma fábrica de São Paulo, que
mata o patrão no meio da festa em que iria
receber o título de Operário Padrão. Surge
assim, mas logo se desvia para falar de Deraldo, migrante nordestino também, poeta e
cantador recém chegado a Sáo Paulo, sósia de
Severino e com ele muitas vezes confundido.
E deste modo, enquanto feia como uma
ficção contada à maneira de um documentário, enquanto feia do operário através de seu
sósia, O Homem Que Virou Suco propõe de
verdade uma reflexão em torno da função do
artista, ou num sentido mais restrito, uma
reflexão em tomo de como fazer cinema.

José Dumont, O Homem Que
Virou Suco, de João Batista de
Andrade

gente não vê o real mas sim o seu sósia, o
cinema, aqui, na história de O Homem que
A história contada no filme está mesmo é virou suco, a gente não vê o operário mas sim
interessada em levantar uma outra reflexão, o seu sósia, o poeta e cantador Deraldo.
"sobre o
que o sistema procura fazer aos
Antes de chegar à história de Severino,
indivíduos: suco consumível, restando depois
antes
de identificar as causas que levaram o
puros bagaços que não servem para mais operário a matar o
patrão no meio da festa em
nada", como explica o diretor, João Batista,
seria homenageado, o espectador acomde Andrade. Mas para receber esta história, qúe
panha as aflições do artista As aflições surpara montar esta reflexão, o espectador passa gem só porque ele (independente de sua vonpor imagens que sugerem uma conversa em tade) é um sósia do operário. E desaparecem
paralelo. Tal como diante de todo o filme a só quando ele toma consciência da semelhan-

Direita
Parabéns a Sua Excelência, o Ministro da Justiça, por ter denunciado o
hábito moderno de colocar rótulos
"ideológicos", errados ou malentendidos, sobre toda espécie de movimentos e Partidos políticos.
Uma das tolices mais difundidas é a
de rotular o nacional-socialismo de
"extrema direita", como se
qualquer
socialismo, seja nacional ou internacional, pudesse ser jamais outra coisa
que da esquerda. São poucos os que
ainda se dão conta da origem desse
absurdo.
Quando, rumo ao fim da República
de Weimar, o"anovo Partido do austriavingança da sua pátria
co Hitler —
pela vitória alemã na batalha da Koeniggreatz, em 1866" — ganhou um número inesperado de aderentes, não se
achavam, para os novos deputados no
Parlamento alemão, lugares outros
que aqueles na extremidade da bancada conservadora e, desde então, chamavam os nazistas um Partido de "extrema direita", não obstante o hino
hitlerista do Horst Wessel cantar o
heroísmo dos seus camaradas de camisa parda, abatidos não somente pela"frente vermelha", mas também "pela
reação". Contudo, por ignorância ou
negligência, o rótulo colou. Uma pesquisa recente indicou que um em cinco eleitores alemães que disseram ser
de "extrema direita" estava votando
nos social-democratas!
Em Viena — algumas semanas deum homem
pois da invasão nazista — "benefícios"
que já se dava conta dos
do regime hitlerista, desabafou na rua:
"Qual é agora a diferença entre a situação em que vivemos e a da Rússia?" E outro transeunte respondeu
ironicamente: "Na Rússia fez muito
frio!" Na mesma época, a declaração
de um grande industrial foi: "O comunismo nos despojou do lucro e do risco
das nossas empresas. Onde o nacionalsocialismo for, ele nos roubará somente os lucros, deixando-nos os riscos e
O socialismo
se chama
perdas."
"internacional" e que
o nacionalsocialismo não são fundamentalmente
contraditórios, uma vez que todo socialismo, levado às suas últimas conseqüências, torna-se irremediavelmente nacional-socialismo feroz da Rússia.
Para camuflar essa afinidade incòmoda, os soviéticos fazem tudo para substituir a palavra nacional-socialismo
por fascismo, embora este tivesse tido,
no principio, elementos aceitáveis, ausentes dos dois socialismos. Nenhum
deles tem coisa alguma em comum
com a direita — seja a sadia ou a
extrema — e seu lema (infelizmente
também o da maioria dos Partidos
simpolíticos em geral) deveria ser,
"Suma,
plesmente, o ditado francês:
para eu tomar seu lugar".
Nosso Senhor expirou na cruz entre
dois ladrões, mas o pior deles era o da
esquerda. Victor E. de Strasser — Rio
de Janeiro.
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A crítica direta de Klaus Staeck em exposição no Espaço Alternativo da Funarte

Wilson Coutinho
S cartazes do alemão Klaus
Staeck, 43 anos, em exibição até 7
¦
¦ de maio no Espaço Alternativo da
Funarte, parecem apontar para
um pouco do vinagre que pode
"democracia
dos vinhos brancos" da
conter a
República Federal da Alemanha. Mas, com a
despreocupação das sólidas democracias, a
mostra tem a promoção do Instituto Cultural
Brasil-Alemanha e do Instituto Goethe.
O vinagre vem à tona. Klaus Staeck ataca
diretamente a parte amarga do sistema poli tico alemão, num estilo de contra-propaganda
direta. Na época da ascensão nazista, Brecht
recomendava ao sutil estilista Walter Benjamim uma maneira de expressar seu pensamento sem muita preocupação pelas nuanças
da língua e do pensamento.
Brecht propunha um pensamento pesado,
um estilo direto e óbvio que pudesse enfrentar
a situação sem muita exigência do espirito.
Um estilo que lembrava ser possível jogar
uma pedra na janela do sargento nazista e, em
vez de correr, jogar uma segunda. Klaus
Staeck é impiedoso e brutalmente direto na
critica que fez à sociedade alemã de hoje.
E escolhe várias vidraças: o controle sobre a cultura, crises no Parlamento, a burocracia, o cinismo das conferências jaue debatem a paz vendendo armas, a poluição radioativa e outros tópicos que podem ser considerados como negativos na Alemanha Klaus
Staeck utiliza-se do pensamento pesado, ou
melhor, do traço pesado. Constrói seu trabalho apoiado no que já está feito — retratos,
fotografias, publicidades etc. — e fez interferéacias satíricas recompondo essas imagens,
alterando-as com insinuações gráficas.
Staeck nasceu em Dresden, do outro làdo
do muro, mas em 1957 foi para a República
Federal da Alemanha. Trabalhando como
operário ferroviário estudou Direito, chegando a exercer a profissão de advogado. Em 1970
ganhou o Prêmio Zille para gravuras sóciocriticas.

A tática de decomposição da imngom
corriqueira, esvaziando-a do seu conteúdo já
conhecido, aplicando sobre ele palavras que a
desneutralizam, está presente desde o seu
primeiro manifesto em cartaz, realizado em
1971, quando se comemorou o 500° aniversário
do nascimento de Albrecht Dürer. Staeck
ampliou um retrato da mãe do pintor e escreveu "Você alugaria um quarto para esta mu-"
lher?" Não era apenas uma recordação ou
uma homenagem a quem tinha posto no mundo um dos exemplares da genialidade germánica. Staeck utilizava-se dessa imng*»m fami.
liar para criticar os senhorios que procuram
alugar seus imóveis a pessoas de posse. A
idéia era que a velha mãe de Dúrer poderia ser
todas as velhas sem posse que na Alemanha
atual sofrem no vinagre da democracia.
Essas ligações entre a invulnerável cultura .alemã e os problemas políticos do dia-a-dla
do' sistema é constantemente aplicado por
Staeck. Faz descer a imagem olímpica da
cultura ao solo dos conflitos. Numa homenagem aos 225 anos de Goethe, Staek uniu o
aniversário do escritor aos 111 anos da fábrica
Hoechst e critica as fumaças da poluição. A
imagem é aquela conhecida do escritor, meio
reclinado, mas o artista fez com que os pés de
Goethe desçam até o rio da sua cidade natal e
os mostra descarnados.
Novamente trabalhando sobre imagon»
comuns, Staeck aplica seu método de bombardeamento direto. Altera, por exemplo, um
quadro que constuma repousar, com solenidade idílica, em cima das lareiras da ngM»
média alemã. Essa popular cena, onde em
densas florestas troteiam em edênica comunhão com a natureza gamos e gazelas. Fjbm
visão que a classe,média alemã tem do seu
sossego nacional, a ponto de levá-la para
dentro de suas casas, ê ferida pela observação
de Staeck ao colocar atrás da floresta um
grosso volume de fümaças expelido pelas bocas das chaminés das fábricas.
Da critica ecológica, Staeck passa à da
censura cultural, impossível de -se imaginar
na República Federal da Alemanha. Utilizand o-se de um cartaz, da década de 30, Staeck
movimenta-o com diversos caracteres tipo-

'
gráficos e escreve: "Em breve, neste teatrt),
arte degenerada. Exposição de documento*
culturais do bolcheviszno e da ação subversiva dos radicais: Duchamp, Beuys, De Maria e
toda a gang. O que estamos vendo nesta
mostra interessante foi, um dia, levado a
sério!!!! Em questão de arte e cultura, Munique sempre foi líder."
É obvia a insinuação de Staeck. A arte dê
vanguarda era considerada pelos nazistas cpmo degenerada, e Munique, a cidade em que
Hitler e seus comandados se sentiam à vontade. Staeck, ao reascender a memória através,
de um antigo cartaz de 1936, quer relembrar
-também a política conservadora da atual Munique.
Mas não é só a censura cultural que é
tema do artista. Staeck abre outra garrafe e
mostra o vinho com vinagre. Num cartaz, ele
coloca um percevejo exclamando: "De um
telefonema." Na língua alemã percevejo é a
designação popular para os microfones de
escuta.
.
Outro alvo é a propaganda política. Em
um cartaz, onde aparece uma bela e confortavel casa moderna, Staeck comenta cômicamente: "Trabalhadores alemães, o Partido
Social Democrata Alemão quer tirar-lhes seus
palacetes em Ticino." Ticino é um albergue de
gente rica na Suíça e não é provável que os.
trabalhadores da Alemanha desfrutem doa
seus prazeres.
Esta comicidade é particularmente feliz
num trabalho em que o artista coloca um
Rolls Royce comprimido numa estreita viela.
O comentário do artista é sarcástico: "Por
ruas mais largas. Vote nos conservadores." O
feto é que para uma política de arejamento
urbano somente os proprietários dos grandes
carros teriam necessidade de tornar as ruas
mais confortáveis.
A tática humorística de Staeck é de uma
precisão simples. Ele mostra a disparidade
entre a imagem, as palavras e a sua possível
realidade. Ele semeia dúvidas. Com um gosto
apurado pela liberdade (a exposição chamase O Pensamento É Livre) Klaus Staeck desconfia, com humor, do paladar dos vinhos
brancos oferecidos.
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1975 o a- população do Territó- — que desde janeiro
sioterapeuta rio Federal do Amapá, deste ano é coordenaMarco Antô- no Campus Avançado dor de fisioterapia da
— os projetos
Emnio Guima- da UFRJ, em Macapá. UFFRJ
rães da Silva
A partir do segundo primordiais são os alfas
Iniciou uma pesquisa semestre do ano passa- S e 6.
no Colégio Rio de Ja- do, a convite do Projeto
O alfa 5 visa a prepaneiro para saber a inci- Rondon, elaborou o
rar
mão-de-obra especidência de vícios de pos- Programa Alfa (Recur—
de
fica
tura no estudante bra- sos Clnesioteráplcos na -educaçãoprofessores
— que
física
sileiro. No ano seguinte ProQlaxla das Algias
estiverem apli(quando entrou em con- Vertebrais) em seis pro- quando
cando
ginástica corre titato.com pais de alunos jetos, beneficiando à
va
de
prevenção deveatravés dos quais foi comunidade da UFRJ
ráo
ser
supervisionados
fundado um centro de . (alfas 1 e 2), alunos de
um
especialista em
por
e
correção da postura)
primeiro e segundo fisioterapia. E o alfa 6
até 1978, continuou a graus das escolas seconscientizar
pesquisa nos Colégios cundárias de Campo pretende
sobre os
de
alunos
pais
"através
São Vicente de Paulo e Grande —
do
de
da
coluna
Anglo-Americano e no Deputado federal Da- problemas
como
filhos,
bem
seus
Liceu Franco Brasi- niel Silva, do PP-RJ" —
universitários de eduleirò.
e Itaguai (alfa 3), a co- cação física, descaracEm janeiro de 1980 in- munidade escolar (pri- terizando o ensino de
cluiu os participantes meiro grau) do Centro educação física apenas
da colônia de férias do de Aperfeiçoamento
como modo de incentiProjeto Rondon, per- dos Fuzileiros Navais var o esporte.
tencente à UFRJ (Uni- da Ilha da Marambaia
Através do alfa 5,
versidade Federal do (alfa 4) e com duas finaRio de Janeiro), alunos lidades: formar mão-de- Marco Antônio foi conda Universidade e a co- obra especializada na vidado pelo Projeto
munidade universitã- correção de problemas Rondon para ministrar
ria. Três meses depois posturais (alfa 5) e lan- um ciclo de conferênexaminou oficiais e pra- çar um programa co- cias intitulado Aspecças do Centro de Trei- munitârio de educação tos Fisiológicos e Cinenamento dos Fuzileiros preventiva desses pro- sloterápicos da Coluna
Navais da Ilha da Ma- blemas (alfa 6).
Vertebral em quatro
rambaia. E em julho, a
Para Marco Antônio Universidades: Funda-

CAETANO

*

çáo Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, UNIFOR (Universidade de Fortaleza),
Fundação Ensino Superior de Pernambuco
e FUPI (Fundação Universidade Federal do
Piauí).
O público que assistiu às palestras constitui-se de acadêmicos de
Medicina, professoras
de educação e fisioterapeutas, e teve como ob"formar núcleos
jetivo
de Medicina preventiva
numa ação integrada
entre fisioterapia e educação física no sentido
de minimizar os vícios
posturais ou a sintomatologia dolorosa futura
dos alunos de primeiro
e segundo graus os
quais poderão fazer
parte de 90% da população brasileira que sofre de dores da coluna
de origens diversas", informou o flsioterapeuta, que dará continuidade ao alfa 5 nas escoIas de educação física e
médicas do Rio de Janeiro e de todos os outros Estados.

O AIM ECAO
2
Dias 6. 7, 8, 9 e 10 de maio y
Informações: 295-3044 • 295-9796 •
VELOSO
295-1047
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DE2A9DEMAIO
Toda a beleza e a alegria da viver
dos povos da Polinésia Francesa
chegam até nós através das
^
suas comidas típicas,
V\
rf
oferecidas num sensacional
buffet, e das suas
danças, apresentadas
Utef
todas as noites paio
espetacular
aA
7#
BALLET DO TAHITI
RESTAURANTE
SARAU
1
Rio-Sheraton
Hotel
Av. Nitnwytr, 121 - Rio
Informaç^M ¦ RcMrw:
274-1122 (R. 1123*1124)
O LanChfle

regentes, solistas
e orquestras.
Escreva para a
Rádio Jornal do Brasil
FM e prepare-se para
recebê-los.
CLÁSSICOS EM FM
Diariamente das 20:00
às 23:00 horas.

É só escrever para a
Rádio Jornal do Brasil
FM - Av. Brasil 500/7?
andar e pedir a
programação mensal
de Clássicos em FM.
Você vai receber em
casa um folheto
completo com as peças,

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7 MHz
LIGADA NO BOM GOSTO.
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Iolanda Figueiredo e Jorge Guinle à mesa do
Saint-Honoré
Chuva

x

tempo

•. A chuva é ao mesmo tempo
excelente e' péssima para os
brasileiros que disputam a Fórmula-1.
É excelente quando chove
para a equipe Fittipaldi, que
para explicar sua atuação ridícuia na pista ganha uma desculpa de peso.
E péssima para Nelson Piquet, que tem no mau tempo
um inimigo maior que os bólldos concorrentes que costuma
¦ ¦

bom

ultrapassar com facilidade
quando faz tempo bom.
* * *
Piquet, aliás, mostrou ontem, mais uma vez, suas qualidades, sua garra e sua habilidade ao vencer o Grande Prêmio
da Itália.
Quanto mais não fosse durante toda a corrida, a ultrapassagem que fez sobre Didier Pironi valeu sua presença na
pista.
¦

milionários
Telefones
Aproveitando os aumentos tamente aqueles identificados
das tarifas telefônicas, a dire- como os mais utilizados pelos
ção do Jockey Club decidiu sócios com abuso.
promover uma razzla nos apa- • O corte, afinal, é mais do que
relhos de telefone de sua sede. justificável: a conta telefônica
Foram retirados e desliga- do prédio da sede do clube no
dos diversos ramais instalados mês passado ultrapassou a canas partes sociais do clube, jus- sa dos Cr$ 3 milhões.
¦ ¦ ¦
Mesma coisa
A atitude explosiva de
Oriana FaXLaci, ameaçando
proibir o lançamento da
versão brasileira de seu livro Um Homem por não
concordar com a apresentaçáo gráfica da edição, pode
ser tudo, menos inédita.
Um escritor brasileiro,
contratado da mesma editora, já embargou a publicação de um livro seu na França pelo mesmo motivo e já
reclamou, com menos veemência mas igual irritação,
de um problema semelhante
ocorrido com outra obra
sua em versão inglesa.

QUEM VOLTA
A nostalgia musical do
carioca não satisfez seus instintos fazendo ressurgir em
1980 um ídolo do passado,
Cauby Peixoto.
Vai dar novamente vazão
à saudade
ressuscitando
lima das maiores estrelas da
música popular da década
de 50 — Francisco Carlos.
El Broto —era assim que
a figura era conhecida — estréia dia 14 no Bateau Mouche Bar, cercado de toda a
badalação que os muitos
anos de anonimato lhe dão
direito.

A CASA EM ORDEM
O Flamengo pode não ir dia tanto os atletas como a adbem das pernas em campo, mas ministração.
* • * .
a casa está por dentro quase em
Por falar em Flamengo: a
ordem.
É hoje o único clube carioca salda de Joel Teppet da direção
em dia com o Imposto de Ren- do clube já é um fato superado.
Não apenas Rondinelli, o pida, já que da proposta feita pelo
Ministério da Fazenda a ele e vô da crise, teve seu contrato
ao Fluminense, Vasco, América renovado (Cr$ 400 mil mensais),
e Bangu, foi o único clube a como Jorge Helal, adversário
aceitar — e já estar pagando — político de Teppet, foi convidaa divida parcelada em 100 do a assumir seu lugar, à frente
da assessoria de Futebol da
meses.
E mais: já está pagando em presidência do clube.
¦ ¦ ¦
RODA-YIVA
Os 68 anos do Sr Erik de Carva- Congresso, oferecida pelos pais da
lho foram festejados no sábado com noiva — ele, o Ministro Antonlo
um cocktall concorridísslmo. Lá es- Vlllas-Boas, do STF.
tavam, entre muitos amigos, os 8rs
O
promove a partir do
Praünl de Moraes, Adonirá Araújo dia 11Iarpex
de maio, no Colégio Acadèe o atual presidente da Varig, Hello mico, um
curso sobre mercado de
Schmldt.
Uta Ortis PmtlAo, a mais Jovem capitais.
O Sr Rodrigo Horâcio Garcia da
representante do clâ milionário,
está-ae Instalando no Rio: comprou Costa foi eleito membro do consedois apartamentos no ltnal do Le- lho administrativo da LTB.
me e os está transformando nnm
Será amanhi—e náo boje como
único, com mil metros quadrados. havíamos noticiado — a posse do
Carmem e José Queirós inaugu- professor Júlio Studart de Morais.
ram no final de maio, na Barra, uma na Academia Nacional de Mediloja de artesanato brasileiro: Plt's . cina.
Pad
Na noite do Chlko's Bar, Marta
Waechter e Jorge Guinle.
A Bra Anette Bergé está recebendo boje para um movimentado
cocktall no Caft des Arts, no Méridien, festejando a abertura da exposição Suites Calclnées 1976-1980,
de Christian Jaccard
Os 50 anos da Orquestra Slnfonica do Teatro Municipal foram
comemorados com um concerto sábado á tarde para uma platéia loA rede de restaurantes Be Lia Blu
ganha mais uma casa, desta vez no
Leblon, onde funcionava a Cantina
102.
Na noite do Hippopotamus,
uma mesa reunia o Sr e Sra Nicolau Scarpa, Mirtla e Antonlo Gallotti, mais o Embaixador Hugo
Gouthier.
O casamento de Raquel VlllasBoas Carvalho e Emanuel Moller
movimentou o fim de semana em
Brasília À cerimônia, seguiu-se
uma grande recepção no Clube do

jiiPsliL
Maria Alice Celidônio na
noite elegante do Rio

Romance
Agora que a Pflncesa Caroline saiu um
pouco da berlinda, sua
posição foi mais do que
rapidamente ocupada
pela irmã, Stephanie.
Ela, hoje uma bonita
adolescente — mais bonita talvez que a própria irmã mais velha em
sua idade — caiu de
.amores por um brasileiro, mais precisamente o
discotecário do Le 78,
Ricardo Lamoimier.
o Os dois só não estão
permanentemente juntos porque o rigor da
família Rainier com os
filhos foi redobrado depois do affair Junot.
Principalmente tratando-se de um brasileiro
em questão.
Afinal, o escândalo
internacional provocado por Chiquinho Sc arpa ainda está presente
na memória dos Príncipes de Mônaco.
Mais caro
Ventos que sopram
de Brasília dão como
certo já estar decidido o
novo preço do litro da
gasolina: vai passar a
custar Cr$ 73.
Só não se sabe ainda
se a partir de julho ou
agosto.

QUEM
DIRIA
Do ayatollah do trabaIhismo, Sr Leonel Brizola:
— Se algum dia os três
Partidos autênticos da
Oposição — PDT, PT e o
PMDB — se reunirem para
disputar a sucessão estadual, um nome não pode
faltar nessa composição: o
da Sra Sandra Cavaicanti.
Curiosa a posição da
ex-Deputada: há dois anos
concorria a uma vaga no
Senado empunhando briosomente a bandeira radical da Arena; hoje, é disputada a tapa para formar entre os líderes de
uma aliança partidária de
Oposição.

Uso indevido II
Um solitário cavaleiro
náo identificado voltou a
insistir sábado no firme
propósito de apurar suas
qualidades de ginete justamente trotando ao longo
da clclovla da Lagoa.
É, provavelmente, o
mesmo do qual esta coluna já tratou há tempos e
que, apesar dos protestos
generalizados, ainda não
se convenceu de estar
usando indevidamente
uma pista reservada com
exclusividade aos patinadores e ciclistas.
O inconveniente de sua
repetida passagem pela
pista não se restringe ao
momento em que o faz. O
cavalo, movido pelo dono
por uma inabalável falta
de educação, costuma deixar rastros de sua passagem, que fazem com que os
ciclistas derrapem e os patlnadores tombem
Uso indevido I
As esbeltas passarelas
do aterro do Flamengo estão sendo utilizadas como
pontes por carros da PM.
Usam e abusam das
passarelas, feitas para suportar apenas o peso de
pedestres, com a maior desenvoltura durante a noite
e a madrugada.
Resta saber se as estruturas o permitem. Se resistirem à tonelagem dos carros-patruiha da PM, tudo
bem. Se não, sai de baixo.

NADA
FEITO
O funcionamento de
cassinos a bordo de
aviões comerciais que
operam na rota do Pacífico, pertencentes a empresas não filiadas à
IATA, durou pouco
tempo.
Não que o jogo náo
füncionasse a contento.
Pelo contrário.
Quem parece não ter
gostado muito da idéia
foram as autoridades
fazendárias dos países
onde pousavam os
aviões. Quem quer. que
ganhasse a bordo—e se
ninguém o fizesse, a
própria empresa — era
imediatamente convidado a pagar um pesado Imposto de Renda
sobre os lucros do jogo.
Entre pagar e suspender o pano verde a
bordo, as empresas preferiram arquivar a idéia
do cassino aéreo.
Fred Suter
bdokx-SuUMMa
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ROXIMAMENTE, farei duas
capazes de causar inB J viagens capazes
mg0 veja a qualquer
qualquer grã-fino, verdadeiro ou falso,
falso, da Zona Sul.
Passarei alguns
alguns dias em São
Paulo, hospedado num dos melhores
hotéis da América Latina. Ficarei um
mês — talvez mais — no magnífico Porto
do Sol, o hotel capixaba que Paulo Casé
arquitetou para João Dalmácio, meu
amigo desde os tempos do ginásio. Ambas as viagens serão patrocinadas por
pessoas interessadas em me cercarem
de todas as regalias, porque estarei trabalhando (ainda que não pareça) no
luxuoso hotel de São Paulo e naquela
jóia hoteleira de Guarapari.
Enquanto isso, me instalo em Vila
Isabel e me familiarizo com suas ruas
estreitas e arborizadas, e me deixo impregnar pela índole do bairro. Pode
haver incoerência, mas não há contradição no fato de me "recolher" a Vila
Isabel — conforme escreveu uma colunista social — sem abandonar o estilo
dos meus deslocamentos pelos país e até
pelo mundo. Em mim coexistem — foi
sempre assim — o homem daquele bairro, daquela rua, daquela esquina com o
cidadão cosmopolita; me sinto em casa
em Londres e já me senti em casa em
São João dei Rei, criando galinhas pela
manhã, pintando quadros ingênuos ao
sol da tarde e escutando a Rádio de
Pequim nas ondas curtas, lá pelas sete
horas da noite.
Sair de Ipanema é desde 1968 o
objetivo permanente de um escritor que
precisa ae paz para trabalhar, porém
não pretende furtar-se ã tensão social
suspensa, como nuvem ameaçadora, sobre os aglomerados humanos aparentemente estratificados numa trégua mutuamente consentida: os pobres fechando o cerco em torno dos ricos, mas sem
animosidade. Quando se diz "explosão
demográfica", não se considera seriamente a eventualidade de haver dinamite verdadeira, e não metafórica, embutida nessa "explosão".
Primeiro me enamorei de Cabo Frio.
Alugaria ali uma pequena casa, em rua
residencial modesta, e me faria poroso
aos ressentimentos secretos — a expiosão contida — que os residentes nutrem
pelos flutuantes. A população flutuante
de Cabo Frio e seus distritos crescem
fechadas, aristocráticas, nas mais belas
enseadas, sem se dar conta de que o
povo do município é seu vizinho e que é
de bom tom estabelecer relações amistosas com a vizinhança. As relações desses veranistas com a cidade se dão
através dos caseiros — geralmente um
casal de serviçais que tudo observa e
não entende nada. Mas a população
verdadeira, cuja existência e densidade
justifica as atividades de todo um aparato de comarca, vai sendo como que
comprimida, como que sufocada pelos
flutuantes (sim, eles flutuam nos seus
iates).
Não é tão dramático e potencialmcr.te alarmante como o olhar qu
que os
moradores da Rocinha lançam sobre as
torres de Niemeyer, nas quais a vida é
calculada em dólar americano. E justa-mente por não ser dramático e álarmante, por ser uma configuração suave da
tremenda tensão que liga por laços invisíveis a Rocinha e aquelas torres, é que
em Cabo Frio um escritor poderia estudçLT em paz às desigualdades sociais,
morais, culturais, que põem em confronto permanente as duas cidades justapostas, uma dos residentes e a outra dos
flutuantes. O estudo em terreno delimitado — o romance de Cabo Frio—poderia ajudar o Brasil a compreender melhor a angústia coletiva e préconsciente, que decorre da simples presenca, no mesmo país e no mesmo instante, do Estado de São Paulo com sua
pujança industrial e do Estado do Piauí
com sua queixa de pano aberta ao sol
brutal, diante do Papa: "Santidade, o
povo tem fome".
Falei desse plano de morar em Cabo
Frio a um amigo que disse: "Vou montar
um escritório num daqueles sobradinhos. Trabalho na parte de baixo e você
mora na parte de cima".
Eu não pagaria aluguel; praticamente não teria despesas. Mas um projeto como esse que eu acalentava, só se
realizaria corretamente pagando aluguel e tendo as despesas necessárias.
Mas que importância tinha pagar ou
não pagar? Na verdade, o meu amigo
pretendia simplesmente obstruir as minhas legítimas aspirações de escritor.
Desde o princípio, ele sabia que não iria,
jamais, montar escritório nenhum em
sobradinho nenhum. Ele atravessou essa fantasia no meu sonho apenas para
me impedir de perseverar no meu sonho. Na verdade, tumultuosamente, ele
estava com medo de mim e do que eu
poderia descobrir, caso passasse realmente a residir como cabofriense entre
cabofrienses. Um medo tolo, sem dúvida, pois o máximo que eu poderia desçobrir, no curso dessa investigação espirituaí, seria nada mais que a verdade.
Após sucessivas temporadas de Verão
em Cabo Frio, não vi sequer de relance o
aspecto que essa verdade tem ali. Ignoro-a, portanto, completamente. Mas o
meu amigo, que também a ignora, tem
medo dela. Por quê?
Pelo seguinte: ele acha que a verdade não lhe será conveniente. Ele tem
culpa imaginária num cartório imaginário. E por este motivo, tão brasileiro
em sua absurdidade, acabei abandonando o meu projeto de morar em Cabo
Frio e escrever sobre isso.

w

Áté há dois anos o colégio e a igreja formavam um conjunto arquitetônico homogêneo, com
influência gótica alemã e francesa. Hoje o colégio desapareceu e a Capela Galeria de Arte
resiste espremida entre o posto de gasolina e o imenso espigão que vai subindo aos poucos
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Pedro Paulo Taucci
DE FORA — Mesmo para um
comerciante bem-sucedido aos 44
anos, comprar uma igreja e preservála em suas características arquitetônicas originais — uma imitação do
JUIZ
clássico francês com gótico alemão —
não parecia, há menos de cinco anos, »ma
tarefa fácil. Mas para o vldracelro Sldlvan Ribeiro Silva, que comprou em 1B76 a antiga
Capela das Missionárias das Servas do Espírito
Santo por Cr$ 1 milhão 663 mil, hoje se tornou
um excelente negócio.
— Ganho multo dinheiro no mercado de
arte, não pago imposto nenhum, tenho apenas
três empregados e ainda me dou ao luxo de
dizer que possuo uma das três únicas igrejas
particulares do mundo inteiro, já que as outras
duas existem no Vaticano, a do Papa, e n™
outra, muito pequena, em Vitória — afirma ele.
Imprensada entre um posto de gasolina e
um prédio que em breve será um grande shopplug center, á igreja, hoje, não parece ser "um
¦":. "^ •;'
--'^ ^jj
negócio de louco" como afirmavam os outros
J l^'V,
candidatos ã compra do Colégio Stella Matutina, há cinco anos, nem tão pouco se mostra
"um elefante branco". Mesmo sofrendo esta
y
agressão urbana, a Capela Galeria de Arte
subsiste até mesmo às propostas tentadoras
dos grandes grupos imobiliários. O próprio
marchand Sldlvan Ribeiro já enjeltou Cr$ 100
milhões pelo prédio, mas não quer vendè-lo.
Vldracelro por profissão e por herança do
pai, Sidivan começou no mercado de arte por
influência do Irmão, intérprete do Galeão e que
vivia na casa da pintora Júlia Van Roge, famosa na Europa e desconhecida no Brasil O
contato com artistas como Alexander Calder e
com intelectuais como Nelson Rodrigues, Otto
O grande salão
salao onde antes os fiéis
fi6is se
Lara Resende e Rubem Braga, todos freqüentadores
res da casa
casa
adquirir o
diversos grupos interessados. Ao
Aoadqulrlro
o colégio. Havia
Haviadiversosgrupoolnteressados.
f_; transformado
«.,„„11f^.,.L1,1JiJ_
>•;»,» imtivel,
ocolfiglo.
reuniam foi
toi
transtormado
num depósito
deposito
da pintora, fizeram com que Sldlvan, aos 17 anos, começasse
wnhum
comesasse
imóvel, sabia
hlstorico nenhum.
nfto possuía
sab la que ele não
possula valor histórico
a estudar pintura, na mesma época, aliás, em que começade quadros, desenhos e
Sou um homem de comérgio. Na época, a cidade assistiu a
permanente
ram Carlos Bracher, Dnar Rocha e Jaime Soares, ex-alunos
várias campanhas para que eu preservasse o prédio. Mencloda Sociedade de Belas-Artes Antônio Parreiras, de Juiz de pinturas, mesmo quando não há exposições nanun até uma lei que não existe: todo prédio com mais de
Fora. Mas foi em 1958, ao ver uma exposição de Oswaldo
anos não pode ser demolido. Então eu fiz uma permuta
Teixeira, no Rio, que ele resolveu ser um marchand. O Brasil
m uma firma imobiliária. Dei o terreno, eles constroem o
fazia, nesta época, uma divisão notável entre o academicisprédio e eu recebo em troca um subsolo com 60 vagas de
mo e o modernismo. A exposição foi muito importante e
garagens, três lojas de 900m quadrados e mais uma sobreloja
polêmica. Ex-diretor do Museu Nacional de Belas-Artes,
com 1.200 m*. E ainda recebi algum dinheiro. São pontos-deTeixeira se constituía num dos artistas mais premiados e
vista diferentes. O Sldlvan se sente gratificado em preservar
injustiçados do pais.
a igreja, ele vibra com esse negócio de arte. Comprei a minha
Senti, ao ver os trabalhos dele, que eu não possuía a
parte por Cr$ 1 miiM» 168 mil Hoje, deve valer uma fortuna,
poesia, a graça, a beleza, o lirismo e a técnica necessários ao
é claro. O caso ê que se eu tivesse comprado o colégio e
artista. Resolvi, então, ficar como a mariposa em volta da
deixado o imóvel abandonado, todos iam criticar. O Banco
lâmpada e me tornar o que eu realmente sempre fui: um
do Brasil adquiriu um terreno no centro para sua nova
comerciante de raiz. Para ser mais um artista, não me
agência e até hoje não fez nada.
interessava.
Mercado de arte, mesmo numa cidade do interior como
A partir dai, Sidivan começou a comprar quadros em
Joli de Fora, é um bom negócio?
Juiz de Fora, Cataguases e vendê-los no Rio, São Paulo ou
^ i I £S § $ mm
Belo Horizonte, e vice-versa. Logo a vidraçaria herdada do
— Claro, claro — afirma Sldlvan Ribeiro. Está uma alta
pai cresceu, tornou-se um negócio rendoso ainda maia com a
incrível, existe inflação e tudo mais, mas o mercado de arte
introdução de uma pequena fábrica de molduras, o que o
sobrevive, reage multo bem. Até aos roubos ele se mantém
:v&vx ^vV' v>%v
fazia estar em permanente contato com o mercado de arte. A
imune, pois ladrfto brasileiro não entende nada de arte.
fábrica de molduras deu-lhe também a proximidade com o
Agora todos percebem que existe uma pintura brasileira,
artista e mais uma possibilidade de ganhar dinheiro: ao
nova, multo valorizada.
Embaixo, no porão da
promover as exposições, ele fazia, como fez até hoje, as
Pela Capela Galeria de Arte, nesses quase cinco anos de
molduras para o artista. Depois, vieram os cursos de arte, as
f&brica de
existência, Jà passaram diversos artistas com exposições
paroquial é hoje
várias viagens à Europa, aprendendo sobre metodologia da.
Individuais ou coletivas. Desde Famese de Andrade, Fayga
molduras e uma vidraçaria.
cor, luz e sombras. Já que tinha que ser um mercador de arte,
Ostrower, Darcy Penteado, Augusto e Netínhá Rodrigues,
resolveu sè-lo da melhor forma possível.
Ribeiro (E) se sente gratificado
até Scllar, Antônio Mala, MarQla Kicoler, Petrlna Schecattl,
Eu não tinha condições de comprar a igreja Possuía
Evali Fanaers e muitos outros. Recentemente, expôs na
grandes sonhos de ter uma galeria de arte, mas não pensava
Capela o ex-Mlnlstro português Álvaro Cunhai Mas há os
em ter algo tão suntuoso e original. Um dia, vim ver a Igreja e
novos artistas, até mesmo lançados pela própria Capela no
conversei com as irmãs. Elas me disseram o preço e quase
Brasil, como é o caso de D' Anestis David, hoje um dos Jovens
desisti, pois na época era muito dinheiro. Telefonei para o
José Tostes de Alvarenga, diretor do Banco de Crédito Real,
pintores mais respeitados na Europa, com a sua pintura do
e disse: "olha, eu quero comprar a Capela do Stella MatutiCosmos.
na, mas não tenho dinheiro. Quero fazer ali 'i™ galeria de
Mas, ae a galeria fosse em outro local que não uma
"Compra
arte. O que você acha?". E ele me disse:
que eu
igreja, daria certo mesmo assim?
garanto", e comprei.
Tentei unir
rentei
umr o útil
uui ao agradável,
agraaave isto é, ao mesmo
Foi numa sexta-feira. Eu só tinha Cr$ 10 mil no cofre.
tempo em que ganho dinheiro,
dlnbeiro, satisfaço
sattsfai? o meu ego cultural
Fui ao banco, arranjei os Cr) 90 mil e dei de «tnai Depois de
Acredlto multo em publicidade,
Acredito
Acho que aqui
publlcldade, promoções.
promo
pagar, consegui mais Cr$ l milhão para fazer a restauração
houve
bouve uma coisa
colsa multo importante,
lmportante, que
qu< foi o lado promocioda Igreja e transformei-a numa galeria de arte, conservando
Para uma galeria
nal da Capela. Pára
arte ter a Importância
galerla de ar
o nome original: Capela Galeria de Arte. Del um coquetel na
s6 em função
ftmgfio de algo sensacional.
que a Capela tem hoje, só
inauguração, e compareceram artistas de todo o Brasil,
Todos
Todoa sabem que a Igreja sempre foi
fol aa madrinha das artes,
embaixadores, marchands e grandes empresários. Daí para
sempre teve interesse político,
socla e religioso. Se eu
politico, social
a frente, foi só uma questão de me tornar conhecido. Hoje
ttvesae comprado uma casa velha, não
tivesse
nfio acredito
t
que faria tal
ganho muito dinheiro — afirma Sldlvan.
Mlnhas relações
relates também
sucesso.
tamtem se
Be ampliaram
sucesao. Minhas
an
Ele diz ainda que muitos não entendem como é que pode
Quando eu
a6 a vidraçaria,
vidracarla, possuía
tinha
reli
tJnha só
comercial só de
enjeitar tanto dinheiro pelo prédio, o qual conservou e do
possula uma relação
vidraceiroe.
relagfes comerciais
vldracelroe. Agora tenho relações
com Roma,
coi
qual realçou as características originais. A única modificaParis, Lisboa, Londres e Suíça.
Sul^a. Com mercadóres
it
e artistas,
ção que fez foi adaptar o salão paroquial para a vidraçaria e a
fábrica de molduras, que funcionam no porão. Púlpitos,
Iaao, só
s6 isso,
lsso, é6 multo
multo mais importante que
galerlas e museus. Isso,
galerias
confessionários em cedro do século passado, vitrals francedinheiro.
dlnbeiro.
| x >¦ J
E&
ses e alemães, pisos de porcelana inglesa do século XVm,
de Fora, a Ordem das
ae instalou
lnstalou em Juiz de
Quando se
mármore carrara, pintura no estilo da art nouvean, tudo if»
sete freiras, que
Servas
ape
Berras do Espirito
Espirlto Santo possuía
possula apenas
foi realçado, além das pias, escarradeiras coloniais e lustres
»ma escola, em
barrac&o e ali
all fundaram
flinda
alugaram
alugnntm o velho barracão
europeus antigos.
1903.
1902. Como as religiosas
de origem
rellglosaa eram
eramde
orlgen francesa e a Ordem
Tem pessoas que não entendem como um cara como
— o Stella Matutina —
alemã,
alemft, o colégio
cotegio construído
construldo depois —
eu, numa cidade do interior, gasta tanto dinheiro para
sofreu
coi
aofreu influências
Infiutoclas européias
arquitetônico,
europ^ias em seu coqjunto
comprar uma igreja e construir uma galeria de arte. m»«
como explica
h
expllca a superiora
Aglaê, diretora
superlora da Ordem, Madre
*
não sabem que eu não pago Imposto de Renda, IPI, ICM,
amsdo colégio
cotegio há
hft vários
v&rios gnos:
essas coisas. Ao invés de fazer aqui uma empresa com 300
— O arquiteto
arqulteto
era francês, as
co
que
projetou o colégio
j1
j|^
empregados, fiz uma galeria de arte. Virei mecenas, herói,
innãs
irmfts também.
tambfem. Mas a nossa Ordem
Ordem é alemã, de origem
conservei
um
não
é
meu,
mas
é
da
porque
patrimônio que
Ent&o, a casa central da Ordem
fica na Holanda.
holandesa.
bolandesa. Então,
On
cidade. Então, sou um marchand, mesmo, um mercador de
construiu uma
Assim,
Awiim, o arquiteto,
arqulteto, com seu subjetivismo,
subjetivl
arte,
mas
dinheiro
fazendo o que eu gosto e ajudando
ganho
,
réplica
replica da casa central na Holanda, 1Inclusive o anexo da
a quem precisa, lançando artistas novos, gente de talento, ou
igrçja,
lgreja, mas com forte Influencia
européia do
tnflufrnrta da arquitetura
arq
então prestigiando os velhos artistas.
inicio do século.
I
sfeulo. Por isso,
sofreram todas
lsso, o prédio
Inldo
prtdlo e a igreja
A Capela Galeria de Arte, quando ainda apenas a capela
as tendências
um
um conjunto
conjunto arquitetônico muito
tendfencias e Mnham
das Servas do Espirito Santo, era parte integrante do ColéN6s precisamos
bonito.
bonlto. Nós
pa atender às exigênpredsamos vender tudo para
das do MEC, Isto é,6, construir
glo Stella Matutina. Um terreno enorme, lncrustrado no
construlr praça
pra^i de esportes, lazer,
ponto mais central e cobiçado de Juiz de Fora. Quando
laboratories, etc, e no prédio
laboratórios,
n&o era possível. Com os
pr&Uo velho não
venderam o colégio, desmembrando^ da capela, as irmãs
fazer o novo
recursos conseguidos
conseguldos com a venda, pudemos
pi
construíram um novo colégio na Avenida Independência,
colégio
colfeglo Stella Matutina
Matutina.
maior e mais moderno. Mas foi multo difícil vender as duas
Para Sldlvan,
comer&ante Fernando
Sidlvan, o comerciante
Delmonte deveFerns
partes, capela e colégio, e por isto o terreno foi desmembraria ter preservado
coteglo, anexo à igreja "Ele
ãmSSmi
preaervado o prédio
prfidio do colégio,
do. Os irmãos Delmonte, donos de uma cadeia de lojas de I—
deveria
deverla ter construído
ali um grande hotel
construldo nn_
he de luxo, o Estrela
all
«tn Manhft
lfnMV,A Tudo
TV, J,*
calçados na cidade, compraram o colégio e Sldlvan ficou
da
ser financiado pela Embratur. Mas
poderia
Vitrais franceses e alemães compõem o
com a Capela. Mas, para os Delmonte, seria interessante
eu, no fundo, gostei que derrubassem o prédio. Assim, a
comprar tudo, embora na época eles não pensassem assim
conjunto da igreja, oferecendo um
minha igreja fica mais valorizada. É o símbolo de uma cidade
— A Igreja não me interessava — diz o empresário
que não sabe preservar seu patrimônio. Sim, porque o prédio
toque ainda mais artístico que
Fernando Delmonte, comprador do colégio, a parte maior. —
hoje tem só 88 anos, mas depois terá mais 100,200 e ai o valor
se misturam aos quadros da galeria
Como as Irmãs só vendiam tudo. fiz a proposta de comprar só
histórico seria Incalculável", conclui Sldlvan Ribeiro Silva

JORNAL DO BRASIL

CADERNO B — 5

segunda-feira, 4/5/81

D

IMAGENS VISTAS DA CELA
_^^^B^^
^H' ¦

¦

£

m
Ai

V K^liÜ$í

^^^'¦'^\y!!JKL^^mmmt^^^.''"'*ic "viv
Xv >v^^flV*' [^^mWwT^.

fiSfe-"*^lÉ^tfcltt?ÍÉllK^^B

BBÍaíHI

"tÈÍÊmwímw^

¦¦• *^fl

I
^^B

f r íí*^^^^^

Bflft>wX.^-%.X^? II

"tV/
*-

í ^5 ^

^^B
" "t

¦*-'

¦Mwkym^''''^ V*" ™ T_>^ >

^^^^h

^L^

Wm

: L*tz~~--"~~_..,*
" •'ZZ-n '^^üZI^^^-^e^^'''
~~l ¦ "^T:.
"r.r~^ra
fiai
.
"¦¦'"°'3aYWr>*hát^ÃWr Str.^Úf.JMií^.- ••:<-^^^^^B

¦

'^?i^^--?r^»if^

^^¦B

X

' ".i^Éfií"

I

¦

^H

I

Wi'l
7%

H
*

^fl

^^^^B

S\
,.~*,i::..

T*Z.

í t£xr*~*4t&*á±£mmMm
* **-.llJ a 1 )P?W"'3t-^M

'tBÍB^

mmmw

11.7 fl
..
Lllí
—;ttt

^fl
¦

fl

¦ • ^^Tiity "

^fl

'¦¦%&''?
>>«*ça*'
ws-uti
'í^-'>vi

H
^fl
a

JiS£:':

Cenas do
pátio vistas
da cela:
movimento
de soldado e
prisioneiros
Tranca
Ruas,
condenado
por
assassinato
de mendigos,
foi um
personagem
desenhado
pelo artista
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Iberê
Camargo
no seu
ateliê
ascese

Inevitavelmente, sofrerá inúmeras transformações
e nem Iberê sabe o que acontecerá. É um esboço se
refazendo, diretamente ligado ao que a tela Imersa
'
em pinceladas e cores pode manifestar. Às vezes é
—m^—^ ateUè de Iberê Camargo nâo é proum pigmento, um pequeno plgmento que pode
ÁT^^^m pnamente um bunker como foi notldecidir tudo. Numa época, com a costela fraturada
retiro
e
de
de
fantasia
Essa
ciado.
fl
fl
e a tela no alto, Iberê subiu numa cadeira e
¦
m segurança militar não resiste às proprovidenciou esse pigmento. Depois foi ao médico.
T^m^-m vas humildes da realidade. É, numa
Iberê se diz da geração de pintores que se
^Mmr
rua em Botafogo, um apartamento
influenciada por esse relacionamento prótomou
de dois quartos transformados em espaço livre
ximo entre pintura e vida, as duas coisas praticado
movimento
tintas
e
o
pintor
telas,
nele
que
para
mente uma só. Ele se refere a Picasso, a Matisse.
possibilitem um trabalho.
Esses homens que amanheciam nos seus ateliês,
É a prova de som, como vários apartamentos
insones, porque a tela ainda nâo estava resolvida.
ou ateliês que têm aparelhos de som. É, mesmo,
A tela era o seu mais complexo problema. A frase
modesto. Há artistas que trabalham em lugares . "eu pintaria com a língua, sobre o pó", dita por
mais modestos ainda, às vezes na própria cozinha
Iberê, ao lhe perguntarem o que faria se fosse preso
dos seus kitchenette. Outros em espaços mais
e proibido de pintar, não é dele, mas de Picasso.
ricos e confortáveis. Se o ateliê de Iberê é, na
Ela.quer exprimir, um tipo de ascese de ateliê,
metáfora militar, um bunker, pode-se imaginar,
na geração de pintores a que pertence
comum
utilizando-se ainda do recurso dessa metáfora, que
É uma ideologia quase religiosa da pintura.
Iberê.
muitos artistas trabalham, em suas escaramuças
Também os expressionistas abstratos americanos,
com a arte, em úmidas e frias trincheiras, e outros,
Rothcko e Pollock, por exemplo, transformaram
O
mais felizes, em ensolarados quartéis-generais.
seus ateliês em altares de um grande momento
acontecitragédia
que apimenta a fantasia é uma
místico, essa religião obsessiva do olho que quer
da a poucos metros desse ateliê.
enxergar em cada pigmento, em cada pincelada,
— Você viu o que aconteceu com Roberto
um arquétipo do divino. Nesse sentido, Iberê nâo é
—
recordando-se
desalento,
com
indaga,
Campos?
um estranho na cidade plástica. Ele é um habitano
Embaixador
Paulo
do que houve em Sâo
quando
te normal.
mas
no
ar,
indagação
É
uma
brasileiro foi ferido.
Hoje trabalha-se com video, com coisas precáestado
o
demonstrar
isso
com
Iberê parece
querer
rias. Eu pertenço a uma geração em que a pintura
a
todos.
envolve
de insegurança que
era uma coisa duradoura — comenta.
Há dois cavaletes no ateliê. Em um repousa
Há uma melancolia em seu olhar:
uma tela ainda esmaecida de cores. É a primeira
— Talvez a pintura tenha acabado — arrisca.
mão do pintor. Pode-se ver nela os traços dos seus
Homem culto, ele fala da Idade Média, de um
carreteis, suas largas ocupações de tinta, mas
tempo parcelado entre o divino e o terrestre, onde
ainda não é um trabalho do artista. Iberê trabalha
o sofrimento humano apagava-se diante de um céu
com a matéria, cobrindo a tela com grossos relevos
sempre presente. O céu era o chão do homem.
de tinta, às vezes da altura de dois dedos, e
-- Hoje vivemos divididos, tristes — afirma
recompõe o quadro constantemente, a ponto de
olhando vagamente a tela no cavalete.
duvidar se ele está realmente pronto.
No ateliê há uma cama simples, coberta com
Iberê parece trabalhar sobre um constante
- esboço da pintura:
um pano azul. Iberê diz que ficou muitas vezes lá,
deitado, o sol entrando pelas Janelas à procura de
.— São pinturas sobre pinturas — explica.
uma solução para um quadro. Para quem nâo
As volumosas camadas de cor apenas deixam
conhece os hábitos dos artistas isso pode parecer
bolando seus carreteis, símbolos de um brinquedo
uma futilidade enorme, mas o trabalho de arte é,
da sua infância. Multas vezes esses carreteis paremuitas vezes, contaminado dessas insônias que
cem naufragar num maremoto de cores e de gestos.
varam manhãs. É um trabalho duro e difícil como
Ou então surgem, abruptos, em traços vigorosos.
outro qualquer.
A tela quefestá no cavalete é ainda um enigma.

Wilson Coutinho
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Com a normalidade dos problemas financeiros,
Iberê mostrou essa semana, num curto período,
uma série de 28 trabalhos no subsolo da Galeria
Acervo. Estavam lá 21 desenhos realizados na
época em que esteve preso no Regimento Caetano
de Faria. Sâo imagens vistas da cela.
Era o meu campo de visão — explica. Eu me
sentia como um pintor renascentista, cujo campo
de visão é limitado por uma única perspectiva.
Desenhei o que podia ver. A gente precisa sempre
de alguma realidade objetiva.
A maioria das imagens são cenas do pátio
interno da sua prisão, desenhos de traço brusco,
rápido, e relembram que Iberê antes da fase abstraclonista foi um bom artista figurativo.
Eu só via soldados — argumenta ao mostrar
uma série de homens armados. Essas Imagens
também exorcizam fantasmas. Procuram aproximar-se de um ambiente de difícil realidade que é
uma prisão. Um homem de guarda com seu fuzil,
uma porta. Há figuras movimentando-se no pátio,
uma dança de corpos que pode ser um exercício
militar. Um óleo ele chamou-o de Hup, referindo-se
aos gritos dos soldados quando se exercitam. Também fez dois desenhos chamados Tranca Rua,
nome de um prisioneiro, condenado por ter assassinado mendigos. Num desses desenhos, o personagem está na sua cela e parece desdobrar-se na
parede o esboço de uma outra figura.
— Era um sujeito que aparecia na cela e depois
ia embora — explica.
Essa série é o comentário trágico de um homem e de um artista. Ela parece um parêntese e,
mesmo um pesadelo, no seu trabalho de arte. Essa
pequena marca do destino, que o homem nâo pode
controlar, e que o surpreende porque, .inevitávelmente, acontece. E a marca permanece. Os desenhos também foram uma forma de controlar uma
realidade desorganizada. Iberê via somente esse
pátio interno, seus guardas, os pombos que vinham comer pela manhã. O que via da sua cela.
No ateliê, triste, Iberê fala de um desejo:
— Sabe o que eu gostaria realmente de fazer?
Ir para o campo, com muita tinta e pintar à luz do
soL Pintar, pintar, pintar.
Parece um desejo de liberar-se de todas as
celas. Até mesmo do seu ateliê.

Ciência

TERRA ESCONDE
GÁS METANO.
A TEORIA É DO
ASTROFÍSICO
THOMAS GOLD

u

Beatriz Bomfim

MA reserva de gás metano (combustível, por excelência) maior do que a
atual de petróleo poderá ser explorada comercialmente, caso as teorias
do professor norte-americano Thow mas Gold sejam comprovadas. No
fez várias conferências, fasclast
BrasUTo astrofísico
BrasflTo
nando a alguns cientistas, mas nâo convencendo a
outros.
O impacto evidente das idéias do professor
Gold, caso comprovadas, é imenso, já que slgnlflcaria uma das saídas para a atual crise de petróleo.
Diretor do Departamento de Físcia Molecular
do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o fisico
Jacques Danon foi um dos responsáveis pela vinda
do cientista norte-americano ao Brasü. Mas no
Cenpes (Centro de Estudos e Desenvolvimento
Leopoldo A. Miguez de Mello), órgão de apoio da
Petrobras à exploração de petróleo, a hipótese de
Thomas Gold de que há nas grandes profundidades gás em quantidade não foi aceita. E é o Chefe
do Setor de Geoqulmica, Justo Camacho Ferreira,
quem responde pelos técnicos:
A hipótese do Dr Thomas Gold é interessante, mas carece, a nosso ver, de evidências mais
positivas e inequívocas para justificar umOsmaior
vulinteresse pelas companhias petrolíferas.
cões de lama, tidos pelos Dr Gold como evidência
sedlbacias
de sua teoria, somente ocorrem nas
mentores onde também estão localizados os camde hidropos de petróleo. É dessas acumulações
carbonetos que provém o gás causador das erupções pseudo-vulcânicas. Não se conhece um (oúnico
vulcão de lama fora das bacias sedimentares que
poderia servir de suporte para a teoria do Dr.
Gold).

,

principais componentes é o gás metano, ou o gás
dos pântanos, como é conhecido, gás combustível
por excelência.
Gold, segundo o físico Jacques Danon, que o
conheceu quando eram, ambos, professoresassistentes na Universidade de Copenhague, a^ma que esse gás é o que se desprende nos poços de
como
petróleo. E segundo suas teorias, um planeta
a Terra deve estar, ainda, desgasando lentamente
o gás primitivo que se encontra em seu interior.
Esta, sua idéia básica. Segundo a teoria, compartilhada por vários cientistas, existiriam ainda, em
conseqüência desta desgaslflcação, Imensas quantidades de metano no interior da crosta terrestre.
Aiquivo/2.4.198)
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No Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o
seu
esconde
não
Danon,
que
professor Jacaues
entusiasmo pelas teorias do astrofísico norteamericano, 62 anos, também professor de Astronomia na Universidade de Comell, afirma:
"O professor, que além de eminente cientista é
uma figura muito Interessante pela originalidade
de suas idéias, é diretor de um dos maiores institutos de radioastronomia, o Center for Radiophyslcs
and Space Research, que operou o famoso radiotelescóplo de Arecibo, em Porto Rico, no qual estão
sendo investigadas possibilidades eventuais de
contatos com civilizações extraterrenas". E passa
a falar sobre as teorias do astrofísico norteamericano:
— É hoje em dia fato aceito pelos estudiosos da
Astrofísica que, na época da formação de um
sistema como o nosso sistema solar com o Sol e os
planetas, existiam imensas quantidades de gases
que ficavam ocluidos, agarrados no interior dos
corpos planetários. Estes gases foram-se desprendendo com ò decorrer do tempo e um de seus
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Se as teorias de Thomaz Gold
forem comprovadas a exploração
comercial do metano poderá ser
uma saída para a crise do
petróleo

Assim se explicaria uma série de fatos como a
origem de certos fenômenos vulcânicos, sua correlação com terremotos, com depósitos de carvão e
petróleo, além de outros, de natureza geofísica.
No Cenpes, na ilha do Fundão, toda a equipe
de geoquímicos assistiu à conferência de Thomas
Gold. O setor ê responsável pelo estudo das bacias
sedimentares brasileiras para orientar a exploraçâo do petróleo em áreas e profundidades mais'
favoráveis à acumulação comercial de gás e óleo,
desenvolve também pesquisas de atualização sobre todas as teorias que surgem neste universo do
petróleo.
— Somos todos formados no exterior, afirma
Justo Camacho Ferreira, Isto porque o Brasil não
formava geoquímicos, apenas geólogos e químicos.
Tenho pós-graduação nos Estados Unidos, como
outros colegas; outros foram para a França e
temos um formado na Cacróvia. Por Isto, estamos
em dia com toda a tecnologia. Aleríi disto, fazemos
viagens para estágios em centros de estudos e
pesquisas. Francamente, as teorias do professor
Gold não nos convenceram.
Se a equipe do Cenps tivesse aceito as teorias
de Gold, certamente «orientariam suas pesquisas.
Porque, como explica Jacques Danon,"chocam-se
com a maioria das idéias aceitas sobre a própria
origem dos terremotos e com a formação do petróleo".
— O escape de gases durante os terremotos —
afirma Justo Camacho Ferreira — nâo significa
que os mesmos provêm do interior da Terra, pois
as águas tectonicamente favoráveis (onde ocorrem
terremotos com mais freqüência) sâo também favoráveis à acumulação de óleo ou gás de origem
orgânica. O Dr Gold recomenda a perfuração de
gás. Nas
poços profundos para a prospecção dotecnologia
profundidades máximas atingidas pela devido à
atual, somente gás pode ser encontrado,
estabilidade dos hidrocarbonetos leves a temperaturas e pressões encontradas nessas profUndidades.
'
Para o geoqulmico, se"asas teorias de Thomas
rochas antigas deveGold estivessem corretas,
riam ser as mais prolíficas em acumulações de gás.
Tal não se verifica. Sào insignificantes as reservas
em rochas mais antigas do que as do Carbonífero
Superior. As regiões cristalinas da crosta terrestre,
fora das bacias sedimentares, muitas vezes se
encontram intensamente fraturadas, tanto assim
Por
que produzem água potável em abundância.
que não ocorrem acumulações de óleo ou gás
nessas áreas, mas somente nas bacias sedimentares com rochas ricas em matéria orgânica?
Gold acha que o gás metano existe em grande
quantidade em várias regiões da Terra a uma
profundidade de 5 a 10 quilômetros. Membro do
Royal Society of Sciences, da Inglaterra, e da
National Academy of Sciences, dos Estados Unidos, admite que a extração desse gás seria mais
cara do que perfuração para se achar petróleo, mas
compensaria,"porque a garantia do sucesso seria
na ordem dos 80%".
— É interessante notar, diz Jacques Danon,
que essas perfurações que são muito custosas
(uma estaria orçada em 50 milhões de dólares) já
sào feitas na exploração do petróleo. Mas nas
idéias de Gold, as perfurações para o gás metano
deveriam ser feitas onde nâo há petróleo. Nestas o
O
gás já estaria dissolvido no próprio petróleo.
impacto destas teorias é imenso, já que o metano
pode ser transformado em álcool metllico, táo bom
quanto o álcool utilizado em nossos projetos.
Ainda segundo o fisico, o professor Hervásio
Guimarães de Carvalho, presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, num estudo sobre
Tectônica de Placas, retomou as idéias do professor Gold e deu muita ênfase a estas hipóteses. A
teoria implica na idéia de que grande parte do
petróleo existente náo é de origem biológica, como
pensam vários cientistas. A maioria do petróleo
viria do gás primitivo.
Mas no Cenpes, o geoqulmico Justo Camacho
dos
Ferreira diz que a maioria esmagadora
"advogageólouma
gos e geoquímicos de todo o mundo
origem orgânica para o petróleo (óleo e gâs), embora não contestem a existência de hidrocarbonetos
formados inorganicamente na Terra e no espaço
exterior. Entretanto, não existem evidências de

*^r mmmW

1^^^^^^^^^\

^1

W^^^^ ^H

que estes hidrocarbonetos tenham contribuído de
maneira significativa para as acumulações comerciais de óleo e gás.
Em seu trabalho recente, o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear dedica um
capítulo à hipótese da existência de metano na
litosfera profunda.
— T. Gold e S. Soter desenvolveram uma
decorrente da Tectônica de Placas, segundo
¦ teoria,
a qual gases liberados durante grandes terremotos
e procedentes de grandes profüiididades do manto
da Terra constituem uma prova da existência de
gigantescos depósitos de gás natural. Entre esses
gases, inclui-se o metano, que se acredita ser de
origem não biológica. Como se sabe, a pesquisa
espacial vem encontrando metano e outros hidrocarbonetos em planetas e satélites do sistema
solar e náo há razão para que a Terra seja uma
exceção.
Sem fazer um exame detalhado do problema, o
cientista Hervásio Guimarães Carvalho diz que a
hipótese permite explicar um número considerável
de fenômenos enigmáticos, tais como a freqüente
expulsão de metano que precede os terremotos,
constituindo até um método de previsão do sismo
ou ocorrendo simultaneamente com o mesmo. A
composição desses gases nunca pôde ser determinada com precisão, mas acredita-se que o metano
de origem não biológica seja um dos seus principais elementos.
Por ter "uma grande importância futura", o
Nupresidente da Comissão Nacional de Energiadeste
clear cita, como fato importante decorrente
estudo, o de que grandes quantidades de metano
poderiam estar acumuladas em áreas geológicas
insuspeitas, pois elas náo atendem aos Indícios
clássicos convencionais que correspondem à teoria
da origem, exclusivamente, biológica.

Na Região Amazônica foram registrados
alguns terremotos intensos, e o Acre é a única área
brasileira de considerável sismicidade. A Tectõnica de Placas explica esta sismicidade como conseqüència da açáo da placa de Nasça; entretanto, o
fenômeno pode também ser associado à hipótese
de Gold'Soter, passando os abalos sísmicos a ser
um indício complementar importante na busca do
petróleo.
Convidado pela Academia Brasileira de Clèncias e pelo Conselho Nacional de Pesquisas, através do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do
Observatório Nacional, o professor Thomas Gold
foi autor, em 1948, com os astrônomos Sir Fred
Hoyle e Sir Hermann Bondi, da teoria do universo
estacíonário. O ponto de partida para sua teoria da
existência de metano em grandes profundidades
foi a pesquisa de como o carvão apareceu na
superfície da Terra.
Foi esta passagem, esse processo de o carvão chegar à superfície através de processos químlcos que servem como indícios de que o processo é
continuo. Dai a certeza do fenômeno, já que o
metano que origina o carvão é, certamente, o
componente mais importante para que isto ocorra.
Sem serem absolutamente originais — "os
soviéticos são grandes especialistas em terremotos
e formação de petróleo e Já emitiram a hipótese de
o gás metano das profundezas existir em proporções consideráveis — as idéias de Gold, para o
fisico Jacques Danon. já estão encontrando eco em
meios científicos f não científicos.
E mostra u~ia caii.i enviada ano passado por
cinco personalidades entre as quais os prêmiode
nobel Hans Bethe, de Física, e Melvin Calvin,
"dessem
Quimica, à Casa Branca, sugerindo que
uma olhada nas teorias do professor Gold". .E
ainda xerox de carta reservada para seus cllerjtés,
de uma grande companhia de investimentos^-
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O TOURO INDOMÁVEL (Raging Buli), de
Martin Scorcese. Com Robert de Niro, Cathy
Moriarty, Joe Pesei, Frank Vincent, Nicholas
Colasanto, Theresa Saldona o Frank Adonis.
Ilha Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha do
Governador — 393-3211): de 2o a 6o, às
20h30m, 22h30m. Sábado e domingo, às
18h30m, 20h30m, 22h30m. Até amanhã.
(16 anos). Jake Ia Motta, filha de imigrantes
italianos, nasce e é criado no ambiente de
penúria no Bronx, onde aprende a roubar e a
lutar. Mais tarde, transforma-se em boxeador,
mas a vida desregrada o leva à ruína e à
prisão, perdendo o seu título de campeão
mundial de peso-médio. conquistado em
1948. Oscar de Melhor Ator (Roberto de Niro)
e Melhor Montagem (Thelma Schoonmaker).
Produção americana.

JORNAL DO BRASIL

Cotações

Memórias
O Homem Que
Virou Suco
A Mansão do Inferno
Palácio de Vênus
A Competição.

O TAMBOR (Dk Blechfrommel), de Volker
Schlondorff. Com David Bennent, Mario
Adorf. Angela Winkler, And roa Ferr«ol •
participação especial de Charles Aznavour.
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72), TtyuccKftiloce
(Ruo Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
15h20m, 18h 1 Om, 21 h. Até quarta no TtyucePalaee. (18 anos). Oskar nasceu em 1924 na
cidade de Danzig, onde alemães e potonen»
vivem em harme^io. No teu terceiro aniversário ele, num gesto de total rejeição, resolve
pôr fim oo seu crescimento fltioo. Newe dia,
ganha um^tambor que acompanhará a tua
infância permanente durante at ano* Mguirv
tes, enquanto registra os acontecimento» que
passam por suo'vida. Ele educa c sua voz.
tornando-a capaz de quebrar vidros e, boterv
do o seu tambor, atrapalha as paradas militores nazistas. Palma de Ouro no Festival de
Cannes de 1979. Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro no mesmo
ano. Produção da Alemanha Federal. ""
" "1.
*????
HAIR (Hair). de Milos Forman. Com John
Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo,
Annie Golden e Dorsey Wright. BrunlIpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
Í87-9994): 14h30m, 17h, I9h30m, 22h. (18
anos). Versão do peço musical de Gerame
Ragni e Jomes Rodo, cantando as esperanças
e chorando as ilusóes da juventude dos onos
60. Um jovem convocado para a Guerra do
Vietnam encontro novos* comi nhos na companhia de um grupo de hippiet. Produção
americana. Reapresentação.

?

???*? EXCELENTE
???
MlllTO BOM
???
BOM
??
REGULAR
RUIM

Cinema

*
O NIMITZ VOLTA AO INFERNO (The Final
Countdewn), de Don Taylor. Com Kirk Douglas, Marin Sheen, James Farentino, Kathenne Ross, Charles Durning e Ron 0'neai. Logoo
Oríve-ln (Av. Borges de Medeiros. I 426 —
274-7999): 20hl5m, 22h30m. Aré quarto
(Livre). Em dezembro d« 1980. o porto-avões
Nimitz parte de Pearl Horbor paro manobras
e penetro numa violento tempestade elétrico,
que desaparece com a mesma rapidez com
que veio. O mar se acalma e as manobros são
reiniciadas. Porém todos sentem que algo nâc
está bem. O rádio está tonsm.tmdo programasdos onos 40 e um vóo de reconhecimento
sobre Pearl Harbor traz noticias inquietontes
o frota da Marinho americana está ancorado
exatamente onde estava antes do ataque
japonês em 1941. Todos percebem então que
foram transportados para o passado Produção americana Reapnentação

1

*
UM MENINO...UMA MULHER... (Brasileiro), de
Roberto Mauro. Com Momque Lofond, Morio
Petroglio. Sônia Vieira, Toni Ferreiro e Ana
Lúcia Torres. Jóia (Av. Copacabana. 680 —
237-4714): Ióh30m. I8hl0m, I9h50m.
21h30m. (18 anos). Silvinho, um menino de
14 anos, nascido e criado numa favelo, vai
trabalhar na casa de Rafaela. que tem um
alto padrão de vida. Ela procura ganhor o
confiança do menino a fim de continuar
mantendo relações extra -con jugais e chontagear seus amantes Reapresentoçõo
W'^w^tp^&mv sBIBHHBHN^HPHB9toI# flHK&wSM «& • ° .;- %
Hair, filme musical de Milos Formam em reapresentação no
B ruru-Ipanema.

&£

21h30m. Sábado e domingo, a partir das
14h. (14 anos). Cameron é um fugitivo da
polícia. Ele chega a uma praia da Californio
onde está sendo filmada uma batalha ambienfada durante a Io Guerra Mundial. O
diretor do filme, um homem autbcrata, se
oferece para esconder Cameron de seus perseguidores, disfarçando sua identidade e fazendo-o atuar como um doub!é do protagonista principal. Produção americana.
**
TESS (Tess), de Roman Pcianski. Com Nasçassia Kinski, Peter Firth, Leign Lawson, John
Colün, Rose-Mary iV\artin, Carolyn Pickles e
Suzanna Hamilton Veneza (Av. Pasteur, 184
— 295-8349): 14h20m. 1 7h35m, 20n50m A
pertir de quinta no Comodoro. (14 anos).
Numa pequena cidade da Inglaterra, no
século passado, Tess, a filha mais velha de
uma familio de camponeses, procura em oregc na casa 2e seu primo r<co, d'Urbeville.
Asseaiada e seduzido por ele, a moça volta
para casa, onde dá à luz uma criança que
morre logo depois. Desesperada, Tess sai
novamente de casa e vai trabalhar numa
longínqua fazenda. Conhece Angel Clare, o
filho do pastor, que estuda agronomia, e este
apaixona-se e pede-a em casamento. Logo
após o casamento, Angel abandona o Inglaterra para tentar a vida de agricultor no Brasil
e Tess passa a ser assediado por seu antige
amante, Alec. Baseado no romance Te«« oí
the d'Urbeville, de Thomas Hardy. Oscor de
Melhor Fotografia (Geoffrey Unsworth e Ghis*
lain Cloquet), Melhor Direção Artística (Pierrc
Gufcfroy e Jack Stevens) e Melhor Figurinc
(Anthony Owell). Produção anglo-francesa.

????
IRACEMA — UMA TRANSA AMAZÔNICA
(Brasileiro), de Jorge Bodansky e Orlando
Senna. Com Edna de Cássia, Paulo César
Pereio, Conceição Senna, Rose Rodrigues, Fernando Neves e Sidnei Pinon. Udo-1 (Praia do
Flamengo, 72): 16h, 17h50m, 19h40m
2lh30m. (18 anos). Uma jovem do interiordo
l^rá vai a Belém, com a família, pagar
promessa na Festa do Círio de Nazaré e o
novo meio e as companhias que encontra
1evam-na à prostituição. Influenciada pelas
histórias contadas pelas prostitutas, Iracema
quer ir para os grandes centros (Rio e São
Paulo) e pega oma carona com Tião Brasil
tGrande. um motorista de caminhão. Saem
pela Transamozônico, testemunhando toaa
espécie de acontecimentos e dramas que a
.construção da estrada impõe aos habitantes
.locais. Prêmio Georges Sadoul (França, 1975),
Adoif Grime Preis (melhor filme do ano da TV
'alemã,
1975), Encomio Taormina (Itália,
'1975), Cinema
Jeune (Cannes, 1976) e Me•Ihor Filme (Festival de Brasília, 1981), entre
«outros.

*?
OS IRMÃOS CARA-DE-PAU a» Blu« Brothers), de John Londis. Com John Belushi,
Dan Aykroyd, James Brown, Cab Callowoy,
????
Ray Charles, Carrie Fischer, Aretha Franklin,
OS ANOS JK (Brasileiro), documentário de
Henry Gibson e The Blue Brothers Band. Metro
,longa-metragem de Silvio Tendler: Narração
Boavista (Rua do Passeio, 62 — 240-1291),
.de Othon Bastos. Studio-Copocabana (Rua
Copacabana (Rua Figueiredo MagaCondor
-247-8900): 14h20m.
Raul Pompéia, 102
Ihâes, 286 — 255-2610), Largo do Machodo
#16h40m, 19h, 21 h20m. (Livre). O filme narra
1 (Largo do Machado, 29 — 245-7374):
,a história política brasileira a partir de 1945
13h20m,
lóh, 18h40m, 21h20m. (Livre). Ja.até os dias recentes. Seu título não configura
ke Blues, recém-saído do presidio e seu irmão
com
o
ex-Presidente
nenhum
partidarismo
'Juscelino Kubitschek,
Eíwood vão visitar o orfanato em Chicago,
que é alvo de uma visão Woody Allen e Charlotte Rampling em Memórias..., de
haviam sido criados. A irmã Mory
onde
resultaram
crítica. Do trabalho de
Stigmata
conta-lhes que será obrigada a'
•entrevistas com nomes pesquisa,
expressivos da vida
Woody Allen: último filme do diretor lançado no
fechar a instituição por falta de pagamento
'política brasileiro nos últimos 35 anos. Reados impostos. Ela recusa a oferta de dinheiro
Leblon-2, Cinema-1 e América.
Apresentação.
roubado e os expulsa até que se redimam.
*
Ambos
decidem juntar os antigos músicos de
Tommy
Lee Jones, Beverly D"Ângelo,
Spacek,
????
banda
sua
para angariar fundos, a fim de
PeopU),
de
A
GENTE
COMO
Phyllis
GENTE
Levon
Helm
e
Boyens.
(Ordinary
Caruso (Av.
.O SHOW DEVE CONTINUAR (Ali Thot Jazz).
impostos de modo honesto. Produção
os
pagar
—
MaCom
Donald
Sutherland,
Robert
Redford.
1.362
227-3544)
Copacabana,
Largo do
,de Bob Fosse. Com Roy Scheider, Jessica
Longe, Ann Reinking, Lelond Palmer, Cliff Mochado-2 (Largo do AAcchado, 29 — 245- ry Tyler Moore, Judd Hirsh, Timothy Hutton, americana.
7374):
14h,
16h30m.
19h,
21h30m.
Vereen,
Erzsebet
Foldi
e Michael
Gorman, Ben
(14 M. Emmet Walsh e Elizabeth McGovern. Palé*?
'Tolan.
Broni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, anos). A trajetória da cantora country Loretta ck>-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541): XANADU (Xanadu), de Robert Greenwald.
379 — 2Ó8-2325) 14h, 16h30m, 19h, Lynn, filha de um trabalhador das minas de I3h30m, 16h, I8h30m, 21h. Rian(Av. Atlân- Com Oiivia Newton-John, Gene Kelly, Mi' 21h30m (ló anos). Joe Gideon é um famoso carvão de Butcher Hollow, em Kentucky. Aos tico, 2.964-236-6114): 14h, 16h30m, 19h,
chael Beck, James Slovan e Dimitra Arliss.
' diretor teatral
montando mais um dos 13 anos, elo casa-se com um vizinho, Red 21h30m. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 Baronesa (Rua Cândido Benício, 1.747 —
' seus «hows nae está
264-2025): 16h, 18h30m, 21 h. Até quarta 390-5745): 15h, I7h, 19h, 21h. Art-Méier
Broadwoy. O temo gira em Lynn, que logo em seguida emigra para o
torno da morte mas, antes que ele possa Estado de Washington, onde encontra traba- no Palách>-2e Comodoro. (14 anos). Calvin e (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h,
' terminar o trabalho, sofre um ataque cardíaco
lho como cortador de lenha. Seis anos depois, Beth formam o casal-modelo. Eles nunca lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre). Danny McGuire é
até o um arquiteto famoso mas vive de suas recor, que o deixa hospitalizado. Durante a cirurgia. Loretta é mãe de quatro crianças. Red Lynn haviam sofrido uma dor emocional fatal:
o
momento em que ocorre um acidente
, ele coreografa a sua própria morte numa presenteia-lhe com uma velha guitarra e a filho
dos tempos em que fora músico.
mais veiho morre afogado. Conrad, o doções
. alucinatória extravagância, deitado num leito incentiva a exercitar sua voz: era o início de
relembra a grande época quando
hospital, cercado por dançarinas deslum- sua carreira. Produção americana. Oscar para filho caçula, voltando para casa depois de Sempre
do
trabalhava com bandas populares e conhece' brantes. Oscor nas categorias de Melhor Dire- Melhor atriz (Sissy Spacek).
hospital
de
internamento
num
meses
quatro
ra todos 6s músicos famosos. Danny ainda
'
psiquiátrico, fica desorientado e sente-se cul- conserva um grande sonho, quer novamente
ção Artístico, Melhor Desenho de Vestuário,
morte do irmão. Oscor de Melhor abrir um clube e pede a Sonny, um artista
Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora.
podo
pela
' Palma de Ouro no Festival de Cannes de
Filme, Melhor Diretor (Robert Redford), Melhor plástico, para ajudar a procurar o local..
???
' 1980. Produção americano. Reapresentoçâo. EU TE AMO
Melhor Danny o imagina como nos anos 40. Sonny o
(Brasileiro), de Arnaldo Jabor. Roteiro Adaptado (Alvin Sorgent) eProdução
Com Sônia Braga, Paulo César Pereio, Vera Ator Coadjuvante (Timothy Hutton).
vè diferente: como na década de 80. Enquan????
Fischer, Tarcísio Meira, Regina Casé e Maria americana.
to conversam sobre o nome do clube, surge
AMARGO REGRESSO (Corning Home), de Hal Sílvia. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 —
Kira, uma cantora, que sugere Xanadu. Pro, Ashby. Com Jane Fonda, Jon Voight, Bruce 220-3835): 13h30m, 15h30m, I7h30m,
dução americana. Reapresentação.
, Dern, Robert Carradine, Penelope Milford e 19h30m, 21h30m. Roxi (Av. Copacabana, CONTATOS IMEDIATOS DO TERCEIRO GRAU
—VERSÃO
—
Robert
Barata
Ginty.
Bruni-Copacabana
945
Araulfo
236-6245),
ESPECIAL
Ublon-1
(Rua
Encounters
of
the
de
(Close
??
(Av.
'
502 — 255-2908"): 14h, 16h30m, Paiva, 391 — 239-5048), ópera-1 (Praia de Third Kind), de Steven Spielberg. Com Ri- AMOR BANDIDO (brasileiro), de Bruno Borre' Ribeiro,
19h, 21h30m (16 anos). Drama sobre os Botafogo, 340 — 246-7705): 15h30m, chard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, to. Com Paulo Graondo, Cristina Aché, Paulo
reflexos do Guerra do Vietnam na vida ame19h30m, 21h30m. Tijuco (Rua Con- Melinda Diilon, Cary Guffey e Bob Balaban. Guarnieri, Ligio Diniz, Flóvio Soo Thiago e
' ricana, ambientado em Los Angeles. Quando deI7h30m,
de Bonfim, 422 — 268-0790), Imperator Jacarepoguá Autocine 1 (Rua Cândido Bení- Hélio Ary Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim,
' o marido (Bruce Dern) de Sally (Jane Fonda)
(Rua Dias do Cruz, 170 — 249-7982), Olaria Cio, 2.973 — 392-6186): 4C e 5o. às 20h. 22h. 229): 15h30m, 17h30m, 19h30m. 21h30m
. parte entusiasmado para o front, ela vai (Rua Uranos, 1.474-230-2666), Madureira- 6C, sábado e domingo, às 18h30m, 20h30m, (18 anos) Inicialmente inspirado na história
" trabalhar em hospital para ex-combatentes, 2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338), 22n30m. 2° e 3C, às 20h30m. Até amanhã. (real) do precoce bandido Bacalhau — o
onde reencontra um amigo dos tempos de Vitória (Bangu), Palácio (Campo Grande)
(Livre) A história (escrita peio diretor) é a mesma que serviu como ponto de partida
, colégio, Luke (Jon Voight), agora preso a uma 15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos). Paulo, um rico mesmo, mas ao seu final foram acrescenta- para o romance O Estranho Hábito de Viver,
. cadeira de rodas. Ao mesmo tempo que toma industrial, é abandonado por Bárbara, uma das cenas que não constam na versão origi- de José Louzeiro—o argumento de Louzeiro e
conhecimento do que está ocorrendo no Viet- médica. Solitário, procura Maria, que julga nal: o que Roy Neary havia visto dentro da Leopoldo Serran transformou-se no que este
nam em nome dos ideiais democráticos, Sally ser uma prostituta. Ela mantém o jogo, fingin- espaçonave. Tombém foram incluídos efeitos define como um trágico triângulo amoroso
se apaixona por Luke. Produção americana. do-se de profissional. Na verdade, tenta es- especiais não usados anteriormente. Produção (pai, filha e namorado) com a porte policial
servindo de fundo. O velho detetive Galvão
para o Melhor Roteiro Original (Nancy quecer Ulisses, comandante da aviação co- americana.
' Oscar
Dowd, Waldo Salt e Robert C. Janes), Melhor mercial, casado, e aparentemente acomoda(Grocindo) procura desesperada mente recu; Ator (Jon Voight) e Melhor Atriz (Jane Fonda). do
à vida dupla de pai de família e amante
*?
peror o filha que, com 13 anos, foi expulsa de
Reapresentação.
de uma mulher mais jovem. Maria e Paulo O SUBSTITUTO (The Stunt Man), de Richord casa, passando o vida marginal de inftmiestão juntos, mas não se encontram. Cado um Rush. Com Peter 0'Toole, Steve Raisback, nhos de Copacabana. Ela tem um confhtuoso
representando o seu papel, eles conversam Barbara Hershwy, Allen Goorwitz, A!ex Rocco relacionamento com um menor abandonado
???
O DESTINO MUDOU SUA VIDA (Coal Mineis com o pensamento enlrecortado por lembron- e Sharon Fàrrell Coral (Praia de Botafogo, 316 que ganha a vida com uma arma na mão.
551-8649): de 2o a 6o. às I6h30m, 19h, Reapresentação.
Daughter), de Michael Apted. Com Sissy ças dos seus amores perdidos.

Música
SEGUNDAS CLÁSSICAS — Recital do Quadro Floriano. Hoje, às 20h30m. Ingressos a CrS
4 Cervontes, formado por Helder Parente (fiou- 100.
. tas e barítono), Myrno Herzog (viola do gamba e flauta doce). Rosana Lonzelotte (cravo e MÚSICA CONTEMPORÂNEA — Recital do
, cordas) e Clarice Szojnbrum (percussão e Sexteto do Rio. Programo: Sexteto n° 2, de F.
soprano). No programa, obras de Boismortier, Mignone; Paisagem Baiana n° 3 e Piatã Op
t Gabriel Bataille, Rameau, Guillaume Coste- 123. de Widmer,- Duo Para Clarinete e Fogcít,
. ley. Couperin e outros. Maiion de France. Av. de Guerra Peixe; Cindo Peças Breves paro
Antônio Carlos. 58. Hoje, às 21 h. Ingressos a Tris Instrumentos Melódicos, de Heitor Alimonda e Trio II para Flauta, de F. Mignone
, CrS 350 e CrS 150, estudantes.
(primeira audição mundial). Sala Sidney MilQUARTETO GUANABARA — Recital de Ma- ler, Ruo Araújo Porto Alegre. 80 Hoje. às
riuccia lacovino e Stanislaw Smilgin (violi- I8h30.
nos), Frederick Stephany (viola) e Iberê Gomes
Grosso (violoncelo). Programa Quarteto n° 1, PRÓ-ARTE CONTEMPORÂNEA — Programa:
de Viila-Lobos e Quarteto Op 51 n° 1, de Sonata MCMLXX, dc Korenchendler (pianista
Brahms Foyer do Teatro Municipal, Pço Mal. Fani Lowenkron); Momentos I, de Marlos

Nobre (violonista Marcelo Kayoth); Solo paro
Flauta, de Guilherme Bauer (Carlos Alberto
Rodrigues): Trio para Dois Oboét e Cello, de
Mcrcos AAesquito (Harold Emert, oboé, Lia
Gandelmon, oboé e Ateliso de Solles, cello) e
Duos Invenções, de José Siqueira (Mecenas
Solles. sax alto e Ateliso Salies, cello). IBAM,
Lgo do Ibam, 1. Humaitó. Amanhã, às 21 h.
Entrada franco.
MÚSICA NO CORREDOR CULTURAL — Recital
do Quarteto da UFRJ. Programa: Quarteto K
157, de Mozart, Hornpipe and Air, de Purcell.
Canto lírico, de VUlo-Lobos, Menuetto, ae
Boccherini,- lento, de Dvorak e Capriccio e
Al logro Fugato. de Mendeissohn. Igreja de S.
José, Centro. Quarta-feira, às 18h30m. Entrado franca.

GISEUi (Brasileiro), de Victor di Mello Com
Moníque Lafond, Albo Valéria, Cario Mossy,
Ricardo Faria, Mario Lúcio Dohl e Nildo Parente. Programa complementar: Punhos Selvag«ns do Karatt. Rex(Rua Álvaro Alvim, 33 —
240-8285): de 2o o 6o. às 12h. lShlOm,
18h20m, 20hl0m Sábcdo e domingo, às
13h50m, 17h, 20hl0m (18 anos). Depois de
vários anos estudando no exterior, Giselle
retorna oo Brasil e encontra seu poi casado
com outra mulher. Reapresentação.
CORPO DEVASSO (Brasileiro), de Alfredo
Sternheim. Com Davíd Cardoso, Neide Ribeirc. Patrício Scalvi, Meira, Nadia Destro, Armando Tirabosqui, Evelise Olivier e Luiz Corlos Braga. Jacarepaguò Auto-Cine 2 (Rua
Cândido Benício, 2.973 — 392-6186): de 4o a
domingo, às 20h, 22h. 2o e 3a, às 20h30m.
Até amanhã. (18 anos) Rapaz do interior,
depois das perseguições ae seu oatráo por
causa do namoro com a filha, vai para São
Paulo em busco de emprego Sem preparo
profissional, envolve-se em inúmeras situoçóes adversas. Reapresentação.
PUNHOS SELVAGENS DO KARATÊ (Savage
Killer»). de Jinny Wang Yu. Com Chan Wei
Lon, La Ko Wing e Tse Ling Ling Programo
complementar: Giselle. Rex (Rua Alvoro
Alvim, 33 — 240-8285): de 2o o b°. às 12h,
15hl0m, 18h20, 20hl0m. Sábado e domingo. às 13h50m, 17h, 20h 1 Om. (18 anos). Um
lutador com o corpo protegido por chapas
metálicas e armado de umo corrente com
garras de fera liquida um grupo de chineses
rebelados contra a ditadura manchu. O único
sobrevivente aperfeiçoa novo estilo que deverá derrotar os defensores dos interesses manchus. Produção chinesa de Hong Kong. Reopretentoçóo.
MEMÓRIAS... (Stardust Memories), de Woody
Allen. Cqjn Woody Allen, Charlotte Rampling,
Jessica Harper, Marie-Christine Borrault, Tony
Rcberts e Daniel Stern. Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-4998), Cinema-1 (Av.
Prado Júnior, 281 — 275-4546)- de 2° o 6o,
às lóh, 17h50m, I9h40m, 21h30m. Sábado
e domingo, a partir das I4hl0m. América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-4519):
I4h30m, 17h20m, I9hl0m, 21 h. (Livre).
O HOMEM QUE VIROU SUCO (Brasileiro), de
João Batista de Andrade. Com José Dumont,
Célia Maracajá, Denoy de Oliveira, Barrinhos
e Renato Master. Rkamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): de T o 5a, às 15h45m,
17h50m, 19h55m, 22h. De 6o a domingo, às
15hl0m, 17hl5m, I9h20m, 2ln25m. (18
anos).
A MANSÃO DO INFERNO (Inferno), de Dano
Argento. Com Leigh McCIoskey, Irene Miracle,
Sacha Petoeff. Daria Nicolodi e Eleonora Giorgi. Paláeio-1 (Ruo do Posseio, 38 — 2406541): 14h, 16h20m, 18h40m, 21 h. (18
o nos).
PALÁCIO DE VÊNUS (brasileiro), de Ody F'aga. Com Elisabeth Hartmann, Helena Ramos,
Lola Brah, Aríete Montenegro, Neide R'beifo e
Matilde Mastronge. Vitória (Ruo Senodor
Dantas, 45 — 220-1783): de 2a à 6J às
UhlOm, 16h, I7h50m, 19h40m, 2lh30m.
Sábado e domingo, a partir das lóh Copocabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953),
Ópera-2 (Praia de Botafogo. 340 — 2467705): lóh, 17h50m, 19h40m, 21h3Cm Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 2288178), Modureira-l (Rua Daqmar da Fonseca
54 — 390-2338): 15h30m. 17n20m,
19hl0m, 21 h Santa Alice (R-a Barão de Bom
Retiro, 1 955 — 201-1299), Rosário (Ruo
Leopoldino Rego, 52 — 230-1889): 16h20m,
18hl0m, 20h. (18 anos)
A COMPETIÇÃO (The CompetHion), de Joel
Oliansky. Com Richard Dreyfuss, Amy Irving,
Lee Remick, Sam Wanamaker, Joseph Cali,
Vickie Krieger e Adam Stern. Pathé (Praça
Floriano, 45 — 220-3135): de 2° o 6°, às 12h,
14h20m, 16h40m, 19h, 21h20m. Sábado e
domingo, a partir das I4h20m. ArtCopacabana (Av. Copacabana, 759 — 2354895): I4h40m, 17h, 19h20m, 21h40m. RioSul (Rua Marquês de São Vicente. 52 — 2744532): 14h, 16h30m, I9h, 21n30m ArtTijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 2866898), Art-Madureira (Shopping Cemer ae
Madureira): 14h30m, 16h,50m, 19hl0m,
21n30m. Paratodos (Rua Arquias Corceiro,
350 — 281-3628): 14h20m, 16h35m.
I8h50m, 21h05m. Studio-Poissondu (R^a Senodor Vergueiro, 35 — 265-4653)- de 7r a 63
às 16h30m, 19h, 21h30m. Sábado e domingo. o portir dos 14h. (14 anos). Paul Diefrích e
Heidi Schoonover são dois jovens promissores

Teatro
A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA — Criação
coletivo do grupo Cara Lavada. Direçco de
Ronaldo Groça Teatro do BNH, Av. Chile, 230.
Hoje, às 19h. Ingressos a Cr$ 200 e Cr$ 150,
estudantes.
CORDÃO UMBILICAL — Texto de Mário Prato.
Direção de Luiz Sorel. Com Angela Bittencourt,
Gui Vasconcelos, Rodolfo Bonin e Fabiano Jr.
Teatro Rio Planetário, Rua Padre Leonel Franca,
240. De 2o a 4C, às 21 h30m Ingressos o Cr$ 300
e CrS 200, estudantes.
SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO — Texto
de Shakespeare. Dir. de Marco Antônio Paimeira. Com Fernando Pires, Use Garrao. Luc:ana Makowiecky, Luís Eduardo Pinheiro,
Mariano Saoino, Alexandre Ferreiro, Sérgio

Arguelhes e Silvio Ferrrari. Aliança Francesa
da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315 (2685798). De 5° a sob. e 2°, às 21h. Ingressos a
CrS 250 e CrS 150, estudantes. Versão livre
da comédia snakespeariano, mostrando uma
ciranda ae amores contrariados, com espíritos
da floresta divertindo-se à custo do ridículo
dos seres humanos. Até dia 31 de maio.
DOCE DELEITE — Ato variado em 12.quadros
de Aldone Araújo, Mauro Rasi e Vicente
Pereira. Dir. de Alcione Araújo. Mús e dir.
musical de John Neschling. Com Maril'a Pêro
e Marco-Nanini. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente. 52 (274-7246). As 2as. e 3as feiras, às 21h30m. Preço únteo CrS 500
Através dos 12 quadros, interligados por
músicos e danças, aparecem diversas formas

oicr'5?as que decidem entrar ngrr, concurso.
Ampos se dcssificam. rr~s acontece um imprevisto e a decisão acabo fenHo que ser
ad ada isfo acaso ror aprcm^or os ^cs
numa reiaçóo sentime^a1. pfoáução omeri-.
COna
UMA VIRGEM RAPTAOA E VIOLENTADA (Lrttle Girl... Big Tease), de Rebelo Mitrotti. Com
Jocy Ray, Reoecca Brooks Pnr Bendone e
Roben Fufey Astor(Rua Mm<stro tdgc Rometo. 236 — 390-2036) 1 5n. I7h, 19r. 21 h.
Ate quarta (16 anos) Uma pequeno ciaaae
do Novo México e tomada po* torças sebrenoturais Produção americana
A GOSTOSA DA GAFIEIRA (Brasileiro), de
Robeno Machado. Com Julcilea Teíles, Jorge
Cherques. Ruy Rezenae. Ernesto Grendeüe,
José Carlos Sancnes e Sérgio Lopes Scala
(Praia de Botofogo, 320 — 551-8649):
1 5h30m, 1 7h30m. 19H30m, 21H30m A partir ae quinta no Paláck>-2 (18 anos). Uma
dançarina de goleira, que se envolve com os
mais diferentes homens e que um d'a desoparece do" local, sem deixar notícias.
LIBERDADE SEXUAL (brasileiro) de Wilson
Rodrigues Com Zela Diniz, Zilda Mayo e
Emmonuella Migres Studio-Catete (Rua do
Catete, 228 — 205-7194). 15h40m. 17h20m.
19n, 20h40m 22h20m. (18 anos) Atingido
por impotência, um marido admite que a
mulher tenha relações com outro exclusivamente a fim ae suprir suo corèncio sexual. O
terceiro personagem e envolvido sem saber
que o casal o consiaera me'0 instrumento em
um (ogo onde não se cogita de sentimentos.
Reapresentação
PENITENCIÁRIA FEMININA DE CRIMES SEXUAIS (Penitenziario Femmile Per Reati Se«*
suali), de Jess Franco. Com Lina Romany, Pcul
Muller e Moniko Sivinn. Programa complementor: A Grande Conspiração de Shaolin.
Orly (Ruo Alcindo Guanaoofo. 21) de 2° à 63
as lOh, 13h10m, 19h30m Sábado e domingo. a oartir das 1 3h10m. (18 anos) Drama de
conc^ções eróticas passado no interior ae um
presidio de mulheres condenadas por crimes
sexuais Representação
Extra
O CASO ARACEUI — Exioiçõo ao filme
seguido de debates cooraenadc* por Jose
Louzeiro. Hoje. às 21 h. no Cândido Monde*.
Ruo Joona Angélica. 63 Entrada franca.
Grande

Rio

NITERÓI
ALAMEDA (718,-6866) — História DO, com
Corinne Clory. A» 17h, 19h, 21 h. (18 anos).
Até sexta.
BRASIL —História 0*0, com Cor.nne Clery. Às
17h, 19h, 21h. (18 anos). Ate sexta.
CENTER (711 -6909) — Palácio de Vênus, com
Elisabeth Hanmann. As 15h30m, 17H20m,
19hl0m, 21h. (18 anos). Até domingo.
CENTRAL (718-3807) — O Substituto, com
Peter 0'Toole. As 16h, 18n30m, 21h. (14
anos). Até amanho.
CINEMA-1 (711-1450) — A Competição com
Richard Dreyfuss. As 16h, 18h30m. 21 r
Sábado e domingo, a partir das 13h30m. (14
anos). Até domingo.
ICARAÍ (717-01 20) — Eu Te Amo com Sônia
Braga. Às 15h, 1 7h, 19h, 21 n (' 8 anos). Atç
domingo.
NITERÓI (719-9322) — Eu Te Amo com Són^a
Braga. As 15h, 1 7h, 19h. 51 h. (18 anes). Até
domingo.
DRIVE-IN ÍTAIPU -— Perdidos no Noite com
Dustin HoHman Às 20h30m (lõ anos). Até
amanhã.
petrópolis
DOM PEDRO (2659) — A Lagoa Azul. com
Srooke Shields. Às 15h. 17h, 19h, 21 h. (14
anos) Ate amanhã
PETRÓPOLIS (2296) — Eu Te amo, com Sõnio
Braga. As 15n, 1 7h, 19h, 21 h (1 9 anos). Até
amanhã
TERESÓPOLIS
ALVORADA 1 (742-2131) — Meu Nome é
Ninguém com Terence Hi!i As 15h, 2In. (14
anos). Ate amanhã.
ALVORADA 2(742-2130— Dona Flor e Seu*
Dois Maridos, com Soma Bragc As 1 5h, 21h.
(18 anos) A»é amanná
Curta-Metragem
HO — De Ivan Caraoso Cinema' Jacarepa*
guá Autocine-2.
NO CAMINHO DAS ESTRELAS — De Vítor
Santos. Cinema: Metro Boavista.
TWZ 17.000 — De Luiz Bondeiro de Melo.
Cinema Condor Copacabana
NOVELA I OPINIÃO POPULAR — De Raul
Lochtermacher. Cinema Largo do Machado*
i.
TAPECEIRAS DE PRADOS — De G lvon Pereira. Cinema: Baronesa
O ACENDEDOR DE LAMPIÕES — De Luiz
Carios locerca. Cinema Cinema-3.
VERSUS — De Landa Pinheiro. Cinema.- Largo
do Machado-2.
AMÉRIKA — De Otávio Bezerro. Cinema.Cândido Mendes.
de humor e diversos assamos do cotidiano
carioca
IMPÉRIO DO CONDOR — Texio e dir. de
Edison Nequete. Com E'isa Simões, Tárcio
Marcondes e Sd;son Nea^ete Auditório do
Sindicato dos Médicos, Av. Churchill, 97-10°.
De 2° a ó3, as 21 n. Ingresses o CrS 150 e CrS
100 (associados do Sindicato) Até 11 ae
maio.
ADEUS AO DRAMA — Comedia mus-cal com
texto de Zeca Ligiero e equ>pe ao Teatro
Mágico. Música e direção musicai ae Chico tá
e Ricardo Pavão. Dir. de Zeca Ligiero. Com
Jitman Vibranovski, Eiza de Andrade, Haylton Faria, Janine Golaíeid, Alice Carvalho,
Oistmo Veüoso, Paulo Lotufc, Zeca i giero,
Chico Lá Teatro Experimental Cacilda Becker,
Rua do Catete. 338 (265-9933). Hoje, sessão
extra, as 21 h, para a classe *eatra! e púbMcc.
De 4S o dom., às 21 h. Ingressos a CrS 150.
Um pequeno circo supero sua crise de sobrevivència transformando-se em cooperativa. Até
dia 17 de maio.
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0
Televisão

Manhã
7.00 [4] —Telecurso 2o Grau.
15 g] —Telecurso Io Grau.
30 [4] —TVE-Ginástica. Com
Yara Vaz.
45 [n] — Ginástica. Com Yara
Vaz.
8.00 S — Sítio do Piea-PauAmarelo. Ò Fazedor de
Milagres. Reprise.
15 [n] —Cozinhando com Arte.
30 [4] —TV Mulher.
O — A Pantera Cor-deRosa. Desenho.
9.00 [0 — Bozo. Humorístico.
30 [n| —Caçadores de Fantasmas. Desenhos.
45 |T| — O Despertar da fó. Religioso.
____________________________
10.00 [H] —Super Robin Hood. Desenho.
15 0 —O Poder da Fé. Religioso.
30 0 — Meu Amigo Tubarão.
Desenho.
0 — Gaguinho e Seus Amigos. Desenho.
'

11.00 E —Cara a Cara. Novela.
O —A Turma do Pica-Pau.
Desenho.
30 O — Popeye. Desenho.
45 12] — Discomania. Com M.
Lima.

tu
05 |7]
30 |5]
40 2]
45 (O
50 E

Com Glória Pires, Nádia Lippi e Maitê
Proença.
— Atenção. Noticiário.
—'Agente 86. Seriado.
— Sítio do Pica-Pau-Amarelo. Hoje: A Chave do
Tamanho.
—Os Imigrantes. Novela
de Benedito Ruy Barbosa.
—Sessão Premiada. Daniel Boone.
— Jornal das Sete. Noti-

7.00 [T] —Teatro Infantil. Trança»
do Ibaé.
O — O Amor é Nosso. NoveIa de Roberto Freire e
Wilson Aguiar Filho.
Direção de Gonzaga
Blota. Com Fábio Júnior, Miriam Rios e Stenio Garcia.
30 121 —Jornal Bandeirantes.
Noticiário.
45 O — Sessão Premiada.
Pica-Pau.
50 [4] — Jornal Nacional.
8.00 [H —A Conquista. Novela
didática.
[7] — Rosa Baiana. Novela
de Lauro César Muniz.
Direção de David José.
Com Nancy Wanderley
e Jofre Soares.
O — Sessão Bangue-Bongue, Laramie. Seriado.
—
Comigo. Novela
Baila
15 [4]
de Manoel Carlos. Direção de Roberto Tal ma

45 a
só m

Artes

e Paulo Ubiratan. Com
Raul Cortez, Terezo Raquel, Tony Ramos e
Fernanda Montenegro.
-Telecurso 2o Grau.
-Atenção. Noticiário.

9.00 [5] — Escala. Cido Piano —
Laís de Souza Brasil.
[7] —Supersessão. Filme: O
Terror Que Vem do
Céu.
[O —Sessão das Nove. Filme: Calafrio.
10 2] —Viva o Gordo. Humorístico.
10.00 d] —1981. Noticiário.
10 21 —Amizade Colorida. Episódio: Vertigem de Alturas.
45 E —Teatro. Projeto Cacilda
Becker: Oh Carol.
55 [21 —Atenção. Noticiário.
11.00 [21 —Calibre 38. Seriado.
10 —Sessão Policial. Hoje:
Os Novatos.
H —Globo Revista.

Madrugada

0.00 [O —Jornal da Noite.
, [21 — Cinema na Madrugada. Filme: Gunshoe,
Detetive Particular.
2] —Coruja Colorida. Filme:
Lamentos na Noite.

Tarde

12.00 [f] —-.Globo Cor Especial.
Hoje: Godzilla e Gasparzinho.
10 • Bozo. Humorístico.
15 a - Bandeirantes Esporte.
30 O ¦ Os Jetsons. Desenho.
m ¦Primeira Edição. Noti1.00 H3 — Globo Esporte. Noticiário.
12] — Programa Edna Savaget. Feminino.
10 — O Elo Perdido. Seriado.
15 [£] —Hoje. Noticiário.
30 O — Johnny Quest. Desenho.
45 [£] —Vale a Pena Ver de
Novo. Hoje: A Sucessora.
2.00 |0 —O Povo na TV. Variedades.
30 21 —Sessão da Tarde. Filme: A Fuga do Planeta
dos Macacos.
50 [7] — Sandokan. Seriado.
4.00 |Tj —Telecurso Io Grau.
10 [7j —Um Cowboy na África.
Seriado.
15 H] —Os Grandes Mestres
da Pintura. Hoje: Duly.
30 [5] — Ginástica. Com Yara
Vaz.
2] — Sessão Aventura. Hoje:
Batman.
5.00 [5] —Telecurso 2o Grau.
2 — Show das Cinco. Super
Mouse, Pernalonga e
TotVi e Jerry.
05 [7] — O Homem do Fundo do
Mar. Seriado.
15 2] —Era uma Vez. Os Três
Porquinhos Pobres.
25 0 —Globinho.
30 2 — Sítio do Pica-Pau-Amarelo. Hoje: O Fazedor
de Milagres.
H] —Turma do LambeLambe. Infantil com
Daniel Azulay.

Noite

6.00 2 —As Três Mar ias .Novela
de Wilson Rocha. Direção de Herval Rossono.

OS

FILMES
Hugo Gomez

TOR de algum prestígio,
mais pela estampa do que
interpor sua capacidade
pretativa — foi noivo e depois marido de Ellzabeth
' Taylor em O Pai da Noiva e
O Netinho do Papai — Don Taylor se
passou para trás das Câmaras ao perceber que com a passagem e os estragos
dos anos n&o poderia continuar sendo
galã.
Em seu sexto filme, A Fu*a do Planeta dos Macacos — que rodou um ano
antes de A Cólera, produção de TV em
que Susan Hayward teve um dos seus
últimos desempenhos na tela — o reallzador consegue reavivar o interesse por
um tema que para muitos parecia esgotado depois do primeiro e instigante
exemplar da série, O Planeta dos Maçacos. Em pequeno papel, voltando a ser
destaque, Sal Mlneo, que morreria assassinado em São Francisco alguns anos
mais tarde.
Produzido por Bing Crosby, Calafrio
é obra modesta, mas que surpreende
pelo clima alcançado depois de um início pouco promissor. De parabéns o treinador dos roedores, Moe de Sesso, pela
paciência que teve com seus pupilos. O
sucesso alcançado motivou uma seqüència, Ben. Numa ponta, a excelente Elsa
Lanchester, viúva de Charles Laughton,
uma comediante de mão cheia, mas poucas vezes bem aproveitada.
Da Intenção ã realização hã uma distância considerável, como o demonstra
Stephen Frears em seu filme de estréia,
Gumshoe, Detetive Particular, que pretendia ser uma sátira aos filmes do gênero que teve em Humphrey Bogart o seu
expoente máximo.
A FUGA DO
PLANETA DOS MACACOS
TV Globo — 14h30m
(Escape from the Planet of the
Apes) — Produção norte-americana
de 1971, dirigida por Don Taylor;
Elenco: Kim Hunter, Roddy McDowall, Bradford Dillman, Natalie
Trundy, Eric Braeden, Ricardo
Montalban, Sal Mineo. Colorido
?? Os cientistas-simios (McDowell, Hunter, Mineo) sobrevivem à
destruição da Terra no futuro e
retrocedem no tempo, chegando à
Califórnia em 1973, onde são presos. Sua inteligência assombra os
meios científicos e um geneticista
do Governo suspeita de sua periculosidade e procura eliminá-los.
GRIZZLY, A FERA ASSASSINA
TV Bandeirantes — 21h
(Grizzly) — Produção norteamericana de.1976, dirigida por Wil-

DE
D1

HOJE

liam Girdler. Elenco: Christopher
George, Andrew Prince, Richard
Jaeckel, Joan McCall, Joe Dorsey.
Colorido.
Urso gigantesco mata duas crianças indefesas, o que leva chefe de
segurança (George) de um pequeno
florestal a evacuar a área, com
apoio de um perito (Jaeckel). Contudo, o supervisor discorda e sustp.
a ordem e só quando o animal
volta a atacar é que autoriza sua
captura. Inédito na TV.
CALAFRIO
TV Studios — 21h
(Willard)— Produção norteamericana de 1971, dirigida por Daniel Mann. Elenco: Bruce Davison,
Ernest Borgnine, Sondra Locke, Jody Gilbert, Elsa Lanchester, Michael D ante, William Hansen, John
Myhers. Colorido.
?? Ao assumir a vice-presidència de uma empresa, após a
morte do pai, rapaz inexperiente
(Davison) procura se vingar do sócio (Borgnine) que lhe dispensava
um tratamento aviltante, e consuma seu ato com grande quantidade
de ratos.
LAMENTOS NA NOITE
TV Globo — 24h
(Night Cries) — Produção norteamericana de 1978, dirigida por Richard Lang. Elenco: Susan St. James, William Conrad, Michael
Parks, Dolores Dom, Cathleen Nesbitt, Ellen Geer, Jamie Smith Jackson. Colorido.
? Vítima de pesadelos, após a
morte do bebê recém-nascido, nos
quais ouve o choro de uma criança,
jovem mãe (St. James) se obceca
aos poucos pela idéia de que o filho
está vivo e precisa de sua ajuda.
Feito para a TV.

Plásticas

LISBOA, CULTURA E TURISMO — Exposição
fotográfica sobre a cidade de Lisboa. Club#
Ginástico Português, Av. Groço Aranha, 187.
De 2a o sábado, das 12h às 20h. Inauguração, hoje, às 18h. Até sábado.
SUÍTES CALCINÉES 1976-1980 — Obras do
artista Christian Jcccard. Café Dm Art» —
Hotel Méridien, Av. Atlântica, 1 020 — 4o
andar. Diariamente, das 10h às 20h. Inauguração, Hoje, às 21 h. Até dia 18.
DE VENEZA AO XINGU — Fotografias de Luigi
Momprin. Galaria Quadro, Rua Marquês de
São Vicente, 52 — loja 332. De 2a a 6o, das
I4h às 22h. Inauguração, hoje, às 1BH. Até
dia 15.
LUIZ CARLOS DE CARVALHO — Gravura e
desenho. Galaria Funarto Macunalma, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 2o a 6°, das lOh
às 18h. Inauguração, hoje, às 18h30m. Até
dia 18.
PHOTOMOSTRA 81 — Coletiva com fótografias de Alberto Castro Menezes, Amilcar Staroata, Carlos Cezimbro e RonaldoGorini entre
outros. Solar Grandjean d* Montigny, Rua
Marquês de São Vicente, 225. Até dia 15.
PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA: ASPECTOS DA
ARTE PARIETAL — Fotos dos desenhos feitos
nas rochas pelo homem pré-histórico. Galeria
Rodrigo M. F. de Andrade, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 2o a 6o, das 9h30m às
18h30m. Inauguração, hoje, às 18h30m. Até
dia 15.
BAIANAS — Mostra de trajes e adereços das
baianas de Carmem Miranda. Museu Carmem Miranda, Parque do Flamengo, em
frente ao número 560 da Av. Rui Barbosa. De
3o a dom, das 11 h às 17h. Até final de julho.
MUNDIALITO — Mostra de fotografias e objetos ligados ao Mundialito, realizado em 1980,
no Uruguai. Muuu dos Esportes, entrada
pelo portão 18, do Maracanã. De 2o a 6°, das
9h às I7h. Até julho.
MEIO-AMBIENTE GLOBAL — Exposição dividida em duas partes: Rugandas, Visão do
Meio-Ambienta Total no Século 19 e A Criança e o Meio-Ambienta Natural e Cultural.
Museu do Primeiro Reinado, Av. Pedro II, 293.
De 3a a 6°, das lOh às 17h; sáb e dqm, dos
13h às 17h.
MORRO DO CASTELO — Mostra de fotografias de Malta sobre o demonte do Morro do
Castelo. Museu Histérico da Cidade, Estrada
de Santa Marinha, s/n°, Gávea. De 3° a 6o,
das 13h às 17h, sáb e dom, das 11 h às 17h.
Até dia 17 de maio.
ANGELA CORTESE — Desenhos e guaches.
Arquivo Geral da Cidade, Rua Amoroso Lima,
15, Cidade Nova. De 2o a 6o, das 1 Oh às 17h.
Até dia 13 de maio.
LUIZ VERRI — Pinturas. Galerio Dexon, Av.
Atlântica, 4 240. De 2o a sáb., das lOh às
21 h. Até dia 11 de maio.
FRANÇOISE GALLE E JUTTA VON SCHAAFFHAUSEN — Tapeçarias e cerâmicas. Tapeçart, Rua Vise. de Pirajá, 595/104. De 2o a 6o,
das lOh às 20h, sáb. das lOh às 13h. Até
sábado.
RONALDO BARBOSA — Desenhos. Galaria
Andréa Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207. De
2a a 6o, das 13h30m às 20h. Até sexta.
PAULO HOUAYEK — Pinturas e desenhos.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De
2° a sáb., dos lOh às 12h e das láh às 22h.
Até sábado.
KLAUS STAECK — Mostra do cartunista alemão. Espaço Alternatino, Funorte, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2a a 6a, das lOh às 18h.
Até sexta.
BERNARDO GOUTHIER — Pinturas. Galeria
Realidade, Av. Ataulfo de Paiva, 135. De 2° à
6°, das 13h às 20h. Até amanhã.
VISÕES INGÊNUAS — Coletiva de pinturas de
Carlos Lousado, Isabel de Jesus, Ivan Moraes
e Wilma Ramos. Galeria Jean-Jacques, Rua
Ramon Franco, 49. De 3o a sáb., das 11 h às
20h. Até dia 12 de maio.
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No Museu Histórico do Estado mostra
fotográfica de Çesar Barreto
De 2o o 6o, das IOh às l-8h., sáb. e dom., das
14h às 20h. Até amanhã.

Porto Alegre, 80. De 2o o 6°, das lOh às I8h.
Até dia 29 de maio.

CÉSAR BARRETO— Fotografias. Museu Histórico do Estado, Rua Presidente Pedreira, 78,
Ingá, Niterói. De 3o a dom., das 13h às 1 7h.
Até dia 17 de maio.
CANUDOS REVISITADA — Exposição de armas, painéis fotográficos, livros e folhetos de
cordel. Fundação Casa de Rui Barbosa, Rua S.
Clemente, 134. De 2o a 6a, das lOh às 17h,
sáb. e feriados, das 13h às 17h. Até dia 30 de

LINHA, ESPAÇO E EXPRESSÃO NA PINTURA
ESPANHOLA CONTEMPORÂNEA — Mostra
reunindo 108 trabalhos de 56 artistas espanhóis contemporâneos, entre eles, Julian Casado, Ramiro Tapia e Sofia Marrigal. Museu
Nacional de Belos Artes, salas do 3a andar,
Av. Rio Branco, 199. De 3a a 6°, das 1 2h30m
às 18h30m; sáb. e dom., das 15h às 18h. Até
dia 31 de maio.
JOSÉ (ZECA) LINHARES — Fotografias registrando as modificações urbanísticas de Paris.
Galeria de Arte FESP, Av. Carlos Peixoto, 54.
De 2o a 6°, dos 12h às 20h.

HEINZ REIS MANN — Pinturas. Galeria 2D.
Rua Vise. de Pirajá, 580/112. De 2° a 6o, das
lOh às 18h30m. Até dia 12 de maio.
NANI E DUAYER — Desenhos de humor.
Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. De 2° a 6o. das 1 Oh
às 12h e das 17h às 22h30m; sáb e dom, das
16h às 20h. Até sábado.
GERALDO ORTHOFF — Pinturas. Galeria Irlandini, Rua Teixeira de Melo, 31. De 2o a 6a,
das 1 Oh às 22h, sáb e dom, das 1 Oh às 13h e
das 15h às 22h. Até amanhã.
GENTIL CORRÊA— Pinturas. Galeria Eucatexpo, Av. Princesa Isabel, 350. De 2o a 6o, das
16h às 22h. Último dia.

ESCULTURAS — Obras de Bruno Giorgi, Caciporé, F. Weissmann, Márcia B. do Amaral,
Patatnik e outros. Aktuell, Av. Atlântica,
4 240. De 2o a 6o, das 12h às 20h, sáb, das
15h às 19h.
CONSPIRAÇAO ARQUITETURA — Mostra dos
desenhos de Milton Machado. Espaço ABC,
Galeria Sérgio Milliet, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2o a 6o das 10h às 18h. Até
quinta.

AMÉLIA ZALUAR— Fotografias. Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Campo de S.
Bento, Niterói. Diariamente, das 14h às 22h.
Ultimo dia.
CLÁUDIO CARDOSO — Fotografias. Galeria
do Novotel, Praia de Gragoatá, Niterói. Diariamente, das lOh às 20h. Até quarta.
MARTHA D1 ÂNGELO — Desenhos. Galeria
Divulgação e Pesquisa, Rua Maria Angélica,
37. De 2o a 6o, das lOh às 19h. Até amanhã.

A MULHER E O TRABALHO — Mostro forogrófica. Cinelândia. Diariamente, das lOh as
18h. Até dia 11.
ACERVO —Obras de Rapoport, Scliar, Jenner,
Maria Luisa Leitão e outros. Galeria Scopus,
Av. Atlântica, 4 240. De 2o a 6o, das 14h às
22h; sáb., das 1 Oh às 19h.
VERÔNICA — Aquarelas. Aliança Francesa de
Niterói, Rua Álvares de Azevedo, 179. De 2o a
6°, das 9h às 12h e das 14h30m os 21 h. Até
dia 15.

EXPOSIÇÃO SÉRGIO CARDOSO — Exposição
de fotos ilustrativas da carreira do ator, desde
sua estréia no Hamlet. Saguão do Teatro .João
Caetano, Praça Tiradentes, s/ n°. De 2° a sáb.,
das 14h às 17h. Até dia 10 de maio.

COLETIVA DE OUTONO — Obros de A.'
Salinas, Bernardelli, Calixto, Simeone, Sigaud, Cícero Dias e outros. Villa Bernini, Av.
Atlântica, 4 240/214. De 2o a sáb., das 14h às
21 h.

ADMILSON DE JESUS REIS — Pinturas. Galeria de Arte Delfin, Av. Copacabana, 647. De
2° a 6o, das lOh às 18h. Último dia.
UMA RUA PARA PINTORES — Exposição de
obras de Octávio Vianna, Sérgio Baez, Ubirajara Rodrigues, Achilles Colloci, Osvaldo Pinto
e outros. Rua Heitor de Mello, Centro. De 2o a
6o, das^h às 18h.

COLETIVA DE OUTONO — Obras de Sylvio
Pinto, Lucilio de Albuquerquer, José Paulo
Moreira da Fonseca, Sytê e outros. S. L.
Galeria de Arte, Av. Ataulfo de Paiva,
566/203. De 2o a 6a, das 9h30m às 19h, sáb,
das 9h30m às 13h.

GIANGUIDO BONFANTI — Pastéis e grovuras. Gravura Brasileira, Av. Atlântica, 4240.
De 2a a 6°, das !0'n às 21h, sáb, dos lOh às
13h. Até sábado.
WALTER GHELMAN—Fotografias. Palácio da FOTO PARANÁ — Exposição de fotógrafos
Cultura, Rua Vise. de Mauá, 305, Petrópolis. curitibanos. Galeria da Funarte, Rua Araújo

COLETIVA — Obras de Castagneto, Baptista
da Costa, Garcia Bento, R. Amoedo e outros.
Galeria Bahiart, Rua Carlos Gois, 234. De 2o a
6a, das 1 Oh às 20h30m, sáb, das 10h às 13h.
COLETIVA — Obras de Sérgio Telles, Rapoport, Jenner Augusto, Bianco, Manoel Santiago e outros. Galeria lebreton. Rua Vise. de
Pirajá, 550. De 2a a 6o, das lOh às 22h, sáb,
das lOh às 16h.

Rádio
Show

Jornal

do Brasil
AM — 940KHz
9h05m — Debate. De 2a a
apresentação de Eliakin
Participação de' Marcos
apoio ao Departamento
dlojomalismo.

GUMSHOE, DETETIVE
PARTICULAR
TV Bandeirantes — 24h
(Gumshoe) — Produção britânica
de 1971, dirigida por Stephen
Frears. Elenco: Albert Finney, Billie Whitelaw, Frank Finlay, George
Innes, Fulton MacKay, George Silver, Billy Deen, Wendy Richard.
Colorido.
?? Desarvorado com a perda de
sua namorada (Whitelaw) para um
irmão (Finlay) a quem detesta, cantador de bingo num clube de Liverpool resolve se tornar um detetive,
dando assim vazão à sua idolatria
por Humphrey Bogart. Estréia do
diretor.

FM

Novelas
Resumo das novelas apresentadas pelas emissoras no Rio
As Três Marias, TV Globo, 18h—Glória, abraça a mãe. Bruno faz o mesmo. Tini- descobre que estão sendo observados e
sem saida, confessa a Guta e a David nha vai à procura de Lili e dizendo que quando vai tentar descobrir quem os
que extraviou suas cartas para a amiga saiu de casa aceita ficar na sua. Bruno, espreita, as duas fogem, sem, entretanto,
porque ainda o ama. Afonso aparece e por exigência de Lili, confessa a Tlnlnha conseguirem passar despercebidas. PeGuta, furiosa, lhe conta tudo. Rute tenta que gosta dela. Tlnlnha o olha embasba- relra comenta com Genaro que Isabel e
defendè-la, mas Afonso lhe conta que o cada. André, cumprindo seu trabalho de Biá os viram nus. Júlio comenta com
fato de ela ter dito que tem sangue judeu guia turístico, leva gringos para conhe- Déclo que no Rio há um grande descontambém foi inventado. Jô diz a Lucas cerem o Pâo-de-Açúcar e depara com tentamento com o Presidente Marechal
que Jâ mandou a carta para o Ministério Lill. Os dois se cumprimentam felizes Deodoro. Biá percebe que Isabel está se
interessando por De Sâlvio e lhe pergunpara saber onde seu pai trabalha. Da- pelo reencontro.
masceno vai procurar Raul e este lhe diz Baila Comigo, TV Globo, 20hl5m — tá se quer marcar um encontro com ele.
que foi Alzira quem falou de Tereza para
emocionado, diz a Débora que tem
Baiana, TV Bandeirantes, 20h —
Macedo e Clça quem a levou até sua Vítor,
um irmão gêmeo, mas que não pode Rosa
conversar com Rosa e tenta
Cláudia
presença. Guta dü a David que precisa procurá-lo porque
este não sabe que é consolá-la,vai dizendo-lhe
de um tempo para voltarem a viver adotivo. Joana vai até
que Edinho volo
apartamento
de
juntos pois, apesar de o amar, ainda não Vítor para conversar mas, decepcionada, tará para casa. Natâlia diz a Agenor que
está sendo multo ruim ficar sozinha
criou coragem para dizer isto a Aluislo. percebe que ele não está. Quim liga
para quando ele nào está com ela. Orestes vai
Jó diz a Jiiila que Ramiro já lhe disse o Joana mas esta o dispensa. Vítor e Débonome e profissão de seu pai. Damasceno ra seguem Quinzinho e entram na mes- à Canavial e Frei Damiào lhe diz que o
fato de Creusa ter tomado a iniciativa e
vai à procura de Alzira e lhe pergunta ma plzzaria para o verem de perto.
mandado chamá-lo é muito bom Rosa
até onde ia sua ligação com Macedo.
—
começa a sentir-se derrotada, pois, aos
O Amor é Nosso, TV Globo, 19h Suely, Os Imigrantes, TV Bandeirantes,
—
carta
Isabel e Biá abrem a
assustada com os gritos de Chico e Filô, 18h40m
poucos, vê todos seus alhos envolvendose em problemas e* tomando decisões
corre e tenta separar os dois. Chico volta escrita por De Sâlvio e começam a lê-la.
de
ao normal e envergonhado afirma que Isabel, à medida que lè as palavras
que a contrariam. Isabel entrega a Cláuse
dia seu convite de casamento com Ronão se lembra de nada. Bruno diz a Lill e amor de De Sâlvio para Carmela,
De
berto, o que a entristece. Orestes e Elena
a Carmem que ficou impressionado com deixa levar pelo seu romantismo.
na
vào à fazenda se encontrar com Creusa,
Maira. Carmem diz aos filhos que ela e Sâlvio e Pereira vão tomar banho
cheele
e
Sandoval decidiram se separar que
cachoeira. Biá e Isabel, passeando,
que os recebe aparentemente muito
Pereira
vêem
nus.
Lili,
chorando.
os
doente.
è que ficará com dois.
gam à cachoeira e os
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Na Noitada de Samba, lançamento do Lp
Força Positiva da cantora Emilinha Borba
PROJETO PIXINGUINHA — Apresentação do
cantora Fafá de Belém e dos cantores e
compositores Walter Queiroz e Vital Lima,
acompanhados de Raul Mascarenhos (saxofone e flauta), Arid (percussão), Ricardo Costa
(bateria), Ricardo do Canto (contrabaixo),
Ademir Cândido (guitarra), Chiquito Braga
(guitarra) e Raimundo Nicioli (piano). Direção
de Sérgio Rocha. Teatro Leopoldo Fróes, Rua
Manoel de Abreu, 16, Niterói. Hoje e amanhã, às 18h30m. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara, 17. De 4o a 6°, às 18h30m.
Ingressos a CrS 100. Até sexta-feira.
PROJETO SEIS E MEIA — Show do compositor
e violonista João do Vale e do Quinteto
Violado. Direção de Albino Pinheiro. Teatro
João Caetano, Pça. Tiradentes (221-0305). De

2o à 6o, às 18h30m. Ingressos a Cr$ 100. Até
sexta-feira.
NOITADA DE SAMBA — Apresentação de
Baianinho, Xangô da Mangueira, Mariuza,
conjunto Exporta Samba, Zoca da Cuíca e
passistas Show de lançamento do LP Força
Positiva, da cantora Emilinha Borba. Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Todas às segundas-feiras, às
21h30m. Ingressos a Cr$ 400 e Cr$ 300
estudantes.
BEIJA-FLOR SOBE O MORRO — Show com
passistas, ritmistas, bateria e desfile de fantasias. Morro da Urca, Av. Pasteur, 520 (2955244). Hoje, às 21 h. Ingressos o Cr$ 500.

6", com
Araújo.
Reis e
de Ra-

Estéreo

99,7MHz
HOJE
20h — Dança dos 7 Véus, da
Ópera Salomé, de Richard
Strauss (Bemstein —10:10); Partita n° 6, em Mi Menor, de Bach
(Weissenberg — 20:27); Sinfonia
n° 74, em Mi Bemol, de Haydn
(Dorati — 21:25); Suite para Violoncelo e Orquestra, Op. 16, de
Saint-Saens (Cristine Walevska
17:34); Suite em Lá, de Rameau (Roberto de Regina —
24:30); Concerto em Ré Menor,
para Violino e Orquestra, Op.
77, de Brahms (Ferras e Karajan
40:45); Te Deum, de Verdi
(Solti — 14:37); Danças Romenas, de Bartok fWilkomirska —
8:00); Danças da Ópera Eugen
Oneguin, de Tchaikowsky (Davis — 12:55);
AMANHÃ
20h — Bolero, de Ravel (Karajan — 16:09); Concerto n° 1
para Piano e Orquestra, de Bartok (Serkin — 23:44); Suite do
ballet Terpsichore, de Haendel
(Gerard Devos —10:45); Concerto Duplo para Violino, Vioioncelo e Orquestra, de Delius (Menuhln e Tortelier — 21:42); 16
Valsas, Op. 39, de Brahms (Gelber — 18:30); Te Deum, de Marc Antoine Charpentier (Ledger —
25:20); Sonata n° 1 para Violonceio e Piano, Op. 109, de Fauré
(Tortelier e Hubeau — 18:42);
Concerto n° 8, em Sol Maior,
para Flauta e Orquestra, de Devienne (Rampal — 17:50); Introdução e Aiiegro, Op. 47, de Elgar
(Britten — 14:00).
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Mário José Sampaio
¦¦¦I STA semana a Varig receberá o último DC-1030 de uma encomenda feita à McDonnellDouglas.
¦¦¦
A frota de DC-10 da Varig ficará composta
§¦¦¦ de 12 unidades assim discriminadas. 4 recebidas a partir de 1974 (com peso máximo de decolagem de
555 mil libras), 6 de um segundo lote entregue em 1980 e
1981 (estes tèm peso total de 580 mil libras, turbinas C-2
mais potentes e maior alcance) e 2 arrendados da
Sigapore Airlines.
A Varig pretende adquirir os dois aviões atualmente
operados sob a forma de leasing e está tentando desfazer-se de 2 DC-10 mais antigos. Outra adição atualmente
é a de mais 737 que se destinariam a substituir os 727100.
•'
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GORDUCHA TEM SUAS
VANTAGENS.

Um dos novos DC-10 da Varig
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QUE ELE ESTÁ ATRAS
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CLARO QUE NÃO. MAS,
PELO SIM, PELO NÃO...
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MAX KUM

21/3 a 20/4

O ariano deverá agir nesta segunda-feira com toda a
cautela possível no trato de questões que envolvam
dinheiro ou investimentos. Há um posicionamento
contrário de Júpiter que poderá levá-lo a decisões
errôneos. Boas indicações de caráter pessoal e profiSsional. Climo de harmonia em família e no amor.
Saúde boa Suo característico ho|e: o engenhosidade.

Dia áe características muito favoráveis ao tourino
que poderá colocar em prática todos os seus dotes de
auto-exigència, com resultados muito positivos em
termos profiss anais ou financeiros. Procure mostrar
mc^cr aceitação e generosidade para com os que o
cercam. Saúde em dia de certa fragilidade. Sua
característico nesta segunda-feira, o autodomínio em
termos pessocis.

O transite desfavorável de Mercúrio traz ao geminiano hoie, -otadamente no segundo período do dio,
acentuaaa desfovorabilidade para a assinatura de
contratos e papéis importantes. Procure adiar deci*
sões de maior significação pessoal. Você vive momento de estabilidade em termos domésticos e
sentimentais. Saúde regular. Sua característica hoje:
a inconstância.
CÂNCER — 21/6 o 21/7
Hoje o canceriano terá momento de grande favorabilidaae para seus negócios e finanças, com uma
disposição benéfica da Lua, seu regente, que lhe traz,
em trígono com Vénus e Urano, positividade durante
todo o seu dia astrológico. Momentos de boas indicações em relação à família, ao amor e a saúde. A sua
característica ho|e é uma quase incontrolável vitalidade e grande acuidade mental.
LEÃO — 22/7 a 22/8
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Esta segunda feiro traz para o leonino uma manhã
de neutras indicações em relação ao seu trabalho e
finanças. No final do período você se mostrará
dotado de grande ambição na busca de seus objetivos próximos. Procure acautelar-se diante de atitudes
tomadas de forma impensada. Clima de boa convivencia em família e no amor. Saúde boa. Suo
característico: a insatisfação.
VIRGEM — 23/8 o 22/9
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O virgirtiano, influenciado de forma benéfica neste
dia astrológico, terá apenas um quadro de instabilidade no seu relacionamento pessoal que pode lhe
trazer alguns problemas ligados a amigos e parentes. Procure agir com cautela e redobrado cuidado.
Boas indicações quanto a suas finanças o o trato
sentimental. Saúde boa. Sua característico: a discrição.
LIBRA — 23/9 o 22/10
O nativo de Libra tem, nesta segunda-feira, o seu dia
da semana por excelência. Aspectos de notável
favorabilidade em todas as casas de seu quadro
zodiocal. Posicionamento benéfico com indicações de
incomum favorabilidade para jogos e lucros. Busque
adotar atitudes que representam mais efetivamente
os seus sentimentos. Saúde boa. Sua característica-, a
indulgência e a tolerância.
ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11

LOGOGRIFO

JERÓNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 676
CRT

L
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M

F

Consiste o IOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas consoantes já estão
inscritas no quadro acima Ao lado, ò direita, é
dada uma relação de 20
conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo
para cada um, com o
número de letras entre
parênteses, todos começacos pela letra inicial
do palavra-chove. As letrás de todos os sinônimos estão contidas no
termo encoberto, respeitando-se as letras repetidas.

12. músculo entre o ombro e o
cotovelo (7)
13. oficial romano (6)
14. que se refere aos letôes (6)
15. referente ao leite (6)
16. relativo o lema (8)
17. relativo a loteria (8)
18. resina para selar cartas (5)
19. unidade de medido (5)
20. vínculo (5)
Palavra-chave: 12 letras

1. ólveo (5)
2. arenga (5)
3. calcular (5)
4. corroer (5)
5. criar leite (6)
6. dar de aluguel (5)
7. diapasão (6)
8. dividir (6)
9. inscrição (5)
10.~laço pequeno (6)
11. leigo (5)

Soluções do problema n• 675: Palavra-chave: GRAFOIOGISTA
Parciais: gastrologio; grito; glória; garoa; glosar; gostar; gafar;
gastro; galar; gálio, grátis,- gaiola; grosa; girafo; grafito; garoto;
gaias; gostar; grota,- golfar.

CRUZADAS
HORIZONTAIS — 1 — pequeno vagão, geralmente basculante, ou de plataforma, que é
inpeiiòo manualmente, sobre trilhos de bitoIo estreita e usado nas grandes ooras como
túneis ou represas ou nas miras, para o
transporte de terrc. materiais .de construção,
minérios, etc (pl.); 10 — polidos, bruniaos, 12
—- aspecto respeitável
dos anciãos; cabelos
brancos. 13 — produto de secreção das giàndulas sebáceas, constituído essencialmente de
restos celulares, gorduras e ácidos graxos,
colesteroi, etc , e que desempenha o popel de
protetor da pele, 14 —designação comum às
concnas áe moluscos gastrópcdes, nas quais
sopram os pescadores e |angadeiros para
anunciar sua chegada ao porto ou transmitir
notícias do mar; búzio; 16 — símbolo do
renascimento, aa mudcnça de personalidade
que se segue à iniciação; 17 — cobrestilho
Que se põe no focinho dos animais para não
morderem ou não comerem; açaimo; 18 —
vara que serve para impelir a canoa, quando
esta é posta em movimento, e também para
prendè-la no porto, fixando-a no chão'; 19 —
medida grega de comprimento; 20 — diz de
porco de certa raça brasileira; 21 — símbolo
do virgínio; 22 — religião surgida no século
VI a.C., derivada da pregação filosófico de
Lao-tzu; 24 — preposição latina que rege
aolativo e significa em, dentro; 25 — canoa

_

GEMEOS — 21/5 o 20/6

CRUISE MISSILES TAMBÉM EM
COURAÇADOS
A Marinha americana vai reativar os couraçados
New Jersey e Iowa de 59 mil toneladas ao custo individual de 326 milhões de dólares. As belonaves em questão, serão equipadas com lançadores de cruise missile
do tipo Tomahawk. Estes mísseis nucleares diferem dos
demais por possuírem pequenas asas, serem equipados
por turbinas e voarem a baixa altitude. Eles podem ser
lançados de aviões, navios e até mesmo de submarinos
através dos tubos para torpedos.
Como o cruise missile voa abaixo do alcance dos
radares, tem poucas dimensões e enorme mobilidade,
sua intercepçáo é praticamente impossível. Por outro
lado, seu custo de produção é menor do que o de alguns
mísseis estratégicos tradicionais. Os russos ainda não
contam com equipamentos semelhantes. A Forçá Aérea
da União Soviética testou a intercepção de cruise missile com aviòes MG-25. O caça permanecia a alta altitude
varrendo com o radar, a área que seria penetrada pelo
simulacro da nova arma. Era então lançado um foguete
guiado para interceptar o míssel. Os testes obtiveram
sucesso relativamente restrito.
AeroNews *** O primeiro A-300 pintado com as cores
da VARIG saiu do hangar da Airbus Industrie no dia 24
de março e será entregue em Junho próximo. *** A
Bell Helicopter que tem 54% do mercado americano de
helicópteros, aumentou suas vendas 26% ao ano na
última década. A COGERA, seu representante no Brasil, acaba de vender mais alguns Bell 212 equipados com
14 assentos *** A Lufthansa acrescentará durante o
próximo veráo europeu quatro novas escalas à sua rede,
a saber: Porto, Tanger, San Juan e Manilla *** A Pan
Am retirou de serviço os últimos Boeing-707. Esta empresa usou estas aeronaves durante 23 anos, chegando a
possuir 128 B.707 e 9 B.720B *** A British Aerospace
obteve um luco de cerca de 124 milhões de dólares em
1980 *** A Beech Aircraft Corp. lançou uma nova
versão do avião executivo Super King Air 200. O novo
modelo denominado B-200 tem turbina PT-6.A-42 com
maior potência e ê 35 Km/h mais rápido que o anterior. A
Itaipu Binacional possui um Super King Air 200 *** O
México está adquirindo 20 caças Northrop F-5E. Esta
encomenda foi feita em detrimento de uma oferta dos
Kfir israelenses *** Os bombardeiros estratégicos
russos Tupolev TU-26 Backfire estão sendo usados a
partir do Vietnam. A base aeronaval de Cam Ranh,
construída pelos americanos na década de 60, é o ponto
de apoio dos Backfire utiliiados pelos russos em exercicios no Sudeste asiático *** As exportações de armas
norte-americanas atingiram a 15,3 bilhões no ano'***fiscal
de 1980 contra 13 bilhões no exercício anterior
A
Royal Air Maroc está comprando mais um Boeing 737200. O Investimento total que inclui sobressalentes
atinge a 16 milhões de dólares *** A Braniff International obteve um lucro operacional de 454 000 dólares
nos primeiros 3 meses de 1981 contra um prejuízo
operacional de 22,5 milhões de dólares no mesmo período em 1980. O resultado final foi no entanto negativo,
alcançando a 24,7 milhões de dólares neste trimestre. As
receitas caíram 12,6% no período. A empresa está passando por um período de reestruturação visando sua
recuperação financeira *** O helicóptero francês Super Puma deverá receber proximamente seu certificado
de aeronavegabilidade das autoridades francesas
(D.G.A.C.). A FAB adquiriu 6 helicópteros Puma, versáo
anterior desta aeronave.

Jhft,

i
/
\

TOURO — 21/4 o 20/5
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FOKKER F-27 APROVADO PARA
90 MIL CICLOS
O Civil Aviation Authority da Grã-Bretanha acaba
de homologar o Fokker F-27 para uma vida útil de 90 mil
vôos.
Este total ê o maior já concedido a um avião
comercial turbo-hélice até hoje.
O F-27 mais voado conta com aproximadamente 60
mil horas e 60 mil pousos. Para efeito de comparação
lembramos que o B-707 mais velho em uso, tem cerca de
65 mil horas e apenas 35 mil pousos. Como os maiores
esforços estruturais ocorrem durante as aterrisagens,
seu número é muito importante na avaliação da vida útil
de uma aeronave.
A FOKKER atribui a longevidade do F-27 à utilizaçâo extensiva de colagem de metal a metal. Segundo a
fábrica holandesa este sistema permite melhor repartição de esforços estruturais. Jâ foram vendidos 727 F-27
em 63 países. No Brasil os F-27 são usados pela TAM —
Transportes Aéreo Regionais com grande sucesso.
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CARLOS DA SILVA
de casca de madeiro com as extremidades
achatadas em forma de bico de pato (pl ); 27
— coquetel feito de creme de 4eite, licor de
cacau e outros ingredientes, e que tem o
aspecto do caol; 29 — sinal em forma de
travessão, usado para indicar lições falsas,
repetições, atribuições erradas, etc., ou precedido ou seguido pela diple, para separar
penodos nos textos dramót-cos e indicar que à
estrofe se segue uma antístrofe; 30 — caráter;
31 — vestuário grosseiro e antigo de peles de
oveiha; oele de ovelha ou carneiro, aida com
o ià; 32 — cerco para emprazar e matar
lobos.
VERTICAIS — 1 — grande planta arboriforme, da família das pandanáceas, muito cultivada no Brasil como ornamental, de folhas
grandes, lanceoladas e rígidas, cujas inflorescèncias são espigas compactas,- 2 — turbante
de penas usado pelos índios nas solenidades;
açoiaba,- 3 — enfraquecer, abater,- 4 — nono
dia do Tzolkin (ano santo dos maias, de 260
dias); 5 — cada um dos grupos de instrumentos em que se costuma dividir a orquestra,classe,- ó — nome da divindade entre os
antigos semitas; 7 — pequena bigorna de
aço, sem haste, usada na cunhagem de
moedas e em ferraria- 8 — produzir edema
em,- 9 — que detém Doder ou autoridade
suprema, sem restrição nem neutralização, 1 1

— antigo romance em verso, geralmente
acompanhado de música; ladeira lamacenta
e de acesso difícil; 15 — enche (um animal)
de mataduras; 18 — nome sob o qual Réia
era cultuada na Ásia Menor; 20 — pedra que
assenta nos pilares que sustentam o espigueiro, para evitar que certos animais atinjam os
espigas; 21 — jogo de cortinas ou de tabuinhas para janela ou porta (pl.); 23 — instrumento hebreu antigo, semelhante à citara,
com 10 cordas, tocado com um plectro: 26 — é
possuidor de recursos financeiros; 27 — capa
do prepúcio ou estojo peniano, feita de certas
folhos, usada peios índios parintintins; 28 —
folga ou distância entre duos peças, duas
superfícies. Léxicos: Melhoramento»; Aurélio
e Casanovas.
SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — alexias. ar; mudar,- iale,
anemias,- ud; nanã; átomo,- tri. origem; carolo,mofino; ru,- ati; ind; aDegetono, guio, omura
VERTICAIS - amante, lunor edenico; xamà,
iri; sistilo, alume, redoma, aarõn.tc ogo,
orite; afago, mubu; unir,- rag, iru; doa,- ei om.
Correspondência para: Rua das Palmeiras,
57 ap. 4 — Botafogo — CEP 22 270
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O escorpiano vive momentos de certa neutralidade
nesta segunda-feira em que as indicações astrológicas não o favorecem, mas, também, não lhe trazem
qualquer ponto contrário. Busque olterar essas disposições com otimismo e atitudes de arrojo e dinamismo. Saúde em fase positiva. Sua característica nesta
segunda-feira é a grande disposição para o entendimento do caráter pessoal.
SAGITÁRIO — 22/11 o 21/12
A assinatura de contratos e o trato de papéis de
importância pessoal para o sagitoriano são atividodesque hoje retebem destacada e positiva influência
astrológico com o trânsito benéfico de Mercúrio.
Procure demonstrar no trato profissional, maior criatividade e dedicação. Momento de afirmação no
relacionamento doméstico e sentimental. Sua característica: a afetividade.
CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1
Você viverá hoje, notadamente pela manhã, momentos de grande favorabilidade para suas atívídades profissionais e negócios, com resultados práticos
de boa significoçáo em termos financeiros. Procure
mostrar-se dinâmico o bastante para acomponharas
mudanças que devem marcar esta segunda-feira.
Aspectos neutros para a família, o amor e a saúde.
Sua característica: a versatilidade.
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AQUÁRIO — 21/1 O 19/2
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Em momento astrológico que não lhe traz alterações
de maior significoçáo, o aquariano deve colocar em
prática todo o seu senso de decisão e obstinação na
busco de soluções por a problemas de natureza
profissional ou financeira. Indicações de oons ospectos para o relacionamento pessoal e sentimental.
Saúde em fase neutra. Sua característica hoje: a
ambição.
PEIXES — 20/2 o 20/3
Agindo com suo característica prudência na análise e
solução de problemas ligados a sua atividade profissional. o pisciano terá hoje um resultado muito
positivo em assunto que o preocupa muito nos
últimos dias Aspectos positivos para o reladonamento pessoal. Evite posicionar-se de forma submissa em
relação a parente próximo. Saúde boa. Sua caracteristica: a autocomiseração.

JORNAL DO BRASIL
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teatro vive uma
M inflação de estréias e de remontagens,
o
mesmo
acontecendo
com o cinema, com destaque para Memórias,
um filme sério de Woody
All&s^As Segundas Musicais encherão com belos sons o Teatro Maison
de France, enquanto os
cantores populares concentraram os lançamentos de seus discos em
shows curtos. Nas artes
plásticas, há várias novas exposições, enaTV
as séries continuam dominando.

Artes

u

DE

DISCOS
ro de Sérgio Cabra! e Rosinha de
Série Seis e Meia do Teatro
Valença no apoio e direção musical.
João Caetano, de hoje a
Tudo para lançar novo e esperado
sexta, apresenta o Quinteto
disco desta autora de respeito.
Violado, esperamos que em melhor
forma musical, e João do Valle,
De quarta atè 16 de maio a Série
agora em grande e merecida aüviInstrumental da Funarte estará
dade. No mesmo horário, mas em
apresentando Wagner Tiso e seu
Niterói, no Teatro Leopoldo Fróes,
Trem Mineiro. Um trabalho que em
a última turma do Projeto Plxlndisco merece atenção e demorado
guinha da primeira região lnlda a
escutar. Esperamos que no palco
amiTwInHn
.sua missão. Tinha Sido
não fique mais fácil. De quarta tamanteriormente, mas surgiram probém, mas apenas até domingo, Caeblemas e só agora se faz realmente
tano Veloso faz inopinadas aprea reunião de Fafá de Bélem, Walter
sentaçòes no Canecão, local que
Queirós e Vital Lima sob a direção
não me parece muito adequado pade Sérgio Bocha. Se tudo correr
ra lançar seu lnümlsta disco, Oucomo planejado, a segunda região
trás Palavras, e para o apoio muito
começará a ser percorrida em julho.
econômico da Outra Banda da Ter21h,
importante
Deus.
As
Queira
ra. Pode ser que acerte, apesar desacontecimento. A Noitada de Samte seu último LP não estar a altura
ba, 21h, no Teatro Teresa Raquel,
de seu inegável talento. Parece
tem como convidada Emillnha Bormais um rascunho do que um traba lançando seu primeiro disco lnbalho plenamente acabado.
depéndente Força Positiva Esperamos que a adesão da cantora ao
Na quinta-feira, para ficar duas
movimento seja mesmo como o tisemanas, estréia no Teatro Duldtulo indica.
na, às 21h, O Moço do Planeta. O
titulo poderia se adaptar a muitas
— Por falar no assunto, na terça
pessoas, mas no caso se refere a
feira acontece no Centro de AüviRoberto Azevedo. Um veterano em
Niterói,
dade de
promovido pelo
shows alheios, profissional multo
Sesc, a 1* Feira do Disco Indepenelogiado na sua estréia como diredente. Aberta com show dos ditos,
tor em Liberdade, Liberdade, e real
entre eles o Grupo Maria Déia, Raatração de humor na televisão. O
dioloja Indepedente, èta nomlnho,
texto é de Jésus Rocha e a direção
Tucunduva,
Feira Livre, Cássio
de Ligia Ferreira. Esperamos que
Coisas Nossas, Francisco Mário e
Roberto ofereça mais no show do
um enorme gurpo. Só falta mesmo
que referências fáceis a seu trabaa Uniram» Às 21h30m desta terça
lho muito divulgado na Rede Globo
se inicia no Teatro Ipanema, para
e no programa citado no titulo,
só acabar domingo, mínima temporada de Sorriso Negro. Show de
porque de esquema igual a produDona, sempre merece o trate menção agora dominical já chega o Doce Deleite que anda por ai. (M.H.D.)
to, Ivonne Lara com direção e rotelãk
f\

Dercy
apresentar Dercy Beaucoup,
espetáculo tantas vezes visto
pelos cariocas

"SÉRIES
99
CALCINADAS
Wilson Coutinho

Amizade Colorida lança esta
semana Edu em Vertigem de
Alturas. No papel, o ator
Antônio Fagundes

i4s Tias, de Aguinaldo Silva e Doe Comparato, é a estréia teatral
mui» promissora da semana

Quadro Cervantes inicia as
Segundas Musicais na
Maison de France

"SEGUNDAS
MUSICAIS"
MAISON

Luiz Paulo Horta
MA nova sala incorpora-se
hoje à vida musical da cidade: têm inicio as Segundas
Musicais no Teatro Maison de
France, com uma apresentação do
Quadro Cervantes. Outros conjuntos a se apresentarem na série são o
Quarteto Bessler, o Quatuor de
France, o Duo Assad, entre outros.
O Teatro da Maison já tem uma
ilustríssima tradição na nossa vida
cultural; é, assim, multo bem-vindo
no circuito musical, e vem substituir, de certa forma, séries interrompidas como as do Planetário e
' da Sondotécnica. No recital de hoje, o Quadro Cervantes, conjunto de
música antiga que dispensa apresentaçòes, executa peças francesas
dos séculos XVI, XVII e XVHL
Outra série bem-vinda é a de
música contemporânea a ser realizada, também às segundas-feiras,
na Sala Sidney Miller. No concerto
inaugural, marcado para hoje, o
Sexteto do Rio, com a participação
de Watson Clis, toca Mlgnone, Widmer, Guerra Peixe e Heitor Alimonda. Na série do foyer do Municipal,
que toma impulso de maneira animadora, apresenta-se, também o
Quarteto Guanabara, formado por
Mariuccia Iacovino (violino), Stanislav Smilgin (violino), Frederick
¦
I

¦
I

DE
FRANCE
Stephany (viola) e Iberé Gomes
Grosso (violoncelo), num programa
de peso que engloba o Quarteto n°
1, de Villa-Lobos e o Quarteto Op.
51 n° 1, de Brahms — a primeira
tentativa de Brahms no gênero tão
difícil do quarteto de cordas, que
ele só abordou, com característica
seriedade, depois de uma prepara;
ção de 16 anos, que é o período que
separa o quarteto em dó menor dos
primeiros esboços nesta forma.
Amanhã, prossegue no IBAM
uma série de música contemporánea que já é, desde já, um dos
pontos altos da temporada: Fani
Lowenkron toca uma sonata para
piano de David Korenchendler.
Marcelo Kayath (vilão) toca o Momentos I, de Marlos Nobre; Carlos
Alberto Rodrigues, um Solo para
flauta, de Guilherme Bauer. De
Marcos Mesquita, será ouvido um
trio para dois oboés e cello,
executado por Harold Emert, Lia
Gandelman e Atelisa de Salles; de
José Siqueira, Duas Invenções para
saxofone alto (Mecenas Salles) e
cello (Atelisa de Salles). Estão, ainda, programados Mutationem X, de
Cláudio Santoro, para oboé solo,
Oriens ni para três flautas, de Ronaldo Miranda, e o Tanka H para
piano e voz de H. J. Kollreuter, que
será a voz, com Homero Magalhães
ao piano.

Cinema

EXISTENCIÂLISMO

E

CONFLITO
SOCIAL
Suco. Sobrevivendo de suas poeRogério BitareÚi
si as e folhetos, é confundido com o
operário de uma empresa multlnacional que mata o patrão numa
¦gH NTRA em cartaz hoje
festa em que recebe o título de
Memórias/Stardust Me" M
operário-simbolo. O poeta passa a
mortes, escrito, dirigido
¦¦¦
ser perseguido pela policia: Elenco:
Woointerpretado
e
por
B
*
Célia Maracajá, Denoy de Oliveira,
HHH dy Allen: a história de
Barrinhos e Renato Master. Particium diretor de cinema famoso, traumatizado por seu próprio sucesso e
pações especiais: Ruth Escobar,
Ruthinéia de Moraes, Rafael de
pelas pessoas que lhe cobram tudo,
Carvalho, Dominguinhos, Pedro
sem notar sua fragilidade humana
Sertanejo e Vital Farias. FotograOutro destaque é a produção naclofia: Aloysio Raulino. Música e texnal O Homem Que Virou Suco, de
tos poéticos: Vital Farias, um dos
João Batista de Andrade: o cotidiamelhores compositores brasileiros
no de. um migrante nordestino em
da atualidade. Ricamar, Caxias e
São Paulo.
Nüópolis.
Em Memórias, Woody Allen fez
A Mansão do Inferno/Inferno,
o papel de Sandy Bates, um clneasprodução italiana dirigida por Data que sente sobre seus ombros a
rio Argento, narra o envolvimento
responsabilidade de se manter no
de uma jovem com acontecimentos
pedestal em que foi colocado pelos
insólitos que ocorrem numa manexecutivos enquanto é pressionado
são em Nova Iorque. Elenco: Leigh
por admiradores, diretores de estúMcCloskey, Irene Miracle, Sacha
dios, roteirlstas e fanáticos de ceiePitoeff, Daria Nicolodi, Eleonora
bridades, todos esperando que ele
Giorgi. Verônica Lazar e Alida Vaicontinue sempre a fazer suceçso.
li, entre outros. Palácio-1. Com arCansado, quer mostrar que também tem seus problemas existengumento, roteiro e direção de Ody
Fraga, Palácio de Vènus centraliza
ciais, como qualquer pessoa co-.
mnm Seu mecanismo de ftiga é o
seus acontecimentos em torno de
»ma atriz sem talento que abre um
sonho e principalmente a memória:
bordel de luxo num local aprazível,
relembra as três mulheres que mar™»rnm sua vida. Elenco: Charlotte
especializado em atender a mais
seleta clientela. Elenco: Ellsabeth
Rampling, Jessica Hãrper, MarieHartmann, Helena Ramos e Lola
Christine Barrault, Tony Roberts,
Brah. Vitória, Copacabana, ÓperaDaniel Stern, Amy Wright, Helen
2, Carioca, Santa Alice, Madure iraHanft, John Rothman e Anne De
1, Rosário e Center. Quinta-feira:
Salvo, entre outros. Produção: RoCentral e D. Pedro. Ambientado na
bert Greenhut. Fotografia; Gordon
praia de Guarujá, As Intimidades
Willis. Cinema-1, Lebion-2, Améride Duas Mulheres, de M. Silveira,,
ca, e Petrópoiis.
entra em cartaz quinta-feira. Metro
Deraldo (José Dumont) poeta
Boavista, Largo do Machado-1,
popular recém-chegado do NordesCondor Copacabana, Tljucate a São Paulo, é o personagem
Palace, Astor e Baronesa.
principal de O Homem Que Virou
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Trophée, obra em couro calcinado de
Christian Jaccard. A partir de hoje,
no Café des Arts

EPOIS de apresentação do
gravador Goetz, o Café des
Arts, no Hotel Méridien,
traz outro artista: Christian Jaccard. Ele mostrará suas Séries Calcinadas, a partir de hoje, às 21h. No
catálogo da mostra, o artista é considerado como pertencente a gera"volção que, nos fins dos anos 60,
tou a colocar radicalmente o problema da pintura: liberada da representaçáo tradicional e conduzida a uma estrita bldimensionalidade, ela busca a redefinir-se através
dos seus componentes elementares
de support (suporte) e de surface
(superfície)". Basicamente, Christian Jaccard trabalha com o fogo e
o couro, calcinando-o e, depois,
reestruturando em múltiplas variaçóes formais. É, nessa semana, a
exposição que fornece as melhores '
expectativas. Também segunda- j
feira, às 18h30m, na Galeria Funarte Macunaíma, exposição de gravuras de Luiz Carlos de Carvalho.
Anna Letycla o apresenta: "A visão
múltipla de uma cidade, onde vive
e que interpreta de maneira simplificada, se reflete em todo o trabalho
de Luiz Carlos de Carvalho. O traço
é seco, sem romantismo, curvas ou
insinuações. Nas gravuras há uma
economia de meios, duas ou três
técnicas." Terça-feira, a Galeria
Paulo Klabln começa a sua temporada apresentando a portuguesa
Branca de Mendonça. Pinturas.
Marc Berkowitz diz que seus trabalhos "são de grande refinamento e
sutileza (...) criando efeitos de luz,
»mn espécie de opalescència mis teriosa, para a qual a artista tem uma
explicação: havia em sua casa
•amas xícaras (chávenas, diz ela) de
porcelana nacarada, que ela amava. Quando uma delas quebrava,
sempre guardava os cacos". Vale a
pena conferir as luzes de branca.
Também terça-feira, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em
Niterói, pinturas de Dalller. Às 21h.
E na quarta-feira, na Eucatexpo,
em Copacabana, as de Lully. Sextafeira, no Centro Cultural de Arte
Girassol, Rua Nascimento Silva,
436, em Ipanema, um consórcio para a obtenção de desenhos, serigrafias e gravuras, a preços acessíveis.
No time de artistas escolhidos temos: Abelardo Zaluar, Anna Letycia, Dionisio Del Santo, Sc li ar,
Newton Cavalcanti, Osmar Fonseca, Rogério Luz, Rubem Gerchman, Vera Roitman, entre outros. O
processo de pagamento das obras
será feito em pequenas parcelas em
10 meses que são entregues através
de sorteios mensais. Como o dinheiro anda curto, pode ser que dè.
certo. Quem for a São Paulo há, a.
partir de terça-feira, a exposição de
Cassio Michalany. Na Galeria Luisa.
Strina, Rua Padre Joào Manoel 974.
I

Música
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Plásticas

Dona Ivone Lara lança o seu
LP em temporada relâmpago no
Teatro Ipanema

¦

Televisão

MAIS

UMA

AVENTURA
DO
ram flores em vida Em seu nome,
Maria Helena Dutra
levam hoje a peça Oh Carol, de José
Antônio de Souza, com direção de
Antônio Abujamra e com Wanda
moço sofre. Hoje, 22hl0m,
Stefania, Be th Goulart — está bem
¦ mais uma capítulo de Ami¦
no Baila Comigo, mas não precisazade Colorida na Rede
va gravar um compacto no qual
Globo, intitulado Vertigem de Alnem dá para entender a letra do
turas, escrito por Bráulio Pedroso,
que canta —¦ e Paulo Guarnleri no
direção de Denis Carvalho e com
elenco.
Cristiane Torloni, Carlos Gregório,
Marcelo Picchi, Cláudio Savletto e
Na terça, 21h, Ponto de Encontro na Educativa esbarra com o
outros no elenco convidado. Depois
Grupo Um Free jazi. O Grupo 7895
da impotência e gravidez, o Edu vai
deve fazer samba preso. Na Globo,
morrer de medo de altura. Para
21hl0m, Chico Total com o Anísio e
equilibrar suas desvantagens, especonvidadas presenças de Glória Piramos um próximo episódio em que
algo dê certo com o herói. Às
res, iniciou sua carreira em Chico
22h45m, a Educativa inicia uma
City, Rodolfo Mayer, estava fiazensérie de três peças gravadas em São
do falta, Antônio Carlos, além de
Paulo e que fazem parte de não
pai da Glória, um humorista que fez
muito definido Projeto Cacilda
época nos anos 50 e 60 na televisão
Becker. Profundamente injustiçae rádio, e Paulo José. O dono do
da em seus últimos anos de vida, a
programa vai lançar mais um tipo,
o Amarelo. Não da China, mas de
atriz é agora lembrada com inúmeMaranguape. Às 22hl0m, mesma
ras homenagens. Mas não lhe de-

CONTROVERTIDO
EDU
estação, o saudável Bem Amado programação nova, primeiro fruto
apresenta O Valentoso Maronauta, da dupla Roberto Parreiras e Feruma Idéia de Yves Hubert, ex-co- nando Barbosa Lima, vai melhorar
diretor da série, aproveitada por ou se será apenas uma enésima
Dias Gomes. Com seu humor gira- reformulação para ficar no mesmo
tório que não poupa ninguém nesta lugar.
nossa imensa Sucupira. As 22h45m,
Pela terceira vez é anunciado
Os Sons da Memória, na Educativa,
apronta Exibe Aristom, não antigo para a quinta-feira o Trem Noturno
ator ou restaurante, mas uma espé- que estreará a super adiada série
cie de sanfona Será que este antigo Plantão de Polícia Também no
instrumento faz mesmo parte da ano esportivo global colocar algo
nesta noite de tanto futebol será
memória de alguém?
sempre um risco. O tal do trem vai'
Na quarta de sempre apenas a atrasar mais do que os da Central e
Educativa fornece noticias. Às 21h, as aventuras de Waldomiro Pena
Decisão Pública discute, a maioria em 1981 estão ameaçadas de serem
das vezes muito mal, o tabelamento no máximo sete por todo o ano. Às
de alimentos. Não tem um repre- 22h45, a refinada Educativa mostra
sentante de supermercados e por balé. Versão dançada das Cartas
isso vai seguramente virar tertúlia. Portuguesas. Não as de Pero Vaz de
Às 22h45m, mesma estação, o Caberé Literário, cada vez mais Delyrio, Caminha nem de Mário Soares para
focaliza as Espumas Flutuantes. Brizola mas a célebre versão dos
Castro Alves, no mínimo, de esca- amores da freira Mariana Alcofofandro. Vamos ver se a anunciada rado.

Teatro

ESTREIAS
Yan Michalski
Bk intensa programação da se§\ mana começa hoje, com a
#¦% reestréia da comédia O Cordão Umbilical, de Mário
Prata Anteriormente apresentado
no Teatro Vanucci, o espetáculo
dirigido por Luís Sorel passa agora
para o Teatro do Planetário, com
sessões às 2**, 3" ç 4"*-feiras.
Quinta-feira, dia de quatro lançamentos. O mais esperado, mas
também o mais sujeito a novo adiamento, é o de Vejo um Vulto na
Janela, me Açudam que Eu Sou
Donzela, de Leilah Assunção, no
Teatro do BNH. Trata-se, provávelmente, da produção mais conturbada do ano: depois da mudança da
direção, que poucos dias antes da
estréia originalmente anunciada
passou para as mãos de Monah
Delacy e Emiliano Queirós, o próprio texto sofreu uma reformulação, tendu sido abandonada a
adaptação feita por Vilma Duicetti,
que vinha dirigindo o espetáculo
até a recente reviravolta. Rosama-

E

ria Murünho, Monah Delacy, Thaís
de Andrade, Dilma Lóes, Cissa Gulmarães, Aná de Fátima, Melise
Mala e Maria Letícia integram o
elenco da montagem que tem cenários de Maurício Sette, direção de
Célia Vaz e assessoria de Glorinha
Beuttenmuller e Nelly Laport na
expressão vocal e corporal, respectivamente. A primeira versão do
texto data de 1964 e é a obra de
estréia da talentosa autora, mas a
Censura inviabilizou a sua encenação até 1979. A peça reúne oito
personagens femininos num pensionato paulista, nas conturbadas
semanas que antecederam os acontecimentos históricos de março de
1964.
Mas quinta-feira terá também o
lançamento (ou relançamento) de
um one-woman-show: a excelente
mímica paranaense Denise Stoklos
leva para a sala da Aliança Francesa de Botafogo o original e divertido espetáculo de inspiração feminista que mostrou anteriormente
sno Parque Lage e no Teatros Gláucio Gill, e com o qual exibiu-se

REESTREIAS
recentemente, com sucesso, em alguns países europeus. O trabalho
de Denise Stoklos, agora finalmente em temporada regular (de 5* a
domingo), merece a atenção dos
interessados.
A programação de quinta-feira
encerra-se com o relançamento do
inesgotável Dercy Beaucoup que
Dercy Gonçalves volta a apresentar no Teatro Serrador, após dois
anos de ausência do Rio.
Sexta-feira, mais uma reestréia:
a revista do Grupo Disritmia Atrás
da Trouxa, recém-saida de nmn
temporada no Teatro Cacilda Becker, passa a ocupar o Teatro Ipanema, apenas às 6*s-feiras e aos sábados, à meia-noite, e aos domingos,
às 19h.
Sãbado, a estréia mais promissora da semana, originalmente
também anunciada para quintafeira: As Tias, de Aguinaldo Silva e
Doe Comparato, entra em cartaz no
Teatro da Lagoa, com direção de
Luis de Lima, cenário de Márcio
Colaferro, figurinos de Chico Ozanam, iluminação de Jorginho de

Carvalho e um forte elenco integrado por ítalo Rossi, Susana Vieira,
Paulo César Pereio, Ednei Giovenazzi, Nildo Parente e Roberto Lopes. Quatro decadentes hornossexuais vivem, isolados do mundo,
numa casa em Petrópoiis, sustentados por uma rica mulher, em cuja
vida cada um dos quatro exerceu,
no passado, um papel marcante.
Por ocasião de uma das visitas
anuais da mulher aos seus quatros
um
protegidos, desencadeia-se
inesperado jogo da verdade, que
revela surpreendentes interdependèncias entre os cinco destinos, e
mais o de um sexto visitante, que
aparentemente não tinha nada a
ver com a história. O diretor comenta: "Pois aqui estão elas, e com
tudo a que o público tem direito:
tiques, cacoetes, manias, clichês.
Mas há a fusão, esse caldeamento
do real e do imaginário, do batido e
do inaudito, do esperado e do surpretndentü, essa fronteira pulverizada diante de nós, nos deixa sentir
que estamos em pleno reino da
poesia"
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SOMBRIO

PANQRAMA
Yan Michalski
M talvez inédito — pelo m£nos nos últimos anos — cli-ma de desencanto, pessimlsmo e ceticismo f>bateu-se so;.
bre a área teatral em relação
a tudo que diz respeito ao intercâmbio
do setor com as esferas oficiais, interi
câmbio este que adquire particular importância num momento de crise econômica, quando a iniciativa privada vê
cada vez menos perspectivas de sobre;
vivência sem o amparo oficial que a
Constituição em tese garante às atividades culturais. Os recentes acontecimentos, em todos òs âmbitos, induzem
com efeito ao desânimo: desde o plano
municipal até o federal, as autoridades
parecem menos preocupadas com o rendimento eficiente dos órgãos especial!zados do que com uma nebulosa utilização desses órgãos como cacife num
complexo jogo político cujas regras
pouco o nada têm a ver com cultura.
No âmbito municipal, a inesperada e
inexplicada demissão de José Rubem
Fonseca da Fundação Rio veio como
uma ducha Ma. Chega assim ao fim
uma das experiências mais inovadora?
e inventivas que tenhamos jamais tido
em matéria de administração cultural, é
cuja continuidade parecia indissolúvelmente ligada à personalidade, ao temperamento e à ideologia cultural do
presidente demissionário. Ao valorizar e
estimular um tipo de atividades teatrais
normalmente relegado a um plano sécundário na escala das prioridades oficiais, José Rubem Fonseca definiu, em
pouco tempo e com poucos recursos,
uma linha pioneira de atuação, que conquistou um expressivo consenso de admiração e não merecia ser tão bruscamente interrompida.
m
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No âmbito estadual, a ducha fria
vem sendo há muito uma constante. O
teatro está sendo praticamente desassistido desde o inicio da atual administração, e as reivindicações do setor,
insistentemente encaminhadas pelo
presidente da Associação Carioca de
Empresários Teatrais e sempre acolhidas com generosas promessas, não tiveram até hoje, ao que se saiba, nenhum
encaminhamento concreto.
No âmbito federal, depois da notícia
do veto à Fundação Nacional de Artes
Cênicas e da iminente transformação do
SNT num por enquanto misterioso Instituto, o assunto entrou em compasso
de espera, sem vislumbre de solução a
curto prazo. Enquanto isso, o SNT vem
sendo mantido em lenta agonia, praticamente sem recursos, configurando-se
assim mais esta sentença de esvaziamento de uma experiência positiva de
administração cultural, que deveria,
muito pelo contrário, ser adotada como
exemplo ê progressivamente ampliada.
Por mais que se procure, está cada
vez mais difícil encontrar* neste hostil
panorama qualquer motivo de esperança, por mais vago que seja.
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Apicius
S movimentos separatistas
m
¦ causam grandes distúrbios às
nações. No que se refere aos
restaurantes, porém, as visões
se revelam proveitosas. Se, por um lado, formam-se cadeias de casas que,
com nomes diferentes, servem a mesma
cozinha (e quase sempre de insipida
qualidade), por outro, divergências internas provocam o nascimento de novos locais mais agradáveis que os antigos, dos quais se desmembraram.
Foi o que aconteceu há cerca de um
ano quando um grupo de garçons do
Carreta resolveu fazer casa à parte. O
restaurante, há muito tempo, foi até
bom. Depois, no entanto, virou moda e
a comida passou a ser a última coisa
que se procurava sobre suas mesas.
Ficou caro, sem graça e muito cheio,
pois, como os elefantes, as pessoas
acostumam-se com certos caminhos e
deles não desistem mesmo quando não
levam mais a nenhum lugar que preste.
Saindo de Ipanema para aquele
pedaço de terra que foi favela e que fica
entre o Leblon e a Lagoa, não longe do
Hospital Miguel Couto, os garçons dissidentes instalaram-se em um vastíssimo local. No térreo, mü mesas e, à
entrada, as carnes expostas. No primeiro andar, mal cai a noite, dezenas
de senhoras descobrem os seus posteriores e os rebolam para uma atenta
platéia que desembarca de imensos
ônibus de turismo. Em baixo se come
bem. Em cima, ao que me dizem, mal.
Nos dois níveis, no entanto, o importante é o espetáculo. Da parte inferior
deste se encarregam os fregueses.
São eles que fazem do Plataforma
um lugar alegre. Pois o cenário é uma
das coisas mais tristes que tenho visto
nos últimos 20 anos. Nas colunas, pintaram esqueletos de árvores e só uma
visão de águia consegue descobrir, entre os galhos desnudos, pálidas folhas
que, na imaginação do pintor, talvez
tivessem a pretensão de recriar ò ambiente de uma interna floresta. Não deu
certo. A paisagem desolada lembra a

Uma noite qualqqer pode reunir na Churrascaria
Leblon/Plataforma todas estas celebridades:
1) Renata Sorrah; 2) Danuza Leão;
3) Marieta Severo; 4) Arnaldo Jabor;
5) Paulo César Peréio; 6) Sônia Braga;
7) Daniel Filho; 8) Pedro Valente;
9) Armando Nogueira; 10) Antônio Carlos de Almeida Braga;
11) Sérgio Bernardes; 12) Chico Buarque de Holanda;
13) Alternar Dutra; 14) Tom Jobim; 15) Ivan Lins;
16) Paulo José; 17) Christiane Torloni;
18) Joaquim Pedro de Andrade; 19) Cecil Thiré; 20) Lima Duarte;
21) Otto Lara Resende; 22) Olavo Monteiro de Carvalho.

da terra de Mordor depois que sobre
ela as trevas desceram devido aos maleficios de Sauron, o Negro.
Nesta paisagem árida que parece
saída das páginas de Tolkien brotam
atrizes, atores, pessoas conhecidas, cogumelos sociais e outros seres igualmente importantes para a continuação
da vida diurna e. noturna. Serve-se
também comida. É, para espanto meu
— que lá não ia há bastante tempo —
comida da mais razoável qualidade.
Não percorri todo o cardápio, é
certo. Mas um lombo de porco que comi
certo sábado estava perfeito e, macio.
Provei, no prato de uma amiga, um
mais que correto camarão servido com
arroz de brócolis. (Uma das vantagens
da casa é que os garçons, compreensivos', não. se importam de improvisar
pratos'que não estejam previstos.) Dias
depois, me serviram uma ótima mamínha. Dizem-me que as pizzas são péssimas. Não me importo, porque não as
comi. E como se trata de churrascaria,
o mais sensato é, lá, pedir churrasco.
Sem esquecer que os pãezinhos de queijo que servem com o serviço são quentes, fofos ao paladar e muito bons.
O serviço é de uma rapidez digna
dos super-heróis das histórias em quadrinlws. Mal olhamos o cardápio, já
caem em nossos pratos lingüiças, surgem 30 garçons, todos solícitos e copos
de chope se empurram uns aos outros.
Na verdade, é um pouco cansativo tomar decisões tão rápido. É mesmo pre-

CONTEMPORÂNEOS
Luiz Paulo Horta
auditório do IBAM está fünciom nando, nesta temporada, como
I um dos melhores respiradouros
para uma programação ainda
^¦1^ muito presa à rotina. A última
apresentação, por exemplo, terá sido para
muitos a primeira oportunidade de contato
com a obra de Bohuslav Martinu, o grande
compositor tcheco falecido há 20 anos, e ali
representado por um admirável trio para
m
¦
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piano, violoncelo e flauta Martinu é um dos
clássicos deste século; mas quais as oportunldades que nos sáo oferecidas de conhecimento dessa grande obra? Vale, ao menos, o
pioneirismo do IBAM: o Trio, em bela execução de Laís de Souza Brasil, Jacques Morelenbaum e Norton Morozwicz, soou elástico,
vital, e ao mesmo tempo "clássico": é um
dos privilégios de Martinu o usar uma lin. guagem contemporânea criando, ao mesmo
tempo, a ilusão de que não rompemos Intelramente com o passado — conseqüência
provável do seu dom da forma, da sua Inspiração melódica, que ligam o contemporâneo

^

ciso usar-se de uma certa energia.para disfarçados de gente) circulam com
conter a impaciência dos garções que maior ou menor barulhos e dignidade.
exigem uma definição rápida, enquanEm um fim de tarde no qual almoto sempre as prefiro lentas e graduais., çava lá, eis que vejo entrar Paulo, sainMas zelo em excesso não deixa de ser do de Eu Te Amo. Pensei até que fosse
zelo — logo, coisa louvável.
Paulo César Pereio e o cumprimentei.
Outra vantagem — que outros, que Estendeu-me dois dedos e um olhar
não eu, acham exagerada—éa refrige- muito ausente. Demorou alguns instanração. Pode o Rio arder, no Plataforma tes até que eu compreendesse que não
estará sempre fresco. Talvez frio para estávamos no Plataforma e ali eu não
os que gostam de suar. Não é meu caso. via o ator, mas o personagem, passean¦E o vento
que, do teto, cai sobre nossas do no meio de abstrata platéia. As
cabeças é, junto com a comida, para mãos, os pés, a barba, a camisa, tudo
mim, uma das virtudes da casa. Uma fazia parte de um filme que não parava
terceira seria o fato de na imensa sala nunca. Com a vantagem de que não era
ser possível juntar centenas de pessoas preciso assisti-lo do começo ao fim.
e até crianças, o que as vezes pode
Algumas mesas além, uma novela
ser coisa terrível — sem que isto faça — qual não te conto, leitor, pois não
excessivo barulho. Questão de acústi- vejo televisão — prosseguia com todos
ca. Mas questão grave, pois há restau- seus personagens, para grande alegria
rantes — como o Alvaro's — onde o de uma criança que a tudo contemplamenor sussuro se transforma em es- va empoleirada em uma dessas cadeiritrondo, assustando o apetite e impedin- nhas altas que os restaurantes mando qualquer conversa normal.
dam fazer para atrair pais è mães
No Plataforma, não. As mesas não desesperados por não saber onde levar
se acotovelam. Entre elas, não só pes- os filhos durante os longos fins de sesoas como ar circula e é possível, ao mana nos quais os colégios fecham
mesmo tempo, usufruir do show sempre suas portas.
renovado
e ficar em seu canto.
Além dos vários shows que, simul^
Quanto ao show — digo o de baixo tãneos, iam-se desenrolado nas mesas e
sua vantagem é ser improvisado e até entre elas, as carnes, pacientemennão ter hora nem pretensões. Por ra- te, deixavam-se torrar sob o olhar atenzões geográficas, a TV Globo em peso to dos servidores.
está presente, embora nem todos ao
Só quando pedi a nota e vi o que
mesmo tempo, caso contrário a emisso- nela estava escrito é que verifiquei
ra sairia do ar. Celebridades de todos quanto custava aquele espetáculo graos calibres (deve haver até generais tuito.

MUSICA

n
IBAM

a ilustres reminiscências. Soou vibrante,
também, no concerto do dia 28, a Trajetória
de Ronaldo Miranda (letra de Orlando Codá), que é como que uma pequena cantata
moderna, combinando os recursos vocais
com uma segura escrita instrumental. Ruth
Staerke soube valorizar esta peça que está
na linha de um tipo de produção extremamente atual. A voz, com efeito, sobretudo
quando bèneflciada por uma presença forte
como a da soprano brasileira, é uma das
melhores formas de introdução da estética
contemporânea — pois atenua as distâncias
que essa estética às vezes cria entre a obra e

m
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o ouvinte. Não há de ser casualmente que a
voz tem esse papel "iniciático" numa das
peças basilares da música contemporânea: o
Pierrot Limaire, de Schoenberg, a ser ouvido brevemente no IBAM Entre Martinu é a
Trajetória, o público que vem prestigiando
a série contemporânea do IBAM pôde apreciar o extraordinário virtuosismo de Luiz
Anunciação no vibrafone, instrumento em
que é mestre, e em que executou Variações
de sua autoria sobre o Carinhoso de Pixinguinha.
• Hoje, às 17 horas, Saloméa Gandelman
está sendo empossada na direção dos cursos
de música do Centro de Artes da Uni-Rio.
Leva para esses cursos, que representam
uma proposta inovadora na nossa pedagogia musical, sua experiência de longos anos
como diretora dos Seminários de Música
Pró-Arte — que também foram, na sua época, uma revolução.

SINDICATO TEM
NOVA DIRETORIA
O segundo escrutínio das eleições
para a nova diretoria do Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos reuniu o quorum regulamentar e deu a
vitória à Chapa 1 (da situação), que
obteve 699 votos, contra 218 dados à
chapa 2 (oposição). Assim sendo, a nova
diretoria, a ser empossada dia 29, será
presidida por Maria Pompeu e integrada por Luiz Alberto Saenz, secretário;
Maria Luisa Noronha, tesoureira; Vanda Lacerda, diretora do setor teatro;
José Pereira, diretor do setor cinema;
Alice Viveiros de Castro, diretora do
setor rádio e tevê; Oscar Polidoro, diretor do setor circo, show e variedades.
Representantes da Federação: Norma
Dumar e Labanca; Suplentes: Lauro
Góes, Emanuel Cavalcanti, Roberto
Faissal, Luiz Ollmecha, Carlota Portela,
Luiza Barreto Leite e José Wilker. Conselho Fiscal: Manfredo Caldas, Carlos
Nobre, Cláudio Piovesan.
EM UM ATO
Os arquitetos Ulysses Burlamaqui e
Alexandre Chan elaboraram e doaram à
Associação Carioca de Empresários
Teatrais um Interessante projeto de
uma Agência dos Teatros a ser instalada, talvez já em junho, no Rio Sul, que
cedeu espaço para o seu funcionamento. A agência, que servirá de posto de
vendas de ingressos e posters, e onde
serão permanentemente projetados
slides dos espetáculos em cartaz, deverá ser, de acordo com o projeto, "um
verdadeiro show de luzes e manifestações visuais, rico de potencialidades, ao
permitir múltiplas informações através
da imagem, atraindo as pessoas como a
luz atrai as borboletas, quase hipnotizando-as, dir-se-la." Já o projeto de um
quiosque, também para venda de irtgressos, que a Fundação Rio ia instalar
no Centro da cidade, está encontrando
inesperada resistência por parte da Secretaria de Obras.
Começaram na semana passada em
Buenos Aires os ensaios da versão argentina da Ópera do Malandro, de Chico Buarque, que está sendo adaptada,
produzida e dirigida por Alfredo
Zemma.
O movimento teatral de Juiz de Fora
parece estar atravessando uma fase de
excepcional efervescência: dois recentes encontros convocados pelo Centro
de Ação Cultural, que coordena o movimento, contaram, respectivamente,
com a participação de 16 e 18 grupos.
Como resultado dos encontros, stírgiü a
decisão de uma exploração conjunta
dos espaços alternativos na periféria da
cidade, e a idéia, já concretizada, de
uma publicidade integrada através de
um folheto que fornece informações sobre todos os espetáculos em cartaz e em
ensaios.
O Centro de Pesquisa Corporal, Arte
e Educação inicia dia 18 um curso, destinado prioritariamente a atores, bailarinos e psicólogos, de dança livre e bioenergia, a cargo de Rainer Vianna e José
Alberto Cotta. Aulas às 2as, 4"s e 6*8, das
14 às 15h30m. Informações no local, Rua
Gal. Goes Monteiro, 34.

