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Braiilm — Sonfa R*qo

TEMPO
BtO — Por_.alm_«*e nub-oòo o
cian_ Nevoeiros espado* oo
amanhece' Temperatura «fa-
v«i Vento. Sul*u«»e a None
fraca. Máximo, 29 5, Soma
Ou., mtmmo, 16 5. Alfa òo Boa
V.SIO

O Salvamof informa que o
mar «.ta calmo com comn-
te és Sul poro o U*t* A
temperatura da água {mor-
na) * de 22 graus dentro do
baio e toro o_>TjortOT-

* Temperatura reíereme às últi-
mas 7à horas

(Mapas na página 20)

PREÇOS, VINDfft AVULSA:
Rio de Janeiro
Diosuteis O$25,00
Domingos CrS30,00

Minas Gorais, Sao Paulo •
Espirito Santo
Diosuteis Cr$ 30,00
Domingos Cr$35,00

RS, SC, PR, MS, MT, GO,
OF. 8A, SE, AL, PE
Diosuteis Cr$40,00
Domingos OS 40,00

Outros Estados
• Territórios
Diosuteis  C'$ 50,00
Domingos Cr$ 50,00

510 ACHADOSE
PERDID08

ACHA-SE EXTRAVIADO — O ti-
luio rf 291 do late Club do Rio
óe Janeiro de propriedade
Wolter C. Schubocli.

COMUNICAMOS O EXTRAVIO
Do Cartão de Crédito DINERS

n° 01 -00275<s 12, de propriedo-
de do Sr José Rabetim Duorte, o
qual fico sem efeito

EXTRAVIO — comunicamos ex-
trcwio do corroo do ICM n°
81319251 da Firma GT Grupo
Técnico de Representooôes e
Comércio ltda., sito à Ruo Se-
nador Donlos, 71 Gr. 703.

EXTRAVIO — Comunicamos ex-
trovio do cartão do ICM, n°
81 587 620 da Firma Mecânico
Medeiros Lido , sito ò Rua José
Eugênio n° 30

EXTRAVIO PASTA AMARELA -
Com desenhos e orçamento no
Cme Opera grah fica-se. Ceei!

294-5446

RUBENS DA SILVA MARQUES —
Comunica o extravio dos seus
documentos Identidade —
I 832 088 F P., C, P. F,
05C 211547-53. corte,ra de
motorista — cartão do Bco do
Brasil e requisição de cheque
30-303-8. Corião Mesbla 090
435 656 ügar. 391-5775

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

A ASS0C. ASSIST. SO-
CIAL — NÃO COBRA
TAXAS DA PATROA —
Of. as melhores domes-
ticos do Rio d doe. e
ref., rig. sei. Atenção:
se a Sr° já se decepcio-
nou C/ ag. ou gab. ex-
perimente nosso siste-
ma e nâo pague nada
por isso. Òbs.r não é
ag. sistema americano.
Inédito no país. Inf. pe-
Io tel.: 220-7533. A op-
ção inteligente.

ACERTE AQUELA EM-
PREGADA, BABA, ETC
— Psicólogos selecio-
nam sua empregada
através de testes psico-
lógicos, entrevistas e
comprovação de refe-
rências. GABINETE DE
PSICOLOGIA. A utiliza-
ção do método científi-
co possibilita visão
aprofundada da candi-
data proporcionando
atendimento seguro à
mulher que estuda, tra-
bal ha e a dona de ca-
sa, concretizando expe-
riència pioneira no Bra-
sil. Aprov. 385 Secr.
Scude Garantia 6 me-
ses. 255-8802 — 257-
9784 — 236-3340.
Não temos filial.

AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas p/ copa,
cozinha, babás práticas
e especializadas, enfer-
meiras, governantas,
chofer, caseiros, etc. d
refer. checadas. Damos
prazo de adaptação. Ga-
rantimos ficarem. Tel.:
236-1891, 256-9526.

ACABE C/ SEU PROBLE-
AAA DE EMPREGADA,
BABÁ — Solicite s/ pro-
fissional do lor ao GA-
BINETE DE PSICOLOGIA
EDSON COELHO. Sele-
cionadas e testadas
realmente p/ Psicólogo.
Refs, comprovadas.
Preserve s/ família e s/
lar. Não é agência. Ta-
xa fixa 5'mil. Garantia
6 meses. Telefone p/
237-9712 e obtenha
maiores informações.

A UNIÃO ADVENTISTA
OFERECE Domésticas
responsáveis d refer
idôneas, babes orar!
cas e enfènnt -us
acompannoiiie; ;/>
nheiras chòtei caseiro
Garantimos ficarem 6
meses T.i 255-8948
255-3668.
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Partidos, ABI e OAB
estão com Figueiredo

Presidentes de todos os Partidos —
PDS, PMDB, PP, PDT, PTB e PT — da
ABI e da OAB, reunidos no Congresso,
reafirmaram apoio e solidariedade ao
Presidente João Figueiredo na luta
contra o terrorismo. O Senador Tancre-
do Neves classificou o encontro como"o fato mais importante e significativo
dos últimos 20 anos".

A visita conjunta ao Presidente
João Figueiredo foi desaconselhada pe-
Io General Golbery do Couto e Silva,
que respondeu à consulta sigilosa de
dirigentes oposicionistas encaminhada
pelo Senador Jarbas Passarinho. Na
reunião, a audiência não chegou a ser
proposta, pois Leonel Brizola, informa-
do, desistiu de apresentá-la.

Em Recife, o General Florimar

Lula falou aos Partidos. A esquerda, Brizola* Thales, Nilo Coelho, Tancredo, Sarney, Ulysses e Ivete

Missa por alma
do sargento leva
300 à igreja

Sem a presença da família, cerca de
300 pessoas — a maioria militares — assis-
tiram ã missa de sétimo dia pela alma do
sargento Guilherme Pereira do Rosário,
que morreu na explosão da bomba no
Riocentro. O Chefe do Estado-Maior do I
Exército, General Armando Patrício, re-
presentou o General Gentil Marcondes
Filho. Nâo houve homília nem comunhão
e a missa foi celebrada na igreja de São
Francisco Xavier, na Tijuca.

O diretor do Hospital Miguel Couto,
Nova Monteiro, reafirmou que o Capi-
tão Wilson Luís Chaves Machado será
transferido para o Hospital Central do
Exército, mas não disse quando e ga-
rantiu que a imprensa não será informa-
da. O Capitão ainda corre risco de vida,
por atravessar agora o período crítico de
cinco a sete dias após a cirurgia. (Pág. 5)

Atentado da ETA
fere assessor do
Rei e mata três

O Chefe da Casa Militar do Rei
Juan Carlos, General Joaquín de
Valenzuela, ficou gravemente ferido
num atentado a bomba em pleno cen-
tro de Madri, no qual morreram
um Tenente-Coronel, um cabo e um
soldado. A açáo terrorista, reivindi-"
cada pela organização separatista
basca ETA, ocorreu três dias depois
do assasslnio de um general, também
em Madri.

A bomba foi colocada no teto do
carro por dois homens em uma mo-
tocicleta, e logo após a explosão
a polícia iniciou uma grande opera-
ção de busca. O Premier Calvo Sote-
Io reuniu-se com o Rei — que man-
teve inalterada sua agenda — e com
os Chefes dos Estados-Maiores para
examinar a situação. (Página 13)

Campeio, Comandante do IV Exército,
declarou que "o Presidente João Fi-
gueiredo tem apoio suficiente para le-
var a abertura até o final". Em nova e
veemente entrevista, o Senador Nilo
Coelho, líder do PDS, afirmou que os
terroristas não são sequer uma minoria
mas "resíduos que serão esmagados
pelo Governo".

O Deputado Pedro Ivo (PMDB-SC),
que é também coronel reformado,
em aparte na Câmara, qualificou de"acidente de trabalho" a explosão da
bomba no Riocentro. "Houve no episó-
dio" — disse — "característica de uma
ação militar não oficial". Asseverou
ainda que a corrente do Exército com-
prometida com a redemocratização"sente-se plenamente satisfeita com
o episódio". (Páginas 3 e 4 e editorial)
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Militantes do IRA prestaram homenagem a Sands atirando para o alto

Caetano Veloso em
"Outras Palavras 99

Caetano Veloso, de conjunto de seda roxo
estampado com florões e de chapéu vermelho,
estreou no Canecáo o show Outras Palavras. Fo-
ram retiradas 50 mesas, a pedido do próprio artis-
ta. para que o público pudesse dançar ao ritmo do
carnaval previsto em cada final de espetáculo. A
platéia ovacionou Caetano quando o cantor rece-
beu de Erasmo Carlos o seu primeiro disco de ouro.

Outras Palavras é show que faz parte
da estratégia mercadológica para aumentar as
vendas de disco. Caetano, que vendeu 135 mil
cópias de Cinema Transcendental, não pretendia
participar de qualquer espetáculo este ano mas,
animado pelo lançamento do disco, aceitou uma
temporada no Canecão. Inicialmente cantaria cin-
co dias. mas o show foi prorrogado para, pelo
menos, mais uma semana.

Serviço
Caderno B

Câmara aprova
Orçamento que
Reagan propôs

A Câmara dos Representantes dos EUA,
com maioria democrata, aprovou (houve
adesão de 63 democratas) a proposta de
Orçamento do Presidente Reagan para o
ano fiscal de 1981, com os cortes pretendi-
dos pelo Chefe do Governo em serviços
sociais e impostos. O orçamento é de 688
bilhões 800 milhões de dólares.

— Foi a maior derrota que conheci
contra aquilo que fez dos EUA um grande
pais: o humanismo — disse o democrata Tip
0'Neill. O Senado, onde os republicanos
tèm maioria, votará a proposta de Reagan
na próxima semana. Depois, a Comissão
Econômica do Congresso dará os últi-
mos retoques, caso haja divergências em
detalhes entre as duas Casas. (Página 13)

Sepultamento de
Sands é tenso,
mas sem conflito

O Deputado e militante do IRA, Ro-
bert Sands, foi enterrado em Belfast nu-
ma cerimônia tensa mas sem incidentes,
apesar de o líder protestante lan Paisley
ter realizado cerimônia em memória das
vitimas do IRA na mesma hora do sepul-
tamento. As forças de segurança isolaram
o setor protestante e usaram helicópteros
para controlar o movimento dos milhares
de simpatizantes do IRA.

O único país a mandar representan-
te foi o Irã, que enviou seu Embai-
xador na Suécia, Abdol Gohavi. Ele
anunciou que a rua da Embaixada brita-
nica em Teerã foi rebatizada de Bobby
Sands. Nos Estados Unidos, o Sindicato
dos Portuários iniciou boicote de 24 ho-
ras aos barcos britânicos. (Página 12)

CADÊ ameaça
empresas que
fizeram cartel

— Se as empresas acusadas
da prática de cartel nâo modifica-
rem esse sistema de ação no mer-
cado e não cumprirem nossas de-
cisões, não terei a menor hesitação
em pedir à Justiça a intervenção
do Governo nessas empresas —
afirmou o presidente do CAJQE
(Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica), Eduardo Galil.

O presidente da Anfavea,
Newton Chiaparini, revelou que o
Ministro Delfim Neto, com quem
conversou pelo telefone, aceitou
as explicações sobre o último au-
mento de preço da indústria auto-
mobilística — ele assegura não ter
havido qualquer acordo para a
prática dos reajustes — mas infor-
mou que o Ministro vai examina-
las para eliminar suas dúvidas.

A Anfavea divulgou nota de-
clarando que a própria concorrèn-
cia no mercado automobilístico "é
a melhor prova da inexistência de
um cartel destinado a distorcer os
rumos normais da economia". O
secretário-geral do Ministério da
Fazenda, Carlos Viacava, disse
que os aumentos simultâneos da
indústria automobilística, se ti-
vessem ocorrido nos Estados Uni-
dos, já teriam causado a prisão
dos empresários.

O Ministro da Indústria e do
Comércio, Camilo Penna, reúne-sé
hoje em São Paulo com os diri-
gentes da indústria automobilísti-
ca para saber se os últimos au-
mentos de preços dos automóveis
foram reais. Salientou que uma
primeira análise leva a imaginar a
existência de um cartel. (Pág. 15)

Inflação de 5,5%
em abril é a
menor deste ano

A inflação de abril foi a menor deste
ano — 5,5% — de acordo com a Funda-
çâo Getúlio Vargas. Representa o me-
nor índice desde setembro de 1980 e
está abaixo da taxa de abril do ano
passado (5,7%). Pela primeira vez, desde
dezembro último, caiu também o índice
de 12 meses —120.6% até abril — contra
o recorde de 121,2% até março.

O Ministro da Fazenda, Ernane
Galvèas, ao comentar a queda da infla-
çâo, reiterou que o Governo espera que
continue a redução dos índices. Mas
ressaltou que "um mès só não basta
como indicador". O diretor do Ibre (Ins-
tituto Brasileiro de Economia, da FGV),
Julian Chacel, considerou a marca
de abril "um bom augúrio". mas não
irreversível o seu declínio. (Página 19)

Conjunto vai
ficar na pista K-
da Lagoa-Barra

A auto-estrada Lagoa—Barra ficará
pronta em dezembro, com uma surpreenden-¦ te solução de engenharia: suas pistas passa-
rão por dentro do Conjunto Residencial Par-
que Proletário da Gávea. O DER, ao fazer
uma revisão nos projetos, concluiu que não
será necessário demolir os 48 apartamentos
do Bloco 5. mas apenas os 20 conjugados dos
primeiro e segundo andares.

Todos os moradores, porém, receberáo
apartamentos novos, construídos em área
vizinha, e os 28 apartamentos que ficarão
acima da rodovia serào negociados pelo
BNH. Ontem começou a mudança para os
novos apartamentos: moradores carrega-
vam embrulhos e enchiam a área de malas,
móveis e eletrodomésticos, que eram trans-
portados por caminhões do DER. (Pág. 14)

A AGENCIA RIACHUEIO — «o
-íó anos servindo c RJ. oferece
ccp-a'm$ co* , t. sev . cabas
diaristas ele. Tels...231-3191 e
22J 74S5

Ã~CÕZÍNHEIRA Êòmjírâdêlrõ
Copeifb. Ofereço t 'e's ae 2
ü' oí e coc acarenoo Trafa'
Te< 257-5818 — 235-1373

Ã EMPREGADA — Sdo-o 12
rnil iriois INPS Que caminhe
ce*T* i?_o Figueiredo Maga-
inoes 219/ 1004 CooaMba.-c

A AGENCIA EMPREGADORA
CRISELA — Cl ,egr; Mtc Traba-
lho, 5.000 cientes otènd. of.
babas chi. í/fogôo trív cop.
arrumoc e dcmésficas |N. e
Associação ne--" gabinete) é le-
galizado. 390-6"9<i0 — 350-
5179.

A ADMIRAVEl COZINHEIRA -
De ro-r-a e fogòo c- casa de alta
•rc-a^enra d e«pef'énoa e
refs !T>ínjrrc 2 anos. Sa1. iní.iai
13 m,> - ferias. Tel • 275-8503
(Aw Atlântica) aas 9 os 4n

ARRUMADEIRA — Precisa-se 1
are reíerén^as e aac.wn-.er.tes
serviço a ffarcesc Pagc-se
bern Trator tel: 274-55'6 des
6 OOh cs ! i -3Gh e ceoc.s aas

A AG. MERCÚRIO -
256-3405' 235-3667.
Domesticas efetivas e
diaristas. Av. Copa,
534/ 301.

AGENCIA DOMESTICA"PROLAR" — Of. coii-
nheiras, babá, copeira
(o) mot. mordomo e II
serviçal p/o mister do lar.
Damos prazo adaptação
com termo permanência.
Todos fichados, cadas-
tradòs, referências."in
loco". 255-7744—237-
0197.

à

ARRUMADEIRA'-cer-, referén-
ces ce 2 anes, que soiDa ler e
esc-eve'. Troior 29J-5653 0.
O' va. Rua Engenheiro Pe^c
Chaves, 78. Jcra ní Bc'ã^ co

BABA — Pa-a criança de I or.0
car nf-osa cem pra' .o ae erJei
mogèmi e« io referências C-5
10 000.00. Tratar 234-3S77.

CASAL S FILHOS
p *oac serv ço cpa cozinh,
ro-a e c*m_. e.e ¦;oce'a e orr;
r.a Tet. 294*5455

COPEIRA ARRUMADEIRA con
re*e'énc as. oec ct_crèr»;:c »
D'Of,.o. A.-. Atfànfico. 1782;,
ao'. 503 Te!, 257-9111.

COPEIRO — Precisa-se d e.pe-
vencia min. 1 ano cese ae
fôn ¦ a _4 ge-se re*e-'s Peec-
se ce""- *r, Av. Deíí m Moreira,
•iiè' 60'. Lec*on.

COZINHEIRA - Ofereço fi r:o de
cc enes [ozenda roao serv ço
í- h q. fino rei £ anes 201-
6977

COPEIRA ARRUMADEIRA — Pre-
cisa-se. Re^s. mínima* I o-tc,
case ae !ro,a'-nçn!o. %. Mundo
Ncc. 72., final aa Mciqüéi
de Oi indo.

COZINHAR.' PASSAR — 12 rr.il.
Foga 15.r '5 apresentar fe(s e
c_*'e ro. t«:ge-se pratico T
399-0446 e 399-7365

COZINHEIRA - E caea.e-acs ie-
viços. mec ídede, re*s. Sõlàfío
á ce-ab.r-.ar Tei.. 226-2217 •
266-5623

COZINHEIRA — Forno/ Fogóo.
copricroso. Favor so se ae-e*
sentar qjem tive- cond ;oes.
E-.oe-se 'e'*. T. 399-1936

COZINHEIRA - P»x sa-se Po-
ga-se t^.to bem Trivial wario-
oo Cer aíS"cac, 'e'_s -
INPS A.. Allõnrica. 2654 4G2.

COZINHEIRA — Prec sas» e
so ce pea-.
nhqr. Qlo.
tíenodo Peae-ie rç;s, Tr. Av
Aliando. 2856 opt° 703

i família Scr.cz
riducü, bem o

COZINHEIRA — e cuidor de 'ou-
pc -.. -ev i 5 de Julho, I 16 T
257-1373 Cooccatxjno

COZINHEIRA: — pi começar Gl
10 000,00. Sc-reiie servia: da
campina. Trivial .rar-oco Correr-
ra' ref dormir ro emprego
Praia cc Flamengo rs 274- 5°
andar.

EMPREGADA — c-ec _.Se d re-
ferènàas, o' 'cao se'v co Tro-
•a- 'ei.. 237-0345 Pajcras»
bem
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Coluna do Castello

Quantas bombas

e qual o poder
Brasília — Pouco antes de dirigir-se

à reunião dos presidentes de Partidos
políticos, o Senador José Sarney disse-
me da sua satisfação por participar
pela primeira vez de uma reunião na
qual os dirigentes partidários preten-
diam tratar das instituições e não das
eleições. A realização de visita ao Presi-
dente da República tornou-se irrelevan-
te diante da reiterada manifestação de
apoio ao Governo na luta contra o ter-
ror. O apoio está dado não só dos Parti-
dos como da OAB, da ABI e da CNBB.
Outras entidades se manifestarão a seu
tempo, .numa movimentação do que há
de representativo na vida brasileira em
favor da eliminação de resíduos da rea-
ção subversiva.

Mas a cautela manifestada inicial-
mente pelo Sr Ulysses Guimarães e en-
tendida por seus colegas tem sua razão
de ser. O Governo está apoiado pela
nação para investigar e tomar as provi-
dências adequadas, mas não se sabe a
rigor se dispõe dos instrumentos eficien-
tes para produzir toda a verdade e só a
verdade. O Senador Nilo Coelho, natu-
ralmente ansioso por levar informações
fidedignas ao Senado, poderá ter sido
vítima de mais uma "declaração apres-
sada" ao dizer que do laudo pericial que
está nas mãos do Ministro da Justiça
consta a existência de uma única bom-
ba, a que explodiu, no interior do Puma
do DOI-CODI. Ora, a minuciosa repor-
tagem do JB realizada no momento em
que operavam diversas agências poli-
ciais —foram muitas as que meteram a
mão na cumbuca até que o 1 Exército
assumisse o controle das investigações
mediante abertura do IPM — colheu
depoimentos de autoridades sobre a
existência de pelo menos uma outra
bomba, desativada no momento.

A nação não espera laudos do tipo
dos laudos que apontaram o jornalista
Herzog e o operário Fiel como suicidas
nas masmorras da repressão. Há várias
pistas a seguir e autoridades citadas
que devem esclarecer sua participação
nos intantes que se seguiram às expio-
sões. Há uma cadeia de comandos, res-
ponsável pela presença no local do Ca-
pitão Machado, a oferecer informações,
há o estudo do material usado na fabri-
cação das bombas, etc., enfim, uma infi-
nidade de fatos a esclarecer e a compor
um relatório que possa ser endossado
pelo Presidente da República e crido
pela opinião pública nacional. Sõ há
uma pessoa dispensada de falar, e é o
General Muniz, vítima de um pesadelo
que transmitiu aos repórteres no dia
seguinte ao da explosão.

O mais é como disse o General Gen-
til Marcondes, isto é, o maior impacto é
o da mentira. O Presidente Figueiredo
tem experiência e discernimento para
ler e entender o que lhe for entregue. Ele
conhece as pessoas e os métodos de
trabalho. A nação confia nele, na expec-
tativa de que sua autoridade, reforçada
pelo apoio da nação, se imponha aos
eventuais remanescentes da repressão
inconformados com a liquidação do re-
gime de exceção.

Jânio, Setúbail, Ivete

Hcmve uma sucessão, de encontros
em São Paulo entre o ex-Presidente Já-
nio Quadros, o ex-Governador Paulo
Egídio Martins, o ex-Prefeito Olavo Se-
túbal, com participação do Sr José Apa-
recido de Oliveira e, finalmente, do Sr
Miro Teixeira.

O assunto tratado foi obviamente a
sucessão de São Paulo. O Sr Jânio Qua-
dros não assumiu ainda sua candidatu-
ra a governador e não pretende assumi-
la antes de definidas as regras do jogo.
Por isso mesmo admitiu conversar para
explicitar em que condições poderá de-
clarar-se candidato ou se será preferi-
vel para a nação e o Estado a aglutina-
ção em torno, por exemplo, da candida-
tura do Sr Olavo Setúbal. Ele não dispu•
taria o Senado. Só entraria no pleito
como candidato a governador, o que
não considera um imperativo, mas uma
hipótese estimulada pelos índices de
sua popularidade.

As conversas refletiram-se sobre o
PP e o PTB. No primeiro desses Parti-
dos, o Sr Paulo Egídio reassumiu a
liderança política, iniciando as conver-
sas com o Sr Quadros, o qual deixa as
diversas hipóteses ao exame do PTB, no
qual permanecerá somente se se manti-
ver o nível dos entendimentos. Do con-
trário, nada o impediria de assinar a
ficha de ingresso no PP.

Talvez em decorrência dessas ges•
tões ainda não conclusivas, a ex-
Deputada Ivete Vargas tenha insinuado
a um deputado do PDS mineiro que ele
poderia organizar o PTB no seu Estado,
tarefa que estava confiada ao ex-
Governador Gilberto Murtinho. Esse fa-
to seria uma projeção em Minas do
problema político de São Paulo e, even-
tualmente, uma tentativa de represália
da presidenta do PTB contra o Sr Jânio
Quadros. Nos dois grandes Estados a
política está-se interpenetrando por for-
ça dos problemas internos do PP e do
PTB.

Carlos Castello Branco

Figueiredo

vai ao

México
Brasília — O Presidente

João Figueiredo confirmou
que visitará o México em outu-
bro próximo, durante conver-
sa mantida na última quarta-
feira com o presidente contine-
tal do Conselho Interamerica-
no de Comércio e Produção
(CICYP), no Palácio do Pia-
nalto.

Na ocasião o empresário me-
xlcano levou uma mensagem
especial a Figueiredo manda-
da pelo Presidente do México,"reafirmando os laços de ami-
zade que unem os dois paises".

De acordo com Informações
do Itamaraty, o Presidente Fl-
gueiredo tem apenas três da-
tas marcadas para visitas ao
exterior este ano: a Alemanha,
no próximo dia 18; ao Peru, a
partir de 24 de junho e ao Mé-
xico no final de outubro. Mas o
próprio Presidente Figueiredo,
quando da sua recente visita à
Bogotá, disse que ainda no de-
correr de 1981 visitaria quatro
países africanos, embora n&o
tenha especificado a data.

Senadores
aprovam licença

Com o voto favorável das
oposiçôes, o Senado aprovou
ontem, em sessão extraordlná-
ria realizada á noite, mensa-
gem autorizando o Presidente
Joáo Figueiredo a se ausentar
do pais, para um encontro com
o Presidente argentino, Rober-
to Viola, no próximo dia 26, em
Paso de los Libres, destinado
ao exame de temas de interes-
se bilateral.

O apoio das oposiçôes foi
Igual ao dado para o Preslden-
te viajar também à Alemanha
e faz parte de um acordo firma-
do entre as bancadas do
PMDB e PP, no Senado.

Miro não Mciluf estuda recurso ao

Jânio STF 
para 

não 
pagar 

carros
Brasília — O Deputado

Miro Teixeira negou-se on-
tem a informar se, nos en-
contros mantidos com o Sr
Jânio Quadros, foi discuti-
do a formação de uma coli-
gação entre seu Partido e o
PTB, visando aos Gover-
nos do Rio de Janeiro e
São Paulo. O acordo esta-
beleceria o apoio dos pete-
bistas fluminenses à candi-
datura do Sr Miro Teixeira
e dos paulistas à candida-
tura do ex-Presidente para
concorrer à sucessão do
Governador Paulo Maluf.

Em São Paulo, o secretá-
rio-geral do PP conversou
com os Srs Paulo Egídio e
Olavo Setúbal e manteve
novo encontro com o Sr
Jânio Quadros, que está
filiado ao PTB. "O ex-
Presidente é um homem
de oposição, voltado para
a realização dos objetivos
democráticos, que aposta
na convocação da Assem-
bléia Constituinte como
única salda para o impasse
institucional" — afirmou o
Sr Miro Teixeira.

Na bancada fluminense,
comentou-se que o ex-
Deputado Berjamin Fa-
rah poderá ser o candidato
do PMDB a vice-
governador do Rio, na cha-
pa do Senador Roberto Sa-
turnino.

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do
Rio de Jançiro S.A.

Concorrtncia n? 01/81 • adiamento.
Ptocmm n? 01-10.318/81

Serviços Gráficos da Revista Programa RIOTUR.
Ficam as empresas interessadas na licitação acima notifica-
das a respeito do adiamento "sine-die" do mencionado
procedimento licitatórío.

Rio de Janeiro. 30 de abril de 1981.
João Ftoberto Esteves Kelly
Diretor-Presidente
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CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

COMANDO—GERAI
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO
LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS NO 035/1981

OBJETO: ExecuçSo das obras de ampliação do sistema de distribui-çâo elétrica da FORTALEZA DE SÃO JOSÉ. na ILHADAS COBRAS, Centro-RJ. 'DATA E LOCAL: No dia 28/05/81, às 14:00 horas no Comando-Geraldo CFN, na Ilha das Cobras, RJ, serão recebidos os docu-mentos de HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS(Capital Social Mfnimo: Cr$ 2.000.000,00 (DOIS Ml-LHÕES DE CRUZEIROS).EDITAL: O EDITAL e seus anexos poderão ser obtidos pelos interes-sados, a partir de 07/05/81, no Departamento de Finançasao preço de Cr$ 3.000.00 (TRÉS MIL CRUZEIROS) e
mi^cruz!mos)TAS a° preç° de Cr$ 3 000'00 ,TRÊS
Comando-Geral do CFN, em 06 de maio de 1981(a) SYLVIO POLICARPOCapitão-de-Fragata (IM)Presidente da Comissão de Licitação

MINISTÉRIO OO INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 33/81
O Chefe do Núcieo Executivo de Licita-

ções-NEL do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento-DNOS, comunica, que
às quinze horas do dia quinze de junho de
1981, na Sede do DNOS, será realizada uma
Concorrência para execução da segunda eta-
pa do Cais de Saneamento da cidade de
Bragança, no Estado do Pará — 2a Diretoria
Regional do DNOS (2a DR).

As firmas interessadas poderão obter
informações no NEL e adquirir o Edital com a
ESPECIFICAÇÃO n° 33/81 na Divisão Finan-
ceira, localizada na Sede do DNOS, à Av.
Presidente Vargas n° 62, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ, ou na Sede da 2* DR, situada na
Avenida Almirante Barroso n° 4466, na cidade
de Belém-PA. (a) Albert Amand de Berredo
Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de
Licitações-Substituto). (P

MINISTÉRIO DO EXERCITO
IV EXÉRCITO

7° REGIÃO MIUTAR/70 DIVISÃO DE EXÉRCITO
AVISO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 02/81

0 Presidente da Comissão de Licitação do
Comando da 7' Região Militar/7a Divisão de Exército
comunica que fará realizar a Tomada de Preços n°
02/81, cujo edital assim se resume:

— Licitação de preços para o fornecimento e
instalação de um sistema de aquecimento solar na
cozinha do 7o Grupo de Artilharia de Campanha, em
Olinda-PE.

EDITAL E ESPECIFICAÇÕES

Edital, especificações técnicas, plantas ou
quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos, das
08:00 às 11:00 horas, na 4a Seção do Estado-Maior
do Comando da 7a RM/DE. sita na Rua do Hospício
s/n°, Bairro Boa Vista, Recife-PE.

Recife, PE, 08 de maio de 1981
(ass.)GENIVALDO CATÀO TORQUATO

Cel Presidente
da Comissão de Licitação (P

Londrina — O Governador Paulo
Maluf informou, ontem, que os seus
advogados já estão examinando a deci-
são do Supremo Tribunal Federal que o
condenou a pagar os carros Volkswagen
que deu de presente aos jogadores de
ftitebol, tricampeões do mundo no Mé-
xico, quando era Prefeito de São Paulo.
Sua intenção é recorrer.

Evitando se estender na análise da
decisão do STF, o Governador paulista
disse considerar cabível o recurso da
ação rescisória. Ele estranhou que o
presente, pago com o dinheiro do contri-
buinte da Prefeitura de São Paulo, esti-
vesse causando tanta polêmica. E inda-
gou: "Mas será que ninguém aqui gosta
de fütebol?"

O Nordeste

O Governador Maluf velo a Londrina
para assistir ao casamento do Deputa-
do Wladimir Belinati, irmão do Prefeito
da cidade, Antônio Belinati. Ainda no
saguão do aeroporto, ele não resistiu a
uma pergunta sobre como havia recebi-
do criticas recentes do Governador da
Bahia, Antônio Carlos Magalhães, con-
denando-o por doar ambulâncias e ofe-
recer recursos do Banespa a municípios
baianos, e contra-atacou:

— Toda vez que o Nordeste precisar
de São Paulo, Maluf dirá sim.

E prosseguiu:São Paulo deve muito ao Nordes-
te, pois boa parte de sua população
mora em território paulista.

Sobre o atentado a bomba no Rio-
centro, o Governador paulista foi econô-
mico. Limitou-se a afirmar que em sua
última viagem a Brasília não tratou da
questão com o Presidente João Figuei-
redo. Mas disse que condena "todo o
radicalismo de esquerda e de direita
que se pratica hoje no país".

Indagado sobre a origem das bom-
bas, se de direita ou de esquerda, o Sr
Paulo Maluf foi lacônico:

Isso eu não sei. As autoridades
devem averiguar e elas devem res-
ponder.

Para o Governador de São Paulo,
que fez questão de se colocar sempre ao
lado do Secretário de Justiça do Para-
ná, Octávio Cesário, ou do Vice-
Governador José Hosken de Novaes, "o
Brasil é um pais que não atravessa
crises".

Citou, como prova de sustentação da
sua afirmação, que a França tem 2 mi-
lhões de desempregados e a Alemanha
Ocidental tenta obter empréstimos jun-
to aos países árabes.

E concluiu:
Devemos agradecer a Deus, porestarmos vivendo no Brasil.

Secretário recebe oferta do PTB

S4o Paulo — "Recebi um telefonema da
ex-Deputada Ivete Vargas, abrindo para mim
as portas do PTB. Agradeci e disse-lhe que
continuo no PDS", afirmou ontem o Secretá-
rio de Esportes e Turismo do Estado, Deputa-
do federal Francisco Rossi, assinalando que
ao contrário do que afirmou o secretário-geral
do PDS de Sâo Paulo, Deputado estadual
Walter Auada, não pretende mudar de Par-
tido.

O Sr Francisco Rossi afirmou que na con-
dição de Secretário de Estado "tenho com-
promisso com o único líder que conheço no
Estado e que se chama Paulo Maluf, e com
um único Partido, o PDS. Tenho na área
federal um compromisso com o Presidente
Figueiredo e não seria minha exoneração do
cargo de secretário que me faria romper esse
compromisso e mudar de Partido".

Nos últimos dias circulam em São Paulo
insistentes rumores de que o Sr Rossi se
demitiria ou seria demitido da Secretaria. Ele
tem criticado o Secretário de Planejamento,
Sr Rubens Vaz da Costa, acusando-o de não
liberar verbas. Há três dias acusou também o
vice-Govemador José Maria Marin, o Sena-
dor biOnico Amaral Furlan, o presidente e o
secretário-geral do PDS de Sáo Paulo, Depu-
tados estaduais Armando Pinheiro e Walter
Auada, de fazerem política em sua Secretaria.

— O que disse o Deputado Walter Auada,
se coaduna com quem não sabe o que é a
defesa de um ideal e dos princípios de lealda-
de. De minha parte considero o episódio en-
cerrado e espero que aqueles que me ataca-
ram façam o mesmo e me deixem trabalhar
em paz — concluiu o Sr Rossi.

Tancredo dará aAbi-Ackel

resposta sobre o Estatuto

Brasília — O presidente do PP, Senador
Tancredo Neves, reconheceu ontem que está
em falta com o Ministro da Justiça, por não
ter ainda ido ao Ministério levar o pronuncia-
mento do Partido sobre as 19 sugestões do
Governo para atenuar o rigor do atual Estatu-
to dos Estrangeiros. Prometeu que visitará o
Ministro Abi-Ackel no máximo até a semana
que vem.

O líder do Governo no Senado, Nilo Coe-
lho, recebeu sem constrangimento a posição
do Ministro da Justiça, de dialogar direta-
mente com os Partidos de Oposição, sem
intermediações. Considerou salutar a existén-
cia de um canal de comunicações entre oposi-
ções e Governo.

Nada foi encerrado

O entendimentò do PP, conforme o Sena-
dor Tancredo Neves, é de que o trabalho
sobre as reformulações no Estatuto dos Es-
trangeiros não foi ainda encerrado. "Reco-
nheço que estou devendo ao Ministro da
Justiça não sõ um agradecimento da visita
que me vez, como também, o que é mais
importante, o pronunciamento do PP sobre
as 19 sugestões que o Ministro submeteu á
nossa consideração".

Explicou que o atraso do pronunciamento
do PP decorre da interveniência de suas con-
vençòes regionais, que absorveram as aten-
ções das lideranças políticas e parlamentares
do Partido. "Esta semana, quando muito no
começo da próxima, levarei a Sua Exa o
pensamento dos peplstas acerca de suas su-
gestões".

A tomada de posição das bancadas oposi-
cionistas na Câmara não implicou, para ele, o
cancelamento dos entendimentos anteriores."O líder em exercício do PP, Deputado Carlos
Sant'Anna (BA)", lembrou, "deixou bem cia-
ro que a posição da bancada não trancava de-
nenhuma maneira as conversações em
curso."

O presidente do PP não considera necessá-
rio insistir na necessidade de fazer com que a
matéria seja tratada a nível de liderança, até
porque partiu do próprio Ministro da Justiça
a iniciativa de procurar os presidentes de
Partidos de oposição para o diálogo sobre a
reforma do Estatuto dos Estrangeiros.

O líder do Governo na Câmara, Deputado
Cantidio Sampaio, manifestou a esperança de
que não só o presidente do PP dirija-se ao
Ministro da Justiça. Acha que todos os Parti-
dos de oposição devem agir da mesma forma.

Na semana passada, os lideres e integran-
tes da comissão lnterpartldárla da Oposição
foram ao gabinete do líder governlsta e lhe
comunicaram que as sugestões do Ministro e
as apresentadas pela CNBB eram boas mas
insuficientes. Observaram que só consideram
inteiramente satisfatório o projeto elaborado
por uma comissão oposicionista, em outubro
do ano passado.Ontem, o Sr Cantidio Sampaio disse quenaquela ocasião recebeu, mas cobrou das
oposiçôes sua manifestação formal ao Minis-
tro da Justiça, lembrando a existência de
uma negociação em curso que não chegou a
termo porque ainda carece dessa resposta. E
observou, referindo-se á Ida da Oposição ao
seu gabinete, que "se aquilo fosse uma respos-
ta ao Ministro, entaô se tratava de uma
denúncia das negociações".

Pimentel >

permanece
no PDS

Curitiba — "Sempre ma-
nifestei ao Presidente João
Figueiredo a mais irrestri-
ta solidariedade. Até mes-
mo por conveniência poli-
tica, pois ele, para mim é o
homem predestinado a
restituir, como o está fa-
zendo a democracia plena
ao Brasil. Não seria neste
momento em que através-
samos a mais séria crise
desde 1964, que eu iria lhe
faltar com o meu apoio".

São palavras do Deputa-
do federal Paulo Pimentel,
ex-Governador do Paraná,
na nota oficial na qual in-
formou ontem que desistiu
de abandonar o PDS para
ingressar no PTB. Sua de-
cisão, segundo a nota, se
deve ao fato de ter recebi-
do "veemente apoio" do
Ministro Golbery do Couto
e Silva para permanecer
no Partido do Governo. O
Ministro teria lhe assegu-
rado ainda garantias de
sua posição política dentro
do PDS do Paraná.

Montoro e

Quércia vão

se reunir
Sào Paulo — Um encontro

dos Senadores Franco Monto-
ro e O res tes Quércia está sen-
do articulado para a próximasemana, possivelmente paraum acerto relacionado com a
posição dos dois na disputa do
Governo estadual em 82 peloPMDB. O Sr Montoro retorna-
rá domingo da Europa. Ele es-
teve com o Papa Joáo Paulo n.

Os Srs Franco Montoro e
Orestes Quércia sáo aponta-
dos como eventuais candida-
tos à sucessão do Governador
Paulo Maluf e, caso não chè-
guem a um acordo, poderãomarchar desunidos para a con-
venção do PMDB que escolhe-
rá o representante do Partido
na disputa eleitoral do próxi-' mo ano.

As pesquisas feitas no Esta-
do continuam apontando o Se-
nador Franco Montoro como o
nome preferido do eleitorado
para suceder ao Sr Paulo Ma-
luf no Governo, mas sua posí-
ção é ameaçada pelo ex-
Presidente Jânio Quadros, queaparece em segundo lugar, à
fiiente do ex-Governador Lau-
do Natel e do ex-Prefeito Ola-
vo Sétubal, pela ordem.

A posição do Senador Ores-
tes Quércia nas pesquisas é
considerada desconfortável,
aparecendo bem abaixo dos
quatro prováveis candidatos
citados, bem como outras indí-
cações, como as do líder sindi-
cal Luís Inácio da Silva, Lula,
do Deputado Adhemar de Bar-
ros Filho e do Prefeito desta
Capital, Sr Reinaldo de
Barros.

PP lança
"Democracia

com feijão"

JORNAL 
DO BRASIL

A direção nacional do PP
lança amanhã à noite, em Pe-
trópolis, a primeira publicação
editada pela secretaria de co .
municação e cultura do D ire-
tório Regional do Partido. A
publicação chama-se Demo-
cracia com feijão e inspira-se
nos trabalhos normalmente
utilizados Comunidades
Ecleslals de Base da Igreja, em
forma de estórias em quadri-
nhos.

O folheto do PP tem como
personagem central o Deputa-
do federal Miro Teixeira, can-
dl da to à sucessão do Governa-
dor Chagas Freitas em 1982.0
texto baseia-se em situações
cotidianas e serve de apoio àcampanha do parlamentar Ou-
mínense.

O lançamento será na Cãma-
ra de Vereadores de Petrópo-
lis, ás 18 horas. O presidentenacional do Partido, 8enador
Tancredo Neves (MG), e o De-
putado Miro Teixeira, que é o
secretário-geral do Diretório
Nacional do PP, discursarão
na ocasião.

Antes, está previsto um en-
contro da direção nacional do
Partido com as lideranças lo-
cais e uma visita as emissoras
de rádio e jornais de Petrópo-
lis, um almoço com a bancada
do PP na Câmara Municipal e
com o Prefeito Blanor Martins
Esteves, e uma entrevista cole-
tiva ás. 15 horas.

HOTEL BOURBON
a outra grande razão para você visitar

FOZ DE IGUAÇU
Luxo e conforto em 185 apartamentos
e suites com ar condicionado central,
tv a coresi música ambiente, geladeira.
Categoria internacional; duas piscinas,
boite, dois restaurantes, shopping,
quadras de esporte, e muito mais para
fazer da sua estada algo inesquecível.'

Hotel Bourbon
Rodovia das Cataratas - Km 2,5
Tel.: (0455) 74-1313 - Telex 0452247
HBBN-BR - Foz Iguaçu, PR.
Reservas em S. Paulo: Av. S. Luiz, 131
10? - cj. 10-B - Tels.: 258-9628
e 259-2676 - Telex (011) 32781 HBBN-BR.
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MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO SÃO FRANCISCO

PROCEDIMENTO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES

EDITAL N° 08/81
AVISO

TRANSFERÊNCIA/ADIAMENTO
A Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco — CODEVASF comunica aos
interessados que o procedimento de compras e
contratações objeto do Edital n° 08/81, para
fornecimento, transporte, supervisão, monta-
gem e testes de grupos motor-bombas e equipa-
mentos auxiliares para as elevatórias EB-2 EBI-A
do projeto Jaiba, em Minas Gerais, foi transferi-
do para o dia 01 de junho próximo, por motivo de
ordem administrativa, no mesmo horário e local
mencionados no editai convocatório.

Brasília, 06 de maio de 1981
GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS (P
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Gentil esperou Figueiredo que veio com Pires e Venturini
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Nilo acha 
que 

"vontade 

nacional" esmaga o terror

Brasília — O líder da maioria no Senado
Nilo Coelho, ainda satisfeito com a solidarie
dade dos presidentes dos Partidos da Oposi
çáo. da ABI e OAB ao Governo, disse, ontem
que o Presidente da República conta, agora,
com o apoio "da vontade nacional", do Acre
ao Rio Grande do Sul. "para esmagar as
resistências residuais contra a abertura de-
mocrática".

O líder govemista disse que o Presidente
da República não esperava as manifestações
de apoio que recebeu e que o deixaram per-
plexo, mas profundamente emocionado. Pe-
diu que os jornalistas analisassem o Presiden-
te antes e depois dessas manifestações de
apoio, "bastando ver a forma como ele se
dirigiu anteontem, pela televisão, aos indus-
triais que o visitaram em Palácio".

Residual |
Numa alusão indireta aos atos de terroris-

mo. o Sr Nilo Coelho lembrou-se de citar o
falecido Presidente Castello Branco paraclassificar os que se entregam a esses atos de
violências como "resistências residuais ao
projeto de abertura democrática".São uma minoria? — arriscou um re-
pórter.Nem minoria — retrucou. Sào resíduos
que serão esmagados pelo Governo com o
apoio da totalidade da vontade nacional, do
povo, das elites, das Forças Armadas. Muita
gente vai ficar eryoada.

Em seguida negou que tenha recebido
qualquer restrição ou ressalva ao seu pronun-
ciamento de segunda-feira última, mas, pelocontrário, recebeu manifestações de inúme-
ras pessoas, muitos militares: "Meu telefone
não para de tocar."O Presidente, zangado comigo? Ora, o
Presidente me convidou para ir com ele a
tiracolo para a Alemanha.

O Senador pernambucano elogiou a matu-
ridade política dos presidentes de todos os
Partidos e da ABI e OAB, chamando a aten-
ção para o fato inédito desse apoio unânime
ao Presidente da República. Contou que, ao
entrar na reunião, ao lado do Sr Cantidio
Sampaio, lider da Maioria na Câmara, previa
que pudesse acontecer algum constrangimen-
to. mas que, ao sair, Qcou convencido de que
nossas lideranças políticas amadureceram.

O Sr Nilo Coelho mostra-se convencido de
que essa manifestação de apoio da nação ao
Presidente da República, especialmente de

suas elites políticas, "se transformarão num
fator altamente positivo, que tera influência
decisiva na evolução do processo político,contribuindo para consolidar a abertura de-
mocrática".Estivemos reunidos com o Lula. a Air-
ton Soares. Isso era possível, há pouco tem-
po? Claro que só poderá influenciar de manei-
ra favorável o andamento do processo —
disse.

Negociação
Depois de garantir que serão apuradas as

responsabilidades no caso das bombas do
Riocentro e que a nação conhecerá tudo, a
seu tempo, o lider da Maioria no Senado
afirmou que essa manifestação de apoio ao
Chefe do Governo criará um clima agora
favorável às negociações sucessivas em tomo

1 do Estatuto dos Estrangeiros, da emenda das
prerrogativas e das reformas eleitorais.

Mas, existe alguma garantia de que as
reformas eleitorais não serão casuística»? —
indagou um repórter.Não há esse interesse. Ninguém está
escondendo cartas na manga da camisa.

Disse não. ter dúvida de que "tudo será
apurado" e que isso "enjoará muita gente", ao
mesmo tempo em que, ao elogiar a maturida-
de das lideranças oposicionistas, lembrava
que tivemos um longo periodo de exceção em
que os políticos ficaram relegados a planosecundário, mas que agora, uma vez quedeseja voltar à política, eles terão que ser
reentronizados, "porque não se improvisa po-lltico".

O Senador Nilo Coelho afirmou que o
Ministro da Justiça disse, depois da reunião
do Conselho Político de anteontem, no Palá-
cio do Planalto, que o laudo da policia técnica
indicava a existência de uma única bomba no
automóvel Puma em que se achavam os dois
militares.Mas, na entrevista do Ministro, toda
gravada pelos jornalistas, nào existe isso... —
observou um repórter.Mas, ele disse isso — insistiu o Sr Nilo
Coelho.

O Sr Nilo Coelho elogiou o papel que vem
sendo desempenhado pela imprensa para
criar um sentimento nacional de apoio ao
Presidente da República na luta em que está
empenhado para reprimir o terrorismo e ga-rantir o prosseguimento do processo de aber-
tura democrática.

Cario. I

Gentil esperou Figueiredo que veio com Pires e Venturini

Presidente passa a noite no Rio
Descontraído e ás vezes bem-humorado,

ao contrário do que demonstrou no inicio da
semana, o Presidente João Figueiredo chegou
ontem ao Rio para cumprir hoje compromis-
sos oficiais: às lOh, no Monumento dos Praci-
nhas. participa das comemorações do Dia da
Vitória: às llh, inaugura o Hospital Marcllio
Dias. da Marinha, no Lins de Vasconcelos.
Volta para Brasília às llh30m.

O desembarque no Rio, procedente de
Minas Gerais, ocorreu ás 18h40m, com uma
antecedência de 40 minutos. Como de praxe,
o Presidente foi recebido pelo Governador
Chagas Freitas e pelos comandantes milita-
res da região, General Gentil Marcondes, do I

Exército; Almirante Alfredo Karan, do 1° Dls-
trito Naval; e Brigadeiro Alfredo Berenguer,
do m Cornar.

Depois dos cumprimentos normais, o Pre-
sidente saiu conversando com o General Gen-
til Marcondes, da pista da Base Aérea' do
Galeão para a pérgula, onde ficou durante 10
minutos, antes de seguir para a Gávea Peque-
na, residência oficial da Prefeitura do Rio. Na
comitiva presidencial vieram apenas três mi-
nistros — o General Danilo Venturini, chefe
do Gabinete Militar, General Walter Pires, do
Exército, e o Sr César Cais, das Minas e
Energia.

Abi-Ackel se exclui da apuração
O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel,

através de nota oficial de 10 linhas, distribui-
da no final da tarde de ontem, procurou não
avançar em conclusões sobre o episódio do
Riocentro, afirmando que "a apuração está
afeta, exclusivamente, ao X Exército, pois se
trata de IPM".

Pela manhã, depois de presidir a solenida-
de de posse do Sr Walter Costa Porto na
presidência da Fundação Petrõnio Portella, o
Ministro Abi-Ackel, indagado sobre as invés-
tigações afirmou: — "De ontem (anteontem)
para cá já houve modificações; a coisa andou.
Eu tenho até interesse em esclarecer isso. O
interesse è'esclarecer, tomar isso muito claro.
Não ha razão nenhuma para estarmos omitin-
do ao conhecimento do povo, através da
imprensa, tudo quanto se prende a esta apu-
ração. É do interesse do Governo que as
coisas sejam insuspeitas, que a apuração seja
insuspeita".

Entrevista
Diante das inúmeras perguntas que lhe

eram dirigidas, o Ministro Abi-Ackel prome-

teu receber os jornalistas "apôs o almoço",
em seu gabinete, alegando que aquela hora
nào havia ainda tido tempo para ler os noti-
etários dos jornais. Desculpando-se dos repór-
teres, à porta de seu gabinete, ele disse que as
entrevistas "tumultuadas" sempre causam"mal entendidos".

O Ministro retornou ao Ministério da Jus-
tiça às 15h, e somente as 18h30m é que liberou
a nota oficial que foi entregue aos jornalistas
pelo seu Assessor de Imprensa, Oyama Teles.
A nota é a seguinte:
"1 — A apuração está afeta exclusivamente
ao I Exército, pois se trata de IPM.

— Todas as declarações a respeito do anda-
mento das investigações cabem obviamente
aos encarregados do inquérito.

— O Ministro da Justiça se abstem de
declarações a respeito das diligências, pornão pertencerem à alçada do Ministério.

— Assim, quaisquer apreciação sua sobre
episódios ou documentos referentes ao inqué-
rito seriam intempestivas."

General nega desativação do DOI
Em seu primeiro contato com os jomalis-

tas, o novo porta-voz do Ministério do Exérci-
to. General de Brigada Octávio Luiz de Re-
zende, disse que nunca teve noticia da exis-
tência de grupos paramilitares atuando no
pais. nem conhece estudos visando desativar
os Destacamentos de Operação e Investiga-
çào (DOIs).

Fazendo questão de esclarecer que nâo
estava dando entrevista, apenas mantendo
um contato informal com os repórteres, o
General nào se recusou a responder a nenhu-
ma pergunta, mas foi evasivo no que se refere
a explosão das bombas do Riocentro.

O militar disse que o assunto é da respon-
sabilidade do I Exército e que o Ministro
acompanha a evolução dos fatos; "Houve
uma ocorrência e o Comandante mandou
abrir inquérito para que a verdade seja apura-
da. Para que o fato apareça, não se fez hipóte-
se sobre o fato".

Leia editorial
"Sinal de Lucidez'
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world a USS 29,
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Comandante garante
apoio a Figueiredo

Disneyworld por um preço

que parece fantasia,

Recife — O comandante do
IV Exército. General Fiorimar
Campeio, assegurou, ontem,
que nào há crise entre os mili-
tares, e que episódios como o
do Riocentro náo impedirão o
processo de abertura em anda-
mento: "O Presidente Figuei-
redo tem apoio suficiente para
levá-lo até o final."

O comentário do militar foi
feito no restaurante do Centro
Regional de Treinamento da
Telebrás — inaugurado ontem
pelo Ministro das Comunica-
çòes, Sr Haroldo Corrêa de Ma-
tos — em rápido diálogo com
os repórteres, duas vezes inter-
rompidos pelos seus assesso-
res. Na primeira vez. quando
os jornalistas se aproximaram,
e o General parou para conver-
sar, o chamaram para conhe-
cer o resto das instalações do
CRT. Na segunda oportunida-
de, o Chefe do Estado-Maior
do IV Exército, General Zaldir
Lima, pediu aos jornalistas
que não fizessem perguntas,
alegando que "o momento não
é para falar".

Após uma rápida conversa
com os repórteres, um destes
indagou ao General se as bom-
bas que explodiram na sema-
na passada poderiam signifi-
car uma pedra no processo de
abertura. E o militar respon-

R*cife/Notana«l Guedes

deu sinteticamente. mas de
forma clara:Pode haver o que houver,
o processo de abertura conti-
nuará, e ele (o Presidente Fi-
gueiredo) nào deixará de ter
apoio suficiente para realizá-
lo. General, o Ministro da
Justiça, Sr Abi-Ackel, disse
que a bomba explodiu dentro
do Governo.Eu não sei disso. O que sei
é que explodiu no colo'de..."
(fez uma pausa), e corrigiu: "no
interior de um carro. Vamos
aguardar os resultados das in-
vestigaçóes".

Aureliano
anuncia apuração

São Paulo — "A apuração
dos atentados vai até o final,
doa a quem doer", garantiu
ontem, ao desembarcar nesta
Capital, o Vice-Presidente da
República, Aureliano Chaves."O Governo nào está em peri-
go", considerou ele ao comen-
tar o atentado ocorrido há 10
dias no Riocentro, Insistindo
que "o Presidente Figueiredo
está tranqüilo e firmemente
determinado a apurar os
fatos".

O Vice-Presidente observou
que muito mais eloqüentes do
que suas palavras "são as pro-
feridas pelo Presidente Figuei-
redo, ao receber no Palácio,
através do Senador Jarbas
Passarinho, a manifestação
dos lideres dos diferentes Par-
tidos, que lhe emprestaram so-
lidariedade. Não sou a autori-
dade competente para dar de-
clarações a respeito desses Ca-
tos, e nessa altura, o que posso
dizer ê que confio nas autori-
dades competentes que estão
conduzindo as investigações".

Assembléia quer
punir o terror

O Presidente João Figuetre-
do receberá hoje ou segunda-
feira um documento de apoio
da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio, a ser firmado
por seus 70 representantes,
exortando-o "a levar até o fim
a decisão de apurar a autoria
dos atentados terroristas e de
apontar os culpados à Jus-
tiça".

A iniciativa da Assembléia,
de se colocar como Poder, ao
lado do Presidente da Repú-
büca, foi tomada, ontem, nu-
ma reunião do seu presidente.
Deputado Jorge Leite, com os
lideres de bancadas do PP,
PTB, PMDB, PDS e PT. O
PDT, do ex-Govemador Leo-
nel Brizola, nào participa do
movimento porque nào tem
nenhum representante no Le-
gislativo fluminense.

Os lideres de bancadas —
Paulo César Gomes (PMDB),
Cláudio Moacyr de Azevedo
(PP), JOrge David (PDS), José
Eudes (PT) e Emanoel Cruz
(PTB) — resolveram, também,
adotar uma posição de cautela
nos pronunciamentos sobre o
episódio do Riocentro.

Luteranos
anunciam repúdio

Porto Alegre — Em telex di-
rígido ao Presidente Joào Fi-
gueiredo. a Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Bra-
sil manifestou seu "repúdio a
todo e qualquer ato de terror e
uso da violência como meios,
venham de onde e de quem
vierem", ressaltando sua "con-
fiança no sentido de que se
consolide pacificamente o pro-
cesso de democratização em
nosso país".

Maior Igreja Evangélica da
América Latina, com 366 pas-
tores e 800 mil fiéis, a IECLB,
na sua nota, presta solidarie-
dade e apoio ao Presidente
Joào Figueiredo, na sua mis-
são de consolidação da demo-
cracia e espera que "as medi-
das enérgicas anunciadas por
Vossa Excelência no sentido
de apurar responsabilidades
possam ser concretizadas, vln-
do a se tomar um beneficio
para todo o povo brasileiro".

Deputado acredita em
"acidente 

de trabalho
"Um acidente de trabalho."

Assim, o Deputado Pedro Ivo
(PMDB-SC) classificou — "ba-
seado em minha experiência
no Exército" — o atentado no
Riocentro, no último dia 30,
que matou o Sargento Gui-
lherme Pereira do Rosário e
feriu gravemente o Capitão
Wilson Luis Chaves Machado.
O Sr Pedro Ivo é Coronel refor-
mado e isentou o Exército de
culpa pelo atentado.

Num aparte ao Deputado
Jorge Viana (PMDB-BA), no
grande expediente, o Sr Pedro
Ivo fez uma breve intervenção
para explicar o atentado: "Na
verdade, o fato é simples. Hou-
ve no episódio da bomba a
característica de uma ação mi-
litar não oficial. O Capitão, na
verdade oficial de informação,
participava da operação, e o
Sargento era portador da bom-

ba, porque era o técnico em
explosivo."
EXÉRCITO DEMOCRÁTICO

Assim, acrescentou, "a bom-
ba estava na sua mão. Ele é
que haveria de operar a bomba
e. acidente de trabalho, aca-
bou sendo vitima. Mas este
espísódio tem uma repercurs-
são muito grande nas Forças
Armadas. E a corrente do
Exército comprometida com o
processo de redemocratização
se sente plenamente satisfeita
com o episódio".

E explicou: "Porque a bom-
ba. tendo explodido no colo do
Sargento-, evitou que fosse ex-
plodir no meio daquela multi-
dão; e porque serviu para de-
sacobertar o inimigo que esta-
va operando há muito tempo
na obscuridade, e hoje se defl-
niu. Sabe-se quem sào os agen-
tes das ações terroristas."

I CADERNETA!

DE POUPANÇA

BRADESCO

Informa ter concedido financiamento para construção de empreendimento
imobiliário situado à Rua Albano, 233 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro,
composto de 42 apartamentos de sala, 1 e 2 quartos e vaga na garagem.

INBRASA
INCORPORA DORA BRASILEIRA SA.

VALOR Cr*

47.008.583,31

LUA-DE-MEL AO SOL

DE CABO FRIO.
O Apart-Hotel Cabo Frio Bangalôs tem uma oferta especial para
casais em lua-de-mel. Todo o conforto de seus bangalôs,
restaurante, piscina, sauna. bugres de aluguel e o irresistível sol
de Cabo Frio por um preço especialissimo. Marque logo seu
casamento, quer dizer, sua presença.

RtMrvas:

Agente Financeiro:

APARTUR
Tal.: 256-0525

CvboFRto
BANq/dôs
Tels.: (0246) 43-3828
43-2887 e 43-2893

(Anúncio de caráter informativo, nào devendo ser interpretado como oferta de imóveis.)
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POLÍTICA E GOvmtNO  1" Caderno ? sexta-feira. 8/5/81 ? JORNAL DO BRASIL

a Figueiredo

O reconhecimento de

um momento difícil
Antes da reuniào dos diri- certeza de que não Cara —

gentes partidários e presiden- aquelas duas autoridades fica-
tes da OAB e da ABI, poucos riam desprestigiadas publica-esperavam que dela pudesse mente" — comentou,
sair uma decisão capaz de le- Os presidentes do PMDB e o
var o Palácio do Planalto a dar do PP, Srs Ulysses Guimarães
plenas satisfações à opinião e Tancredo Neves: também
pública. Todos reconheciam discretos, explicaram, mais
que o Presidente Figueiredo uma vez, que nunca pensaramestava enfrentando "um desa- em pedir audiência ao Presi-
fio da história" — na expressão dente da República. O líder do
do presidente da ABI. PT deu a mesma opinião.

O presidente do PP, Senador "Ir ao Palácio para empres-
Tancredo Neves, com toda tar solidariedade apenas não
sua experiência política, reco- teria mais sentido. A nação
nhecia, em conversas infor- toda sabe a posição dos Parti-
mais, que o Chefe do Governo dos de Oposição. Ir para co-
estava passando por um mo- brar providências imediatas
mento dos mais difíceis, dos seria conveniente? Ou oportu-
mais delicados. Os líderes poli- no? O Governo estaria em con-
ticos entendem que o Presi- diçòes de esclarecer os fatos á
dente Figueiredo merece todo nação, desde logo?" — foram
o apoio da sociedade, para le- comentários ouvidos entre li-
var até o fim as investigações, deres e dirigentes partidários,
punindo os responsáveis. "Mas O importante, no caso. foi a
até onde ele pode avançar nas reafirmação da sociedade civil
apurações?" — disse um preo- de que o Governo tem "reta-
cupado dirigente partidário. guarda" para levar adiante o

O presidente da OAB, per- projeto de redemocratização.
correndo o Congresso para Nesse projeto o combate ao
matar as saudades—onde náo terrorismo é fundamental,
aparecia desde 1968, quando Combater e apurar os atenta-
foi punido pelo AI-5 — mostra- dos, punindo os responsáveis,
va-se confiante, depois de uma Se nada acontecer, dentro de
reunião de mais de meia hora, um prazo .razoável — a socie-
a portas fechadas, com o Sena- dade retirará o voto de con-
dor José Sarney, no gabinete fiança — disseram líderes par-do presidente do PDS. tidários.

Embora discreto, o Sr Ber- Para o Sr Odacir Klein, ilder
nardo Cabral demonstrou con- do PMDB, a ação antiterror
fiança. Comentou com o Sr não deve ficar limitada ao
Maurício Correia, presidente Congresso e às direções nacio-
da OAB-DF, que havia mereci- nais dos Partidos e das entida-
do "uma grande prova de con- des. Ele propõe que nas Càma-
fiança" do presidente do PDS. ras Municipais, nas Assem-

Um jornalista lembrou sua blèias Legislativas, nas sec-
observação, de que náo se po- ções regionais da OAB, nas
de contundir as Forças Arma- representações estaduais da
das com os bolsões radicais. ABI, por exempro, se organi-
Sr Bernardo Cabral observou: zem núcleos pela normalidade"É Isso mesmo. O mau ele- democrática, contra o terro-
mento precisa ser expurgado, rismo.
é claro. Mas de uma forma que A presença, na reunião, dos
náo provoque reações de soli- Srs José Samey, Nilo Coelho e
dariedade, de "espírito de cor- Cantidlo Sampaio, foi um dos
po". Isso náo pode ser feito de fatos destacados. Os três re-
um dia para outro, a curto presentantes do Partido do
prazo. Nem deixar para muito Governo náo teriam aceito o
tempo depois. A ação deve ser convite do Sr Ulysses Guima-
dosada — nem muito rápido, ràes sem a necessária "cober-
nem muito demorado. A mé- tura". Além disso, o tom dos
dio prazo. Vocês enten- pronunciamentos foram de
deram?" bom nivel, sem desafios, sem

O comentário do presidente contestações à autoridade do
da OAB foi feito num» conver- Presidente da República. Nin-
sa informal com alguns jorna- guém tentou responsabilizar o
listas, que o conheciam desde Chefe do Governo. Todos de-
quando era deputado. ram-lhe apoio para agir.

Tudo indica que o Senador Advertências aconteceram.José Sarney, ciente da impor- Nenhum Partido de Oposição,tància da OAB, deve ter feito nem a OAB e ABI, estão dis-um relato completo ao Sr Ber- postos a manter a solidarieda-nardo Cabral das providências de por tempo indeterminado,em curso nos órgãos governa- Estáo cientes de que o Gover-mentais, em relação ao atenta- no não pode resolver o proble-do do Riocentro. ma de um dia para outro. MasVale registrar, também, que sabem que, a médio prazo, oo presidente da OAB, a uma Governo tem condições,
pergunta, considerou "absur- meios, força, instrumentos eda" a notícia de que o Presi- apoio da nação para apontardente da República poderia in- os responsáveis por atos devocar o inquérito do Riocen- terror. Foi esta a posição ado-tro. "Isso náo pode ser verda-, tada, ontem, pela "Frente Na-de. Ele não iria passar por ci- cional An ti terro" — constitui-ma do Comandante do I Exêr- da de fato no encontro doscito e do seu Ministro do Exér- Partidos e de entidades repre-cito. Se fizesse isso — e tenho sentativas da sociedade.

Presidente garante
o apoio militar

O Presidente João Fi-
gueiredo disse ao seu as-
sessor de imprensa, Carlos
Átila, que tem o apoio ir-
restrito das Forças Arma-
das, e que, não bastasse
isso para não temer intimi-
dações, está hoje convicto
de que tem a seu lado toda
a nação, que lhe manifes-
tou solidariedade por seus
diversos segmentos.

Ao mesmo assessor, o
Presidente garantiu que o
inquérito policial-militar
instaurado para apurar o
episódio do Riocentro se-
guirá sem interferências
do Governo, o que signifi-
ca inteira delegação de
confiança ao I Exército pa-
ra apurar os fatos.

Isso leva ao raciocínio,
segundo o mesmo assessor
do Planalto, de que o lau-
do pericial sobre as bom-
bas não será revelado, por
ser considerado peça de
um conjunto, este sim, es-
clarecedor da origem das
explosões da quinta-feira
passada. É este resultado
do inquérito que o Palácio
do Planalto está aguar-
dando, certo de que não
ocorrerão pressões capa-
zes de desviar o seu objeti-
vo e de que, comprovadas
as culpas, virão as puni-
ções, sejam quais forem os
incriminados.

Em diversas áreas do Pa-
lácio do Planalto, revela-se
uma perplexidade decor-
rente da importância atri-
buída pelos jornais, nos
dois últimos dias, à dúvida
sobre a existência de uma

ou duas bombas no carro
que conduziu o capitão e o
sargento, partindo-se do
pressuposto de que, mes-
mo que houvesse uma se-
gunda bomba, esta pode-
ria ser de feito apenas mo-
ral. O importante, para es-
sas mesmas fontes, é saber
quem determinou e quaisforam os objetivos reais da
operação.

No geral, a impressão do-
minante no Planalto era a
de que o Presidente jogou"no atacado", nos dois dis-
cursos de anteontem, sem
localizar o alvo de seus re-
cados, como que dando
uma satisfação à nação,
aguardando ansiosa uma
manifestação dura da au-
toridade presidencial.

O raciocínio é o de que,
com os discursos, todas as
peças se entrosam para ga-
rantir o clima em que será
apurado o episódio, que no
momento náo merece a ro-
tulaçáo de atentado ou de
acidente.

A hipótese de afasta-
mento do General Gentil
Marcondes Filho do I
Exército é considerada, se
não impossível, pelo me-
nos bastante remota, pois
a posição do General Co-
mandante está colocada
fora de suspeita Acrescen-
ta-se a isso o argumento de
uma longa amizade e o fa-
to de ter sido o General
Gentil Marcondes Filho,
conforme depoimento ou-
vido ontem, um dos pri-
meiros a se manifestar pe-
la anistia irrestrita.

Nüo, Tancredo, Sarney, Freire, LJlysses, Cabral e Barbosa estiveram na reunião

Partidos, OAB e ABI reafirmam apoio

Encontro cria frente
nacional antiterror

A opinião dos dirigentes par-tidários e da OAB e da ABI foi
unanime: a reunião foi o fato
político mais importante dos
últimos 20 anos. Parlamenta-
res do Governo e da Oposição
reconheceram que ontem foi
organizada, de fato, a Frente
Nacional Antiterror.

Numa mesma sala, superan-
do os constrangimentos e as
divergências políticas e até
ideológicas, estiveram reuni-
dos os Srs Ulysses Guimarães,
Marcos Freire e Odacir Klein,
do PMDB; José Samey, mio
Coelho e Cantidlo Sampaio
(convidado na véspera pelo 11-
der Klein), do PDS; Tancredo
Neves, Thales Ra malho e Eve-
lásio Vieira, do PP; Leonel Bri-
zola, Alceu Collares, Doutel de
Andrade e Lisáneas Maciel, do
PDT; Ivete Vargas, Jorge Cury
e Vilela de Magalhães, do

PTB; Luiz Ignácio da Silva e
- Airton Soares, do PT.

E ainda, os Srs Barbosa Li-
ma Sobrinho, presidente da
ABI, e Bernardo Cabral, da
OAB. Como observador, o Sr"' Renato Guimarães, do Cebra-~ " de—entidade que promoveu oshow no Riocentro, dia 29 deabril.

No plenário, diversos sena-
„, dores e deputados de quase~ ¦ todos os Partidos, jornalistas,

meros assistentes. A presença
\ de muitas pessoas inibiu aos

dirigentes partidários de pedirque a sala fosse evacuada, pa-ra que o encontro fosse realiza-" " do sigilosamente.
« • O presidente da OAB, Sr« Bernardo Cabral, olhando a
; sala cheia e a presença de de-
.zenas de jornalistas, comentou
... com o presidente do PMDB:"Vamos fazer a reunião públl-
^ , ca, Dr Ulysses".
_ No momento em que o presi-" dente do PMDB mencionou o"" nome do jornalista Barbosa LI-" ' ma Sobrinho, muitos pensa-¦ ram, do lado da imprensa: "Ele
" « vai nos coagir, pedindo que o

presidente da ABI dê a ordem
„ , de retirada da imprensa" —
„ . comentou um dos repórteres

presentes.' Náo aconteceu nada disso. O
presidente da ABI foi convida-
do para presidir a reunião.— Presidente, a reunião será' aberta? — indagaram ao Sr
Ulysses Guimarães.— Vai sim. Todos podem
ficar.

, Eram 10h30m. Antes das 10
. horas tinha gente no local,

apesar da desinformação. Na
véspera, informou-se que a
reunião seria na sala da Co-
missão de Economia Um jor-' nal de Brasília publicou queseria na sala da Comissão de
Relações Exteriores na Càma-ra. Foi realizada na sala deComissão de Justiça do Se-
nado.

O primeiro presidente parti-dário a chegar foi a Sra Ivete
Vargas, do PTB. Entrru na sa-
la com o líder do PP, Depu-

tado Thales Ramalho. Na sala,
conversavam os lideres Odacir
Klein (PMDB) e EvelAslo Viel-
ra (PP). No corredor, estava o
Senador Tancredo Neves, quechegou com o Deputado Mar-
ceio Cerquei». Em seguida,
surgiu o líder Marcos Freire
(PMDB), enquanto conversa-
vam os Srs Tancredo Neves,
Marcos Freire e Marcelo Cer-
queira. A entrada da sala, che-
garam os líderes do PDT —
Leonel Brizola, Alceu Collares,
Doutel de Andrade, Lisáneas
Maciel e José Maurício.

Os fotógrafos e cinegrafistas
chamaram a Sra Ivete Vargas
para posar. Ela saiu e deparou
com Brizola pontificando no
circulo o ex-Govemador gaú-cho. Mas o Sr Leonel Brizola
nem sequer olhou para ela e o
aperto de mãos náo aconteceu.

Houve um visível constran-
gimento e o Sr Thales Rama-
lho — que também havia sido
chamado — mudou de lugar,
para conversar com outras
pessoas. "Náo vou ficar na 11-
nha de fogo..." — comentou.

No plenário, o Sr Ulysses
Guimarães tentou organizar
os lugares. Na primeira fila ha-
via uma cadeira vaga, ao lado
da presidente do PTB. O presi-dente do PDT foi chamado de
onde estava — três filas atrás.
Náo quis. Foi para a ponta da
primeira fila, ao lado do Sr
Thales Ramalho. Depois, ficou
ao lado de Lula, que chegou
meia hora depois de iniciada a
reuniào.

Num lance, os fotógrafos ti-
veram êxito: aperto de mãos
entre José Samey e Lula. Foi
rápido, formal, de alguns se-
gundos, mas aconteceu.

Todos os participantes fo-
ram, em seguida ao final do
encontro, assediados por ra-
dlnllstas e repórteres de TV. O
presidente do PDS disse a
uma emissora: "Por duas ve-
zes o Brasil esteve unido — na
abolição da escravatura e hoje,
contra o terrorismo".

O presidente do PMDB na
véspera tivera um rápido en-
contro com o Senador José
Samey, no final da tarde. O
presidente do PDS confirmou
sua presença, em companhia
do lider Nilo Coelho. O líder
Cantidlo Sampaio disse quenáo iria, porque náo havia sido
convidado.

Ontem mesmo o líder Odacir
Klein convidou o Sr Cantidlo

i Sampaio e ele compareceu á
reunião. Em silêncio.

Os Srs Barbosa Uma Sobri-
nho e Bernardo Cabral foram
esperados no aeroporto pelo'Sr Ulysses Guimarães. No tra-
jèto, acertaram que os presi-dentes da ABI e da OAB ela-
borariam a nota cor\|unta da
reunião. A idéia, porém, foi su-
perada pelos acontecimentos e
nenhum documento foi divul-
gado.

Golbery desaconselhou

a visita ao Planalto
O General Golbery do Couto

e Silva desaconselhou a Ida ao
Palácio do Planalto, para um»
audiência com o Presidente
João Figueiredo, dos rcpresen-
tantes de todos os Partidos —
do PDS e da Oposição — e os
representantes da ABI e da
OAB.

Quando o ex-Govemador
Leonel Brizola chegou a Brasi-
11a, decidido a propor e defen-
der na reunião uma visita ao
Presidente João Figueiredo
para "colocar na sua cabeça a
coroa de Don Juan Carlos, Rei
da Espanha" — já encontrou a
iniciativa esvaziada por uma
articulação sigilosa, procedida
com toda a cautela.

Pois que a idéia náo ocorreu
apenas ao presidente do PDT.
Ela sempre foi cogitada como
um desfecho natural de grandeimpacto para a reunião que
juntou, como lembrou da pre-sidêncía, Barbosa Lima Sobri-
nho, "a unanimidade dos vo-
tos nacionais. "Certamente
que náo seria fácil vencer as
resistências do Deputado
Ulysses Guimarães, presiden-te do PMDB e enleado nas
contradições do seu Partido
nem do PT de Lula. Mas aigu-
mas fórmulas pareciam de
trânsito possível, como a dos
Partidos serem representados
pelos seus líderes no Con-
gresso.

Na véspera, os senadores de
todos os Partidos já se haviam
antecipado num movimento
semelhante, comparecendo ao
gabinete do Presidente do Se-
nado, Jarbas Passarinho e ma-
nifestando o apoio ao Presi-
dente da República na luta
contra o terrorismo. O Presi-
dente do Senado foi o intérpre-' te da manifestação superparti-
dária que comoveu o Presiden-
te Figueiredo até as lágrimas.

' Portanto, para uma reuniào

mais ampla, era necessário um
coroamento espetacular. Mas
as bombas do Riocentro estão
unindo o meio político numa
frente comum. Vozes sensatas,' como a do Senador Tancredo
Neves, presidente do PP, pon-deraram a conveniência de
uma consulta prévia, antes de
uma iniciativa inédita nos últi-
mos 17 anos. Afinal, estamos
vivendo uma fase delicada,
com o Presidente Joáo Flguel-
redo suportando o jogo de ter-
riveis pressões internas.

Ir ao seu encontro não custa-
va às O posições. Representa-
va apenas dispensar interme-
diários para uma comunicação
direta e de repercussão In ter-
nacional. Mas ao Presidente
talvez náo conviesse, no mo-
mento, receber em seu gabine-te os representantes de Parti-
dos encarados com suspelção.

O Presidente do Senado, Se-
nador Jarbas Passarinho de-
sencumbiu-se da consulta ao
Palácio do Planalto. Andou
pelos gabinetes, conversou
com o General Golbery e trou-
xe a resposta: o Planalto não
vetava, mas respondendo a
uma consulta, desaconselhava
a visita.

O restante foi fácil. Náo eus-
tou nem um esforço vestir uma
consulta sigilosa com as rou-
pagens de alguns pronuncia-
mentos eloqüentes. Mas, além
da evidência de um novo diálo-
go parlamentar entre parcei-
ros de uma mesma crise, res-
tou uma evidência. No instan-
te em que o Presidente Joáo
Figueiredo necessitar do res-
paldo político para desnudar o
terrorismo e desmantelá-lo,
bastará um sinal para que to-
dos os Partidos — do PDS à
Oposição — açudam ao cha-
mado e compareçam à sua pre-
sença.

Brasília — No aconteclmen-
to político "mais importante
dos últimos 20 anos", na classi-
ficaçáo do Senador Tancredo
Neves, os presidentes dos Par-
tidos políticos, da OAB e da
ABI, reafirmaram apoio e soli-
dariedade ao Presidente da
República', dando-lhe voto de
confiança na apuração dos
atentados e na manutenção da
segurança do país. Ninguém
sugeriu audiência com o Presi-
dente da República.

O presidente do PDS, Sena-
dor José Samey, recebeu a
missào de transmitir ao Presi-
dente Figueiredo os relatos e
os apelos dos dirigentes politi-cos e das entidades presentes,o que prometeu fazer na próxi-ma semana "Levarei ao Presi-
dente Figueiredo a decisão de
todos nós, sem deixar de regis-
trar a carga emocional e o ele-
vado grau de patriotismo quemarcaram o encontro"—disse
o Senador maranhense.

Não foi divulgada qualquernota da reunião e nem foi proi-bida a presença da imprensa
De início, a reunião seria reser-
vada durante uma parte e, de-
pois, aberta ao público. O pre-sidente do PMDB, Deputado
Ulysses Guimarães, chegou a
sugerir que os presidentes da
OAB e ABI, Sr Bernardo Ca-
bral e Barbosa Lima Sobrinho,
ao final do encontro, preparas-
sem o documento. Depois, a
idéia foi superada

A reuniào começou poucoantes das 10 horas, e o último a
chegar foi o presidente do PT,
Luiz Ignácio da Silva Estava
acompanhado do lider do Par-
tido, Deputado Airton Soares.

Antes do início, os presiden-tes dos Partidos, da OAB e
ABI conversaram amenida-
des, até que o Sr Ulysses Gui-
ma ràes pediu a palavra, ainda
no plenário, para começar os
trabalhos. Para evitar qual-
quer constrangimentos, suge-
riu, em nome dos demais, queos Srs Barbosa Lima Sobrinho
e Bernardo Cabral dirigissem
o encontro.

O primeiro orador, já na reu-
nlào, foi o presidente da Asso-
ciaçáo Brasileira de Imprensa,
Sr Barbosa Lima Sobrinho. Q
último, o presidente do PT, Sr
Luiz Ignácio da Silva Pratica-
mente náo houve debates, ape-
nas alguns apartes e questõesde ordem. O pronunciamentomais sucinto foi o do presiden-te do PP, Senador Tancredo
Neves.

Os únicos a fugir do assunto
da pauta—o atentado no Rio-'
centro — foram os presidentesdo PDT e do PT. O ex-
Governador Leonel Brizola pe-diu que os participantes, em
encontros futuros, abordas-
sem, também, a necessidade
da luta comum pela'normali-dade democrática Lula pediua atenção para outro tipo de
terrorismo: o desemprego quemata chefes de família de fo-
me, não por explosões de
bombas.

ABI
O Sr Barbosa Lima Sobri-

nho fez a exposição inicial,
lembrando que no dia 1° de
maio também participara, no
Rio, de outra reunião interpar-
tidária.— A ABI reconhece a gravi-dade da situação e a reação de
todos contra os atos terro-
ristas.

O presidente da ABI, citan-
do o Presidente Geisel, talou
dos "bolsões radicais", que são
minoria, para dizer que demo-

cracia é argumentação, diálo-
go, troca de idéias. Ele disse
acreditar que da reunião sairia
um denominador comum, pa-ra mostrar ao Chefe do Gover-
no que é indispensável sua
atuação, firme e enérgica, na
garantia da paz e da ordem
Interna

Leu, também, telegramas e
notas do Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil e da CNBB, de
apoio e solidariedade à luta
antiterror. O Senador Roberto
Saturnino, pela ordem, deu co-
nhecimento de telegrama do
Clube de Engenharia, presidi-do pelo Sr Plínio Cantanhede,
no mesmo sentido. Pela Fede-
ração Nacional dos Jomalis-
tas, manifestou-se, pela or-
dem, o jornalista Washington
Tadeu de Mello, na mesma po-sição.

OAB
Também o presidente da

OAB, Sr Bernardo Cabral, fez
alusão aos "bolsões radicais",
mas náo que são sinceros com
a nação. Acentuou que as For-
ças Armadas não podem ser
confundidas "com minorias
sectárias e radicais". Poste-
riormente, o presidente do
PDS, Senador José Samey,
tentou retificar a frase, mas foi
interrompido pelo presidenteda OAB, que reafirmou o quehavia dito. Sem se perturbar, o
Senador Sarney declarou:"Justamente, eu pretendo rati-
ficar sua declaração, de quenão podemos confundir as
Forças Armadas com "bolsões
radicais." Houve risos discre-
tos no plenário.Para o presidente da OAB,
estão enganados os terroristas
quando julgam que, com aten-
tados a bombas, "poderão fa-
zer dobrar os sinos numa espé-
cie de exéquias da democracia
que está renascendo".

O Sr Bernardo Cabral — ex-
Deputado federal cassado em
1968—falou de uma proclama-
çáo nacional, evitando-se"mela dúzias de discursos, sem
retórica e sem brllharecos".A sociedade está dando
demonstração de confiança no
Presidente, para que exêrça
sua autoridade legal. Confian-
ça com esperança, para que o
Chefe do Executivo faça com
que náo frutiflquem os exem-
pios daninhos. Estamos viven-
do — frisou — uma hora alta-
mente democrática

PMDB

O Sr Barbosa Lima Sobri-
nho deu a palavra ao presiden-te do PSD, mas o Sr José 8ar-
ney sugeriu que falasse antes o
presidente do PMDB. O Sr
Ulysses Guimarães afirmou
que a idéia do encontro foi
conjunta. A tarde, informou-se
que o assunto havia sido exa-
minado, no dia 1° de maio,
entre os presidentes da OAB e
da Cebrade. Depois, o presi-dente do PDT fez a propostaaos presidéntes do PP e do
PMDB.

O fundamental em todo .o
crime é a investigação, a apu-
ração e a puniçào. Representa
um elemento básico de que se
combate o crime quando há
certeza de punição. O último
atentado estarreceu o pais,
ameaçando 

'milhares de pes-
soas num show musical, com o
envolvimento de dois elemen-
tos das Forças Armadas. Isso
configurou uma situação gra-

ve, a exigir a apuração e a
punição dos responsáveis. Os
atos de terror envolvem a se-
gurança do pais.Afirmou o Sr Ulysses Gui-
maráes que a nação está soli-
dária com o Presidente, a fim
de que, com sua autoridade e
com o poder de que dispõe,"atue com destemor, com fir-
meza, energia e, principalmen-te, pela lealdade que deve a
nação, na certeza de que é seu
dever oferecer segurança a to-
dos nós".

PDS
Esta reunião demonstra,

pela primeira vez, a unidade
em tomo de uma causa que é
de justiça, de paz, de tranqúill-
dade — afirmou o presidentedo PDS, 8enador José Samey."O terrorismo"—frisou—"é a
forma mais terrível de ação
política, com o objetivo de de-
sestabilizar a sociedade poratos de força Quem detém o
comando da nação é o primei-ro alvo: a meta é atingir o
Presidente e a estabilidade
das instituições."

O presidente do PDS reaflr-
mou sua confiança no General
Joáo Figueiredo, no projeto de
abertura democrática e nas
Forças Armadas, "unidas em
tomo do comandante supre-
mo, na garantia da establlida-
de institucional, para evitar
que o terrorismo possa se lm-
plantar entre nós como forma
de ação política".

PP

O presidente do PP pro-curou ser objetivo, mas foi la-
cônico, limitando-se, pratica-mente, a apoiar as colocações
dos presidentes da ABI e da
OAB, Barbosa Lima Sobrinho
e Bernardo Cabral

Anteriormente, o Senador
Tancredo Neves havia descar-
tado a possibilidade de apoiar
qualquer proposta de um en-
contro com o Presidente da
República, no Palácio do Pia-
nalto. "O Presidente tem, de
público, a nossa solidariedade
para enfrentar o terrorismo" —
frisou.'

Esta reunião é o fato mais
importante e significativo dos
últimos 20 anos. É um aconte-
cimento de importância fun-
damental. O Partido Popular
está de pleno acordo com a
colocação da ABI e da OAB —
afirmou o Senador Tancredo
Neves.

PDT

O presidente do PDT, Leo-
nel Brizola, quis ampliar o de-
bate, mesmo reconhecendo a
importância do atentado no
Riocentro. Destacando o fato
de os presidentes de todos os
Partidos estarem reunidos, su-
geriu que a decisão correspon-
desse "à aspiração de todo o
povo — a normalidade demo-
crática". Para ele, a redemo-
cratização é a inspiração
maior "A construção da de-
mocracia é o que todos alme-
jam O episódio do Riocentro é
o efeito de um contexto" —
frisou.

O ex-Govemador gaúcho foi
o primeiro a opinar contra a
divulgação de uma nota con-
junta, traduzindo a posição de
todos os presentes: "A divul-
gação de uma nota já é rotina e
nem sensibiliza mais a opinião

pública. Sempre temos nota,
mais uma nota.."

Insistiu em náo limitar o de-
bate em tomo do último aten-
tado: "São oitenta os atenta-
dos. A nossa reivindicação de-
ve ser mais ampla: a normali-
dade democrática. Nõs não co-
nhecemos nada de bombas.
Devemos apoiar a plena nor-
malidade institucional, aten-
dendo aos reclamos da perple-
xa sociedade brasileira".

Disse ainda que a normali-
dade garantirá a realização
das eleições de 82 — etapa
decisiva do processo de rede-
mocratizaçào. Para ele, o exa-
me isolado do último atentado"náo corresponde à inspiração
desta reunião". Manifestando-
se contra a Idéia de uma nota
conjunta, propôs que o Sena-
dor Samey transmitisse ao
Presidente Figueiredo a posi-
çáo dos Partidos e da socie-
dade.E esperamos desdobra-
mentos, possivelmente fazen-
do que surja a necessidade e a
oportunidade de um debate do
problema com o Chefe do Go-
vemo — disse ele.

PTB
Também sucinta, a ex-

Deputada Ivete Vargas, presi-dente do PTB, afirmou que o
momento "é de menos pala-vras e mais ação", reconhecen-
do que a realização do encon-
tro reptesenta uma ação posi-tiva. O Brasil está exausto do
longo pesadelo. Que a ordem
seja restabelecida e a lei seja
igual para todos.

A Sra Ivete Vargas, como
única mulher a discursar na
reunião, destacou o fato de
que também as mulheres bra-
sileiras merecem apoio e soli-
dariedade. "Muitas ficam em
casa, ignorando o que podeacontecer a marido e aos fi-
lhos, lá fora A mulher brasilel-
ra merece a solidariedade de
todos quanto lutam contra o
terrorismo e buscam a paz e a
tranqüilidade, para que o Bra-
sil encontre o caminho da de-
mocracia" — disse a presiden-te do PTB.

PT

Também destacando a im-
portáncia da reuniào, o presi-dente do Partido dos lYaba-
lhaadores, Luiz Ignácio da Sil-
va — O Lula—lembrou que há
outros tipos de terrorismo que
precisam ser combatidos. "Há
o desemprego, que é também
terrorismo. Há chefes de famí-
lia morrendo, náo pelas bom-
bas dos terroristas, mas de fo-
me. Muitos não recebem salá-
rios desde fevereiro" — disse
ele.

Segundo Lula, o que aconte-
ceu no Riocentro está na cons-
ciência de todos os democra-
tas, dos que lutam pelo estado
de direito — "o feitiço virou
contra o feiticeiro". Ele e o
lider Airton Soares também
pediram que a reunião não se
encerrasse ali. Que os dirigen-
tes dos Partidos e de entidades
da sociedade se encontrassem
sempre, para examinar a si-
tuaçáo politica, social e econò-
mica do país.Náo podemos dar solida-
riedade à omissáo das autori-
dades. Logo haverá outros
atentados e até mesmo contra
nós, para que não corram ou-
tros encontros — disse Lula.

PDS com Figueiredo PMDB com Figueiredo PP com Figueiredo

Sarney não ouviu o cochicho lysses

PT com Figueiredo com Figueiredo
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Nova Monteiro mantém a imprensa afastada

Diretor do Miguel Couto

reafirma que Capitão vai

para Hospital do Exército

O diretor do Hospital Miguel Couto, Dr Nova
Monteiro, reafirmou ontem que o Capitão Wilson Luís
Chaves Machado será transferido para o Hospital
Central do Exército. Entretanto, não revelou quando
a transferência ocorrerá e garantiu que a imprensa
não será informada.

De acordo com o boletim médico divulgado pela
manhã, o estado de saúde do Capitão Wilson não
apresenta modificações significativas. Segundo o vi-
ce-diretor do hospital, Dr Cleon Silva Costa, o Capi-
tão passa, porém pelo período crítico de cinco a sete
dias após a operação, e não pode ser considerado fora
de perigo.

ra o HCE, como os oficiais da
Marinha vão para o Hospital
Central da Marinha, os oficiais
da Aeronáutica para o Hospi-
tal da Aeronáutica, os servido-
res federais para o IP ASE e os
servidores municipais para o
IASERJ. Contudo, ainda não
existem previsões de quandoisto será feito.

Quando for transferido a
imprensa vai saber?— É claro que não.

ENTREVISTA
Com a mesma irritação quetem marcado suas atitudes,

desde a última sexta-feira, o
Dr Nova Monteiro não admitiu
conceder entrevista coletiva.
Concordou apenas em receber
os repórteres um por um, e
responder por escrito às per-
guntas formuladas. Não per-mitiu também qualquer foto-
grafia ou filmagem.

Foram estas as respostas do
diretor do hospital:

Existe algum esquema espe-
ciai de segurança, armado pe-lo I Exército?

Não existe nada de especial.
Até agora o Exército mantém
uma elegância total. Existem
sim, elementos de ligação paracaso de necessidade.

Como estão as apurações so-
bre as fotografias do Capitão?As fotografias são proble-ma interno do hospital. Pessoa
estranha não entrou. Três pes-soas estão identificando o fotó-
grafo.O Capitão já falou algu-
ma coisa sobre o atentado?Ninguém tem comentado
nada sobre o problema. É con-
veniente que ele ainda não
preste depoimento. Primeiro
vamos cuidar da saúde dele.

Como está a transferência
do Capitão?Ele vai ser transferido pa-

BOLETIM
É o seguinte o boletim médi-

co divulgado na manhã de
ontem:"O Capitão Wilson Luis Cha-
ves Machado está passando re-
letivamente bem, sem modifi-
cações significativas no qua-dro clínico já apresentado on-
tem (anteontem). Alimenta-se
normalmente. Estão sendo
realizados dois curativos diá-
rios nas lesões da parede abdo-
minai. Ass. Dr. Nova Monteiro
e Dr. Israel Honigman."

O vice-diretor do hospital,
Dr Cleon Silva Costa, negou
que o Capitão Wilson já se
encontre fora de perigo, poratravessar agora o período cri-
tico de cinco a sete dias após a
cirurgia. Silva Costa confir-
mou que foram encontrados
fragmentos de pólvora no ab-
dome do Capitão.

Exército divulga

nova nota
Decorrida uma semana,

após o 30 de abril, dentre todas
as versões sensaclonalistas
aventadas, e acima delas to-
das, somente uma verdade se
evidencia: é que todos os itens
das notas oficiais expedidas,
pelo Comando do I Exército
vem sendo paulatinamenteconfirmados.

A declaração é do porta-vozdo I Exército, Coronel Job Lo-
rena de Sant'Ana, ontem à tar-
de, na Sala de Imprensa, onde
se negou a fazer qualquer co-
mentário a respeito de decla-
rações políticas em função das
duas notas oficiais já expe-
didas.
INQUÉRITO

Em resposta à pergunta de
um jornalista sobre a nota ofi-
ciai expedida'dia 3 de, maio
(seu item 3o afirma que "dados
iniciais, colhidos no local, re-
velam serem improcedentes as
notícias de que o carro sabota-
do teria outros artefatos no
seu interior"), que não é con-
clusiva sobre a existência de
uma segunda bomba no Pu-
ma, o Coronel Job argumentou
que não iria falar das notas,
Item por item.

Reformulo, então, a pergun-ta: o I Exército confirma, ofi-
cialmente, que não havia uma
segunda bomba no carro?Não me cabe confirmar
oficialmente, porque isto
compete ao desenvolvimento
do inquérito.

O Coronel Job respondeu"não mc consta" a duas per-
guntas: se o I Exército havia
tomado conhecimento de de-
claraçòes do Capitão Wilson
Luis Chaves Machado, no Hos-
pitai Miguel Couto, e sobre
contatos de autoridades mili-
tares com ele, também no hos-
pitai. Quanto à visita do dire-
tor do HCE ao Hospital Mi-
guei Couto, esclareceu que ele
foi lá "em missão de diretor
do Hospital Central do Exér-
cito".

O Coronel Job informou quea missa de 7° dia, rezada on-
tem pelo sargento Guilherme
Rosário, foi encomendada"pela Companhia de Coman-
do do I Exército e pela fami-
lia". Sobre a participação da
Secretaria de Segurança no
inquérito, esclareceu que, nos
assuntos de natureza pericial,o I Exército poderá recorrer a
seus especialistas.

NOTAS OFICIAIS
A primeira nota oficial do I

Exército, distribuída no dia se-
guinte a explosão das bombas
no Riocentro (sexta-feira, dia
Io) assinada pelo Coronel Job
Lorena de Santana, lamentava
as explosões e garantia que

"as circunstâncias que revesti-ram os fatos serão apuradasem inquérito policial militarmandado instaurar pelo Co-mando do I Exército".
No sábado, dia 2, a nota ofi-ciai foi mais extensa e, destavez assinada pelo Comandan-te do I Exército, General Gen-til Marcondes Filho informava

basicamente que:
1°) a bomba que explodiu na

instalação de força e luz no
Riocentro, cerca de 10 minu-
tos após a explosão destruído-
ra do automóvel, foi acionada
por engenho de percussão ou
similar;

2°) dados iniciais, colhidos
no local, revelam serem im-
procedentes as noticias de queo carro sabotado teria outros
artefatos no seu interior;

3°) o fato de os laudos técni-
cos ainda não terem sido di-
vulgados desaconselha quais-
quer conclusões apressadas
que procurem correlacionar o
tipo de explosão com as resul-
tantes dele decorrentes;

4°) não houve gestões do Co-
mando do I Exército no senti-
do de remover, do Hospital
Miguel Couto para o Hospital
Central do Exército, o oficial
vitimado, que, aiiás, se encon-
tra muito bem assistido na-
quele nosocòmio municipal;

5°) os militares em apreço
agiam no estrito cumprimen-
to de missões normais de roti-
na, determinadas pelo I Exér-
cito, responsável que é pelasegurança interna em sua
área, e que objetivava acom-
panhar e contribuir, da me-
lhor forma, para reprimir, se
necessário, ações de agitado-
res e subversivos; assim, in-
terpretações malévolas a res-
peito vèm causando viva in-
dignaçáo aos integrantes do I
Exército, traumatizados com
tão torpe atentado;

6°) lembra, ainda, que o des-
crédito dos órgãos de seguran-
ça, de tão relevantes serviços
prestados à tranqüilidade pü-blica, sempre foi meta busca-
da por elementos ou organiza-
ções subversivas.

A última nota oficial sobre
as explosões foi lida 2a feira,
dia 4, pela 5a Seção do IExérci-
to e dizia:"O Comando do Io Exército
informa que foi designado o
Coronel Luís Antônio do Pra-
do Ribeiro para proceder o in-
quérito policial-militar sobre a
ocorrência a que se refere a
nota para a imprensa expedi-
da por este Comando a Io de
maio. Os laudos periciais serão
requisitados pelo encarregado
do inquérito. O desenvolvi-
mento das diligências, sempre
que considerarmos necessa-
rios ao esclarecimento públi-
co, será divulgado pela 5a
Seção."

Ferimentos

preocupam
médicos

Segundo médicos do Hospi-
tal Miguel Couto, ao dar entra-
da no Hospital, o Capitão Wll-
son Luis Chaves Machado es-
tava com o lado direito do cor-
po bastante chamuscado e
com uma grande ferida no
flanco direito do abdôme, com
evisceraçAo. Na sala de cirur-
gia ele foi lavado e, para alivio
dos médicos, constatou-se quesuas lesões não eram da gravl-dade que a princípio se su-
punha.O Capitão tinha três perfura-
ções no cólon transverso (pe-
daço do intestino grosso) e le-
sòes maiores no intestino dei-
gado, que obrigaram os médi-
cos a retirar cerca de 15 centi-
metros do órgão. Próximo ao
intestino há uma série de pon-tos vitais: a vela cava, o siste-
ma porta, o baço e fígado, mas
nenhum deles foi atingido pe-los estilhaços. Todos os trag-
mentos recolhidos nas visce-
ras foram encaminhados à di-
reçáo do Hospital para serem
mandados à policia.
A CIRURGIA

Além de limpar a cavidade
peritoneal e operar o intestino,
os médicos retiraram pedaçoslesados dos músculos abdomi-
nais, para evitar a possiblida-de de uma necrose. A pele no
local sofreu grandes abrasões
(escoriações) e perdas e será
necessário um enxerto para
que a cicatriz feche. A parteabdominal da cirurgia do Ca-
pltão durou aproximadamen-
te três horas.

Quando a equipe de cirurgia
geral, chefiada pelo Dr Ronal-
do Gazolla, terminou a sua
parte da cirurgia, entrou em
cena o ortopedlsta Clóvis Mu-
nhoz, que operou os braços do
Capitão. O braço direito esta-
va com partes de osso à mos-
tra, tal a violência com que o
tecido muscular foi arrancado
pela explosão. Havia vários
músculos literalmente pendu-rados, com os tendões secclo-
nados.

O braço esquerdo, menos
atingido, estava coberto de
contusões. Os tendões foram
reimplantados e a musculatu-
ra reconstituída. A recupera-
ção dos movimentos das mãos
está sendo considerada "boa"
pela equipe do hospital.

Militar

disse nome

em hospital
Ele só conseguiu declarar

o nome, mas o fez correta-
mente.

A informação é da acadèmi-
ca Sônia Nebenzhal, que
preencheu o boletim de aten-
dimento ao Capitão Wilson
Machado, no Hospital Louren-
ço Jorge, acrescentando quenão pôde completar todos os
dados porque o capitão se
queixava de dores e demons-
trava preocupações com seu
estado.

A acadêmica, que estava de
plantão quinta-feira, dia 30 de
abril, lembra que o Capitão
Wilson forneceu corretamente
o seu nome, sem contudo citar
sua patente. Ela ainda pergun-tou qual foi o motivo dos feri-
mentos.Ele ficou calado — escla-
rece.

Segundo a acadêmica, ela
faz o trabalho de preenchimen-to do boletim de atendimento
quando sua equipe está de
plantão. Quinta-feira, dia 30, a
ambulância foi chamada paraatender à explosão num carro
no Riocentro. Quando o ferido
deu entrada na sala de emer-
gêncla, ela se preparou parafazer o boletim e preencher a
guia de remoção para o Miguel
Couto.

A guia foi preenchida, diante
da gravidade do estado do Ca--
pitáo Wilson, uma vez que o
Hospital Lourenço Jorge nao
tem centro cirúrgico. A acadè-
mica Sônia diz que só pôde
perguntar o nome e idade. "O
capitáo mostrava preocupa-
ção com os ferimentos na bar-
riga, impressionado com o fato
de as vísceras estarem à
mostra."
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General Armando Patrício, Coronel Job Santana e Tenente

Coronel Hilton Portela rezaram pelo sargento morto

Família do sargento não

assiste à missa de 7o dia
Sem a presença da família, homília e co-

munhão, cerca de 300 pessoas — a grandemaioria militares das três Armas, PM e bom-
beiros — assistiram ontem, às 18h30m, à
missa de sétimo dia, encomendada pela Com-
panhia de Comando do I Exército, em inten-
ção do sargento Guilherme Pereira do Rosá-
rio, morto na explosão da bomba no Riocen-
tro. A igreja de São Francisco Xavier, na
Tijuca, com capacidade para 400 sentados,
teve metade dos bancos ocupados.

O chefe do Estado-Maior do I Exército,
General Armando Patrício, representou o Ge-
neral Gentil Marcondes Filho, sentando-se na
primeira fila — destinada à famfHn — ao lado
do chefe da 5a Seção do I Exército, Coronel
Job Lorena de Santana, do Comandante da
Polícia do Exército, Coronel Hilton Portela, e
do Major Wallace, este à paisana. A Aeronáu-
tica mandou 20 homens, a Marinha 16, a PM
25, o Corpo de Bombeiros 30 e o Exército
cerca de 100, na maior parte sargentos, como
o militar morto.

Confraria
O primeiro militar a chegar ao pátio da

igreja, na Rua São Francisco Xavier, foi um
major, moreno, estatura média, bigode gros-so, que não quis se identificar, alegando estar
ali "por pertencer ao Exército, como o mor-
to". Interrogado sobre suas relações de ami-
zade com o sargento Guilherme, observou
que "no Exército não se vai a uma missa de
sétimo dia só se o morto for amigo, ou porqueele tem a mesma profissão que nós; Exército é
muito mais do que uma profissão, é um»
congregação, uma confraria".

Antes das 18h já começavam a chegar
carros com militares, como dois microônibus
azul-marinho trazendo, respectivamente, sol-
dados da Marinha (15 sargentos e um segun-
do-tenente) e da Aeronáutica. Segundo o pá-roco, Padre José Maria Cardoso Lemos (Pa-
dre Juca), a pessoa que encomendou a missa
(por Cr$ 700) foi o Capitáo Ricardo Matos, quelhe pediu "uma missa comum, sem cantos,
sem luxo, mas com a igreja bem iluminada".
Ele esclareceu que esta igreja deve ter sido
escolhida "por ter tradição de abrigar milita-
res: o próprio Duque de Caxias, que morava a
200 metros daqui, a freqüentava".

O Padre Francisco Beffa celebrou a missa,

que durou menos de meia hora. Logo no
inicio, o Major-Capelão do Io Exército, José
Anchieta Costa Carvalho, leu a Carta de São
Paulo aos cristãos de Roma Mais adiante,
nas Preces da Comunidade, todos os milita-
íes, de pé, repetiram, em coro "Senhor, escu-
tal a nossa prece", quando Padre Befia disse
que a Missa da Ressureiçào, normalmente
rezada em liturgias de sétimo e trigésimo dia,
era "por todos os que morreram nas guerras,nas prisões, nos assaltos, nos acidentes de
trânsito ou de trabalho, e pelos que morrem
de miséria e fome".

Não houve homilia (ou sermão), segundo o
celebrante porque "não veio gente da família
e ninguém me pediu que falasse", e a comu-
nháo não foi dada porque ninguém se apne-
sentou para recebê-la Dos militares aborda-
dos, todos se recusaram a falar sobre o eplsó-
dlo do Riocentro, a começar pelo General
Armando Patrício que afirmou não ter "nada
a declarar". Só o Padre Juca, ex-pároco da
Matriz de N. S. de Copacabana e há quatroanos na de São Francisco Xavier, respondeu
à pergunta mais freqüente da imprensa, defl-
nindo religiosamente o terrorismo."Assim como existe o espirito da bondade,
há o ministério da iniqüidade, o poder das
trevas", afirmou.

Segundo o Padre Juca, não se montou na
Igreja nenhum esquema especial de seguran-
ça, "mas o sacristáo Raimundo e outros pa-dres ficaram bem atentos, durante o dia todo,
observando o movimento de entra-e-sal em
toda a área da igreja (4 mil metros quadra-dos)". A segurança externa foi feita por guar-das de trânsito da PM que controlaram o
tráfego na Rua São Francisco Xavier e orien-
taram motoristas no estacionamento, ao lní-
cio e no finai da missa.A missa transcorreu em clima tenso, com
os militares se mostrando incomodados pelosflashes dos fotógrafos; alguns chegaram amudar de lugar e mesmo ir embora da igreja
por causa da imprensa. Ao final, o major debigode (primeiro a chegar, Êardado) saiu pelopátiò mostrando-se muito emocionado, falan-
do exaltadamente e gesticulando muito, com
o quépi na mão; quatro oficiais o acompanha-
ram até a rua. O General Patrício, o CoronelJob e o Major-Capelão foram conversar com oPadre Beffa na sacristia, para saber dele se há
possibilidades de se fazer obras de melhoriada área externa e ali realizar a missa daSemana da Pátria.

Técnico explica a

presença do bombrü

A presença de palha de aço fina, do tipo
Bombril, recolhida nas vísceras do Capitáo Wilson
Luis Chaves Machado, pode dar alguns indícios
sobre a natureza do artefato que explodiu no
interior do Puma, na noite de 30 de abril, no
Riocentro.

A palha de aço é condutora de eletricidade
mas tem baixa resistência e inflama-se com pouco
gasto de energia, como a contida numa simples
pilha de 1,5 volts ou numa bateria de 9 volts,
dessas utilizadas em brinquedos, rádios ou calcu-
ladoras, à venda em qualquer charutaria ou bazar,
por Cr$ 300.

Ao inflamar-se, a palha de aço libera uma
grande quantidade de calor e, uma vez Iniciada, a
combustão não cessa até que toda a massa tenha
sido queimada. Depois de queimada, a palha não
muda muito de aspecto, tornando-se apenas mais
escura, mais quebradiça e não toma a inflamar-se.

Esta palha não faz parte da composição de
artefatos regulamentares usados pelas Forças Ar-
ma das, mas é conhecida por técnicos em explosi-
vos como um recurso para aumentar o poder
calorifico e favorecer a explosão. Em resumo: pode
ser um excelente detonador.

Para demonstrar o fenômeno, basta pegar um
chumaço de palha de aço e esflapá-lo, colocando
suas extremidades nos polos de uma pilha ou de
uma bateria de 9 volts, fechando o circuito. Rapl-
damente o metal torna-se incandescente, com um
efeito semelhante ao dos fogos de artificio conheci-
dos como estrelinha. Quem tentar a experiência
deve tomar cuidado, pois poderá queimar-se gra-
vemente.

Esta propriedade das palhas de aço é conheci-
da de muitos militares, principalmente os treina-
dos em guerra na selva, que usam palha de aço e
pilha para fazer fogo em acampamentos, mesmo
em tempo úmido.

O fato de o Bombril ter sido encontrado nas
vísceras do capitão deixa claro que esse material
estava entre o explosivo e os militares, provável-
mente envolvendo o material detonante. Apenas
como hipótese, é possível imaginar que a palha de
aço, ligada a uma pilha e a um relógio em contato
com o explosivo poderia detoná-lo quando os
ponteiros fechassem o circuito elétrico, deixando-
o em curto.

MINISTÉRIO DO INTERIOR
0N08I
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 36/81
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações— NEL do Departamento Nacional de Obras deSaneamento — DNOS. comunica, que às dezes-seis horas do dia onze de junho de 1981 na Sededo DNOS, será realizada uma Concorrência paraexecução de serviços de dragagem de canais atéum total de 340.000 m3 (trezentos e quarenta milmetros cúbicos) e obras complementares nasbacias dos rios do Litoral Paulista, no Estado deSão Paulo — 12a Diretoria Regional do DNOS (12aDR).
As firmas interessadas poderão obter infor-mações no NEL e adquirir o Edital com a ESPECI-FICAÇAO n° 36/81 na Divisão Financeira, localiza-

da na Sede do DNOS, à Av. Presidente Vargas n°62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ou na Sede da12a DR, situada na rua Martin Afonso n° 4 — 5oandar, na cidade de Santos — SP. (a) AlbertAmand de Berredo Bottentuit (chefe do NúcleoExecutivo de Licitações—Substituto). (P

OMQNGERAL

FICOU SEM TELEFONE

DURANTE 70 AIMOS.
Agora está ganhando um novo número: 221-5922 (PABX)

Realmente houve um lonso período em que o Monseral ficou sem telefone.E nem poderia ser ao contrário. O Mongeral foi fundado em 1835 e o
telefone foi inventado por Graham Bell em 1876.

Nesse mesmo ano, foi instalado no Palácio de São Cristóvão, no Rio de
Janeiro, o primeiro aparelho telefônico do Brasil, por iniciativa do Imperador

D. Pedro II. Mas apesar dessa iniciativa
somente alsuns anos depois seriam criadas

condições para implantação de linhas
comerciais através de concessão dada a

k uma empresa particular.Entretanto, dois incêndios nas instalações
telefônicas vieram interromper esse processo,sendo que o último em 1906 deixou a

cidade sem telefones por quase um ano.

Um ano depois, a Rio de Janeiro Telephone Company (atual Telerj), encampou
os serviços da antisa concessionária, iniciando suas atividades que se
expandiram de maneira considerável.
Só em 1914 foi que o Mongeral recebeu seu primeiro telefone: NORTE - 5576.
Como se vê, o Mongeral ficou sem telefone durante 79 anos. Mas o que

i importa agora é comunicar que estamos
ganhando um novo nUmero, que a partir de
hoje substitui o anterior.

CRABX) dXD MONGERAL
FUNDADO EM 1035
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Agora em Curitiba e

Ribeirão Preto.

A Casa José Silva tem a
satisfação de participar aos seus
acionistas, fornecedores,

clientes, amigos e ao público
em geral que acaba de colocar mais dois

endereços na sua lista de atendimento.

É que foram inauguradas mais duas lojas da Casa José Silva,
uma em Curitiba, no Paraná, e outra em Ribeirão Preto, uma das
.mais importantes cidades do Estado de São Paulo.

Estas duas novas lojas fazem mais do que ampliar a nossa

rede, que já se estendia por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Belo Horizonte, Salvador, Campinas e São José dos Campos.

Elas significam um novo passo que demos para colocar o bom

gosto e a elegância da maior butique do Brasil ao alcance de
mais brasileiros.

Anote os endereços: Shopping Center Pinhais, loja 29 - Curitiba - Paraná

Shopping Center de Ribeirão Preto, loja 29 - Ribeirão Preto - São Paulo

L

r«

11

I I n

LJ

H



6 —
1" Caderno ? sexta-feira. 8/5/81 ? JORNAL DO BRASIL

Informe JB
r

Consenso

Um país forte, independente, desen-
volvido e soberano, como desejam to-
dos os brasileiros, e como o definiu o
General Túlio Chagas Nogueira, Co-
mandante da 2a Região Militar e fiitu-ro Comandante do III Exército, exige
o "consenso interno", nas palavras do
próprio General. Tem razão. Tal paísé aquele em que cada cidadão, do
mais rico ao mais pobre, cada eleitor e
pagador de impostos — e neste paísaté os mais pobres pagam impostos,
ao consumir o mínimo que consomem— tem consciência dos seus direitos e
dos seus dever es. E exercem direitos e
cumprem os deveres. em plenitude,

m m m
Não há país forte onde os cidadãos

são fracos, não têm vontade, não deci-
dem o que desejam, e como desejam
construir o país. Não há país forte sem
consenso interno, e este resulta da
consulta ã cidadania. Assim, o país
forte será o fruto do desenvolvimento
da consciência nacional, expressa
através de eleições periódicas; infeliz-
mente as eleições foram eliminadas
pelo arbítrio. Enfraqueceu-se o tecido
social e surgiram os focos radicais. A
consulta aos cidadãos, aos que susten-
tam o país com seus impostos, foisubstituída pela decisão das cúpulas.
O Estado equipou-se para defender o
Governo através da repressão, quechegou a níveis inconcebíveis. Corrjun-
diu-se a noção de Estado forte com a
de país forte; mas não há país forte,onde é fraca a gente.

O cidadão fraco é o mal-informado,
o espionado, é aquele que não tem o
direito de dizer alto è a bom som o que
pensa, é o que vive sob constante vigi-
lãncia e permanente suspeição. O paísse fortalece, na medida em que o con-
senso interno legitima o Governo, o
povo se identifica com seus anseios,
apoia com entusiasmo seus planos,reencontra-se nos seus ideais,

m u m
Um país onde os cidadãos são vi-

giados constantemente por agentes do
Doi-Codi, em nome da segurança na-
cional, jamais estará seguro. Todos
permanecerão constantemente sob
suspeita — quando não sob ameaça de
perigos e catástrofes.

Só a eliminação deste vestígio do
arbítrio, deste resíduo social, na ex-
pressão de Pareto, dará força ao país
para resistir com mais vigor ã subver-
são dos inimigos da democracia e ã
corrupção indecente dos interessados
nas "ditaduras progressistas", onde
encontram campo fértil para nego-
datas.

m m m
A cidadania recusa-se a ser trata-

da como menor de idade, a viver sob
tutela, como se em cada cidadão se
escondesse um inimigo da pátria. Não
é assim que se constrói um país forte;
mas é assim que se forma um povo
dividido entre os amedrontados e os
revoltados.

E a história ensina em várias lições
o abismo que espera os países onde os
cidadãos estão assim divididos.
Baila comigo

Os designers da cidade promovem
amanhã uma festa, cuja renda reverte-
rá em benefício da Associação Profis-
sional dos Desenhistas Industriais do
Rio de Janeiro.

Promete-se muita animação, sob o
título geral de: Vamos fingir que está
tudo bem.

Comparecerão todos os avestruzes
da cidade.
Indignidade

O melhor livro sobre Ti to de Alen-
car Lima, o dominicano aprisionado e
torturado nos porões da Operação
Bandeirantes, em São Paulo, pelo fale-
cido delegado Sérgio Fleury, e poste-
riormente encontrado morto num bos-
que de Lyon, na França, é de autoria
de Raniero La Vaile, político e intelec-
tual católico italiano.

A tradução do livro de La Valle foi
publicada no Brasil sob o titulo Fora
de Campo, sem alarde nem publici-
dade. Trata-se do pungente relato
dos últimos dias deste jovem religioso,
cujo fim trágico não foi considerado
auto-eliminação. Seus irmãos do con-

vento de Arbresle, onde ele passou o
último ano de vida, celebraram os íü-
nerais segundo os ritos da Igreja Cató-
lica; Frei TI to foi sepultado na terra
consagrada do pequeno cemitério, no
bosque do convento.

¦ ¦ ¦
Sua história, sua vida e seu marti-

rio nas prisões brasileiras constituem
assunto demasiadamente sério, paratomar-se ponto de venda de quemcultiva a necrofilia como badalação
publicitária e cuja megalomania impe-
de que viaje de outra forma, que náo
seja no Concorde.
Vazio

Ontem às 17h, na Assembléia Le-
gislativa do Rio de Janeiro, presidia a
sessão o Deputado Josias Meneses, do
PP.

Falava da tribuna o Deputado Ro-
mualdo Carrasco, do PP

E ouvia o Deputado Fernando
Leandro, do PTB.

* # *
Cena melancólica no Legislativo

fluminense. E o pior: ninguém nota
mais porque não é exceção. É quaserotina.
Segurança

"No decurso da minha vida tive
uma experiência variada, e se aprendi
alguma coisa, é que um país náo tem
meios de satisfazer a necessidade da
segurança absoluta — mas pode pro-vocãr sua própria ruína moral e econô-
mica se tentar atingir essa meta ilusó-
ria através das armas, apenas".

Trecho de discurso pronunciado
pelo General Dwight Eisenhower, Co-
mandante Supremo das forças aliadas
que varreram o nazismo da Europa nafrente ocidental e Presidente dos Esta-
dos Unidos da América.

# * #
"O fundamento de uma ordem está-

vel é a relativa segurança—e portantoa relativa insegurança—de seus mem-
bros".

Trecho de discurso de Henry Kis-
singer, Secretário de Estado dos Esta-
dos Unidos da América sob as presi-dências Nixon e Ford.

Candidata
A Sra Sandra Cavalcanti considera

estranha a insistência do noticiário
que informa sobre sua filiação ao PDS
ou ao PP.

Com o radicalismo que é a sua
marca registrada, ela garante:Ainda que tenha todas as portasde minha vida política fechadas, só
vendo saída nesses dois Partidos, ja-mais ingressarei em qualquer um de-
les. Não adianta insistir.

A presidenta do PDR pensa quenas eleições de 1982 o PDS e o PP
celebrarão uma aliança, no Rio de
Janeiro.

Não adianta o PP querer se fan-
tasiar de Oposição. Em 1982, o Partido
do Sr Chagas Freitas fará uma compo-
sição com o PDS.

Esta observação é mais de alguém
que deseja capitalizar o prestigio de
líder da Oposição do que de analista
político.

Enfim, a Sra Sandra Cavalcanti jul-
ga que chegou a hora de os líderes do
PMDB, PDT, PTB e PDR sentarem à
mesa para discutir as eleições de 1982
no Rio.

É um convite para que os outros
Partidos apóiem sua candidatura.

Facilitar
A Secretaria Municipal de Planeja-

mento pretende desburocratizar o ex-
pediente de licenciamento para a
construção de casa residencial unifa-
miliar.

Desde que requerida pelo proprie-
tário, para uma única casa, em lote
próprio, a licença será obtida median-
te a apresentação do gabarito, taxa de
ocupação, área de garagem e afasta-
mento. Ou seja, tudo o que interfere
com os lotes vizinhos.

Atualmente há necessidade indicar
uma série de detalhes, que complicam
e emperram o processo da licença.

Lance-livre
O Senador José Sarney mandou

imprimir e está distribuindo, auto-
grafado, o seu discurso de posse na
Academia Brasileira de Letras e a
saudação que recebeu do acadêmico
Josué Montello.

O Embaixador Roberto Campos,
internado no Pronto-Socorro Iguate-
mi, em São Paulo, deverá receber alta
no começo da próxima semana.

O ex-Prefeito Miguel Colasuonno
almoçando com o ex-Presidente Er-
nesto Geiscl. O relacionamento entre
os dois vem desde quando o atual
presidente da Embratur era Prefeito
paulista e o então Presidente presti-
giou o inicio das obras de construção
da Linha Leste do metrô de São Paulo.

No domingo, o Presidente Figueire-
do estará presente às solenidades co-
memorativas do Dia da Cavalaria, que
serão realizadas no Regimento de Ca-
vaiaria de Guardas.

Em Murici, um município distante
65 quilômetros de Maceió, um comer-
ciante, filiado ao PMDB e já em cam-
panha para uma vaga na Câmara de
Vereadores local, foi assassinado. Ele
fazia a sua campanha vendendo pão e
biscoito, fabricados em sua padaria, a
preço de custo.

A Fundação Casa de Rui Barbosa e
o Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais lançam, no dia 12, às 16h30m,
no Palácio da Justiça, os livros Júris-
prudência de Títulos de Crédito —
Nota Promissória e Jurisprudência de
Direito Administrativo — Domínio
Público e Intervenção do Estado.

O Governador Antonio Carlos Ma-
galhâes tem novo Secretário de Co-
municaçào Social: jornalista Carlos
Elysio de Souza Libório. O anterior,
Kleber Pacheco, irá para o Tribunal
de Contas da Bahia.

O escritor Francisco de Assis Bar-
bosa fará uma conferência no dia 12, às

17h, na Academia Brasileira de Letras,
comemorativa do centenário de nasci-
mento do escritor Lima Barreto.

O Embaixador Raimundo de Sou-
za Dantas é o novo membro do Conse-
lho Estadual de Cultura.

Hoje, na Maison de France, a pri-meira jornada do Festival Mauro Bo-
lognini, com a apresentação dos filmes
La Notte Brava e II Beí'Antonio.

Até o dia 15 o Sr Jânio Quadrosdeverá se pronunciara favor da can-
didatura do Sr Olavo Setúbal (PP) ao
Governo de São Paulo. 0 ex-
Presidente deseja ser candidato adeputado federal para ter um» boa
votação e conseguir formar uma ban-
cada numerosa do PTB.

Na série Encontros na Unb, a Uni-
versidade de Brasília promove nos
dias 11 e 12 o Seminário Hayek na
UnB. O economista Friedrich Hayek é
Prêmio Nobel de Economia de 1974.

Ontem a reunião de dirigentes de
Partidos oposicionistas com entida-
des de classe, em Brasília, foi dirigida
pelo Sr Bernardo Cabral, presidente
da OAB. A primeira vez, desde 1968,
quando foi cassado e perdeu seu man-
dato de deputado federal pelo Amazo-
nas, que o Sr Bernardo Cabral volta à
Câmara.

A Secretaria Estadual de Educa-
ção, com a assistência técnica do pro-
fessor Bernard Pagney, vai promover
um programa de cursos por correspon-
dência para professores. Serão bene-
fiados 13 mil professores. Na França,
onde o sistema funciona há 40 anos,
são atendidos, anualmente, 200 mil
pessoas.

Um fórum de debates, a realizar-se
no próximo dia 16 de junho, como
parte da Semana dos Profissionais da
Química, discutirá problemas dos
químicos brasileiros.

Rádio JB debate

patrimônio
artístico

Defesa das produçftM artis-
ticaa em geral e dai cidades
históricas, preservação da
própria memória nacional
ameaçada pela destruição de
Ouro Preto e pelo deacaao com
os museus e acervos — sto
questões em debate a partirdas 9 horas de hoje na Rádio
jornal do Brasil, no programaapresentado por Ellaklm
Araújo.

O convidado do debate é o
artista plástico Carlos Sellar,
um combatente em bvor do
patrimônio histórico brasUei-
ro. O programa tem apoio do
Departamento de Radiojoma-
Usmo e os ouvintes podem
participar, fhsendo perguntas
pelo telefone 284-7038.

Bazi'io Colorar»»

MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO

E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL

DE OURO PRETO
EDITAL N° 023/81

A UFOP torna público, pa-ra conhecimento dos interes-sados, que está a disposição,na Rua Diogo de Vasconcelos.
328. em Ouro Preto, fones551.2000 e 551.1766. e emseu escritório de representa-
çâo, na Rua Tomas Gonzaga.593. em Belo Horizonte, fone335.0633. de segunda a sexta-feira, de 8:00hs as 12.00 e de14:00 as 17:30 horas, a Toma-da de Preços N° 028/81, paraaquisição de máquinas, aces-sórios e material para a gráfica,que será aberta as 14:00 horasdo dia 21 de maio de 1981, naRua Diogo de Vasconcelos,328, em Ouro Preto-MG.A Comissão de Licitaçãoreceberá a proposta de acordocom item terceiro e com asdiscriminações da Tomada dePreços, que se encontra a dis-
posição dos interessados nosendereços acima.

Jose Gonçalves MoreiraPresidente da Comissãode Licitação da UFOP.
(P

Em forma de estrela de sete pontas, o prédio do instituto está praticamente pronto

Estudantes Instituto da Fiocruz fará

Amparar 
c»ntrole de medicamentos

Cerca de 700 alunos dos cur-
sos de Arquivologia, Bibliote-
conomla, Teatro e Música do
Centro de Artes da UnlRio pre-
param um abaixo-assinado pe-dindo à Reitoria que volte
atrás na decisão de extinguir
estes quatro cursos no horário
noturno. Caso os alunos náo
obtenham resposta, estão dis-
postos a uma paralisação no
dia 20.

Os alunos alegam que o Rei-
tor da UnlRio, o escritor Gui-
lherme Figueiredo, decidiu fe-
char inscrições para o vestibu-
lar dos quatro cursos no horá-
rio noturno sem ouvir o Cole-
giado, prejudicando os alunos
que ainda estudam à noite,
pois caso percam alguma
cadeira ela não poderá ser
recuperada no horário no-
turno.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

SUPERINTENDÊNCIA GERAL
DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS

DIVISÃO DE MATERIAL
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 24/81

Devidamente autorizado, faço público que se acha abertalicitação sob a modalidade de Tomada de Preços para aquisiçãode material inoxidável, material plástico, material de aluminio,material de vidro, louça ou pirex, diversos e implementos para oInstituto de Puericultura da U.F.R.J.
Os interessados poderão obter o Edital e maiores esclare-cimentos na Divisão de Material, 8o andar do Prédio da Reitoriada U.F.R.J., Cidade Universitária — Ilha do Fundão, de 2" A 6"feira, no horário de 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.DATA DA REALIZAÇÃO: 25 de maio de 1981, às 14:30 horas.

Em, 07 de maio de 1981
(as.IJACY FIGUEIREDO BRITTO

DIRETOR DA DIVISÃO DE MATERIAL (P

A Fiocruz (Fundação Osval-
do Cruz) vai Inaugurar o Insti-
tuto Nacional de Controle de• Qualidade em Saüde — cujos
laudos representarão a garan-tia de qualidade das drogas,
medicamentos, alimentos, cos-
méticos, domlssanltãrios e
produtos biológicos que circu-
Iam no pais — em meados de
junho. O Instituto custou Cr$
600 milhões.

Segundo Gullardo Martins
Alves, presidente da Fiocruz,
os novos produtos e as amos-
trás dos jã existentes no mer-
cado serão enviados ã Secreta-
ria Nacional de Vigilância Sa-
nitãria, que os encaminhará ao
Instituto. Lã estes produtosserão submetidos a análise, e,
se aprovados, receberão um
laudo garantindo sua qualida-de. Em seguida voltarão ã
SNVS, que os liberará ou não.
CONTROLE DE
QUALIDADE

Durante uma visita ao pré-dio do novo Instituto, próximoao Pavilhão Mourisco, na Av.
Brasil, já praticamente con-
cluido, Gullardo explicou queo órgão vai trabalhar em con-
junto com a Secretaria Nacio-
nal de Vigilância Sanitária:

— Ele recebe ou recolhe um
lote do produto, e nós faremos
uma análise pericial, quanto à
eficácia, inoqüidade, esterill-
dade e ausência de efeitos co-
laterais. Acredito que os pró-
prios produtores terão interes-
se em submeter seus produtosá análise do Instituto, pois es-
ta passagem será registrada
nos rodapés, e vai representar
uma garantia de qualidade. As
empresas poderão solicitar a
análise sempre que tiverem in-
teresse.

O instituto disporá de uma
bancada de tecnologia e qui-mioterapia que vai trabalhar
sobre substâncias em estraté-
gia de interesse público.

As substâncias desenvol-
vidas com êxito nestes labora-
tórios serão repassados à in-
düstria, retendo os royalties—
explicou Ouilardo.

O objetivo principal do Insti-
tuto é dar apoio técnico às
atividades de vigilância sani-
tária e de produção industrial,
principalmente no campo de
controle de qualidade, de aná-
lises e ensaios. Pretende ainda
padronizar métodos e técnicas
de ensaios, atuar como centro
de informações tecnológica em
saüde, estudar e propor ante-
projetos de normas e padrões,
coordenar tecnicamente labo-
ratórios oficiais qualificados e
credenciados, servir de labora-
tório de referência e estabele-
cer intercâmbio interestadual
e internacional.

Tendo em vista a exten-
são territorial de nosso pais —
prossegue Gullardo — serão
credenciados laboratórios re-
gionals que se responsabiliza-
ráo pelo controle de qualidade
de suas respectivas regiões. De
Inicio estão previstos cinco la-
boratórios regionais.
RECURSOS HUMANOS

O Ministro da Saúde conce-
deu a excepcionalidade de
contratação de pessoal (no avi-
so 132 de 13 de abril de 1981)
pelo Presidente da República
para o Instituto. Este grupo
somado aos 34 da Fiocruz que
trabalharão nos laboratórios,
serã, no füturo, de 261 füncio-
nários, entre pesquisadores,
tecnologistas, bloteristas, téc-
nlcos diversos e pessoal para
apoio administrativo.

Atualmente o presidente da
Fiocruz tem sobre sua mesa
pastas contendo 900 curricu-
los, de onde serão selecionados
40 nomes. Este processo é feito
por uma comissão, que subme-
terá o resultado ao Ministro da
Saúde. A própria fundação se
responsabilizará pelo treina-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA

NILOPOUS

EM NOVAS

INSTALAÇÕES.

Este Município do Estado do Rio de Janeiro pelo seu,
desenvolvimento industrial e pelo seu crescimento
demográfico estava a exigir novas instalações da Caixa,
mais modernas, mais amplas e mais confortáveis.
Foi o que fizemos em Nilópolis. Hoje, estamos entregando
ao público estes melhoramentos.

Estr. Getúlio Vargas, 1411-Nftpofis

.CAIXA ECONÚMICA FEDERAL

mento do pessoal a ser contra-
tado.

A estrutura do instituto será
encabeçada pelo superinten-
dente e por um Conselho Con-
sultlvo, do qual participarão o
presidente da Fiocruz, e rcpre-
sentantes das Secretarias Na-
cionais de Vigilância Sanitária
e Ações Básicas de Saúde, e da
Central de Medicamentos. Ao
superintendente — cujo nome
ainda está em estudos — cabe-
rá a coordenação dos núcleos
de apoio técnico — adminis-
tratlvo e de articulação com a
rede nacional de laboratórios
de controle, além das coorde-
nadorias de análises e ensaios;
normas, padrões e informa-
ções técnicas e de laborató-
rios. Este último inclui os La-
boratórios Nacionais de Higie-
ne e Alimentos, de Controle de
Drogas, Medicamentos, Cos-
méticos e Domissanitáríos, e
de Controle de Produtos Bioló-
gicos.

Já foram aprovados 150 mil
dólares em recursos para equi-
pamentos, provenientes do
Projeto PNUIVOPAS (Progra-
ma de Desenvolvimento das
Nações Unidas e Organização ~
Pan-Americana de Saúde) e
Cr$ 57 milhões da Caixa Eco-
nòmica/FAS para equipamen-
tos de procedência nacional.
Existem ainda outros recur-
sos, a serem aprovados: proce-
dentes do futuro acordo com a
Alemanha Federal, no valor de
1 milhão de marcos, e do Insti-
tuto de Qualidade de Medica-
mentos de São Paulo (em for-
ma de equipamentos), e da Fl-
nep, a serem fixados.

A previsão de conclusão da
obra é para o dia 31 de maio,
quando deverão estar prontas
as instalações de infra-
estrutura (água, força elétrica,
ar condicionado e programa-
ção visual). A Fiocruz espera
inaugurar o instituto em raea-
dos de junho.

Biotério vai
ocupar 700 m2
Visto de cima, o Instituto

Nacional de Controle de Quali:dade em Saúde tem a forma de
uma estrela de sete braços on-
de funcionarão os Laborató-
rios Nacionais de Higiene e
Alimentos, de Controle de
Drogas, Medicamentos, Cos-
méticos e Domissanitários e
de Controle de Produtos Bioló-
gicos.

O prédio está praticamente
pronto, mas seus equipamen-
tos ainda náo foram instala-

•dos. Mais de metade deles vii
ráo do exterior e devem chegar
no decorrer deste ano, segun-
do Gullardo Martins Alves,
presidente da Fundação Os-
valdo Cruz. Da área total de 12
mil 800 metros quadrados, 700
ficarão ocupados pelo biotério,
onde os medicamentos serão
testados em animais.
MODERNAS INSTALAÇÕES

A estrutura e o acabamento
do prédio estão praticamenteconcluídos, embora a parte ex-
tema continue cheia de entu-
lhos de obtas. Já foi iniciado o
plantio de grama nos cantei-
ros, bem como de amendoelras
para fazer sombra no estacio-
namento e acácias nas vias de
acesso. O Instituto fica à direi-
ta do Pavilhão Mourisco, a cer-
ca de 500 metros.

A parte da frente do prédio e
o segundo andar do centro da
estrela (único setor de dois an-
dares da construção) serão
ocupados pela administração
e assessoria técnica. No hall
central foram desenhadas
duas árvores. Nas folhas da
primeira terá estampada a tec-
nologia dos velhos tempos, e
na outra, em frente, o que exis-
te de mais moderno em termos
de tecnologia médica.

O prédio disporá de uma
cantina, sala de leitura, biblio-
teca e um auditório — onde
serã assinado um contrato
com a Caixa Econômica de
Cr$ 500 milhões para todo o
conjunto da Fundação, prova-velmente dia 15 de maio —
com 80 lugares, cabinas de
projeção e de tradução simul-
tânea.

O biotério é composto de
duas partes: a área suja, onde
são recebidos os animais, e a
limpa, onde ficarão aqueles jáinoculados com os medica-
mentos em teste. Todas as sa-
Ias têm sistema de filtragem
de ar absoluta, e os animais
poderáo ser vistos através de
um visor de blindex. A área de
lavagem onde será feita a es-'
terilização das gaiolas e carri-
nhos de transporte de animais,
já está toda azulejada ate o
teto. Há um vestiário em cada
setor do biotério, e foram to-
madas todas as precauções pa-ra evitar qualquer possibllida-de de contaminação.

As bancadas de quimlotera-
pia e tecnologia também estão
praticamente prontas.
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Fabricante de placas

deve Cr$ 13 milhões

em ICM ao Estado
A diferença entre o que foi

lançado como faturamento
nos livros fiscais da empresa A
Original, fabricante de placase plaquetas, e o que a empresa
realmente forneceu ao Detran,
sob contrato de exclusividade,
nos últimos quatro anos, indl-
ca Cr$ 95 milhões 511 mil 554 a
seu favor. Isso significa que A
Original deve em ICMaò Esta-
do Cr$ 13 milhões 750 mil 60.

Hâ oito anos A Original In-
dústria e Comércio de Placas e
Plaquetas Ltda fornecia ao
Detran material para empla-
camento de veículos. Devido à
sonegação do ICM nos últimos
quatro anos, a Secretaria Esta-
dual de Fazenda multou a em-
presa em Cr$ 41 milhões no dia
27 de abril. A Original tem
agora 30 dias para pagar a
multa ou se defender.
CONCORRÊNCIA

Quando em janeiro deste
ano quatro empresas concor-
rentes entraram com uma
ação na Justiça, pedindo a
anulação da concoiTència quedava à empresa A Original,
pela oitava vez consecutiva, o
direito de fornecer com exclu-
sividade ao Detran o material
para emplacamento • anual e
renovação de licenças, a Secre-
taria de Fazenda resolveu veri-
Gear a contabilidade da em-
presa.

Enquanto as empresas bri-
gavam na Justiça, o Estado
anulou a concorrência, jâ quenão podia esperar a decisão
judicial, pois precisava das
plaquetas. O DER assumiu,
então, definitivamente, o for-
necimento do material, feito
pelo seu Departamento indus-
trial, o que representará para o
Detran uma economia de 40%.

Independente da anulação,
a empresa foi multada, e en-
quanto não pagar a multa não
poderá participar de nenhuma
concorrência estatal.

Desde 1977 A Original lança
nos livros fiscais um fatura-
mento menor do que o valor
real do material fornecido, e
essas diferenças aumentaram
anualmente, como que paramanter o lucro, acompanhan-
do a inflação.

Em 1977 o Detran comprou
926 mil 468 placas e plaquetasa preços unitários que varia-
vam de Cr$ 19 a Cr$ 88 e quelhe custaram Cr$ 29 milhões
142 mil 346,50. Nos livros fis-
cais da empresa A Original —
a fornecedora exclusiva — es-
tão lançados Cr$ 22 milhões
866 mil 854,38. Uma diferença
de Cr$ 6 milhões 275 mil 492,12.

Em 1978, as placas e plaque-tas compradas pelo Detran —
1 milhão 28 mil 145 — custa-
ram Cr$ 53 milhões 975 mil 390
e 84. A Original lançou apenas
Cr$ 34 milhões 264 mil 130 e 10.
Diferença: Cr$ 19 milhões 711
mil 260 e 74.

Em 1979, foram 1 milhão 129
mil 982 placas e plaquetas e
custaram Cr$ 65 milhões 566
mil 627,22. Os livros fiscais da
Original registram um fatura-
mento inferior: Cr$ 31 milhões
886 mil 82,91. Uma diferença
de Cr$ 31 milhões 680 mil
544,31.

No ano passado, o preço uni-
târio das placas e plaquetasvariavam de Crt 37,50 a Cr$
214, o que levou o Detran a
pagar um total de Cr$ 75 mi-
lhões 990 mil 509,38, por 1 mi-
lhâo 99 mil 84 placas e plaque-tas. O valor lançado nos livros
fiscais foi de Cr$ 37 milhões 844
mil 257,79. Diferença: Cr$ 37
milhões 844 mil 257,79.

Este ano o Detran previu um
gasto de Crí 140 milhões na
compra das placas e plaque-
tas. Com a anulação da con-
corrência pública o forneci-
mento passa a ser feito pelo
Departamento de Estradas e
Rodagens, o Detran economi-
zará 40% desse valor.

Missa por
Tamoio

reúne 400
— Ele fez tudo bem e, co-

mo era sua característica,
nada fez pela metade. Ele

Taxa da plaqueta
é bitributação

O Juiz da 5a Vara de Fazen-
da Pública, Clarindo Nicolau,
concedeu liminar autorizando
o Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas a empla-
car os caminhões de seus asso-
ciados sem o pagamento dos
Cr$ 519 referentes á taxa de
emplacamento. A única despe-
sa será de Cr$ 37,50, valor da
plaqueta.O suporte legal usado no

mandado de segurança Impe-
trado pelo Sindicato das Em-
presas de Transporte de Car-
gas foi o Decreto n° 999, de 21
de outubro de 1969, que insti-
tulu a Taxa Rodoviária Única.
Baseado em que a cobrança de
serviços pela colocação da pia-
queta é bitributação, o Juiz
concedeu a liminar. Com isso,
quem quiser poderá entrar co
mo litisconsorte.

Schiller nega queda
na venda de alimentos

deu o testemunho de que
vale a pena ser amigo, ter
um bom coração — afirmou
o Monsenhor Fernando Ri-
beiro, referindo-se a Marcos
Tamoio, antes de começar a
missa de 30° dia de faleci-
mento do ex-Prefeito, que
ele celebrou ontem na igreja
da Candelária.

Estavam presentes cerca
de 400 pessoas, entre as
quais o ex-Governador Fa-
ria Lima e ex-secretários
municipais da administra-
çáo Marcos Tamoio. Nas pri-
meiras cadeiras ficaram a
viúva do ex-Prefeito, Dona
Belita; a mãe, Dona Odylá; a

sogra, Dona Georgete; a ir-
mâ, Dona Lilian; e as duas
filhas. Flávia Maria e Ana
Isabel.

Dois politlcos filiados ao
PDS (Partido pelo qual Mar-
cos Tamoio se preparava pa-
ra disputar o Governo do
Estado do- Rio), também
compareceram: Deputados

Léo Simões (federal) e Heitor
Furtado (estadual). Outras
presenças eram o ex-
Senador Aarão Steinbruch e
o General-de-Brigada Erar
de Vasconcellos, Comandan-
te da Ia Divisão de Infan-
taria.

Entre os ex-Secretários as-
sistiram à missa Felipe Car-

doso (Saúde), Paulo Aquino
(Administração), Orlando
Feliciano Leão (Obras), Te-
resinha Saraiva (Educação)
e Seroa da Mota (Chefe d»
Gabinete). Presentes aind>
o ex-Secretário de Estado do
Governo Faria Uma, Carlos
Baltazar da Silveira, e o
compositor Billy Blanco.

tante — diz o Secretário — e
que distorce o apresentado co-
mo faturamento por essas em-
presas, ê o faturamento sone-
gado, visando a lesar o ICM e o
Imposto de Renda.

A Secretaria de Fazenda es-
tá há mais de um ano acompa-
nhando de perto a arrecada-
ção dos supermercados por In-
termédio de uma inspetoria
própria e, agora, de uma ope-
ração especial, chamada "ope-
raçáo-superimjJacto", cuja fl-
naiidade é fiscalizar as entra-
das de mercadorias isentas e
tributadas.

Desde que essa operação co-,
meçou, a Secretaria observou
que a relação de compras isen-
tas, que era de 35%, baixou
para 15%, "e pelo nosso cálcu-
lo as compras reais isentas são
em torno de 7%". Numa rela-
ção de 21 supermercados, o
secretário Heitor Schiller mos-
tra a recuperação de imposto,
comparando o primeiro tri-
mestre de 1981 ao de 1980."Note-se" — acrescenta —"que os supermercados mais
dedicados à venda de gêneros
alimentícios foram os que tive-
ram maior índice de aumento
percentual": Universal —
774%; Barra—613%; Zona Sul

534%; Costa GU — 401%;
Disco — 259%; Sendas —
255%; L. Carneiro — 250%;
Guanabara — 228%; Mercado
Novo — 226%; Peg-Pag —
221%; Boulevard — 210%; Big

204%; Ideal — 181%; Mun-
dial — 126%; Rainha — 120%;
Leão — 113%; Três Poderes —
104%; Trevo — 98%; Simone—
93%; Banha — 27%; e Adamor

O Secretário Estadual de
Fazenda, Heitor Schiller, afir-
mou que os produtos alimentí-
cios não são responsáveis pela
queda de vendas dos super-
mercados. Acrescentou que a
arrecadação do ICM comprova
um percentual elevado em re-
lação ao ano passado, princi-
palmente nos supermercados
que se limitam à venda de gê-neros alimentícios.

Heitor Schiller criticou a As-
sociação Brasileira de Super-
mercados que, ao anunciar a
queda das vendas, "oferece um
quadro distorcido, pois mis tu-
ra bens duráveis com pereci-veis. Na realidade, vendas de
alimentos têm um enorme pe-so no faturamento destas em-
presas".
FISCALIZAÇÃO

Segundo o Secretário de Fa-
zenda, "entre os 500 maiores
contribuintes do ICM no Esta-
do do Rio de Janeiro, até há
bem pouco tempo, estavam
presentes somente cinco su-
permercados. Hoje, apesar da
alegada queda em suas ven-
das, este número subiu para30".

Heitor Schiller lembra, aln-
da, que não se pode associar a
queda de vendia à comerciall-
zação de produtos alimentí-
cios, "já que essas empresas
são verdadeiros magazines
que vendem desde lanchas até
alfinetes". O Secretário expli-
ca que os bens duráveis (pro-
dutos de limpeza e principal-
mente eletrodomésticos) náo
têm mais o peso de antes no
faturamento dessas empresas.— Outro dado muito impor- — 26%.

Tribunal de Alçada nega

por 2 votos a 1 o habeas

corpus para Capitão Levi
O julgamento do habeas corpus do Capitão Levi

de Araújo Rocha — iniciado em 23 de abril—para ser
anulada a sentença que o condenou a 31 anos, pelo
seqüestro e morte de Júlio Gonçalves Martins Leitão,
o Cabo Júlio, terminou ontem; o Juiz da 3a Câmara
Criminal do Tribunal de Alçada, Flávio Pinaud, vo-
tou favorável, por entender, que houve cerceamento
de defesa, mas os Juizes Hyrton Xavier da Matta e
Portella Santos mantiveram seus votos contra.

O advogado do Capitão Levi, Laércio Pellegrino,
recorrerá ao Supremo Tribunal Federal, "agora não
apenas fundamentado na jurisprudência, mas com o
apoio do Juiz Flávio Pinaud". Laércio Pellegrino
alegará não ter sido respeitado "o mandamento cons-
titucionai do contraditório", pois na 27* Vara Crimi-
nal "foram tomados depoimentos de duas testemu-
nhas, sem que o réu e seus defensores estivessem
presentes".
CERCEAMENTO

O habeas corpus em favor do
Capitão Levi sõ não foi julgado
no dia 23 de abril porque o Juiz
Flávio Pinaud pediu vistas dos
autos. Ontem, ao dar seu voto,
ele relembrou decisão da pró-
pria 3a Câmara Criminal do
Tribunal de Alçada, que, em
julho de 1980. anulou uma sen-
tença por ter sido tomado de-
poimento sem a presença do
réu. que estava preso. Lem-
brou também decisões do Su-
premo Tribunal Federal, anu-
lando casos semelhantes, pelo
feto de a testemunha náo ser
nem da defesa, nem da acusa-
çáo. mas do processo.

No caso do Capitão Levi. se-
gundo afirmou o Juiz Flávio

Pinaud, as duas testemunhas
(Waldir Pinto Lisboa e Cecília
Inácio do Nascimento) se apre-
sentaram espontaneamente
em juízo, mas foram menclo-
nadas na sentença do Juiz
Paulo Sérgio Fabiáo, e os de-
polmentos foram tomados sem
a presença do réu e sem que os
advogados de defesa tivessem
conhecimento do feto.

Dal ter o magistrado conce-
dldo o habeas corpus para
anular o processo, a partir do
depoimento de Waldir Pinto
Lisboa (logo no início da ins-
truçâo criminal). Votou ainda
pelo desmembramento dos au-
tos, porque a nulidade sõ é
válida para o Capitão Levi,
não atingindo os outros cinco
acusados.
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Galvêas 
prende por

90 dias 7 pessoas

que lesaram Fazenda

Ubfobo, MGWokWmof Sobino

Brasília — O Ministro da
Fazenda, Emane Galvêas,
assinou portaria decretan-
do a prisáo administrativa,
por 90 dias, de três funcio-
nários públicos, uin advo-
gado, um industrial e dois
contadores, por crime de
peculato e peculato culpo-
so contra a Fazenda Na-
cionaL

Acusados de terem lesa-
do o Tesouro Nacional em
Cr$ 246 milhões 451 mil
210,91, os sete punidos so-
frerào ainda a apreensão
de bens móveis e imóveis,
inclusive quantias em di-
nhelro, depósitos, títulos e
quaisquer outros valores
que possuírem
MACAPÁ

Os ilícitos penais ocorre-
ram na Delegacia da Re-
celta Federal em Macapá,
Território Federal do
Amapá, e os punidos são

acusados de procurarem
empresas madeirelras,
propondo-se a obter o pa-
gamento de crédito pela
Fazenda, a título de incen-
tivo à exportação. Contra-
tavam o percentual que
caberia à empresa, prepa-
ravam a documentação,
emitiam notas fiscais re-
presentando vendas flctí-
cias, acompanhavam o re-
cebimento do crédito, co-
bravam a quantia combi-
nada e, ao final, faziam o
rateio entre sL

Os punidos são Terezl-
nha de Jesus Araújo Car-
doso, Maria da O raça Oli-
veira Lemos e João Manoel
da Cunha Mendes (funcio-
nários públicos federais);
José Newton Campbell
Moutinho (advogado); Jo-
sé Torrinha de Athayde
(industrial); e Raimundo
Figueiredo da Silva e Jary
Maciel Rodrigues (conta-
dores).

Deputado quer convocar Haroldo
Brasília — Mais um requeri-

mento pedindo a convocação
do Ministro das Comunica-
çóes, Haroldo Corrêa de Mat-
tos, para depor sobre os cri té-
rios adotados para a conces-
são das duas novas redes de
televisão foi apresentada à Cã-
mara dos Deputados. É o quar-to requerimento sobre o assun-
to. Os outros três foram apre-
sentados há um mês pelos pe-medebistas Cristina Tavares
(PE), Adhemar Sanüllo (GO) e
Audálio Dantas (SP). Ontem

foi a vez do Deputado Aírton
Sandoval (PMDB-SP). Baslca-
mente, seu objetivo é o mesmo
dos outros três, ou seja, fazer
com que o Ministro das Comu-
nlcações explique à Câmara
como o Governo procede paraconceder canais de televisão e
rádio. Este requerimento deve-
rã ser juntado aos outros três e
aguardar vez na Ordem do Dia
para ser votado. Não há, ainriq
previsão de data para a vo-
tação.

Empresas prejudicam agricultor
Belo Horizonte — Ao co-

mentar ontem a revelação
do coordenador regional do
INCRA, Cesomar Pereira Lo-
pes, de que nos últimos 10
anos foram vendidos cerca de
300 mil hectares de terra em
Minas para estrangeiros, o pre-sidente da Federação da Agri-
cultura do Estado, José Alva-
res Filho, afirmou que a com-
pra por empresas mulünacio-
nais de terras na área rural
pode trazer problemas para
pequenos e médios produtoresdescapitalizados. O Sr Ceso-
mar Pereira Lopes acredita

que a compra das terras esteja
ocorrendo por desconhecimen-
to da lei, que estabelece queáreas rurais pertencentes a es-
trangelros, pessoas tísicas ou'
jurídicas, não podem ultrapas-
sar a 25% da área de cada
município e apenas 10% da
área total do município podem
pertencer a pessoas da mesma
nacionalidade. Informou queitalianos, Japoneses, portugue-ses e alemães se tem concen-
trado mais no Noroeste do Es-
tado, Triângulo e proxlmida-des de Camanducaia e Extre-
ma, no Sul de Minas.

Minas tem escola sem professor
Belo Horizonte — O excesso

de lotação a de novos estabele-
cimentes criados, sem ter sido
aberto nenhum concurso parao preenchimento de vagas, es-
tá deixando as escolas da rede
municipal, desta Capital, sem
professores para algumas des-
ciplinas. A informação partiudo diretor financeiro da União
dos Trabalhadores no Ensino
de Minas, Fernando Cabral
Denunciou também que os

professores estão recebendo
seus salários, este ano, tom
base no número de aulas quedavam no ano passado e que o,
limite de seis horas de aula pordia, nos estabelecimentos mu-
nicipals, não está sendo respel-
tado, prejudicando o mercado
de trabalho do professoradomineiro. Esses assuntos serão
discutidos na assembléia de
amanhã no sindicato dos pro-fessores.

Andreazza firma convênios em MT
O Ministério do Interior e o

Governo de Mato Grosso flr-
mam hoje 16 convênios, no va-
lor de Cr$ 1 bilhão 800 milhões,
para as áreas de habitação,
saneamento e programas espe-
ciais. A solenidade será presi-dida pelo Ministro Mário An-
dreaffia e pelo Governador
Frederico Campos. Na oca-

slão, o Ministro inaugurará o
Conjunto Habitacional
CP A/n, um dos maiores já
construídos pelo BNH, com 2
mil 654 casas, que beneficiará
13 mil 270 pessoas. Ainda du-
rante sua visita a Cuiabá, An-
dreazza vai Inaugurar a agên-
cia do BNH na cidade.

Famílias reclamam de sexo na TV
Recife — Apesar da violèn-

cia em excesso, na programa-
çáo das emissoras de televisão
e de as donas-de-casa de São
Paulo terem providenciadoum abaixo-assinado, com 100
mil signatários, pedindo mo-
deração nas cenas de sexo na
TV, o Ministério das Comuni-
cações Mu pretende interferir
no assunto, por achar que
qualquer medida desse tipo
pode parecer "coercitiva". A

informação foi dada pelo pró-
prio Ministro das Comunica-
çòes, Haroldo Corrêa de Ma-
tos, o qual acrescentou que"cabe aos telespectadores £a-
zerem pressão, para que os ca-
nais de TV moralizem a sua
programação". Ele fez o co-
mentário rapidamente, em
contato com os repórteres,
após inaugurar ontem a sede
da diretoria regional do Den-
tel, no bairro do Espinheiro.

Reitor defende a universidade
Maceió — "A universidade

brasileira não é vista, pelo Go-
vemo e pela iniciativa privada,como instrumento capaz de
contribuir para o desenvolvi-
mento da região", queixou-seontem o Reitor da Unlversida-
de Federal do Ceará, Paulo
Alipio. Ele abriu o Encontro de
Reitores do Nordeste, nesta
Capital. Falando sobre A Uni-
vereidade no Desenvolvimen-

to Econômico do Nordeste, o
Reitor admitiu que as mudan-
ças para melhorar o desempe-
nho das universidades, princi-
palmente no Nordeste, é uma,
tarefa dos lideres políticos e
comunitários da região, tra-
tando diretamente de senslbi-
lizarem o Governo, sobretudo
no que se refere às disparida-
des entre o Nordeste e o
Centro-Sul.

Chefe de cerimonial é preso
Aracaju — O chefe do ceri-

monial do Governador Augus-
to Franco, colunista social
Luiz Adelmo Soares Souza, foi
preso ontem, por ordem do
Juiz da 7» Vara Cível da Co-
marca de Aracaju, José Antó-
nio de Andrade Goes, acusado
de depositário infiel. O manda-
do de prisão foi expedido no
P^ial da tarde de quarta-feira e
na madi-ugada de ontem o Sr
Luiz Adelino foi preso quandose encontrava num bar no

Centro de Aracaju e levado
para a 3a Delegacia Metro poli-tana. Durante três horas foi
interrogado. Finalmente, seu
advogado, Clóvis Melo, apre-
sentou o Chevette do colunis-
ta, que estava penhorado em
uma ação de execução, movi-
da pelo médico Raul Rollem-
berg. Luiz Adelmo estava co-
mo depositário fiel do Chevet-
te, mas o vendeu para tercei-
ros. Ontem mesmo, o chefe do
cerimonial pediu exoneração.

INPS aposenta ex-ferroviários
Brasília — Com a Institui-

ção de um intercâmbio direto
entre a direção geral do INPS e
superintendências regionais,
que reduzirá em 15 dias a tra-
mitação dos processos, além
da designação de um represen-
tante da categoria para facili-
tar os contatos com o Institu-
to, a Previdência Social pre-
tende até junho próximo des-
pachar todos os processos de
concessão de aposentadorias
dos ex-ferroviãrios anistiados.

A decisão beneficiará princi-
palmente o Rio de Janeiro, on-
de cerca de 100 processos de
anistiados ferroviários espe-
ram os despachos do INPS. A
decisão de apressar os proces-sos de beneficio dos ferroviá-
rios anistiados foi tomada
após reunião do presidente do
Instituto, Oscar Schubert,
com os dirigentes do Sindicato
dos Trabalhadores Ferro viá-
rios do Rio.

Oncologista critica mudanças
Belo Horizonte — "A trans-

formação da Divisão Nacional
de Câncer em Serviço de
Doenças Crônicas e Degenexa-
tivas. pelo Ministério da Saú-
de, foi um entrave ao desenvoi-
vimento do tratamento do
câncer no Brasil que, sem ver-
bas oficiais, depenae de contri-
buiçóes da comunidade' A
afirmação foi feita ontem pelo
oncologista João Resende .Al-

ves, diretor do Hospital Mário
Penna, o único especializado
em câncer em Minas. Segundo
disse, a Caixa Econômica Fe-
deral está exigindo do hospi-
tal, com 93 leitos para indigen-
tes e atendimento gratuito,uma comprovação de renda de
Cri 160 milhões para a libera-
Cão de uma verba de Cr$ 250
milhões já aprovada pelo Con-
selho de Desenvolvimento So-
ciai.
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Banco Central perdoa as

dívidas dos lavradores de

mais 99 cidades baianas
Salvador — O Banco Central estendeu a mais 99

municípios baianos a quitação de dívidas para peque-
nos e miniprodutores rurais e a prorrogação por mais
um ano para os médios e grandes produtores, cujas
propriedades foram atingidas pela seca. Agora, dos
336 municípios da Bahia, 221 foram atendidos pelo
Banco Central, ou seja, todos os afetados pela longa
estiagem.

O diretor da área de Crédito Rural do BC, José
Kleber Leite de Castro, adiantou que idêntica medida
deverá ser aplicada a 56 municípios do Maranhão e 42
do Polígono das Secas de Minas Gerais, nos próximos
dias. Anteriormente, todos os outros estados atingi-
dos pela seca já haviam se beneficiado pela medida
anunciada pelo Presidente João Figueiredo na reu-
niáo da Sudene do mês passado.

Figueiredo atendeu ao pedido do povo para não respeitar o cordão do isolamento

Figueiredo inaugura Fosfértil e

desfile de zebus em Uberaba
Uberaba — O Presidente Figueiredo,

durante as sete horas e sete minutos que
passou ontem nesta cidade, onde lnau-
gurou a unidade industrial da Fosfértil e
assistiu a um desfile de gado zebu, apre-
sentou-se de fisionomia mais aberta ape-
nas duas vezes, uma delas ao visitar a
pista de hipismo do Jockey Parle, quetem o nome de seu pai, General Euclides
Figueiredo.

O Presidente da República também
sorriu ao entrar no Parque D Fernando
Costa, doado ontem pelo Governo à
ABCZ — Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebu e onde anualmente se
realiza a exposição nacional de gadozebu. Ele atendeu ao povo que, aos gri-tos, pedia que se aproximasse do cordão
de isolamento, para cumprimentá-lo,
tendo então tomado ao colo uma garoti-nha. Mas o Presidente Figueiredo voltou^
ao ar sério, quando discursava o presi-dente da ABCZ, Manuel Carlos Barix>sa,
com várias queixas à política do Gover-
no com relação à pecuária.

Contrariedade
Foi durante a solenidade de transfe-

rência do parque para a ABCZ que o
Presidente Figueiredo demonstrou
maior contrariedade. Ele ouviu o dlscur-
so do Sr Manuel Barbosa com fisionomia
tensa, pernas cruzadas, mordendo repe-
tidamente os lábios e fumando muito.A prioridade ao setor — dizia o
presidente da ABCZ—foi prometida porVossa Excelência com tanta sincerida-
de, porém impossibilitada de ser postaem prática

Ao descer do palanque para ver de
perto os zebus premiados, o Presidente
não se conteve, quando o presidente da
ABCZ foi lhe mostrar um dos nnimnic-

Você foi indelicado comigo, eu não
quero conversa — disse-lhe ríspido.

Pouco depois, o Presidente da Repú-
blica instruiu aos assessores para quefosse cancelado o encontro programadocom as lideranças agropecuárias do
Triângulo Mineiro. Ele havia sido pre-senteado, pouco antes, pela Fazenda
Mário Almeida Franco, com um casal de
nelore. Mas não agradeceu — o que aca-
bou fazendo quando se encaminhava
para inaugurar o Centro de Computação
da ABCZ, depois de dominada a irri-
tação.

O presidente da ABCZ se negou a
comentar o incidente, mau o vice-
presidente, Deputado federal Edilson
Tiflmarttne (PDS-MG), atribuiu-o aos
problemas que o Presidente Figueiredo
vem enfrentando desde quinta-feira pas-sada, por causa da bomba no Riocentro.

Segundo o vice-presidente da ABCZ,
o discurso do Sr Manuel Barbosa Inter-
preta o pensamento de toda a classe
rural brasileira e o clima psicológicodesfavorável é que pode ter levado o
discurso a ter outra conotação que não
aquela que a classe desejava: "O apoio
ao Presidente Figueiredo, que tem pro-curado fazer do pais uma democracia".

Quando o Presidente da República
deixou Uberaba, as 17h37m, embarcan-
do para o Rio, na fila de pessoas quereceberiam as despedidas não foi inclui-
do o presidente da ABCZ.

Rostos tensos
O Presidente desembarcou em Ube-

raba às I0b30m. Foi recebido no aero-
porto pelo Governador Francelino Perel-
ia, o Prefeito Silvério Cartafina e demais
autoridades estaduais e federais presen-tes, entre elas o Senador indireto Murilo
Badaró e o Prefeito de Belo Horizonte,
Deputado Maurício Campos, dois candi-
da tos a candidatos pelo PDS ao Gover-
no de Minas

Do aeroporto, o Presidente seguiu
para a Unidade Industrial da Fosfértil,
fazendo em uma hora um percurso de 36
quilômetros. Ali ouviu o discurso do
presidente da empresa, Maurício Augus-
to Alves Correia, do Governador France-
lino Pereira e do Ministro das Minas e
Energia, César Cais, que mostraram a
importância do empreendimento da
subsidiária da Petrobrás para o pais.
Será responsável pela produção de 30%
do fertilizante a ser consumido na região
Centro Sul, significando uma economia
de divisas da ordem de 250 milhões de
dólares anuais, tendo representado In-
vestimentas de 300 milhões de dólares.

Os discursos foram ouvidos pelo Pre-
sidente Figueiredo e pelo Ministro do
Exército, General Walter Pires, com 11-
slonomias tensas. Depois de percorrer as
Instalações da Indústria, o Presidente da
República dirigiu-se para o Jockey Parle.
Foi quando, pela primeira vez, ele se
descontraiu, ao visitar a pista que rece-
beu o nome de seu paiAo Inaugurar uma placa, comemora-
tiva da visita, o presidente do Jockey,
Márcio Túlio Fontoura, pediu que o Pre-
sidente Figueiredo mandasse um cavalo
seu, em agosto, quando se realiza uma
prova interestadual, para ser montado
pelo Major Marcondes, treinador dos ca-
valos do Presidente. Ele concordou em
enviar o cavalo, mas disse que talvez não
fosse possível vir o Major Marcondes.
Lembrou que poderia vir o filho deste,
Neltoa Ele se recusou montar na égua
Lola, oferecida pelo Sr Márcio Fontoura,

explicando que já havia montado pelamanhã e tinha outros compromissos.

Walter Pires
Durante a visita do Presidente Fi-

gueiredo ao Jockey Park, uma repórter
se aproximou do Ministro Walter Pires:Ministro, um instante — começou.Se é para falar, não vou falar —
respondeu o Ministro do Exército, quedemonstrava cansaço e chegou a cochi-
lar durante alguns discursos.

Queria saber por que o Senhor está
aqui — Insistiu a repórter.Você náo está aqui? — respondeu,
enquanto um oficial do Exército intervl-
nha para informar que o ministro náo
daria entrevistas.

O Presidente Figueiredo e sua comi ti-
va almoçaram no Jockey Park e a seguir
dirigiram-se ao parque de exposição de
gado zebu. Foi quando o Presidente da
República se mostrou, a principio, mais
descontraído, apertando a mão de popu-lares, Junto ao cordão de isolamento, e
abraçando crianças

Um oficial que acompanhava o Mlnls-
tro do Exército observou então ao Mlnis-
tro Walter Pires, comentando a cena:Isto é o que salva.

O ministro náo ouviu e perguntou ao
oficial o que dissera.Este comportamento é o que salva— repetiu o oficial.Ah! Eu só faria assim — comentou
então o Ministro.

O Presidente Figueiredo, depois de
abraçar pessoas entre as quais a Senho-
ra Sebastiana Guimarães Berjanl, 76
anos — que convidou o Presidente paracomer uma feijoada em sua casa, quan-do fosse ao Rio de Janeiro — subiu parao palanque, onde os longos discursos do
presidente da ABCZ, e do Secretário da
Agricultura de Minas, Gerardo Renault,
que começou eloglatlvo para depois
também reivindicar, acabaram por abor-
recè-lo e também ao Ministro do Exérci-
to e ao General Danilo Venturini, queconsultava o relógio com freqüência. Al-
gumas autoridades da comitiva chega-
ram a cochilar, entre elas o Ministro
Walter Pires.

Quando a comitiva do Presidente se
deslocava no parque de exposição, uma
repórter de TV abordou o Mlnistro-Chefe
da Casa Militar, General Danilo Venturi-
ni, que expljcou:Eu não posso falar. Como assessor
do Presidente, não posso falar. Peço des-
culpas a você.

A repórter insistiu:Mas o Brasil está tranqüilo?Peço desculpas a você, não possoachar nada — encerrou o ministro.

Renault lembra prioridade agrícola
Uberaba — Enquanto demonstrava

claro desagrado ás criticas á política
agrícola do Governo, feitas pelo presi-
dente da ABCZ (Associação Brasileira
de Criadores de Zebu), Manuel Carlos
Barbosa, em seu discurso, no Parque de
Exposições, o Presidente Figueiredo ou-
viu com atenção o reconhecimento, de-
monstrado pelo secretário de Agricultu-
ra de Minas, Deputado Gerardo Re-
nault, aos bons frutos da prioridade con-
cedida em seu Governo ao setor agri-
cola.

— Tanto é assim — disse o secretário— que a agricultura deverá gerar, neste
ano de 1681, para exportação, uma pro-
duçáo estimada entre 10 e 11 bilhões de
dólares, somente com a soja, o café, o
cacau, o açúcar e o suco de laranja.

Garantiu que os agricultores minei-
ros, aceitando o alto risco que é próprio
do setor, "nada pedem além de uma
política agrícola clara, coerente, firme e
duradoura como a que a Vossa Excelên-
cia anunciou". Quanto aos Juros, defen-
deu uma taxa que permita "Justo retor-
no ao homem do campo", preferindo, aos
empréstimos, preço que possibilite a ele
livrar-se da constante dependência do
crédito.

O Ministro da Agricultura, Amauri

Stablle, reconheceu em seu discurso que
o problema maior da pecuária, "com
financiamentos modestos", é o excesso
na oferta de carne. Disse porém que o
próprio mercado é que trará a solução.

Quanto ãs reclamações sobre as altas
taxas de Juros, o Ministro disse que a
única fórmula era fazer retomar os finan-
ciamentos concedidos através da maior
produção, "a fim de serem criadas as
condições para se continuar financiando
o desenvolvimento do próprio setor ru-
ral". Garantiu que os subsídios, reclama-
dos pelos pecuaristas, não foram corta-
dos, "Já que foi feito apenas um reajuste
na taxa de juros, em relação a um pata-mar muito mais elevado de inflação".

Ele considerou como medida positivater o Governo deixado o mercado de
carne operar livremente. "Hoje a pécuá-ria nacional, após praticamente dois
anos de reajustes que permitiram um
relativo autoflnanciamento do custeio è
investimento, vive um momento de equi-
librio imposto pelas próprias condições
de aumento da oferta de sua produção".

O presidente da ABCZ, Manuel Car-
los Barbosa, reclamou que este ano "o
total do crédito para toda a agropecuá-
ria, segundo o orçamento monetário,
apresenta apenas 53,7% de crescimento

nominal sobre o de 1980. A previsão do
crescimento de empréstimos do Banco
do Brasil é de apenas 48,8% em valores
nominais". Garantiu que a prioridadenão chegou ã pecuária.

— Daqui a dois ou três anos, no
máximo, teremos novamente de impor-
tar carne bovina para suprir a demanda
interna—previa—Isto porque as a ti tu-
des agora adotadas não levam em conta
a realidade do ciclo da pecuária, por isso
a matança indiscriminada de matrizes
novamente começa a acontecer.

Disse que a agropecuária vem sofren-
do as conseqüências da elevação dos
preços dos insumos: os fertilizantes subi-
ram de 150% para 200%, exemplificou. E
reclamou que o setor náo se beneficia,
como os produtos industrializados, dos
subsídios à exportação.

A exposição de Uberaba espera reall-
zar este ano negócios no valor total de
Cr$ 300 milhões, segundo o presidenteda ABCZ. No ano passado, os negócios
chegaram a Cr$ 120 milhões. Até ontem,
a melhor transação, realizada fora do
parque, havia sido a venda de duas va-
cas nelores por Cr$ 3 milhões. No ano
passado, um touro indubrasil foi vendi-
do por Crí 5 milhões. Estão inscritos na
exposição cerca de 1 mil 200 animais.

TFP irrita ainda mais o Presidente
Uberaba — Além do presidente da

Associação Brasileira de Criadores de
Zebu (ABCZ), Manuel Carlos Barbosa,
por seu discurso, considerado "muito
critico e Inoportuno" quem aborreceu
também ao Presidente João Figueiredo
foi a TFP—Tradição, Família e Proprie-
dade. A polêmica entidade montou uma
barraca junto ao portão principal do
parque e, utilizando alto-falantes, pros-
pectos e vendedores, conclamava os fa-
zendeiros "a se unirem contra a reforma
agrária".

Por duas vezes, quando chegou ao
parque, e quando saiu, o Presidente Fi-
gueiredo teve de ouvir, com ar de quemnão gostou, a TFP fazer a seguinte pre-
gação: "Fazendeiro, lembre-se de que a
reforma agrária é um caruncho queameaça desmantelar nosso pais. Alude a
brecar o trem da reforma agrária, queameaça nosso Brasil". Logo a seguir,

após transmitir marchas marciais, a en-
tldade conclamava os fazendeiros a se
unirem a ela: "A TFP vos chama outra
vez".

Indignação
O Arcebispo de Uberaba e presidenteregional da Leste n da CNBB,'D Benedi-

to Ulhoa, ficou indignado ao assistir à
pregação da TFP dentro do recinto do
parque de exposição da ABCZ. O arce-
bispo, que cumprimentou o Presidente
Figueiredo na sua chegada à Fosfértil e
ai oficiou a bênção das instalações, disse
ter tido "um desagradável sentimento",
com a presença da TFP no parque de
exposições. "Ela é uma das coisas mais
prejudiciais ao país, porque só traz con-
fusão, gera intrigas na Igreja, arvorando-
se em juizes do Papa, da Igreja e do
Concilio".

É lamentável que a ABCZ tenha
dado acolhida a membros de uma orga-
nizaçào que náo é política nem católica— afirmou.

Bombas
Sobre o episódio da explosão de bom-

bas no Riocentro, D Benedito Ulhoa
disse, em entrevista, que deseja que as
autoridades descubram os responsáveis
e não tenha receio de apontá-los à nação.

O povo tem o direito de conhecer
seus traidores — disse.

Salientou que a situação nacional"poderá ficar grave se as autoridades
não colocarem empenho em apurar os
atentados, descobrindo seus autores e
punindo-os, porque, se isso não aconte-
cer, eles tomarão conta".

Novos preços do café irão ao CMN
O Ministro da Indústria e do Comér-

cio, Camilo Penna, disse ontem que os
novos preços do café serão levados à
próxima reunião do Conselho Monetário
Nacional, a se realizar até o final do mês,
para vigorarem em julho próximo. Sa-
lientou que o MIC e o Instituto Brasilei-
ro do Café "náo sào donos da verdade",
ao criticai a reivindicação dos cafeicul-
tores de estabelecer o preço do café em
Crt 11 mil a saca.

Disse que esse preço está fora da
realidade e explicou que o preço de

garantia do café tem que ser firmado
com base numa adequação entre os inte-
resses dos produtores e os preços nos
mercados internacional e interno. Para a
colheita deste ano, segundo revelou, o
Governo está liberando financiamento
de Cr$ 200, por saca de café em pó, o queeqüivale a Cr$ 600 para a saca do café
limpo.

De acordo com o Ministro, esses fi-
nanciamentos estão fora da expansão de
crédito do Banco do Brasil. Ele espera
que, com essas condições, o produtor vá

colher o dobro do que conseguiu ano
passado. Anunciou uma safra de café,
para este ano, de 30 milhões de sacas.

Segundo Camilo Penna, o Brasil tem
uma cota estabelecida, no acordo de
exportação da Organização Inte macio-
nal do Café, de 14 milhões e 500 mil a 15
milhões de sacas, e por isso pretendeexportar, além desse volume, mai« 2
milhões de sacas para países fora do
acordo e consumir, internamente, 7 mi-
lhóes e 500 mil sacas, enquanto o restan-
te terá de ser estocado.

PERDÃO A 300 MIL
Pelos cálculos do diretor do

Banco Central, entre 280 e 300
mil pequenos agricultores se-
ráo perdoados das dividas re-
ferentes a custeio e das presta-
çóes de investimento agrope-
cuário vencidas ou a vencer
este ano. Ele não tem estimatl-
va do número de médios e
grandes produtores.A classificação do porte do
produtor será feita em função
da produção bruta anual, a
partir do momento em que foi
feito o crédito.

Esta ê a segunda vez que

ocorre perdão das dividas de
produtores, segundo o diretor.
A primeira foi em 1947. Kleber
de Castro admite que pode ter
havido uma Intenção político-eleitoral do Governo ao conce-
der o perdão do empréstimo, já
que no próximo ano o paisestará em período de eleições.
Porém, acrescentou, a preocu-
pação maior é a social. Já quemuitos desses pequenos agri-
cultores náo teriam condições
de continuar a desenvolver
suas culturas, ainda mais de-
sestimulados por três secas se-
guidas, como ocorreu nos últi-
mos anos.

Bispo cobra verbas

que Sudene liberou
Brasília — O Bispo de Jua-

zeiro (BA), D José Rodrigues
de Souza, em depoimento na
comissão do Vale do São Fran-
cisco na Câmara dos Deputa-
dos, denunciou que os Cr$ 500
milhões destinados aos flage-
lados rins cheias do ano passa-do, apesar de Já liberados pelaSudene, ainda não foram en-
tregues ã população pela Se-
cretaría de Trabalho da Bahia.

Criticou a barragem de So-
bradinho por ter desalojado 72
mil pessoas nos municípios de
Casa Nova, Santa Sé, Reman-
so e Pilão Arcado, que ficaram
sob as águas, e responsabill-
zou a Cheaf—Centrais Hldroe-
létricas do Vale do Sào Fran-
cisco — pelo agravamento do
problema das migrações inter-
nas e pela inadaptação de la-
vradores transferidos paraagro vilas.

A Chesf contribuiu paraagravar o problema das migra-
ções Internas porque, segundo
o Bispo, "famílias desalojadas
da área de Sobradlnho foram
inchar as periferias de Juazei-
ro. Petrollna, Brasília e princi-
palmente São Paulo formando
núcleos de extrema pobrezana Vila Jaguaré (Morro Conti-
nental), em Santo André e em
São Miguel Paulista."

Enquanto aumenta a migra-
ção interna, os lavradores as-
sentados em agro vilas — a
principal delas é em Lapa —
estão em situação ruim porquenão se adaptaram como colo-
nos; houve falta de liberdade
para plantar e comercializar os
produtos; os lotes ficavam dis-
tantes de áreas Irrigadas e
ocorre um problema básico, de
acordo com D José: "insegu-
rança quanto ao futuro".

Médicos residentes pedem
a Ludwig que não permita
êxito do 

"projeto 
secreto"

Brasília — Um grupo de médicos residentes,
tendo à frente o secretário-executivo da Associação
Nacional dos Médicos Residentes, Denis Brandão,
esteve ontem com o Ministro da Educação Rubem
Ludwig, para ouvir sua opinião sobre as reivindica-
çóes da classe e solicitar-lhe colaboração, no sentido
de não deixar ir avante a nova redação do anteprojeto
de lei da residência médica, que eles apelidaram de"projeto secreto".

A emenda, ou "projeto secreto", elaborada por
uma comissão interministerial (MEC, Saúde e Pre vi-
dência e Assistência Social) elimina o vínculo empre-
gatício, moradia e estipula uma bolsa de estudos no
valor de três salários mínimos, e não seis, como prevê
o Artigo 5 do anteprojeto de lei.
IMPORTÂNCIA

Segundo informou o porta-voz do MEC, Antônio Praxe-
des, o Ministro da Educação só
recebeu o grupo de residentes,
atendendo ao pedido do Minis-
tro da Previdência Social, Jair
Soares, "multo embora o MEC
não esteja ligado diretamente
aos problemas do setor",
afirmou.

Para o grupo, entretanto, a
posição do MEC é multo im-
portante pois, como eles di-
zem, "esta é a área mais afeita
ao problema dos residentes."
O Ministro Rubem Ludwig re-

cebeu-os "com multa cordial!-
dade", embora tenha discorda-
do de grande parte de suas
reivindicações, tais como: boi-
sa de seis salários mínimos,
para o equivalente de 60 horas
semanais, carteira assinada e
moradia.

Concordou, no entanto, com
a regulamentação didática e o
título de especialista, e ainda
com alimentação. Cabe agora
aos residentes esperar até se-
gunda-feira a resposta oficial
do Oovemo ás reivindicações,
que serão respondidas pelosSenadores Nilo Coelho, Murilo
Badaró e José Lins, da lideran-
ça do PDS.

Policiais baianos invadem

Casa dos Estudantes no

Pelourinho e um é ferido
Salvador — A invasão da Casa dos Estudantes de

Vitória da Conquista, no Largo do Pelourinho —
centro da Capital — às duas horas da Madrugada de
ontem, por soldados da Polícia Militar e agentes da
Policia Civil do Estado da Bahia, deixou um ferido; o
estudante de Arquitetura da Universidade Federal,
Jener Chagas. O ferimento à bala, na perna do
estudante, foi superficial.

Os 59 estudantes que moravam na Casa foram
detidos e mais tarde liberados pela Delegacia de
Jogos e Costumes. Dois deles, Pedro Souza Canguçu
e Erivaldo Raimundo Alves, foram presos e interroga-
dos na lâ Delegacia da Capital. Soltos sô às 10h30m,
Erivaldo tinha hematomas por todo o corpo e sinaig
de queimaduras nas costas.

SUSPEITA
Tudo começou pouco depois

da meia-noite quando Waldir
Passos, 56 anos, vizinho dos
estudantes, suspeitou que Eri-
valdo tentava arrombar a por-ta de seu Volks amarelo. Em-
bora o estudante tenha argu-
mentado que estava apenas
encostado no carro, a mulher
de Waldir decidiu chamar a
policia pelo telefone. Minutos
depois chegavam duas viatu-
ras da Polícia Militar, mas Eri-
valdo já estava dentro de casa.

Os PMs tentaram conversar
com o estudante, mas em seu
lugar apareceu uma comissão
de colegas. Pediram então re-
forço à Policia Civil, que che-
gou com sete viaturas e 20
agentes. Segundo os estudan-
tes, os policiais armados ar-
tombaram a porta e distribuí-
ram socos e palavrões Em no-
ta à população, os estudantes
denunciaram a invasão, a pri-
são, o tiro em Jenner Chagas e
as torturas infligiria» a Eri-
valdo. '

Esquivei se solidariza

com os universitários
O Prêmio Nobel da Paz,

Adolfo Perez Esquivei, mem-
bro dos secretariados de Justi-
ça e não violência da Argenti-
na e Chile, e o escritor Paulo
Schilling assinaram um docu-
mento de solidariedade aos es-
tudantes da Universidade Fe-
deral da Bahia, expulsos da
residência universitária, em
abril, por policiais militares e
civis.

O documento, assinado por

mais 44 personalidades, repu-
dia a posição do Reitor Luiz
Fernando Macedo Costa, queautorizou a invasão da Casa
dos Estudantes e "se nega ao
diálogo construtivo". Os sig-
natários condenam, ainda, "a
politica de ensino desenvolvi-
da no Brasil, que privilegia os
mais favorecidos, em detri-
mento dos oriundos da classe
trabalhadora".
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Para comprar ou construir sua casa

própria, pegue o caminho mais curto.
O caminho mais curto para você

comprar ou construir sua casa própriaé o Financiamento Imobiliário
Bradesco.

No Financiamento Imobiliário
Bradesco não tem contramão, nem
engarrafamento.

Você recebe orientação duma
equipe muito bem treinada, resolvendo
tudo com.rapidez esem burocracia.

No Financiamento Imobiliário
Bradesco não tem sinal vermelho.

Com a documentação em ordem,
o dinheiro está garantido.

Não perca o caminho de casa.
Pegue o Financiamento Imobiliário
Bradesco. /íáSSk *•sfefcKà, qaraniia

le bons
serviços%* t*

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Exército condena o materialismo em Dia da Vitória
Brasília — Os Minis-

tros do Exército e da
Aeronáutica, General
V^íter Pires e Briga-
deiro Délio Jardim de
Mattos, divulgaram
ontem ordem do dia
alusiva ao Dia da Vi-
t$r}a, que se come mo-
râ hoje, como lem-
braoça às ocorrências
de 8 de maio de 1945.
Enquanto o Ministro
da Aeronáutica refe-
riu-se genericamente
aò fato de que "nada
vale consentir, agora,
pára lamentar depois;
e de nada vale ofere-
cer, hoje, o que não se
é ,capaz de garantir
amanhã", o Ministro
dÔ' Exército criticou a
ideologia dominada
pelo materialismo
dialético.

A ordem do dia da
Marinha foi divulga-
da pelo Chefe do Esta-
do-Maior da Armada,
Almirante Roberto
Aâdèrsen Cavalcanti.
Ele admitiu que uma
tarefa desafiadora pa-
ra os marinheiros con-
siste em se manterem
instruídos e adestra-
dos, cada um na sua
área de atuação, cor-
respondendo, "sem-
pre que necessário, à
eterna confiança da
pátria...".

'*A cada um
o seu dever"

É a seguinte a nota da Ma-
ripto,
."Nesta data de 08 de maio,

em .que se comemora o 36°
aniversário da vitória dos alia-
dos." na Segunda Guerra Mun-
dia], a Marinha brasileira rea-
viva alguns fatos considerados
marcantes na sua paulatiria e
crescente participação naque-
le terrível conflito.
„JDe ipicio, lembremo-nos quetrês anos antes de o Brasil vir a

sèr afetado, diretamente, pela
guerra, pois que ela mal inicia-
ra na Europa, já à Marinha
eram exigidos os primeiros sa-
crificiós: guamecendo navios
de guerra obsoletos e carentes
dos equipamentos criados pe-Ia1 tecnoiogia existente à épo-
ca,-patrulhávamos, diuturna-
mente, nossas águas para ga-rantir a neutralidade do país,enquanto nossos velhos mer-
cantes enfrentavam nos mares
distantes os perigos da trai-
çoelra campanha submarina.

Quando o Brasil se viu força-
do a ingressar naquele confli-
to, a 22 de agosto de 1942, em
decorrência da evolução dos
acontecimentos, e do torpe-
dfiamento de vários de nossos
navios de comércio, a situação
de nosso poder marítimo pou-co se modificara. Carecíamos,
portanto, do conhecimento e
d<y adestramento indlspensá-
vêfr ^õ tipo de guerra com a
qual passaríamos a nos envol-
ver, fruto dos atentados á nos-
sa soberania e em nome da
solidariedade ocidental amea-

Estas circunstâncias, no en-
tanto, não diminuíram o valor
e p,patrioüsmo de nossos ma-
rinheiros que, para orgulho da
pátria, e nossa própria honra,
souberam responder aos difl-
ceis desafios enfrentados.

Superamos as dificuldades,
com esforço e determinação e,
& proporção que novos navios
eram ^incorporados às nossas
força?, navais, fomos rapida-
mente vencendo etapas até
que,' após co-participarmos,
com a"quarta esquadra ameri-
cana, do controle rias Hnhn« de
comunicação marítimas no
Atlântico Sul, passamo3 a ter
tal tarefa sob a nossa exclusi-
va responsabilidade, até o pa-ralelo de Trinidad.

Decorridos hoje 36 anos des-
de que a humanidade se viu
livre daquele flagelo, verifica-
mos que a guerra não foi aboli-
da da história do relaciona-
mento*entre as naçóes; ao con-
trário, a guerra e a diplomacia
permanecem sendo modalida-
des complementares do conti-
nuo e complexo diálogo entre
elas. Assim sendo, a razão re-
comenda que, embora pense-mos na paz, a despeito do Ira-
gor dos combates, não deve-
mos' nos esquecer da guerra
quando as armas silenciam.

A Marinha, consciente desta
verdade insofismável, e ciente
de suas responsabilidades pa-
ra com a nação que a cada dia
vè aumentar sua dependência
ao uso do mar, não obstante as
restrições orçamentárias que
regçem sobre as Forças Arma-
dás — compreendidas e acei-
tas patrioticamente—tem uti-
lizado os recursos disponíveis
com parcimônla e critério de
modo a sustentar o seu desen-
volvimento Integrado e har-
mònico, embora limitado em
face das indiscutíveis exlgèn-
cias da segurança e defesa do
país.

Nesta hora de reflexão que
nos ensejam as comemorações
do Dia da Vitória, nos ê lícito
portanto, admitir que uma ta-
refá igualmente desafiadora
para nós marinheiros consiste
em trmntermo-nos instruídos e
adestrados, cada um de nós
em sua área de atuação, para
que esta Marinha que a nação
nos confia possa estar sempre
em condições de cumprir a
missão que constitucional-
mente lhe ê conferida.

Inspirados no supremo sa-
crifício de 1430 companheiros
da Marinha de Guerra e Mer-
cante, que ofereceram suas vi-
das.,pelo Brasil, em defesa de
Um inundo melhor, onde pon-
tificaim os princípios de liber-
dade. implícita a responsabili-
dâdç,' "e democracia, havere-
mos de corresponder, sempre
que necessário, à eterna con-
fiança da pátria expressa no
lema: "O Brasil espera que ca-
da unvcumpra o seu dever".

0 engodo do materialismo dialético"

É a seguinte a nota do Exército:
"Há 36 anos passados, na data de hoje,

os canhões emudeceram nos campos de
batalha de um devastado velho mundo,
após mais de um lustro de Ininterrupto
troar, marcando, com seu expressivo süèn-
cio, o término do mais extenso e sangrento
conflito em que já se debatera a humani-
dade.

Era o epílogo do terrível drama a que a
prepotência de alguns e a tibieza de mui-
tos conduziram um grande número de
nações, envolvendo-as numa sucessão fu-
nesta de luta, destruição e morte, e confir-
mando, de forma eloqüente, ser a guerra a
pior tragédia que se pode abater sobre o
gênero humano.

A amarga experiência da Primeira
Grande Guerra, sem apresentar solução
para os graves problemas que a motiva-
ram, não foi absorvida pela potências de
então, que, persistindo nos mesmos la-
mentáveis equívocos, lançaram o mundo,
após o curto interregno de 20 anos, em
mais uma conflagração e, dessa vez, de
espantosas proporções.

Por outro lado, a rigidez de um tratado
de paz inviável só agravou o quadro, já por
si complexo dos pós-guerra, enredado em
dificuldades, econômicas, insatisfação so-
ciai e instabilidade política, criando condi-
ções favoráveis ao desenvolvimento de
ideologias extremistas, fanaticamente
propagadas por lideres carismáticos, que
buscaram no confronto de forças a sua
hegemonia.

O rastilho da flama que irrompeu das
cinzas ainda ardentes do conflito anterior
logo se expandiu pelos confins da Terra,
semeando por toda parte a angústia, a
desolação e a dor.

Nossa pátria, a despeito de suas tradi-
ções pacifistas e do rígido respeito dlspen-
sado às normas do Direito Internacional,
não ficou imune.às chamas do imenso
incêndio que abrasava o mundo.

Cedo sentimos a força brutal da prepo-
tència se abater sobre nossa frágil neutra-
lidade, fazendo perecer vidas preciosas,
em nossas próprias águas territoriais —
vitimas indefesas da agressão covarde de
submarinos do Eixo.

A reação do povo brasileiro, já ferido em
seus valores éticos e culturais pelos méto-
dos repugnantes de atuação do nazi Ia seis-
mo, foi imediata: uníssono se levantou em
defesa da honra e da soberania do pais.

Os arsenais da democracia se viram
reforçados com o valor de nossa expressi-
va contribuição em matérias-primas vitais
ao esforço de guerra.

Mas nossa adesão à causa do mundo
livre manifestou-se, de modo efetivo, com
a participação de contingentes militares
nas operações bélicas em curso.

Para a Europa seguiu a Força Expedi-
cionária Brasileira, que, atuando na frente
italiana, desagravou a honra nacional,
com as magníficas vitórias de Camaiore,
Monte Prano, Monte Castello, Montese,
Collecchio-Fornovo, entre outras.

O Io Grupo de Caça marcou, com rasgos
de indõmita coragem, sua passagem pelos
céus da Itália.

A Marinha de Guerra enfrentou nos
mares um inimigo presto e traiçoeiro, asse-
gurando, mediante a escolta de comboios
e um patrulhamento Intenso e agressivo, a
livre navegação em suas águas.

Naqueles incertos dias, marinheiros,
soldados e aviadores mantiveram-se em
Incessante vigília, guardando, também, o
solo pátrio.

E, uma vez mais, nossas Forças Arma-
das se portaram à altura de seu glorioso
passado.

Camaradas

A ansiosa expectativa do alvorecer de
uma era de paz e concórdia para a humani-
dade, que o silenciar dos canhões em todos
despertara, logo se desfez.

As forças da democracia, que, com for-
midável empenho, souberam conquistar
os difíceis louros da vitória, não demons-
traram a mesma capacidade na sutil tarefa
de ganhar a paz.

Uma outra ideologia emergiu, com sua
verdadeira face totalitária, das ruínas in-
candescentes da grande refrega, revelando
uma ávida ambição lmperialista, alimen-
tada por antigos sonhos de dominação
mundial.

Com seus métodos implacáveis, frios e
calculistas, sorrateiramente vem alongan-
do seus tentáculos por todos os continen-
tes, gerando um novo e grave antagonismo
nas relações internacionais — responsável
por um sem-número de conflitos localiza-
dos — que por pouco não tem levado o
mundo ao limiar de outra conflagração.

Conhecemos o engodo do materialismo
dialético dessa ideologia bem como a dura
realidade de seu sistema político, econô-
mico e social, do qual os povos subjugados
tentam desesperadamente se libertar, pa-
ra repudiá-la como solução para os com-
plçxos problemas que afligem nossa sofri-
da civilização.

Ao evocarmos reverentes, no dia de
hoje, a memória de milhões de seres huma-
nos imolados na luta contra a tirania nazi-
fascista, esperamos que a lembrança desse
pungente sacrifício sirva de alerta à huma-
nidade para os graves riscos das doutrinas
malsás, que, encobertas por falsos atra ti-
vos, tentam escravizar o homem, impedin-
do-o de realizar sua grande destinaçáo de
construtor da paz, da harmonia e da pros-
peridade, em um mundo verdadeiramente
livre."

"A 
paz que as palavras não fizeram"

É a seguinte a nota da Aeronáutica:"O mal dos homens bons é que eles, mui-
tas vezes, não se apercebem de que a bondade
e a justiça precisam caminhar juntas. Parece
que o fUndo desse mal está em se perder de
vista o principio da verdade, em se passar por
cima do senso crítico, e, afinal, em se procla-
mar o regime da condescendência e da tole-
rància para com todos os vícios e enganos
numa situação cômoda de amigo de tudo e de
todos, mas sem a afirmação de uma personali-
dade consciente do valor real das coisas.

Graves seriam as conseqüências se essa
bondade vencesse. Todos os empreendimen-
tos que exigiram coragem, oposição, tenacl-
dade, não poderiam ter sido levados a efeito
para não desagradar e para não criar abone-
clmentos.

Outro, porém, é o conceito da verdadeira
bondade. Há limites impostos pela dignidade
humana, pela honra dos indivíduos e das
nações, pelos imperativos da própria cons-
ciência, em que não é pos&ive' conservar-se a
criatura impassível diante do erro, a pretexto
de uma falsa bondade que tudo encobre e
tudo justificaMuitas vezes a repreensão, a critica since-
ra, a oposição honesta e leal, o combate
declarado e intransigente, a reprovação pú-

blica ou particular é que revelam a verdadeira
nobreza e a verdadeira bondade.

Companheiros
Em 8 de maio de 1945 o mundo conquistou,

pelas armas, a paz que as palavras não soube-
ram construir.

Mas, como a memória dos homens é fraca,
esta paz foi se diluindo, ao longo do tempo,
nas mesas de conferências, nos discursos dos
estadistas, na complacência dos vencedores,
na lmprevidência aos liberais.

O que hoje assistimos, em termos de inse-
gurança mundial, nada mais é que o reflexo
inevitável de uma paz que não soubemos
sustentar, de uma irresponsável e imatura
benevolência nas negociações do após-
guerra.

A ansiedade de nos sentirmos bons diante
da História foi mais Importante que a necessi-
dade de sermos justos.

O anseio apressado em devolver ao mundo
a liberdade é, hoje, responsável pela dúvida,
ainda maior, que nutrimos em relação aos
destinos da humanidade.

Que a bondade e a justiça coexistam em
todos os nossos atos, porque de nada vale
consetir, agora, para lamentar depois; de na-
da vale oferecer, hoje, o que não se é capaz de
garantir amanhã."

UM PROFESSOR DE

SURDOS-MUDOS.

AlexanderGraham Bell,
físico escocês naturalizado

americano, não só foi o
inventor do telefone, como
também um homem que
dedicou grande parte de
sua vida à educação de

surdos-mudos, tendo sido,
inclusive, o fundador da

Associação Americana de
Ensino de Surdos-Mudos.

Além disso, Alexander
Graham Bell deixou

vários escritos sobre o
problema da educação

destes deficientes que não
podem falar ou ouvir, mas
sabem se fazer entender.
Portanto, só mesmo quem

entendia e percebia o
quanto é importante a
comunicação entre os

homens é quem poderia
ter inventado, em 1876,

um aparelhinho tão genial
como este aí do lado.
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Literatura de Cartel
Decidiram as empresas montadoras da

indústria automobilística aumentar, de co-
muni acordo, os preços dos veículos e ainda
fazê-los retroagir ao último dia 2. Tanto
bastou para que o Governo se sentisse indig-
nado e lhe caísse dos olhos a venda que
ocultava o óbvio. O Ministério do Planeja-
mento estuda, com o sentido de urgência, a
situação para ver se se caracteriza a atuação
de cartel, e, "se for o caso", o Governo
levará esse comportamento à apreciação do
CADE.

O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica é um desses inúmeros organismos
enferrujados que ornamentam o Estado bra-
sileiro. É a função que faz o órgão, e o CADE
é uma dessas peças decorativas que só se
ativam casuisticamente, de longe em longe.
Mas não está enferrujado por falta dó que
fazer, porque os cartéis são a alma da
industrialização brasileira. É porque nasceu
para não existir, desde o Governo João
Goulart.

Cartel é nada mais, nada menos do que
um acordo comercial entre empresas produ-
toras que repartem o mercado entre si e
determinam os preços dos produtos, elimi-
nando na prática 'a livre concorrência. Sem
dúvida a indústria automobilística pratica a
cartelização, mas não é de agora. Sob a
chancela dos preços tabelados pelo próprio
Governo já era um cartel, e foi assim que sè
implantou e cresceu tendo como grande
beneficiário o Governo, contemplado com
mais de 50% do valor comercial dos automó-
veis em impostos arrecadados.

Parece que a súbita indignação gover-
namental é um reencontro com o sentido
primeiro da própria palavra cartel, que
significa — antes de seu conceito em econo-
mia — afronta, provocação, desafio. Abolido
o controle oficial dos preços dos automóveis,
o Governo teve a revelação do cartel e
resolveu ativar o CADE. Mas se olhar melhor
a economia brasileira vai ter que desmontar
toda a cartelização que a indústria brasileira
pratica, sem se dar conta ou sem que o
Governo se lembre de que é uma prática
contrária à economia de mercado.

A Petrobrás, por um privilégio concedi-
do ao Estado, amplia seu monopólio com a
cartelização de suas subsidiárias tentacula-
res até na distribuição de combustíveis. E a
Eletrobrás é, por acaso, diferente? Exerce
sobre o mercado a política de preços que lhe
convém ao custeio e à sua expansão, sem
levar mais nada em conta. A produção de
aço, por acaso, é competitiva? Também não:
os preços são comandados por um acordo de
interesses que não precisam competir porque
dominam o mercado. A indústria química, a
indústria de fertilizantes, a indústria de
cimento, todas se regem pelo padrão carteli-
zado.

A própria indústria automobilística,
que é montadora, tem como retaguarda um
cartel de indústrias de autopeças que repar-
tem o mercado e determinam os preços. Até o
nascente álcool combustível, que começa
livre de ser produzido, precisa de equipa-

mentos que estão basicamente em poder de
dois fabricantes. Não é um cartel?

Por que não reconhecer de uma vez a
gênese da cartelização industrial brasileira
no paternalismo que a patrocinou histórica-
mente? A estatização do crédito tendeu natu-
ralmente para a formação de cartéis. A
atividade empresarial do Estado amparou-se
em empresas superprotegidas. Mas não é
assim que se fortalece a livre empresa e sim
com a vitalidade que a competição de merca-
do apura. E é assim que se explica por que a
estatização da economia brasileira não en-
controu barreiras que a detivessem numa
linha secundária. A livre empresa brasileira,
na fase de industrialização, libertou-se, com
apoio oficial, da ética de mercado para
praticar livremente uma política de carteli-
zação.

Vai ser no mínimo engraçado ver o
CADE, que é uma ficção, fazer literatura
econômica com a indústria automobilística.
Se for para valer, pode aprontar logo uma
pauta graúda. Aí estão a Petrobrás, a Nucle-
brás, a Eletrobrás, a Caeb — toda a grande
constelação estatal e outra, menor, privada.
Mas tudo isto é ficção de conteúdo evasivo.

A verdadeira discussão sobre a indús-
tria automobilística brasileira tem de cen-
trar-se sobre a eficiência que lhe faltou, em
grau variável de empresa para empresa,
para enfrentar uma conjuntura criada pelo
problema dos combustíveis e pela queda do
poder de compra visível no mercado brasilei-
ro. E esta a discussão econômica. A do cartel
é literatura alienante, porque a industriali-
zação brasileira foi erguida sobre uma carte-
lização tácita, em que os empresários se
beneficiaram de um lado e o Estado de outro,
maior e cada vez mais desafiador.

A solução universal para o problema
que se abateu sobre nossa indústria automo-
bilística não pode escapar à modernização
que varre a economia de mercado por toda
parte onde ela existe. E já se sabe que, para
isso, muita água terá de passar por baixo das
pontes que lhes reservou uma vantagem de
mercado. Novos equipamentos, novos crité-
rios, reorientação de rumos implicam gran-
des investimentos. Mas grandes investimen-
tos têm como pré-requisito uma estabilidade
normativa que o Brasil desconhece há anos.
Com incerteza ninguém se dispõe a aplicar
grandes recursos a longos prazos. E sem
reequipamento nossa indústria automobilís-
tica será obsoleta e não terá sequer como
abrir uma janela para o mercado externo,
onde a competição é crescente.

Mais do que um bendito sentimento de
economia de mercado, a mais nova pre-
ocupação governamental com a identificação
do cartel apenas exala, nas frases que con-
gestionam o parque automobilístico, o velho
bafo da xenofobia. Como se sabe, a exacer-
bação nacionalista é o refúgio predileto da
incompetência econômica. E sempre mais
fácil cobrar de outros a culpa de nossos
erros. A indústria automobilística, além de
cartelizada, é principalmente estrangeira.

Sinal de Lucidez
Corolário natural da solidariedade hi-

potecada ao Presidente da República, a
suspensão da campanha obstrucionista no
Congresso consolida a impressão de que os
Partidos, por seus líderes, tomaram cons-
ciência de seu papel na crise desencadeada
pelo ato de terror do Riocentro. Que papel é
este? Alguns setores do Congresso, principal-
mente da Câmara onde em toda parte sempre
é mais vivo o choque das opiniões, tendiam a
desconhecer a importância desse papel, que
vem a ser o de sustentação do projeto
democrático no que lhe constitui a subs-
tância.

Em plena normalidade do regime demo-
crático, seria natural que se pusesse no nível
em que se tentava colocar — o debate de
certos aspectos secundários do programa
político do Governo. Estruturado o regime
da lei, cada um projeto que se destine a
complementá-lo, ou que dele constitua ema-
nação rotineira, pode e deve ser discutido
com a vivacidade e até com a obstinação
revelada por certas bancadas parlamenta-
res. Mas se o que se discute é a democracia
em si mesma; se o que está em causa é ainda
infelizmente sua viabilidade como sistema de
Governo e forma de convivência nacional;
então se torna indispensável que os Partidos
e os homens de maior responsabilidade se
concentrem no principal.

A obstrução aos trabalhos parlamenta-
res significava justamente estarem os depu-
tados e senadores alheados numa visão frag-
mentária ou setorial do grande projeto, na
medida em que tentavam forçar o Governo a
definir as linhas mestras dos projetos peque-
nos. Não se negue importância aos projetos

T ópicos-

menores, sobretudo se eles dizem respeito,'
como se sabe, às regras condicionantes de
eleições previstas para daqui a pouco mais de
um ano. Erguê-los à condição de tarefa
principal, como se tudo o mais estivesse feito,
é esforço de pura alienação da realidade; de
uma realidade que o acaso veio revelar em
toda sua carga de dubiedade e incerteza, sob
a luz de uma explosão de impaciência até
pouco dissimulada.

A idéia central, de que nasceu a decisão
de suspender a campanha obstrucionista da
Câmara, contém o essencial do que precisa-
ria ser dito: essa Casa do Congresso (o que
vale para a outra) devia voltar o mais breve
possível, segundo sugeriu o seu Presidente, a"legislar normalmente" — votando os proje-
tos incluídos em pauta pela rotina regimen-
tal. É possível que em um ou em outro caso se
volte a fazer obstrução. Mas em termos
normais. Como exceção na fluidez da ativi-
dade legislativa, jamais como sistema capaz
de representar a sua negação.

Adotada também pelo Senado, como se
espera, terão os Partidos e seus representan-
tes oferecido a única contribuição a seu
alcance para que, na prática, o Presidente
Figueiredo recupere a liberdade de movi-
mentos com que impulsionava o seu plano de
redemocratização do país. Essa contribuição
estará consubstanciada no simples funciona-
mento normal das instituições políticas. Este
será um bom sinal. Um claro sinal de lucidez
em meio a tantos outros denunciadores da
opacidade adquirida nos últimos dias pela
atmosfera que envolve a sociedade brasi-
leira.

Bons Tempos
Com o desaparecimento de Hamil-

ton Nogueira, perde o pais um repre-
esntante Ilustre dos bons tempos em
que as pessoas não sentiam a necessi-
dade obsessiva da compartimentaçâo.
Além de professor, Hamilton Nogueira
foi competente como médico, como
ensaísta e como político. Pouco ou
nada teria do político profissional; mas
era útil à vida política, pelo próprio
fato de que, fazendo política, traduzia'
o respeito que sentia por essa a ti vida-
de. A política entregue apenas aos pro-
fissionais toma-se presa fácil do ca-
suísmo; mas para que os não proflssio-

nais se interessem pela política, é pre-
ciso que esta saiba conservar a dosa-
gem mínima de autoconsideraç&o. A
presença de um Hamilton Nogueira na
política era um bom termômetro Indi-
cando que nem tudo estava perdido.

Recaída
Incapaz de silenciar sobre a partida

para o exterior do maestro Maxim
Shostakovitch, filho do ilustre compo-
sitor russo, a imprensa oficial soviética
tece comentários que náo chegam a
surpreender, pelo que se conhece dos
seus hábitos: o maestro é descrito co-
mo um mau músico, indigno do nome

¦ Por enquanto, estamos esperando as investigações saírem da fase deixa que eu chuto

Cartas-

artístico que carrega consigo. A Irrita-
çáo do Pravda é táo malcontrolada
que invalida, por si só, a critica; üca-se
sabendo, entretanto, que o Estado ao-
viético ainda náo desistiu de atuar
como juiz também em questões estéti-
cas. Esse vicio custou enormes sofri-
mentos a compositores como Proko-
flev e como o próprio Shostakovitch; e
explica, certamente, a virtual paralisa-
çáo da atividade cultural na URSS. O
classicismo do balé Bolshol náo é a
exceção que confirma a regra, e sim a
melhor demonstração de que a arte
russa está parada no tempo, ã espera
de um degelo que ninguém sabe quan-
do virá.

Escolas comunitárias
A propósito do tópico Intitulado Sub-

terfúgio, publicado no JORNAL DO
BRASIL de 27/4/81, venho prestar os
seguintes esclarecimentos:

1. As chamadas escolas comunitárias
existentes no Município do Rio de Janel-
ro náo são uma iniciativa da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social,
ao contrário do que está dito no referido
tópico. Tais escolas inclusive a da Rocl-
nha, citada por esse jornal, sáo criadas
pelos próprios moradores da comunida-
de para suprir a inexistência ou a Insufl-
ciência de escolas da rede oficial de
ensino. Funcionam geralmente em espa-
ço da comunidade, cedido pelo proprie-
tário ou por Instituição.

2. As escolas comunitárias desenvol-
vem suas atividades fora do sistema
oficial de ensino e envolvem vários se to-
res da comunidade, promovendo cursos
de interesse extracurricular, auxilio em
campanhas educativas, espetáculos tea-
trais, festas e outros eventos.

3. Os professores são pessoas da pró-
pria comunidade que recebem assistèn-
cia técnica e financeira do UNICEF, a
fim de que possam desempenhar melhor
seu trabalho. Essas pessoas náo estão
ocupando vagas de professores da rede
oficial de ensino, uma vez que as escolas
comunitárias não pertencem a essa rede
e nem pretendem substitui-la, mas tão-
só exercem suas atividades que se refe-
rem a creche, iniciação profissional, ma-
nlfestaçóes artísticas etc.

5. Cabe, somente á Secretaria Municl-
pai de Desenvolvimento Social a interli-
gação entre a comunidade e os órgãos de
apoio, envolvidos no processo. Vicente
Barretto, Secretário Municipal de De-
senvolvimento Social — Rio de Janeiro.

O professor demitido
Sobre a carta Ideologia e ensino, pu-

blicada neste jornal em 13/4/81, subscrita
pelo nosso ex-professor, Sr Paulo An to-
nlo Pinto Kelly, cumpre restabelecer a
verdade nos seguintes pontos:

1. Afastado de suas aulas em licença-
saúde desde 15/3/80, recebeu o Sr Kelly,
do Bennett, o seu salário Integralmente,
até 20/4/80. Internado a partir do dia
21/4/80 ás expensas do INP8, passou a
ser remunerado por aquela autarquia.

2. Após apresentar-se ao Instituto
Metodista Bennett em 1° de dezembro
de 1980, depois de oito meses e 16 dias de
ausência, em llcença-saúde, foi o Sr Kel-
ly notificado por escrito em 15 de deaem-
bro de 1980, através de aviso prévio dado
na forma da lei, que teria oe seus serviços
dispensados a partir de 28 de fevereiro
de 1981. Desta forma, teve ele dois meses
e 15 dias para reformular as suas a ti vida-
des ou locallzar-ae em outra instituição.
O Sr Kelly conhece multo bem os mo ti-
vos pelos quais teve os seus serviços
dispensados e que sáo anteriores ao seu
afastamento em llcença-saúde, e que,
por razões de natureza ética, deixamos
de mencioná-los.

3. Após o vencimento do aviso prévio,
em 28/2/81, providenciou a instituição no
sentido de efetivar a rescisão contratual,
o que ocorreu precisamente na data da
publicação da carta do Sr Kelly. Km
momento algum foram-lhe negados os
direitos ou foi-lhe sonegada qualquer
Informação.

4. Ao mencionar que "a Igreja Meto-
dista tem relteradamente pregado seuar
propósitos humanitários e de defesa doi
homem e libertação d»suas forças optes-
sores..." e "fazer ciência à Igreja, ao seut
Bispo Paulo Ayres Mattos, cuja desas-
sombrada atuação em defesa dos opri-
midos o tem elevado, etc." procura anali-
sar, utilizando-se de um mesmo critério,
situações completamente diferentes. Talt
procedimento somente pode ser entendi-
do como um ato de ingenuidade ou de>
má fé. A ação global da Igreja se assentai
sobre pressupostos de ordem bíblico-
teológicos que a levam a estabeleceu
"ma atitude de tensão ou paradoxo com
todas as situações e em qualquer siste-)
ma que atentem contra a dignidade hu-
mana. A política de pessoal de qualquer
empresa ou instituição, dentro de uma*
economia de mercado — inclusive as
instituições metodistas—não obedece ai
critérios que possam classificar-se comot
humanos ou humanizantes pela lógicat
interna de sua ideologia.

Face a esta contradição, o IMB pro-
cura estabelecer um equilíbrio possível
entre sua sobrevivência, a qualidade do
processo dldático-pedagógico e sua poli-
tica de pessoal.

Lamentamos que o Sr Kelly tenha
vindo a público criticar seu colega, Dr
Paulo Ladeira, advogado e professor de
reconhecida competência, a direção do
IMB e, ainda, procurar estabelecer uma
tensão, inexistente, entre o IMB e o
Bispo Paulo Ayres Mattos, dando mos-
trás visíveis de seu caráter, o que apenas
confirma a nossa decisão de desligá-lo
do quadro de professores do IMB. Acir
Goulart, diretor-geral do Instituto Me-
todista Bennett — Rio de Janeiro.

Vítima da Telerj
Parabenizo o Sr Paulo C. Amaral pela

corajosa e esclarecida carta publicada
no dia 22/4. Realmente a Telerj faz e
desfaz como bem lhe apetece, e ratifican-
do aquele missivista é esperar sempre
pelo pior.Em outubro de 1980 adquirimos um
segundo telefone (245-3321) e como vi-
mos há tempo desconfiando das medi-
çóes dos impulsos, decidimos, até como
medida de controle doméstico, bloquear
o telefone já existente (245-4970) que
passou a apenas receber chamadas. A
surpresa velo logo com a conta do mès,
mostrando 1070 impulsos, multo mais do
,que a média de então, já exagerada. A
conta seguinte veio com 636 impulsos e
ai, reclamamos, tendo a assistente da
Unidade Comercial de Botafogo pro me-
tido mandar verificar, autorizando um
crédito condicional em conta, que, de-
pois de novas reclamações foi afinal in-
cluído na conta de fevereiro-61.

Sem qualquer explicação (quem so-
mos nós...) o crédito feito foi de Cr$
203,09, 12% do valor da conta de ou-
tubro-80.

A verificação do contador prosseguiu,
e agora, na conta de abril, também sem
qualquer explicação (quem somos
nós...), nos refaturaram sob o código SM
(?), Cri 156,22. A Assistente da tal UC
(nunca é a mesma que nos atende) nos
disse que o crédito foi extomado porquenáo encontraram defeito no contador.
Como confiar e aceitar pacificamente
essa medição/imposição, sabendo-se que
ela é falha? Quem é que já não sentiu
isso? Em meados de 1978 um outro tele-
fone (245-4162) de minha responsablllda-
de, esteve fora do ar, por defeito técnico
na rede, durante meses, e no entanto
suas contas apresentadas regularmente
mostraram — pasmem — ligações inte-
rurbanas e impulsos excedentes. Lem-
bramo-nos que na ocasião, convencer a
Telerj a reconhecer seus erros, consti-
tuiu-se uma autêntica novela.

É pena que dependamos tanto do uso
do telefone. Senão, como protesto, pode-
riamos deixar de usá-lo e creio que só
assim conseguiríamos o respeito que em
qualquer outra parte do mundo os usuá-
rios desse serviço certamente têm. E.
como se tudo isso náo fosse bastante,
vem al*agora a multimedição. C. M. Raiz
— Rio de Janeiro.

Transtorno na Ilha

O avião Concorde tem o seu horário
de «niria todas as quartas e domingos,
entre 19h30m e 20h. Acontece que nestes
últimos dias, por duas ocasiões, esse
avião levantou vôo bem de madrugada,
um dia à lh e outro dia ás 2h30m.

Somente quem conhece o Concorde
pode avaliar o transtorno que nós mora-
dores do Moneró, na Ilha do Governa-
dor, estamos passando com essas mu-
danças de horário. Sáo crianças açor-
dando assustadas, adultos perdendo o
sono, emfim deixando todos moradores
daquela área bastante irritados.

Gostaria que pessoas responsáveis,
respondessem ás seguintes perguntas: 1
—Qual o motivo desses atrasos de horá-
rio; e por que a população não recebe as
explicações que necessita? 2—Por que o
'Concorde, em vez de alçar vôo por sobre

as casas ( residências) nào o faz por sobre
o mar (via Galeão)? 3 — O que pode fazer
a FEEMA referente à poluição sonora do
aparelho? Antoninho C. Ribeiro — Rio
de Janeiro.

Malefícios do fumo
No JORNAL DO BRASIL, edição de •

domingo, dia 5/4/81. saiu estampado em •
1/4 da primeira página uni anúncio que .
representa a nova investida (ia Soura ,
Cruz ante as recém-nascidas campanhas
de combate ao fumo.

E sempre assim: a invenção do filtro,
o baixo teor, e agora o nltrabaixo teor,
brevemente, quem sabe, o supeníltra '
baixo teor. Náo Importa o nome que ¦
Inventarem; o objetivo é o mesmo: es- ¦
conder do público os maleficios do fumo. .

Na mesma ediçéo outro anúncio nos .
deixa perplexos: Uma drogaria faz liqui- ,dação de remédios! Certo estava De ;Gaulle: "Este náo é um país sério". Laed .
Alvares Silva - Goiftnla(GO).

Ganância e esbulho
A ganância tributaüva exercida pe- :

los governos federal e estadual — verda- :
deiros discípulos dos senhores feudais
da Idade Média — e o esbulho praticado :
pela rede bancária contra as pequenas •
empresas e demais segmentos da sccie- .
dade carente, não tardarão a nos pre- ,
miar com a falência.

A especulação desenfreada aproxl-
ma-se do inconcebível, sem que os parti- '
dários do governo nas Casas do Congres- '
so, onde sáo maioria, tomem a iniciativa
para que seja contido esse processo-avassalador que nos conduz â galope no
caminho do caos econômico e social;
Benedito da Silva Gomes — S&o Fidélis
(RJ).

Reconhecimento
Virando à noite para Teresópolis,

meu carro sofreu uma pane nas proximl-dades do Posto da Polícia Rodoviária
que fica na entrada para Magé.

Apesar da dificuldade do problemaapresentado, pude, no entanto, prosse-
guir viagem graças à boa-vontade, ateS-
çáo e disponibilidade dos patrulheiitosGilberto Aguilar e Moisés, que ali esta~
vam de plantão.É, portanto, um grato dever de justl-.
ça apresentar àqueles funcionários,
exemplares do Núcleo 7-2 os meus me- _lhores agradecimentos pelo atendimen-"
to que me prestaram. Maria Magalhães— Rio de Janeiro.

Palácio Tamoyo
Marcos Tamoyo, como engenheiro,',

como Secretário de Obras, como Prefei-
to, dedicou o melhor de sua vida proflsr..
sional, com toda a sua capacidade de.
conhecimento de causa e de realização
aos muitos problemas desta formosa Cl-
dade.

Um desses, que se destacou por sua
quase exclusiva iniciativa, responsablll-
dade, persistência e visão, foi o da aqui-
slçáo, para sede da chefia da Prefeitura,
da antiga Embaixada no Rio da Grã-
Bretanha.

Totalmente recuperado e adaptado,
por ele e sua equipe, às necessidades da'
Cidade, constitui hoje um autêntico pá"-"trimônlo artístico, cultural e funcional"
para os cariocas. Nada mais Justo do que"
dar o seu nome a este Palácio que ele
tanto amou e prestigiou. Cláudio Ferrei-.
ra de Moraes — Rio de Janeiro. ;,« .

Ai cortas «erão ««lecionadas para
cação no todo ou em parte entre o» que
tiverem assinatura, nome completo e legl;
vel e endereço que permita confirmação
prévia.

Correção
O JORNAL DO BRASIL errou na

edição de ontem, página 16, ao informar
que o Estado encaminha ao STM infor-
maçòes em defesa da Taxa Judiciária. O
correto é STF.
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Coisas da política

Duas mil bombas

acabam com a abertura
Elio Gaspari

M linha que separa a luz da
treva no caso da bomba™ que explodiu no Riocentro

é bastante clara efoi traçada pelo
líder do Governo no Senado, Nilo
Coelho, que prometeu rápidas e
conclusivas informações aos seus
purês, ao mesmo tempo em que
classificou como "apressadas" as
primeiras notícias divulgadas por
autoridades militares. Aos pou-
cos, porém, a linha estendida pelo
Senador começa a ser afrouxada
pelo próprio Governo e, sem dúvi-
da, se a explosão foi trágica, mais
trágica será a perda da linha de
raciocínio dada ao país por
Coelho.

Discretamente, insinua-se que
foi ele o apressado ao achar que
se apressaram as autoridades. E,
com isso, precipita-se o caso em
densa escuridão. Ora, de concre-
to, só se poderia saber se os dois
militares cumpriam tarefa orde-
nada por seus superiores, ou não.
Se no automóvel que manobrava
no Riocentro explodiu uma bom-
ba, pode-se supor que ela lá tenha
chegado de diversas maneiras. O
cavalheirismo exige que se supo-

¦ nha, em primeiro lugar, que os- dois militares tenham sido vítimas~ de uma ação criminosa. Não po-
de, porém, o cavalheirismo levar
ninguém, por mais poderoso que
seja, além da suposição.
OI) i .
—' Apressada é a qualificação'mais gentil que se pode dar à

versão do General Waldyr Muniz,
Secretário de Segurança do Rio
de Janeiro, quando ele descreveu
o sucedido, ainda na sexta-feira
passada, ao dizer que, enquanto o
capitão manobrava, o sargento
viu um artefato estranho, pegou-o
e ele explodiu. Como o General
não falara com o capitão nem com
qualquer outra pessoa que pudes-
se descrever semelhante cena com
tal grau de segurança, faltava-lhe
o amparo dos fatos para garantir
o valor de sua narrativa.

Apressado, vale lembrar, não é
insulto. Apressaram-se os vikings
ao descobrir a América na Idade
Média, quando dela a Europa ain-
da não precisava. Em suma, é
apressada toda e qualquer afir-
mação de um fato sèm que se
disponha dos elementos capazes
de provar o que se diz e, portanto,
encerrar a questão. Num só caso
semelhante conduta é compreen-
sível: na Santa Ceia, quando o
Nazareno disse aos seus apóstolos
que um deles o trairia.-Ele sabia
do que falava, mas é de se reco-
nhecer que há dois mil anos a
humanidade não convive com ou-
tra pessoa investida das quálida-
des transcendentais no traído na
Ceia.

A pressa surgida com as pri-
meiras explicações dadas ao pú-
blico é maléfica. Isso porque uma
pessoa pode não saber uma coisa,
mas sabe identificar a falta de
condições de seu semelhante para
afirmar algo sem que disponha
dos elementos para isso. Precisa-
mente por isso, as primeiras infor-
mações oficiais levaram a curiosi-
dade natural ao gênero humano a
se assustar com o curso que se
dava ao caso e, naturalmente, a
se derramar por outras vertentes,
também apressadas, mas também
lógicas.

O líder do Governo no Senado
não disse nada demais. Disse ape-
nas algo que o bom senso reco-
menda, que a lógica ampara e que
a prudência aconselha. Não feriu
ninguém com sua frase nem
ameaçou pessoas que se agrupa-
vam num auditório para ver um
show. Precisamente por isso,
quando, no tropel do problema da
bomba surge o problema da frase
do Senador, o caso do Riocentro,
já trágico, torna-se ameaçador.
Afinal, diz o Presidente João Fi-
gueiredo que nem duas mil bom-
bas farão com que ele pare o pro-
cesso de abertura. É pena, mas a
verdade é que se com duas bom-
bas assassinas a situação já se
confundiu tanto, com mais 1998,
não haverá abertura que resista.

Elio Gaipari é diretor odjunto da revista Vejo..

Machado de Assis

e Lima Barreto — 2

AO 

artigo de 1919
sobre Lima Barre-
to, que ontem pro-meti transcrever e

hoje o faço, dei então o
título de Úm discípulo de
Machado de Assis. Hoje
não o chamaria assim.
Quando muito, èmulo,
mas não discípulo. Foi
muito mais do que isso. E,
na realidade, não deveu ao
nosso grande Machado um
modelo, muito menos um
roteiro ou uma norma. No
máximo, um estímulo e
um contraste, à sua pró-
pria altura. Só transcrevo,
aliás, esse velho comentá-
rio, como depoimento de
um contemporâneo. E, no
fim da vida, é sempre bom
voltar às origens. Ao me-
nos como penitência..."Dos livros de Lima Bar-
reto se evola um grandedesencanto de viver. Ven-
cido da vida, inadaptável,
comunica à sua literatura
um acre perfume de tédio e
amargor. Sua obra é uma
galeria de caricaturas so-
ciais, magistralmente tra-
çadas. O criador de Poli-
carpo Quaresma, tipo na-
cional por essência, estili-
za o ridículo. Mais do queum ironista, um cético ou
um revoltado, Lima Barre-
to é um caricaturista. Ain-
da nos seus tipos preferi-dos. aqueles que falam porsuas palavras, não desfale-
ce a feição do autor, a
quem não escapam os de-
feitos, os tiques, as fraque-
zas dos melhores. São ho-
mens e tanto basta... Lima
Barreto é um humorista da
estirpe intelectual de Ma-
chado de Assis. Pode-se di-
zer que, depois deste, é o
nosso humorista. Machado
de Assis chegou ao humo-
rismo perfeito, àquele
equilíbrio supremo de pen-samento e estilo, dos seus
últimos livros. As primei-ras produções de sua pena,Helena ou A Mão e a Luva,
eram histórias singelas de
nossa vida urbana, placi-damente sentimentais. Li-"
ma Barreto atingiu o hu-
morismo, do primeiro im-
pulso, porque essa era a
feição ingènita do seu espí-
rito. Ressente-se, por isso,
a sua obra, de alguma in-
certeza, de muito desleixo
e ainda de uma certa in-
continência de pensamen-to. A revolta contra os ma-
les sociais rompe amiüde o
verniz da ironia. Ainda não
alcançou a impassibilida-
de do humour. Lá chegará,
se vencer o tédio de viver.

Se a verdadeira literatu-
ra é a que cria tipos dura-
douros. personagens de fie-
çáo mais vivos do que se
foram historicos, Harpa-
gon. Don Juan, Werther,

)

Tristão de Athayde
Dom Quixote, Conselheiro
Acácio ou Braz Cubas, Li-
ma Barreto veio enrique-
cer a nossa escassa galeria.Todos os tipos da redação
de O Globo, nas suas Me-
mórias do escrivão Isaias
Caminha, o Policarpo
Quaresma, o Ricardo Co-
ração dos Outros e agora o
Gonzaga ou o Xisto Bel-
droegas, são personagensdefinitivos, símbolos hu-
manos de nossas virtudes
e defeitos. Seus livros evo-
luem sempre num meio es-
pecial, que é quase um per-sonagem. No Isaias Cami-
nha foi a imprensa amare-
Ia; no Policarpo Quares-ma, o jacobinismo rubro;
no Gonzaga de Sá, é a re-
partição pública. No prefá-cio diz ter querido escrever
a biografia de um "escriba
ministerial". Esteve além e
aquém do propósito. O li-
vro é um grande olhar ou-
sadó pela ordem das coisas
e das idéias e todo ele, porassim dizer, interior. Dos
vários aspectos do Rio, a
quem ama, tira Gonzaga
agudas reflexões e concei-
tos sutis, como bom abs-
tracteur de quintessences
que é. O espetáculo do
Teatro Lírico (estamos em
1906), as francesas da rua
Gonçalves Dias, a gente de
Petropólis ou o pessoal dos
subúrbios, tudo passa peloseu crivo como semente de
livres cogitações engenho-
sas. Um grande amor peloRio e uma verdadeira com-
preensão de sua paisagememolduram a ação que é
nula, por assim dizer. O
suave licor de Machado de
Assis ressuma dessas pági-nas de viagem sutil pelomundo das idéias. Foi as-
sim além da intenção do
prefácio, sem todavia estu-
dar a fundo, como merecia,
a repartição pública. Tem
páginas deliciosas de iro-
nia sobre a "Secretaria dos
cultos", sobre a grave
questão das "salvas ao bis-
po de Tocantins", no tra-
çar o tipo fugaz de Xisto
Beldroegas, o perfeito fun-
cionário, mas não esgotou
o assunto, que permanece
à espera do seu Lima Bar-
reto ou de um novo Aluisio
Azevedo.

Gonzaga de Sá é um ve-
lho irmão de M Bergeret e
do Conselheiro Aires, queencara o mundo sem pre-conceitos, com um amor
entranhado pelos humil-
des sofredores, numa ínti-
ma queda pelo paradoxo
engenhoso. Só, incom-
preendido, amargo, mari-
tendo a custo a máscara
do riso, desaparelhado pa-
ra a luta social, Gonzaga
fala pelo autor.

-Garanta a Graça, Senhor Presidente-

fn ODA a Nação está perplexa com
B os acontecimentos do Rio-Centh),

™ no dia Io de Maio, angustiada so-
bre o , desdobrar dessa luta inescrupulosa
pelas benesses do Poder.

É melhor usar a expressão aconteci-
mentos do que atentados, até porque esta
pode, e está, contida por aquela, de abran-
gência maior, no caso.

Distingue bem Frei Domingos Vieira,
no famosissimo "Thesouro da Língua Por-
tuguesa", ainda hoje o maior e o melhor
registro do nosso vernáculo, os dois senti-
dos da palavra, na sua forma singular e
plural.

Quanto à primeira, retrata como "su-
, cesso, caso; o que acontece inesperada-
mente, ou por acaso". E cita, aliás bem a
propósito nos dias de hoje, trecho das
clássicas crônicas de João de Barros: "E
quiz Deos que a este seu esforço não
desfalleceu bom acontecimento" (Déca-
das da Ásia, Dec. I, Livro I, cap. 4).

Ou estes versos de Camões:"Oh acontecimento! que a ventura
Me dá para mor dano." (Eglogas,
ecl. 3a).
Mas, no plural o sentido se enriquece

ainda com o componente da premedita-
ção interceptada pelo desfecho não pre-
visto: "Feitos, sucessos premeditados ou
inopinados".

Como evoca o grande eremita agosti-
niano nas palavras de Antônio Ferreira,
na Comedia de Brito:"A comedia é mixta, a mór parte delia

notoria, fundada nos acontecimentos
do mundo, que commumente
correm."
Tenhamos, pois; tem como assente

toda a Nação, pela unanimidade do repú-
dio, que o malogrado Sargento Guilherme
Pereira Rosário e o mutilado, e de vida
periclitante, Capitão Wilson Chaves Ma-
chado foram atores malsucedidos de algo
profundamente grave planejado, através
dá agressão ao povo, contra o projeto de
retorno à prática democrática a que se
propôs ò Presidente Figueiredo.

As evidências são tantas e tão notó-
rias, expostas à luz desde os brilhantes
analistas da imprensa até o mais comum
do povo, que não se recebe senão com
desprezo e estarrecimento a palavra e o
gesto daqueles que se propõem à tarefa
ingrata e insana de iludir, mistificar, e
com isso elidir a verdade.

Magistralmente, sem resposta possí-
vel, por exemplo, Carlos Castelo Branco,
na sua marcante coluna, desmontou um
por um os sofismas — mal-encadeados,
por sinal — do pressuroso chefe de Polícia
do Rio de Janeiro. E a ninguém também
passou despercebida a manifestação sin-
cera e abrangente desse advogado hábil,
culto e experimentado, que é o Ministro

Abi-Ackel, de que as bombas explodiram
no governo.

De há muito a análise politica estava
a demonstrar a tentativa de se institucio-
nalizar, por mais tempo ainda, a dicoto-
mia entre o governo real e o aparente;
entre os que praticam os atos públicos,
falam, prometem — quantas vezes em
vão! — e os verdadeiros e não raro muito
pouco ocultos mandantes, senhores de
fato e de "direito" das regras de viver de
todo o povo.

A morte do General Albuquerque Li-
ma, eventualmente, deu ensojo a que o
JORNAL DO BRASIL publicasse a me-
lhor matéria já saída nos últimos tempos
sobre o processo eleitoral sob cujo talan-
te vivemos há tanto tempo. No círculo
fechado das Forças Armadas, o indigita-
do concorrente ao posto máximo foi cur-
to-circuitado (perdoe-se o neologismo) e,
portanto, malsucedido.

Com isso, nos tempos da "Democra-
cia Possível", tivemos o retrato fiel, mas
de triste efeito, de um cotidiano tripúdio
sobre os direitos — ora direitos! dirão —
do povo.

Sucedeu que aconteceu, para usar o
verbo, algo inesperado e o novo ungido, o
General e Presidente João Figueiredo,
prometeu, e resolveu dar seqüência à sua
palavra, o retorno à Democracia sem ad-
jetivos.

No seu modo veraz e de frases curtas,
não trabalhadas, sinceras e aflorantes, o
Presidente escolhido, porém; se propôs a
enfrentar gravíssimas tarefas, maiores do
que as atribuídas a Hércules:
a) Ao aceitar como norma política a práti-
ca democrática, teve como assente o pres-
suposto da rotatividade possível do
Poder;
b) A rotatividade do Comando Nacional,
pelas conhecidas tendências nacionais,
que só se acentuarão à medida da hora de
decidir, importará na efetiva, gradual ou
imediata — não importa — transferência
do Poder;
c) A alternância e a conseqüente ascensão
da Oposição importará também e obvia-
mente em quebrar o círculo de ferro dos
beneficiários, que não são apenas os mili-
tares, mas'ainda civis solidamente enrai-
zados na captação bem-sucedida da pou-
pança popular, do poder de comunicação,
vale dizer de apresentar a versão como o
fato, na memorável expressão de Alkmin.

Daí por diante não adianta exercitar
a imaginação sobre as conseqüências, os
desdobramentos. Não bastará que a For-
ça do Povo, então enriquecida, seja o
grande suporte. Sem dúvida. Os que mo-
vimentam o poder clandestino ou não
legítimo partem do suposto da eficácia da
surpresa e ou do comando automático, da
ordem cumprida sem discussão, que se
contraporá àquela.

Clóvis Ferro Costa

E, pois, o Presidente Figueiredo, fi-
liando-se à tradição paterna — de contes-
tatário do poder ilegítimo ou mal-
exercido, do bom subversivo, do mestre e
vítima cristão da resistência à iniqüidade
— entendeu de dar seqüela eficaz à sua
palavra e armou o esquema de retorno do
Brasil à civilizada vida política.

Desde esse instante passou a ser o
alvo final da bem instalada anti-Nação.
Dos que mexiam os cordéis; acionavam
os botões, de forma alguma preocupados
nem com o Povo e muito menos com as
regras éticas.

Quis o braço de Deus, no qual não
acreditam os infratores contumazes e por
isso se surpreendem não raro — que o
imprevisível se tornasse real e os possí-
veis mandatários de homicídios e destrui-
ções destruídos fossem, desvelando tudo.

Um, porém, sobrevive, num angus-
tiante lusco-fusco: o Capitão Wilson.

Tudo faz supor, até prova em contrá-
rio, tratar-se de um criminoso manqué, do
braço infeliz de um sistema de terror.

A sua vida, assim, é importantíssima
para a verdade, cujo conhecimento an-
selam milhões de brasileiros.

Se a ciência, a competência inexcedí-
vel dos médicos for bem-sucedida; se as-
sim o quiser, digamos também, a vontade
Divina, teremos de volta, mutilado embo-
ra, o privilegiado mandatáric do DOI-
CODI — sigla que é sinistro adjetivo — o
Capitão Wilson.

Mas, este será um criminoso, a ser
julgado e condenado.

Falará, pois, a verdade, nessa emer-
gência?

Nós não temos no Brasil a figura,
aliás já proposta e posta em prática nal-
guns países, da transação na repressão
criminal, a bem do interesse coletivo.

Tem-no, no entanto, por via indireta,
o Presidente da República, através do
Poder da Graça que a Constituição lhe
confere.

A bem da verdade, do retomo à De-
mocracia, do desmonte do terror, é neces-
sário, destarte, que se assegure ao Capi-
tão Wilson a impunidade. Ele já sofreu as
conseqüências do braço de Deus.

Só assim falará a verdade, sem peias
nem conseqüênciaa. Mais vale, nesta
emergência, perdoar para esclarecer, do
que punir.

Garanta, pois, Senhor Presidente, a
Graça ao já desgraçado Capitão Wilson
para lhe devolver a tranqüilidade da con-
fissão sem temores.

Terá, assim, Sua Excelência, se sobre-
viver esse mandatário irresponsável, pres-
tado mais um relevante serviço à Verda-
de, à Democracia que todos almejamos.
Clóvis Ferro Costa, ex-deputodo federal pela UDN do Pará, éodvogado no Rio de Janeiro.

Algumas palavras de
mal contida emoção, no
fim do volume, parecem in-
dicar que as figuras de
Gonzaga e da tia Escolás-
tica encobrem dois seres
amados do autor, que o
acolheram em pequeno,como na história os dois
velhos recolhem Aleixo
Manuel, o órfão pobre e
sagaz. "Bênçãos a ambos
que, na sua missão educa-
dora, souberam ser bons
sem interesse e sem cálcu-
lo de espécie alguma, ape-
sar de todos os dois terem
concorrido para ampliar,
com o hábito de análise e
reflexão que o estudo traz,
a consciência da criança,
que devia ficar restrita aos
dados elementares, para o
uso do viver comum, sem
que viessem surgir nela
uma mágoa constante e
um fatal princípio perma-
nente de inadaptação ao
meio, criando-lhe um mal-
estar irremediável e, con-
seqüentemente, um des-
gosto da vida mais atroz
do que o pensamento sem-
pre presente da morte."

Não encobrem estas pa-
lavras um auto-retrato?

Seu estilo, é amplo, cor-
rente, sem formas fixas
nem rebuscadas de expres-
são. O absoluto desinteres-
se pela forma cuidada le-
va-o a descaídas acacianas
como "a gabada Avenida
Beira-Mar" ou "grandiosa
Guanabara", ou a compa-
rações de gosto duvidoso
no gênero de "cumprimen-
tou petropolimente" óu"estilo botafogano".

Sem embargo, tem a na-
turalidade e a clareza de
quem pensa facilmente.
Escreve com sincèridade e
sem esforço, como pensa.Humorista, caricaturista,
com uma visão dolorosa
dos.' males e ridículos so-
ciai;-, temperada pelo pu-dor de sofrer, Lima Barreto
procura esquecer o coti-
diano, vinum laetifícat
cor hominis. O desconcer-
to de sua obra ressente-se
da boêmia do seu viver.
Contudo, é o mais humano
de nossos romancistas, o
de mais vasta mirada.
Criou tipos imperecíveis e
perpetuou os nossos meios
humanos de mais caráter:
a imprensa, a política, a
repartição, fixando a pai-sagem familiar do Rio.
Que o mal de viver não
emudeça esse raro e dolo-
roso artista, que conhece o
segredo da arte literária,
escrever nas entrelinhas,
(apuei Estudos Literárias,
ed. Aguilar, 18.6.19 pág.
63/65).

O GALO

VAI CANTAR

TRES VEZES
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Delegados de Reagan

e Brejnev iniciam

mediação no 0. Médio

Irlanda do NortWUPI

Jerusalém — Os emissários
dos Presidentes dos Estados
Unidos e da União Soviética
Iniciaram ontern, em Beirute e
Damasco, sua delicada missão
diplomática destinada a por
fim à crise entre Síria e Israel,
agravada pela instalação de
mísseis antiaéreos sírios no
território libanês.

Ignorando as repetidas
ameaças de Israel, que exige a
retirada dos foguetes do vale
de Bekaa, os sírios reforçaram
seu dispositivo militar no Li-
bano com o envio de mais três
batalhões blindados, aumen-
tando seu contingente para
cerca de 37 mil homens. Aviões
israelenses voltaram a violar o
espaço aéreo libanês, mas evi-
taram as áreas ocupadas pelos
sírios.
COMBATES

No Sul, forças palestinas tra-
vam violentos combates de ar-
tilharia com as milícias cris-
tás, sob o comando do Major
Saad Haddad, aliado de Israel.
Em Beirute, forças sirias e cris-
tás libanesas romperam a tré-
gua de 10 dias e entraram em
choque na linha verde que se-
para os setores cristão e mu-
çulmano.Sob este clima explosivo,
chegou a Beirute o ex-
Secretário de Estado Adjunto
americano, Philip Habib, en-
viado do Presidente Ronald
Reagan, que manteve ontem
mesmo uma série de contatos
com os lideres políticos libane-
ses e com o Presidente Elias
Sarkis. Viajará hoje a Damas-
co seguindo depois para Israel.

Ao mesmo tempo, o emissá-
rio soviético, o Vice-Ministro
de Relações Exteriores Geor-
gy Kornyenko, chegou a Da-
masco onde foi recebido pelo
Presidente Hafez Assad e pelo
chefe da diplomacia síria, Ab-
dei Halim Khadam. Com estes
dois emissários, as superpo-
tèncias tentam evitar um pos-
sivel confronto entre os dois
países.

Paradoxalmente, os princi-
pais protagonistas da crise —

Mário Chimanovitch
sírios e israelenses — náo têm'
feito qualquer esforço para lm-
pedir a contínua escalada de
tensão. O Premier Menahem
Begin, a poucas semanas das
eleições legislativas de Israel,
tem o máximo interesse em se
apresentar perante a opinião
pública de seu pais e dos Esta-
dos Unidos como um líder flr-
me e descomprometldo. Isso
talvez justifique as repetidas
ameaças contra a Síria.

O Presidente Hafez Assad,
igualmente motivado por con-
sideraçóes de natureza interna
e regional, não pode ceder às
ameaças de Israel, pois Isso
prejudicaria sua imagem de
defensor da causa árabe e dos
palestinos frente ao inimigo
sionista.— Até que ponto os dois pro?
tagonistas desta crise de mis-
seis estarão dispostos a levar
seu perigoso jogo? — pergun-tam os observadores. Begin já
anunciou que o atual reforço
diplomático americano está
impedindo Israel de intervir
militarmente no Líbano, reite-
rando que "a situação pioratodos os dias". Os sírios, porsua vez, parecem não se im-
pressionar com o teor das
mensagens israelenses e en-
viam reforços às suas tropas
no Líbano.

As outras duas partes envol-
vidas no conflito — libaneses e
palestinos — estão sob fogo
cruzado. Os libaneses parecemcondenados a pagarem e pena-
rem pelos problemas alheios.
Após seis anos de expectati-
vas, já terão perdido as espe-
ranças de que as iniciativas
árabes ou internacionais pos-sam eliminar seus males.

Os mais inquietos, no mo-
mento, são os palestinos, queacreditam que vão arcar com o
preço mais alto na eventuali-
dade de uma conflagração en-
tre sírios e israelenses. Foi essa
inquietude que obrigou o líder
da Organização para a Liber-
tação da Palestina, Yasser
Arafat, a viajar a Damasco pa-ra se reunir com os dirigentes
sírios e com o emissário sovié-
tico.

rarlamentõ alemão apóia

Schmidt e condena Begin
William Waack

Bonn — Emocionados e num
momento de rara unidade, os
políticos de todos os Partidos
representados no Parlamento
alemáo saíram em defesa do
Chanceler Helmut Schmidt,
que foi fortemente atacado pe-lo Primeiro-Ministro israelen-
se. Menahem Begin. Tanto o
Governo como a Oposição es-
queceram o assunto principal
que levou Schmidt a ocupar a
tribuna parlamentar — a de-
elaraçâo de Governo sobre sua
recente viagem a países do
Golfo Pérsico — para conde-
nar a atitude assumida porBegin.

Helmut Kohl, o chefe da
Oposição democrata-cristá,
disse ontem, em nome de todo
o Parlamento alemáo, que as
declarações de Begin são"uma calúnia e humilhação
inaceitáveis para um Chance-
ler eleito livremente pelos ale-
mães". Aplaudido por 500
deputados, Kohl lembrou a
responsabilidade dos alemães
perante os crimes cometidos
durante o período nazista, mas
se recusou a admitir uma "cul-
pa coletiva".

Schmidt foi mais discreto. O
Chanceler alemão, que já ti-
nha evitado responder publi-camente a Begin, disse que a
peculiar qualidade moral e his-
tórica das relações entre a Ale-
manha e Israel o impediam de
comentar os ataques sofridos.— Hoje, exatamente no dia em
que Israel cumpre 33 anos. de-
sejo què israelenses e arabes
encontrem rapidamente uma
solução de paz — declarou.

O Chefe de Governo alemáo
não repetiu as mesmas obser-
vações que fez na semana pas-

Trabalhistas judeus são
contra Estado palestino

São Paulo — "O proximo e
provável Governo trabalhista
de Israel se oporá à criaçáo de
um Estado palestino na re-
giáo", afirmou Itzhak Ben
Aharon. que está no Brasil a
serviço da organização sionis-
ta mundial para participar das
comemorações do 33° aniver-
sário da independência de Is-
rael.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro • CERJ

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICADE

PARATI, MAMBUCABA E FRADE

A fim de atender a serviços programados por Furnas
Centrais Elétricas S A . na usina nuclear de Angra dos Reis,
a CERJ interrompera o fornecimento de energia elétrica,
domingo, 10 do corrente, aas 5.00 as 11.00 horas, de
Parati, Mambucabae Frade. (P

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Serviço; Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro - CERJ

Edital da Concorrência n? 03/DICP/81
Aquisição de regulador monofásico.
A CERJ torna publico que fará realizar em sua sede — Rua Luís
Leopoldo Fernandes Pinheiro, 517 — 15° andar, sala 1503,
Niterói, a concorrência acima para a aquisição de regulador de
tensão monofásico
As propostas das firmas previamente habilitadas serão recebi-
das e abertas no endereço acima indicado, ás 13 30 horas do dia
25 de maio de 1981.
A presente concorrência, se aplica o Decreto n° 3M9 de 28 de
abni de 1980. com as alterações Oaaas pelo Decreto n° 3985 de
24 03 81.
Maiores esclarecimentos, bem como condições gerais para
participação da concorrência, poderão ser obtidos, diariamente,
no Departament^ de Materiais, no endereço supramenciona-

Sandsfoi enterrado com honras republicanas do IRA, escolta uniformizada e salva de tiros

sada sobre o direito dos pales-tinos de se organizarem sob
um Estado, e que acabaram
provocando os ataques de Be-
gin. Mais cauteloso, o Chance-
ler Schmidt preferiu ficar no
campo das generalidades ao
falar do conflito no Oriente
Médio, mas enviou uma clara
mensagem a Jerusalém:

— Todos os meus interlocu-
tores árabes se pronunciarama favor de uma paz abrangen-
te, em que todos,os Estados e
povos da região possam viver
harmoniosamente, e isto não
exclui Israel.

Schmidt é um dos principaiscríticos da conduta rígida e
inflexível adotada por Begin
na crise do Oriente Médio, mas
não conta nesse ponto com a
compreensão da Oposição de-
mocrata-cristá. Para os con-
servadores em Bonn, Schmidt
teria ido muito além da decla-
raçào de Veneza dos países eu-
ropeus sobre o conflito no
Oriente Médio, provocandoatritos inúteis com Israel.

Schmidt afirmou que os Es-
tados árabes têm o direito a
pretender melhores relações
com a Europa Ocidental, em
função sobretudo de dois fato-
res. Em primeiro lugar, diante
da expansáo sovictica na re-
giáo do Golfo Pérsico, queagrava os problemas de segu-
rança dos países árafces e
ameaça as vitais rotas de pe-tróleo para as economias oci-
dentais. Em segundo lugar, os
países árabes têm grandes ri-
quezas aplicadas nas econo-
mias, e não seria do seu inte-
resse causar uma recessão
através do embargo do pe-tróleo.

Aharon, que foi Ministro,
Deputado e secretário-geral da
Confederação dos Trabalhado-
res de Israel, disse que um
segundo Estado na região náo
viveria em paz com Israel e
com a Jordânia, serviria como
base soviética e dos terroris-
tas, sem contribuir para solu-
cionar o problema dos refugia-
dos árabes.

Eleição

testa força

de Thatcher
Londres — Os eleitores

britânicos foram às urnas
ontem escolher novos
membros para os 54 conse-
lhos provinciais e munici-
pais da Inglaterra e do
País de Gales, no primeiro
grande teste para o presti-
gio político da Primeira-
Ministra Margaret 'That-
cher desde que chegou ao
poder hã dois anos.

O eomparecimento foi
considerado alto para uma
eleição regional e o Parti-
do Conservador deverá
perder para o Trabalhista
as 905 cadeiras conquista-
das em 1977, ano em que o
Governo de James Calla-
ghan chegou a seu mais
baixo índice de populari-
dade. Fontes do Partido
governista temiam que
muitos de seus simpati-
zantes deixassem de votar
em protesto contra o de-
semprego e a recessão.

MUDANÇA NORMAL
»

Mesmo antes do fecha-
mento das seções eleito-
rais, os conservadores já
estavam resignados a um
resultado desfavorável e
porta-vozes do Partido
afirmavam que o fraco de-
sempenho de seus candi-
datos representa apenas
uma "mudança normal na
oscilação do pêndulo poli-
tico".

Pesquisa realizada na
grande Londres, há uma
semana, pela Market and-
Opinion Research Inter-
national e publicada pelo
vespertino New Standard
mostrou um avanço de.
11% a 15% para os traba-
lhistas, sugerindo que a
oposição voltará a contro-
lar o Conselho de Londres,
maior órgão legislativo
municipal da Europa, com
92 membros.

Analistas políticos con-
sideram o pleito uma espé-
cie de referendo sobre o
desempenho da Primeira-
Ministra Margaret That-
cher em seus dois anos de
Governo. Muitos deles
acreditam que os conser-
vadores serão derrotados
nas eleições gerais de 1984,
se nos próximos três anos
que lhe restam Thatcher
não conseguir recuperar a
economia britânica.

O recém-formado Parti-
do Social Democrata, que
reuniu a dissidência cen-
trista do Partido Traba-
lhista, náo apresentou ofi-
cialmente nenhum candi-
dato, mas cerca de 100 de-
les apresentaram-se como
integrantes da agremia-
ção. Na opinião dos analis-
tas, estas eleições não da-
rão ainda uma clara indi-
cação do apoio dos eleito-
res ao novo Partido.

Líder da DC

seqüestrado

envia carta
Nápoles — Várias cartas es-

critas pelo líder da Democra-
cia Cristã de Nápoles, Ciro Ci-
rillo, seqüestrado no dia 27 de
abril pelas Brigadas Verme-
lhas, foram deixadas numa la-
ta de lixo junto com o quartocomunicado dos brigadistas, e
encontradas pela policia de-
pois de um telefonema da or-
ganizaçâo a um jornal napoli-
tano.

As cartas estão com a policia
para investigações, mas, de
acordo com fontes oficiais,
duas delas estão endereçadas
a colegas de Cirillo da Demo-
cracia Cristã. O comunicado
afirma que Cirillo, um rico lati-
fundiário de 60 anos, "ainda '
está sendo interrogado e está
colaborando". Os brigadistas
culpam o Partido de Cirillo
pela falha em atender à neces-

.sidade urgente de habitação e
emprego depois do terremoto
de novembro passado no Sul
da Itália.

Belfast sepulta Sands em

calma mas sob tensão
Belfast — O Deputado e militante do

Exército Republicano Irlandês (IRA), Robert
Sands, foi sepultado no cemitério de Milltow,
área católica de Belfast em cerimônia tensa
que transcorreu sem Incidentes. A cidade
ficou calma todo o dia apesar do lider protes-tante radical Ian Paisley ter realizado cerimô-
nia em memória das vitimas do IRA na mes-
ma hora do enterro de Sands, que morreu
segunda-feira após 66 dias de greve de fome.

As forças de segurança isolaram os setores
protestantes, em alguns casos chegaram a
levantar muros de madeira para impedir a
visáo do local por onde passou o féretro.
Helicópteros sobrevoaram os bairros católi-
cos durante toda a cerimonia mas náo houve
presença de soldados no cemitério para evitar
confronto.

Representante iraniano
O Irã foi o único país a mandar represen-

tante, seu Embaixador na Suécia, Abdol
Gohavi, que trouxe uma mensagem do Presi-
dente Bani Sadr, que se referiu a Sands como"uma estrela brilhante que iluminará o cami-
nho da luta de libertação e apontará para a
vitória final". Anunciou ainda que a rua onde
fica a Embaixada da Grã-Bretanha em Teerã,
foi rebatizada de Bobby Sands.

A romaria em direção à Igreja de São
Lucas, no bairro de Twinbrook, começou ce-
do. Milhares de pessoas deslocavam-se pelasruas em meio a restos carbonizados de auto-
móveis, pedras é vidros quebrados. O comér-
cio só abriu no centro onde os comerciantes
são protestantes, ficando fechado no resto da
cidade. As patrulhas do Exército britânico e
da policia agiam de maneira mais discreta, os
helicópteros foram mais usados que nos dias
anteriores.

A tensào era evidente depois da morte, na
véspera, de um policial e de um militante do
IRA, este na explosão de uma bomba que ia
jogar na policia. Às 13h, estava reunida diante
da Igreja uma multidão que as agências de
notícia calcularam entre 20 mil e 75 mil pes-soas. Apenas 3 mil conseguiram entrar no
pequeno templo para assistir à missa de cor-
po presente. O corpo de Sands foi transferido
para ali na véspera, depois de passar um dia
na casa dos pais dele, John e Rosaleen no
mesmo bairro. O policiamento não era tão
ostensivo mas um forte aparato estava pronto
para intervir se necessário.

A cerimônia
A bandeira irlandesa, as luvas de combate

e o gorro negro do IRA, que estavam sobre o
caixão, foram retirados para a missa a pedido
do pároco, Padre Liam Mullan, que ressaltou
náo ser a Igreja partidária de qualquer posi-

ção política. Os homens uniformizados do
IRA que, mais tarde, ladearam o caixão parao cemitério, também não foram admitidos no
templo; esperaram na porta.No sermão, padre Mullan pediu orações
também pelo policial morto na véspera e
ainda pelas duas mil vitimas da violência
religiosa na Irlanda do Norte nos últimos 12
anos.

Encerrada a cerimônia, seis militares uni-
formizados colocaram o caixão nos ombros e
o entregaram a quatro parentes de Sands,
novamente coberto pela bandeira irlandesa, o
capuz, e as luvas de combate. Enquanto a
multidão começava a seguir o féretro ao longo
das ruas de Twinbrook, ornadas com bandei-
ras negras, os muros pichados com slogans
anti-britànicos, o Reverendo protestante ra-
dical Ian Paisley falava a sete mil pessoas do
outro lado da cidade numa cerimônia em
homenagem aos mortos pelo IRA. O Sipn
Fein, braço político do IRA, classificou o ato
de "provocação".

Em Dublin
Em Dublin, República da Irlanda (do Sul),

dois homens com uniforme de milícias pára-militares, tentaram matar o Chefe do Partido
Fine Gael, de Oposição e adversário do IRA,
Garret Fitzgerald, que não estava em casa.
Sua mulher Joan abriu a porta, viu os dois e
bateu a porta que tentaram derrubar mas
fugiram quando um carro policial se apro-
ximou.

O Sindicato dos Portuários da Costa Leste
dos Estados Unidos iniciou boicote de 24horas aos navios de bandeira britânica em
protesto pela morte de Robert Sands e "con-
tra a violação dos direitos fundamentais dohomem pelo Governo de Margaret Thatcher",
segundo seu Presidente Thomas Gleason.

Em San Francisco, uma procissão reuniu 1
mil 200 pessoas que, precedidas por um ho-
mem tocando tambor e outro gaita de fole,
marcharam pelas ruas até o Consulado Brità-
nico.

Londres não quer
terror eleito

O Governo britânico anunciou que pre-tende apresentar projeto de lei proibindo a
eleição de presos condenados para cargos
eletivos, como aconteceu com Robert Sands.
Londres teme que outro militante do IRA
seja eleito nos distritos de Fermanagh e
South Tyrone para cobrir a vaga de Sands.
As eleições complementara na região só se-
rào convocadas depois que a nova legislação
entrar em vigor.

¦A 
greve dos 200 na Europa

O protesto de Bobby Sands provocoureações em toda a Europa. Mais de 200
jovens encontram-se em greve de fome na
França, Irlanda, Espanha, Itália e tam-
bém na Turquia, em atos desesperados
que visam chamar atenção sobre seus
problemas carcerários, de imigração ou
questões separatistas.

Várias das greves de fome atualmente
em curso começaram durante os últimos
dias de Sands. Os grevistas declaram quea morte do irlandês lhes deu estímulo
moral para levar adiante seu jejum. Além
de Sands, morreu também um militante
do exército vermelho na Alemanha Oci-
dental, há um mês.

Greve e exigências
Em Bourges, na França, quatro ho-

mens e duas mulheres entram hoje em seu
29° dia de greve de fome. Os grevistas,
procedentes das regiões bascas francesa e
espanhola, iniciaram sua ação num cate-
dral no centro da cidade, no dia 10 de
abril. Exigém anistia para todos os prisio-neiros políticos franceses e a supressão do
Tribunal de Segurança do Estado. No
subúrbio parisiense de Massy, 21 imigran-
tes tunisianos jejuam desde o dia 22 de
abril, em protesto contra o decreto de sita
expulsão.

Em VAquila, Capital da província de
Abruzos, Itália, 100 detentos da prisão de
San Domenico começaram uma greve de
fome no dia da morte de Bobby Sands.
Suas exigências não foram divulgadas,
mas sabe-se que desejam transmitir um
comunicado pela televisão. Também na-
quele dia começou o protesto de 75 mem-
bros da organização separatista basca
ET A, que se encontram na prisão de Cara-
banchel, em Madri, em protesto pelo pedi-do de extradição para a Espanha dos
exilados bascos da França.

Na Irlanda do Norte, prossegue a gre-ve dos três companheiros de Sands, queexigem o seu reconhecimento como prisio-neiros políticos. E na Turquia, militantes
de esquerda declararam que começaram
uma greve de fome, em protesto contra a
tortura e as condições penitenciárias.

Na Irlanda
O recorde de permanência em greve de

fome na Grã-Bretanha pertence ao Lorde
Therence McSiciney, morto em 1920 no
presidio de Brixton, Inglaterra, apos 74
dias de inanição. McSwiney era Prefeito
da cidade de Cork e lançou um lema até
hoje utilizado pelos militares do IRA:

"Quem permanece não è aquele que podecausar o maior sofrimento, mas sim aque-
le que suporta o maior sofrimento". Du-
rante a mesma greve de fome morreram
outros dois dirigentes nacionalistas: Mi-
chael Fitzgerald (64 dias) e Joseph Mur-
phy (72 dias).

Hoje como há 700 anos atrás, a domi-
nação inglesa, as más condições carcerá-
rias e a repressão às atividades políticasda minoria religiosa são enfrentadas pe-los católicos através de expedientes diver-
sos. Entre estes, a greve de fome tradicio-
nalmente é uma forma de resistência que,se até hoje não reverteu o processopolíticoem Ulster, emociorui e mobiliza os irlande-
ses católicos.

Durante o levante da Páscoa em Du-
blin, em 1916, Thomas Ashe morreu de
uma ingestão forçada, após cinco dias de
jejum. Ashe, um dos líderes do movimento,
reivindicava asie a seus companheiros o
direito de serem tratados como prisionei-ros de guerra, a mesma reivindicação de
Sands.

Novo surto
Em 1940, Jack McNeel e Tony D'Arcy,

morreram após permanecerem 55 dias
sem comer na prisão de Arbour Hill. No
mesmo ano, Joseph Witt tombava pelomesmo motivo, na prisão de Curragh,
Inglaterra. Em 1973, Sean McCaughey,
membro do IRA. faleceu após recusar-se a
comer por 33 dias, em um presídio a Oeste
de Dublin.

Em 1969, as fronteiras da Irlanda do
Norte foram ocupadas por tropas británi-
cas e sérios combates foram travados en-
tre católicos e protestantes em Belfast.
Novamente um surto de greves de fome: 40
prisioneiros a declararam, mas nenhuma
morte foi registrada.

A greve das irmãs Dolours e Marian
Price em 1973 teve grande repercussão em
toda a Irlanda. Elas tinham sido condena-
das em conseqüência de uma série de
atentados a bomba em Londres. Queriamsua transferência para uma prisão na
Irlanda do Norte: foram alimentadas a
força durante 200 dias. mas terminaram
transferidas. Libertadas recentemente,
ambas sofrem de uma anoreiia (redução
ou perda de apetite) muito grave.As últimas mortes aiites da de Sands
foram as de Michael Gaugham 11974) e
Francis Stagg <1976). Ambos morreram
em prisões inglesas sem que sua condição
de militantes do IRA tenha lhes servido
para serem tratados como prisioneiros de
guerra.

Líbios prometem não

fazer represálias

por expulsão dos EUA

Washington — "Gostamos
muito do povo americano, e
náo vejo razão para represai!as
de nossa parte", comentou o
chefe do Escritório do Povo da
Líbia em Washington (Embai-
xada), sobre a expulsão deter-
minada pelo Governo ameri-
cano dos 22 membros do Escri-
tório (eles deverão deixar o
pais até domingo). Ali El Hou-
deri referia-se à possibilidade
do corte de fornecimento de
petróleo líbio aos EUA — 10°b
das importações americanas.

Houderi contestou as acusa-
çòes do Governo de Washing-
ton de que o comportamento
do Escritório do Povo é "in-
compatível com os costumes
diplomáticos internacionais
aceitos", conforme declarara
na véspera Dean Fischer, por-ta-voz do Departamento de
Estado. "Somos bodes expia-

. tórios para servirmos de exem-
pio a outros países que apóiam
causas de libertação dos po-vos", disse.
ESPECIAL NA TV

A cadeia de televisão ABC
fez ontem um programa espe-
ciai sobre a expulsão dos di-
plomatas líbios. Ted Koppel
entrevistou o chefe do Escrito-
rio do Povo e estudantes lí-
bios. Segundo Koppe, a Líbia é
acusada pelo Departamento
de Estado de "perseguir e ater-
rorizar estudantes libios dissi-
dentes do regime de Kadhaf-
fi". Um desses estudantes,
Faysal Zagalai, 35 anos, foi ai-
vejado a tiros por um "esqua-
drào da morte" a mando de
Kadhaffl, em novembro do ano
passado.— Espero que a expulsão dos
diplomatas libios de Washing-
ton sirva para pressionar Ka-
dhaffi a respeitar os direitos
humanos, que o fato sirva de
exemplo para que outros pai-ses também rompam relações
diplomáticas com a Líbia, nu-
ma condenação aos Governos
que desrespeitam os direitos
humanos e que exportam ter-
rorismo — declarou Zagalai. O
Governo dos EUA não mani-
festou entretanto qualquer in-
tençáo de romper relações di-
plomáticas com a Líbia. A de-
cisáo apenas reduziu os laços
entre os dois paises "ao mais
baixo nível" compatível com a
manutenção dessas relações,
segundo o subsecretário de im-
prensa da Casa Branca, Mort
Allin. Há um ano. Washington
retirou todos os seus diploma-
tas de Tripoli, depois que sua
Embaixada foi atacada.

Beatriz Schiller
Dois outros estudantes, queapareceram no programa da

ABC de modo a náo poderemser identificados, e usando
pseudônimos acusaram a Li-
bia de planejar exterminar os
seus dissidentes. Citaram o
trecho de um editorial de um
jornal de Tripoli: "Estudantes
desleais, voltem ao pais e pe-
çam desculpas, se náo quise-rem ser liquidados." Nenhum
dos dois se afirmou pessoal-mente vítima de perseguição.Como grupo sirio-libio de
oposição aos Governos sócia-
listas — declararam — expres-
samos nosso temor dessa re-
pressão, anunciada na impren-
sa de Tripoli.
CONCEITO DE
TERRORISMO

O chefe da representação li-'
bia em Washington, Ali El
Houderi. afirmou no programada ABC não haver motivos pa-ra a expulsão dos membros do
Escritorio do Povo.Gostaria de saber o que o
Departamento de Estado cha-
ma de conduta inaceitável —
disse, acrescentando, porém,
que os libios e os diplomatas
libios são realmente "revolu-
cionarios".Orgulhamo-nos de ser re-
volucíonàrios. Claro que não
somos reacionários. Mas,
quando o Departamento de
Estado acusa a Líbia de "ex-
portar revoluções e terroris-
mo", gostaríamos de saber se
ele distingue o terrorismo da
luta pela libertação nacional.
Se o Governo de Washington
usa a palavra terrorismo de
forma confusa, com significa-
do distorcido, o problema náo
é nosso, é dele.

E explicou:A Organização pela Liber-'
tação da Palestina (OLP), o
Exército Irlandês Revolucio-
nário (IRA) lutam pela liberta-
ção nacional., e sempre lhes
daremos apoio. As organiza-
çòes que apoiamos na África e
na Ásia são para nós frecdoin'
fighters (lutadores pela liber-
dadei e jamais as chamaremos
de terroristas.

Houderi negou a utilização
de "esquadrões da morte" pa-ra perseguir ou liquidar dissl-'
dentes libios no estrangeiro.Tudo isso não tem senti-
do. Condenamos as violências
individuais ou de grupos. Esta-
mos servindo de bode expiató-
rio. por outras razoes. Querem
nos punir como exemplo paraoutros.

Presidente do PCU polonês
renuncia por sua oposição

a sindicato rural livre
Varsóvia — O presidente do Partido Camponês

Unificado da Polônia, Stanislaw Gucwa, renunciou
devido às criticas de outros integrantes do Partido de
que se opunha à criação de um sindicato independen-
te dos agricultores privados. O registro do sindicato
independente Solidariedade Rural foi aprovado pelo
Parlamento na quarta-feira.

Gucwa foi substituído por Stefan Ignar, ex-Vice-
Ministro e atual diretor do Instituto de Política na
Academia de Agricultura, tendo sido presidente do
PCU de 1956 a 1962. Ignar tem um histórico apoio aos
direitos dos agricultores privados da Polônia.
CRÍTICAS ENÉRGICAS

Além de Gucwa, também re-
nunciaram outros membros da
liderança do PCU. Vinham
sendo duramente criticados
por vários deputados, devido á
oposição à criação do sindica-
to independente dos agriculto-
res, que será registrado hoje.— Eles renunciaram por
pressão das bases do Partido e
também por causa da posiçáo
que assumiram quanto ao So-
lidariedade Rural — explicou
um porta-voz do Partido Cam-
ponès.

A agência polonesa PAP in-
formou que Ignar (73 anos) —
que sempre foi envolvido na
política agrícola, demonstran-
do simpatia pelos proprietá-rios rurais — foi eleito por voto
secreto para substituir Gucwa.
em sessão do Comitê Central
do Partido Camponês. Este re-
presenta, teoricamente, os in-
teresses rurais na coalizão de
Govemo formada ainda pelo
pequeno Partido Democrático
e os comunistas do Partido
Operário Unificado Polonês
(POUP).

O POUP aprovou a expulsão
do Parlamento de dois deputa-
dos, acusados pelo sindicato
Solidariedade de terem perdi-do a confiança de seus eleito-
res. Os dois deputados náo fo-
ram identificados, sabendo-se

f

apenas que são originários da
província de Bielsko-Biala, no
Sul do pais.

O líder sindical Lech Walesa
declarou que integrantes do
Solidariedade que demons-
trem responsabilidade e sejam
dignos de confiança poderàoreceber permissão para con-
correr ao Parlamento e, even-
tualmente, participar do Go-
verno.

Os jornais poloneses conti-
nuam com a campanha de de-
núncia de atos de corrupção e
abuso de Poder ocorridos em
Governos anteriores. O jornalDziennik Ludowy informou
que o ex-secretário-geral Ed-
ward Gierek mandou que fos-
sem transferidas para outras'
cidades 100 crianças de um
orfanato situado perto de sua
luxuosa casa de campo nos
arredores de Varsóvia. Outros
vizinhos também tiveram de
se mudar porque moravam"muito perto" de Gierek.

A PAP revelou que o ex-
Primeiro-Ministro Edward Ba-
biuch admitiu sua"responsa-
bilidade por uma série de erros
nas atividades internas do
Partido e econômicas". Ba-
biuch. que perdeu o posto no
Politburo em agosto, declarou
que ele e outros altos funcioná-
rios deveriam responder pelas"decisões erradas tomadas na
política e na economia".

Êxodo da Polônia?
cresce para Áustria

Viena — Aumentou muito
nos últimos meses o número
de refugiados poloneses quebuscam asilo na Áustria em
conseqüência das dificuldades
econômicas de seu pais, infor-
mou um porta-voz do Ministé-
rio do Interior austríaco.

Os poloneses que buscam
asilo correspondem a 80<3- dos
refugiados do Leste europeu,
cujo numero mais que dupli-
cou nos três primeiros meses
deste ano, em comparaçáo

com igual período de 1980,
acrescentou o porta-voz.Em março, o número de po-loneses que se dirigiram à Áus-
tria foi "10 vezes maior do queo observado no mesmo mès no
ano passado", revelou o porta-voz. destacando que nos três
primeiros meses de 1981 cerca
de 2 mil 100 pessoas do bloco
socialista pediram asilo na
Áustria, total que eqüivale a
los1* do afluxo do mesmo pe-nodo do ano passado.

Quadrilha aliciava
mulheres para Ocidente

Varsóvia — A policia des-
mantelou uma quadrilha in-
temacional de tráfico de mu-
lheres que aliciava polonesas
para trabalharem como prosti-tutas em bordéis de paises oci-
dentais, principalmente na
Italia, informou o jomal Ku-
ríer Polski.

Foram presos vários agen-
ciadores poloneses e dois ita-
lianos. que exportaram pelomenos 300 jovens polonesas."Ê o maior caso do gênero na
Europa desde a Segunda
Guerra Mundial", afirmou o

jornal em matéria de primeira
página.

As jovens eram recrutadas
através de anúncios publica-dos nos jornais por uma com-
panhia artística estatal, pro-metendo emprego para moçascom "dotes artísticos" em ca-bares ou night clubs Ma^s odestino mais comum era umcassino italiano, onde as polo-nesas eram forçadas a praticara prostituição por uma quadri-lha. Depois, eram enviadas pa-ra bordéis.
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Dois homens numa motocicleta lançaram bomba sobre carro em que viajava Vaíenzuela

Bomba 
fere Chefe da Casa Militar do Rei da Espanha
*S hisirez fínhis, JL

Charlton Heston

ganha um cargo
Washington — O ator ameri-

cano Charlton Heston foi no-
meado pelo Presidente Ronald
Reages co-presidente de uma
equipe especial para as Artes e
Letras, anunciou a Casa
Branca.

A equipe está incumbida de
apresentar a Reagan, até outu-
bro, relatório sobre as posslbi-Udades de compensar, me-
diante contribuições parücu-lares, os cortes orçamentários
decididos pela Casa Branca no
campo das Artes e Letras.

Waldheim comete

gafe em Belgrado
Belgrado—Um lapso verbal

do Secretârio-Geral da ONU,
Kurt Waldheim, fez supor que
ele preferia ver o mundo num
estado de confronto, quandona verdade queria dizer exata-
mente o contrário.

Waldheim afirmou, ao che-
gar a Belgrado, procedente de
Moscou:— Estamos sempre diante de
uma encruzilhada: a coopera-
çâo pacifica ou o confronto.
Espero ardentemente que a
comunidade mundial escolha
o segundo.

A gafe de Waldheim foi
transcrita numa nota que seria
distribuída à imprensa. A nota
teve de ser corrigida a mão,
antes que os jornalistas a rece-
bessem, ficando assim a ver-
são final: "Espero ardente-
mente que a comunidade
mundial escolha a primeira".

Argentina terá
arma americana

Washington — A Comissão
de Relações Exteriores da Cã- -
mnrn dos Deputados aceitou o
pedido do Governo Ronald
Reagan para pôr flm ao em-
,bargo & venda de armas e ao
fornecimento de assistência
militar á Argentina, imposto

.em 1978 devido à situação dos
direitos humanos naquele
pais.A Comissão tomou essa de-
cisão ao rejeitar, por 20 votos
contra 15, emenda proposta
pelo Deputado democrata
Gerry Studds, para que a sus-
pensão do embargo fosse con-
diclonada ã cooperação da Ar-
gentina para determinar o pa-
radeiro de cerca de 5 mil pes-
soas consideradas desapare-
cidas.

Prefeito sofre
ataque em Soweto

; Johannesburg — O Prefeito
do subúrbio negro sul-africano
Soweto, David Thebehali foi
vitima de um atentado a bom-
ba na noite de quarta-feira,mus conseguiu escapar ileso. A
tomba, uma granada de mão,

•>• explodiu debaixo de seu carro
. quando ele deu partida.

Thebehali dirige o Conselho'Comunitário de Soweto e é
considerado pelos moradores-da comunidade um fantoche
do Governo de minoria bran-
ca.

Nova Orleans

julga invasores
Nova Orleans — Seis dos 10

homens que enfrentam hoje
uma audiência de um juiz fede-
ral de Nova Orleans sob a acu-sação de tentar invadir Domi-
nica — pais de 74 mil habltan-
tes no arquipélago antilhanode Sotavento que obteve sua
independénia da Grã-
Bretanha em 1978 — são mem-
bros ativos da Ku Klux Klan.' • — Como é possível que a Ku'Klux Klan esteja interessada' numa luta entre indivíduos da' raça negra? — indagou a Pri-
meira-Ministra de Dominica,
Mary Eugenia Charles. Na ver-
dade, a conexão entre a KKK
é uma suposta conspiração pa-"ra invadir Dominica e derru-fbar seu Governo deixou per-
plexas as autoridades, desde o'Canadá até os trópicos.

Walters irá à
América Central

Washington — O General re-
formado Vemon Walters, con-
selheiro especial do Secretário
de Estado Alexander Haig, fa-
rá uma viagem à Guatemala,
Honduras e Panamá, de 13 a 17' deste mês.

Vemon Walters examinará a
atual situação da América
Central e "reafirmará aos lide-
res daqueles países a continui-
dade do interesse dos Estados
Unidos na estabilidade da re-

. giáo", informou o porta-voz do
^Departamento de Estado,
Dean Fischer.

El Salvador tem
v mais 20 mortos

San Salvador — Pelo menos
20 pessoas morreram nas últí-
mas 24 horas vitimas de aten-
tados terroristas ou em cho-
ques entre guerrilheiros es-

querdistas e forças do Exército
em El Salvador. Oito guerri-

. lheiros e um soldado morre-
.ram perto de Quezaltepeque,
ao Norte de San Salvador: as

, demais vitimas morreram em
conseqüência de atentados
terroristas nos bairros periféri-
cos da Capital.

México defende
a Nicarágua

Cidade do México — O Mé-
xico será conseqüente com' seus princípios e defenderá co-mo se fõBse sua a causa da
Nicarágua", afirmou o Presi-- dente mexicano José Lopez
Portillo durante jantar em ho-
menagem ao líder da Junta de
Reconstrução Nacional da Ni-
carágua, Daniel Ortega.

Portillo reiteróu também a
fidelidade "inalterável'' do Mé-
xico aos princípios de autode-
terminação e de náo interven-
çâo e o respeito ao direito que
todos os povos têm de estabe-
lecer o regime político que
consideram mais adequado.

Deputados aprovam

plano 
econômico do

Governo americano
Nova Iorque (Da correspondente) — O Presidente Ro-

nald Reagan obteve sua maior vitória no Congresso quando
a Câmara dos Representantes, onde domina a Oposição
democrata, aprovou por forte maioria (253 contra 176 votos),
sem restrições, sua proposta de orçamento de 688 bilhões 800
milhões de dólares, com todos os cortes em serviços e funções
públicas, para o ano Qscal de 1982. Dos votos vencedores, 63
foram de democratas.

O Senado vai votar o pacote econômico de Reagan na
semana que vem, e posteriormente a Comissão Econômica
do Congresso fará as adaptações necessárias, caso haja
divergências entre os detalhes votados pelas duas Casas. A
decisão da Câmara dos Representantes foi recebida pelo
Presidente com a exclamação: "Maravilhoso, maravilhoso."

Derrota do humanismo
A alegria que dominou a Casa Branca com a vitória de

Reagan foi contrastada por manifestações contrárias em
. Nova Iorque e Washington, onde os cortes orçamentários em
serviços médicos e serviços públicos provocaram protestos.

Na Câmara, porém, Tip 0'Neill, falando pelos democra-
tas, considerou positivo o voto de seus correligionários
contra o programa de Reagan.

Podemos dizer que o macaco não está mais nas nossas
costas. Agora os republicanos estão na selva, e vão ter que
prestar contas do impacto que esse orçamento terá sobre o
povo americano — disse.

O orçamento de Reagan corta verbas em áreas sociais e
amplia nas militares.

Nada menos que 188 bilhões 800 milhões de dólares do
orçamento são destinados a gastos militares; 500 bilhões 400
milhões a gastos com serviços, repartições ministeriais, apo-
sentadorias e outros itens de programas sociais.

Dos cortes orçamentários, 25% atingiram a área dos
serviços médicos destinados a velhos, doentes, deficientes^

O programa para complementar os orçamentos dos que
ganham menos que o necessário para ter uma dieta alimen-
tar considerada essencial — se o orçamento de Reagan
passar também no Senado — criado pelos democratas no
Governo Lyndon Johnson, desaparecerá, deixando à própria
sorte umas 2 milhões de pessoas.-Estou há 46 anos na vida pública. Ontem senti que não
quero mais fazer parte dela. Foi a maior derrota que conheci
contra aquilo que fez os Estados Unidos um grande país: o
humanismo — disse Tip 0'NeilL

Reagan e Suzuki debatem

expansionismo soviético
Washington — O Presidente Ronald Reagan afirmou, ao

receber o Primeiro-Minlstro japonês, Zenko Suzuki na Casa
Branca, que as conversações entre os dois servirão para
traçar as bases- da cooperação Tóquio-Washington para
conter o expansionismo soviético.

Em resposta, Suzuki limitou-se a dizer que ambos deve-
rão ter uma conversa franca sobre os papéis que cada um
poderá desempenhar no cenário político mundial O tom
evasivo de seu discurso foi interpretado como uma indicação
das grandes divergências que ainda persistem em relação à
questão do rearmamento do Japão.

Agenda
Reagan e Sukuzi falaram sobre o problema das exporta-

ções japonesas de automóveis, a estabilidade e segurança no -
Sudeste da Ásia e a recente suspensão do embargo à venda
de cereais dos Estados Unidos para a União Soviética.

O Premier japonês reclamou recentemente que Washing-
ton náo consultou seu Governo antes de tomar uma decisão
a respeito do boicote, embora tenha pedido, e os japoneses
tenham dado, apoio real aos americanos, há um ano, suspen-
dendo também seus negócios com Moscou. Reagan admitiu
que as consultas podem não ter sido satisfatórias e prometeu
um entendimento mais estreito com os japoneses no futuro.

PC denuncia uso de

arma atômica no Japão
Anilde Werneck

Tóquio — Um esquadrão do Corpo de Fuzileiros Navais
dos Estados Unidos, sediado em Iwakuni, está equipado com
armas atômicas e o contra to rpedeiro japonês Kurama usa
projéteis antimlsseis á base de urânio 238, denunciaram

s ontem os Partidos Comunista e Social Democrata Unido.
Os dois fatos violam os chamados "três princípios

antinucleares" do Japão, segundo os quais o país não fabrica-
rá, náo utilizará e não permitirá a entrada de armamento
atômico em seu território.

Os comunistas tinham levantado a questão da base de
Iwakuni em janeiro e agora afirmam que, apesar do desmen-
tido do Governo, confirmaram a informação inicial, através
de investigações que realizaram nos Estados Unidos. Ambos
os Partidos anunciaram que vão convocar os ministros da
área para um inquérito parlamentar.

Nota oficial do Partido Comunista diz que uma missão
parlamentar, enviada aos Estados Unidos, concluiu que o
esquadrão de fuzileiros americanos, baseado em Iwakuni,
Província de Yamaguchi, está equipado com armas atômi-
cas. Em Janeiro, o Partido exigiu explicações do Governo
sobre o assunto, depois que o então Subsecretário da Defesa,
Robert Komer, admitiu, na Comissão de Serviços Armados
do Senado americano, que o grupo tinha este tipo de arma-
mento. Agora, os comunistas afirmam que conseguiram
documentos oficiais de Washington confirmando a suspeita.

Por sua vez, o Deputado Yanosuke Narazaki, do Partido
Social Democrata Unido, denunciou, ria comissão do Gabi-
nete. da Câmara, que o contra to rpedeiro Kurama utiliza
projéteis feitos à base de urânio 238. Este projétil, que integra
o sistema C1WS, é empregado para destruir mísseis e aviões.

O CIWS é também utilizado pela Marinha dos Estados
Unidos e já provocou debates no Congresso, pois se suspeita
que exponha quem o manipule a "perigosa radiação".

O Governo desmentiu que o Kurama esteja usando
projéteis à base de urânio, mas um funcionário disse que já se
estuda a substituição do urânio por tungstênlo. O Secretário
da Defesa, Joji Omura, afirmou também que os projéteis do
contratorpedeiro não são de urânio, embora o Japão esteja
empenhado em padronizar seu armamento de acordo com os
utilizados pelos Estados Unidos.

O Governo da Província de Hiroxima anunciou que está
organizando um grupo para procurar os restos de dezenas de
vitimas da explosão atômica de agosto de 1945, supostamen-
te sepultadas numa caverna da Ilha de Nino, nas proximida-
des da cidade.

Giscard diz ter confiança

na reeleição depois de

receber apoio de Chirac
Arlette Chabrol

Paris — O Presidente Valéry Giscard d'Estaing
disse estar confiante na sua reeleição domingo, de-
pois de receber o apoio do Prefeito de Paris, Jacques
Chirac. O Presidente afirmou que o apoio de Chirac é
decisivo na disputa contra o candidato socialista
François Mitterrand e representa um gesto que mos-
tra o desejo de manter a unidade da maioria".

Há apenas dois dias das eleições presidenciais, o
clima estava ainda mais tenso na França. Embora
pesquisas contraditórias circulassem clandestina-
mente — umas dando Giscard como vencedor, outras
anunciando a eleição de Mijtterrand — o tom das
entrevistas dos candidatos se torna cada vez mais
áspero.
RUMORES E SUPOSIÇÕES

É bastante difícil saber onde
está o eleitorado francês hoje:
há quase uma semana, todas
as pesquisas sobre as inten-
ções de voto estão proibidas,
em virtude de uma lei muito
controvertida. Para disfarçar a
espera até a noite de domingo,
os franceses se limitam a fazer
suposições bastante comple-
xas ou ouvir os mais variados
rumores, sem que seja possível
comprovar sua veracidade.

Depois do debate na télevi-
são terça-feira, no qual Gis-
card e Mitterrand mostraram
uma dignidade notável, o tom
entre os dois candidatos endu-
receu bastante. Quarta-feira,

numa entrevista à rádio e à
televisão, o Presidente atacou
duramente seu adversário
quanto a seu programa, mas
também quanto a seu sentido
de responsabilidade e sua ca-
pacidade de dirigir um Estado.
Foi agressivo, um pouco dese-
legante, mas tremendamente
eficaz.

Visivelmente irritado, coube
a Mitterrand responder a cada
um desses ataques. E ele res-
pondeu com energia, porque,
explicou,"é indigno da partede um Presidente da Repúbli-
ca mentir assim aos franceses.
É indigno também", acrescen-
tou Mitterrand, "esperar que o
adversário vire eis costas para
atacá-lo".

Simone de Beauvoir

prefere Mitterrand
Paris (da Correspondente) —

Três mulheres célebres aderi-
ram à campanha. A escritora
Simone de Beauvoir e a ex-
Ministra da Condição Femini-
na, Françoise Giroud, pediram
os eleitores que votem em Mit-
terrand. De sua parte, Maria-
France Garaud, uma das can-
didatas do primeiro turno, e
que obteve 1,7% dos votos,
aconselhou seus seguidores a
votar em branco.

A antiga eminência parda
do Presidente Georges Pompi-
dou e de Jacques Chirac esten-
deu sua cruzada contra Valéry
Giscard d'Estaing até o limite
da lógica. Convencida do peri-
go que representaria para a
França sua reeleição, mas
também pertencente à direita,
Marie-France Garaud não po-
dia passar-se para o campo de
Mitterrand e recomendou a
seus eleitores que não votas-
sem em nenhum dos dois.
ALTÉRNÀNCIA
INDISPENSÁVEL

Não foi essa a atitude de
Françoise Giroud, embora
também se sentisse enganada
pelo atual Presidente da Re-
pública. Em 1974, a ex-diretora
da revista L'Express já se pro-
nunciava a favor de Mitter-
rand. Mas, depois da eleição de
Giscard d'Estaing, e em nome
da eficiência, ela aceitou ser
sua Ministra da Condição Fe-
miniria. Mas, por pouco tempo,
já que não dispunha de meios
para agir.

Silenciosa há cinco anos, a
Sra Giroud volta a apoiar o
candidato socialista. Por di-
versos motivos, sendo o pri-
meiro deles em nome de alter-
nância democrática.

Cada um de cada vez — ex-
plica. — Só assim é que as
sociedades progridem, em vez
de se Imobilizarem na disputa
em que nos encontramos.

Depois porque, a seu ver, "o
gosto da iniciativa, a vontade
de empreender, a mobilização
de forças de trabalho e criação,
a imaginação, a coragem" não
podem mais provir de Giscard
d'Estaing". Se for reeleito, diz
ela, será com "boletins do
medo".

Para a autora do Segundo
Sexo, as coisas são ainda mais
claras. Ela sempre pertenceu à
esquerda, isto é, â extrema-
esquerda, mas nem por isso,
por não surpreender, sua to-
mada de posição se reveste de
menor importância na medida
em que seu lugar na intelli-
gentsia francesa é essencial.

Defrontamo-nos, hoje, com
uma situação urgente — expli-
ca Simone de Beauvoir. — O
que está em jogo é claro: o
debate entre Mitterrand e Gis-
card, é o velho debate entre ay esquerda e a direita. Ninguém

Juarez Bahia
Madri — Um Tenente-Coronel, um cabo e

um soldado morreram na explosão de uma
bomba colocada no cano do Chefe da Casa
Militar do Rei Juan Carlos, General Joaquin
de Vaíenzuela, que foi gravemente ferido.
Mais 12 civis ficaram feridos no atentado
terrorista, reivindicado pela organização se-
paratlsta basca ETTA, em telefonemas dados
aos jornais.

Os mortos são o Tenente-Coronel Ouiller-
mo Tavar, o Cabo José Ledesma e o soldado-
motorista Manuel Rodriguez Taboada. O
atentado de ontem, em pleno centro de Ma-
dri, ocorreu a apenas três dias do aimasulnlo
do General Andrês 8 uso — no mesmo bairro
de Salamanca — por terroristas dos Grupos
Revolucionários Antifascistas, 1° de Outubro
(GRAPOs), de orientação maolsta.

Corpos destroçados
A bomba foi colocada no teto do carro do

General Vaíenzuela por dois homens que
montavam uma motocicleta. A forte explosão
e o posterior incêndio do automóvel dificulta-
ram o resgate dos corpos das vitimas, alguns
dos quais apareciam semiquelmados e prati-
camente destroçados. A morte do General
Vaíenzuela chegou a ser anunciada, mas logo
desmentida, anunclando-se que teve de se
submeter a uma delicada operação.

O Presidente do Governo, Calvo Sotelo,
que se reuniu seguidamente com o Rei e os
Chefes de Estado-Maior dò Exército, Força
Aérea e Marinha, rejeitou o pedido de demis-
são do Ministro do Interior, Juan José Rosõn,
relterando-lhe sua confiança. Calvo 8otelo e
Rosón estiveram reunidos para uma avalia-
çâo da situação. Em seguida, entraram em
vigor as medidas de controle policial e a caça
aos criminosos.

Iniciada a operação, dois jovens suspeitos
foram detidos após tiroteio com a policia nas
imediações do local do atentado. Mais tarde
outros carros-patrulha da policia prenderam
os ocupantes de uma furgoneta que manobra-
va nas imediações do Parque do Retiro, pró-
ximo ao lugar do atentado.

Uma gigantesca operação policial come-
çou, e todas as saídas da cidade de Madri
foram bloqueadas pela policia, com revistas
individuais.

A forte explosão que se pôde ouvir em todo
o bairro de Salamanca afetou não só o carro
oficial como vãrios veículos estacionados nos
arredores. Rapidamente, a policia cercou a
zona, ao mesmo tempo que removia os tran-
seuntes feridos pela explosão. O controle da
situação, após o atentado, está a cargo das
organizações policiais, entre as quais a Guar-
da-Civil e a Guarda Nacional

Os militares das Forças Armadas acham-
se de prontidão, confinados nos quartéis por
ordem superior, como medida de prevenção
para evitar novos atentados. Foram as Guar-
das Civil e Nacional que persuadiram grupos
de direitistas que se concentraram no local da

Arquivo do UM

explosão, com vivas a Tejero e exclamações
de "o Exército no Poder" e "pena de morte
para os terroristas", a regressarem pacifica-
mente às suas casas.

O Palácio da Zarzuela informou que o Rei
Juan Carlos, apesar da grande consternação
que sente pelo ocorrido ao General Valenzue-
la e seus acompanhantes, decidiu manter
todas as audiências previstas. O Rei recebeu
representantes da UNESCO, o Ministro do
Exterior de Portugal e um conselheiro do Rei
Hassan n, do Marrocos. Na parte da tarde,
reuniu-se várias vezes com o Presidente do
Governo, Calvo Sotelo, e com os Chefes de
Estado-Maior das Forças Armadas.

Foi no começo da tarde que o Rei tomou
conhecimento da decisão dos quatro princi-
pais Partidos políticos — União do Centro
Democrático, Partido Socialista Operário Es-
panhol, Partido Comunista Espanhol e Alian-
ça Popular — de realizarem com o apoio das
Comissões Operárias (comunista) e da União
Geral dos Trabalhadores (socialista), uma.pa-
ralisaçâo nacional de dois minutos como re-
púdio do povo espanhol ao terrorismo, e soli-
dariedade ao Estado democrático.

"Premier" 
examina situação

tem o direito de se abster. Do-
mingo, eu votarei em Mitter-
rand.

A autora expõe as razões
que a levaram a tomar essa
decisão (na verdade, sem novi-
dade, já que é a mesma de
1974). Entre elas, "a debilidade
e a corrupção do regime", mas
também o fato de Giscard "se
mostrar incapaz de cumprir as
promessas com as quais ludi-
briou o povo em 1974".
PROJETOS ANIMADORES

Professora e escritora, a
companheira de Jean-Paul
Sartre (falecido ano passado)
está "chocada com o balanço
catastrófico do setenato no do-
mínio cultural e educativo".
Como mulher, ela salienta que
por trás da b azo fia do Presi-
dente não há realmente gran-
de coisa:—A lei sobre o aborto
é tão mal-aplicada que hoje há
tantos abortos clandestinos
como antes, e náo houve qual-
quer progresso sério em maté-
ria de equiparação de salários.

No que respeita Giscard-
cidadão, ela diz que náo pode
aceitar "o desprezo, a arrogân-
cia com que trata o povo
francês:

Náo satisfeito em fugir a
questões de peso, como vimos
nò caso dos diamantes ousa
pretender que aqueles que vo-
tam contra ele votam contra a
França. Como se a França não
fossem os franceses.

O que se pode esperar de
Mitterrand, se interroga a au-
tora de Memórias de Uma Jo-
vem Bem-Comportada? Ela
própria responde:

Nenhum milagre, é claro,
jáque vai herdar uma situação
muito difícil. Não conseguirá
acabar com o desemprego da
noite para o dia. Mas Mitter-
rand não é como Giscard, ho-
mem de bancos e do grande
capital, e definiu algumas
orientações, que são boas.

Estas, segundo Simone de
Beauvoir, são a semana de 35
horas, sua promessa de pro-
porcionar meios eficazes ao
Ministério da Condição Feml-
nina, equiparar verticalmente
os salários de homens e mulhe-
res. Como também reformar o
sistema educativo e a cultura,
incluindo a televisão, que hoje
em dia "embrutece os france-
ses com jogos e distrações,
quando poderia favorecer "a
reflexão política, moral e inte-
lectual".

Tudo isso. pensa a escrito-
ra.é o que Mitterrand deseja e
conseguirá. E acrescenta:

Pode-se esperar que a au-
togestão deixe de ser um sim-
pies slogan e que pouco a pou-
co se desenvolva em novas for-
mas de vida social que nos
aproximem de uma verdadeira
democracia.

Madri (do Correspondente) — O Presiden-
te do Qovemo, Calvo Sotelo, e a Junta de
Chefes de Estados-Malores das Forças Arma-
das se reuniram durante uma hora, à tarde,
para analisar a situação política do pais em
decorrência do atentado.

Essa reunião precedeu o Conselho de Mi-
nistros que se realiza hoje, sob a presidência
de Calvo Sotelo, durante o qual serão toma-
das novas medidas an ti terroristas. O Gover-
no não sabia explicar ontem quais providên-
cias seriam tomadas para conter a escalada
do terror na Espanha, náo mais limitada ao
pais Basco. De acordo com a atual legislação
antitr-mHsta, o Estado dispõe da faculdade
de decretar o sitio, a emergência ou o alerta,
não se acreditando, porém, que o faça.

Bomba na Coroa
O atentado de ontem, transformando esta

numa semana negra, depois da tragédia de
segunda-feira em Madri e Barcelona, que ti-
rou a vida de quatro outros militares, consti-
tui, na realidade, uma explosão na Coroa. Foi
como se os terroristas tivessem penetrado
com sua potente granada no Palácio da Zar-
zuela e lá dentro deflagrado o ataque. O maior
visado não era o Chefe da Casa Militar real,
mas o próprio Rei, considerado o condestável
da democracia espanhola.

Apesar de visada, a autoridade do Rei
Juan Carlos permanece intocável e a sua
determinação de manter o Estado democráti-
co na Espanha continua sendo exemplar. .•Calma e firmeza foram a pronta resposta à
ação terrorista, com a decisão dos chefes
militares de confinar nos quartéis toda a
tropa. Essa primeira e oportuna providênciaevitou desde logo qualquer hipótese de reta-

liaçáo e demonstra que tanto a Junta de
Chefes de Estados-Maiores como o Governo e
o Rei estão identificados pelo mesmo propósi-
to de garantir a paz nacional por melo de um
comportamento calmo e firme, que transmita
tranqüilidade e firmeza à Nação.

Hoje ao meio-dia haverá uma paralisação
e silêncio nacionais. Trata-se de uma demons-
tração maciça dos espanhóis que dizem"não", com calma e firmeza, ao apelo violên-
cia e morte. As duas centrais sindicais e os
quatro maiores Partidos políticos levaxh às
ruas a sua inequívoca vontade de associar-se
às autoridades da ordem pública na defesa do
Estado democrático. Recorre-se, assim, à mo-
blllzaçâo de massa como um meio de exprea-
sar à solidariedade popular ao Estado amea-
çado.

Pena de morte
Cresce a nível nacional, no entanto, o

debate em tomo da pena de morte. Líderes do
Centro, como Oscar Alzaga, e da direita,
como Fraga Iribame, são francamente favorá-
veis. Lideres da esquerda, como Felipe Gon-
zãlez e Santiago Carrilho, ponderam que esta
seria uma temerária alteração constitucional
como forma de resposta ao terrorismo, que
pretende isso mesmo, levar o Estado ao extze-
mo das suas reações legais para disso tirar
proveito.Atualmente, na Espanha, todos temem a
guerra. Não é como clama irresponsavelmen-
te a direita com seu slogan de que estamos
em guerra. O que o povo teme, e com ele suas
lideranças, e o próprio Estado. É a guerra civil
mais uma vez E como todos a temem, toma-
se mais fácil, por trágico que pareça, alcançar
a paz.

Forças Armadas perderam 21
Madri (do Correspondente) — Com o aten-

tado de ontem contra o General Joaquim de
Vaíenzuela que, resultou na morte de seus
três acompanhantes, somam 27 — entre eles
três soldados — os militares da ativa mortos
vítimas de atos terroristas. Nesse total
acham-se incluídas as mortes do General
Gonzalez Suso e dois guardas-civis segunda-
feira.

O atentado de segunda-feira foi da autoria
dos GRAPOS (Grupos Revolucionários Anti-
fascistas Primeiro de Outubro) e o de ontem
foi reivindicado pela ETA militar. No passado
mês de março a ETA militar reivindicava os
atentados que custaram a vida do Tenente-
Coronel Ramón Romeu, em Bilbao, e do
Tenente-Coronel da Reserva e ex-Chefe da
Policia Federal de Navarro, José Luis Prieto
Gracia, em Pamplona.

A série de atentados terroristas contra
membros das Forças Armadas começou em
21 de julho de 1978, data em que o Parlamento
aprovou a Constituição. O General de Briga-
da Juan Manuel Sanchez Ramos e seu etfu-
dante, o Tenente-Coronel José Antonio Perez
Rodriguez, morriam em atentado em Madri.
Quatro dias depois da publicação da Consti-
tuiçào no boletim oficial do Estado, em 2 de

janeiro de 1979, morria em San Sebastián o
Comandante José Maria Herrera, ajudante do
Governador Militar de Guipuzcoa. No dia
seguinte tinha a mesma sorte o General-de-
Divisão Constantino Ortln Gil, Governador
Militar de Madri.

Os grapo reivindicaram a morte do Gene-
ral-de-Brigada Agustin Munhoz Vázquez, as-
sassinado em Madri em 5 de março de 1979.
Em 25 de maio do mesmo ano, a ETA assássi-
nou o General Luis Gomez Hortiguela e os
Coronéis de Infantaria Jesus Avalos Jimenez
e Agustin Laso Corral. O motorista do veículo
em que viajavam, Lorenzo Gomez Borrego,
também morreu. O governador militar de San
Sebastian, General Lorenzo Gonzalez Valles,
foi assassinado a tiros por um comando da
ETA em 23 de setembro de 1979. Um general,dois tenentes-coronéis, dois capitães e três
soldados foram assassinados durante o ..ano
passado. Dois atentados em Madri, contra os
Generais Ramón Esquivas e Arturo Criado,
em março e julho de 80, mataram seus solda-
dos de escolta. Ainda em 1980, em 2 de
setembro, foi assassinado a tiros em Barcelo-
na, o General-de-Brigada Enrique Briz Ar-
mengol. O soldado de escolta, Marcos Vidal,
morreu três dias depois.

-A vítima mais importante-

A mais importante autoridade assassi¦
nada pelos separatistas bascos foi o Presi-
dente do Governo Almirante Luís Carrero
Blanço, em 20 de dezembro de 1973. Sua
importância estava no fato de ter sido
escolhido pelo Generalíssimo Francisco
Franco como encarregado dos planos de
dar continuidade ao franquismo após a
morte do ditador.

O carro em que viqjava Carrero Blan-
co foi destruído por uma explosão tão
violenta que fez voar o veiculo a 15 metros
de altura e abriu uma cratera de 10 me-

tros de profundidade na rua. Todos os
edifícios próximos ao local sofreram da-
tios, e as canalizações de gás e água foraminutilizadas.

As investigações indicaram que os ter-
roristas, numa operação que levou meses,
cavaram um túnel sob uma rua de Madri &
colocaram uma poderosa carga que ex-
plodiu exatamente no momento em que o
carro do Premier passava pelo local
Também morreram no atentado um poli-ciai e o motorista.

Arquivo

Uma bomba matou Carrero Blanco em dezembro de 1973
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Comando'

rouba banco

no Catete
Em dois Passat roubados na

semana passada, sete homens
— um deles Identificado como
membro do Comando Verme-
lho, o Escadinha, que tem um
defeito na perna direita — as-
saltaram, ontem pela manhã,
a agência do Banco Itaú na
Rua Marquês de Abrantes,
172,,'no Catete. Renderam três
guardas de segurança, leva-
ram quatro armas e Imobiliza-
ram cerca de 50 clientes e lün-
clonãrios. Os assaltantes fugi-
ram-com Cr$ 4 milhões.

Os dois carros — o Passat
preto RJ MR-3202, pertencen-te à Radlobrâs. e o Passat
branco, placa de São Paulo
UL-9899 — foram abandona-
dos na Rua Paulo VI,e, segun-
do testemunhas, três dos as-
saltantes, todos bem-vestidos,
renderam um motorista de tá-
xi ha Rua Paissandu e fü-
giram.
CAPENGA

O que mais chamou a aten-
ção no assalto, às 12h, foi que
um dos assaltantes capengava
muito e dava ordens ao grupo.
Como era dia do pagamento
de beneficiários'do INPS, o
Banco Itaú estava cheio, mas
ninguém percebeu quando os
dois carros estacionaram e sal-
taram cinco homens, todos ar-
mados com pistolas automáti-
cas, revólveres e uma esc o-
pet#i.

O primeiro a ser rendido foi o
guarda Albtr Frederico San-
tos, que ficou sem seu revólver
calibre 38. Aos gritos, o grupo
ordenou que todos fossem pa-
ra os fundos do estabelecimen-
to bancário. Escadinha, identi-
ficado mais tarde como José
Caíios Reis Ensina, forçou o
gerente José Adolfo Pasínato,
muito nervoso, a abrir o cofre.

Os outros dois guardas de
segurança, Marco Antônio de
Andrade (que saiu da cabina
ao ver os companheiros amea-
çados de morte) e Wilson Ivo
da Conceição, pertencentes à
Empresa Venope, também fo-
ram desarmados e se juntaram
ao grupo nos fundos do banco-

Os assaltantes tinham um
litro de gasolina, mas não che-
gafam a usá-la,abandonando- o
ao lado da cabina.

Segundo clientes do banco,
o grupo era formado por um
moreno alto; um preto; um
com sotaque nordestino e bai-
xo; um branco alto, que segu-
rava o litro de gasolina; um
mulato, que recolheu o dinhei-
ro;.e por Escadinha. Um dos
mflíoristas da quadrilha foi
descrito como louro, forte,
queimado de sol e com uma
tatuagem no braço esquerdo.

No Passat da Radlobrâs, a
pqflcla encontrou a carteira de
hqtjiütação de Ipiracy Bernar-
do.Dantas, funcionário daque-
la"empresa, e um cartão de
ssfècionamento do Ministério
dâíndústria e do Comércio.

I W

Grupo leva

Gr$ 600 mil

de agência
8eis homens que se diziam

da,,Falange Vermelha e "dis-
pogtos a matar ou morrer", as-
saltaram, ontem, a agência do
Báhco Bandeirantes, na Ave-
nij|a Guilherme Maxwell, 311,
erò Bonsucesso. Eles domina-
ram 20 funcionários, entre os
qlflüs o gerente, e 10 clientes e
filglram com cerca de Cr$ 600
mil, em dois Passats: um cara-
melo, TZ-6575, e um branco, de
cuja placa só foi anotado o
fii^l 4752.

Apesar de o alarma ter soa-
dò"na 21a DP, em Bonsucesso,

ladrões permaneceram no
bçyaco sete minutos, burlaram
o-cerco policial, no qual foi
uSBdo um helicóptero, e desa-
pàíeceram apos roubar, na
Rua Teixeira Ribeiro, o Corcel
Ifcvermelho TX-4784. De acor-
do; com testemunhas, o lider
dp.grupo — louro e alto e usan-
do,uniforme dos Correios e Te-
légraíos — seria o assaltante
de bancos e fugitivo do presi-djS da Ilha Grande Luis Carlos
de Sousa Barros. o Chapelào.»<•
NERVOSA

tO assalto ocorreu às 10h45m.
Segundo os funcionários, os
assaltantes se mantiveram
calmos durante todo o tempo.
Com uma garrafa de gasolina,
eíes ameaçaram incendiar a
cabina, onde estava o guarda
Jorge Bóhme. Ele saiu mas,
antes, tocou o alarma. Dele e
db' guarda Antônio Ramos da
Silva foram roubados dois re-
vólveres Taurus calibre 38 e
uma carabina.

$)s ladrões obrigaram quetodos ficassem nos seus luga-
res. se colocaram em posiçõesestratégicas e dois obrigaram
o gerente Ivan dos Santos Mi-
rp a conduzi-los ao cofre. De-
pois. saquearam as sete cai-
íías, tendo a encarregada de
ifma sofrido uma crise nervo-
sà Ela não disse seu nome,
temendo represálias.

FUGIU
I
, Durante o assalto, um fun-

cionário do banco, cujo nome
rjáo foi revelado, fugiu pelo te-
tp e atingiu um sobrado, um
bar ao lado. Ele foi visto por
um dos assaltantes que espe-
rfeva os cúmplices, o qual não
deu tiros mas ameaçou. O ra-
paz. nervoso, continuou a cor-
rer e foi pedir socorro à policia
na Av. Brasil. Enquanto isso,
os assaltantes fugiram nos• dois carros e, minutos depois,,
chegava a policia: viaturas da
2ÍIa DP e da Divisão de Roubos
e Furtos e soldados da Policia
Militar.10 policial, após lamentar o
âssalto e a batida sem êxito,
disse, ironicamente, que "é
ovais fácil roubar banco, hoje
egj dia. do que um bar. Os
gtyprâuí de segurança, normal-
mér-te, •afi!jf reagem, não atl-
ram, enquanto num bar há
rffiiis condições de haver rea-
çfo por parte dos fregueses e
do proprietário".

lui* Motft — Rofo«l Wonerman

A obra manterá a laje central e os pavimentos superiores, demolindo menos apartamentos do que o previsto

Lagoa-Barra tem

novo traçado por

dentro de prédio
Com as obras adiantadas, a auto-estrada La-

goa-Barra ficará pronta em dezembro. Ontem, os
moradores do bloco 5 do Parque Proletário — por
onde passarão as pistas — iniciaram a mudança
para os novos apartamentos construídos pelo
DER, mas o Secretário de Transportes, Adhyr
Velloso, anunciou que somente 20 dos 48 aparta-
mentos serão demolidos. A estrada vai passar por
dentro do prédio, que conservará quatro andares
do bloco 5.

O traçado do último trecho da auto-estrada
tem 1 mil 800 metros, do Túnel Dois Irmãos à
Praça Sibelius, e já está definido, com praticamen-
te toda a terraplanagem e contenção de encosta
concluídas. No primeiro trecho, as obras de enge-
nharia estão mais adiantadas, com as estruturas
de concreto antecipando as pistas superpostas.

Viaduto
A meio caminho estão sendo erguidos os pila-

res de um viaduto, necessário por causa de uma
depressão existente no terreno. Sob a pista será
construído um acesso entre as duas metades do
terreno desapropriado do Sr Mário Ribas.

Na obra trabalham cerca de 200 operários, em
vários turnos. Um deles informou que "o trabalho
vai até as cinco, mas às vezes a gente dobra.
Amanhã mesmo deve ter mais trabalho, para
levantar uma viga" — disse, apontando para o
viaduto.

No trecho atrás da PUC, já foi iniciada a
construção das estruturas que sustentarão o falso
túnel, numa extensão de 200 metros.

Todos os moradores

ganharão casa nova
Obra controvertida, depois de 10 anos de impasses

entre o Estado e a PUC, e diversas alterações de projeto, a
auto-estrada Lagoa—Barra volta a surpreender com uma
solução de engenharia inédita: suas pistas passarão,
literalmente, por dentro do Conjunto Residencial Parque
Proletário da Gávea.' O DER revisou os projetos e concluiu que não será
preciso demolir todos os 48 apartamentos do bloco 5, mas
apenas os 20 conjugados, do primeiro e do segundo,
andares. Todos os moradores, porém, receberão aparta-
mentos novos, nos prédios construídos em área vizinha, e
os 28 apartamentos, que ficarão sobre a rodovia serão
negociados com o BNH.

O Secretário de Transportes, Adhyr Velloso, disse queespera levantar com a negociação, "de Estado para
Estado, uns Cr$ 20 bilhões", para ajudar a cobrir os custos
da obra, estimada, hoje, em Cr$ 700 milhões.

O diretor do DER, João Carlos Vieira, disse que uma
das criticas ao projeto da ligação entre o Túnel Dois
Irmãos à Praça Sibelius, é que o Parque Proletário seria
dividido, mas os estudos constataram que não será preci-so. Segundo ele, "as lages suportam a abertura do vão" e
o mwhocão poderá manter, inclusive, o pátio que existe
no terceiro andar.

Entrega das chaves

dá início à mudança
D. Nilza da Silva Farias, uma mulher preta e gorda,

moradora do Conjunto Residencial Parque Proletário da
Gávea, começou a se mudar ontem. Carregando embru-
lhos, falava sozinha enquanto subia as panadas que leva-
vam a seu novo apartamento, logo atrás do antigo: "Ai,
meu Deus, eu nunca pensei que ia subir estas escadas."

Assim como Dona Nilza, outros moradores do bloco 5
do mlnhocte começaram a se mudar, deixando vazios os
apartamentos que serão demolidos para a passagem da
auto-estrada Lagoa—Barra. À medida em que recebiam
as chaves, os moradores iniciavam a mudança, enchendo
os pátios de malas, móveis, eletrodomésticos etc.

Alguns operários ajudaram a transportar os objetos,
enquanto caminhões do DER levavam cargas maiores —
fogões, geladeiras e armários. No final da tarde alguma»
famílias já estavam instaladas nos novos apartamentos;
outras preferiram adiar a mudança:— Vou mudar domingo, depois que colocar o sinteco.
Mas já levei multa coisa — disse José André de Carvalho.
Ele está saindo do conjugado número 244 para um
apartamento novo, construído pelo DER, como lnri«mlm-
ção, num terreno vizinho, na Rua Embaixador Graça
Aranha. O apartamento novo tem dois quartos, cozinha,
sala e área de serviço.

A mudança acabou movimentando todo o conjunto. |
Mesmo quem vai permanecer no mlnhocAo acompanhava
tudo. Maria Teresinha de Jesus, do apartamento 254, do
bloco 7, disse que torce por quem está mudando e acha
que "o prédio vai ficar bom, porque o DER prometeu
reformar". Ela reside há oito anos no prédio, mas morou
24 anos na favela que havia ali. E lembra: Quem tu os
apartamentos foi o Ge túlio, para o pessoal da fávela.
Depois o Lacerda tomou conta e só botou quem ele quis.
Eu só vim para cá depois que casei, comprando o aparta-
mento de outro. Minha mãe, quando saiu, foi para Padre
MlgueL

Durante toda a parte da tarde e até a noite houve
movimento de mudança. Ainda há operários trabalhando
nos prédios, feaendo ura ou outro serviço, e até máquinas,
preparando o jardim. No bloco B, a pintura ainda estava
sendo concluída.

Maiores
Os novos apartamentos são maiores do que os antl-

gos, mesmo porque, quem sai de um coojugado vai para
um dois quartos, e assim por diante. Os do bloco A, azul,
têm três quartos, sala, cozinha e área de serviço. No total,
64 metros quadrados. Nos bloco B, marrom, s&o de doii.
quartos, e no bloco C, bege, misto. >

O Secretário de Transportes, Adhyr Veloao, visitou os
novos apartamentos "de surpresa", acompanhado do
diretor do DER, João Carlos Vieira. O subsíndico, Harol-
do Manoel Henrique, explicou que o DER vai reformar
todo o restante do prédio e informou que "os moradores
aproveitaram a chance para colocar pastilhas no prédio e
se cotizaram para comprar o material, que o DER vai
colocar." Na frente do prédio, já foram instalados os
andaimes para iniciar a reforma.

Bar e hotel 
pegam fogo 

no

Centro mas ninguém se 
fere

Uma guamiçáo de bombei-
ros do Quartel Central, com-
posta de cerca de 50 homens,
esteve empenhada durante
três horas, em apagar um in-
cêndlo no sótão do Gaiolo Bar
e Restaurante, na Rua das
Marrecas, 13, no Centro. O fo-
go atingiu o primeiro pavimen-
to do Hotel Catedral, obrigan-
do 14 hóspedes a saírem às
pressas. Não houve feridos,
mas a confusão foi grande, ha-
vendo retenção de trânsito no
Passeio Público e adjacências.

A dificuldade de acesso e a
forte fumaça que se despren-
dia do prédio em chamas obri-
garam os bombeiros a utilizar
equipamentos especiais, tais
como máscaras contra gases e
tubos de oxigênio, a fim de

.alcançar o foco do fogo. Foram
usadas seis viaturas, sendo
três carros-pipas, duas esca-

das Magirus e uma caminho-
neta de apoio.
FUMAÇA

O incêndio começou às
15h45m, no compartimento
que separa o restaurante, no
térreo, do primeiro andar, on-
de fica o Hotel Catedral, que
ocupa também o segundo pa-
vimento do edifício de três an-
dares, que tem cerca de 60
anos. Segundo o proprietário
do restaurante, José Aguiar, os
empregados, quando descobri-
ram o incêndio, tentaram apa-
gá-lo com um extintor, mas, ao
verem que não seria possível,
chamaram os bombeiros.

Com a chegada dos bombei-
ros, a rua foi interditada, mas,
mesmo assim, uma multidão
de curiosos atrapalhou os ser-
viços, pois muitos rompiam os
cordões de Isolamento, o que

obrigou a intervenção de sol-
dados da Policia Militar.

A partir das 17h, começou a
ventar forte, fazendo com que
o fogo, que já era considerado
sob controle, recrudescesse
aumentando o volume de fü-
maça. Isso acontecia de ins-
tante a instante, assim que ha-
via uma rajada mais forte de
vento. A partir deste momen-
to, os bombeiros tiveram de
usar máscaras contra gases e
equipamentos de oxigênio pa-
ra combater o fogo, que jã ha-
via atingido o Hotel Catedral.

O incêndio foi totalmente
apagado por volta das 19h e
alguns bombeiros demonstra-
vam estar exaustos. O Sr José
Aguiar náo soube calcular os
prejuízos, mas adiantou que
devem ser elevados pois o só-
tão foi totalmente destruído,
danificando exaustores e mo-
tores de frigoríficos.

Quartel reza por Braço Forte
Como ocorre em todos os

anos, desde 1954, foi celebrada,
na manhã de ontem, no pátio'
do Quartel Central do Corpo
de Bombeiros, missa pela al-
ma dos soldados que morre-
ram na explosão da ilha do
Braço Forte. Após o ato reli-
gloso, o Comandante da corpo-
ração, Coronel Renato Ribeiro
da Silva, e o ex-Comandante,

Osmar Alves Pinheiro, repre-
sentante da Guamiçáo da
Saudade, depositaram coroas
de flores no Mausoléu dos
Bombeiros, no Cemitério do
Caju.

Nas solenidades estiveram
presentes parentes e amigos
dos soldados mortos, entre
eles a Sra Lucinda Beije Teles,
mulher do Major Gabriel da

Silva Teles, que, no dia do aci-
dente, comandava a tropa.

A explosão de 10 toneladas
de nltrogllcerina ocorreu no
exato momento em que 12 ca-
bos, três sargentos, um tenen-
te e o major desembarcavam
de uma lancha para dar com-
bate ao incêndio. A ilha do
Braço Forte é armazém de ma-
terlals considerados perigosos.

0 fogo durou três horas porque curiosos prejudicaram o co\

Fename terá

livros não

didáticos
A Fundação Nacional de

Material Escolar — Fename
Instala amanhã, ãs 9h, em Ita-
peruna (RJ), um posto-livraria
para a venda de material esco-
lar, livros didáticos, paradidá-ticos, culturais e técnicos. A
iniciativa consiste em associar
o fornecimento de material es-
colar à atividade livreira, apto-
veitando os postos da Fename.
Se der certo, poderá seresten-
dida a todo o pais.

O empreendimento benefl-
ciará diretamente os Munlci-
pios fluminenses de Laje do
Muriaé, Bom Jesus de Itaba-
poana, Miracema, Pádua, Por-
ciúncula, Itaperuna, Cambucl,
Natividade, Itaocara e São Fi-
délis. A programação prevê
palestra do diretor-executivo
da Fename, Wander Batalha
Lima, sobre Desenvolvimento
Econômico-Social à Luz do
Desenvolvimento Cultural e
uma tarde dé autógrafos do
escritor Suetónio Valença, quelançará o livro Tra-lá-lâ, sobre
a vida de Lamartine Babo.

Jornalismo

tem concurso

literário
Nas comemorações do seu

25° aniversário, o Sindicato
dos Jornalistas do Rio de Ja-
neiro, com apoio da Confede-
ração Nacional das Profissões
Liberais, instituiu um concur-
so literário sobre o panorama
geral do desenvolvimento do
Brasil, abordando três temas
Isolados: os aspectos político,
econômico e social. O concur-
so está aberto aos alunos do
último período dos cursos de
jornalismo.

O sindicato escolheu para
patrono do tema econômi-
co do certame o Conde Perei-
ra Carneiro, fundador do
JORNAL DO BRASIL; do po-
11 tico, Assis Chateaubriand; e
do social, Irineu Marinho. Os
autores dos trabalhos classlfi-
cados em primeiro, segundo e
terceiro lugares, em cada te-
ma, receberão Cr$ 5 mil, Cr$ 3
mil e Cr$ 2 mil, respectivamen-
te. Os trabalhos deverão ser
datilografados em espaço dois,
num total de oito a 15 laudas,
em duas vias.

Polícia apreende grande

quantidade de pó branco

mas não sabe se é cocaína
Ontem à noite, a 12a DP (Hilário de Gouveia)

ainda aguardava o laudo do Instituto Carlos Éboli, K
para saber se se tratava de cocaína o pó branco
apreendido à tarde no apartamento 601 da Rua Cinco
de Julho, 226, residência de Raimundo Lisboa Lobo e
Teresa Maria Sá Lisboa. A diligência policial foi
decorrência de uma denúncia anônima, feita ao Cen-
tro de Controle de Segurança da Secretaria de Segu-
rança Pública.

O material apreendido — entre oito e 15 quilos —
foi abandonado num terraço do edifício por um
homem que deixou aquele apartamento assim que
chegaram ao local o cabo Mattos e o soldado Manoel, lu.v
componentes da patrulha 54-0142 do 19° BPM, Copa-
cabana, que foram constatar a denüncia.
apreensão

Os . patrulhelros Mattos e
Manoel, ao baterem na porta,
viram um homem, conduzindo
duas sacolas, correr em dlre-
ção ao terraço do edifício, de
onde pulou para um outro,
conseguindo escapar e deixan-
do as sacolas. Imediatamente
os policiais entraram em con-
tato com o Centro de Controle
de Segurança, que encami-

nhou para o local seis radlopa-
trulhas — 30 homens — que
isolaram o edifício e iniciaram •
uma busca pelos edifícios pró-
ximos sem conseguir localizar..
o fugitivo.

No apartamento, os policiais. —
prenderam a empregada San- .
dra Venàncio Santos, que, ao
ser conduzida para a 1? DP,
gritou para os jornalistas que
dela se aproximavam: "A ml-
nha patroa é que é a safada, o -
que é que eu tenho com isso"

Murilo cede meio andar

do Palácio do Trabalho

para TRT alojar nova turma
As 25 Juntas de Conciliação e Julgamento da

Justiça do Trabalho continuam sem ter para onde ir,""]
mas o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
conseguiu espaço para abrigar a 4a turma de juizes,
criada há uma semana: o Ministro do Trabalho, Sr
Murilo Macedo, depois de visitar alguns andares do
Palácio do Trabalho (antigo Ministério, na Avenida '
Presidente Antônio Carlos), resolveu ceder meio an-
dar para o TRT.

A esperança do Presidente do TRT, Flávio Rodri-
gues Silva era de conseguir pelo menos um andar; .
inteiro onde pudesse alojar algumas das 25 Juntas
que vão ser despejadas do prédio da Almirante Barro- ,
so, 54. Agora vai apelar para o Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, para ver se consegue verba para
comprar um prédio de 30 andares na Presidente' .
Vargas
CONVÊNIO

De acordo com o convênio
assinado pelo então Ministro
do Trabalho e Previdência So-
ciai, Júlio Barata, e o Presi-
dente do TRT na época, Jés
Elias Carvalho de Paiva, em
1971, o Ministério entregaria
parceladamente ao TRT sete
andares do Palácio do Traba-
lho para abrigar as Juntas de
Conciliação e Julgamento e a
sede do TRT.

Na data da assinatura do
convênio foram entregues à
Justiça do Trabalho partes do
segundo, o oitavo e o nono
andares onde se instalaram 10
Juntas e a sede do TRT. A
poucos meses de completar 10
anos de convênio—assinado a
31 de Julho de 1971—a Justiça
do Trabalho está ocupando to-
do o segundo, parte do tercei-
ro, o oitavo e nono andares.

O convênio é válido por 10
anos, mas pode ser prorrogado
ou revisto. O Presidente do

TRT não se mostra multo en-'
tuslasmado em prorrogar o
convênio porque alega que
nesses 10 anos o Ministério ce-
deu pouco espaço apesar de,,
muitas repartições Já terem sl-
do transferidas para Brasília.

O Secretário-Geral do Minis-
têrio do Trabalho, 8r. Geraldo
Miné, afirmou ontem em Bra-
silia, que novos espaços do edi-
Belo da Avenida Presidente
Antônio Carlos só poderáo ser
cedidos "em meados de 1982,
quando forem transferidos pa-
ra a Capital federal órgãos co-
mo o CDI — Centro de Docu-'
mentação e Informática — e o
PEBE — Programa Especial
de Bolsas de Estudo."

Na próxima quinta-feira, em
sessáo plenária do Tribunal
Regional do Trabalho, serão
escolhidos os cinco juizes —
três togados (vitalícios) e dois
clBsslstas (temporários) — da
4° turma que foi criada há uma
semana.

TRT pede explicação

ao juiz da 2a junta
O Juiz da 2* Junta de Conci-

Ilação e Julgamento de Volta
Redonda, Sr Cia vim Elias, foi
chamado à sede do Tribunal
Regional do Trabalho a fim de
explicar por que está prejudi-
cando a ação de 27 trabalhado-
res rurais contra o proprietário
da Fazenda do Salto que náo
paga os agricultores há quatro
meses e além disso alterou o
contrato de trabalho criando
descontos e retirando benefl-
cios.

Uma comissão de agrlculto-
res e representantes da Fede-
ração dos Trabalhadores na
Agricültura do Estado do Rio
esteve ontem no TRT onde
entregou oficio explicando a
situação. Há também na mes-
ma Junta uma ação consigna-
tória do empregador, Sr Anto-
nk> Vivaldi Reis, que com isso
não paga os empregados desde
janeiro deste ano.
ALTERAÇÃO

A situação dos 27 trabalha-
dores rurais da Fazenda do
Salto, em Volta Redonda, co-
meçou a se modificar a partir
do momento que o Sr Antonio
Vivaldi Reis comprou a fazen-
da. Quatro meses depois ele

alterou os contratos de traba-
lho dos agricultores Incluindo-
descontos no salário relativos
ao pagamento da moradia e a
supressão de vantagens conce-
dldas habitualmente como for-
necimento de lenha e leite, ces-
sáo de terra preparada para.
cultura de subsistência e
transporte dos produtos para
o mercado e da lenha.

Os empregados recusaram-
se a aceitar as modificações e<
entraram com uma reclama-
ção na 2° Junta de Conciliação
e Julgamento de Volta Redonv
da pedindo a devolução dos
descontos indevidos e o resta-
beleclmento das vantagens,
concedidas anteriormente.
Mas o Juiz Cia vim Elias resol-
veu adiar o Julgamento da re-
clamação, "culminando, pas-
me excelência, com o adia-
mento slne die da Instrução
para realização de perícia que
até esta data sequer foi Inicia-
da", afirma o oficio do aindi-
cato.

Os empregados continuam ,
trabalhando normalmente
mas não recebem os salários.
Estão vivendo graças & ajuda
do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Volta Redonda e
da população local.

Preço para
ver Sinatra

é Cr$ 59 mil
Sáo Paulo — A venda dos

ingressos para as quatro apte-
seataçóes que Frank Sinatra
fiará no Macksond Plasa nos
dias 13, 14, 15 e 16 de agosto
próximo foram iniciadas ofl-
cialmente ontem, a Cr$ 50 mil
cada. Ao mesmo tempo, a tele-
viste começou a dar chama-
das aimnriiando o sbow.

Roberto Macksond, diretor
do botei, nte considera oa pre-
ços dos ingressos elevados:"Ano passado, o show no Rio
Palace custou Crf 20 mil."
Apesar de as vendas terem
começado oficialmente on-
tem, cerca de 900 ingressos já
foram vendidos. A previste de
público nas quatro noites é de,
aproximadamente, 2 mil 400 a
2 mil 800 pessoas.

O show será realizado no
Centro de Convenções do ho-
tel, dividido para receber, por
noite, entre 600 a 700 pessoas.

Voluntários sociais já
estão em ação para ajudar

a PM em cinco atividades
— Nós, da Policia Militar, não temos nada com as

causas dos problemas sociais. Mas das conseqüências
não escapamos — afirmou, ontem, o Tenente-Coronel
Arthur Delamare, na primeira reunião com voluntâ-
rios de diversas áreas profissionais que participarão
do Programa Voluntariado Social, criado pela Policia
Militar do Estado para integrar povo e polícia.

Cerca de 40 voluntários, entre advogados, secretá-
rias, um engenheiro, estudantes, uma jornalista «
uma mulher de 81 anos, que se dizia a "mascote" do
grupo, compareceram à primeira reunião, no Quartel
Central da PM. Ao final, as pessoas se dividiram em
comissões que irão discutir e atuar nas áreas de
trânsito, segurança, turismo, repressão a tóxicos e
pròblemas relacionados com o menor abandonado.
INTEGRAÇÃO

— O Voluntariado Social da
PM é um programa de integra-
ção social polida-ddade. O ob-
jetivo é trazer pessoas de nos-
sa cidade, para acrescentar
sua ótica, conhecimento, tra-
balho e idéias, visando o apri-
moramento da qualidade de
vida. Para isso, além do siste-
ma operacional, é necessário o
serviço de Comunicação 8o-
ciai, para, juntos, discutirmos
qual o comportamento da PM
e o da população, disse o Cel.
Delamare.

Entre os presentes à reunião
estava uma mulher dinâmica,
que chegou 10 minutos atrasa-

da e, em passadas rápidas peíasala de conferências do Quar-tel Central da PM, sentou-se
na primeira fila. É Maria Ma-
dalena Prieto, 81 anos, profes-so ra do Estado durante 40
anos, hoje aposentada. —

— Eu sou a "mascote" desse
grupo. Hoje estou aposentada,
mas náo quero receber o di-
nheiro da aposentadoria sem
trabalhar. Sou voluntária 24
horas por dia. Quando náo es-
tou na Cidade de Deus, onde
oriento a criançada nos estú-
dos, faço outras coisas, mas
sempre relacionadas com
crianças. Acho essa idéia do
Coronel Delamare maravilho-
sa — disse Maria Madalena.
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a *•>Comando
rouba banco
no Catete

Em dois Passat roubados na
semana passada, sete homens
— um deles identificado como
membro do Comando Verme-
lho, o Escadinha. que tem um
defeito na perna direita — as-
saltaram, ontem pela manhã,
a agência do Banco Itaú na
Rua Marquês de Abrantes,
172, no Catete. Renderam três
guardas de segurança, leva-
ram quatro armas e imobiliza-
ram cerca de 50 clientes e fim-
cionários. Os assaltantes fugi-
ram com CrS 4 milhões.

Os dois carros — o Passat
preto RJ MR-3202, pertencen-
te à Radlobrás, e o Passat
branco, placa de São Paulo
UL-9899 — foram abandona-
dos na Rua Paulo Vl.e, segun-
do testemunhas, três dos as-
saltantes, todos bem-vestidos,
renderam um motorista de tá-
xi na Rua Paissandú e fu-
giram.

CAPENGA

O que mais chamou a aten-
çáo no assalto, às 12h, foi que
um dos assaltantes capengava
muito e dava ordens ao grupo.
Como era dia do pagamento
de beneficiários do INPS, o
Banco Itaú estava cheio, mas
ninguém percebeu quando os
dois carros estacionaram e sal-
taram cinco homens, todos ar-
mados com pistolas automati-
cas. revólveres e uma esco-
peta.

O primeiro a ser rendido foi o
guarda Albir Frederico San-
tos. que ficou sem seu revólver
calibre 38. Aos gritos, o grupo
ordenou que todos fossem pa-
ra os fundos do estabelecimen-
to bancário. Escadinha, identl-
ficado mais tarde como José
Carlos Reis Ensina, forçou o
gerente José Adolfo Pasinato,
muito nervoso, a abrir o cofre.

Os outros dois guardas de
segurança. Marco Antônio de
Andrade (que saiu da cabina
ao ver os companheiros amea-
çados' de morte) e Wilson Ivo
da Conceição, pertencentes à
Empresa Venope, também fo-
ram desarmados e se juntaram
ao grupo nos fundos do banco.

Os assaltantes tinham um
litro de gasolina, mas não che-
garamausá-la.abandonando-o
ao lado da cabina.

Segundo clientes do banco,
o grupo era formado por um
moreno alto; um preto: um
com sotaque nordestino e bai-
xo; um branco alto. que segu-
rava o litro de gasolina; um
mulato, que recolheu o dinhei-
ro; e por Escadinha. Um dos
motoristas da quadrilha foi
descrito como louro, forte,
queimado de sol e com uma
tatuagem no braço esquerdo.

No Passat da Radiobrás, a
policia encontrou a carteira de
habilitação de Iplracy Bemar-
do Dantas, funcionário daque-
ia empresa, e um cartão de
estacionamento do Ministério
da Indústria e do Comércio.

Grupo leva
Cr$ 600 mil
de agência

Seis homens que se -H-*inm
da Falange Vermelha e "dis-
postos a matar oú morrer", as-
saltaram, ontem, a agência do
Banco Bandeirantes, na Ave-
nida Guilherme Maxwell, 311,
em Bonsucesso. Eles domina-
ram 20 funcionários, entre os
quais o gerente, e 10 clientes e
fugiram com cerca de Cr$ 600
mil, em dois Passats: um cara-
melo, TZ-6575, e um branco, de
cuja placa só foi anotado o
final 4752.

Apesar de o alarma ter soa-
do na 21a DP, em Bonsucesso,
os ladrões permaneceram no
banco sete minutos, burlaram
o cerco policial, no qual foi
usado um helicóptero, e desa-
pareceram após roubar, ha
Rua Teixeira Ribeiro, o Corcel
n vermelho TX-4784. De açor-
do com testemunhas, o lider
do grupo—louro e alto e usan-
do uniforme dos Correios e Te-
légrafos — seria o assaltante
de bancos e fugitivo do presi-
dio da Ilha Grande Luís Carlos
de Sousa Barros, o Chapelào.

NERVOSA

O assalto ocorreu às 10h45m.
Segundo os funcionários, os
assaltantes se mantiveram
calmos durante todo o tempo.
Com uma garrafa de gasolina,
eles ameaçaram incendiar a
cabina, onde estava o guarda
Jorge Bõhme. Ele saiu mas,
antes, tocou o alarma. Dele e
do guarda Antônio Ramos da
Silva foram roubados dois re-
vólveres Taurus calibre 38 e
uma carabina.

Os ladrões obrigaram que
todos ficassem nos seus luga-
res. se colocaram em posições
estratégicas e dois obrigaram
o gerente Ivan dos Santos Mi-
ra a conduzi-los ao cofre. De-
pois, saquearam as sete cai-
xas, tendo a encarregada de
uma sofrido uma crise nervo-
sa. Ela não disse seu nome,
temendo represálias.

FUGIU

Durante o assalto, um fun-
cionário do banco, cujo nome
não foi revelado, fugiu pelo te-
to e atingiu um sobrado, um
bar ao lado. Ele foi visto por
um dos assaltantes que espe-
rava os cúmplices, o qual náo
deu tiros mas ameaçou. O ra-
paz, nervoso, continuou a cor-
rer e foi pedir socorro à policia
na Av. Brasil. Enquanto isso,
os assaltantes fugiram nos
dois carros e, minutos depois,,
chegava a policia: viaturas da'
21* DP e da Divisão de Roubos
e Furtos e soldados da Policia
Militar.

O policial, após lamentar o
assalto e a batida sem êxito,
disse, ironicamente, que "é
mais fácil roubar banco, hoje
em dia, do que um bar. Os
guardas de segurança, normal-
mente, não reagem, náo ati-
ram, enquanto num bar há
mais condições de haver rea-
çào por parte dos fregueses e
do proprietário''.

Luiz Moher — Rafas! Wasierman
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A obra manterá a laje central e os pavimentos superiores, demolindo menos apariamentosdo que o previsto

Lagoa-Barra tem l * r& A Bar e hotel pegam fogo nonovo traçado por r ° J °
dentro de prédio
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Polícia apreende 6 quilos
de cocaína em Copacabana
avaliada em Cr$ 16 milhões

Soldados do 19° BPM apreenderam ontem no ap.
601 da Rua Cinco de Julho, 226, em Copacabana, uma
partida de cocaína avaliada em Cr$ 16 milhões.
Segundo o delegado titular da 12a DP, Rui Dourado, o
tóxico pesou seis quilos e 200 gramas, mas os acusa-
dos — Raimundo Lisboa Lobo e sua mulher, Teresa
Maria de Sá — conseguiram fugir, deixando duas
filhas, de quatro e cinco anos de idade, dentro do
apartamento.

A policia prendeu apenas a empregada do casal
Sandra Venàncio Santoro, e abriu inquérito. A
apreensão do tóxico deveu-se a uma denúncia anôni-
ma recebida ao meio-dia pelo 19° BPM, que mandou
ao apartamento dois policiais. Estes receberam uma
proposta de Cr$ 3 milhões para abrir a ocorrência, e
logo a seguir solicitaram reforços ã 12a DP. Segundo o
cabo Matos e o soldado Manoel, da patrulha 540142.
houve demora da Polícia Civil em enviar ao local o
auxilio solicitado, o que facilitou a fuga do casal.

dois peritos do Instituto de
Criminalística. O primeiro, Jo-
semar, nào teve dúvidas, mas
em face da incerteza do dele-
gado adjunto, Roberto Saio-
mé, vei a perita química Atais,
que constatou que o material è
cocaína. Atais disse ao delega-
do que cerca de um quilo já
estava preparado para uso e o
restante dependia de refino
por processo químico. A poli-
cia interditou o apartamento e

TELEFONE

Segundo os homens do 19°
BPM, foi a empregada do casal
quem abriu a porta quando
eles bateram. Sandra confes-
sou de início que havia tóxico
no apartamento e logo a seguir
trouxe uma amostra num pe-
queno recipiente. Raimundo e
Teresa escaparam pela sacada
do apartamento, mas os poli-
ciais encontraram o tóxico que
estava em duas sacolas de su-
permercados.

Para confirmar se o material
era cocaína, a 12" DP chamou

negou-se a Informar o desuno
da empregada e das duas
crianças.

Murilo cede meio andar
do Palácio do Trabalho

Lentro mas ninguém se fere para trt alojar nova turma
Com as obras adiantadas, a auto-estrada La-

goa-Barra ficará pronta em dezembro. Ontem, os
moradores do bloco 5 do Parque Proletário — poronde passarão as pistas — iniciaram a mudança
para os novos apartamentos construídos peloDER, mas o Secretário de Transportes, Adhyr
Velloso, anunciou que somente 20 dos 48 aparta-
mentos seráo demolidos. A estrada vai passar pordentro do prédio, que conservará quatro andares
do bloco 5.

O traçado do último trecho da auto-estrada
tem 1 mil 800 metros, do Túnel Dois Irmãos à
Praça Sibelius, e já está definido, com praticamen-te toda a terraplanagem e contenção de encosta
concluídas. No primeiro trecho, as obras de enge-
nharia estão mais adiantadas, com as estruturas
de concreto antecipando as pistas superpostas.

Viaduto
A meio caminho estáo sendo erguidos os pila-res de um viaduto, necessário por causa de uma

depressão existente no terreno. Sob a pista será
construído um acesso entre as duas metades do
terreno desapropriado do Sr Mário Ribas.

Na obra trabalham cerca de 200 operários, emvários turnos. Um deles informou que "o trabalho
vai até às cinco, mas às vezes a gente dobra.
Amanha mesmo deve ter mais trabalho, paralevantar uma viga" — disse, apontando para oviaduto.

No trecho atrás da PUC, já foi iniciada aconstrução das estruturas que sustentarão o falsotúnel, numa extensão de 200 metros.

Todos os moradores
ganharão casa nova

Obra controvertida, depois de 10 anos de impasses
entre o Estado e a PUC, e diversas alterações de projeto, a
auto-estrada Lagoa—Barra volta a surpreender com uma
solução de engenharia inédita: suas pistas passarão,
literalmente, por dentro do Conjunto Residencial Parque
Proletário da Gávea.

O DER revisou os projetos e concluiu que náo será
preciso demolir todos os 48 apartamentos do bloco 5, mas
apenas os 20 conjugados, do primeiro e do segundo
andares. Todos os moradores, porém, receberão aparta-
mentos novos, nos prédios construídos em área vizinha, e
os 28 apartamentos, que ficarão sobre a rodovia serão
negociados com o BNH.

O Secretário de Transportes, Adhyr Velloso, disse que
espera levantar com a negociação, "de Estado para
Estado, uns Cr$ 20 bilhões", para ajudar a cobrir os custos
da obra, estimada, hoje, em Cr$ 700 milhões.

. o diretor do DER, Joáo Carlos Vieira, disse que uma
das criticas ao projeto da ligação entre o Túnel Dois
Irmãos à Praça Sibelius, é que o Parque Proletário seria
dividido, mas os estudos constataram que náo será preci-
so. Segundo ele, "as lages suportam a abertura do vão" e
o minhocáo poderá manter, inclusive, o pátio que existe
no terceiro andar.

Entrega das chaves
dá início à mudança

D. Nilza da Silva Farias, uma mulher preta e gorda,
moradora do Conjunto Residencial Parque Proletário da
Gávea, começou a se mudar ontem. Carregando embru-
lhos, falava sozinha enquanto subia as escadas que leva-
vam a seu novo apartamento, logo atras do antigo: "Ai,
meu Deus, eu nunca pensei que ia subir estas escadas."

Assim como Dona Nilza, outros moradores do bloco 5
do minhocáo começaram a se mudar, deixando vazios os
apartamentos que serão demolidos para a passagem da
auto-estrada Lagoa—Barra. À medida em que recebiam
as chaves, os moradores iniciavam a mudança, enchendo
os pátios de malas, móveis, eletrodomésticos etc.

Alguns operários ajudaram a transportar os objetos,
enquanto caminhões do DER levavam cargas maiores —
fogões, geladeiras e armários. No final da tarde «igm--fig
famílias já estavam iastalndas nos novos apartamentos;
outras preferiram adiar a mudança:

— Vou mudar domingo, depois que colocar o slnteco.
Mas já levei muita coisa—disse José André de Carvalho.
Ele está saindo do conjugado número 244 para um
apartamento novo, construído pelo DER, como indeniza-
cão, num terreno vizinho, na Rua Embaixador Graça
Aranha. O apartamento novo tem dois quartos, cozinha,
sala e área de serviço.

A mudança acabou movimentando todo o conjunto.
Mesmo quem vai permanecer no minhocáo acompanhava
tudo. Maria Terezinha de Jesus, do apartamento 254, do
bloco 7, disse que torce por quem está mudando e acha
que "o prédio vai ficar bom, porque o DER prometeu
reformar". Ela reside há oito anos no prédio, mas morou
24 anos na favela que havia ali. E lembra: Quem fez os
apartamentos foi o Getúlio, pára o pessoal da favela.
Depois o Lacerda tomou conta e só botou quem ele quis.
Eu só vim para cã depois que casei, comprando o aparta-
mento de outro. Minha mãe, quando saiu, foi para Padre
Miguel

Durante toda a parte da tarde e até a noite houve
movimento de mudança. Ainda há operários trabalhando
nos prédios, fazendo um ou outro serviço, e até máquinas,
preparando o jardim. No bloco B, a pintura ainda estava
sendo concluída.

Maiores
Os novos apartamentos são maiores do que os anti-

gos, mesmo porque, quem sai de um conjugado vai para
um dois quartos, e assim por diante. Os do bloco A, azul,
tèm três quartos, sala, cozinha e área de serviço. No total,
64 metros quadrados. Nos bloco B, marrom, são de dois
quartos, e no bloco C, bege, misto.

O Secretário de Transportes, Adhyr Veloso, visitou os
novos apartamentos "de surpresa", acompanhado do
diretor do DER, Joáo Carlos Vieira. O subsindico, Harol-
do Manoel Henrique, explicou que o DER vai reformar
todo o restante do prédio e informou que "os moradores
aproveitaram a chance para colocar pastilhas no prédio e
se cotizaram para comprar o material, que o DER vai
colocar." Na frente do prédio, jã foram instalados os
andaimes para iniciar a reforma.

Uma guamiçáo de bombel-
ros do Quartel Central, com-
posta de cerca de 50 homens,
esteve empenhada durante
três horas, em' apagar um in-
cêndio no sótão do Gaiolo Bar
e Restaurante, na Rua das
Marrecas, 13, no Centro. O fo-
go atingiu o primeiro pavimen-
to do Hotel Catedral, obrigan-
do 14 hóspedes a saírem ás
pressas. Não houve feridos,
mas a confusão foi grande, ha-
vendo retenção de trânsito no
Passeio Público e adjacências.

A dificuldade de acesso e a
forte fumaça que se despren-
dia do prédio em chamas obri-
garam os bombeiros a utilizar
equipamentos especiais, tais
como máscaras contra gases e
tubos de oxigênio, a fim de
alcançar o foco do fogo. Foram
usadas seis viaturas, sendo
três carros-pipas, duas esca-

das Magirus e uma caminho-
neta de apoio.

FUMAÇA

O incêndio começou às
15h45m, no compartimento
que separa o restaurante, no
térreo, do primeiro andar, on-
de fica o Hotel Catedral, que
ocupa também o segundo pa-
vimento do edifício de três an-
dares, que tem cerca de 60
anos. Segundo o proprietário
do restaurante, José Aguiar, os
empregados, quando descobri-
ram o incêndio, tentaram apa-
gá-lo com um extintor, mas, ao
verem que não seria possível,
chamaram os bombeiros.

Com a chegada dos bombei-
ros, a rua foi interditada, mas,
mesmo assim, uma multidão
de curiosos atrapalhou os ser-
viços, pois muitos rompiam os
cordões de isolamento, o que

obrigou a intervenção de sol-
dados da Policia Militar.

À partir das 17h, começou a
ventar forte, fazendo com que
o fogo. que já era considerado
sob controle, recrudescesse
aumentando o volume de fu-
maça. Isso acontecia de ins-
tante a instante, assim que ha-
via uma rajada mais forte de
vento. A partir deste momen-
to, os bombeiros tiveram de
usar máscaras contra gases e
equipamentos de oxigênio pa-
ra combater o fogo, que já ha-
via atingido o Hotel Catedral

O incêndio foi totalmente
apagado por volta das 19h e
alguns bombeiros demonstra-
vam estar exaustos. O Sr José
Aguiar não soube calcular os
prejuízos, mas adiantou que
devem ser elevados pois o só-
tão foi totalmente destruído,
danificando exaustores e mo-
tores de frigorifleos.

Quartel reza por Braço Forte
Como ocorre em todos os

anos, desde 1954, foi celebrada,
na manhã de ontem, no pátio
do Quartel Central do Corpo
de Bombeiros, missa pela ai-
ma dos soldados que morre-
ram na explosão da ilha do
Braço Forte. Após o ato reli-
gloso, o Comandante da corpo-
ração, Coronel Renato Ribeiro
da Silva, e o ex-Comandante,

Osmar Alves Pinheiro, repre-
sentante da Guamlção da
Saudade, depositaram coroas
de flores no Mausoléu dos
Bombeiros, no Cemitério do
Caju.

Nas solenidades estiveram
presentes parentes e amigos
dos soldados mortos, entre
eles a Sra Lucinda Beije Teles,
mulher do Major Gabriel da

Silva Teles, que, no dia do aci-
dente, comandava a tropa.

A explosão de 10 toneladas
de nltroglicerina ocorreu no
exato momento em que 12 ca-
bos, três sargentos, um tenen-
te e o major desembarcavam
de uma lancha para dar com-
bate ao incêndio. A ilha do
Braço Forte é armazém de ma-
teriais considerados perigosos.

Darfim VWn
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mbateO f°g° durou três horas porque curiosos prejudicaram o coi

Fename terá Jornalismo
livros não tem concurso
didáticos literário
*A Jlín,-?çá? Nacional de Nas comemorações do seuMaterial Escolar - Fer_aB_tr-*--5ír*«^ers_-io, o Sindicatoinstala amanhã, ãs 9h, em Ita-
peruna (RJ), um posto-livraria
para a venda de material esco-
lar, livros didáticos, paradidá-
ticos, culturais e técnicos. A
iniciativa consiste em associar
o fornecimento de material es-
colar à atividade livreira, apro-
veltando os postos da Fename.
Se der certo, poderá ser esten-
dida a todo o pais.

O empreendimento benefi-
ciará diretamente os Munici-
pios fluminenses de Laje do
Muriaé, Bom Jesus de Itaba-
poana, Miracema, Pádua, Por-
ciúncula, Itaperuna, Cambuci,
Natividade, Itaocara e Sáo Fi-
delis. A programação prevê
palestra do diretor-executivo
da Fename, Wander Batalha
Lima, sobre Desenvolvimento
Econômico-Social â Luz do
Desenvolvimento Cultural e
uma tarde de autógrafos do
escritor Suetónio Valença, que
lançará o livro Tra-lá-lá. sobrea vida de Lamarttoe Babo.

dos Jornalistas do Rio de Ja-
neiro, com apoio da Confede-
ração Nacional das Profissões
Liberais, instituiu um concur-
so literário sobre o panorama
geral do desenvolvimento do
Brasil, abordando três temas
isolados: os aspectos político,
econômico e social O concur-
so está aberto aos alunos do
último período dos cursos de
jornalismo.

O sindicato escolheu pára
patrono do tema econômi-
co do certame o Conde Perei-
ra Carneiro, fundador do
JORNAL DO BRASIL; do po-
litico, Assis Chateaubriand; e
do social, Irineu Marinho. Os
autores dos trabalhos classífl-
cados em primeiro, segundo e
terceiro lugares, em cada te-
ma, receberão CrS 5 mil, Crt 3
mil e Cr$ 2 mil, respectivamen-
te. Os trabalhos deverão ser
datilografados em espaço dois,
num total de oito a 15 laudas,
em duas vias.

Preço para
ver Sinatra
é Cr$ 59 mil

Sáo Paulo — A venda dos
ingressos para as quatro apre-
sentações que Frank Sinatra
fará no Macksoud Plaxa nos
dias 13, 14, 15 e 16 de acosto
próximo foram iniciadas ofi-
cialmente ontem, a Crt 59 mil
cada. Ao mesmo tempo, a tele-
visão começou a dar chama-
das anunciando o show.

Roberto Macksoud, diretor
do hotel, não considera os pre-
ços dos ingressos elevados:
"Ano passado, o show no Rio
Palace custou Crt 20 mil."
Apesar de as vendas terem
começado oficialmente on-
tem, cerca de 900 ingressos já
foram vendidos. A previsão de
público nas quatro noites é de,
aproximadamente, 2 mil 400 a
2 mil 800 pessoas.

O show será realizado no
Centro de Convenções do ho-
tel, dividido para receber, por
noite, entre 600 a 700 pessoas.

As 25 Juntas de Conciliação e Julgamento da
Justiça do Trabalho continuam sem ter para onde ir.
mas o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
conseguiu espaço para abrigar a 4a turma de juizes,criada há uma semana: o Ministro do Trabalho, Sr
Murilo Macedo, depois de visitar alguns andares do
Palácio do Trabalho (antigo Ministério, na Avenida
Presidente Antônio Carlos), resolveu ceder meio an-
dar para o TRT.

A esperança do Presidente do TRT, Flávio Rodri-
gues Silva'era de conseguir pelo menos um andar
inteiro onde pudesse alojar algumas das 25 Juntas
que vão ser despejadas do prédio da Almirante Barro-
so, 54. Agora vai apelar para o Ministro da Justiça,
-T_rahim Abi-Ackel, para ver se consegue verba paracomprar um prédio de 30 andares na Presidente
Vargas

O convênio é válido por 10
anos. mas pode ser prorrogado
ou revisto. O Presidente do
TRT não se mostra muito en-
tusiasmado em prorrogar o
convênio porque alega que
nesses 10 anos o Ministério ce-
deu pouco espaço apesar de
muitas repartições já terem si-
do transferidas para Brasilia.

CONVÊNIO
De acordo com o convênio

assinado pelo entáo Ministro
do Trabalho e Previdência So-
ciai, Júlio Barata, e o Presi-
dente do TRT na época, Jés
Elias Carvalho de Paiva, em
1971, o Ministério entregaria
parceladamente ao TRT sete
andares do Palácio do Traba-
lho para abrigar as Juntas de
Conciliação e Julgamento e a
sede do TRT.

Na data da assinatura do
convênio foram entregues à
Justiça do Trabalho partes do
segundo, o oitavo e o nono
andares onde se instalaram 10
Juntas e a sede do TRT. A
poucos meses de completar 10
anos de convênio—assinado a
31 de julho de 1971 — a Justiça
do Trabalho está ocupando to-
do o segundo, parte do tercei-
ro, o oitavo e nono andares.

O Secretário-Geral do Minis-
tério do Trabalho, Sr. Geraldo
Mine, afirmou ontem em Bra-
silia, que novos espaços do edi-
ficio da Avenida Presidente
Antônio Carlos só poderão ser
cedidos "em meados de 1982,
quando forem transferidos pa-ra a Capital federal órgãos co-
mo o CDI — Centro de Docu-
mentação e Informática — e o
PEBE — Programa Especial
de Bolsas de Estudo."

TRT pede explicação
ao juiz da 2a junta

O Juiz da 2* Junta de Conci-
Ilação e Julgamento de Volta
Redonda, Sr Clavim Elias, foi
chamado à sede do Tribunal
Regional do Trabalho a fim de
explicar por que está prejudi-
cando a ação de 27 trabalhado-
res rurais contra o proprietário
da Fazenda do Salto que não
paga os agricultores há quatro
meses e além disso alterou o
contrato de trabalho criando
descontos e retirando benefi-
cios.

Uma comissão de agriculto-
res e representantes da Fede-
ração dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Rio
esteve ontem no TRT onde
entregou oficio explicando a
situação. Há também na mes-
ma Junta uma açáo consigna-
tória do empregador, Sr Anto-
nio Vivaldi Reis, que com Isso
não paga os empregados desde
janeiro deste ano.

ALTERAÇÃO
A situação dos 27 trabalha-

dores rurais da Fazenda do
Salto, em Volta Redonda, co-
meçou a se modificar a partir

do momento que o Sr Antônio
Vivaldi Reis comprou a fázen-
da. Quatro meses depois ele
alterou os contratos de traba-
lho dos agricultores incluindo
descontos no salário relativos
ao pagamento da moradia e a
supressão de vantagens conce-
didas habitualmente como for-
necimento de lenha e leite, ces-
são de terra preparada para
cultura de subsistência e
transporte dos produtos para
o mercado e da lenha.

Os empregados recusaram-
se a aceitar as modificações e
entraram com uma reclama-
çáo na 2o Junta de Conciliação
e Julgamento de Volta Redon-
da pedindo a devolução dos
descontos indevidos e o resta-
beleclmento das vantagens
concedidas anteriormente.
Mas o Juiz Clavim Elias résol-
veu adiar o julgamento da re-
clamação, "culminando, pas-
me excelência, com o adia-
mento sine die da instrução
para realização de perícia que
até esta data sequer foi inicia-
da", afirma o oficio do sindi-
cato.

Voluntários sociais já
estão em ação para ajudar
a PM em cinco atividades

— Nos, da Policia Militar, náo temos nada com as
causas dos problemas sociais. Mas das conseqüências
nào escapamos — afirmou, ontem, o Tenente-Coronel
Arthur Delamare, na primeira reunião com voluntá-
rios de diversas áreas profissionais que participarãodo Programa Voluntariado Social, criado pela Polícia
Militar do Estado para integrar povo e polícia.Cerca de 40 voluntários, entre advogados, secreta-
rias, um engenheiro, estudantes, uma jornalista e
uma mulher de 81 anos, que se dizia a "mascote" do
grupo, compareceram à primeira reunião, no Quartel
Central da PM Ao final, as pessoas se dividiram em
comissões que irão discutir e atuar nas áreas de
trânsito, segurança, turismo, repressão a tóxicos e
problemas relacionados com o menor abandonado.
INTEGRAÇÃO

— O Voluntariado Social da
PM é um programa de integra-
çáo social policia-cidade. O ob-
jeüvo é trazer pessoas de nos-
sa cidade, para acrescentar
sua ótica, conhecimento, tra-
balho e idéias, visando o apri-
mor_mf_nto da qualidade de
vida. Para isso, além do siste-
ma operacional, é necessário o
serviço de Comunicação So-
ciai, para, juntos, discutirmos
qual o comportamento da PM
e o da população, disse o Cel.
Delamare.

Entre os presentes à reunião
estava uma mulher dinâmica,
que chegou 10 minutos atrasa-

da e, em passadas rápidas pela
sala de conferências do Quar-
tel Central da PM, sentou-se
na primeira fila. É Maria Ma-
dalena Prieto, 81 anos, profes-
sorá do Estado durante 40
anos, hoje aposentada.

— Eu sou a "mascote" desse
grupo. Hoje estou aposentada,
mas náo quero receber o di-
nheiro da aposentadoria sem
trabalhar. Sou voluntária 24
horas por dia. Quando náo es-
tou na Cidade de Deus, onde
oriento a criançada nos estu-
dos, faço outras coisas, mas
sempre relacionadas com
crianças. Acho essa Idéia do
Coronel Delamare maravilho-
sa — disse Maria Madalena.
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CADE ameaça intervir na indústria automobilística
•

Camilo se reúne com empresários Ferraz quer .Barbosa não

O presidente do CADE —
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica —, Eduardo
Galfl, afirmou ontem que se as
empresas acusadas de práticade cartel "não modificarem es-
se sistema de ação no mercado
e não cumprirem nossas dect-
sões" nào terá "a menor hesi-
tação em pedir à Justiça a
intervenção do Governo nes-
sas .empresas.

Informou, ainda, que na 2®
feira inspetores do órgão em
São Paulo visitarão os escrltó-
rios das fábricas auto mobília-
tlcas, para dar inicio à primei-ra fase da investigação sobre a
forma pela qual foram premo-vidos.
PAPEL DO CADE

Ele disse que a indústria au-
tomobilistica foi liberada do
tabelamento de preços e que a
atitude delas representa "uma
traição ã consciência do Oo-
vemo" que não pode ser tole-
rada:"0 Ministro Delfim Neto
tem razão, praticaram um ato
de cartel, e a orientação quetenho do Ministro da Justiça é
no sentido de agir com o maior
rigor porque o pais já está as-
solado pela inflação e a Nação
não pode ser agravada por em-
presas que não tèm consclên-
cia social".

Segundo o ex-deputado
Eduardo Galil, presidente do
CADE, não há dúvida de que a
indústria automobilística tem
praticado o cartel: "Não se vê
a Ford concorrer com a Gene-
ral Motors, nem a Volkswagen
com a Fiat—eles dividiram as
áreas de mercado e agora pra-ticam aumentos conjuntamen-
te: isso é uma demonstração
de cartel", assegurou.

Informou que "o andamento
de processos semelhantes, de
cartel, será comunicado a ins-
tituições semelhantes ao CA-
DE no exterior porque esses
acordos são feitos lã fora e
praticados aqui dentro". Disse
o Sr Eduardo Galil não ter
certeza mas supõe que a lndús-
tria "automobilística "está au-
mentando o preço do carro de
acordo com os reajustes do dó-
lar_e isso é ilegal".

Explicou que o papel do
CADE, órgão do Ministério da
Justiça, é exatamente o de fia-
callzar práticas de abuso eco-
nômico, concorrência desleal e
atitudes empresariais danosas
à eçònomia popular. Acentuou
que essa missão é a que o
Ministro da Justiça lhe confiou
e espera cumprida rigorosa-
meiíte.

Há três meses, quando hou-
ve aumento uniforme no preço
dos automóveis, por todas as
empresas, o fato despertou a
atenção do Governo e justifi-
cou a realização de uma reu-
itüo entre os Ministros Delfim
Neto, Abi-Ackel, o então Se-
cretário de Abastecimento e
Preços, Carlos Viacava, e
Eduardo GaliL

Agora, com a reincidência.
Delfim tomou a decisão de re-
presentar ao CADE. Embora o
óiigão ainda não tenha recebi-
do. essa representação, isso
nãa o Impede de iniciar o tra-
balho sobre a questão dos pre-
çog dos automóveis, agindo ex
omcio.

Viacava: nos
EUA dá prisão
Brasília — "Se isso aconte-

cesse nos Estados Unidos, já
estavam presos", afirmou on-
tem o secretário-geral do Mi-
nistério da Fazenda, Carlos
Viacava, sobre os aumentos si-
multáneos que a indústria au-
tomobilistica deu aos preços
dos carros, o que foi definido
como prática de cartelizaçáo
pelo Ministro Delfim Neto.

• :Sem entrar em detalhes, o Sr
Carlos Viacava observou que
existe a possibilidade de as
empresas do setor serem puni-
das no CADE — Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econò-
mica — órgão ligado ao Minis-
tório da Justiça.'Mais prudente em suas de-
clarações, o Ministro da Fa-
zenda, Ernane Galvèas, infor-
mou que a atuação de cartel é
proibida no Brasil, mas negou
que o Govemo tenha aberto"unia guerra" contra a lndús--tria automobilística. "As em-
jffesas do setor tèm a respon-
sàbilidade de dar solução aos
seus problemas e ao mesmo
tempo tèm liberdade de fixar
os preços. Mas existem regras
de mercado a serem observa-
dias", afirmou.

CIP silencia
sobre controle

O secretário executivo do
CIP — Conselho Interministe-
rial de Preços, Luís Felício Al-
vim de Bustamante Sá, res-
pçpdeu ontem com um "nada
a aeclarar" à pergunta de jor-nalistas sobre a possibilidadede a indústria automobilística
voltar a ter seus preços contro-
lados.

Através de sua assessoria,
acrescentou que a perguntadeveria ser encaminhada ao
Ministro do Planejamento,
Delfim Neto, ou ao secretário
especial de abastecimento e
preços, Júlio César Martins.

Empresário acha
hábito herdadoiO*

• O empresário Olavo Montei-
ro_.de Carvalho afirmou ontem
que o fato de as indústrias
automobilísticas terem reajus-
tado seus preços conjunta-
mente ocorreu mais "em de-
correncia do hábito adquirido
com a sistemática herdada do
CIP. do que propriamente da
píâtica de um cartel".

.Para ele, "cartel se caracter!-
za quando empresas se reú-
nem para tirar proveito de
uma sltuaçáo favorável de
mercado e reajustam os preços
a níveis muito superiores ao
aumento de seus custos"."Jy emore^^" ovpiica que.,1pela decicu_
tes das indústrias auwinwhi lís-
ticas. constatei qut c.ta ícai-
itónte tiveram de reajustar
seus preços em função do au-
niento dos custos, apesar de
reconhecerem que o momento
Ti/Sb '«ais favoráveis".

Ari Gcmg

que investigar

Anfavea explica

posição a Delfim
São Paulo — O presidente da Anfavea (Asso-

ciaçáo Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores), Newton Chiaparini, entrou em contato
telefônico, ontem cedo, com o Ministro do Planeja-
mento, Delfim Neto. Ele revelou: "O Ministro Del-
fim Neto aceitou nossas explicações, mas informou
que vai examiná-las, para dissipar suas dúvidas
sobre o último aumento de preço da indústria
automobilística".

Chiaparini, que enfrenta seu primeiro proble-
ma ã frenta da Anfavea, pois está na presidência
da entidade há cerca de 15 dias, afirmou que "a
indústria automobilística merece um voto de con-
fiança, pelo que já fez e também porque nunca
deixou de cumprir um acordo com o Govemo. -
Espero que o Govemo conclua pela inexistência
do cartel a que se refere".

Herança
Assegurou o presidente da Anfavea não ter

havido qualquer acordo para a prática dos últimos
reajustes nos preços dos automóveis. "Ninguém
consultou ninguém para decidir aumentar", garan-
tiu. Explicou que, tradicionalmente, "as fábricas
procuram realizar seus aumentos de preços nos
primeiros dias do mês. Todas raciocinaram da
mpsmn forma. Isso não significou nenhum conluio
ou formação de cartel."

Alegou que a Indústria automobilística deixou
de ser controlada pelo CIP apenas a partir de
dezembro último: "Entramos no regime dellberda-
de de preços com os custos defasados. Nos últimos
meses, a pressão de custos foi enorme, por parte
dos componentes, matéria-prima e aumento do
custo da mão-de-obra. O setor ainda carrega uma
herança do controle de preços, que tornou a renta-
bilidade das montadoras muito baixa e trouxe, às
vezes, até prejuízo. O controle de preços gera
distorções em qualquer lugar".

Segundo o 8r Newton Chiaparini, "dentro de
um regime de livre iniciativa, a indústria automo-
bilística tem o direito e a necessidade de aumentar
seus preços, se isso é Indispensável à saúde econò-
mica". Ele acredita que os atuais problemas de
mercado são decorrentes de "um momento difícil",
de "adequação da economia. Concordamos" —
acrescentou — "com o Ministro Delfim Neto, de
que a indústria automobilística precisa encontrar
seu patamar. Perfeito. Também procuramos isso.
Economicamente, faz-se o que pode. O preço é
sacrificado até um certo ponto."

O presidente da Anfavea destacou que existem
três fatores "inibidores" ou que prejudicam as
vendas de automóveis: "O custo operacional, com
os aumentos dos combustíveis, impostos e outros
itens controlados pelo Governo; o preço do veículo
em si, o único controlado relativamente pela in-
dústria automobilística; e o custo do dinheiro nos
financiamentos, que atingiu níveis jamais vistos.
Portanto, nosso setor só tem o controle sobre um
dos fatores que influem no mercado."

Sobre a nota oficial da Abrave, o presidente da
Anfavea destacou: "Não contesto a nota, mns ela
me surpreende. Acho que ela não reflete íimn
análise apurada do momento enfrentado pela in-
dústria automobilística. O revendedor ainda não
recebeu todos os respingos das dificuldades en-
frentadas pelas fábricas."

Nota
A Anfavea — Associação Nacional dos Fabri-

cantes de Veículos Automotores, que congrega a
indústria automobilística, divulgou nota oficial,
ontem à noite, em que afirma que a própria concor-
rència no setor "é a melhor prova da Inexistência
de um cartel destinado a distorcer os rumos nor-
mais da economia, além de não se coadunar tal
prática com a inquestionável e permanente obe-
diència à lei por parte de todas as empresas do
setor".

A nota oficial foi distribuída pelo presidente da
Anfavea, Newton Chiaparini, que assumiu o cargo
há cerca de lã dias. O documento diz que a
entidade se sentiu no dever de se dirigir à opinião
pública, para prestar esclarecimentos, os mesmos
a serem prestados às autoridades governamentais.A nota oficial esclarece que o aumento de preço
dos automóveis, no último dia 2 de maio, era
inevitável para o setor.

Uberaba, MG — O Ministro Camilo Penna
informou ontem que vai reunir-se hoje, em São
Paulo, com os dirigentes da indústria automobilís-
tica para saber se os últimos aumentos nos preços
dos automóveis foram reais. Dlsae que uma primei-
ra análise nos reajustes leva a imaginar a existên-
cia de um cartel.

Entende que a opinião do Ministro Delfim
Neto de que está havendo uma cartellzação na
Indústria automobilística poderá ter procedência."Não sei se procede. Poderá proceder, porque o
procedimento mostra um caso típico de formação
de cartel". Para ele, parece "claro que, quando
existem poucos grandes grupos dominando uma
área Industrial, é possível que tm]a cartéis".

O Grande Juiz
O Minstro da Industria e do Comércio sallen-

tou, porém: "O que ê importante, além da declara-
çáo do Ministro Delfim Neto, é que o mercado vai
ser o grande juiz no assunto, porque ele vai ou não
aceitar os novos preços".

Se os novos preços estiverem fora da reallda-
de, o mercado não vai comprar carro. E, se o
mercado não comprar, as fábricas não vão rèãjus-
ter mais os preços. Ou seja, o preço vai cair no
valor real

Garantiu, entretanto, que o Govemo está
atento a uma possível cartelizaçáo da indústria
automobilística. Recomendou que não se deve

Sindipeças crê

em competição
Sào Paulo — As indústrias automobilís-

ticas não devem voltar ao controle do Conse-
lho Interministe rial de Preços—CEP, disse o
presidente do Sindipeças — Sindicato Na-
cional de Autopeças, Carlos Fanuchi de Oli-
veira. Para ele "há um erro quando se diz
que as indústrias montadoras formam um
cartel A verdade é que a competição entre
elas é tão violenta que se uma puder acaba
engolindo a outra".

O Sr Fanuchi de Oliveira salientou ser
favorável à economia de mercado. "Entendo
que as indústrias automobilísticas tiveram
razão em reajustar seus preços. Elas sofre-
ram aumento nos custos operacionais. É
tolice dizer que há cartel no setor das monta-
doras. O que há de fato é uma luta acirrada
pelo mercado", afirmou.

Autopeças

O presidente do Sindipeças afirma que a
volta das montadoras ao controle do CIP
será desastrosa para o setor de autopeças.

Tivemos até o momento um reajuste
entre janeiro e fevereiro. Agora estamos soli-
citando das montadoras um novo reajuste
de preço, porque tivemos elevação na mão-
de-obra e nos insumos básicos. Se para as
montadoras a mão-de-obra incide em 8% no
preço do produto final, na área de autopeças
a incidência é de 30%, o que torna as coisas
mais difíceis para nós.

O Sr Carlos Fanuchi disse que os reajus-
tes de preços de serviços, matérias-primas
ou insumos básicos "são na maioria das
vezes praticados por empresas governamen-
tais ou paraestatais. O setor intermediário
não tem condições de barganhar com elas, e
fica à mercê de seus reajustes".

Revelou que de outubro de 1979 a abril
de 1981 (base 100 para o cálculo), os seguin-
tes serviços e matérias-primas sofreram ele-
vações:

Aços planos 328%
Açostrefi lados 282%
Energia elétrica 373%
Óleo combustível 775%
Alumínioem barra 305%
Zamac 304%
Matéria-prima para borracha 347%
Ferro gusa  256%

O momento — prosseguiu o Sr Fanu-
chi de Oliveira — é para se praticar a econo-
mia de mercado. Ela é necessária e com o
tempo acabará com as distorções que exis-
tem na economia.

CIP libera preço
de refrigerantes 

">v

Brasília — Os preços dos refrigerantes
serão liberados do controle do CIP (Conse-lho Interministerial de Preços) dentro de
duas semanas, mesmo prazo em que a çer-veja terá um aumento de 40% em duas
etapas. O anúncio foi feito pelo Secretário
Especial de Abastecimento e Preços, Júlio
César Martins.

Segundo ele, o estudo da liberação dos
preços dos refrigerantes, em elaboração no
CIP, se deve ao feto de não se tratar, no
caso, de um setor oligopolista, mas, ao con-
trário, é setor em que há um bom número de
empresas, com o que se espera estimular a
concorrência e até estabilizar o preço.Em'relação à cerveja, informou que o
aumento de 40% será parcelado, possível-mente, para vigência no próximo dia 1S, o
primeiro, e no dia 15 de junho.

esquecer, porém, que o Govemo liberou os preços
visando reduzir a demanda. E disse que não seria
uma surpresa se existir de fato um cartel no setor.

— É Importante ver que o custo da produção
do carro está aumentando. Há um processo Infla-
clonário que atinge também a indústria automobi-
listica . Por outro lado, há um mercado reduzido,
que parece levar agora as indústrias a sacrificar
lucros no sentido de poderem vender seus carros.

Na opinião do Ministro, as demissões de em-
pregados pela Indústria são conseqüência da redu-
çáo da demanda e se os preços estivessem congela-
dos, pelo controle, multas estariam forçadas a
demitir até mais do que agora. Entende que as
empresas estão transferindo parte da falta de
demanda ao seu lucro, "porque todas as empresas
brasileiras têm um sentido social".

Revelou que era previsto o aumento das ver-
bas de automóveis em abril e maio, porque está
havendo uma injeção de Cr$ 80 bilhões na econo-
mia do pais, devido às safras agrícolas. Afirmou,
ainda, que está havendo aumento do emprego na
Região Metropolitana de São Paulo. Para ele,
todos estão preocupados com as demissões, esque-
cendo-se das admissões.

Garantiu que não faltará álcool. "Isto è a
palavra do Govemo e o Govemo tem uma palavra
só", acentuou, reafirmando que serão produzidos
este ano 360 mil veículos a álcool, continuando
também os incentivos à produção. Disse que não
há recessão, pois o pais crescerá, este ano, a uma
taxa de 5%.

Abrave dá seu

apoio a Delfim
Sào Paulo — "A fábrica aumenta o preço

do veículo, mas quem é compelido a dar
desconto é o distribuidor. Isto porque, na
sistemática adotada, a indústria automobi-
listica estabelece os dois preços que envol-
vem a comercialização de veiculos."

A ^opinião é da Abrave — Associação
Brasileira dos Distribuidores de Veículos
Automotores, que representa 3 mil revende-
dores em todo o país, em nota oficial sobre a
denúncia de cartelizaçáo feita contra a in-
dústria automobilística, pelo Ministro do
Planejamento, Delfim Neto. Quanto aos últi-
mos aumentos de preços dos automóveis, a
Abrave os considera incompatíveis com a
capacidade de absorção do mercado.

Em nota oficial distribuída ontem e assi-
nada pelo seu presidente, José Edgard Perei-
ra Barreto Filho, "a Abrave vê confirmada
pelo Ministro Delfim Neto tese que de há
muito a associação defende e que constituiu,
inclusive, um dos objetivos centrais da luta
que culminou na Lei 6729/79, que regula as
relações dos fabricantes de veículos automo-
to res com suas redes de concessionários."

Economista não

admite cartel
"Um cartel é uma organização informal

dentro de um oligopólio, normalmente ilegal,
visando evitar uma concorrência predatória",explicou ontem o ^professor Gregório Stuckart,
da Fundação Getúlio Vargas. Para ele, no caso
dos recentes aumentos promovidos pela indús-
tria automobilística, não configura um cartel
mesmo porque os reajustes foram desiguais.

O professor lembrou que até pouco tempo
a o Governo que praticava o cartel, através

CIP, limitando os aumentos das indústrias,
gora, ainda que o Governo tenha liberado os

preços para automóveis, não deixou de contro-
lar os custos das indústrias como é o caso dos
salários, por exemplo.

Explicou o professor Gregório Stuckart
que, "quando se tem quatro ou cinco indústrias
num mesmo setor, automaticamente há um
oligopólio o que implica que a atitude de uma
indústria vai refletir no resultado de outra".
Um cartel, para ele, se dá a partir de um
entendimento, entre os componentes do oligo-
pólio, para evitar justamente que o procedi-
mento de uma das partes prejudique ou benefi-
cie outra:

Há diversas formas de organização den-
tro de um oligopólio: desde um simples entendi-
mento — o que é permitido, já que existe uma
organização formal de indústrias de automóvel
—- a tramas para acabar com a concorrência de
mercado.

No caso especifico — dos últimos aumentos
da indústria automobilística — a "prova maior
de que não há cartel está no fato de os aumen-
tos não terem sido iguais — as companhias
estão dando aumentos em função da demanda,
por um lado, e dos custos, por outro".

Segundo o professor da Fundação Getúlio
Vargas, "onde se pode dizer que há um erro do
Governo, nesse momento, é investir contra uma
indústria que sempre deu aumento junto, prin-
cipalmente através do CADE, cuja função está
sendo desvirtuada":

O CADE deveria fomentar a competição
de mercado e evitar conluios que o transforme
num instrumento ds vinganças do Governo.

Leia editorial
'Literatura de Cartel"
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A tutela das nações se faz
hoje pela atividade econòmi-
ca; o colonizador mudou de
roupagem mas continua im-
pondo as condições que per-
petuem sua dominação e, in-
clusive, através do subsidio
ao frete amplia a penetração
de suas mercadorias — aflr-
mou o construtor naval e
armador Paulo Ferraz, presi-dente da Companhia Comér-
cio e Navegação (estaleiro
Mauã). Em sua opinião a de-
cisão de investir na constru-
ção de uma frota mercante
própria è política, "é proble-ma de alocação de recursos
internos".— Nosso pais necessita de
frota própria porque a via
marítima é o único acesso
que temos aos grandes mer-
cados no comércio exterior.
Em 1980 o frete gerou 3 bi-
lhóes 700 milhões de dólares,
sendo que 1 bilhão 822 mi-
lhòes foram produzidos pornavios de bandeira brasilei-
ra. e, desse total, 1 bilhão 75
milhões os dispèndios com o
afretamento de navios. A
tendência é assistirmos a
um aumento do afretamen-
to, caso a frota não seja com-
patibilizada com as necessi-
dades de nosso comércio ex-
terior em expansão — acres-
centou.

Falando no seminário pro-movido pela Sobe na — So-
ciedade Brasileira de Enge-
nharia Naval, sob o tema Su-
gestões para Fortalecer a
Estrutura da Navegação e
da Construção Naval, Paulo
Ferraz disse que se o Brasil
continuar afretando navios,
em lugar de construir os
seus, as vantagens obtidas
na substituição dos deriva-
dos de petróleo serão perdi-das num balanço de fretes
altamente negativo.

Este ano a Sunamam terá
que pagar no exterior cerca
de 400 milhões de dólares
entre juros e amortização do
seu endividamento externo,
mas lembra o industrial
Paulo Ferraz que "esse volu-
me de endividamento não se
deve exclusivamente ao se-
tor naval, pois o Govemo, na
sua política para obter re-
cursos externos, usou órgãos
como a Sunamam na busca
de moeda estrangeira".

empregos
O presidente da Ishikawaji-

ma do Brasil, engenheiro Or-, ._.
lando Barbosa, disse que "o
mercado de bens de capital
esta difícil, como tudo no
pais", mas espera que "as coi-
sas melhorem, a médio prazo".
Sua empresa nào pretende re-
duzir a jornada de trabalho de
seus 5 mil empregados, nem"demitir ou contratar nin-
guém".

Com oito navios em constru-
ção — cinco para exportação

a Ishikawajima cumpriu os
prazos do 2o Programa de,,.
Construção Naval e agora
aguarda financiamento para
novos contratos, principal-
mente com a Petrobras.' "A' "
saída está em trabalhar e pou-
par, em fazer do cruzeiro divisa
forte: para isso è que serve a
construção naval, pois o navio
é uma ferramenta do comércio
exterior", disse o presidente
do estaleiro.

— Não diria que há discrimí-
nação contra o capital estran-
geiro no Brasil. Mas existe
uma tendência à preocupação
com as empresas estrangeiras

acrescentou.
Ele é a favor de modificações

na política salarial e acha que
o Qovemo deve apoiar a cons-
trução naval não somente pelo
problema social que possa sur-
gir com o desemprego, mas, -,
principalmente porque "envol-:. _
ve a autonomia no comércio,. ,
exterior, a autonomia na-'
cional". .

Para o engenheiro Nobutj"^
Oguri, diretor da Ishikawaji-—
ma do Brasil S/A, "a atividade
marítima sempre foi dispen-
diosa e sempre foi Incentivada
e promovida pelos países com
Interesse em além-mar". Des-
ses, os que se desenvolveram
adotaram a máxima "o flm
justifica o meio: o flm é o co-
mércio exterior, é a soberania
econômica, é a defesa do siste- _
ma; o meio é o transporte ma-
ritimo, é a produção, é a cons-
trução naval, ê o porto". t h
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Advertência geral
Engana-se — e por esse engano

pode pagar muito caro — quem esti-
ver pensando que a acusação de prá-tica cartelizante feita pelo Ministro
Delfim Neto à indústria automobüísti-
ca dirige-se exclusivamente a ela. A
irritação do Ministro é muito maior e
envolve mais gente do que a princípio
pode parecer.Ainda ontem, ele próprio admitia
que, se as montadoras foram citadas
direta e nominalmente na sua acusa-
ção, isso se deveu a que nenhum outro
setor da economia deixou transpare-
cer, de forma tão evidente, um com-
portamento que deles não é exclusivo.
Na opinião do Ministro, por mais que
se busque, dificilmente se encontrará
uma justificativa para o fato de os
fabricantes de automóveis estarem
reajustando os preços de seus produ-
tos quase todos no mesmo dia e em
índices semelhantes.

Delfim Neto cita sua experiência
de quatro anos na Europa, argumen-
tanao em momento algum ter visto a
indústria automobilística européia
efetuar reajustes da forma como vêm
sendo praticados no Brasil pela mon-
tadoras. E acrescentando também
não ter noticia dessa prática nos Es-
tados Unidos ou em qualquer país que
respeite as regras do mercado e culti-
ve a livre iniciativa.

Estranhou, inclusive, que o setor
insista na prática do que considerou
aumentos fictícios — reajustes de pre-
ços que são anulados imediatamente
pela concessão de descontos, mas que
servem para estimular a componente
psicológica da inflação.

. O Ministro, porém — justiça se
faça — admitiu que não é só a indús-
tria automobilística que deve tomar
cuidado, pois se ela ou qualquer outro
setor da economia insistirem na prá-
tica dos reajustes combinados, aora-
vante terão que lhe apresentar o reci-
bo de pagamento dos honorários da
vidente que lhes dá orientação.

Em tempo: tudo leva a crer que a
acusação ã indústria automobilística
deve ser encarada como uma adver-
tência e que não terá conseqüências
imediatas mais graves.

Olho nas urnas

O anúncio feito pelo Diretor do
BC, José Kleber Leite de Castro, de
que mais 99 municípios do Nordeste
foram incluídos na área de estiagem,
e que o Governo quitará todas as
dívidas e os juros vencidos ou a ven-
cer este ano, mereceu de um observa-
dor em Salvador um comentário
mordaz:

Ao todo, são agora 221 os muni-
cípios que terão seus financiamentos
rurais pagos pelo Governo. Como o
próprio BC disse, são nada menos de
228 mil pequenos produtores per-doados.

Ora — concluiu ferino — isso é
voto à beça em 82.

"Ibope"

A única conferência do Congresso
de Bancos que teve lotação esgotada
foi a de Alexandre Kafka, do FMI. O
ibope de Kafka é tamanho entre os
banqueiros que ele tem à sua disposi-
ção uma salinha cativa no Banco
Central, para quando vem ao Brasil.

Diversão de opinião

Segundo um banqueiro que, ob-
viamente, não quis ser identificado, o
que deveria mesmo ter sido discutido
era o problema dos juros internos, e
não apenas repasse de dólar.

Por uma razão muito simples: há
hoje estocados cerca de 150 milhões
de dólares nos bancos, e ninguém
quer saber de empréstimo por menos
de oito anos. Só o que tem demanda
firme, comentou, é onde entra estatal
no meio, projetos de álcool e da Fiba-
se, por exemplo.

Patentes

O Banco Central anunciou a con-
cessão de patentes para instalação
de 67 novas agências bancárias, em
vários Estados, dentro do programa
especial lançado no começo do ano.
Com isto, eleva-se para 331 o número
de novas agências autorizadas esse
ano.

Foram autorizadas 10 agências
do Banco Safra, 10 do Auxiliar, nove
do Unibanco, seis do Banco das Na-
ções, seis do Banco Industrial do Cea-
rá, quatro do Banco Popular de For-
taleza, quatro do Banco do Estado do
Maranhão, três do Banco Mercantil
de Crédito, dois do Banco Comercial
do Estado de São Paulo, dois do Ban-
co do Estado do Rio Grande do Norte
e um do Banco de Mossoró.

Exemplo

Um trader brasileiro ouviu de um
importador africano uma explicação
simples do que deseja, para comprar
mais no Brasil:

O mesmo que vocês, quando
estavam no nosso estágio de desen-
volvimento. Primeiro, queremos só-
cios investidores, para garantir a
continuidade do negócio e experién-
cia gerencial; depois, queremos que
os produtos sejam montados aqui; e,
por fim, queremos fabricá-los nós
mesmos. Como vocês.

^3* COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONALsiofsatA?

EDITAL DE VENDA DA
FÁBRICA DE FERRO-LIGAS DE
CONSELHEIRO LAFAIETE MG

A Companh»a Siderúrgica Nacional toma puWico sua intenção de procede' aalienação do acervo da sua Péfcnca de Ferro-ügas. bem como dos respectivos
estoouee de maténes-ormas e de almoxanfado oeral. localizada no Km 624 da RodoviaBR-040. em Conselheiro Lafatete. Estado de Minas Gerais A Fábnca em questão euma unidade de produção integrada no complexo industrial da Corrpanh.a SiderúrgicaNacional, funcionando, portanto, com personalidade jurídica própna.

1) 0 acervo da Fabrica compreende.
a) um terreno, denominado Sitio Água Boa. com aproximadamente410 806m\ onde se encontram as Instalações Industriais da Fábnca. uma SubestaçáoTransformadora de 138W'13.8W e uma Estação de Tratamento de Ague.01 um terreno, denominado Ustmnha. com aproximadamente, 17.000m*;c) varias edificações de alvenaria — escritóno. labora tono. almoxanfado.oficne. vestiário, casa de bombas, com uma área construída total de 1 475mí.d) o edifício dos fornos, em estrutura metálica, onde estAo instalados doisfomos eletncos de 4 800 kVA e 2 500 kVA de potência, com todos os seuscomponentes e equipamentos auxiiiares essenciais às suas operações.e) obras diversas, incluindo balança rodoviâna. silos de armazenagem e torreae refrigeração de água,f) instalação completa para bntagem e peneiramento de ferro4»gas com-preencendo bntador. corretas transportadoras e peneiras vibratônes.• g) pàs carregadeiras, caminhões basculantes. motores sobressaíentes.peças e acessOnos

2) Serào também alienados, em conjunto com o acervo da Fábrica de Ferro Ligas,os estoques de matérras-pnmas e os de almoxanfado geral.
31 O acervo de Fábrica será vendido no estado em que se encontra
4) As propostas deverèo apresentar, obngatonamente. ofertas separadas para oacervo da Fábnca. estoques de matôrias-pnmas e estoques de almoxanfado geral, asquais nào poderão ser inferiores aos preços mínimos estabelecidos no EditalDescritivo da Fábnca, cujo preço total é calculado em 693 881 (seiscentos e noventa etrês mil, oitocentos e oitenta e uma) OflTN'sEstando a Fábnca de Ferro-ügas em funcionamento, os estoques estarfto sujeitos avariações Os atustamentos quantitativos serão realizados apôs a declaraçào daproposta vencedora para fins de fixação do valor definitivo a figurar na escntura
5) 0 proponente vencedor deverá efetuar o pagamento integral do preço decompra no ato da assinatura da escntura púbica de comora e venda, que será lavrada60 (sessenta) dias apôs a proclamaçêo do vencedor.
6) As propostas deverto ser aoreeentadas. improrrogaveimente, atê as 15 00horas do dia 10/07/81. na Sede da Companhia Siderurgo Nacional, na Av. Treze deMaio. 13-8° andar, na cidade do Rio de Janeiro Cada proposta deverá, ainda, seracompanhada de uma cauçèo. que poderá ser oferecida em ORTN's, equivalente a 1 %do preço mínimo total de venda As cauções seréo devolvidas, aos proponentesperdedores, apôs o julgamento das propostas

7) Maiores informações a respeito do acervo da Fábrica de Ferro-Ligas. seusestoques de maténaa-pnmas e de aimoxanfadq geral e sobre as condições deapresentação e julgamento das propostas poderio ser colhidas nos EscntônosRegionais da Companhia Siderúrgica Nacional, onde se encontram exemplares doEdital Descritivo da Fábnca. que faz parte integrante do presente Edital, ou. atrela,através de visita ao local da Fábnca.
Companhia Siderúrgica Nacional
Rio de Janeiro — RJAv 13 de Maio. 13 — 8o andarCaixa Postal. 2736CEP - 20.003Telefone: (021) 297-7177Endereço Telegráfico: SIDERURGIA/ RIOTelex ECT Indicativo CSNCNúmero 021-23025 e 23059

Sede. Usina. Escritório e FFLUSINAVolta Redonda — RJEscntôro CentralRua 21. 10CEP - 27 180Telefone (0223) 42-9955Endereço Telegráfico. SIDERURGIA-VRTelex ECT Indicativo CSNCNumero: 0223-123
ESCRITÓRIOS NO PAIS

Rio de Janeiro — RJAv. 13 de Maio. 13 — 15° andarCaixa Postal. 2736CEP - 20.003Telefone: (021) 2406187Endereço Telegráfico: SIDERURGIA/ RJTelex ECT Indicativo: CSNCNúmero 021-23025 e 23059
Sáo Paulo — SPAv Senador Queiroz. 605 — 24° andarCaixa Postal — 30.701CEP — 01 026Telefone (011) 228-3611Endereço Telegráfico SIDERURGIA' SPTelex ECT indicativo: CSNCNúmero 011-21113
Porto Alegre — RSAv. Plínio Brasil Milano. 1 155 — BoaVistaCaixa Postal — 1505CEP - 90 000Telefone: (0512) 42-6700Endereço Telegráfico. COMSINA/PATelex ECT Indicativo: CSNCNúmero: 0512-1365
Setor de Minas Gerais — Conselheiro LafaieteEscritóno- Rua Valério Eugênio. 239Tel. (031) 721-2622 (031) 721-2382Fábnca de Ferro-Ugas BR 040 — Km 624Tel (031) 721-130*

Belo Honzonte — MGRua Guatajaras. 410 — 11° andarCEP - 30.000Telefone: (031) 2264673Endereço Telegráfico: SIDERURGIA/ BHTelex ECT Indicativo CSNCNúmero. 031-1156
Recife—PEAv Mal Mascarenhas de Morais. 4270Bairro Industrial ImbnbeiraCaixa Postal 1428CEP - 50 000Telefone: (081) 326-9425Endereça Telegráfico. SIDERURGIA' PETelex ECT Indicativo. CSNC '

Número : 081-1145
Brasília —DFSetor de Autarquias SulQuadra 2 — Lote 3 — Bloco KEdifício Siderbrás2° andar — SI 201 t 203CEP - 70 000Telefone; (0611 223#)79

SIj 

credito, financiamento e investimentos~S C.Q.C. 33.132.044/0001-24
WÊ Sociedade Anônima de Capital AbertoSV PAGAMENTO DE DIVIDENDOSAVISO AOS ACIONISTASPar deliberação da AGO/AGE de 27.04.1981. ficam à disposição dos Srs. Acionistas, na sededa sociedade à Rua Gonçalves Dias nP 65 - 49 andar - DeptP de Ações a partir do dia 12de maio de 1981, os dividendos na base de CRI0.20 (vinte centavos) por ação. relativos aosresultados do exercício de 1980. Rio de Janeiro. 06 de maio de 1981. MICHAEl STIVEL—MAN - Diretor Presidente.  

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS
DO TESOURO NACIONAL

O Deoartamento de Operações com Títulos e
Valores Mobiliários do BANCO CENTRAL DO
BRASIL faz saber às instituições financeiras e ao
público em geral que o COMUNICADO DEMOB
n9 77, de 30/04/81, se encontra à disposição dos
interessados no Centro de Troca de Documentos
da Associação Nacional das Instituições do Merca-
do Aberto (ANDIMA), localizado na Rua da Al-
fándega n9 91, 39 andar, no Rio de Janeiro, ou
nos Departamentos Regionais do Banco Central
nas demais praças.

O referido COMUNICADO trata da oferta pú-
blica de ORTN de 2 e 5 anos de prazo, nos mon-
tantes de 17 e 33 milhões de ORTN, respectiva-
mente, cujas propostas serão recebidas no próxi-
mo dia 12/05, na forma e nas condições ali esta-
belecidas.
Rio de Janeiro, 30 de abrit de 1981.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM TI-
TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL

. SIOEMRAS

CGC. 33042730/0001-04

EDITAL DE VENDA DAS
INSTALAÇÕES DESATIVADAS DE BRITAGEM

DA MINERAÇÃO DE CASA DE PEDRA
CONGONHAS DO CAMPO — MG

A Companhia Siderúrgica Nacional coloca à venda as
Instalações de Britagem da Mineração de Casa de
Pedra, Congonhas do Campo, MG. que foram desati-
vadas recentemente e que são compostas dos
seguintes equipamentos: britagem primária e Secun-
dária; peneiramento primário, secundário e terciário;
transportadores; silos; circuitos de finos; bicames
auxiliares; conjunto "Tripper" e "Stocker"; sistema
de carregamento de vagões e subestação; sistema
de classificação de minério; guincho; fundações e
estruturas; instalações elétricas; pontes rolantes e
balança.
O preço base para a venda dessas Instalações de
Britagem é de Cr$ 41.000.000,00 (quarenta e hum
milhões de cruzeiros), para pagamento à vista.
As propostas, que deverão ser acompanhadas de
uma caução no valor de Cr$ 410.000,00 (quatrocen-
tos e dez mil cruzeiros), deverão ser apresentadas,
improrrogavelmente, até às 15:00 horas, do dia 28
de maio de 1981, no Escritório Regional de Belo
Horizonte situado na Av. Guajajaras 410 — 11o andar.
A abertura das propostas será efetuada no dia
28.05.81, às 15:30 horas, no Escritório Regional de
Belo Horizonte na Av. Guajajaras 410 — 11° andar,
na presença de quem se interessar.
O resultado do julgamento será dado a conhecer no
dia 04 de junho de 1981.
Maiores informações a respeito das instalações e
das condições exigidas para a apresentação das
propostas, deverão ser colhidas nos Escritórios Re-
gionais da Companhia Siderúrgica Nacional, onde se
encontFam exemplares do Edital Descritivo das Ins-
talações de Britagem, ou no Departamento de Ven-
das Especiais da CSN em Volta Redonda, ou ainda na
Mineração de Casa de Pedra, de 2a a 6a feira, no
horário das 07 00 hs às 11 OOhs. IP

FMI exorta 
países

menos desenvolvidos

a exportar mais
Salvador — O diretor do

Fundo Monetário Internado-
nal. Alexandre Kafka, afir-
mou, em conferência no 14°
Congresso Nacional de Ban-
cos. que os países menos de-
senvolvidos náo exportadores
de petróleo — menos os mais
pobres — poderão defender-se
na medida em que consegui-
rem fomentar suas exporta-
çôes, sobretudo se os paísesindustrializados liberalizarem
as políticas comerciais.

Ele previu que o mundo in-
dustrializado terá pela frente
alguns anos de baixo cresci-
mento. "Todos deverão enfren-
tar. por alguns anos, os superá-
vits petrolíferos", disse. E
acrescentou que, mesmo na hi-
potese de uma náo liberação, o
reduzido tamanho econômico
dos PNBs poderá facilitar-lhes
a penetração nos mercados
dos países industriais, se ao
menos estes náo optarem, "co-
mo até agora nào têm optado"
por um protecionismo desen-
freado.
ENFRENTANDO A CRISE

O agravamento dos superá-
vits petrolíferos poderá ser evi-
tado ou limitado, e o reajusta-
mento dos balanços de paga-mentos pode" ser promovido,
pela crescente economia e
substituição do petróleo e pelo
próprio desenvolvimento dos
países petrolíferos, segundo o
professor.

Para facilitar os reajusta-
mentos dos países menos de-
senvolvidos não petrolíferos, o
diretor do Fundo Monetário
Internacional acha que os pai-ses industrializados nào de-
vem acelerar demasiadamente
seus próprios ajustamentos à
crise econômica mundial.

Só se houver uma adequada
reduçáo dos gastos improduti-
vos de Governo ê que se pode-rá evitar a inflação sem se per-der os bons frutos da políticade oferta, alertou o professorKafka.

De qualquer forma, o mais
provável, no seu entender, é
que, durante vários anos, os
países menos desenvolvidos
nào exportadores de petróleo e
certos países industrializados
terão de arcar com déflcits de
conta corrente relativamente
importantes, se náo quiseremsacrificar exageradamente o
ritmo de crescimento.

O diretor do FMI sugeriu a
adoção de um profunda refor-
ma na reciclagem dos superá-
vits dos países exportadores
de petróleo e dos superávits
dos países industrializados,
quando retomarem à posiçãoanterior ao agravamento da
crise.
BARREIRAS

Os países industrializados
devem baixar um pouco as
barreiras protecionistas dos
seus produtos, senào os paísesmenos desenvolvidos teráo de
se proteger de outra forma,
alertou o diretor do Fundo Mo-
netário Internacional, Alexan-
dre Kafka, em rápida entrevis-
ta, após a conferência.

Para enfrentar a crise, os
países subdesenvolvidos teráo
de exportar mais, salientou. E
disse que. até agora, os paisesindustrializados tém sido co-
medidos nos aumentos de suas
barreiras protecionistas, mas
defendeu a necessidade de re-
dução para seu próprio bem,
pois, caso contrário, também
os industrializados terminarão
perdendo mercados para colo-
cação de seus produtos.

EUA incluem o Brasil na ;

relação daqueles a quem

pretendem vender cereais
Washington — Os Estados Unidos anunciaram

uma intensa campanha para aumentar as exporta-
çôes de trigo e forragem a fim de reduzir os exceden-
tes que esperam este ano. Os paises a quem preten-
dem exportar são China, Argélia, Brasil. Marrocos e
Chile, anunciou o Secretário de Agricultura, John
Block.

Todas as vendas deverão ser feitas através dos
canais de comércio particulares, mas o primeiro pas-
so serào consultas em nivel de Governo para detèfthi-
nar as necessidades desses paises. Block disse que.os
esperados grandes excedentes de cereais dos -EUA
tomam a medida essencial para explorar as possibili-
dades de exportação.
RESTAURAR POSIÇÃO

Em discurso feito posterior-mente em Merceville, Nova
Jersey, Block disse que o em-
bargo à venda de cereais à
União Soviética, recentemente
suspenso, encorajou outros
paises a aumentar sua produ-
ção e isso criou uma grande
competição nos mercados.

— Nossa tarefa agora é res-
taurar nossa posição competi-

tiva no mundo. Temos dé re-
construir nossa reputaçào de
maiores fornecedores do mun-
do — disse.

Existe uma boa perspectiva
de aumento da produção: de
trigo no mundo este ano,_de
acordo com o Conselho Inter-
nacional do Trigo. O aumento
é realmente necessário porque
nos últimos dois anos o consu-
mo mundial excedeu a produ-
çáo e os estoques sáo os mais
baixos dos últimos 20 anos.

Importação "draw-back"

de soja está suspensa
O diretor da Cacex (Carteira

de Comércio Exterior do Ban-
co do Brasil), Benedito Morei-
ra, informou ontem a cerca de
15 representantes de coopera-
tivas de soja. que estão susta-
das todas as negociações do
tipo draw-back com outros
paises. Através deste mecanis-
mo — importação da matéria-
prima e subseqüente exporta-
ção do produto já industriali-
zado—as indústrias de óleo de

soja já importaram 200 mü.t.de
soja da Argentina e Paraguai,
prejudicando os produtores
nacionais.

Segundo o diretor da Orga-
nizaçào das Cooperativas Bra-
sileiras, Benjamin Hammers-
chmidt. os agricultores de soja
receberam, este ano, menos re-
cursos para comercializar' a
sua produção, e estão com
grandes estoques.

BANCO CENTRAL DO BRASI»

Hayek defende maior

restrição ao Governo
Sào Paulo — O Prêmio Nobel de Economia de 1974,

professor Friederich Hayek, está escrevendo um livro, em
que contesta as idéias socialistas, com um capitulo lntitu-lado Higiene da Democracia. Na sua opinião, "a democra-cia é a ordem de uma conduta higiênica. Essa conduta éde restrição ao Governo, para evitar sua interferência emnossa liberdade".

Na véspera de seu 82° aniversário, o economistaaustríaco e cidadão britânico, professor em Freiburg, naAlemanha, falou para 500 pessoas no auditório do HotelMaksoud Plaza, em São Paulo, a respeito do tema Demo-cracia e Demarquia. Hoje, também às 20h e no mesmolocal, talará sobre Distribuição de Renda e PositivismoL«gal, numa série de conferências patrocinadas pelarevista Visão.
Hayek adverte que, nas democracias clássicas oci-dentais, o poder das assembléias legislativas é Ilimitadoe, assim, arbitrário. Por isso, propõe um sistema democrá-tico bicameral: uma assembléia, nos moldes das moder-nas, governaria e outra, com membros de um mandato só(mais longo) e sem Partidos, cuidaria das leis. Isso seriauma "demarquia".

.CAIXAIecodómic*
IfiDUAl

Andrade Pinto dará apoio

a projetos metalúrgicos

para alumínio da Valesul
O Secretário de Indústria, Comércio e Turismo do

Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Andrade
Pinto, manifestou-se ontem disposto a apoiar e incen-
tivar, através de mecanismos especiais, a instalação,
no Estado, de indústrias metalúrgicas, para que todo
o alumínio da Valesul seja aqui transformado. <

Carlos Alberto de Andrade Pinto participou, na
última quarta-feira, em Brasilia da solenidade em que
a Companhia Vale do Rio Doce se comprometeu,
através de protocolo, a transferir ao grupo paulista
Alnac — Alumínio Nacional Participações Ltda 12%
dos 15% de ações que detém na Valesul. Com isso,
estes futuros sócios do empreendimento teráo direito
a 10 mil das 86 mil toneladas de alumínio que serão
produzidas pela Valesul, em sua primeira fase, pro-
gramada para 1982.

COMUNICADO
SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL

EM UBERABA(MG)
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que
a extração da Loteria Federal n?1788, prevista
para o dia 09.05.81, amanhã, será realizada na
cidade de Uberaba, no Parque Fernando Costa.

VANTAGENS
Segundo revelou o Secretá-

rio, o Estado do Eio terá uma
substancial perda de receita,
caso o alumínio da Valesul ve-
nha a ser exportado para ou-
tras regiões. Uma tonelada
bruta do produto, exemplifi-
cou ele, custa 2 mil SOO dólares,
cinco vezes inferior ao valor
agregado apôs à sua transfor-
ma çáo. Além disso, destacou,
se a Valesul criará 800 empre-
gos, as unidades metalúrgicas

ESPECIAL

DOMXNOOJORNAL DO BRASIL^

contribuirão com um volume
significativamente superior.

A tese de Andrade Pinto de
que o alumínio da Valesul de-
ve ser ser transformado no Rio
baseia-se também em argu-
mento técnico. Segundo ele, os
Distritos Industriais de Cam-
po Grande e Santa Cruz estão
localizados próximo à unidade
da Valesul. o que viabilizará o
transporte do alumínio ainda
aquecido às empresas meta-
lúrgicas.

D.T.V.M. ¦

Vendo ou AssocioRio/SP s/Passivo .Cata Port Jornal n° 363116Ç5
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1961
Aos vinte dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e um. às 10 00 horas, na Sede •Social, na Avenida Nilo Peçanha n9 50. Conjuntos 1711 á 1717. nesta Cidade do Rio de Ja-neiro-RJ.reuniram-se em Assembléia Geral E itraordmána. os acionistas da SPERRY S A. •
por solicitação da Oirotoria. representando a totalidade de seu Capital Social, conforme se«nfica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Iniciados os trabafx»assumiu a Presidência da Assembléia o Diretor Presidente Sr G0NÇAL0 VAZ PINTO 0AFONSECA 0E SÁ PEREIRA E CASTRO que convidou á mim SIRLENE SANTOS BRE -TAS DE NORONHA, para Secretária, ficando assim constitufda a Mesa. na conformidade •do disposto nos Estatutos Sociais. Isto feito, declarou o Sr. Presidente que a Assembléia fi-cava instalada, visto estarem presentes os acionistas, representando a totalidade do Capital •Social, podendo assim, a mesma validamente. deliberar nos precisos termos do Parágrafo 49do Artigo 124 da Lei n9 6404/76. sobre a seguinte "Ordem do Oia". item "A" • Propostada Diretoria para aumentar o Capital Social pelo valor em cruzeiros resultante da conversãoa taxa oficial, do dia, do valor em US dólares, correspondente aos bens importados, sem co-bertura cambial. de acordo com a mensagem distribuída aos Senhores Acionistas.com a con-sequente alteração do Artigo 59 dos Estatutos Sociais, e "item B" • Outros assuntos de intjresse social, vasada nos seguintes termos. "Rio de Janeiro. 16 de março de 1981 -SenhoresAcionistas Esta Oiretona tem a satisfação de propor a VSas o Aumento do Capital Sociale emissSo de novas ações correspondentes ao valor que será atribuído aos bens importados •sem cobertura cambial, destinados à ampliação do ativo permanente da Sociedade. As açõesque vierem a ser emitidas, de acordo com a legislação vigente, deverão ser subscritas, pelosSenhores Acionistas que terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem o direito de prefe-réncia, para si)scrçáo propcraansÉnene ás ações que ora possuem, sendo concedido igual prazopara integralúação respectivajem moeda corrente ou em bens. Convém ressaltar que encon-tra-sa em poder da Diretoria u'a manifestação da Acionista Sperry Corporation no sentido •de subscrever a totalidade d* ações correspondente ao aumento do capital em questão, pe-ra imediata integralização, mediante a incorporação de referidos bens. Cumpre a esta Diretoria informar que os bens de capital èm questão foram importados sem cobertura cambrâl. •sob amparo dos Certificados de Autorização do Banco Central do Brasil de n°s 351/265 de14.04.80; 351/205.351/286.351/287, iodos de 24 09 80; 351/283 de 30 09 80 e 351/304de 18 11 60 e autorização da SEI-Secretana Especial de Informática, conforme Certificadosn°s 220/80 de 31 03 80.0741/80 de 17 0/.80,0843/80 de 12 08 80.0901/80 de 29 08 80e 0981/80 de 17 09 80 bem como de licenças de importação emitidas pela CACEX Caiteirade Comércio E «terior do Banco do Brasil S A. documentos estes cuias cópias encontram «aneias a presente, tudo em consonância com a legislação vigente. Em merecendo a presenteproposta a aprovaçãodos Senhores Acionistas, cumprirá a As^mbléia nomear peritos ou •empresa especializada para proceder a avaliação dos referidos bens. Atenciosamente G0N-ÇAL0 VAZ PINTO 0A FONSECA 0E SA PEREIRA E CASTRO.SIRIENE SANTOS -BRÊTAS DE NORONHA. RONALDO CAMARGO VEIRAN0. PAULO CÉSAR GONÇAlVES SIMÕES e J0S£ NOLASCO PEREIRA DA CUNHA". 0 St. Piesidenle colocou* >disposição da Asambléia para esclarecer eventuais dúvidas sobre o assunto, e nada havendosido suscitado os Senhores Acionistas deliberaram, por unanimidade, pela sua aprovação. -abstendo se de votar a Acionista por Lei impedida Por proposição da Acionista Sirlene Santos Brêías de Noronha a Assembléia ap*ovcu a nomeação dos seguintes peritos para proce-derem a avsliaçãodos bens aderem incorporodos ao Capital, nas pessoas dos Senhores Ro-berto Assumpcâo Phillips, brasileiro, casado.engenheiro, residente na Rua Macedo Sobri -nho n0 53. apto. 1038, inscrito no CREA sob o no 21 761 0 - 5a Região. CPF n9270 543.907 25. Mareio 0'lcarany Camara Lima. brasileiro, desquitado. economista, resi -
dente na Rua Francisco Sa' no 26. apto. 1102. inscrito no CREPE sob o n° 5373. CPF r.o •
030 527 297 72. e Francisco de Pada Baptista Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, resrdente na Rua Mano Pederneiras no 10. apto 101. inscrito no CREA sob o n9 11130 0, •
CPF no 005 823 367 91. P01 sugestão do Sr Pres-dente. os Senhores Acionistas delibera -iam, por unanimidade, que após observado o item "8" da Ordem do 0>a fossem os traba-Ihos suspensos para p'o;seguirem no dia 27 do corrente rrés. quande devera estar nas mãosda Diretoria o Laudo de Avaliação dos bens a serem incorporados ao Capital Passando aoitem "6" da Oídem do Ora. "Outros assuntos de .ntf -se socai" o Sr. Presidenie. comum-cou aos Senhores Acionista: sob-e os pedidos das D-visões Sperry Vickerse Sperry Univac.conforme cartas em ped?' da Adrrmistra;d0. sobre cs Estateleomentosda Empiesaen BçIo Horizonte MG. Brasília ÜF e Vitória ES. assim posicionados 1) DIVISÃO SPERRY -
ViCKERS ¦ Estabeleorrento de Btío Honzcnte MG • Alterar o nome de fjntasia registradoi« Cdtídit/o GeiaideCawturies.úeSFlRR^ REMINGI0N VlCKtRS.poraSPERRY VlCKEFÇ.eh-mnnJc a peiwa RtMíNGTON.^ez qlé peka ctibeação daSatDies hienas.em Aesarrtíóa GeralErttaordndte leáizafe em 28 Ge leve*e*o de 1979, dMfement argjrvada na MM Junta Cometer-al do Estado do Rio de Janeiro sob n° 55 900, por despacho de 27 de março de 1979 a en-tio 0ivisão Sperry Remmgton foi sucedida pela firma Remmgton Indústria e Comércio deSistemas para Escritório SA 11) 0IVISÁ0 SPERRY UNIVAC • "A" Belo Honzonte-MG •
Autorizar a afcertura de novo estabelecimento na Av Amazonas no 3110 • Térreo • Parte poBairro da Barroca. "B" • Brasilia-DF - Alterar o endereço do estabelecimento oara SEUP. •
Quadra 509. Conjunto D. Lcja 06 e sala 102, em virtude da entrega da sala 104. pela resci-são do Contrato de Lccacãc. "C" • Vitória ES • Aprovar a mudança do estabelecimento pa-ra a Av Joãc Batista Parra, s/n9 . Aterro da Ccndusa. Bairro Praia do Sua. Fundamentadosnas eiposições feitas nas ca-tas e teie* que ampararam os pedidos, os Senhores Acionistas,
por unanimidade deliberaram pela jorovaçào da: solicitações, ficando estabelecido oue parao nevo estabelecimento da Divisão ünivac em Belo Horizonte, atribuir «-a uma parceia doCapita! Social no valo? de 0$ 5 000 00 (cncc m.i cruze-rosl somente para efeitos hscais. •
visto que de acordo com a .'egisiaçáo pertinente, futuramente a parce-a. será at"bui'da pelomovimento econômico Nau havendo qua^uet outra manifestação o Sr Fies-dente sjicer-deu cs trabalhos. ron!o.'mt'tít'!'heiacâo tomada no item ' A", não antes de ler s^Jo manda-do'3vra: a p-e*nte Ata cu<? *0: por num i.aaem voz aíta. e devidamente aprovada e asmada cor todos os pr«?rt?s GQNÇAL0 VA/ PINTO C'A FONSECA DE SA PEREIRA t -
CASTRO - Presidente SiRLf.NE SANTOS â^íTAS DE NORONHA Secetar.a. RONAL-
DO CAMARGO VEiRANO. por s ? o p Ca Sperry Corporation. G0NÇAL0 VA^ PINTO

0A FONSECA DE SA PEREIRA E CASTRO. SIRLENE SANTOS BRÊTAS 0E N0R0 -
NHA t PAULO CÉSAR GONÇALVES SIMÕES.
Às 16 horas do dia vinte e sete de março de 1981. na Sede desta Sociedade prosseguiram os
trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas que haviam sido suspensos em •
20 do corrente. Retomaram a Presidência e Secretaria da Assembléia, os acionistas G0NÇA
L0 VAZ PINTO 0A FONSECA DE SA PEREIRA E CASTRO.e SIRLENE SANTOS Bfif-TAS 0E NORONHA, respectivamente, e após verificarem pelas assinaturas apostas no Livro
próprio, a presença da totalidade dos acionistas, declarou a Presidência, reabertos os traba-Ihos e pediu a Secretária que lesse o Laudo de Avaliação dos bens objeto do aumento do
Capital Social, com oferecimento da documentação pertinente, aos Senhores Acionistas.pa-ra eiame e, pelo voto da unanimdade. foram aprovados, com abstenção dos legalmente im-
pedidos, sendo o Laudo de Avaliação do seguinte teor: "LAUDO DE AVALIAÇÃO - Emcumprimento da missão para a qual fomos nomeados na Assembléia Gerai E •tiaordinária -
da SPERRY S A. realizada em 20 de março de 1981. passamos a emitir o nosso laudo.nos
seguintes termos: 1. Em 14 04 80.24 09 80,30 09 80 e 1811 80 a SPERRY S.A.. antanoimente denominada SPERRY RAN0 DO BRASIL SÃ. requereu e obteve autorização iun-to ao Banco Central do Brasil e a Carteira do Comércio E*terior (CACEX) para importar e-
quipamentos especializados de computação eletrônica de dados, cuia importação fora ante-normente aprovada pela SEI - Secretaria Especial de Informática, sem cobertura cambial, •
nos termos da legislação em vigor, cuja investidora é a SPERRY C0RP0RATI0N. anterior-mente denominada SPERRY RAND CORPORATION, de Ne* York (relação aneue res-
pectivos documentos de importação por nós devidamente rubricados e que fazem parte mtf
grante deste laudo); 2. Verificados esses equipamentos "IN LOCO"! e e*ammada a docu -
mentação que nos foi apiesentada. em que se encontia a especificação, capacidade, peso. •
valor e utilidade dos mesmos, vcrifica-se que a mesma atende ao valot constante desses ele -
mentos, ou seja. o valor real de USS 553 497.17 Para efeito de concisão, a taia fnada pçIas autoridades competentes corresponde a Cr$ 76.15 por dólar norteamericano.que mult]
plicado por US$ 553.497.17,atingem o total de CrS 42 148 809.49.3. Entendemos, entio.
que pata efeito do aumento de capital e conseqüente em>3ão de novas ações a serem entre-
guesa investidora SPERRY CORPORATION o valor encontiado é de Cr $ 42 148 609.00-
(Quarenta e dou milhões, cento e quarenta e o.to mi! oitocentos e nove cruzeiros) E esteo nosso parecer Rio de Janeiro, 27 de março de 1981 Seguiam se as assinaturas de Rober-
10 AssjmpcSo Phillips ¦ CPf nO 270 543 907 25 CREAnO 21 761 0. «arco 0'lcauny
Camara L.ma • CPF 030 527 297-/? CREPE no 5373. Francisco de Paula B Oliveira • CPFno 005873367 91 CREA n9 11 130 0 " Declarou o Sr. Presidente que com esse resultado
e com a aprovação da proposição do Aumento do Capital ocorrida na •jfssâo de 20 de mar -
ço corrente, ficavam neste ato. incorpo'ados ao Ativo Permanente da Sociedade os bens. gçtando crédito em igual montante para efeitos de integraiizaçao e subscrição das ações cor-respondentes. Os acionistas Ronaldo Camargo Veirano, Paulo Cear Gonçalves S»mões, Sir-Iene Santos Brétas de Noronha e Gonçalo Vaz Pinto da Fonseca de Sa' Pereira e Castro, de-sistiram do eiercicio de direito de preferência na subscrição das ações que lhes tocariam. -
enquanto que a acionista Sperry Corporation, por seu representante legal, confirmou verbalmente, a sua manifestação da subscrição e integrahzação das ações, entregues a Oiretotia •
ccrfame mfrçào fçiB na sessão do da 20 do corrente mês. Prosaguindo. a Presidência deda -•
rou que. estando aprevado o Laudo de Avaliação pelo valor de US$553 497.17 (qutnhen-tos e cincoenta e três mil quatrocentos e noventa e sete dólares e dezessete cents) que con -
vertidos a taia oficial desta data de CrS 76.15 correspondem a Cr$ 4? 148 809 49 (Qua -
renta e dois milhões cento e quaienta e oito mil e oitocentos e nove cruzemos equarenta e nove centavos) e desprezando se cs centavos o aumento de capital aprovado foide OS 42.148 809.00 (Quarenta e dois milhões cento e quarenta e oito mil oitocentos e nçve cruzeiros) passando este de Cr $ 603 556 424,00 para Cr$ 645 705 233,00 (Se scentos»quarenta e cinco mifhões. setecentos e emeo mil duzentos e trinta e três cruzeiros) gerandoa erosão de 42 148 809 (quarenta e dois milhões, cento e quarenta e oito mri, oitocentss enove) novas ações ordinárias, nominativas a faror da Sperry Corporation Em decorrência aAssembléia deliberou, também.pelo voto de unanimidade, a alteração do caput do A«ti;o •
5^ dos Estatutos Sociais que passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 5o- 0 Capita!Social, totalmente mtegralizado éde Cr$645 705 233.00 (Semeemose quarenta ec>nco mi '
Ihões. setecentos e cinco mil duzentos e trinta e três cruzeiros) divid.do em igual número deações ordináriase nommati/asde 0$ 1 00 (um cruzeiro) cada uma" A seguir foi franqueada a palavra aos presentes e como ninguém se manifestasse o St Presidente suspendeu os tr§balhos determinando fosse lavrada a presente Ata que após lida e achada conforme v?i assi -
nada por todos os presentes G0NÇAL0 VAZ PINTO DA FONSECA DE SA PEREIRA ECASTRO-Pradente. SIRLENE SANTOS BRÊTAS DE NORONHASecinái». RONAL00CAMARGO VEIRANO por si e pp Sperry Corporation. GONÇALO VAZ PINTO DA F0ySECA 0E SA PEREIRA E CASTRO. SIRLENE SANTOS BRETAS 0E NORONHA E PAUL0 CÉSAR GONÇALVES SIMÕES. Atesto que a presente é cópia fiel eitraida do ori-
girai. Rio de Janeiro. 13 de abril de 1981. Sirlene Santos Brétas de Noronha • Oiretora Vi-ce Presidente Administrativo FinanceiroCERTIDÃO- Processo n9 13725/31. CERTIFICO que SPERRY S/A arquivou nesta -
Junta sob o nó 81611 por despacho de 23 de abril de 1981. da 5a Turma. AGE de 20-03- •
81. que deliberou sobre a alteração do nome fantasia do estabelecimento da Rua Manlia deG.iceu. 30 em Belo Horizonte MG para a Divisão Sperry Vickers. (b) abertura de um esta-telecimento para a Divisão Sperry Univac. na Av. Amazonas 3110- terreo • pane em B. Ho-rizonte MG.c) mudança de estabelecimento da Orvisão Sperry Univac em Vitóna ES pata aAv João Batista Parra s/n9 • Aterro da Ccndusa Praia do Sué. d) Alt end do Estab daO«visão Sperry Univac em B.-asilia DF para Seup Qda 509 Conj 0 tsja 06 e sala 102 e (e) aumento do capital o/Cr S 645 705 232.00. totalmente mtsgraiizadc com alteração do Caputdo Ari MD dos EstatutosSocia.s.dc oue dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 -
RIO 0E JANEIRO.em 23 de abril de 1981. Eu. J0CELIN0 L DO NASCIMENTO esctevt.x conferi e ass.no Jocel.no L do Nascimento Eu. LUIZ IGREJAS. Secetário Geral da JU-CERJA. a subscrevo e assmo MILTON PINTO SARAIVA - Oiretc.'da Dw do Reg do Comércio ¦ JUCERJA. Taia de arquivamento CrS 7 653.CO
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Bancos reduzem em 20% taxa de repasse Ç A Associação Brasileira das Entidades mento de aplicação financeira n
«*• rio Pr^rfítn Tmnhiliárin p Pnunanca — ABE- lar do Dais. com 35 milhões de cc

Salvador — Os 10 maiores
bancos decidiram reduzir em
20?c as comissões de repasses
atualmente cobradas nas ope-—rações de empréstimos exter-

. nos, anunciaram ontem os pre-
sidentes da Federação Brasl-
leira de Associação de Bancos,
Pedro Conde, e da Federação

, lecionai dos Bancos, Theo-
„, phllo Azeredo Santos. O redu-

tor serã aplicado sobre as ta-
xas cobradas por cada Institui--~çao, e deverá refletir-se sobre- as taxas Internas em 60 dias,
segundo Azeredo Santos.

Para o Banco Central, que
havia considerado "tranqüila"

. a.possibilidade de uma queda
de 40% no spread, a medida
está sendo vista apenas como"psicológica". O presidente"Carlos Langonl, que ressaltou" a' náo interferência do Gover-

nessa declsáo, preferiu ser
lacônico sobre os 20%: "Bem, é

»•um bom inicio." Sua resposta
li quanto ao efeito sobre as taxas

internas foi clara: "Esperamos
que tenha um efeito psicolôgi-
co multiplicador."

Os bancos chegaram a um
consenso sobre o percentual
depois de três reuniões ao lon-
go de dois dias. A primeira
reuniu os 10 maiores do pais, a

segunda agrupou mais 20 ou-
tros no Hotel Méridien, e a
última — realizada ontem pela
manhã — apenas sete: José
Carlos Moraes Abreu, Tomás
Edison Vieira, Pedro Conde,
Ângelo Calmon de Sá, Roberto
Almeida, Germano Brito Lira
e Theophilo Azeredo Santos.

A declsáo de restringir-se ao
corte das taxas dos empréstl-
mos externos, apenas, argu-
mentou Azeredo Santos, ba-
seou-se na constatação de um
fato relevante: dos 17,4% de
crescimento dos empréstimos,
13% são relativos a repasses
externos e apenas 4,4% nos
internos ("logo, o segmento 11-
vre representa uma parcela ri-
dicula", comentou).

Outro aspecto de peso é que
todos os agregados monetá-
rios "apontam na direção da
queda dos meios de pagamen-
to, o que significa um caminho
para a queda da inflação".

A ser mantida a atual linha
da política econômica, e quan-
to menor o índice de infla-
ção, acredita o presidente da
Fenaban que as taxas exter-
nas vão influenciar benefica-
mente os juros internos, o que
poderá ser sentido "dentro de
uns 60 dias".

Componente político
Questionado sobre o porquêde os banqueiros náo terem

adotado há mais tempo essa
medida, já que tudo parece
depender apenas de um acor-'do-entre eles, Azeredo Santos
disse que a própria política
econômica os Impedia:¦ — Antes, a politica estabele-
cia correção monetária prefl-"xada, de estimulo ao consumo
e desestímulo à poupança.
Agora, virou. Temos uma poli-
tica econômica legitima, com
base em critérios intemacio-
nais.

Como os jornalistas o pres-
sionassem, lembrando que há
um excedente de crédito refor-

içado pela oferta dos bancos
estrangeiros — logo, as taxas
poderiam ter caído antes — o
presidente da Fenaban adml-
tiu haver também uma compo-
nente "politica nas decisões de
todo colegiado". No caso, o• que passou mesmo foi o fato de
não haver "um mercado total-
mente livre", argumentou, co-
mo nos Estados Unidos.

— Se prime-rate cai lá, é
porque o mercado é livre mes-
mo. Nós, náo, não temos liber-
dade de aplicar, temos várias
limitações. O que vocês sem-
pre esquecem é que o custo de
captação está ligado ao custo
de aplicação. Como é que va-
mos fazer milagres, náo sei.

Ele citou o caso dos bancos
públicos, que "náo têm taxas
menores do que a rede priva-
da". Enquanto os primeiros
têm 47% dos depósitos e 67%
das aplicações, os bancos pri-
vados têm 53% dos depósitos e
33% das aplicações. Nos repas-
ses, os públicos têm 59%, e a
rede náo oficial, 41%.

Segundo ela, o Banco do
Brasil tinha, em dezembro, de-
pósitos de Crt 474 bilhões, e
Cr# 1,5 trilháo.de operações de
crédito: "Ora, ele recebe a eus-
to zero e mesmo assim náo tem
taxas menores que as dos ban-
cos privados".Hoje à tarde, o documento
redigido pelos grandes bancos
vai a plenário.

O documento
O documento divulgado pe-

la Febraban e Fenaban propõe
redução de 20%, consideran-

do seis itens: 1 — que a susten-
tação de taxas de crescimento
dà economia são essenciais à
geração de novos empregos
compatíveis com a expansão
demografica e com a estabili-fl"Zâçâo das tensões sociais, e
que esta sustentação depende

--muito mais do equilíbrio do
balanço de pagamentos do
que de outras condições eco-
nómicas internas: 2 — que
acreditam na redução da taxa
de inflação e como conseqúèn-" cia a redução das taxas de'"juros internas nos próximos' meses, as quais são também
influenciadas pelo comporta-'mento do mercado financeiro
externo; 3 — que as limitações- estabelecidas pelas autorida-
des para o credito bancário,
objetivando o controle da In-

fiação, tomaram indlspensá-
veis para as empresas a utiliza-
ção dos recursos "dos emprésti-
mos externos, como já ocorreu
no primeiro quadrimestre; 4 —
que os empréstimos externos
foram e continuam sendo
apoiados e estimulados pelo
Governo federal; 5 — e, tam-
bém, considerando que as ta-
xas de juros, como os demais
preços, devem ser estabeleci-
das pelo mercado como ex-
pressão econômica de uma so-
ciedade politicamente aberta
e democrática; 6 — e que os
juros, se de um lado são
custos, constituíram sempre
em todos os países, em várias
épocas diferentes, um vitorio-
so instrumento de estimulo ou
de arrefecimento das vontades
de consumir e de investir, ou
seja, de esfriamento da de-
manda.

Galvêas desmente

pressão no juro
Brasília — "O Governo náo
está forçando o sistema flnan-
ceiro a baixar as taxas de ju-
ros, mas como a margem de
rentabilidade dos bancos está
muito elevada, isto é um indi-
cador de que as taxas devem
ser reduzidas", afirmou o Mi-
nistro da Fazenda, Emane
Galvêas. Ele espera que os
banqueiros reunidos em Sal-
vador cheguem a um consenso
sobre a redução do spread co-
brado nas comissões dos em-
préstimos externos.

Ao observar que as taxas de
Juros elevadas sáo conseqúèn-
cia da taxa de inflação tam-
bém elevada, o Ministro Gal-
vèas observou que, mesmo as-
sim "as taxas estão mais ele-
vadas do que deveriam estar".
Para ele, a lucratividade dos
bancos estava baixa em 1980,
aumentou este ano e "está na
hora do sistema financeiro
contribuir".

Notou o Ministro da Faxen-
da que, além das taxas inter-
nas de Juros estarem elevadas,
nos últimos dias outro fato
veio pesar qpara que isto
ocorra: o aumento nas taxas
do libor (taxa interbancária
de Londres), que classificou
de "mais uma dificuldade"
porque determina as taxas de
Juros internas.

Mas como a libor e o
spread têm uma comissão em
cruzeiros, uma forma de ali-
viar os Juros internos é redu-
zir a taxa de intermediação
interna. Os bancos sempre
trabalharam com taxas de in-
termediação de 2% a 4% e ago-
ra estão cobrando de 4% a 8%.
Embora a diferença não seja
muito grande, isto pesa por-
que a taxa é cobrada sobre a
correção cambial — observou.

Acentuando que "há taxas
exageradas" no mercado in-
terno, como a comissão dos
repasses da Resolução 63, o Sr
Emane Galvêas disse que em
outras operações internas, co-
mo o crédito direto ao consu-
midor, náo há preocupação do
Governo em procurar uma re-
dução nas taxas, o que acaba-
ria por Incentivar a procura
de bens vendidos pelo CDC.

Para ele, na apuração da ta-
xa real de Juros cobrada pelo
sistema financeiro, náo pode
ser levada em conta apenas
um Indicador, mas um conjun-
to de taxas, que ainda assim
traduzem uma taxa real de
juros muito mais elevada.

Na medida em que come-
ça a se registrar uma taxa de
rentabilidade alta do sistema,
há margem para baixar as ta-
xas — disse.

Segundo o Ministro da Fa-
zenda, as manifestações do
Governo quanto a uma possi-
vel redução dos custos cobra-
dos pelo sistema financeiro"apenas traduzem o sentimen-
to que prevalece sobre os em-
presários de um modo geral,
pois as taxas estão mais eleva-
das do que deveriam estar,
mesmo em fünção dos niveis
de inflação".
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ESCLARECIMENTOS

DA ANFAVEA

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res sente-se no dever de se dirigir a opinião pública para
prestar os seguintes esclarecimentos, que estão sendo tam-
bém prestados as autoridades governamentais:
1. Durante cerca de doze anos e até dezembro passado, as

indústrias montadoras de veículos estiveram sob o regime
de controle de preços por parte do Conselho Interministerial
de Preços, que autorizava sempre os mesmos porcentuais
de aumentos médios para todas as fábricas, indistintamen-
te, e para entrada em vigor a partir da mesma data;

2. Na época em que o Governo liberou as indústrias montado-
ras do controle de preços, havia um resíduo de custos
acumulados, o qual só poderia ser recuperado, evidente-
mente, através de reajustes de preços dos autoveículos;

3. Mesmo com os aumentos de preços efetivados pela
indústria no corrente mês de maio, os aumentos de custos
acumulados não foram, ainda, integralmente transferidos
aos preços dos veículos, face a uma acentuada retração das
vendas verificadas no mercado interno;

4. A liberação do controle de preços por parte do CIP
contemplou, na mesma época, as fábricas fornecedoras de
matérias-primas, partes e componentes, as quais também
tiveram que recuperar custos defasados, com os aumentos
de preços daí decorrentes;

5. Diante, portanto, dos fatores acima expostos e da inevitabi-
lidade dos aumentos de preços — fundamentais para
preservar a própria capacidade das indústrias de continua-
rem com os seus investimentos — a época em que entrou
em vigor esse último aumento de preços foi a tradicional-
mente preferida pelas empresas, por ser a que melhor
satisfaz as suas necessidades administrativas e comerciais,
inclusive por evitar tratamento diferenciado entre os seus
distribuidores, os quais operam com pedidos mensais;

6. A notória concorrência que há entre as empresas montado-
ras — todas elas investindo maciçamente para oferecer ao
consumidor produtos cada vez melhores e mais eficientes
— é a melhor prova da inexistência de um cartel destinado a
distorcer os rumos normais da economia, além de não se
coadunar tal prática com a inquestionável e permanente
obediência a lei por parte, de todas as empresas do setor.

Não obstante esses esclarecimentos públicos, a ANFAVEA
reitera sua disposição de oferecer as autoridades governamen-
tais quaisquer outras informações que se fizerem necessárias,
ao mesmo tempo em que renova a convicção de que a
indústria automobilística continuará prestando sua colaboração
para o fortalecimento da economia de mercado e para o
desenvolvimento do País.

São Paulo, 8 de maio de 1981.
(P
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Velloso diz que juro
alto não pode durar

Brasília — O ex-Ministro do
Planejamento e atual presi-
dente do Instituto Brasileiro
do Mercado de Capitais, João
Paulo dos Reis Velloso, disse
na CPI dos Juros que nenhuma
economia pode funcionar bem
com uma taxa de Juros exces-
sivamente elevada, por tempo
continuado.

— A razão é simples—expll-
cou. — A lucratividade das em-
presas náo será suficiente para
cobrir esses juros e deixar livre
uma parcela para novos invés-
timentos. É fora de dúvida que
as taxas de juros, tanto nomi-
nais como reais, têm estado
em niveis excessivamente al-
tos, principalmente neste qua-
drimestre. Tal situação só po-
de ser admitida conjuntural-
mente, enquanto se obtém a
reversão de tendência tnflacio-
nária.

O ex-Mlnistro endossou qua-
se integralmente o trabalho do
professor Antônio Carlos Lem-
gruber, da Fundaçáo Getúlio
Vargas, que atribuiu as altas
taxas Internas de juros à ex-
pectativas de alta da inflação,
à taxa externa de juros, ao
IOF e à captação líquida de
recursos pelo Governo, atra-
vés da colocação de títulos
(Cr$ 142 bilhões de janeiro a
março).

Observou que todos esses £a-

tores convergem para o au-
mento da demanda de crédito.

Do lado da oferta, o Sr Reis
Velloso lembrou que os princl-
pais fatores são o rígido coiv
trole da expansão da base mo-
netária, o teto de aumento do
crédito bancário e a imensa
massa de crédito subsidiado.
Com o aumento da demanda e
a redução da oferta, o resulta-
do. em sua opiniáo, é evidente:
taxas muito elevadas de juros
na faixa livre do mercado.

A Imensa massa de crédito
subsidiado, que em 1980 repre-
sentou 71% do total dos em-
préstimos do sistema financei-
ro. contra apenas 29% com ta-
xas livres, segundo o ex-
Ministro do Planejamento, de-
pende substanclonalmente de
emissões, porque os recursos
captados do público e dos ban-
cos pelas autoridades monetá-
rias sáo insuficientes.

O presidente do Ibmec assi-
nalou que o tabelamento dos
juros ano passado foi tão artifi-
ciai que deu origem a um mer-
cado paralelo de dinheiro.
Acentuou ser desejável náo
haver controles diretos de pre-
ços. principalmente quando se
sai de uma situação de grande
artificialismo, como a que
ocorreu ano passado em rela-
çáo às correções monetária e
cambial

Klabin acredita que
haverá normalização

Belo Horizonte — Embora
observe "aberrações, como ju-
ros subsidiados, inflação e gas-
tos públicos", impedindo a
queda dos juros bancários, o
presidente do Baneij — Banco
do Estado do Rio de Janeiro,
Israel Klabin, afirmou que "à
medida que a economia reagir
positivamente ãs dificuldades
encontradas pelo Governo
neste sentido, as demandas fl-
nancelras iráo se normalizar".

Ele Inaugurou a terceira

agência do banco em Belo Ho-
rizonte. Disse que, nos quatro
primeiros meses deste ano, o
Baneij conseguiu ultrapassar
CrS 51 bilhões em depósitos,
contra CiS 48 bilhões obtidos
ano passado. Acredita que au-
mentará bastante tal valor até
o final deste ano.

Para o Sr Israel Klabin, a
criaçáo da poupança externa é
uma medida altamente positi-
va para o Brasil, num contexto
internacional.

DISTRIBUIDORA DE VALORES S/A
C.G.C. 33.792.011/0001 00ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR-DINARIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1381

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta e um, às 14 horas, em sua
sede social à Rua Gonçalves Dias nÇ 65, reuniram -se em Asembléia Geral Ordinária e E *•
traordinária, os acionistas da Cédula Distribuidora de Valores S/A, atendendo convocacão •
feita por editais publicados no Jornal do Brasil dos dias 23,24 e 25 de março e no Diário Qfiial dos dias 24.25 e 26 de março de 1981 .explicitada posteriormente por carta a ordem •
do dia. remetida aos Srs. Acionistas, cujo teor. será transcrito na presente ata. Verificada a
existência de quorum legal, pela presença da totalidade dos acionistas, assumiu a Presitíénci-
a dos trabalhos o Sr. Michael Stivelman que convidou para secretário o Sr. Imre Kiss. Solici
tou então o Sr. Presidenta ao Secretário que fizesse a leitura da ordem üo dia, o que foi fei-
to e cujo teor segue abaixo transcrito: 1) Assuntos de Caráter Ordinário- 1 1 - Aprovar _asdemonstrações financeiras do ano base de 1980; 12 • Aprcvar a capitali/acâo da Correção
Monetária do Capital realizado no valor de Cr $ 12.720 358,46 (doze milhões, setecent os e
vinte mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos); 1 3 • Assuntos •
de interesse geral. 2) Assuntas de caráter Extraordinário. 2.1 • Aprovar o aumento de capi-
tal de CrS 37.727.358,46 (trinta e sete milhões, setecentose vinte e sete mil, trezentos e •
cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos) para Cr $ 45.500 COQ.GO (quarenta e
seis milhões e quinhentos mil cruzeiros), mediante incorporado de parte do saldo de " Re-
servas Legais" no valor de CrS 1.529.573.14 (hum milhão quinhentos e vinte e nove mil. •
quinhentos e setenta e três cruzeiros e quatorze centavos), parte úo saldo da conta "Reten-
ção de Lucros" no valor de Cr$ 6.434.885i5-(Seis milhões, quatrocentos e trinta e quatromil, oitocentos e oitenta e cinco cruzeiros e vinte e cinco centavcs) e parte da conta "Lu-
cros Acumulados" no valor de Cr S 808.183,15 (oitocentos e oito mil. cento e oitenta e -
três cruzeiros e quinze centavos); 22 - Aorovar á reforma do Art. 6° dos Estatutos Sociais;
2.3 - Assuntos de interesse geral. Retomar.do a palavra o Sr. Presidente, colocou em votação
primeiramente os assuntos de caráter ordinirio. sendo as demonstrações financeiras aprova-
das por unanimidade e a seguir aprovada a capitalização da correção monetária do capital re
alizado que passa a ser de CrS 37.727.358.46 (trinta e sete milhões.setecentose vinte e se-
te mil. trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos). Como ninguém -
quizesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a primeira parte dos traça-
lhos, passando a seguir aos assuntos de caráter extraordinário. Colocado em votação foi un^
nimente aprovado o aumento de capital com aproveitamento de reservas seguintes a) partedo saldo dc "Reservas Legais" no valor de Cr $ 1.529.573.14 (Hum milhão, quinhentos e
vinte e nove mil. quinhentos e setenta e três cruzeiros e quatorze centavos), b) parte do sal-
do da conta "Retenção de Lucros" no valor de Cr$ 6.434 885,25 (Seis milhões, quatrocen-tos e trinta e quatro mil. oitocentos e oitenta e cinco cruzeiros e vinte e cinco centavos, c)
parte do saldo da conta "Lucros Acumulados" no valor de Cri 808.183,15 (oitocentos e •
oito mil, cento e oitenta e três cruzeiros e quinze centavos), que perfazem o capital total de
Cr $ 46 500.000.00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil cruzeiros) s a conseqüente al-
teração do Art. 69 dos Estatutos Sociais que passa a ter a seguinte redação: "Art. 69- 0 ca-
pitai social é de Cr $ 45 500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil cruzeiros) di-
vidido em 17.000.000 (Dezessete milhões) de Ações Ordinárias, sem valor nominal". Nada
mais havendo a tratar na reunião foi esta suspensa para a lavratura da presente ata. o que -
foi feito de conformidade com o art. 130 da Lei 6.404 de 15.12.76, e lida após. foi aprova-
da e assinada, por todos os presentes, dela se tirando 5 (cinco) vias autênticas, datilografa-
das para os fins legais. Em Tempo: A presente Assembléia foi realizada com o compareci -
mento da totalidade dos acionistas, representando a totalidade do capital social. Rio de Ja-
neiro,27 de abril de 1981. Ass. Michael Stivelman. Ulrich Rosenzvseig. Luís Kampela.lmre
Kiss. Jacques Cláudio Stivelman. Leibo Karnpela, Icek Kampel. Raquel Stivelman. Cédula •
Empreendimentos Imobiliários Ltda. representada por seu Diretor Administrativo Sr. Mi-
chael Stivelman. Tradex Participações e Importações Ltda. representada por seu sócio ge-rente Sr. Michael Stivelman e Cédula S/A Crédito. Financiamento e Investimentos represen
tada por seu Diretor-Presidente Sr. Michael Stivelman. A presente é cópia fiel da original la-
vrada em Livro Próprio ás folhas 36,37 e 38. IMRE KISS • Secretário.

A Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança — ABE-
CIP propôs ao Banco Nacional de Habita-
çáo — BNH que todas as cadernetas de
poupança passem a ter garantia integral do
Governo e sugeriu que os juros e dividen-
dos passem a ser creditados no trimestre
seguinte à sua abertura, em todas as
contas.

O documento com as sugestões foi entre-
gue ao presidente do BNH, José Lopes de
Oliveira, pelo presidente em exercício da
ABECIP, Nelson da Matta, que destacou a
importância das cadernetas como o instru-

mento de aplicação financeira mais popu- >
lar do pais, com 35 milhões de contas e um
volume de recursos superior a CrS 1 trilhão
400 bilhões. ]

Outras sugestões da Associação sáo a j
fixação dos prazos de depósitos até o segun-
do dia útil do mès, e náo mais até o quinto, ,
para evitar a presença de dinheiro especu-
lativo nas cadernetas; e a ampliação do
incentivo fiscal: que possam ser deduxidos i
do Imposto de Renda devido 4% do saldo
médio até o limite de 2 mil UPCs, mais 2%
sobre o saldo médio excedente.

f "y| CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
C.G.C. 33.132.044/0001 - 24Vá» ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR-DINARIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1981

Aos vinte e sete dias do més de abril de mil novecentos e oitenta e um. às 10 horas, em sua •
sede social, á Rua Gonçalves Dias nÇ 65. reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e E* •
traordinária os acionistas da Cédula S/A Crédito. Financiamento e Investimentos atendendo
convocação dos editais respectivos publicados no Jornal do Brasil dos dias 18,19 e 20 de -
março e Diário Oficial dos dias 18,19 e 20 de março do corrente ano e ratificação esclarece
dora da ordem do dia publicada nos dias 15.16 e 17 de abril no Jornal do Brasil e no Diári-o Oficial nos dias 15,20 e 22 de abril do corrente ano. Verificado, pelas assinaturas apostasno Livro de presença de Acionistas a existência de quorum legal, assumiu a presidência costrabalhos o Sr. Michael Stivelman. que convidou para secretário o Sr. Imre Kiss. Aberto ostrabalhos, declarou o Sr. Presidente que tinham sido cumpridos os lequisitos do art. 133 e124 da Lei 6.404, bem como a publicacâo do Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Rç
sultados relativos ao exercício encerrado em 31.12.80, no Jornal do Brasil de 29 de janeirode 1981 e no Diário Oficial de 30 de janeiro de 1981. Declarou ainda o Sr. Presidente queos documentos em questão mereceram do Conselho de Administração aprovação unanime,incluindo as contas da Diretoria. Em debates, a Assembléia, por unanimidade, respeitadas -
as abstenções legais, tomou as seguintes deliberações em caráter ordinário. 19) aprovação -
das Demonstrações Financeiras Patrimoniais e de Resultado do exercício encerrado em 31.12.80; 29) Aprovação da Capitalização da Correção Monetária do Capital Realizado no va-lor de Cr$ 90513.368,75 (Noventa milhões, novecentos e treze mil. trezentos e sessenta eoito cruzeiros e setenta e cinco centavos), passando o caoital social de CrS 229 939 999.90
(Duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e novent3 e nove mil, novecentos e noventa enove cruzeirose noventa centavos) para CrS 320.913.368.65 (trezentos e vinte milhões, ng
vecentos e treze mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros e sessenta e cinco centavos), 39)Fixação da verba global de Cr $ 20 050 800,00 (vinte milhões, cinqüenta mil e oitocentos •
cruzeiros) conespondente a 32,95% do resultado liquido do exercício, para distribuição dedividendos às Ações Ordinárias e Preferenciais existentes em 31 de dezembro ce 1980,49) •
Reeleição para o triênio 1991/1983 dos Membros do Conselho de Administração. SenhoresPRESIDENTE MICHAEL STIVELMAN, brasileiro, casado, economista, portador da carieira ce identidade nP 907.368 do Instituto Felix Pacheco e CIC nP 001.888 677 91. resider.-
te e domiciliado á Av. Delfim Moreira nQ 250 - IP andar, nesta cidade. VICE-PRESIDEN -
TE ULRICH ROSENZWEIG. brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de iden-
ndaden? 1 055258do Instituto Felix Pacheco e CIC n° 001 888.597-72. residente e do-micil.-adoà Rua Francisco Otavianon° 98 • apto. 401. nesta cidade. CONSELHEIRO SA-
L0MÂ0 DREIC0N, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de -dent-dade nO
2 580 563 do Instituto Felix Pacheco e CIC nP 002 111 337-87, residente e domoliado áRua Igarapava nO 103 apto. 401. nesta cidade. cujc mandato terminará com a Assembléia •
Geral Ordinária a ser realizada para o encerramento e aprovação das contas do exercício de1983, fixando os seus honorários em. Presidente CrS 250 000.00 (duzentos e sessenta nil
cruzeiros) mensais. Vice-Ptesidente Cr$ 105 000.00 (Cento e cinco mil cruzeiros) mensais
e Conselheiro Cr $ 60 000.00 (sessenta mil cruzeiros) mensais, fixando se assim, também, •
os honorários dos membros da Diretoria da seguinte lorma CrS 135 000.00 (cento e tirntae cinco mil cruzeiros) mensa-: para o Diretor Presidente e CrS 105 000.00 (cento e cinco •
mil cruzeiros) mensais, para os demais integrantes da Diretoria. Retomando a palavra o Si.Presidente deí»ou a seguir a palavra livre para quem quizesse fazer uso da mesma, e como -
ninguém se pronunciasse o Sr Presidente deu por encerradus os assuntos de caráter orüiná-no, passando então a tratar dos assuntos de caráter extiaordinario. 0 Sr. Presidente colocouem votação a proposta da Diretoria, já e»aminada e aprovada pelo Conselho de Administra-
ção. e que trata da seguinte matéria. 2.1 - Aumento do Capital de CrS 320 913 358.65(tre-
zentos e vinte milhões, novecentos e treze mil, trezentos e sedenta e oito cruze.ros e sesservta e cinco centavos) para Cr S 385.000 000.00 (trezentos e oitenta e cinco milhões ce cru -
zeiros) com incorporação de parte de reservas "Retenção de Lucros" no valor de Cr$ ..
64.086 631.35 (Sessenta e quatro milhões, oitenta e seis mil. seiscentos e trinta e um cruzeirose tnntae cinco centavos). 22 • Reforma do Art. 5P e do parágrafo 1° do Art. 11 dos •
Estatutos Sociais. Após a votação foi a mesma aprovada por unanimidade, passando os arti-
ços retro referenciados a vigorar com as seguintes redações Art. 5P- 0 Capital Sccial é deCr $ 355 C00 000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de cruzeiros) dividido em .
118 029.131 (cento e dezoito milhões, vinte e nove mil. cento e trinta e uma) Ações sem •
valor nominal, sendo 70.817 479 (Setenta milhões, oitocentas e dezessete mil. quatrocsr.ase setenta e neve) Ações Ordinárias Nominativas e 47.211.652 (quarenta e sete milhões, duzentãs e onze mil, seiscentas e cinqüenta e duas) Ações Preferenciais Nominativas de uma
úntea classe". Art 11?- § IP • Nas reuniões do Conselho de Administração instaíadas -
com apenas 2 (dois) membros e ocorrendo voto divergente, será adiada a decisão até que -
cesse a ausência ou impedimento do Conselheiro ausente ou impedido" Nada mais havendo
sido tratado na reunião, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi esta suspen-
sa para a lavratura da presente ata. o que foi íeito de conformidade ccm o art 130 da Lei
6.404 fle 15.12.76, e, lida após, foi aprovada e assinada por todos os presentes dela se tiran-
do 5 (cinco) vias autênticas, datilografadas, para os f.ns legars. Rio ae Janeiro. 27 de abril de1S31 Ass. Michael Stivelman. Ulrich Rcsenzvvetg. Luís Karnpela. Imre K-ss, Jacques Cláu-
dio Stivelman, Raquel Stivelman, Cédula Empreendimentos Imobiliários Lida., representa-da pelo seu Diretor Administrativo Sr. Michael Stivelman. Tradex Participações e Importa-
cões Ltda. lépresentada pelo sócio gerente Michael St.veiman e Plata Negociacões Comerei-aise Financeiras Ltda. representada pelo seu Duetor Presidente Michael Stivelman.A piesente é cópia fiel da original lavrada em livro Ftópno às folnas 74. 75 e 76. IMREKISS-secretario.

Acompanhe

O Bamerindus

Por Este Brasil

A Dentro

Novas Agências Em:

* Paranaíta - MT
Lote 11. Quadra 9 • Setor 

* Itaúba - MT
Av. Principal s/n?

* 
Barra do Rocha - BA
R. Otávio Mangabeira, 142

Cidade Nova - Marabá - PA
R. São Francisco, 2076

Nova Centro - Maringá - PR
 Av. Getúlio Vargas, 245

Milagres • BA
Av. Lomanto Júnior. 41

* 
São Francisco do Glória - MQ

R. Ccl. Brandão, 112

* Terra Nova - MT
Av. Principal, s/n?

Peaueri - MG
R. Manoel Gervásio, 34

Nova Cascavel - Cascavel - PR
Av. Brasil esq. 1 3 de Maio

* 
Pouso Alegre - MG

Av. Duque de Caxias, 201

* 
Ribeirão Vermelho - MG

Av. 26 de Novembro, 166

Itutinga - MG
Pça. Presidente Costa e Silva, 173

* 
Cana Verde - MG

R. Antônio Bastos. J 90

* 
Santana do Jacaré - MG

Pça. João Alves Duca, 171

Mister ThomaZ ' Londrina - PR
R- Quintino Bocaiúva, 317

* 
Terra Nova - BA

R. Jaime Vilas Boas, 293

Maripá de Minas - MG
R. Cel. Bertoldo G. Machado, 70

* 
Tabuleiro - MG

Pça. Eduardo Bambirra, 130

Bacacheri - PR
Av. Erasto Gaertner, 471

Interlagos - SP
Av. Nossa Senhora do Sabará, 2523

Shopping ÇenterRio Sul - RJ
R. Lauro Muller, 116 loja 401

Osasco - SP
R. Antonio Agu, 1034

* 
Faria Lemos - MG

R. Honório Pereira, 130

Itapevi - SP
Pça. 18 de Fevereiro, 75

fínhsàs - PR
Shopping Center Pinhais, loja 51

Concórdia - SC
R. Getúlio Vargas, 363

* Agências Pioneiras
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nossa terra.
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Suzano economiza a partir
de 82 Cr$ 1 bilhão por ano
trocando óleo por madeira é suspensa

Negociação
com a Volvo EMPRESAS v-«r '«¦•<

A Companhia Suzano de Papel e Celulose econo-
mizará, a partir do primeiro trimestre de 1982, Cr$ 1
bilhão 169 mil (preços atuais), com a substituição de
63 mil toneladas por ano de óleo combustível porresíduos de madeira. Este projeto da empresa prevêinvestimentos de Cr$ 850 milhões em uma caldeira de
lenha, dos quais Cr$ 120 milhões já foram aplicados
no ano passado.

As informações foram prestadas ontem pelo ge-rente do departamento econômico da Suzano, Luiz
Rosa, em almoço, oferecido à empresa pela Associa-
ção Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais— Abamec. A idéia, conforme acrescentou, é aprovei-
tar topos, brotas e cascas de madeira não utilizadas
atualmente na sua fábrica de celulose em São Paulo.
PERSPECTIVAS

A Suzano tem sua origem na
empresa Leon Feffer e Cia, fun-
dada em 1923 para revender
papéis nacionais e importa-
dos. De 1956, quando a razão
social da Leon passou a Suza-
no, aos dias de hoje transfor-
mou-se em fabricantes de celu-
lose, papel, cartão e cartolinas,
com os quais detém hoje 73%
do mercado brasileiro.

Em 1980, suas vendas liqui-
das somaram Cr$ 8.151.834
mil, o que representou um au-
mento nominal de 114,291: so-
bre o ano anterior. O lucro
liquido foi de CrS 939 mil 167,
contra Cr$ 330 mil 500 em 1979.
No entanto, conforme revelou
o diretor administrativo, Boris
Tabacof, os valores do ano
passado, foram bem inferiores
às projeções da empresa, de
mais de CrS 2 bilhões, em fun-

çáo, principalmente, do con-
trole exercido pelo CIP — Con-
selho Interministerial de Pre-
ços — sobre os preços do setor.

Para este ano, as expectati-
vas do diretor são mais favorã-
veis, tendo em vista que desde
a última terça-feira a empresa
está liberada do controle do
CIP. Com isso, ele espera "re-
cuperar o terreno perdido" du-
rante este 16 últimos anos de
atuação do Conselho, compen-
sando, também, a inflação de
custos.

A Suzano está capacitada
para produzir 900 toneladas/'
dia de celulose de eucalipto,
390 toneladas de papéis e 350
de cartões. Para o diretor Bo-
ris Tabacof, há possibilidade,em função da escassez mun-
dial de madeira, de o Brasil
tomar-se, nos próximos anos,
um grande mercado abastece-
dor de celulose.

Curitiba — O Governador
Ney Braga determinou a sus-
pensão de todas as negocia-
ções entre a Volvo do Brasil e
o Banco de Desenvolvimento
do Paraná, que compraria 25%
das ações da empresa — 5 mi-
Ihões de dólares — para impe-
dir que o projeto fosse desna-
cionalizado. A informação foi
dada pelo lider do PMDB na
Assembléia, Deputado Nelton
Friedrich, que recebeu comu-
nicaçào do lider do PDS,
Erondy Silvério.

O Badep teria um prazo de
oito anos para repassar as
ações compradas para outros
acionistas, e passaria a contar
juros sobre o valor nominal
das ações. Essas ações fazem
parte de um lote de 4 milhões
500 mil dõlares, colocadas à
venda pelos dois maiores
acionistas brasileiros, empre-
sário Orlando Kaesemodel e
Manfredo Cominesi.

Com o dinheiro eles preten-diam investir, parcialmente,numa associação com o Loyde
Brasileiro, mediante uma em-
presa de cabotagem que pos-suem, para formação da Gra-
nin ter.

Segundo o Sr Nelton Frie-
drich, a informação sobre a
decisão do Governador Ney
Braga veio acompanhada do
pedido para que o PMDB reti-
re requerimento solicitando
as presenças do presidente do
Badep, Euro Brandão, e do
Secretário da Indústria e Co-
mércio, Fernando Fontana, na
Assembléia, para explicar as
transações.

Multishopping entrega novo centro
São Paulo — Com um invés-

timento de Cr$ 1 bilhão 500
milhões, entre recursos prõ-
prios e parte financiada pela
Caixa Econômica do Estado
de São Paulo, a Multishopping
Empreendimentos Imobillá-
rios Ltda. Inaugurou o Shop-
ping Center de Ribeirão Preto,
construído em uma área de 100
mil m2 e no prazo recorde de 12
meses.

Projetado em apenas um pa-
vimento e com mais de 300
lojas que ocupam uma área de
27 mil m2, o Shopping Center
de Ribeirão Preto atenderá, já
em 1981, a uma população de 1
milhão 300 mil consumidores
que residem na região mais
rica de São Paulo e responsa-
vel por 30% da produção agri-
cola do Estado, principalmen-
te de cana-de-açúcar e café.

Dentro de uma estratégia de
marketing que objetiva garan-
tir a cada lojista a maximiza-
ção de suas vendas, as 300 lo-
jas de departamentos do em-
preendimento foram divididas
por ramo de atividade. Esse
planejamento, segundo o pre-
sidente da Multishopping, Jo-
sé Isaac Perez, visa a estimular
a concorrência e, conseqüente-
mente, menores preços para os
consumidores.

Embora considere o retomo
do investimento neste tipo de
empreendimento — entre 8 e 9
anos — o empresário acha que

1 ifcv*

José Isaac Perez
a atividade ainda é um nego-
cio rentável, "pois não promo-
ve a especulação e responde a
uma necessidade da popula-
ção, que deixa de ser sacrifica-
da pela desordenação do co-
mércio das grandes cidades".

O Sr José Isaac Perez deixou
claro que a entrega de mais
um shopping center à popula-
çáo na representa uma incoe-
rência dentro do atual quadro
da economia brasileira, onde

Sóo Pouie comércio e indústria enfren-
tam uma retração em suas ati-
vidades. Argumentou que, em

razão das facilidades que ofe-
recém, as lojas de departamen-
tos nâo estão apresentando
uma queda acentuada nas
vendas.

— Nós verificamos apenas
uma pequena transferência de
recursos para outros setores.

A prova de que acredita que
os shopping centers represen-
tam uma excelente opção de
investimento, o Sr José Perez
anunciou que, além da cons-
trução dos shoppings do Mo-
rumbi (São Paulo) e da Barra
da Tijuca (Rio de Janeiro), que
será o maior do país e estará
concluído em outubro, instala-
rá outros, até mesmo um em
Brasilia.

Com um capital de CrS 450
milhões, a Multishopping Em-
preendimentos Imobiliários
Ltda. é uma das empresas do
Grupo Multiplan que é inte-
grado ainda pela Embraplan
Empresa Brasileira de Plane-
jamento e PLA CAA — Corre-
tores Autônomos Associados.
Com a participação da Bozano
Simonsen Centros Comerciais
Ltda., empresa criada especlfl-
camente para o desenvolvi-
mento de centros comerciais, o
Grupo Multiplan já ta vestiu
Cr$ 2 bilhões 500 milhões na
construção de shopping cen-
ters.

Gurgel
A Gurgel lança no mercado a
mais completa linha de pick-up do Brasil, a G 15 L. Com
3,96 metros de comprimento,
peso líquido de 1 mil 50 quilose capacidade de carga tam-
bém de 1 mil 50 quilos, propor-ciona uma economia de com-
bustivel de 26% sobre qual-
quer outra pickup.

Villares
A Villares Wrightson Engenha-
ria, liderando um consórcio
constituído com a Sumitomo
Heavy Industries Ltda, Japão,
e Innobra Innocentí Indústria
Mecânica SA. está concluindo
o fornecimento de um sistema
de decapagem contínua para a
Companhia Siderúrgica Na-
cionai, considerado entre os
mais sofisticados e rápidos do
mundo.
IVA
O remédio Rumivac, produzi-do pelo Instituto de Veteriná-
ria Aplicada, de São Paulo,
que age como uma vacina con-
tra os vermes gastrointestinaisdos ruminantes, atingiu o índi-
ce de crescimento em suas
vendas em 1980 de 65%.
Bandepe
O Governo de Pernambuco
consolidou a formação do sis-
tema financeiro do Estado
constituído das empresas Ban-
depe — Banco do Estado de
Pernambuco, Bandepe Crédi-
to Financiamento e Investi-
mentos, Bandepe Crédito Imo-
biliário e Bandepe Distribuí-

COTAÇÕES DA BOLSA DO RIO
Na Bolsa do Rio, o IBV teve alta de 0,6%, ao

situar-se em 12384 pontos. À vista foram negociadas
65.2 milhões de ações no valor de Cr$ 166,3 milhões,
representando alta de 29,21% sobre a véspera. No
mercado futuro, os negócios atingiram 105 milhões de
ãçúes equivalentes a CrS 407,1 milhões, 33,96% a mais
do que o pregão anterior. As maiores altas foram —
Bozano (16,28%), Cia Siderúrgica Nacional (8,70%) e
Ferbasa (5,24%) e Brahma (4,19%).

Titulo,
Em cruzeiro*

Abert. Fech. Méd.
Vor. Luc.
méd. em 81
anf. Jan: 100

Ouont.
(mil) Mercado Futuro

Tftuloe
Em crus

Ab.il. Ftch.
iroe Var. Luc. Ouant.

•m 81 (mil)
an». Jan: 100

Acftita op
Açonorte IT,a
Alpargatas C/D cp
Alpargatas C/O pp
Atma pp
B. Amazônia on
B Brasil cn
6 Brasil pp
o. Esl, Ceará pn
B. >'au ps
8. Naconol on
B. Nacional pn
B. Nordeste on
B Real on
B. fieal pn
8 Real Inv. on
8. Real Inv. pn
Baneb pn
Banerj on
Banerj pp
Barbara op
BardeHa pp
Be!go M. PRT op
Belgo Min. op
Boi- Simonsen op
Boi, Simonsen pp
Bradesco os
Bradesco ps
B'adesço Inv ps
BrcHmo EX/O op
Brchmo DD pp
Brahma EX/D pp
Ca*. Brasília pp
Caso Masson pp
Cosas Banha op
Co»og Leopol ma
Cemg.pp

0.85
1,05
6.85
5,90
0,44
0,75
3.60
3.60
1.00
1.30
2,18
2.18
0.82
0.81
0,80
1,36
1.36
1.00
0.76
0.78
1.00
2.00
2.54
2.90
2.40
3.00
1,45
1,45
2.20
2.34
1.95
1.80
0,90
0,65
5.00
0.77
0.62

0.85
1.05
6,85
5.90
0.44
0.75
3,72
3,92
1.00
1.30
2.18
2.18
0,82
0.81
0.77
1,36
1,36
1.00
0.76
0,78
1.00
2.00
2.55
2.93
2.40
3,00
1,45
1.45
2,20
2.25
2.00
1,85

0.90
0,65
5.00
0.77
0.62

0.85
1.05
6,85
5.90
0.44
0.75
3.69
3,87
1,00
1.30
2.18
2,18
0.82
0.81
0,78
1,36
1.36
1.00
0.76
0.78
1.00 -4.76
2.00 —
2,55 11,35
2.93 1,74
2,40 4,35
3.00 16.28
1.45 Est

2.41

2.85
4,24

Est
1,65
1,31

bt
Est
Esl

1,23

Est

96.59 236
70.00 2
109,60 3
96,72 8
58.6/ 1 000
113.64 135
131.32 5 225
132.99 15 235
100.00 4
109.24 388
111.79 757
111,79 20
92,13 60
126.56 6
141,82 27

1,45
2,20
2,28
1,99
1.84
0.90
0,65
5,00
0.77
0.62

Est
Est

2,24
4.19
5.14

2.04
Est

•3.13

121.95
133.18
134.48
117,65

92,73
96,38

128.34
106.76
102.11
102.11
97.78

115.74
132.67
134,31
72.00

68.49
90.59

137.78

5
15
20
10
15

940
200

8
487
100
36

9
2425

7
20

3 528
3.101

59
2699

34
450

2

Cemig PRT pp
Cesp C/S pp
Cruzeiro Sul pp
D.lsabel op
Docas Surdos op
Efetrib. c/a pp —-
F. Bangu pp
Ferbasa pp
Ferro Bros. pp
Feiisui ap
Fertisul pp
Finor ci
Guororapes op
lochpe pp
L Americanas ed-db os
L Americanas ee-db os
Light op
Mannesmann c/b cp
Marrrtesmann cb pp
Mesbla 56 pi
Met Gerdau pp
Nova America c/d op
Pau!. F. Luz op
Pet. Ipiranga op
Pet. Ipiranga pp
Petrobrós on
Petrobrós pn
Petrobrós pp
Real C Inv. on
Real C Inv. on
Real Cons. fn
Riograndense pp
S. Nacional pp
Samitr. op
Sondotècnica pp
Souza Cruz op
S*a Cecüia op
SuDergósb'as op
T. Janer pp
Te^er* oe
Telerj on
Telerj e*-d pe
Telerj pn
Unipar c/d ma
Unipar c/d mb
Vole ft Doce pp
voiec Prt pp
White Man op

0,55
0,39
0,85
1.80
1,60

¦0.65
0,80
2,43
1,03
1,70
2.25
0.33
6.40
1,37
3,40
3.10
0.42
1.88
1.47
1.90
3.29
1.10
0.35
1.55
2.05
1,78
2.35
2.50
0.96
0,96
0,95
1.70
0.50
1,50
1.95
2.83
1.20
1.66
1.40
0.20
0,20
0.82
0.83
6,10
6.05
5.97
0.40
3.60

0,55
0,39
0,85
1,80
1.57
0.65

0.55
0.39
0.85
1.80
1.57
0,65

o;ro—oao.
2,43 2,43
1,04
1.70
2.30
0,33
6.40
1.37
3.42
3.20
0.40
1,95
1.50
1.90
3 29
1.10
0.36
1.55
2.05
1,69
2.35
2,50
0,96
0.96
0,93
1,70
0.50
1.55
1,95'
2.90
1,20
1,66
1.40
0,20
0,20
0,82
0.82
6,10
6.05
6.10
0,40
3,55

1.03
1,70
2,21
0.33
6.40
1.37
3.41
3,10
0,42
1,92
1.49
1.90
3,29
1.10
0.36
1.55
2,05
1.71
2.35
2.50
0.96
0.96
0.94
1.70
0.50
1.51
1.95
288
1.20
1.66
1.40
0,20
0.20
0,62
0.82
6.10
6.05
6.03
0.40
3.58

5,65*
4,63

5,24
3,13

0.59
3.33

est
1.05
2.76
1.06

1.85
2.86

•2.38
•5.00

eu
est

est

3.42
est

3,60

«I

1.23
1.23

est
2 38

est
0.85

1
86.67 5
48.57 20

300,00 2
62.80 1.647
98.48 1
86,02 20

-107.52 22
118,39  -100

68.00 35
65.00 1.545

106.45 139
86,96 250

108.73 400
112.54 1846
108.77 9
70.00 141

148.84 5271
141,90 1.510
65,74 105
87.04 300
97,35 130
85,71 3
83,33 32
92,76 65

128.57 1.733*
135.06 1
126.90 3.591

2
3

78.33 II
79.07 345
100.00 5
97.42 2.305
125.81 3
150.79 1.280
53,33 12
71.24 6
123,89 4
100.00 200
111.11 681
124.24 420
132.26 135
108.93 53
110.00 10
101.52 1033

500
162.73 1.987

Títulos Venc. Ült. M4d, Quanl. (mill
B Brasil pp Jun 4,15 4.11 59.880
B. Brasil pp Ago 4,ó0 4.59 1.100
Brahma ex/d pp Jun 1.90 1.90 1.200
Docas Santos op Jun 1,68 1,72 20
Docos Santos op Ago 1.88 1.87 100
Fertisul pp Jun 2,36 2.36 350
Fertisul pp Ago 2.64 2.64 150
Mannesmann c/b op Jun 2,0ó 2.06 1 020
Mannesmann pp Jun 1,61 1,66 500
Petrobrós d b pp Jun 2,66 2,66 25.180
Petrobrós pp Ago 2.98 2.97 1.900
Samitr, ap Jun 1,50 1,52 2.150
Vale R. Doce pp Jun 6,45 6.39 11.410
While Mart. op Jun 3,75 3.75 100

Os números do pregão
Papéis mais negociados à vista, em dinheiro: B N. pp (35,48%),

B.B. on (11,59%), Mannesman op (6.00%), Petrobras pp
(5.40%), W. Martin» op (4,37%).

Na quantidade de titutoe. B.B. pp (26,36%), Mannesmann opc
(8,08%), B.B. on (8,01%), Petrobras pp (5,52%), e Brolimo
ppe (5,41%).

IBV, 12.315 (+1.1%) final. 12.384 (+0,6%).
IPBV, 983 (+0,6%),
Média UH-. ontem- 180.703, anteontem- 177.665. nó 1 semana-

17I.Í88, hó 1 més- 159.601, há I ano- 178 583.
Oscilação- Das 55 ações componentes do IBV: 21 estiveram em

alta, 15 permaneceram estáveis, 8 registraram baixo e It
nõo foram negociadas,

Maiores altas do IBV; em relação ao pregfio anterior: Bozono pp
(16.28%), Co Sid. Noc. pp (8.70%). Ferboso pp (5,65%),
Fertisul pp (5,24%), Brahmo ppe (4,19%).

Motores baixai do IBV, em relação ao pregão anterior: Açonorte
ma (16.00%). Petrobras on (5,00%). Barbara op (4.76%), F.
Bros. pp (4.63%), Cemig ppe (3,13%).

Volume negociado

ó visto
ò termo
M. Futuro
Totol
mais alta do ano (11/2)
mais baixa do ano (2/1)

Ouant.
65.198.1)6

105.060.000
170.258.116
341.132047

47.624.519

Cr»
166.270 408.10

407.150 200.00
213 420.680,10
912 297.544,22
133.589.684,10

COTAÇÕES DA BOLSA DE SÃO PAULO
Sào Paulo — O mercado paulistade ações manteve-se bastante ativo

no pregão de ontem, apurando Cr$
281,7 milhões, 30,6%, a mais que o
registrado no dia anterior. O índice
Bovespa subiu 1,8%, com a média
dos preços das ações de primeiralinha elevando-se 2,6% e a dos papéisde segunda linha 1,6%.

Abert. MM. Fech. Ouont.
1000

Titulo» Abert. fMá. Fech. Ouant.
1000

Titulo» Abert. Med. Fech. Ouont.
1000

Título»

Acesita op 0,85 0.85 0,85 50
Aços VIII. pp 0.65 0,66 0.67 4.094
Adubos Cra op 0,80 0,80 0,80 20
Adubos Cro pp 0,68 0.66 0.64 1.695
Alpargatas op 7,20 7,28 7,30 101
Alpargatas pn 5.24 5,24 5,24 8
Alporgotas pp 6.10 6,12 6.20 155
Amazônia on 0,75 0,75 0,75 5
Américo Sul pn 1,00 1,00 1,00 87
Amer.co Sul pp 1,00 1,00 ),00 5
Antarcl Nord. on 0,60 0,60 0.60, I
Antorct Nord. pn 0,99 0,99 0,99 300
Anlorctico on 1,14 1,14 1.14 I
Amo op 2,00 2,00 2,00 4
Arno pp 3,30 3,34 3,35 7
Arte» pp 2.85 2.85 2,85 780
Atma op 0.40 0,40 0,40 I
Atma pp 0,45 0,46 0,46 827
Atma pp 0,30 0,30 0,30 16
Auxiliar pn 0,70 0,70 0,70 101
Bamerind Br. on 1.68 1,68 1,68 165
Bametind. Inv. on 1,60 1,60 1,60 33
Band. C. F. Inv. on 0,40 0,40 0,40 171
Bond. C. F. Inv. pp 0.60 0.60 0,60 2
Bandeir. Inv. pp 1,35 1,35 1,35 2
Bandeirantes on 0.95 0,95 0,95 17
Bandeirantes pp 0.82 0,89 0,90 934
Banespa on 0,75 0,76 0,76 259
Banespo pn 0.75 0,76 0.76 373
Banespa pp 0,77 0,79 0,80 4.972
Bardello pp 1,95 1.99 2.00 1.344
Belgo Mineir. op 2.90 2.90 2.90 403
Belgo Mineir. op 2.40 2.52 2,57 1.155
Bemge pn 0.60 0,60 0.60 40
Benzene» pp 0,80 0,80 0,80 28
Bic. Monork op 3,71 3,80 3,80 526
Boavisto pn 0,50 0,50 0,50 2
BorghoH pp 3,22 3,22 3,22 10
Bradesco on 1,45 1,45 1,45 1.322
Bradesco pn 1,47 1,46 1,45 3.946
Bradesco Fin. pn 1,45 1,45 1,45 138
Bradesco Inv. on 2,20 2.20 2,20 I

Bradesco Inv. pn
Bradesco Tur. on
Brahma pp
Brahmo pp
Brasil on
Brasil pp
Brasilit op
Brasi met op
Brasmotor op
Cacique op
Cacique pp
Casa Anglo op
Cemig pp
Cerv Polar pn
Cesp pp
Cevai pn
Chapeco pp
Cia Hering pp
Cico pp
Cim Aratu op
Cim Caue pp
Cim Itau pp
Cimepor op
Ci metal pp
Cobrasmo pp
Coest Const pp
Com e Ind SP pn
Concrefex pp
Confab pp
Canino pe
Cônsul pp
Copas pp
Cosiguo on
Cosiguo pn
Cred Real MG on
Cruzeiro Sul pp
D F Vasconcelos op
D F Vasconcelos pn
Dona Isabel op
Dona Isabel pp
Duratex pp
Eciso op
Ecisa pp
Econômico pn .
Econámico pn
Eletrobras pp
Eluma op
Eluma pp
Emili Romoni pp
Engesa pp
Ericsson op
Estrelo pp
Efernit op
Eucotex pp

2,25 2,22 2,20 1667 FNV pp 1,20 1,20 1,20 117
1.48 1.48 1,48 30 Farol pn 2,24 2,22 2,25 2.322
2,00 2,01 2,05 2.314 Fer lom Bros pp 0.88 0.88 0.88 130
1.88 1.90 1.90 832 Ferbasa pp 2,40 2.40 2,40 38
3.65 3,67 3,70 959 Ferro Bros pp 1,00 1.07 1.10 732
3,80 3,86 3,91 6.558 Fertisul pp 2,20 2,20 2.20 400
2,00 2.03 2.04 808 Frigobros pp 2.80 2.80 2.80 100
1.25 1,25 1,25 59 Fund Tupy op 1.35 1,33 1,32 4.488
3.70 3,70 3,70 100 Fund Tupy pp 1,48 1.45 1.45 7.937
2.50 2,50 2,50 100 Glasslite pp 1,40 1.40 1,40 200
2,60 2,65 2,70 1.100 Guororapes op 6,30 6,23 6,20 606
2.30 2.35 2,35 III Hindi op 1,00 1.00 1,00 I
0.63 0,63 0.63 50 Howa pp 0.40 0,40 0,40 125
1.00 1.00 1.00 35 lap pp 1.00 1.00 1,00 123
0.40 0.41 0.41 1.590 Ibesa pp 1,08 1.08 1,08 120
2.00 2.00 2.00 300 Iguaçu Café op 1,30 1.30 1,30 500
2,35 2,35 2.35 50 Ind Villares pp 0,81 0.81 0,81 200
6,80 6,80 6,80 600 Inds Romi op 1,07 1.07 1,07 15
2.50 2.50 2,50 500 Itaubonco on 1,37 1.37 1.37 290
0,60 0,60 0,60 31 Itaubonco pn 1,30 1,30 1.30 2.690
2.80 2,80 2,80 _70 Itaubonco pn 0.65 0,65 0.65 77
4.90 4,90 4,90 577 Itousa pp 8,20 8,31 8,30 989
0,45 0,45 0.45 1.000 J H Santos pp 1,70 1.79 1,80 1.002
0.36 0,37 0,38 1.670 üght on 0,36 0,36 0,36 3
1,00 1,00 1,00 256 Light op 0,41 0.41 0,41 1.500
0.27 0,27 0,27 350 Lobros pp 1.90 1,98 2,00 1.300
1,25 1.25 1,25 25 lojos Americ on 3.15 3,15 3.15 25
6.20 6,20 6,20 210 Loias Americ on 3.35 3,35 3,35 17
1.30 1.29 1.30 2.960 Lajas Renner pp 2,40 2,40 2,40 67
0.12 0,12 0,12 44 Manasa pp 1,50 1,50 1,50 200
5,40 5,40 5,40 26 Marcovon op 2.00 2,00 2,00 11
1,00 1,00 1.00 609 Marcovon pp 2.00 2.00 2,00 56
1.15 1.15 1,15 196 Mec Pesado pp 0.68 0.68 0.68 250
1.40 1.40 1.40 100 Melhor SP op 3,69 3.69 3,69 I
0,69 0,69 0,69 Mendes Jr pp 2,55 2.58 2,60 600
0,90 0.92 0,92 1.510 Mel Gerdau op 2.89 2,89 2.89 133
0,75 0.75 0,75 Mel Gerdau pp 3,31 3,31 3,31 12
0,50 0,50 0,50 Melai Leve pp 1,65 1,72 1,75 120
2,00 2,00 2,00 Moinho Flum op 4,15 4,15 4,15 200
1,70 1,70 1.70 42 Moinho Som op 4,80 4,81 4,80 820
2.10 2.10 2,10 77 Muller pp 1,65 1,65 1.65 355
0,25 0,25 0,25 749 Nokala pp 0,98 0,98 0,98 20
0,35 0,35 0,35 200 Nord Brasil on 0.80 0,80 0.80 35
3.00.3.00 3.00 35 Nordon Met op 2,15 2,15 2,15 I.OOO
2.30 2,30 2,30 106 Noroeste Eli pn 1,25 1,25 1,25 90
0,79 0,79 0,79 10 Noroeste bl pp 1,15 1,13 1,13 641
1,30 1,30 1,30 500 Olvebra pp 1.23 1.23 1.23 358
1.45 1,42 1,44 580 Orion pp 0,38 0.40 0,40 470
0,90 0,90 0,90 500 Ormex pp 1,50 1.50 1.50 20
8,50 8,50 8,50 500 Paranopanemo pp 2,30 2.30 2,30 38
1.35 1,36 1,36 90 Perdigão pp 4.85 4.88 4,90 563
2.60 2.63 2.65 602 Perdigão pp 2,65 2,65 2.65 1.000
4.90 4,90 4,90 126 Perdiso on 1,40 1,40 1,40 48
2.45 2,47 2.52 1.300 Pérsico pn 0.70 0.78 0,80 1.310

Pet Ipiranga op
Petrobrós on
Petrobrós pp
Phebo pp
Pir Brasília pp
Pirelli op
Pirelli pp

.Pio Monsanto op
Pia Monsanto pp
Prometo I pp
Real on
Real on
Real pn
Real .pn
Real Go Inv pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons on
Real de Inv on
Real De Inv pn
Real Port pn
Real Pon pn
Real Part on
Refripor pp
Sadio Avias) pp
Sadia Concor pp
Sadio Concor pp
Sadia Joocab pp
Safrita pp
Somitri op
Securir pp
Servi x Eng op
Sharp pp
Sid Açonone op
Sid Açonorte pp
Sid Riogrand pp
Solorrico pp
Souza Cruz op
Suzano pp
153 (-oo
Telerj on
Te'ef| pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tibros pn
Trafo pp
Transauto pn
Transbrasil pp
Unibanco pn
Unibanco on
Umbanco pp
Unipar pp

Abert. Med Fech. Ouant.
1 000

1.50 1,51 1,51 12
1.75 1.71 1,70 309
2.48 2.50 2.50 7.212
1,05 1.05 1.05 775
1.90 1.90 1,90 200
1.02 1.04 1.05 2 308
1,00 1.00 1.00 61
5.00 5.00 5,00 2
5,00 5,00 5.00 2
0,52 0.52 0,52 100
1.00 1,00 1,00 701
0.95 0.95 0,95 77
1.00 1,00 1.00 1.333
0.95 0,95 0,95 290
1.15 1,15 1,15 6
1.20 1.20 1,20 24
1.20 1.20 1,20 63
1.20 1.20 1,20 130
1.65 1,79 1.81 64
1.65 1,81 1,81 131
1,15 1,15 1.15 219
1.15 1,15 1.15 144
1,15 1,15 1.15 323
1,90 1.90 1,90 215
2.50 2,50 2,50 10
490 4,91 4,95 500
2,90 2.90 2.90 200
1.75 1.75 1.75 7
0.74 0,7? 0,74 130
1.55 1.55 1.55 500
0,45 0,45 0,45 200
0.31 0.31 0,32 5.285
1.05 1.05 1,04 50
0.96 0,96 0,95 142
1,20 1,22 1.22 373
1.70 1.73 1,75 826
0,75 0.74 0.75 769
2.80 2.88 2,90 1.069
1,00 1,00 1,00 20
2.25 2,25 2.25 1.100
0.15 0,15 0,15 12
0,81 0.81 0,81 10
0,20 0,20 0,20 7
0,20 0,20 0,20 13
1.05 1.05 1,06 7
1.03 1.06 1.06 74
4.20 4,20 4,20 5
2.51 2.51 2,51 500
0,35 0.35 0,35 126
0,70 0.70 0,70 691
1.00 1,00 1,00 332
0.90 0,90 0,90 2
1,00 1,00 1.00 267
6.05 6,05 6,05 200

COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE

Nova Iorque — A Bolsa
de Valores de Nova Iorque
conseguiu ontem sua se-
gunda pequena alta conse-
cutiva, com o índice indus-
trial Dow Jones subindo
5,05 pontos, para 978,39. O
volume de negócios foi bai-
xo — foram transaciona-
dos apenas 42 milhões 590
mil titulos, contra mais de
47 milhões na sessão ante-
rior.

Das 1 mil 912 ações nego-
ciadas, 865 subiram e 622
perderam cotação, com
425 permanecendo está-
veis. O índice geral da Boi-
sa registrou um pequeno
avanço, de 0,48 ponto, ü-
xando-se em 76.08.

I*0"™ l«*» — Foi o seguinte o Médio Oow Jones no Bolso de Volores de Novo
forque, ontem:

*íÓOT Abertura Máximo Mínimo Fechamento
30 Induslriois 972,17 981,99 969.29 978,39
20 Transportes 413,13 419,07 410,22 41677
15 Serviços Públ 104,13 106,14 103,99 105^45
*5 *<ó« 374,74 379,34 373.01 377Í56

Foram os seguintes o» preço» finai» da Bolso de Volcxe» de Novo Iorque, ontem em
dólares

Alcan Alum
AIliedChem
AINsChalmers
Alcoa
AmAirlines
AmCynamid
Am Tel & Tel
Amf Inc
Asarco
ATLRichl.edd
AvcoCorp
BendixCorp

33 Ben CP 223/4 Celonese 62
531/2 Belhlebem Steel 27 1/4 Chase ManhotBK 475/8
271/4 Boeing 327/8 ChrysierCorp 65/8
817/8 BoiseCascode 43 5/8 Citicorp 24 3/4
163/4 Bord Warner 48 1/8 Coco Colo 35 5/8

34 BramH 3 7/8 ColgotePalm 17 1/8
54 7/8 Brunswick 18 3/8 ColumbioPiCt 39 1/4
24 1/8 BourroughsCorp 45 5/8 Con- Salellite 46 7/8
421/2 CompbelISoup 303/8 Cons Ed.son 26 1/2
511/4 Canodian Con»ro!Doto 75 1/8

27 Caterpillar Troc 69 5/8 Corn.ngGtoss 66
621/2 CBS 57 1/4 CPCint.l 68

Crown Zellerboch
Dow Chemical
Dresserlnd
Dupont
EasternAir
Eastman Kodak
El PossoCompanyn
Easmork
Exxon
Firestone
Ford Motor
Gen Dynamics
GenElwtric
GenFoods
Gen Motors
GTE
Genlire
GenyOil
Gilleté
Goodnck
Goodyear
Grocew
GullOil
Gulf&Westerr
IBM
Int Horvester

42 7/8
34 3/8
42 5/8
481/2

9 3/4
74 7/8
23 1/2
621/2
681/8
II 1/8

22
33 3/8
63 7/8
33 3'8
53 3'8
27 1/4
24 3/4
72 1/2
31/5/8
25 3/4
18 1/2
501/2

34
17 1/2
57 3/8
17 1/4

IntPoper 44 5/8 RCA 26 3/8
Int Tel & Tel 33 Reynolds Ind 44/1/4
Johsonsoni Johnson 105 ReymoldsMet 345/8
KenneconCop 585/8 Rockwelllntl 401/4
ürton Indust 72 RoyolOutch Pet 36 7/8
LockheedAirc 317/8 SafewayStrj 33 7/8
LtvCorp 22 Scon Paper 19 5/8
Manaíact Honover 33 SeorsRoebuck 187/8
Me'ck 89 1/8 ShellOM 45 1/4
MonjanfoCo 707/8 SmgerCo 20 1/2
Nobisco 28 7/8 Sm.lhkelineCorp 803/4
NatOist.llier» 26 1/4 SperryRand 517/8
NcCorp 67 StdOMCalit 425/8
NLIndust 693/4 StdOillndiana 59 1/8
Northeasf Airlines 32 Teledyne 149 1/4
OccidentolPet 29 1/8 Tenneco 411/2
OlmCorp 25 1/8 Texaco 37
Owens Illinois 30 5'8 Te»os Instruments 113/8
Pacific Gos & El 20 Totron 36
PanAmWorldAir 4 7/8 TronsWorld Air 231/4
Pespsicolnc 34 TwentCenlFox 64
«'ZerChos 517/8 UmonCarb.de 547/8
PhillipMorril 49 3/8 Un.royol 

81/2

Phill.psPet 43li8 UmtedBronds 14
Polaroid 26 1/2 Uslndustr.es 9 1,8
Procter 4 Gamble 70 Us Steel 313/4

SERVIÇO FINANCEIRO

Títulos públicos
O mercado secundário de tí-

tulos públicos e privados de
renda üxa apresentou-se ligei-
ramente movimentado ontem.
As Obrigações Reajustávels
do Tesouro Nacional com cln-
co anos de prazo, juros de 8%
com vencimento em novembro
de 85 foram cotados a 100,60%
e 100,80% do valor nominal do
mès Cr$ 930,53. Os com venci-

ORTBA

mento em abril de 86 negocia-
dos a 99.60% e 99,80%, respec-
tivamente para compra e ven-
da. Os financiamentos de posi-
çáo por um dia oscilaram entre
107,40% e 104,40%, com a me-
dia dos negócios a 103,80% ao
ano. O total de negócios so-
mou Crt 373 bilhões 216 ml-
lhões^segundo a Andima.

ORTSP
TIPO
5 o 8%
5 a 8%
5 o 8%
5 a 8%
5 o 81=
5 a 8%
5 a 8%
5 o 6°=
5 a 8%
5 a 8%
5 a 8%

VENC
l°sem
2o sem
l°sem
2o sem
l°sem
2o sem
Io sem
2° sem
l°sem
2o sem
l°sem

COMPRA
1981 99.50
Í98I
1982
1982
1983
1983
1984
1964
19B5
1985
1986

98.00
97,50
97,00
96,50
96,00
95.00
94,50
93,50
93,00
92.50

VENDA
100.00
98.50
98.00
97.50
97.00
96,50
95.50
95.00
94,00
93.50
93,00

TIPO
5 a 7%
5 a 7%
5 o 7%
5 o 7%
5 a 7*
5 o 7%
5 a 7%
5 a 7%
5 a 7%
5 a 7%

VENC COMPRA
l°sem 1981 102,60

2o " 1981
1982
1982
1983
1983
1964
1984
1985
1985

I? '

2o *

Io '

2o *

,o ¦

jo ..

,o •

2» •

98.20
96.95
96,60
95,75
94.80
93.55
92,85
91.85
91.20

VENDA
103,00
98,95
97.55
97.20
96.15
95.20
94.05
93.35
92.40
91,75

fonte ANDIMA — Obs. As cotações apresentadas são de referência nào significando.
necessariamente, o e*<stèncio de negóc-os efetivos de compra e venda.

Mercado de LTN

O encarecimento no custo do dinheiro
para financiamentos de posiçôa a curtissi-
mo prazo fez oom com que o mercado
aberto de Letroí do Tesouro Nacional apre-
sentasse um volume mais reduzido de
negócios efetivos de compra e vendo, com
as instituições financeiras concentrando
seus negócios nos financiamentos de posi-
çâo por um dia Os papéis com vencimento
em outubro foram cotadas entre 53,30% e
52,00% poro compra e entre 52,55% e
51,55% para venda de desconto oo ono.
Os negócios oscilaram entre 106.80% e
104,40% oo ano, com a média dos nego-
cies o 103.20% ao ano. O total de opera-
çòes somou Cri 234 bilhões 839 milhões,
segundo dados da Andima. A seguir, as
toxas médias anuois de desconto de todos
cs vencimentos.
Vencimento Compra
13.05
15/05
2005
27.05
03,06
10/06
17/06
19/06
24.06

64.50
63,75
60.00
59,00
58,25
57,75
57,25
57.15
57.00

Venda
62.50
61.75
58,00
57,75
57,80
57,30
56,80
56.70
56.55

01/07
08/07
15/07
17/07
22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
21/08
26/08
02/09
09/09
16/09
18/09
23/09
30/09
07/10
14/10
16/10
21/10
28/10
04/11
18/11
16/12
27/01
17/02
17/03
14/04

57,65
57.48
57.25
57.13
56,90
56,70
56,45
56,25
56,05
55.98
55.70
55,40
55,05
54.65
54.4B
54,15
53,70
53,30
53,90
53.73
53.3,5
52.00
5Í.68
51,50
51,00
50.00
49.00
4B.O0
46.75

57.20
57.03
56.80
56.68
56.45
56,25
56.00,
55.80
55.60
55.53
55,25
54.95
54.60
54,20
54,03
53,70
52.25
52.85
52.45
52.28
51.90
51.55
51.23
50.75
50,25
49.25
48,25
47,25
46.00

Dólar

Londres — As altas taxas de
juros nos Estados Unidos de-
terminaram ontem a alta nas
cotações do dólar nos princi-
pais mercados, enquanto a
prata e o ouro fecharam em
baixa. Em Milão, o dólar foi
cotado a 1,129 liras, muito pró-
ximo a seu recorde 1,12930 na
última quarta-feira, Em
Frankfurt, a moeda foi cotada
a 2,2645 marcos e em Zurique a
2,0657 francos suíços. Para sus-
tentar a cotação do marco, que
se vem mostrando em queda, o
Banco Central Alemão injetou
6,95 milhões de dólares ontem,
colaborando para alta de 2,25
marcos na véspera para 2,2645
ontem. Com relação ao ouro,
sua baixa foi de 50 centavos e
três dólares nos mercados de
Londres e Zurique.

Interbancário

O mercodo interboncório de câmbio po-
ro contratos prontos esteve equilibrodo,
com bom volume de negócios. As taxas
poro telegramas e cheques situaram-se
entre CrS 82,65 e Cr» 82.83 O bancário
futuro apresentou-se equilibrado, com vo-
lume froco de negócios realizados a CrJ
82,94 mais 3.05% oo més paro contratos
de 30 dias e a 3,60% para contratos de até
180 dios de prazo.

Bolsa
Londres — A possibilidade deuma nova alta da taxa de juros dosEstados Unidos e a perspectiva demanutenção das taxas elevadas naGrã-Bretanha continuaram enfra-

quecendo a tendência na Bolsa deValores de Londres. Entre os títulosIndustriais, ICI, Beecham e Vlckersretrocederam 3 a 8 pences. Os fün-dos de Estado baixaram 1/8 de pon-to. Os valores petrolíferos, BriüshPetroleum. Shell tiveram queda de8 a 6 pontos.

Taxas do Euromercado

A ta«a interbancária de câmbio de Londres, no mercodo do eufodàlor, lechou orí.em
oaro o per.oao de ses mesej**. !?«.' 16%. Nos demois moedas foi o seguinte o seuiportamento, segundo dados do Bonco Central.
Prazo Dólar"

1 mis 18 3/4
3 meses 19 3/16
6 meses 19 3/16

12 meses 18 3/16

Libra
12 3/8

12 5/8
12 5»8
12 11/16

Marco
12 13/16
13 3/16
13 1/8
13 1/16

Fr. Suíço
9 3/4
9 3/4
9 3'4
9 1/2

OBS Taxas vãl-das a partir dos próximas dois dias útei

Fr. Francês Florim
14 13/16 II 1/2
14 13/16 12
14 7/8 12 1/8
15 1/4 12 1/8

Taxas de câmbio

MOEDAS
DolOr
Dõ'ar ausfro'iano
Libro esterlino
Coroa d-namotquesa
Coroa norueguesa
Coroa sueca
Dólar canadense
Escudo português
Florim ho'ondés
Franco belga
Franco francês
Franco suíço
len Japonês
Ura italiano
Marco alemão
Pesetc espanhola
Xelim austríaco

COMPRA
82,530
93,927
173,31
I 1.481
14.661
16.968
68.683
1.3657
32,664
2,2293
15,348
39.749

0.37707
0.072810

36.259
0,91 122

5,1331

VENDA
82.940
94,999
175,87
11,638
14,857
17,196
69,388
1.3865
33.118
2.2551
15.553
40.307

0.38228
0,073823

36.766
0.92177

5.1961

REPASSE
82.650
94.064
173.57
11.497
14.682
16,993
68,783
1,3677
32.712
2,2325
15.370
39.806

0,37762
0,072916

36,312
0,91254

5.1406

COBERTURA
82.860
94.908
175.70
11.627
14,843
17.180
69.322
1.3852
33.086
2,2529
15,538
40.268

0,38191
0.073752

36,730
0,92088

5.1911
As tanas ocimo foram V.iadas ontem, pelo Banco Central, òs 16b30m do Rio. nofecho mento do mercodo de câmbio brasileiro As demais, tomam por bose as cotoojei dofechomento no mercado de Nova Iorque.

A-gentmo (peso)
Boiivio
Brcs'1
Chile
C0!Cmb'O
Eçuodc
Finlândia
Hong Kong

em uss
0.000319
0.0408
0.0121
0,0256
0.0193
0.0332
0.2340
0 1639

EM CrJ
0,0265
3.3840

1 0036
2.* 233
1.6008
2.7536

19.4080
15.2527

Irlanda
Mé«'Co
Nova Ze'ândio
Peru
Smgopura
Sul do África
Espanha
Urcguay
Venezuela

1.6100
0,0417
0.8875
0.002458
0,4666
'.2049
0,0110
0.0948
0,2330

133,5334
3.4586

73.6093
0.2039

38,6998
9.9344
0,9124
7.B628

19,3251

dora de Titulos e Valores Mo-
biliãrios. Com o sistema o bâfi-'-''
co passa a contar com umg"'-'
estrutura completa de birtudtbui
serviços. . ,.,
Casas da Banha u ,Jíl"
As Casas da Banha adquiri-
ram a totalidade das açõesaa" ****
Companhia Hispano- '''
Brasileira de Supermercados'*¦'
S'A, com sede em Sào PsruWí*** <
Em conseqüência, mais quatro ta;
lojas na Zona Sul da Capital
paulista focam incorporadas, yao patrimônio da empreg,,,
que passa a contar com {2$ ,lojas nos Estados do Rio. de...
Janeiro, de Minas Gerais,* W ~
Sào Paulo e no Distrito W * '
deral. sluctHOj
resqinsa agrícola ,Wí,
O mais moderno e compfeW"
centro de pesquisas agrícolas ¦
da América Latina será inau- ¦••
gurado oficialmente dia p,,i» . .
Município paulista de Pauir;,,
nia, pelas Indústrias Monsan-. _
to S/A. Em operação désdè
1977, tem desenvolvido lpé£""
quisas com, por exemplo, rts "
guladores de crescimento em-**
cana-de-açúcar, que tém como-'
conseqüência imediata o au-
mento de sacarose por hectare- -
plantado de cana. . ...,_;

Spagatti *! *
A Editora Spagatti, que edita .
a revista de bordo da VASP
Viaje Bem, comemora, dia
deste mês, 18 anos de serviços
à empresa, com um jantar |_clientes e amigos na boale'
Gallery, em São Paulo.

MERCADO ^i
EXTERNO * r

¦ mora
DIA ¦••*

MÊS fECHAMENTO AMTERIRR,,

Iorque — CotootesChicogo e Novo
futuros nas Bolsos de Mercadorias òVOv
cago, Nova Iorque e Londres ontem —

ALGODÃO (NI) J ct,.
cenls/libra (454 grs) ,.,„,

Jul
Out
Dei
Mar '

Mai
Jul
Out

84.60
82.60
60,50
82,10
82,90 .
83.75
83.50"

.83.35..

IWs'
COME (NI)

cents/ libra (4S4 gra)
¦«» 1\V

Moi
Jun
Jul
Sei
Dei
Jan
Mor

80.05
80.90
82.35
85,00
88.90
90.20
92.25

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)
cents/ libra (454 grs)

i KW*,.
. J.>.8Q.

eí.40
istia .

•BV.oq.,
sos ¦
••92.SO''

Mai
Jul
Ago
Sei
Oul '

Dez
Jan

23.27
24,02
24,45
24,-85
25,35
25,95
26.25

""1*1 s

23.99.*'~J4,«: -
- 24»* -

25.2S
26,03 '

2s:ío-* .

MILHO (Chicogo)
centi/tuihel (25.46 Kg)

iul
sei
dez
mar
mai

355
365
372
376
389
396

354 -
•363 •
:j7)..

376¦i&r'-
-•J96 I

SUCO Dt UKANJA (NI)
eenH/tibra peso

sti

jul
set
nov
jan

143.00
147,40
149,90
149,50
149.40
150,25
150.95

147,50* T49.50-
149;00' 

'

149,40"lSÕ.20
"*51.0S"

151,85 i

FARELO OE SOJA (Chicogo)
doto ret/tone Ioda

Ma.
Jul
Ago
Set
Out
Dez
Jan

223,50
228.00
229.20
230,50
231,50
236,00
239.00

"¦""tf***,**

22"Ma_,'*»
237,30

SOJA (Chicogo)
dólarei/Toneloda

Mai
Jul
Ago
Set
Nov
Jan
Mor

768
788
793
799
811
829
851

TTIK50 (Chicogo)
aâlarMtoneloda

765 SI
787* ,
795 fl
600 *
813 í"
834»
856**

— Si

Mo,
Jul
Sei
Dez
Mor
Moi

416
434
450
475
499
508

419 f|
435-*
452»
477 it
500 

"'

509 ¦t

MES
NI

eents/libro peto
Fech Dio Ant

CACAU

londret Z
libra/t. métrico *'

Fech Dio Ant. *

d
mai
jul
sei
dez
mar

1.815
1 883
1.946
2.015
2070
2015

I 827
1.891
1953
2022
2.083
2.123

CAFE

moi
iul
set

?«dei
mar
moi

1.26
1.27
1.26
1.24
1,22
1.22

1.27
1.27
1,26
1,24
1.21
1.21

sI,
II

-3
I

ê
li

Metais

londret: Cotoç6et do» metois em lon-?
dres, ontem:
Alumínio
ò visto 61,60
três meses 63,60
Chumbo
õ visto 32,40
três m«j»« 33,20
Cobre
a visto 83,00
três mesas 85,30
Ettanho (Standon)
ò visto 58,90
três metei 59,95
Ettanho (High grade)

•dl

ò visto
três mes«S
Níquel
ò visto

58,90
59.95

6I.80Í
63,70,;

32.50
33,30/

»
83.10
85.3S*;

<S,

58.95*
60,00..

I
58.95..
60,00'

30.35
30,20

30.45»
30.25!

5221,
.' 53 TAI1
41.1$,
4,,,|

três meses

à visto 521
três mes«« 536,5
Zinco
à visto 41,05
três meses 41,95
Ouro
ò vista 480.00 (londres); 477.50 (Zlj/lque»1
São Paulo (Oeguua lingote de 1 OOO gta«í
mos)CrS 1.264.30comorae Crt 1.345,00.
venda
Noto Atuminio. Chumbo, Cobre, Éslanh<£
Níquel e Zinco — em libras por toneladas?
Prato — em pence por troy (31,103 grs J*
Ouro — em dólares oor onço {28.35 gri f*

IIIW—ES^
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Inflação de 5,5% em abril ê a menor desde setembro

Abri) foi o mês de menor
inflação, este ano: 5,5%, se-
gundo a Fundação Getúlio
Vargas. Trata-se do menor
indice desde setembro de
1980 e está ainda abaixo
da taxa de abril do ano
passado, de 5,7%. Pela pri-
meira vez desde dezembro
do ano* passado, caiu tam-
béra o índice acumulado
de 12-meses, que foi de
120,6%"em abril, contra o
recorde de 121,2% de mar-
ço. No entanto, o índice
acumulado neste ano, de
30,9%,supera ainda a taxa
acumulada de janeiro a
abril do ano passado, de
24,4%.

Também o IPA (Índice
de Preços por Atacado,
que compõe 60% do índice
Geral dê Preços) caiu em
abril','" ficando em 5,3%,
contía'7,9% em março. Se-
gundo a FGV, esta tendên-
cia "deverá manter a ex-
pectativa de uma queda
futura' do ritmo de preços
ao consumidor, na medida
em que o IPA lhe é antece-
dente". O indice de Custo
da Construção Civil (10%
do IGP), que esteve muito
alto nos últimos dois me-
ses, caiu de 8,17c em março
para'3,4% em abril.

ALIMENTAÇÃO

O único dos três índices
que.çpjnpõem o índice Ge-
ral de Preços foi o Índice
de Preços ao Consumidor,
que apresentou alta de
6,6% em abril contra 5,8%
em março, e o INPC (índi-
ce Nacional de Preços ao
Consumidor) de 5,3%. Só o
grupo alimentação teve
uma alta de 6,5% em abril.
Ele é responsável por cer-
ca de 40% da inflação. Es-
tes são os dez produtos cu-
jos preços mais se eleva-
ram em abril: quiabo,
aveia, carne defumada,
carne salgada, tomate, ca-
fé solúvel, feijão-preto, ca-
marão, leite e vermouth e

No entanto, os 20 itens
que-mais influenciaram a
alta do índice de Preços ao
Consumidor — por causa
de seus pesos nos orça-
mentos familiares — em
abril foram: feijão-preto,
leite fresco, massas, carne
salgada, tomate, margari-
na, banha, arroz amarelão,
sanduíches, pescadinha,
refeições em restaurante e
lanchonetes, batata ingle-
sa, "quiabo, 

galinha, arroz
agulha, cebola, ovos, pão-
de-forma, cafezinho e cor-
vina.

Estes 20 produtos foram
responsáveis por mais de
metade da alta observada
emabril no atacado, medi-
da através do IPA: feijão,
adubos compostos, toma-
te, petróleo em bruto, ar-
roz beneficiado, insetici-
das, luva, cimento Por-
tland comum, adubos e
fertilizantes nitrogena-
dos, superfosfatos sim-
pies, charutos e cigarri-
lhas, cigarros, peixes,
óleos diesel, batata ingle-
sa,.leite, tratores agrícolas
pesados, banana, gasolina
atéJ)Ó octanas, tecidos de
algodão.

A ESCALADA DOS PREGOS
o, VARIAÇÃO (%> EM 12 MESES
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Luiz Eulálio afirma

não ter sentido se

cair no pessimismo

Governo acredita na

continuidade da queda
Brasília — Ao comentar a

taxa de Inflação registrada em
abril — de 5,5% — medida pelo
IGP — índice Geral de Preços,
calculada pela Fundação Ge-
túlio Vargas, o Ministro da Pa-
zenda, Ernane Galvêas, reite-
rou que o Governo espera que,
de agora em diante, haja uma
queda nos Índices Inflacloná-
rios. "Existe a possibilidade de
que comece a cair e há campo
para declinar", disse.

Embora ressaltasse que "um
mês só não basta como Indica-

dor", o Ministro acentuou que"a tendência é de queda". Se-
gundo ele, a politlca monetá-
ria estã sendo executada den-
tro dos parâmetros traçados
pelo Conselho Monetário Na-
cional.

Ele admitiu que o Banco do
Brasil tenha ultrapassado o 11-
mite de algumas de suas con-
tas—especialmente agricultu-
ra e exportações — lixadas pe-
lo Orçamento Monetário, mas
considerou o fato normal.

São Paulo — "As perspecti-
vas da nossa economia podem
parecer hoje mais sombrias,
mas não tem qualquer sentido
cair no pessimismo, e, menos
ainda, no alarmlsmo", disse o
presidente da Federação das
Indústrias de São Paulo, Luis
Eulálio Bueno Vidigal, a um
grupo de 100 empresários nor-
te-americanos, membros da
Câmara Americana de Co-
mércio.

Reconheceu que "os indica-
dores de nivel de atividade,
faturamento e emprego estáo
indicando queda sistemática
nos últimos meses", mas, em
sua opinião, "isso estava pre-
visto na própria estratégia go-
vemamental de desaqueci-
mento".
LEI SALARIAL

Quatro perguntas foram fel-
tas ao presidente da FIESP e
delinearam as preocupações
atuais dos investidores norte-
americanos no Brasil. Duas fo-
ram sobre o impacto da lei
salarial no custo de produção.

O Sr Luis Eulálio evitou dar
uma resposta direta.

— A FIESP está estudando a
lei salarial para verificar se ela
precisa ser modificada ou
mantida. Nesse último caso,

veremos através de que meca-
nismo os custos podem ser
contidos.

Um dos empresários pergun-
tou a opinião do Sr Luis Eulá-
lio sobre "o crescente controle
estatal da economia e a estati-
zação do capital".

O presidente da FIESP não
acha que esteja havendo um'
crescimento da ação do Gover-
no sobre a economia.Houve até uma liberaliza-
ção, como no caso dos Juros e
do controle de preços.

Mas, no que se refere ao capi-
tal, o presidente da FIESP pre-
gou a união de todos os setores— financeiro, industrial, co-
mercial e agrícola — "no senti-
do de abrir para o setor flnan-
ceiro privado e de mercados de
capitais a possibilidade de
atuarem e manipularem recur-
sos atualmente só administra-
dos pelo Governo, especial-
mente os destinados ao setor
agrícola".

Outro empresário quis saber
qual a previsão do Sr Luis Eu-
lálio para a reversão da espiral
Inflacionária. Ele não soube
dizer.

Tudo vai depender do re-
médio utilizado. Não podemosdeixar de dar atenção à dosa-
gem, seja'ela geral ou setorial.

ASSOCIAÇÃO DE EXPORTADORES

BRASILEIROS — AEB

VI CURE — CICLO DE TREINAMENTO DE
ESPECIALISTAS EM PROMOÇÃO COMERCIAL

Atuando como entidade de apoio do Ministério de Relações
Exteriores no Rio de Janeiro, a Associação de Exportadores
Brasileiros abrirá no período de 11 a 29 de maio, as inscrições
para provas de seleção de candidatos técnico-estagiário —
especialista na comercialização externa de bens de serviços —
junto a Consulados e Embaixadas do Brasil.

LOCAL DE INSCRIÇÃO
E INFORMAÇÕES: Avenida General Justo, 307 — 7o andar.
HORÁRIO: 9:00 às 11:30 e 14:00 às 16:30 horas.

CONDIÇÕESDE
PARTICIPAÇÃO: ser brasileiro e portador de diploma ou certifica-
do de conclusão de curso superior reconhecido. (P

Ibre acha bom augúrio

irreversívelmas nao
Brasília — O diretor do Ibre

— Instituto Brasileiro de Eco-
nomla, Julian Chacel, conside-
rou a taxa inflacionária de
5,5% verificada em abril "um
bom augúrio" para o início do
declínio da inflação, mas ad-
vertiu que, com base neste In-
dice, não se pode afirmar com
certeza ser irreversível tal de-
clinio.

Revelou que a Fundação
Getúlio Vargas está, enfrentan-
do dificuldades financeiras pa-
ra concluir a pesquisa que vai
determinar as mudanças nas
fórmulas de cálculo do ICV —
índice do Custo de Vida e do
IPA — índice de Preços por
Atacado, mas mesmo assim
espera criá-las no próximo
ano.

Explicou o Sr Julian Chacel
que as alterações nas fórmulas
de cálculo do ICV serão feitas
nos preços dos produtos que o
compõem, pois mudou o pa-

drão de consumo da sociedade
brasileira.

Os padrões de consumo de
1981 não são os mesmos de
1970. Na cesta do consumidor,
por exemplo, as calças jeans,
hoje, são um bem de consumo
mais do que corrente, ob-
servou.

As mudanças nas fórmulas
de cálculo do IPA, segundo o
diretor do Ibre, atingirão o
chamado painel dos informan-
tes e também o sistema de
coleta, igualmente em virtude
das alterações nos padrões de
consumo, que incorporaram
novos produtos à cesta do con-
sumidor.

Voltou a defender a qualida-de dos índices de preços apu-
rados pela Fundação Getúlio
Vargas.

— Os índices sáo razoáveis,
embora seja evidente que, de
tempos em tempos, devam so-
frer reformas.

Rischbieter diz estar

convicto de que o combate

à inflação terá resultado

Porto Alegre — O ex-Ministro da Fazenda Karlos
Rischbieter disse estar convicto de que a estratégia
oficial de combate à inflação alcançará seus objeti-
vos, embora temesse pela "dose de relaxamento" que
inevitavelmente o Governo ministrará para evitar os
problemas gerados na economia. Segundo ele, a crise
deve servir para que o empresário fique mais efi-
ciente.

Rischbieter afirmou, ainda, que "os anos do mila-
gre nos fizeram pensar que somos ricos. Agora, é
preciso garra, inteligência. todos se empenhando".
Ele defendeu uma revisão nos investimentos para o
programa energético, adequando-os à escassez de
recursos nacionais para evitar que faltem recursos
para outros setores também essenciais.

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
C.G.C. 33.132.044/0001 -24

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 19B1
Aos vinte e sete dias do mês de abril de mi! novecentos e oitenta e um, às 13 horas, na sede
da Cédula S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, à Rua Gonçalves Dias nP 65, reuni-
ramse os membros do Conselho de Administração da sociedade, reeleitos na A.G O. da mes*
ma data e adotaram, por unanimidade as seguintes resoluções: 10) - Empossar como Presi-
dente o.Sr. Michael Stivelman, como Vice-Pr«idente o Sr. Ulrich Rosenzweige como Consg
lheiro o Sr. Salomão Dreicon. 2P) - Reeleger e empossar como membros da Diretoria da So
ciedade. com mandato de três anos. a se extinguir com a realização da Assembléia Geral 0r-
dinária de 1984, os Srs: Diretor Presidente: Michael Stivelman. brasileiro.casado. economis-
ta.portador cia carteira de identidade nP 907.368 do Instituto Felix Pacheco e CIC nP 001.
888.677-91. residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro à Av. Delfim Moreira nP
250 - IP andar; Diretor Superintendente'Luis Kampela, brasileiro.casado,comerciante, -
portador da carteira de identidade nP 358.728 do Instituto Felix Pacheco e CIC nP 003.
755.437-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro à Rua Constante Ramos
no 141 -aptP 801; Diretor Comercial: Imre Kiss. btdsileiro.casado.economista,portador •
da carteira de identidade nP 1,737.157 do Instituto Felix Pacheco e CIC nP 000.756 807-
00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro à Rua Major Ávila nP 320 • aptP -
301 ;e como Diretor: Jacques Cláudio Stivelman, brasileiro, solteiro, engenheiro civil.porta-
dor da carteira de identidade nP 3 4 22.604 do Instituto Felix Pacheco e CIC nP 550.191.
707-63, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro a Av. Delfim Moreira nP 250
IP andar. A presente deliberação aprovada por unanimidade depois de lida e conferida é la-
vrada no Livro de Reuniões do Conselho de Administração,sendo assinada por todos os par-ticipantes para que produza todos os efeitos legais. Rio de Janeiro,27 de abril de 1981. Ml-
CHAEL STIVEL MAN-PRESI DENTE; ULRICH R0SENZWEIG VICE PRESIDENTE. SA-
lOMÂO DREICON-CONSELHEIRO.'

MENOS PREOCUPANTE
Numa palestra informai, na

reunião-almoço da ADVB-RS,
em que não faltaram coloca-
ções bem-humoradas, o Sr
Karlos Rischbieter destacou
que a situação da economia
brasileira é menos preocupan-
te do que há seis meses porque
a politlca de combate à infla-
ção, a partir de novembro, é
mais coerente é "mostrará re-
sultados mais cedo ou mais

tarde". Ressalvou que é difícil
prever em quanto os Índices de
inflação diminuirão este ano.

Manifestou também sua
preocupação com a situação
do Brasil no ano 2000 por con-
siderar que as bases do futuro
devem ser colocadas hoje. Se-
gundo ele, o pais deve revisar
os investimentos para o pro-
grama energético porque "a
solução para a crise do petró-
leo não é o Pro álcool, mas, sim,
a economia de energia".
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
BANCO DO BRASIL S.A., REALIZADA EM 28.1.81

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de mil novecenios e oitenta e um, às onze
horas, sob a presidência do Dr. Oswaldo Roberto Colin, reuniu-se o Conselho de Administração, en-
contranòo-se presentes os Conselheiros, Drs. Carloman da Silva Oliveira. Carlos Jose Muniz. Cid He-
ráclito de Queiroz, Eduardo de Castro Neiva, Luiz de Moraes Barros e Nestor Jost, ausentes, por mo-
tivo de força maior, os Conselheiros Drs. Ângelo Calmon de Sá e Carlos Geraldo Langoni. e. na secre-
taria dos trabalhos, o Chefe do Gabinete, Substituto, da Presidência, Sr. Paulo Maurício Guimarães de
Andrade.

Aberta a reuniáo, foram apreciados os assuntos trazidos pelo Sr. Presidente, sobre os quais o
Conselho de Administração assim decidiu:

a) autorizar, por proposição do Sr. Presidente, o deslocamento dos seguintes Diretores na
composição do Conselho Diretor; o Dr. Rodrigo Horácio Garcia da Costa, para a Diretoria
de Crédito Industrial; o Dr. José Aristophanes Pereira, para a Diretoria de Crédito
Comercial; o Dr. Alcir Augustinho Calliari, para a Diretoria de Planejamento; e o Dr. Nilson
Miranda Motta, para a Diretoria de Recursos Tecnológicos;

b) eleger, para o cargo de Diretor de Recursos Logísticos, completando mandato de 1979
1982, o Dr. Alcio Carvalho Porlella, brasileiro, casado, administrador de empresas, resi-
dente e domiciliado na Rua Eurico Aguiar, 45, Apto. 301, Praia Comprida. Vitória (ES), por-
tador do C.P.F. n.° 000415561-00 e da Carteira de Identidade n.° 82.088. expedida em
13.7.71 pelo Ministério da Aeronáutica; e

c) tomar conhecimento do Relatório da Administração e aprovar as Contas da Diretoria
(exercício de 1980).

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu. ass.)
Paulo Maurício Guimarães de Andrade, Chefe do Gabinete. Substituto, da Presidência, mandei la-
vrar esta ATA que vai assinada pelo Sr. Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ass.) Oswaldo Roberto Colin Eduardo de Castro Neiva

Carloman da Silva Oliveira Luiz de Moraes.Barros
Carlos José Muniz Nestor Jost
Cid Heráclito de Queiroz

N» 9.923
Por despacho do Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, nesta data. fica arquivado sob

o número acima e registrado no livro competente, um exemplar de igual teor.
Secretaria da J.C.D.F., 10 de abril de 1981.

ass.) Waldyr Peixoto
Secretário Geral

ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
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ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
Companhia Emissora:

| TELE3COMUMCACÕES DO RARANÁ Sft-TELERAR
COMPANHIA ABERTA

Avenida Manoel Ribas, 115
Curitiba - Paraná

Características da Emissão:
Quantidade — 38.250 debêntures conversíveis em ações preferenciais;
Juros - 11 % ao ano, calculados sobre o principal corrigido;
Prazo-01/11/80 a 01/11/86;
Espécie - Com garantia flutuante e fiança do Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico - BNDE;
Tipo - 100 (cem);
Valor da debênture — o equivalente a 10 (dez) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional.
Instituições que participaram do lançamento:
Líderes:

'ir -

iii

BANCO NACIONAL „
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UC = 3

M

IV

V -

f 'V
ík GC

VI -

VII -

BANCO BAMBUNDUS DE MVESTIMENIO SJL

Outras Instituições Participantes:
Queiróz Vieira S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio;
Patente S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários;
Banco Itaú de Investimento S.A.;
Pecus Corretora de Valores e Câmbio S.A.;
Graphus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários;
Elite Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Agente Pagador:
Banco do Estado do Paraná, através das seguintes agências:

Murici — Rua Dr. Murici, 733/739 — Curitiba — PR
Álvares Penteado — Rua Álvares Penteado, 203 — São Paulo - SP
Assembléia - Rua da Assembléia, 93 — Rio de Janeiro — RJ
Brasília — Avenida W3, Quadra 507, Bloco A, 23 - Brasília - DF

Deliberação sobre a Emissão:
Assembléia Geral Extraordinária de 15 de outubro de 1.980 (ata arquivada
no Registro de Comércio em 24.10.80, sob o nP 134.883). A Escritura de
Emissão de 03.11.80 foi inscrita no Livro de Registro Auxiliar do Cartório
de Registro de Imóveis da 1? Circunscrição de Curitiba, sob o nP 84, em
18.11.80.
Agente Fiduciário:
Nome: Omar Camargo Corretora de Câmbio e Valores Ltda.
Endereço: Rua 15 de Novembro nP 297 — 1P andar - Curitiba Paraná
Registro na Comissão de Valores Mobiliários:
NP: SEP/GER/DCA-80/020
Data; 10/12/80

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO,
NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE DEBÊNTURES".

REGISTRO CVMN?
SEP/GER/DEB-81/14

2? EMISSÃO AUTORIZADA PELA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06/04/81

EUUMA
ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AV. PAULISTA, 1294 - 23? ANDAR - SÃO PAULO - SP
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
1. Em duas series, cada uma delas de 6.000 (seis mil) DEBÊNTURES ao portador, nâo conversíveis em ações, equivalente, na data da emissão, a Cr$526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, seiecentos e dezesseis mil cruzeiros), totalizando a emissão de Cr$ 1.053.432.000,00 (um bilhão, cinqüenta etrês milhões, quatrocentos e trinta e dois mil cruzeiros).
2. Data da Emissão: 20.04.81
3. Subscrição e integralização: á vista e em dinheiro, com deságio sobre o valor nominal corrigido monetariamente pelo índice integral de atualização da ObrigaçãoReajustàvel do Tesouro Nacional-ORTN, vigente em 1." de maio de 1981 e, a partir desta data, corrigido pelos dias decorridos até a data da subscrição, acrescidode juros, também pelos dias decorridos, estes contados da data da emissão até a da subscrição.4. Resgate: As debêntures serão resgatadas na data do seu respectivo vencimento, pelo seu valor nominal, acrescido da correção monetária contada a partir da datado último pagamento feito a esse titulo e dos juros por dias decorridos. A EMITENTE não poderá efetuar amortizações ou resgate antecipado das debêntures.Após o respectivo vencimento, as debêntures não mais farão jus a correção monetária e juros.5. Prêmio: Anualmente, o Conselho de Administração da EMITENTE poderá deferir um prêmio aos debenturistas, de forma a ajustar a rentabilidade das debén-tures às condições de juros efetivos do mercado naquela ocasião. O anúncio do valor do prêmio será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo c cmoutro jornal de grande circulação, trinta dias antes das datas fixadas para o pagamento da parcela correspondente á correção monetária do valor nominal de cadasérie das debentures, durante três dias consecutivos. O referido prêmio será pago aos debenturistas nas mesmas datas fixadas para o pagamento do percentual dacorreção monetária do valor nominal das debêntures de cada serie.
6. Opção de venda dos debenturistas: A EMITENTE obriga-se a adquirir as debêntures que lhe sejam oferecidas, nas datas fixadas para o pagamento da parcelaanual de correção monetária do valor nominal de cada série das debêntures, pelo seu valor nominal acrescido da respectiva parcela anual de correção monetária e

juros por dias decorridos. Os debenturistas que desejarem exercer sua opção de venda das debêntures deverão apresentar os respectivos certificados na sede so-ciai da EMITENTE ou em estabelecimento bancário por ela indicado, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do último dia da publicação do anúncio do
prêmio já referido acima.

¦ CARACTERÍSTICAS DESTA 1." SÉRIE
1. Valor nominal: CrS 87.786,00 (oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis cruzeiros) na data da emissão.2. Correção monetária: As debêntures terão seu valor nominal corrigido monetariamente pelos Índices de atualização do valor nominal da Obrigação Reajustàveldo Tesouro Nacional (ORTN). A correção monetária será paga anualmente, a partir do dia 02 de maio de 1982, inclusive, e será devida a partir da data da emis-são ou do último pagamento cia correção monetária, conforme o caso. Para efeito do seu pagamento, o cálculo da correção monetária será anual e não cumulati-vo.
3. Juros: As debêntures renderão juros de I0°'o (dez por cento) ao ano, calculados sobre o valor nominal corrigido monetariamente por dias decorridos, a partir dadata da emissão para o primeiro ano e, corrigido monetariamente por dias decorridos, a partir do último pagamento da correção monetária para cada um dosanos subsequentes. Os juros serão pagos à razão de 2,41!3689<ío ao trimestre, contados por dias decorridos, a partir da data da emissão das debêntures ou do úl-timo vencimento dos juros, e serão pagos nos dias 20 dos meses de julho, outubro, janeiro e abril de cada ano, contra entrega dos cupons correspondentes.4. Forma e espécie: ao portador e com garantia flutuante.5. Deságio: 3,89669o.
6. Vencimento: As debêntures desta série vencer-se-ão em IP de maio de 1984, podendo, contudo, a EMITENTE recomprar aquelas ofertadas por debenturistas

que, à sua opção, prefiram não receber o prêmio que for fixado e revendê-las.7. Pagamento de juros, correçüo monetária, prêmio e resgate: serào efetuados pelas agencias do Banco Lar Brasileiro S.A. que forem divulgadas pela EMITENTEatravés do aviso pela imprensa.

Cr$ 1.053.432.000,00
EMISSÃO DE 12.000 DEBÊNTURES SIMPLES, EM DUAS

SÉRIES. COM RENDIMENTO REAJUSTÀVEL
COORDENADA POR:

FNC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Av. Rio Branco, 85, 4? andar - Rio de Janeiro - RJ

LIDERADA POR:
Banco Auxiliar de Investimento S.A.
Banco de Investimento Credibanco S.A.
Banco Crefisul de Investimento S.A.
Banco Financeiro e Industrial de Investimento S.A.
FNC Corretora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.
London Multiplic S.A. Banco de Investimento

COM A PARTICIPAÇÃO DE:
Adolpho Oliveira & Assoc. Corret. de Valores e Câmbio S.A.
Graphus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Marcelo Ferraz S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Pecvs Corretora de Valores e Câmbio S.A.
Prime S.A. Corretora e Distribuidora

Rua Boa Vista, 186- SP
Av. Paulista, 1294, 13? andar-SP

Al. Santos, 2477, 3? andar - SP
Rua Bela Vista, 739, cj. B - SP

Av. Rio Branco, 85,4? andar (parte) - RJ
Rua XV de Novembro, 165 - SP

Rua do Carmo, 11,17? andar - RJ
Av. Presidente Vargas, 409, 12? andar - RJ

Rua Libero Badaró, 152, 8? andar - SP
Rua São José, 70, 17? andar - RJ

Rua Direita, 32, 10? andar - SP

Distribuição - As sociedades corretoras mencionadas no presente anúncio colocarão as debêntures desta primeira série juntoa pessoas físicas e investidores institucionais durante o período de cinco dias contados do dia 08/05/81.
As informações detalhadas sobre a emissão e a distribuição encontram-se em poder das instituições lideres e sociedades

corretoras que participam da operação assim como da Comissão de Valores Mobiliários.
O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, em garantia de veracidade das informações prestadasou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as debêntures a serem distribuídas.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Norma Moraes dos Santos,•78. de parada cardíaca, em ca-
,sa. no Leblon. Carioca, viúva
, de César Teixeira dos Santos,
tinha duas Olhas: Maria deLourdes e Claudia, netos. Será

] sepultada às lOh no Cemitério" São João Batista.• Nely Barbosa de Macedo, 54,"de Iníarto. em casa, no Fia-
: mengo. Carioca, era casada
tcom Marcelo Pereira de Mace-

do. Será sepultada ãs 9h no
.Cemitério São João Batista.
, Silvério Barros de Carvalho
. Filho, 73, de insuficiência res-' piratória, no Hospital da La-' goa. Carioca, industriário apo-"sentado, viúvo de Regina Al-: buquerque de Carvalho, tinha
I três filhos: Humberto, Hélio e' Heloisa, netos, morava no Jar-
. dlm Botânico. Será sepultado
i às lOh no Cemitério São João
: Batista.
, Inocêncio Pedrosa de Souza,
,48, de iníarto, no Prontocor.
Carioca, comerciante, casado'com Maria Tereza Lima de

Souza, tinha um filho: Renato,
morava na Tijuca. Será sepul-
tado às lOh no Cemitério Sáo
Francisco Xavier.

Paulo Bastos Ribeiro, 69, de
edema pulmonar, em casa, no
Grajaú. Carioca, farmacêutico,
casado com Olga Corrêa Ri-
beiro, tinha uma filha: Nádla,
dois netos. Será sepultado às
I2h no Cemitério São Francis-
co Xavier.

Leonor Camargo da Silva,
70, de caquexia, em casa, em
Pilares. Carioca, casada com
Antônio Maria da Silva, será
sepultada ãs 9h no Cemitério
Sào Francisco Xavier.

Benedita Alves da Fonseca,
54, de acidente vascular cere-
bral, no Hospital de Bonsuces-
so. Carioca, viúva de Leandro
Pinto da Fonseca, tinha três
filhos: Florinda, Carlos e Ange-
Ia, quatro netos, morava na
Penha. Será sepultada às 9h
no Cemitério São Francisco
Xavier.

Acusados do Polícia investiga versões
do estudante de Engenharia
suspeito de matar namorada

caso Aézio
têm sumário

Estados
i Rui Neves Ribas, 40, de aci-
. dente automobilístico, em
i Curitiba. Economista, advoga-
i do, professor da Universidade

Federal do Paraná e diretor de
| Operações Industriais e Ru-
rais do Banco de Desenvolvi-
mento do Paraná — Badep.1 Casado com Tânia Maria Qui-1 roz Ribas, sobrinha da mulher
do Governador Ney Braga, Sra

i Nice Braga. Tinha dois filhos:
: Daniele, 13, e Luiz, 12. Foi pre-
sidente da Cibrazem — Com-

¦ panhia Brasileira de Armaze-
namento — de 73 a 79, da qual

j foi também diretor financeiro.
, Integrou o conselho fiscal da

Embrapa, foi coordenador da
comissão permanente de ar-' mazenamento do Conselho' Nacional de Abastecimento,

1 presidiu o Grupo Executivo de1 Movimentação de Safras e o
: conselho diretor do Centro Na-
! cional de Treinamento em Ar-
I mazenagem. Em março de
| 1979 assumiu a superintendên-
i cia da Fundação Instituto Pa-
, ranaense de Desenvolvimento

Econômico e Social, onde per-' maneceu até assumir a direto-' ria no Badep, em março últi-; mo. Foi responsável pelas alte-1 rações sofridas no Ipardes, que1 passou a elaborar planos e pro-

jetos, além das pesquiseis em
setores econômicos. Seu maior
empenho foi para a criação da
Cooperativa de Pescadores do
Litoral Paranaense, projeto de
que participou desde o inicio
dos estudos. Sua morte adiou
a viagem do Governador Ney
Braga e diversos Secretários
de Estado para o interior do
Paraná. Velado na capela da
reitoria da Universidade Fede-
ral do Paraná e sepultado no
Parque Iguaçu.

Rodolfo Rolando da Paixão,
58, de iníarto, no bairro Santa
Efigênia, em Belo Horizonte.
Mineiro da Capital, era supe-
rintendente do Cetec—Centio
Tecnológico de Minas Gerais.
Casado com Jovita Belo da
Paixão, tinha cinco filhos: Ro-
dolfo, Marilucia, Maristela,
Mariangela e Robersoa

Manuel Macias Amoedo, 56,
no Hospital da Beneficência
Espanhola, em Salvador. Na-
tural de Pontevedra, na Espa-
nha, mudou-se para a Bahia
ainda jovem, dedicando-se ao
comércio. Residia ultimamen-
te em Feira de Santana, mas o
sepultamento ocorreu no Ce-
mitério do Campo Santo, em
Salvador

AVISOS RELIGIOSOS

Com cinco horas de atrasos
— o Juiz Maurício Lintz não
havia sido avisado da audièn-
cia — prosseguiu, ontem, no 1°
Tribunal do Júri, o sumário de
culpa dos policiais Januário
Oliveira da Silva, Geraldo As-
sunção Medeiros e Cândido
Luis Ribeiro e do operário De-
lalr Vieira de Sousa (cunhado
do morto) acusados de terem
induzido ao suicídio o servente
Aézio da Silva Fonseca, no xa-
drez da 161 DP, na Barra da
Tijuca.

Apenas uma testemunha de
acusação prestou depoimento
e nada disse de importante:
Manuel Ferreira Martins, que
estava preso numa das celas e
viu quando o servente do Ita-
nhangá Golf Club chegou, com
um ferimento nos lábios "e an-
dando meio curvado". Antes
do depoimento, o Promotor
Élio Fischberg conversou com
Manuel durante horas e foi re-
criminado pelos advogados
dos acusados.

ATRASO

A audiência estava marcada
para as lOh, mas somente co-
meçou às 15h, porque o Juiz
Maurício Lintz — que chegou
às 13h — disse desconhecer
que o interrogatório estivesse
marcado. Às 13h, havia outra
audiência, que, depois de ai-
gum tempo, foi transferida pa-
ra mais tarde. Ãs 15h, ele co-
meçou a interrogar Manuel
Ferreira Martins, que declarou
ter visto Aézio chegar preso à
16* DP, pois passou por ele.

Manuel não sabia o que ti-
nha acontecido, mas a versão
era a de que Aézio havia sedu-
zido a filha. Mais tarde, apare-
ceu o carcereiro Geraldo, que
entregou a Aézio roupas envia-
das pela família. Naquela noi-
te, jogaram Brasil e Ajax, da
Holanda, e todos na delegacia
ouviram o jogo pelo rádio. Ne-
gou ameaças feitas ao serven-.
te, e disse apenas que o carce-
reiro Geraldo o tirou do xadrez
e lhe deu uma repreensão, por
haver seduzido a filha.

As duas versões apresentadas à policia pelo estu-
dante de Engenharia José Eduardo Filgueira Lima de
Albuquerque, sobre a morte da namorada Luzia
Albuquerque Lima, começaram, ontem, a ser investi-
gadas. A moça morreu, terça-feira, no Hospital Mi-
guel Couto, após ser transferida do Hospital Louren-
ço Jorge, onde foi deixada desacordada pelo estudan-
te, que fugiu.

Inicialmente, José Eduardo Filgueira Lima de
Albuquerque disse à policia que havia sido vitima de
uma tentativa de assalto por três homens, quando
namorava na Cascatinha, no Alto da Boa Vista. Mais
tarde, contou que dois soldados PM tentaram extor-
qui-lo e, quando fugiu, eles deram dois tiros, um dos
quais atingiu a moça e o carro em que o casal estava,
o Chevette RO-7480.

LYSIS SOARES ERICHSEN
(MISSA DE 7° DIA)

Sua família agradece sensibilizada as manifestações de
carinho e pesar recebidas por ocasião do seu falecimen-
to e convida parentes e amigos para a Missa de 7o Dia,

que será celebrada amanhã, dia 9, às 9:30 horas, na Igreja
do Outeiro de Nossa Senhora da Glória.

t

CONTRADIÇÕES

Embora o Instituto Aftânio
Peixoto não tenha entregue à
policia o laudo de exame de
necrópsia do corpo de Luzia,
consta, entretanto, no atesta-
do de óbito n° 20977, expedido
pelo legista Igine O Hércules,
que a causa da morte foi ferida
transflxante no encéfalo. Isso,
porém, contradiz o boletim do
Hospital Miguel Couto, assina-
do pelo médico Antônio Batis-
ta Filho, no qual consta que o
corpo apresentava ferida con-
tusa na região occipital e trau-
matismo no crânio, produzido
por objeto contundente, o que,
segundo os policiais, náo signl-
fica que ela tenha sido atingi-
da por tiro.

De acordo com o estudante,
tudo começou na Cascatinha.
Por isso, o inquérito, que, inl-
cialmente, era atribuição da
16" DP, na Barra da TUuca,
passou para a 19a DP, na Tij u-
ca. A primeira providência do
delegado Afonso Alves, que
instaurou inquérito, ontem,
sobre a morte, foi solicitar ao
6° BPM que investigue a possi-
bllldade de militares do bata-
lhão terem participado de ai-
guma batida no local, entre
17h e I9h de terça-feira, o pe-
riodo em que o estudante disse
que estava com a namorada.

O comandante do 6o BPM,
Tenente-Coronel Jorge Reis,
abriu sindicância, entregue ao
Capital Alexandre Santos,
chefe do P-2 (Serviço Secreto),
para descobrir se, nesse hora-
rio, havia policiamento osten-
sivo no local. As primeiras in-
formações, segundo o coman-
dante, foram de que, naquele
período, não havia nenhuma

patrulha no local. Ele, embora
sem revelar nomes, disse que
já ouviu várias pessoas e che-
gou à conclusão de que náo
haveria possibilidade de terem
sido policiais militares os au-
tores do crime.

Náo admito, em hipótese
alguma, que tenham sido sol-
dados da PM os autores do
crime — disse o militar.

CURTO TEMPO

O que o delegado Afonso Al-
ves considerou estranho foi o
curto espaço de tempo em que
ocorreu tudo. O estudante
contou que se encontrou com
a namorada às 17hl5, na Con-
feitaria Regina, na Rua Mariz
e Barros na esquina da Rua
Iblturuna, na Tijuca, de onde
os dois foram para a Cascati-
nha. Acrescentou que deixou a
namorada no hospital às
18hl5m. No boletim médico,
consta que ela morreu às
lOMOm.

Estou achando pouco
tempo para ter acontecido tu-
do isso — disse o delegado.

De acordo com vigias e mo-
redores próximos à Cascati-
nha, diariamente, há policia-
mento ostensivo na área, feito
por policiais militares, princi-
palmente à noite. A polícia
náo afasta a possibilidade de a
história contada pelo estudan-
te ser verdadeira e por isso
está investigando.

Assistido pelo advogado
Paulo Ladeira, o estudante Jo-
sé Eduardo Filgueira Lima de
Almeida disse que deixou a
moça no hospital e fugiu, te-
mendo represálias dos poli-
ciais militares que tentaram
matá-lo.

Tempo
INPE/CNPq — 9hl5m (7/05/81) —Vio Rio-Sut
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Família se cala e
confia na Justiça

OCTAVIO CUPERTINO DURÃO
Dadur Comercial Construtora S/A. co-
munica o falecimento do seu fundador
e ex-presidente, ocorrido em 07/05/81t

OCTAVIO CUPERTINO DURÃO
(FALECIMENTO)

t 
Dulce; Aliverti; Otávio; Regina e Ana Lúcia comuni-
cam o falecimento de seu esposo, pai, sogro e avô
ocorrido ontem, dia 7, tendo o sepultamento se

realizado na mesma data no Cemitério São João Batis-
ta. (P

Num clima de muita emo-
ção, o corpo de Luzia Albu-
querque Lima, de 19 anos, foi
sepultado, ontem, ás llh, no
carneiro n° 50772, quadra 53,
do Cemitério do Caju. Antes, o
Capelão do cemitério de São
Francisco Xavier, Padre Issac
dos Santos, encomendou o
corpo. Cerca de 50 pessoas, pa-
rentes e amigos compare-
ceiam.

Loto paga
Cr$ 584 mil
pela quadra

A quadra teve um rateio de
Cr$ 584 mil 575,88, já desconta-
do o Imposto de Renda, no 33°
concurso da Loto. As dezenas
sorteadas foram 17,32,81,71 e
83 e houve 36 acertadores: três,
na Bahia; um, em Minas Oe-
rais; três no Paraná; cinco, no
Rio Grande do Sul; 11, no Rio
de Janeiro; e 13, em Sáo Paulo.

O terno teve 3 mil 865 acerta-
dores, com um rateio de Cr* 5
mil 444,95: 169, na Bahia; 223,
em Minas Gerais; 183, no Para-
ná; 71, em Pernambuco; 281,
no Rio Grande do Sul; 1 mil
177, no Rio de Janeiro; e 1 mil
781, em Sáo Paulo. A quina
ficou acumulada em Cr$ 293
milhões 933 mil 305,26.0 paga-
mento será feito a partir das
lOh de hoje, em todas as filiais
da Caixa Econômica Federal.

— Eu confio no Secretário de
Segurança e ele vai esclarecer
tudo" — disse, chorando mui-
to, a mãe de Luzia, D Luci
Albuquerque. Seu filho, Jorge
Jansen Albuquerque Lima,
que, como os demais parentes,
pouco falou à imprensa, disse
que "o caso está na Justiça e
tenho confiança nela".

Cadáver
seria de
Jatobá

Niterói — Bombeiros retira-
ram, ontem, de um buraco co-
nhecido como Poço do Pedro,
no Morro da Viração, nas Cha-
ritas, um corpo de um homem
moreno, com cerca de lm80cm
de altura. A localização do ca-
dáver foi possível porque vá-
rios telefonemas anônimos à
79a DP e a jornais locais infor-
maram que se tratava de Luis
Carlos Jatobá.

O corpo vai ser submetido a
.exames, a fim de ser constata-'
do se é realmente de Jatobá,
seqüestrado em 8 de fevereiro,
na praia de Piratininga.

Ã zono de convergência intertropical sobre o
Oceano Atlântico estende-se desde o litoral do África
até o litoral Norte da América do Sul. A área branca
que cobre parte do região Norte do Brasil indica a
nebulosidade e chuvas da massa de ar equatorial
continental.

Os Estados do Rio de Janeiro, Minas, São Poulo,
Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Bahia e o
Nordeste brasileiro aparecem com a área escura
indicando ausência de nebulosidade e temperaturas
elevadas.

Uma frente fria está localizada sobre o Oceano
Atlântico na altura do litoral do Rio Grande do Sul,
ondulando como quente pelo Norte do Uruguai e
Nordeste da Argentina.

Uma nova frente fria está localizado ainda no
Sul do continente.

A» imagans do Satélite Meteorológico SMS
tão recebida» diariamente pelo Instituto de
Pesquisa» Espaciais (Inpe/Cnpq) em São José -
do» Campo», SP.

A» imagens do satélite tão transmitidas em
infra-vermelho. As áreas brancas indicam tem-
peraturas baixas e as áreas pratas temperaturas
elevadas. Conhecendo-se a temperatura das
ároat brancas e da» área» pratas, podemos,
com uma escala cromátka, determinar as tem-,
peraturas da superfície da Terra, das massas de
ar t do topo das nuvens.

NO RIO O MAR
Parcialmente nublado a claro. Nevoeí-
ros esparsos oo amanhecer. Temperatu-
ra estável. Vento» Suliuesfe a Norte
fracos. Móiima de 29.5 em Sonta Cruz
e mínimo de 16.5 no Alto do Boa Visto.

O SOL
NASCER
óhISm
OCASO
17h23m

A CHUVA
PRECIPITAÇÃO (mm)

Últimas 24 hora» 0.0
Acumulodo este més 0.0
Normol mensal 72 9
Acumulada este ano 301,9
Nor mol anual 1075.9

MARÉS
Rio de Janeiro — Preamor:
00h54m/0.7m, I2h S3m/0.4m Bai»o-
mar: 05h02m/l. I m, 17h59m/l. I m. Co-
bo Frio — Preamor: 04h26m/1.0m,
I7h53m/1.0m.
Baixamor: 1lh49m/0.3m. Angra do*
Reis — Preamor: 00h33m/0.6m,
l2h3Sm/0.3m, 19h00m/0.9m. Baixo-
mor: 03h39m/1.2m, 16h20m/l.2m

D
MINGUANTE
7615

A LUA

m
NOVA
Até 9/5

TEMPERATURAS
DentrodaBaia
foro da barro
Corrente Leste para.Sul
Mar calmo

22
22

OS VENTOS
Sulsueste a Norte trocos

a
CRFSCENTÇ.
10/5

?
CHEIA
18/5

NOS ESTADOS
Amo tonos — Nub. a ene. c/chvs. esparsas. Pte. nub. o nub. d
pane. esparsos a Sudeste. Temp.: estável. Max.: 31.2,- min.:
23.7. Roraima/Amapá—Nub. a ene. c/chvs. esparsos. Temp.:
estável. Max.: 26.0; min.: 22.5. Rondonia/Acr» — Pt», nub. a
nub. c/panc. Ocasionais, Temp.: estável. Max.: 32.0; min.:
21.8. Pará — Pte. nub. a nub. c/panc. esparsos; Sudeste Este
pte. nub. Temp.: estável. Max.: 31.0; min.: 23.4. Ptauf/Ceará
— Pte. nub. a nub. c/panc. esparsas no litoral; demais reg.
pte. nub. Temp.: estável. Rio G. do Norte/Pa ralba — Pte. nub.
o nub. pane. esparsas no litoral. Temp.: estável. Max.: 29.8;
min.-. 23.3. Maranhão— Pte. nub. a nub. Pane. no litoral e
Oeste. Temp.: estável. Max.: 30.2,- min.: 25.4. Pemambu-
co/Atogoas/Sergipe — Pte. nub. a nub. chvs. esparsas no
litoral. Temp.: estável. Max.: 31.1; min.: 23.0. Bahia — Pte.
nub. a nub. chvs. esparsas no litoral e médio São Francisco.
Temp.: estável. Max.: 27.8; min.: 23.6. Mato Gra» — Pt»,
nub. o nub. c/panc. ocasionais, demais reg. pie. nub. Temp.:
estável. Mox.: 30.7; min.: 19.8. Goiás — Pt», nub. a nub.
Norte demois reg. Temp.: estável. Moic: 28.8; min.: 17.9.
Otttrito Federal/Brasília — Pte. nub. o nub. Temp.: estável.
Mox.: 25.4; min.: 15.3. Minas Gerais — Pie. nub. Oeste nub.
oo entardecer. Temp.: estável. Max.: 25.7; min.: 15.2. Esp.
Santo — Pie. nublodo. Temp.: estável. Mox.: 29.7; min.:
20.7. Sáo Poulo — Claro a pie. nub. Temp.: estável. Mox.:
24.0; min.: 15.7. Paraná — Claro a pte. nub. Temp.: estável.
Max.: 22.0, min.: 13.2. Sl" Catarina — Cloro o pie. nub.
Temp.: estável. Max.: 26.0; min.: 18.0. Rio G. do Sul — Pte.
nub. instabilizando-se no Sul e Oeste a partir da torde pte.
nub. instabilizando-ie oo anoitecer nas demais reg. Temp.:
estável. Max.: 30.5; min.: 18.6.

j FMNtf WAMãàA :. .'¦• j 
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NO MUNDO
Amttardí — 19 nublado; Ancara — 13 chuva; Atenas — 21
claro; Auckland — 18 nublado; Berlim — 17 nublodo,
Birmingham — 16 nublado; Bogotá — 12 garoa,- Bonn — 18
claro,- Boston — 11 claro; Bruxelas — 20 nublado; Buenos
Aires — 20 temporal; Caroços — 22 nublodo; Casablanca—
18 nublado; Chicago— 11 claro,- Copenhogue— 15 claro;
Docar — 24 nublado; Dallos — 20 neblina; DrtroH — 12
cloro; Dublim — 02 chuva; Estocolmo — 14 nublodo; .
Gerobra — 17 nublodo; Havana — 30 cloro; Ho Chi Minh —
29 nublodo; Hong Kong — 26 claro; Honolulu — 20 garoa;.
Jerusalém— 20 nublado; La Pai—01 nublodo; Uma— 19

ANALISE DA CARTA SINÓTICA DO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA Antfciclono tropical oHòntico com centre de
1022 MB.

nublado; Lisboa — 16 nublodo; Londres — 17 nublado; los
Angeles — 17 neblina, Madri — 17 nublado; Malta — 2J»
claro,- México — 15 cloro; Miami— 26 temporal,- Montevidéu
— 20 nublodo; Montreal — 07 cloro; Moscou— 23 nublodo;
Nairébi — 24 nublodo; Nossau — 25 cloro; Nice — 17'
nublado; Novo Iorque— 11 nublado; Oslo— 10 nublado» ¦
Ottawa — 08 cloro; Paris — 18 nublodo; Pequim — 26-
nublodo; Preteria — 22 nublado; Riad — 34 cloro; Roma —
21 nublodo; Santkjgo — 13 nevoeiro; Sáo Francisco — 10
claro; Seul— 18clara,-Sofia—08clara; Tóquio— Mchuvo;
Toronto — 10 cloro; Túnis — 23 nublodo; Varsóvia — 14
nublodo; Viena — 17 claro; Washington — 14 cloro;
Winnipeg — 15 nublodo.

ELSE KIKOLER
(FALECIMENTO)

* A família consternada comunica o
v/\l seu falecimento no dia 7 de maio
X A é convida parentes e amigos para
V a reza do KADISH hoje, às 18,30

horas, na Sinagoga da A.R.I.* à Rua
General Severiano, 170. (P

AGUINALDO GONÇALVES
BENINATTO

(FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL)

t A Carteira Internacional do Banco do Brasil
comunica, com pesar, o falecimento de seu
funcionário AGUINALDO GONÇALVES BENI-
NATTO, ocorrido dia 7 do corrente, em New
York, Estados Unidos, onde será sepultado.

A Família de:
DAVID ZEBULUN COHEN zl"

* Participa aos parentes e amigos
¦ f\j que será realizado um ato religio-
X X so em sua memória pelo sétimo
\f dia de seu falecimento, na Socie-

dade Israelita Templo Sidon à Rua
Conde de Bonfim, 521, Domingo, dia 1j0-
05-81, às 20:00 horas.

COMENDADOR
JOSÉ NUNES MARTINS

(FALECIMENTO)

t 

A família do Comendador JOSÉ NUNES MAR-
TINS, consternada, comunica o seu falecimen-
to e convida parentes e amigos para o seu
sepultamento a realizar-se hoje, dia 8, às 17
horas, saindo o féretro da Capela Real Grande-

za n° 4 para o Cemitério São João Batista. (P

NIASI CURI
(INÁCIO)

tA 

família de NIASI CURI, agradece o
comparecimento dos amigos e parentes
ao seu sepultamento e à Missa de 7o Dia
e convida para a Missa de 30° Dia que

será realizada no sábado dia 9 de maio às 10:30
horas, na Igreja de São Basílio, a rua República
do Líbano n° 17."

 QUADRINHOS
^^^t^^çv DOMINGO
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BEATRIZ AAAGALHÃES
ALVES DA CUNHA

(FALECIMENTO)

tLuiz 

Henrique Alves da Cunha, Sra e filhos;
Antônio Luiz Alves da Cunha; Luiz Francisco
Alves da Cunha, Sra. e filhos; Luiz Quirino
Magalhães Gomes; Edgard Magalhães Go-
mes; Assuero Espinheira e respectivas famí-

lias comunicam o falecimento de sua querida e
inesquecível BEATRIZ e convidam os demais paren-tes e amigos para o seu sepultamento hoje, dia 8, às
12 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza
n° 2 para o Cemitério São João Batista. (P

NIASI CURI
MISSA DE 30° DIA

tSeus 

amigos Abdalla Gabriel Zaccur, Alfredo
Boueri, Alfredo Nagle, Anis Chilaze, Antônio
João Pedro, César Bedran, Chafiy Nacife, Char-
le Calil, Demetrio Habib, Elias Aquim, Feres

Sauma, George Ghazi Ghazi, George Helal, Jacob
Wadih Kabarite, Jaime Simão, Joaquim Raschik,
Jorge Habirian, Jorge Miguel Mansur, Jorge Wadih
Bedran, José Botner, José Gabriel Kamache, José
Nunes Oliveira, Mareio Pereira Ribeiro, Melik, Afif
Aziz Yacoub, Miehel Levy Neto, Nicolau Chami,
Paulo César Ribeiro Boueri, Salim Kazem Kalaoun,
Salomão Simão, Seweryn Blumberg, Wadih Jorge
Bedran, Waldemar Stelzer e antigos funcionários,
Francisco Silva e João Antônio Rohen, convidam
para a missa de 30° dia do inesquecível NIASI CURI,
Presidente da SAARA — Sociedade de Amigos das
Adjacências da Rua da Alfândega, a ser celebrada
amanhã, dia 9, às 10:30 horas, na Igreja de São
Basílio, na Rua República do Líbano, 17. (P
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¦À» 14h.30—1.600—-metros1 »4 2° PÁREO-• G5101.000,00(AMIA> Ks'1—11 Logoa do Aboete, A. Ferreira 55» 2-*2 Urbo.D.Neto 54
j 3—r3 Aritomirim, J. F.Frogo 55
. '4 JeiseJane, L. Agojtinho 54*4—5 Kluga.J. Pinto 57» •" Edanko.E. Ferreiro 57" Utilidade, A. Mochado 54i i
< yPÁMO—À» )5h.00—1.600— metros
: :r$ 124.000,00 (GRAMA) Kg1—1 Great Defensor. J.Ricordo 56' 2—Í2 Virtuoso, F.Pereira 551 '3 Flauto Mágico, ER.Ferreiro 55. J-—4 landgrave, J.Ferreira 55

t5 Crockshot, J.M.Silvo 55' t—-6 Frettoloso,G.Meneses... 56
i \7 Bonano,J.Pinto 54
' 4° PÁREO — Ài 15h.30m — 1.400 —

metros Cr$ 147.000,00 (Grama) — T3
. OgPLA-EXATA Kg.1 — 1 Zayton.G. F.Almeida 554 ' 2 Shat-EI-Arob, F. Pereiro....... 55

24-3 A/onfeCassino, E. Freire 554 Good Deal, J.Escobar 55
3—5 Zelt,J.Ricardo 55

6 Deyno, J.Queiroz 55
i 4—7 Zunir.G. Meneses  55
I 8 Baiones,J.F.Froga 55

5° PÁREO—Às 16h:00 —1.000—rotroj
Cifcl 24.000,00 (Grama) — PROVA ESPE-

QueSuerSo,F. Pereiro . 564—7 Caimóo.T.B Pereiro 55" Grand Royal, J . Escobar 558 Sol Bonito, J. Pinto 55
7° PÁREO — Ál 17h.OO — 1.500 —mrfro.
CrJ 124.000,00 (Gramo) 3o (DUPIA-EXATA) Kg.1 — I Darimon.E. Freire  562 Business Boy,G Meneses  562—3 Dononí.J.M Silvo  56Mogaboro,J.Queiroz  56Bregal.J PedroP  11 563—6 Cordes.F. Pereiro 56Hostler.S. Silva  10 56Campion, R. Silva  564—9 Fulgor.M.C Porto  5610 Coquelin, D, Neto  5611 Airport, J. Malta  56
8° PÁREO— Ái 17H 30 —1.100—iwtroí
CrS 124.000,00 (Areia) Icg.1—1 Colorata.J Moita 56

2 Jopygia.P. Vignolas 562—3 MocMac.M. Monteiro 534 PompoGirl,O.Ricardo  56
3—5 MissSambola, A. Ferreiro.... 56

Affezione, I. Agostinho  564—7 ClódioJ. Freire  5 56Allash.E. R. Ferreira  8 56TakaLinda. J. Pereiro  2 56
9° PÁREO—ò» 16h00 — 1.300 m«4ro» —
Cr$ 76.000,00 (Areia)—(Variante) Kg.1—I RedVamp,R.Carmo  542 Baseado, Jua. Garcia  55
2—3 Pretérito, E. R. Ferreira ;... 564 Sesmo, A. Mochado  57
3—5 VioletleDuc, J. Freire  546 Innocencio.C. Pensa bem.... 55" Sadi,A.Ferreira...  574—7 FitzRoy,W.Gonçalves  55

Sinter.J. M. Silva  56Fluster.E. B.Queiroz  10 56
10° PÁREO—às 18K30 —1.300 nwtros—CrS 76.000,00 —(Areia) Variante —4o

, CIAL Kg.1—1. Superbom.A Oliveira 55" Uci,G.F.Almeida 58» 2-a2 Marble Arch, J.Queiroz 55
i 3-«n3 San Tours, E.R Ferreira 52

4-r-4 Adelfo.G. Menedes 585 MisterOjigo, J. M.Silva 56
I. 6° PAREO — As 16h.30m — 1.400 —

metres CrS 124.000,00 (Areta) Kg.' 1—1 Astomo, E. R. Ferreira..,, 542 Vox,J. PedroP 55. 2—3 Crossing Road, J. R Oliveira 554 Beau Ardan, E. Marinho  563—5 BernVindo,J.M.Silva 56

Dwpla-Exala Kg.1—1 Cortel, J. Ricardo  54
Gori6,R.Silvo   56
Kolok,A. MachadoP  57

2—4 Bando,J.M.Silva  15 55
Volcanic, J. Esteves 13 55
CzarRurik, J. L. Marins  10 56
King Blue, G. F. Almeida  14 57

3—8 Kama.E. B.Queiroz 12 559 Lord Johnny, E. Freire.....  57
10 Guitarristo.R.Carmo 11 58" Muscadet.E. Marinho  55

4—11 Glazon, J. M. Andrade  58
12 Sivuca.S-Silva  5313 Gaspocho. J. L.Silva  5514 ReiMago, W.Gonqolves  57

Vr*'
r» DOMINGO

1 " PÁREO —Ás I4h.00m—1.000 nutro»
Cr$~147 mil — (AREIA) — (DUPLA-kg.

55555555555555555555

6o PÁREO —às 16h30m — 1.600 metros
EXATA)\—1 Rose de France, J.Ricardo.... 8

2 Doridio,C.Xavier 7
2—3 Doetito,W.Gonçalves 44 Piazza Grande P. Vignolas .. 1
3—5 Garufera.J. Pinto 3

Hadylle.G. Alves 9
Chana.J.F. Fraga 10

4—8 Prelude.G.F. Almeida 2.4? Cristalete,J.M. Silva 6
10 Gamblin'gal,E.R.Ferreira.... 5

Kfl-5356
53525654565P58

2°<flÁR£0 —Às I4h.30m —1.500 molros
Cr$147mil—(GRAMA) Kfl.1—1 Espalhofato.G. Meneses 55
2—2 Vismonte.E. Ferreira  55
3—3 Lucky Breed, E. Marinho 554 Uronides,J.Queiroz 554—5 P.Rogente, A. Almeida 55i~~6 Zool.G.F. Almeido 55

3» PÁREO— Ái 15h.00m —1.300metros
» Gf^ 152 mil—(GRAMA)—Prova Especiali de Leilão1—1 Sabajo, J.Ricardo  1 55'• 1 " Acteur.W. Gonçalves  2 55

2—2 Dexter, F. Pereira  7 53
j 3 Damson.G. Meneses  8 553—4 Pekado.J.F.Frogo  3 554 ' 5 Alóssio, D.F. Graça  6 55
i 4—6 Drôle, A. Ramas  4 55> 7 Baby Sprinter, M. Andrade 5 55
i t \
\ 4" PÁREO—Às 15h.30m —1.300 metros. <j$ 110 mil—(AREIAMDUPLA-EXATA) —1 (l>ROVA ESPECIAL) — (Inicio Concurso 7
\ Pontos)
f 1—1 Toiron, A.Ramos 11 59• " Atop Sin, G.Meneses  2 6021—2 RightNow, A.OIiveira  10 58

FeuD'Enfer,J.Pinto '..i. 5 59
. ^.3 Drenoco, A.Souza  1 59

3—4 Grão Pará, J.M.Silva  9 58* DineBird,G.Alves  3 59
i r 5 Lugareno, J.Mendes  8 58
.* 4—6 Overtown, J.PedroP  7 56

7 Argozol,E.Ferreira  4 538 Ibiune, J.Ricardo  6 58
i 5° PÁREO—Às lòh.OOm — 1.400 metros

CrS 250 mil — GRANDE PRÊMIO MARIO
AZEVEDO RIBEIRO — Grupa II — (GRA-

I MA) K9
1 1-»1 Boticõo de Ouro, J.Pinto....i... 4 55" Cristof,J.Pedro F°  6 55
( 2—2 Zaibo, J.M.Silvo  1 55
r 3^3 Cathen.C.Valgas  2 55
, 4—5 Zunir,G.Meneses  5 55

5 Tinoco.E.Ferreira  3 55

Cr$87 mil—(Grama)—1—1 FulanodeTal,J.M.Silvo 22 SnowXelim, R.Marques 5
2—3 Clendier, J.R.Oliveiro 81*11 Be Lucky, E.Ferreira 73—5 Anfitrião, W.Gonçalves 36 Helénio,E.R.Ferreiro 94—7 Huygens, LCaldeira 6RoyalDiadem, G.Alves 4Sky Hawk, D. Neto 1
7° PÁREO—Ài 17h00m —1.000 metro»Cr$ 101 mil — (Grama) — (DUPLA-EXATA) Kg.1—1 Bom Galope, E.Freire  1 55EnArmes, E.B.Queiroz 10 55Epeu, R.Carmo  62—4 Esbro, M.Vaz  4

Darol,C.Xavier 13Zolder.E.R.Ferreira  23—7 Gerald, D.Neto  8
Cogito,J.Queiroz  11Cross Hands, A.Almeida Jr 34—10 Paroará, A.Abreu  511 SoldeMaio,P.Vignolas  1912 Balbi, A.Souza  713 Katmandu, J.R.Oliveiro 12

8o PÁREO—Às 17h30m —1.100 metrosCr$ 124 mil—(AREIA) Kg.1—1 LoTraviata J.Ricardo  9 562 Kimurinha J.Escobar  4
2—3 Falsa Diva J. Pinto  7Cuda M. C. Porto  83—5 KindGirlW. Costa  66 EmboladoraC.Xavier  34—7 I Love Lucy A. Mochado P..... 18 MissTambourineD. Neto  2 56
9° PÁREO—À» IBhOOm —1.000metro»
Cr$ 101 mil—(AREIA) Kg.1—1 PrinceTigreC. Valgas  1 56

2 ArocnG.Alves  5 57
2—3 GoodLeaderA.OIiveira  64 Aregat C. Xavier  4
3—5 ScrapBookE. Ferreira  26 Ox-TailJ. Ricardo  74—-7 AlandezJ. F. Froga  98 DignioJ. M. Silvo  8" Despistar A. Machado  3
10° PÁREO—Às 18h30m —1.100metro»
CrS 124 mil — (AREIA) — (DUPIA-EXATA) Kg.1—1 EquitationC.Valgas 10 56

2 MigóG.F. Almeida  5
2—3 DalvitaJ. Pinto  7

FleetGirIS.Silva  11
PoncakeJ. Ricardo  2

3—6 HittyHooJ.M. Silvo  3JocasterG. Meneses  4
Típica J. R. Oliveira  8

4—9 La Aurora E.Ferreira  9
10 Sumaré R. Freire  1" Salteada A. Oliveira  6

| Vitória de Citrali

, na quarta 
carreira

\ 
foi 

muito 
fácil

1° páreo
Io Geller, J. M. Silva
2o Menilmontant, G. F. Al-
meida
Vencedor (6) 1,60. Dupla (14)
2,00. Placês (6) 1,10 (1) 1,20.
Tempo. Im40s2;5. Treinador,
Roberto Morgado.
2o páreo
Io Icarello, A. P. Souza
2o Snow Viento, J. Queiroz
Vencedor (6) 18,40. Dupla (12)
6,70. Placês (6) 9,20 (1) 4,10.
Tempo, lm07s2/5. Treinador,
A. 'Orciuoli. Dupla exata com-
binação (06-01) Cr$ 210,20
3o páreo
1" Lord Simpatia, V. Oliveira
2o Anatov, G. F. Almeida
Vencedor (3) 5,00. Dupla (22)
9,10. Placês (3) 2,40 (4) 1,90.
Tempo, lm22s. Treinador, Au-
gusto Garcia.
4o páreo
Io Citral, G. Meneses
2o Sodeska, A. Oliveira
Vencedor (7) 3,00. Dupla (34)
2,30. Placês (7) 1.60 (5) 1,30.
Tempo, lm22s2/5. Treinador. I.
C. Borioni.
5o páreo
Io Tuyulesque, J. Queiroz
2o Fròr Gato, G. Meneses
Vencedor (7) 6,80. Dupla (13).
3,90. Placês (7) 1,90 (1) 1,50.
Tempo, lm02s2/5. Treinador,
Paulo Morgado,. Dupla exata
combinação (07-01) Cr$ 24,00.

Não correu, Don Merlot, retira-
do no alinhamento. _
6o páreo
Io Circeu, J. M. Silva
2o Hamanbai, J. R. Oliveira
Vencedor (3) 4,70. Dupla (12)
9,70. Placês (3) 3,60 (1) 2,90.
Tempo, lm22s. Treinador. E.
Coutinho.
7o páreo
Io Coroadâ Skiddy, J. M. Silva
2o Podescrer, R. Macedo
Vencedor (8) 2,90. Dupla (44)
5,70. Placês (8) 1,80 (9) 2,50.
Tempo, lm04s. Treinador, Ro-
berto Nahid.
8o páreoIo Sarabata, D. Guignoni
2o Gilena, E. B. Queiroz
Vencedor (10) 21,80. Dupla (24)
5,70. Placês (10) 3,60 (3) 2,60.
Tempo, lm24. Treinador, C. I.
P. Nunes.
9o páreoIo Braila, E. R. Ferreira
2o Bilie, E. Freire
Vencedor (7) 4,30. Dupla (23)
2,50. Placês (7) 2,80 (4) 3,20.
Tempo, lm22s. Treinador, C^r-
los Ribeiro. Dupla exata com-
binação (07-04) Cr$ 52,90. O
treinador Antônio Pinto da
Silva, presidente da classe, pe-
diu uma licença de 90 dias
para tratamento de saúde. Em
seu lugar assumiu o treinador
Alberto Nahid. Movimento ge-
ral de apostas, Cr$ 24 milhões
184 mil.

dia 14
A Associação Gaúcha de

Criadores de Cavalos de
Corrida, o Jockey Clube de
Bagé e Organizações Hip-
pus promoverão, no próxl-
mo dia 14, no Porque Asso-
ciação Rural de Bagé, a
partir das 20h30m, um lei-
lão de reprodutores com
atestado positivo de pre-
nhês, produtos ao pé e re-
produtores.

As condições de venda
serão 20% de entrada e seis
parcelas mensais, iguais e
sucessivas, ou pagamento
ã vista com 15% de descon-
to. As comissões do com-
prador e do vendedor se-
rão de 5%.

A relação completa das
reprodutoras inscritas é a
seguinte:

Haras Arroio Alegre —
Julce (Royal Prince em La
Guardia), cheia de Buck
Jones; e Bec Fin (Fogoso e
Butantã), cheia de Buck
Jones.

Haras Bagé do Sul —
Pays Basque (Besajaun
em Tout Paris), cheia de
Fleet Son; Mon Amour
(Ker Adan em Maysa),
cheia de Urmarino; Baca-
rat (Bragadad em Culpa-
ble), cheia de Ben Adam;
Mi Vasquita (Yalosé em
Alfandega), cheia de Fleet
Son; Tildita (Agazen em
Grande Chance), cheia de
Fleet Son; Bocca di Rosa
(Ilustre em Lady Scpetre),
cheia de Columbus Et; e
Bianquita (Guepardo em
Fangita), cheia de Colum-
bus n.

Fazenda e Haras Castelo
Good Idea (Zenabre em

Catari), cheia de Henri Le
BallafEré.

Haras Coqueiro Verde —
Fufas (Mascate em Gaia-
pa), cheia de Topo; Norte-
za (Pewter Platter em Cor-
tes), cheia de Topo; e Can-
Am (Escoriai em Harpaga),
cheia de Topo.

Haras Limoeiro — Ar-
madora (Atadito em Ar-
mada), cheia de Garboso.

Haras Minas Gerais S.A.
La Garra (El Trovador

em Garfia), cheia de Cor
lumbus n; Esbroya (Esbiro
em Troya II), cheia de
Fleet Son; Emira (Flaneur
em Esmelíta), cheia de Co-
lumbus II; Polizona (Poli-
zon em Glosina), cheia de
Fleet Son.

Haras Pelajo — Oblata
(Zuido em Cuva), cheia de
St. Chad; Itaca (Wilderer
em Treta), cheia de St
Chad; e Inibida (Nisos em
Inhaúma), cheia de St
Chad.

Haras Pinheiros Altos —
Eleonoir (Mebito em Fac-
ciosa), cheia de Manacor;
Exclusiva (Mebito em Jac-
que Bell), cheia de Mana-
cor; Emanuele (Jaguari em
Ultrônia), cheia de Mana-
cor; Dona Milinda (Milord
em Que Linda), cheia de
Manacor; Doidivana (Bar
em Jasana), cheia de Ma-
nacor; Intrepide (Le Petit
Prince em Sangradora),
cheia de Manacor; Ancient
Pipe (Ancient Lights em
Chicocota), cheia de Vizca-
chero; Bitusca (Ligonier
em Dávila), cheia de Mecã-
nico; Nymphe (Dom Diego
em Volúpia), cheia de Me-
cânico; e Jane Eyre (Royal
Prince em Tobe), cheia de
Manacor.

Haras Quebracho — Ivo-
nete (Itálico em Inicial),
cheia de Unino; e Narceina
(Lucidon em Uranga),
cheia de Rastacuer.

Haras Santa Amélia —
Avalancha (Turismo em
Madelon II), cheia de Po-
coné; e Franca (Fiam-
boyant de Fresnay em Ma-
ritza), cheia de Poconé.

Haras Santa Ana do Rio
Grande — Fides (Alberigo
em- Uruçu), cheia de
Jasmin.

Haras Santa Hortência
-r Joacira (Major"s Dilem-
ma em Sira), cheia de Ha-
berlin; Madly (Admirer em
Hulha Negra), cheia de Ha-
berlin; Belfiore (Estator
em Luana), cheia de Ha-
berlin; Maloya (Estator em
Platina II), cheia e com po-
tranca ao pé por Haberlin;
Admirezza (Admirer em
Suécia), com produto ao
pé por Haberlin; Amailu
(Admirer em Mailu), com
produto ao pé por Haber-
lin; Amauaca (Admirer em
Maloya), com produto ao
pé por Haberlin; Mahdia
(Admirer em Hulha Ne-
gra), com produto ao pé
por Haberlin; e Adélfia
(Admirer em Belfiore), com
produto ao pé por Ad-
mirer.

¦BI
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Volta fechada

Good Leader antecipou o apronto e deixou excelente impressão

Tinoco antecipa apronto e

deixa muito boa impressão

Tinoco, Inscrito no Orande
Prêmio Mário de Azevedo Ri-
beiro, teve o seu apronto ante-
clpado para aquela carreira do
próximo domingo, e mostrou
muito boa forma com 43s para
os 700 metros, na direção de
Edson Ferreira.

Para a corrida de amanhã,
um dos destaques foi Deyna,
inscrito na quarta prova, que
saiu muito ligeiro da seta dos
700 metros e marcou 42s, mui-
to bem O jóquei José Queiroz
não fez muita força para conse-
guir esta excelente marca.

OUTROS APRONTOS

Na prova inicial, Hit Song,
com M. Vaz, desceu 700 metros
em 45s, muito fãcil. Dépia, com
J. M. Silva, fez 600 metros em
38s2/5, sempre pelo centro da
pista. Bonfire, com R. Mar-
ques, aprontou 700 metros em
45s, sem dar tudo no percurso.

Na terceira carreira, Great
Defensor, com J. Ricardo, fez.
os 800 metros em 52s2/5, sem-
pre de galope largo, num dos
bons aprontes de ontem pela
facilidade do seu arremate. Pe-
la demonstração, vai ser diflcil
perder este pensionista do trel-
nador Alberto Nahid.

Para a quinta carreira, Mar-
ble Arch, com J. Queiroz, fez
600 metros em 36s, com multa
facilidade.

Para a sétima carreira, Dari-
mon, com E. Freire, não fez
muita força para marcar 45s
nos 700 metros, trazendo so-
bras visíveis no final. Cordes,
com F. Pereira, desceu os 800
metros em 51s, muito fácil.

ANTECIPADOS

Para a reunião de domingo;
anteciparam, também os seus
exercícios vários competi-
dores.

No segundo páreo, Espalha-
fato, com G. Meneses, 800 me-
tros em 50s, multo fácil e pelo
centro da pista e sem ser exigi-
do pelo jóquei, Uranldes, com
J. Queiroz, surpreendeu com
uma boa partida de 49s2/5 pa-
ra os 800 metros, com fecili-
dade.

Na terceira carreira, Pekado,
com J. F. Praga, agradou mui-
to com 44s para os 700 metros,
com facilidade.

Para a prova especial, Right
Now, com A Oliveira, não fez
muita força para assinalar
44s2/ 5 para os 700 metros, com

muita facilidade em toda reta
final. Feu D'Enfer, com J. Pin-
to, baixou para 43s e tinha
sobras quando cruzou o disco.

Na sexta carreira, Clender,
com J. R. Oliveira, animal que
continua forçando turma,
mostrou algum progresso com
a marca de 51s para os 800
metros, com o jóquei muito
tranqüilo no seu dorso.

Para a nona carreira, Good
Leader, com Adail Oliveira,
deu uma boa demonstração
com 36s para os 600 metros,
saindo de mais longe e aper-
tando na reta final. Agradou
pela maneira fãcil como cru-
zou o disco.

Para a carreira final da reu-
nião, Típica, com J. R. Ollvei-
ra, deu um pique violento de
600 metros em 36s2/5, com faci-
lidade.

Sumaré, com R. Freire, velo
de mais longe e marcou 45s
para os 700 metros, pelo centro
da pista. Salteada, com Adail
Oliveira, agradou muito com a
excelente marca de 43s/5 para
os 700 metros, só sendo uma
pouco exigida nos 200 metros
finais que foram cobertos em
12s/5.

Na Europa, o início da

época dos 
grandes 

clássicos

ESPECIAL
DOMINGO
JORNAL DO BRASIL /fzgg)
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. Luiz Antônio Ribeiro
Pinto — Edileusa (Sobre-' 
salto em Reinita), cheia de
St. Chad; e Ganinha (Gala-
ripo em Anunciadora),
cheia de Hidden Treasure.

Stud Nape — Enxuta
(Millenium em Constanti-
na), cheia de Don Quixote.

Três garanhões irão à li-
citação:

Haras Santa Clara do
Sul: Unreleting (Gaudea-
mus em King's Fancy),
nascido em 1969; e St.
Croix (Whistler em Ética),
nascido em 1965.

Haras Santa Ortência —
Haberlin (Albor em Ulepo-
bre). nascido em 1975.

Paris — Nas duas últimas
semanas, quatro grandes clãs-
sicos do turfe europeu foram .
disputados. Em Newmaerket,
teve inicio a triplice-coroa in-
glesa com as Two Thousand
Gulneas (Grupo D, enquanto
as po trancas, no mesmo cam-
po de corrida e na mesma lon-
ga ""ha reta, corriam as One
Thousand Gulneas. To-Agori-
Mou (Tudor Music em Sarah
Van Fleet, por Cracksham),
exatamente o favorito da com-
petição, foi o ganhador das
Two Thousand, livrando pes-
coço sobre o outsider Matta-
boy (Music Boy em Green
Chartreuse, por French Beige),
vindo de fracassar completa-
mente alguns dias antes na
Poule d'Essal des Poulains
(Grupo I), em Longchamp,
mas vencedor aos dois anos do
Middle Park Stakes (Grupo I),
sobre Bel Bolide e Poldhu. p
citado Bel Bolide (Bold Bidder
em Lady Graustark, por
Graustark), vencedor do Glm-
crack Statakes (Grupo II), che-
gou em terceiro. Decepciona-
ram completamente Beldale
Flutter (Accipiter em Flltter
Flutater, por Cohoes), ganha-
dor do William Hill Futurity
Stakes (Grupo I), ex. Observer
Gold Cup, e Age Quod Vadis
(Al Hattab em Alps, por Pa-
vot), da écurie de Daniel Wll-
denstein.

Nas One Thousand Gulneas,
a trande favorita Fairy Fõòts-
teps (Mill Reef em Glass Sllp-
per, por Relko), preparada por
Henry Cecll, foi a vencedora de
ponta à ponta, tendo, no en-
tanto, sido obrigada a fundo
para resistir à carga violenta
de Tolmi (Great Nephew em
Stilvi, por Derring Do).
EM LONGCHAMP

Seis dias antes das Two
Thousand Guineas, foi dispu-
tada a versão francesa do
grande clássico de Newmar-
ket, a Poule d'Essai des Pou-
lains (Grupo I), no belíssimo
hipódromo do Bois. Após uma
violenta chuva, a raia da gra-
ma estava bastante pesada. Is-
to, porém. não impediu que o
inglês Recitation (Elocutionist
em Irish Partj, por Irish Lan-
cer), montado por Greville
Starkley, alcançasse um triun-

fo autoritário e absoluto. O pu-
pilo de Guy Harwood, mesmo
treinador de To-Agori-Mou,
realizando, assim, importante
doublé, assumiu a ponta logo
após a entrada da lixne droite,
para vencer com extrema faci-
lidade, indicando uma grosse
superiorité sobre seus rivais e
confirmando plenamente sua
vitória, no ano passado, na mi-
lha do Grand Critérium (Gru-
po I). Redoutable (Tyrant em
Alvina, por Snob), sob a dlre-
çáo de Yves Salnt-Martin, ocu-
pou o premiar accessit, trazen-
do bom esforço no direito ape-
sar de não galopar muito á
1'alse no terreno anormal. O
defensor de Starvos Niarchos,
o altamente estimado Cresta
Rider (Northern Dancer em
Thoroly Blue, por Blue Prin-
ce), recente ganhador do Prix
de Fontainebleau (Grupo m),
potro de grande físico que
também não se agradou da
pista pesada, ficou com a ter-
ceira colocação.

A Poule d'E8sai des Poull-
ches (Grupo I), obviamente a
versão de Longchamps das
One Thousand Gulneas de
Newmarket, foi marcada este
ano pelo signo da surpresa. As
duas favoritas, Tropicaro (Ca-
ro em Tropical Cream, por Crê-
me de la Crème), ganhadora do
Prix Mareei Boussac-
Critérium des Pouliches (Gru-
po I) e recente dominadora do
Prix de la Grotte (Grupo UD, e
Marie Noelle (Brigadier Ge-
rard em Marike, por Nasram),
sua secundante no La Grotte,
correram multo abaixo da ex-
pectativa, jamais dando a me-
nor impressão. A vitória per-
tence à outsider Ukralne Girl
(Targowice em Paddy's Flalr,
por Alclde), ganhadora do Prix
d'Aumale (Grupo m), no ano
passado, mas vinda de uma
série de fracassos. A descen-
dente de Round Table, porém,
obteve um net succès, trazen-
do uma bela atropelada nos
últimos 200 metros sob a dlre-
çáo de Pat Eddery. A segunda
colocação ficou com a inglesa
e defensora das cores de Ro-
bert Sangster, Star Pastures
(Nortnfields em Sprit in the
Sky. por Tudor Melody) e a
terceira com Ionian Raja (Raja
Baba em Ionian Idol, por Prin-
ce John).

Os 2 mil 100 metros do Prix
Ganay (Grupo D serviram pa-
ra uma nova e belíssima de-
monstração de classe de Argu-
ment (Kautokeino em Arantel-
le, por Taploca). Dirigido por
Alain Lequeux, Argument
venceu com inteira facilidade,
mostrando uma impressionan-
te superioridade sobre seus ri-
vais. Sem a menor sombra de
dúvida, é o melhor animal do
turfe europeu no momento. Ar-
mistlce Day (Rheingold em
Peace, por Klalron), com Yves
Salnt-Martln, fez uma boa
course d'attente, para ser um
firme ocupante do premier ac-
cessit, voltando a confirmar
um padrão elogi&vel de corri-
da este ano. In Fijar (Bold
Commander em Apachee
Queen, por Marshall at Anns),
ganhador da Poule d'Essal des
Poulains (Grupo I), do ano
passado, e, este ano, da milha
do Prix Edmond Blanc (Grupo
?I), em Saint-Cloud, foi um
simpático terceiro. A grande
decepção ficou por conta de
Détroit (Riverman em Dema,
por Sunny Boy). A brilhante
vencedora do Are do ano pas-
sado voltou a correr muito
pouco. Após seu modestíssimo
quarto lugar rio Prix d'Har-
court (Grupo n), dominado
por Argument (seu ranner-up
no grandíssimo clássico do ou-
tono), a netá de Never Bend
chegou em longínquo e inca-
racteristico quinto lugar.

Já Gold River (Riverman em
Glaneuse, por Snob), criação e
propriedade de Monsieur Jac-
ques Wertheimer, que havia
terminado o ano passado com
uma plaisante victoire nos 3
mil 100 metros do Prix Royal
Oak (Grupo I), reapareceu em
Longchamp de modo mais do
que positivo. Apesar da sobre-
carga de peso que levava e do
longo afastamento das pistas,
a filha de Riverman obteve
uma emocionante vitória nos 3
mil 100 metros do Prix Jean
Prat n (Grupo II), trazendo,
como sempre, uma bela ação
na ligne droite. Aliás, o Jean
Prat n deste ano pertenceu
por inteiro às éguas já que
Proustille (Armos em Chinoi-
se, por Kurun), foi a ocupante
do premier accessit.

Escoriai

ÍNFELIZMENTE, 

não teremos o es-
paço suficiente e necessário para
falarmos mais detidamente sobre
os pedigrees dos ganhadores dos

grandes clássicos Taça de Ouro-potros
e Taça de. Ouro-potrancas, ambos de
Grupo I, corridos domingo último no
Hipódromo da Gávea.

Mesmo assim, tentaremos, ao mes-
no, dar uma rápida visão dos mesmos¦procurando destacar seus elementos
imediatamente mais significativos

m m w

A 

qualidade de Campal como cor- ;|
redor, a nosso ver sem discussão,
é perfeitamente justificada pelo
ótimo padrão de seu pedigree.

Em primeiro lugar, há que se falar de seu
pai, o chileno Figurón (Silver Moon em
Figura, por Sun Prince), brilhante ga-
nnador do grandíssimo clássico São
Paulo de 1973 (sobre Eylau, Fenomenal,
Quipardo e outros), e, em seu país de
origem, dos grandes clássicos Polia de
Potrillos (Two Thousand Guineas) e Na-
cional Ricardo Lyon (Prix Lupin). Trata-
se de um descendente de Fairway (Pha-
laris), através de um dos ramos de me-
lhor resultado na América do Sul, aque-
le de Full Sail-Seductor, o mesmo de
Sideral, El Centauro, Irmak, Panair, Ta-
gliamento, Carlinga, Sidérea e outros
corredores. No haras, Figurón já pode
ser considerado semental de excelente
padrão, já que, além de Campal, é pai
igualmente ae Caferana (grande clássico
José Guatemozin Nogueira, Grupo I,
Prix Vermeille, e simplesmente clássico
Antônio Teixeira dè Âssumpção, Grupo
n), de Buscadora (simplesmente clássi-
co Júlio Mesquita), Adamante (segundo
na Gold Cup paulista, grande clássico
General Couto de Magalhães, Grupo II),
Adelmo (simplesmente clássico João
Sampaio), Catarata (simplesmente clás-
sico Luiz Alves de Almeida) e outros.

Campal é produto de cruzamento de
reprodutor Fairway em égua por semen-
tal Hyperion (seu avô materno é o clássi-
co Gabari, um dos bons nomes da gera-
çáo dominada por Garboleto), exata- .
mente o oposto (garanhão Hyperion em
égua por garanhão Fairway) do de Ma-
nantial, Mangangá e Mamboretá. '

A linha baixa de Campal é típica- -
mente Mondesir, brilhando, portanto, 1
duplamente, nas Taças. Aliás, a incidên- :
cia clássica das linhas maternas trazi- ;
das para o Brasil no antigo Haras Mon- ;
desir, é realmente significativa e digna ,
de nota. Campal é um descendente de s
Hazel (Sir Berkeley), como também •
Atlântica (simplesmente clássico João "
Tobias de Aguiar), Galaripo (simples- :
mente clássico Primavera), Cumberland !
(importante clássico Frederico Lund- ,
gren, comparação de produtos), Dega- •
nha (grande clássico Henrique Possollo, i
as One Thousand Guineas, importante í
clássico Francisco Vilella de Paula Ma- '
chado, Critérium de Potrancas, segunda
ho grandíssimo clássico Diana, o Oaks), '
Sheila (simplesmente clássico Luiz Al-
ves de Almeida), Ceilema (grande clássi- ,
co Criação Nacional, Taça de Prata, t
grande clássico Barão de Piracicaba,
One Thousand Guineas), Seu Levi (im-
portante clássico Major Suckow, quilô-
metro internacional), Cajado (clássico
Primeira Junta, em San Isidro, grande ,
clássico Antônio Prado, então a milha
internacional paulista, simplesmente
clássicos Vitória da Democracia, 14 de
Março e Nove de Julho, terceiro no gran-
díssimo clássico Brasil), Jurídico (sim-

Slesmente 
clássico Cândido Egydio),

ladrez (grande clássico Linneo de Pau- |
la Machado, o Grande Critérium, sim- .
plesmente clássicos 29 de Outubro e ,
Tiradentes, elassie sire), Uruçu (grande <
clássico José Guatemozin Nogueira, en-
tão as Ones Thousand Guineas, segun-
da nos grandíssimos clássicos Diana,
Oaks paulista e carioca).

¦ ¦ ¦

OIS elementos chamam mais a
m I atenção do papel de Valka
È 9 (Waldmeister em Witchery, por

Sicambre). Em primeiro lugar,
seu pai, 

'Waldmeister 
(Wild Risk em San-

ta Isabel, por Dante), certamente dos
grandes sires em atividade no Brasil nos
últimos anos, pai, também, de Sunset
(grandíssimo clássico Brasil, Grupo I,
grandes clássicos General Couto de Ma-
galhães, Grupo II, a Gold Cup, e Jóquei
Clube Brasileiro, Grupo I, o St.-Léger),
de Maçar (grandíssimo clássico Cruzei-
ro do Sul, o Derby, Grupo I), de Mani
(grandes clássicos Ipiranga, Two Thou-
sand Guineas e Jóquei Clube de São
Paulo, Prix Lupin), de Venise Star
(grande clássico Criação Nacional, a
Taça de Prata, Grupo I), de Orfeão
(simplesmente clássicos Derby Clube e
Presidente Arthur da Costa e Silva, se-
gundo no grandíssimo clássico Cruzeiro
do Sul), de Ujica (importantes clássicos
Mariano Procópio, comparação de
éguas, Grupo II, e Oswaldo Aranha,
Grupo II, e simplesmente clássico Du-
que de Caxias, Grupo III), de Virga
(segunda no grande clássico Taça de
Ouro, potrancas, Grupo I), de Vada
(semiclássicos Octávio Dupont e prepa-
ratória para a Taça), de Cap Ferrat
(simplesmente clássico Derby Clube) e
outros.

O outro dado é a presença do notá-
vél Sicambre (Prince Bio em Sif\ por
Rialto), uma das maravilhas criadas
pelo élévage Stern (assim como Wald-
meister), ganhador do Prix du Jockey
Club e do Grand Prix de Paris, reprodu-
tor e avô materno de extraordinário
padrão.
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Apesar do esforgo do bloqueio, o Atletico nao conseguiu conter o timfe da Hygia

22 — ESPORTE

Vôlei da Hygia

estréia e

derrota Atlético
A equipe de voleibol patroci-nada pela Hygia fez-seu pri-meiro jogo oflcial ontem à noi-te. no Maracanãzinho, ao es-trear no Torneio Internacional

com uma convincente vitória
sobre o Atlético Mineiro, por 3a 0 — parciais de 15/11, 15/8 e15'8 —, na segunda partida danoite. Na primeira, a AABB
superou o selecionado chileno
pór 3 a 0 — 15/2, 15/7 e 15/10.

A Seleção Brasileira Juvenil
de Vôlei terá hoje à noite, no
ginásio do TIJuca, a oportuni-
dade de se recuperar da derro-
ta de terça-feira para a equipe
masculina adulta da Argienti-
na. Foi a primeira partida dos
brasileiros na sua preparação
para o Mundial de 4 a 12 de
sétembro, nos Estados Unidos.
E' a estréia do técnico Bebe to
nó Rio na direção da Seleção
Brasileira. A partida de hoje
tem como. preliminar, come-
çando às 19h30m, Tijuca x Se-
leçào Chilena. A arquibancada
custa Cr$ 100.
BEBETO CONTENTE

O técnico Bebeto ficou satis-
feito com o rendimento da
equipe na partida de anteon-
tem, só lamentando dois erros
cometidos no final do quintoset e que determinaram a der-
rota depois de uma esforçada
reação do time. Bebeto achou,
por outro lado, que os argenti-
nos estão bem treinados:

,— Eles vão dar trabalho paranós no Sul-Americano Adulto.
Não conhecia o time argenti-
nb, mas eles estão mesmo bem
preparados e com os jogos quevão fazer na Europa ainda vão
rfielhorar mais.
:o técnico coreano Young

Wan Sohn reconhece que a Ar-
gentina ainda não pode ser in-
cjuída na relação das melhores
efluipes do mundo:

.— A equipe ainda não tem
nível mundial, realmente, mas
ekã melhorando a cada jogo.'Young Wan Sohn está há
seis anos na Argentina, sem-

pre dirigindo a Seleção. O jo-
gador mais velho ida equipe
atual tem apenas 24 anos — é
Gabriel Solari, de lm80 — e o
mais moço, 17 anos — José
Puccinelll, de lm90.

A Seleção Brasileira Juvenil
possui um único jogador com
grande experiência internado-
nal: o atacante Xandô, que já
jogou o Pan-Americano de 79 e
os Jogos Olímpicos de Mos-
cou, no ano passado. A equipe
base do Brasil reúne, além de
Xandó, Eric, Leonidlo, Luís
Cláudio, Maurício e Domingos.
A Argentina começa o jogo
com Solari, Castellani, Comi-
nettl, Raul Quiroga, Conte e
Wagenpfiel.
PUBLICIDADE

Antes de a Seleção Argenti-
na entrar na quadra do Tijuca,
na~nolte de terça-feira, o presl-
dente da Confederação Brasi-
leira de Vôlei, o advogado Car-
los Nuzman, ficou alvoroçado
ao ver que os argentinos exi-
blam tanto nas camisas quan-
to nos calções, em dimensões
bem visíveis, a marca da Top-
per, um fabricante de material
esportivo.— Canso de afirmar que a
publicidade precisa ser libera-
da. Os argentinos têm grande
apoio do Governo e ainda a
ajuda financeira da publlclda-
de. É por isso que podem ficar
dois meses viajando, apertei-
çoando-se, como vão fazer ago
ra, indo para a Europa, en-
quanto nós enfrentamos difl-
culdades.

Para os argentinos, será a
segunda excursão de mais de
dois meses de duração que fa-
zem ao exterior no periodo de
um ano. Exatamente em maio-de 80, eles percorreram a Ásia
e a América do Norte, dlspu-
tardo jogos contra coreanos,
japoneses, chineses, canaden-
ses e mexicanos. Agora, vão
disputar 40 partidas, contra
franceses, alemães orientais e
ocidentais, búlgaros, theco-
eslovacos e italianos.

Fla-Flu de basquete

será em São Januário
i Como houve dificuldade em
ggrupar os dois jogos na mes-
pia quadra, a segunda rodada
4a Taça Cidade do Rio de Ja-
neiro de Basquete será dispu-
fada em ginásios distintos e o
çlássico Flamengo x Flumi-
nense começa às 21h30m de
hoje, em São Januário, com
arbitragem de Vánder Lobos-
ôo e Roberto Machado. Olaria
e Botafogo será na Gávea, no
mesmo horário.

, Nos últimos anos, o Flumi-
pense obteve mais vltórias.que
o Flamengo e deve voltar a
triunfar hoje, pois está com um
çxcelente time, além de pos-suir um bom banco de reser-

vas, enquanto seu adversário
ainda não conseguiu definir a
equipe, até porque perdeu seu
técnico, Valdir Bocardo, agora
no América.

A próxima rodada será se-
gunda-feira, com dois jogos no
Tijuca (Olaria x Jequiá e Bota-
fogo x Vasco), a partir das 20h,
e um no Mourisco (Flamengo x
Mackenzie), às 21h. Na rodada
inicial, o Vasco venceu o Ola-
ria por 75 a 61, enquanto o
Botafogo encontrou alguma
dificuldade mas acabou ven-
cendo o Jequiá na prorroga-
çáo, por 82 a 80. O empate no
tempo normal foi de 69 pontos.

Atlântica
Todas as federações hípicas

do pais estarão representadas
no Io Concurso Nacional de
Saltos Atlántica-Boavlsta quecomeça hoje, às I4h, na pista
da Sociedade Hípica Brasilei-
ra. Participação do concurso,
que termina domingo após a
disputa de seis provas, 125
conjuntos, 99 na série prellmi-nar e 26 na principal.Os vencedores das provas do
último dia receberão um Gol e
um Passat. Há ainda prêmios
em dinheiro, num total de Cr$
650 mil, até o sexto colocado

Os favoritos são os cariocas
Ellzabeth Assai, com Primer
Agua, Parabelum, Pi-R-2 e Pir-
ro, Jorge Carneiro, com Ara-
mis, Bernard, Bela Bartók e
Huaso, e Luis Felipe de Azeve-
do — atualmente radicado em
São Paulo — com Vandalick,
Talara, Realce e Ollmpus. Mas
há outros cavaleiros do Rio
relacionados entre os melho-
res do pais, como João Alberto
Malik de Aragão, Marcelo
Blesman e Carlos Vlnícus
Gonçalves da Mota.

Dos Estados, os favoritos
são Caio Sérgio Carvalho e
João Carlos Gonçalves, ambos
paulistas, competindo apenas
na série preliminar, o brasi-
liense Vítor Alves Teixeira,
que trouxe ao Rio o cavalo
Natural, um dos melhores do
pais, e o paranaense Marcos
Martins.

O Rio inscreveu 61 conjun-
tos, São Paulo 20, Minas Ge-
rais seis, Paraná oito, Brasília
sete, O CDE oito e a Policia
Militar dois.

As provas de hoje são as
seguintes: 14h—Série prelimi-
nar: Barragem imediata,
l,30m x l,60m, tabela A (pri-
melra parte sem cronômetro e
segunda parte com cronôme-
tro); 17h — Série principal: Ao
cronômetro, l,40m x l,80m, ta-
bela A (Velocidade 400 metros/
minuto).

Hípica abre

Torneio
Las Vegas ou Nova Iorque

substitui W. Glen na F-l
Paris — Las Vegas e Nova Iorque são as

mais prováveis candidatas a sediar o segun-
do GP de Fórmula-1 dos Estados Unidos. A
Federação Internacional de Esportes Auto-
mobilisticos (FISA) resolveu cancelar a pro-
va marcada para dia 4 de outubro, em Wat-
kins Glen, porque os organizadores não pa-
garam as dividas da corrida anterior.

Caso não haja condições de realizar um
GP em Nova Iorque ou Las Vegas, os Estados
Unidos perderão a oportunidade de organi-
zar duas provas por temporada. A primeira
foi em Long Beach. A decisão de cancelar
Watkins Glen do calendário surgiu depois de
uma reunião de sete horas, onde os organiza-
dores tentaram uma prorrogação do prazo
para saldar a divida, em torno de 800 mil
dólares (Cr$ 6 milhões 400 mil).

Moreno corre na F-3
Londres — O brasileiro Roberto Moreno,

contratado pela Lotus para testár carros no-
vos, correrá domingo a sétima etapa do Cam-
peonato Europeu de Fórmula-3, pilotando um
Ralt RT4 da equipe Banco de Paris. Moreno,
campeão inglês de Fórmula-2 ano passado,acha dificil vencer o Europeu de Fórmula-3
porque não participou das seis provas ante-
riores.

Moreno correrá domingo em Snerteton,'
Inglaterra, mas ainda não tem contrato com a
equipe Banco de Paris, o que poderá ocorrer
após a prova, dependendo do seu resultado.
Os diretores da equipe ficaram impressiona-
dos com Moreno e resolveram dispensar o
belga Michael Bleekmolem, vice-campeão em
79, perdendo para Alain Prost, hoje pilotando
um dos carros da Renault na Fórmula-1.

A equipe Banco de Paris testou, além de
Moreno, vários outros, mas preferiu o brasilei-
ro, embora tivesse recebido oferta ate de
patrocínio para ficar com determinado piloto.
Moreno vai hoje a Snerteton acertar o carro
para fazer os treinos classificatórios amanhã.

Hot Cars movimenta Rio
A segunda etapa do Campeonato Brasilei-

ro de Hot Cars, ex-Divisão 3, começa a movi-
mentar o autódromo de Jacarepaguá a partir
de hoje, quando várias equipes paulistas che-
gam ao Rio para iniciar os preparativos em
seus carros, visando à prova, marcada para
domingo. A corrida será disputada entre

aproximadamente 35 pilotos cariocas e pau-listas.
O Hot Cars é uma categoria que atrai

bastante o público, pois os carros possuemmecânica livre e as disputas são excelentes.
Participam Passat, Brasília, Chevette, Opala,
Fusca e qualquer outra marca nacional. A
primeira etapa foi vencida pelo paulista Ama-
deo Campos, com um Fusca, derrotando os
Passat de João Franco, Edson Yoshikuma e
Luís Lara Campos.

Fórmula-Ford
Além da segunda etapa do Brasileiro de

Hot Cars, serão realizadas uma bateria — 10
voltas — para carros da Divisão I (Passat),
válida pelo Estadual, e uma prova para a
categoria Força-Livre, onde podem correr
carros de qualquer procedência ou marca,
também com a mecânica do motor livre.

Em Cascavel, no Paraná, começam os trel-
nos para a segunda etapa dos Campeonatos
Brasileiros de Fórmula-Ford e Corcel n, queserá corrida domingo, a partir das 12 horas.
Esperam-se grandes pegas entre Maurizio Sa-
la, vencedor da primeira etapa, Arthur Bra-
gantini, na Fórmula-Ford, e Olicio dos San-
tos, Ciro Allperti e Manoel Resende, na Corcel
n.

As corridas das duas categorias serão rea-
lizadas em duas baterias de 15 voltas, no
circuito de 3.032 quilômetros, com possibili-dades de melhora de recordes, em poder de
Arthur Bragantini (Iml4s96, Fórmula-Ford) e
Aloisio Andrade Filho (Im39s09, Corcel II).
Amanhã haverá nova sessão de treinos defini-
tiva para a formação do grid de largada.

Rali
O Campeonato Estadual de Rali realiza

hoje sua segunda etapa e a largada está
prevista para as 22 horas, no Bairro Santa, em
Niterói, e chegada para as 17h30m de ama-
nhà, em Friburgo. Serão 300 quilômetros de
percurso, dos quais 80 são neutralizados (sem
média horãria) e 220 de regularidade (com
média horária).

Embora tenha vencido a etapa inicial, a
dupla Cláudio Antunes/Eduardo Tadei adota-
rã uma tática cautelosa para vencer também
a segunda, pois o percurso da prova de hoje
exige bastante dos carros, já que foram inclui-
das no roteiro estradas de terra, fechadas a
carros de passeio.

1" Caderno ? sexta-feira, 8/5/81 ? JORNAL DO BRASIL—————— 

Kirmayr volta a
J "W

vencer no Tênis
.*«

dos Campeões

Nova Iorque — O brasileiro
Carlos Alberto Kirmayr pas-sou ontem ás quartas-de-finaldo Torneio de Tênis dos Cam-
peões — que distribui cerca de
Cr$ 48 milhões — ao derrotar o
espanhol Angel Glmenez por3/6, 7/6 (8 a 6), 6/2. Kirmayr ê a
sensação do torneio desde quederrotou, disputada em Forest
Hllls, na primeira rodada, o
cabeça-de-chave número um,
John McEnroe.

Na Itália, em partida muito
disputada, a brasileira Patri-
cia Medrado perdeu ontem pa-ra a argentina Ivana Madruga
por 7/6,7/6, na terceira rodada
do Torneio Internacional de
Tênis Feminino de Perugia. A
norte-americana Chris Evert
Lloyd venceu sua compatriota
Kathy Hôrvath por 2/6,7/5,6/1.

Também passaram às quar-
tas-de-final do torneio a norte-
americana Sandy Collins —
que marcou 1/6,6/4,7/6 sobre a
sul-africana Tania Hartford —
e a romena Vlrginia Ruziccl —
que venceu a alemã ocidental
íris Riedel por 6/1,6/0. A holan-
desa Holly Vessies derrotou a
norte-americana Susan Mas-
carin por 6/4,6/3, a sul-africana
Rosalyn Fairbank venceu a
italiana Sabina Simmonds por
6/2, 6/4, Joyce Portman (Esta-
dos Unidos) superou Patrlzia
Murgo (Itália) por 6/2, 6/2 e
Lúcia Romanov (Romênia)
venceu a inglesa Arme Hobbs
por 6/2, 6/1.
HERING

As semifinais da 3a Copa He-
ring serão disputadas hoje, a
partir das 9h, nas quadras do
Tijuca Tênis Clube, com a rea-
lizaçáo dos seguintes jogos:
masculino —' Alexandre Kats
X Alessandra Petronl, Jorge
Mendonça X Márcio Ferreira;
feminino — Roberta Meneses
X Adriana Paiva, Priscila
Mendes X Ana Gabriela An-
tici.

Jorge Mendonça venceu
Erik Pereira por 6/4 e 6/4 e

Mauro Ferreira derrotou Már- •
cio Figueiredo por 6/3 e 6/4, nas..
quartas-de-final disputadas. „ontem.
BILLIE ESTRÉIA

Tóquio — Muito mais pelos
tumultos causados por suas -
declarações do que por sua es-
tréia no Torneio de Tênis .de .
Tóquio, a tenista americana
Billie Jean King vem sendo o
alvo preferido de jornalistas de
todo o mundo.

Na primeira rodada do tor-
neio, que começa hoje no Gi-
násio Metropolitano de Tõ-
quio, Billie jogarã em dupla
com Andréa Jaeger, de 15
anos, contra as americanas -
Annie Smith e Kathy Jordan,
após ter concordado em conti,-..
nuar no cargo de Presidente
da Associação Feminina de
Tênis, do qual havia renunci,a-
do depois de admitir que havia
mantido relações homosse-
xuais com sua ex-secretária.

COPA DAS NAÇÕES
Dusseldorf, Alemanha Oci-

dental — Argentina e Tcheco-
Eslováquia são os dois semifi-
nalistas da Copa das Nações
de Tênis conhecidos ontem'— '
os outros são Estados Unidos e
Austrália. Ontem os argenti-
nos venceram os espanhóis
por 2 a 1, e os tchecos marca-
ram 3 a 0 sobre os suecos.

Guillermo Vilas venceu José
Higueras por 6/4, 6/2 enquanto
o espanhol Manuel Orantçs
derrotou Eduardo Bengoechea
por 7/5, 6/3. Na decisão das
duplas, Vtlas-Gustavo Guerre-
ro venceram Hlgueras-Orantes
por 6/4,6/2. No outro match, ou
tchecos venceram com Tomas
Smid-6/1, 6/2 sobre Kjell
Johanson-Ivan Lendl — 6/2,6/2,
sobre Per Hjertquist ç-
Lendl-Smid novamente — 6/2,
6/3 sobre Johansson-Stefan Si-
monsson.

tem surpresas
St. Germain, França — O argentino Floren- ""

tino Molina e o italiano Gerolamo Delfino sur-
preenderam os favoritos, entre eles o espanhol
Severiano Balesteros, vencedor do Master's, e
estão liderando o Campeonato Aberto de Golfe
da França, com 67 tacadas, quatro abaixo do
par. Balesteros marcou 72.

A classificação da primeira volta é a seguin-
te: Io Florentino Molina (Argentina) e Gerola-
mo Delfino (Itália) 67; 3o José Maria Canizares
(Espanha), Eamon Darcy (Irlanda), Eddie Pol-
land (Irlanda), Charlie Cox, Bemard Langer
(RFA), Nick Job, Gordon Brand, Michael King,
Jean Garaialde (França) 68.

O Dia das Mães està chegando.

Dê a ela um presente que emocione.

Ou você já se esqueceu daqueles 9 meses

que você curtiu de graça?

Campanha da Ví^ Associação Brasileira de Anunciantes e deste jornal.

Golfe na França

Kiwi
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Espião revela segredos da Inglaterra

Oldemário Touguinhó
e Almir Veiga

Londres — A Seleção
Brasileira pode não vencer
a 'Inglaterra terça-feira,
más não poderá alegar sur-
prffãa com as jogadas en-
saiadas que os ingleses
costumam executar, mui-
tas delas de grande perigo.
Desativado na gestão, do
AMirante Heleno Nunes, o"égpião" da CBF na Ingla-
terjra voltou ao cargo e já
encaminhou a Telè Santa-
na > todas as informações
sobre estilo e jogadas en-
saiadas da equipe inglesa.

Esse "espião", que tra-
bsíftiou muito durante o
período em que João Ha-
velange presidia a CBD —
hoje CBF — mandou inclu-
sive gráficos com os vários
tipos de jogadas armadas
pelo treinador Ron Green-
wòod, mas ainda pretende
fazer um relato pessoal a
Tèlé, a partir de hoje.
COMPENSAÇÃO

As jogadas ensaiadas pe-
los ingleses são todas exe-
cutádas em alta velocida-
de, procurando não dar
tempo a que o adversário
sâifca como irão concluir,
pçr exemplo, as cobranças
de Yalta—perto da área ou
na intermediária — ou os
còrneres. Por essa razão,
têm fem muitos gols em
equipes que desconhecem
suas jogadas.• Certamente, diante das
informações do "espião", a
Seleção Brasileira já esta-
rá preparada, quando en-
trac em campo na terça-
feira para mais um amisto-
SO'contra os ingleses, que
en&entaram pela última
vez em 1978. No entanto, a
verdade é que o rigor no
ensaio de jogadas, por par-
te- dos ingleses, procura
compensar também o fato
mais do que comprovado
de que, pelo menos em ter-
mos" de Seleção, eles não
estão bem tecnicamente.
Tanto que ficaram ausen-
tès das duas últimas Co-
pfas do Mundo — 1974, na
Alemanha Ocidental, e
1978, na Argentina — ape-
sar de a nível de clubes os
ingleses terem, nos últi-
mos quatro anos, conquis-
tado o titulo da Copa dos
Campeões Europeus. E
tem possibilidade de ven-
cer também outra vez, dia
^7, quando o Liverpool en-
nrenta o Real Madri, na de-
çisáç.

\
¦ Muito cuidado
V com o juiz
O espião da CBF em Lon-

drès não tem limitado suas ob-
servaçòes aos aspectos táticos
e técnicos da Seleção Inglesa.
Suas atenções estiveram vol-
tadas também para as arbitra-
gens e ele alerta os brasileiros
que qualquer jogador, depen-
dendo da gravidade de sua fal-
tat pode ser expulso de campo
mpsmn sem ter levado o cartão
amarelo, que foi abolido do
fütebol inglês.

O cartão amarelo foi banido
do6 campos ingleses em bene-
fido de uma maior disciplina
deptro do campo. Isto porque
osjogadores, sabendo que não
seriam expulsos na primeira
falta, entravam de forma vio-,
leÀta e só depois de levarem o
amarelo é que voltavam a jo-
gar com lealdade para não se-
reto expulsos.

Hoje, o jogador que comete'
uma indlciplina, se não for ex-
pulso, é advertido pelo juiz —
sem levar o cartão amarelo—e
vaj para a súmula. Em segui-
da, será julgado pela falta que
cometeu. Se fizer outra falta, é
expulso definitivamente, co-
mo também se fizer uma falta
désclassiflcante logo no Inicio.

O espião vai alertar o co-
mando da CBF, porque o joga-
dor brasileiro está sempre es-
parando que o primeiro cartão
seja o amarelo — e não o ver-
melho. Das obsrvaçôes do
olheiro consta uma relação
completa dos árbitros Ingleses- inclusive alguns que certa-
mente apitarão na Copa do
Mbndo da Espanha — e a ma-
neira como age cada um se
chama a atenção com rigor, se
dqixa o jogo correr, se aceita
ou nAo reclamações.

I
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Campo Neutro

A falta junto à área A jogada do córner

Quando há uma falta na inter-
mediária, o time inglês age como
se ela fosse nas proximidades da
área, e todos já estão devidamen-
te orientados para atrapalhar a
defesa. Em geral, neste tipo de
falta, a bola é sempre lançada
para um jogador que está vindo
de trás. Como correm vários joga-
dores ao mesmo tempo, isso difi-
culta muito a marcação. E se o
jogador que vem de trás, para
receber o passe, encontra dificul-
dade de concluir o gol, há outro
bem colocado para ajudá-lo.

Quase sempre o técnico exige
um bom cabeceador como ponto
de referência para os cruzamentos
sobre a área, partindo de uma
cobrança de falta. No entanto,
quando as defesas começam a

marcar esse atacante determina-
do, os jogadores são orientados a
mudar ò ponto deTeferência para
outro companheiro. O zagueiro
Watson, em muitas ocasiões, faz
esse papel por possuir uma impul-
são excelente. Mas em vez de su-
blr e cabecear para o gol, ele entra
apenas para tabelar com outro
que vem em direção ao gol. Por-
tanto, quando a defesa corre para
marcá-lo, deixa sozinho e em óti-
ma condição de arremate o joga-
dor que vem de trás.

Tudo isso é feito em alta veloci-
dade, o que pode complicar o sis-
tema defensivo de qualquer equi-
pe, por melhor que ela seja e se
não estiver alertada contra essas
jogadas ensaiadas dos ingleses.

A cobrança de córner, pelos
ingleses, é uma das jogadas con-
tra a qual a Seleção Bràsileira
deve estar prevenida. Normal-
mente, um dos atacantes ingleses
se posiciona próximo à baliza e
bem à frente do goleiro. Sua mis-
são é atrapalhar a visão do golei-
ro, para que este não tenha noção
de como a bola sairá do cobrador,
e também impedir que o goleiro
saia para cortar a cobrança. Ou-
tra vantagem desse posiciona-
mento é que o jogador poderá
cavar um pênalti, no caso de o
goleiro se irritar com o feto de
estar sendo impedido de sair do
gol.

O mais comum é que Trevor
Francis ou Peter Brooking ali se
coloquem. O jogador com essa
missão visa, basicamente, a facili-
tar a movimentação dos compa-
nheiros, despertando sobre si a

atenção da defesa, já que jamais
receberá o córner para completar
direto para o gol. Em geral, ele
recebe a bola do cobrador e a
devolve ao mesmo. Com isso, a
defesa, saindo em sua marcação e
acompanhando-o, pode deixar
desguarnecida a outra extremida-
de da área, por onde entrará um
jogador previamente determina-
do para receber o passe e chutar a
gol.

Antes de executada a cobran-
ça, o jogador encarregado de rece-
ber o passe para chutar a gol fez
um sinal para o cobrador, alertan-
do-o ser ele o encarregado de ten-
tar o gol. Então, a partir daí, toda
a movimentação dos demais joga-
dores tem um só objetivo: confun-
dir e distrair a atenção da defesa,
para que aquele jogador previa-
mente determinado entre na área
e receba o passe.

A falta na intermediária
Nas cobranças de feita próxima à área,

os ingleses costumam formar uma segunda
barreira, entre o seu batedor e a barreira
adversária. A barreira dos ingleses é falsa e
só serve para encobrir a visão dos adversá-
rios que aguardam a cobrança. Na hora que
o atacante vai cobrar, a barreira falsa se
abre, os jogadores correm para posições de-
terminadas e o cobrador chuta a gol, com
missão facilitada muitas vezes pela movi-
mentaçáo da verdadeira barreira, que abre
espaço.

Pode ocorrer também que, em vez de
chutar a gol, o cobrador opte por uma troca
de passes antes do arremate final. Nesse
caso, ele faz um sinal e a sua barreira se
abre, com cada jogador correndo para uma
determinada posição. A bola é passada a um
deles, que toca de primeira a outro que entra
para o último chute. Essa jogada pode exigir
a participar de até oito jogadores, a fim de,
com muita movimentação, tumultuar o sis-
tema defensivo do adversário. Ao contrário,

eles já sabem que lugar ocupar nessa movi-
mentação e quem se encarregará do último
chute.

Outra variação da cobrança de feitas
utiliza três ou quatro jogadores invadindo a
área, para dar a idéia de que um deles irá
receber o passe. No entanto, a bola é tocada
para um que está por perto — cerca de três
metros — e este rapidamente inverte a joga-
da para o lado oposto onde estará um joga-
dor para concluir a gol.
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Flamengo já pensa até em

trazer de volta do México

seu antigo ponta Reinaldo
Numa tentativa quase desesperada de solucionar

o problema da ponta direita, os dirigentes do Flamen-
go pensam agora na contratação dè Reinaldo, joga-
dor que já pertenceu ao clube e foi vendido ao
Monterrey do México, no tempo em que todos pensa-
vam que Tita seria a solução para a posição.

Reinaldo está bem financeiramente no clube me-
xicano, através de conhecidos já manifestou o
desejo de voltar ao Brasil por estranhar o fütebol
disputado naquele pais, com muita virilidade, e no
qual já foi expulso mais de quatro vezes..
TENTATIVA

Como o pai do presidente
Antônio Augusto Dunshee de
Abranches, o advogado Carlos
Alberto Dunshee de Abran-
ches, irá ao México na semana
que vem participar de uma
reunião de uma comissão de
direitos humanos, aproveitará
a viagem paia sondar os diri-
gentes mexicanos sobre a pos-
sibllidade da volta de Reinai-
do ao Flamengo.

O problema do clube na po-
slção é grave, e, mesmo tendo
praticamente acertado a con-
tratação do ponta-direlta Chi-
quinho, do Olaria, é necessária
a presença de outro jogador
para a posição, Jâ que o Fia-
mengo terá uma temporada
difícil este ano, disputando o
campeonato regional e a Taça
Libertadores da América.

O OUTRO REINALDO
A situação na Oávea está

confusa, com os dirigentes in-
declsos. Na quarta-feira, o pre-
sidente Antônio Augusto Dun-
shee de Abranches anunciava
que outro Reinaldo, o que velo
para o clube e tem seu passe
em litígio entre o Náutico e o

Santos, seria devolvido ao
Náutico, já que os dois clubes
não haviam chegado a um
acordo, entregando o proble-
ma na Justiça Comum.

Ontem, esta decisão foi mo-
diflcada e agora os dirigentes
vão lutar pela permanência do
jogador no clube. Eduardo Mo-
ta viaja amanhã para Recife,
onde vai tentar encontrar uma
solução com os dirigentes do
Náutico para conseguir a llbe-
ração do jogador, numa com-
posição que atenda também
aos interesses do Santos.

O próprio Reinaldo já manl-
festou seu interesse em perma-
necer no Flamengo, ameaçan-
do inclusive abandonar o fute-
boi, se não conseguir sua llbe-
ração para o clube carioca:

— Já me sinto ambientado e
não tenho o menor desejo de
voltar. O Santos quase me
mandou embora e o Náutico
obteve um bom preço por meu
empréstimo. Assim, não vejo
motivos para voltar. Em últl-
mo caso, abandono o futebol e
vou dedicar-me a meu cami-
nhâo de carga, como motor!»-
ta, já que consigo um bom
dinheiro com ele..

Serginho pode
íser negociado
São Paulo — Operado terça-

feira das hemorrôldas, Sergi-
nho deixou o sanatório São
Lucas ontem á tarde e está.
repousando em sua residência.
O. médico José Carlos Ricchi,
dç São Paulo, informou que o

' jogsdçr sptá com bos recupe-
rrfçáo e dentro de aproximada-
mente 15 dias deverá retomar
aós treinamentos.

Ò Internacional, de Porto
AÍegre, e o Coríntlana estão
interessados em Serginho,
mas até agora não procuraram
oficialmente o São Paulo para
fazer suas ofertas. Antes das
semifinais da Taça de Ouro
comentou-ee no Morumbl que
o Inter estaria disposto a pa-
gàr Cr$ 90 milhões pelo passe
dó jogador, mas a diretoria do
São Paulo não chegou a rece-
bèr uma proposta oficial da-
qüele clube.'O incidente de domingo pas-
sádo durante a partida Gré-
nlio e 8ôo Paulo, quando Ser-
ginfto agrediu Leáo num lance
sem bola e (ol expulso de cam-
po. poderá Influir agora na sal-
d£ dele do 8áo Paulo

Time viaja sem levar

Adílio e Rondinelli

Bangu já
tem novo

treinador
Os dirigentes do Bangu, de-

pois de muito sigilo, anuncia-
ram ontem a contratação de
novo técnico para o Campeo-
nato Estadual: João Francis-
co, totalmente desconhecido
no Rio de Janeiro e apenas
com algum prestigio no inte-
rior de São Paulo, onde foi
treinador da Inter de Limeira.

A contratação de João Fran-
cisco surpreendeu o presiden-
te Antenor Corrêa Filho, que
hoje irá a Moça Bonita conhe-
cer o novo técnico, de quem só
sabe ter feito bom trabalho na
Inter, classificando-a em quar-
to lugar no Campeonato Pau-
lista de. 80.

João Francisco sabe que seu
trabalho no Bangu será multo
difícil. Só agora, a menos de 20
dias para o inicio da Taça
Guanabara, os dirigentes co-
meçam a pensar em reforços.
O Bangu estréia dia 23, contra
o Madurelra, em Moça Bonita.

Segundo Antenor Corrêa, o
clube não poderia investir no
Departamento de Futebol sem
antes contratar o treinador,
que dará os nomes dos jogado-
res a serem tentados. O diri-
gente ainda entende que o ti-
me necessita de um jogador de
melo-campo.—Não poderíamos contratar
ninguém porque não tínhamos
treinador. Agora vou esperar
seu pronunciamento sobre o
elenco e depois começaremos
a investir no Departamento de
Futebol. Um jogador de melo-
campo temos que conseguir.
Essa é a nossa primeira meta
em termos de reforços.

Ademir da Guia não pôde
comparecer ontem em Moça
Bonita para tratar do amisto-
so contra o Palmeira, que mar-
cará sua despedida do futeboL
Ele quer atuar um tempo com
a camisa do Bangu e outro
com a do Palmeiras. Dal o in-
teresse em conseguir o jogo.

Paulinho 
pode

trocar Botafogo

pelo 
Palmeiras

Procurado por um represen-
tante do Palmeiras, que dese-
java saber se Unha interesse
em receber uma proposta para
dirigir este clube, o técnico
Paulinho de Almeida respon-
deu que, como profissional,
aceitaria discutir o assunto e,
se a oferta fosse compensado-
ra, não teria dúvida em aceitá-
la

Paulinho está em Teresôpo-
lis com o Botafogo e hoje viaja
para Juiz de Fora, onde o time
joga amanhã um amistoso
com o Tupi. Possivelmente no
domingo, quando regressa ao
Rio, receberá a visita do repre-
sentánte do Palmeiras, com as
bases da proposta para sua
transferência.

DESCONHECE
A PROPOSTA

Paulinho de Almeida conflr-
mou ontem ã noite ter sido
sondado por um dirigente do
Palmeiras sobre a posslbllida-
de da sua ida para São Paulo,
mau ninrin não recebeu qual-
quer proposta concreta:

— Conversamos, sem falar
em cifras. Ele queria saber se
me interessava por uma trans-
ferêncla para São Paulo e eu,
lógico, respondi que sim. Disse
que era profissional e traba-
lharia onde melhor me pa-
gassem.

Â Seleção Brasileira acaba de ser
/I de novo convocada e, embora até
/I agora nenhum olheiro do PDS,

PMDB, PP, PTB ou mesmo do
PDT tenha tido a idéia de estender a
mão ao treinador Telê Santana, parece
nítida a satisfação geral.

Ainda assim, o périplo em terras da
Europa é capaz de mostrar ao treinador
oficial que ele ainda convive em seu time
com alguns bolsões sinceros porém de
competência duvidosa.
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gol, por exemplo, e fundamen-
talmente, o expediente extraor-
dinário nos campos experimen-
tais da Europa deverá propiciar

importantes subsídios à definição do Sr
Telê Santana quanto ao retrato falado
ideal do goleiro que pretende despachar
para a Espanha. Nas três partidas, o
futebol europeu há de produzir um sem-
número de cruzamentos sobre os um-
brais da pequena área, como é da sua
escola e do seu estilo. Será, pois, um
valioso teste para os Srs Valdir Perez e
Paulo Sérgio.

A Valdir Perez caberá a espinhosa
missão de colocar um fita de toque má-
gico na ponta da tecla que vem marte-
lando na consciência do torcedor a ima-
gem da sua famigerada inapetência no
jogo aéreo. f

A Paulo Sérgio fica reservada a tare-
fa de, convocação produto da voz do
povo, demonstrar ao paladar geral que
mereceu o visto de saída no passaporte.
E isso o simpático goleiro do Botafogo
pode conseguir de duas maneiras. Em
primeiro lugar, mostrando que agilida-
de, impulsão, explosão muscular e tem-
po de Bola, se conjugados eficientemen-
te, podem perfeitamente substituir a
altura. Em segundo, pela segurança que
exibir, com o que estará iniciando o
processo de desmonte da crença de que
todo goleiro espetacular é, necessaria-
mente, um devolvedor de bolas.

Paulinho explicou que, co-
mo precisava viajar para Tere-
sópolis, onde ficaria uma se-
mana, solicitou ao emissário
que voltasse no fim de semana
com uma proposta concreta e
ele concordou.

— Estou bem no Botafogo —
admitiu o técnico. Mas sou
profissional e vivo disso. As-
gim, se a proposta do Palmei-
ras for Irrecusável, como deu a
entender o dirigente, comuni-
carel o fato aos diretores do
Botafogo. Caso eles não quel-
ram igualá-la, não tenho dúvi-
da de que irei para o Pai-
melras.

A delegação do Botafogo
deixa esta manhã o Hotel Ca-
xangá, seguindo de ônibus pa-
ra Juiz de Fora, onde enfrenta
o Tupi, às 15h30m de amanhã,
no Estádio Sales de Oliveira. O
jogo ê em comemoração & cias-
slflcação do Tupi para dlspu-
tar a primeira divisão do Cam-
peonato Mineiro.

A cota do Botafogo é de Cr$
700 mil e não 800 mil como o
diretor Pites anunciou. Para
tanto, o Botafogo se obriga a
escalar Rocha, Perivaldo,
Mendonça e Ziza.

No Tupi deve estrear o ata-
cante Hamilton, cedido pelo
próprio Botafogo. Na última
partida entre os dois clubes, o
Botafogo venceu por 1 a 0, gol
de Oil.

afquivo/27-01-79

Sem se deixar envolver
pelos problemas de contra-
tações, o técnico Dino Sani
dirigiu um treino tático à
tarde, confjrmanflQ que. os.
jogadores que estiverem
sem contrato — Adfllo e
Rondinelli — não viajarão
amanhã com a delegação
para Governador Vaiada-
res, onde o clube realizará
três amistosos antes de
sua estréia na Taça Gua-
nabara.

Para evitar maiores pro-
blemas, Dino Sani quer ar-
mar o time com os jogado-
res que pode contar, sem
depender das negociações
para a renovação dè con-
tratos. Para o lugar de
Rondinelli, o técnico conta
com Mozer, e para o de
Adílio, com Carpeggiani
ou Júlio César (Júnior). A
equipe mais provável é

Raul, Nei Dias (Leandro),
Mozer, Marinho e Carlos
Alberto; Carpeggiani (Jú-
lio César), Andrade e Tita;
Jphiqulnho (ReinaMo^ Nu- *
nes e Baroninho.

O Flamengo enviou on-
tem um oficio ã CBF, soll-
citando a colaboração da
entidade para a renovação
do contrato de Zico. Neste
oficio, são explicadas as di-
flculdades para a renova-
ção do contrato do jogador
e que agradaria ao clube a
disputa de um amistoso
com a Seleção Brasileira
como forma de solucionar
o problema Os dirigentes
esperavam uma resposta
hoje, pois caso contrário
tentariam outras soluções.

Ontem mesmo, porém,
os dirigentes da CBF con-
sideraram a solução in-
viável.
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A volta Reinaldo 6 coi^ipara

/'\ segundo bolsão localiza-se na
Ê m lateral direita, onde a sincerida-
1 ¥ de do futebol de Edevaldo não^ chega a bastar. Mas o problema
não constitui motivo de maior preocu-
pação. Em último caso, a memória das
finais do Nacional garante que bastam
uma bênção do Olimpo a Perivaldo e
uma lógopedia em Marinho para que,
juntamente com Júnior, o Brasil reaveia
a tradicional nobreza de suas laterais.

Na zaga interior direita, o ex-futéból
de Oscar adquiriu um caráter messiâni-
co que começa a levar à impaciência os
que viram mas já não crêem. Pode de-
sembarcar na volta da Europa na pleni-
tude com que se exibiu na Argentina.
Caso contrário, o treinador terá que dar
hora e vez a Juninho e Edinho, Luiz
Pereira torcendo por fora.

As atuações de Isidoro nas finais do
Nacional, cujo brilho não surpreendeu a
quem está acostumado a vê-lo trabalhar
no triângulo central, terão autorizado o
Sr Telê Santana a com ele insistir na
ponta direita. Disciplinado taticamente,
drible rápido e boa velocidade, Isidoro
pode desabrochar na verde grama de
Wembley. Sua índole decidirá. Caso
contrário, aposição devolve o treinador
ao purgatório.

HEGA-SE, finalmente, ao centro
fl do ataque, onde a expectativa se
\ j concentra, a rigor, na eventuali-

dade de um sono maldormido
por Reinaldo.

Reinaldo está proibido de adoecer.
Caso isso ocorra, e em não se deslocando
Sócrates para a função, o comando da
Seleção carecerá de luz. Serginho, do
ponto-de-vista técnico, já conduzia suas
atuações pelo caminho da treva. Depois
do atentado perpetrado contra a vida do

Soleiro 
Leão, em pleno Morumbi, então,

escobre-se que, ao invés de andar a
escoicear seres humanos com a camisa
da Seleção, ficaria melhor pateando o
acelerador de um puma preto qualquer.

O técnico Telè Santana, ao exorci-
zar a Seleção da sanha de Serginho,
forjou uma boa oportunidade para enfei-
tar a galeria da CBF com nomes ilustres,
como Careca e Cláudio Adão, chuteiras
sabidamente tementes à inteligência.
Preferiu, contudo, o ainda pouco crível
César.

Exerceu o direito, lídimo e intransfe-
rível, de escolha.

A nação, no entanto, reservou-se o
• convívio com -2. dúvida. . . . .

Pode ser que este César vascaíno
volte da Europa repetindo a glória do
Rubicão. Até que isso ocorra, porém, um
retrospecto dos Césares que imperaram
no futebol brasileiro deixa a impressão
de que o ungido de Telê está menos para
Caio Júlio e mais para C ali gula.

DE PRIMEIRA: O jornalista Jorge
Roberto procura há 48 horas nomes de
torcedores do América para uma repor-
tagem de peso. De tanto contá-los, já
gastou quase todos os dedos da mão.

WiUiarn Prado
R»òa1or-Sub»trtvrto

ponta
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Espião revela segredos da Inglaterra

O Ide má rio Touguinhó
e Almir Veiga

Londres — A Seleção
Brasileira pode não vencer
a Inglaterra terça-feira,
mas não poderá alegar sur-
presa com as jogadas en-
saiadas que os ingleses
costumam executar, mui-
tas delas de grande perigo.
Desativado na gestão do
Almirante Heleno Nunes, o"espião" da CBF na Ingla-
terra voltou ao cargo e já
encaminhou a Telè Santa-
na todas as informações
sobre estilo e jogadas en-
saiadas da equipe inglesa.

Esse "espião", que tra-
baliiou muito durante o
período em que João Ha-
veiange presidia a CBD —
hoje CBF — mandou inclu-
sive gráficos com os vários
tipos de jogadas armadas
pelo treinador Ron Green-
wood, mas ainda pretende
fazer um relato pessoal a
Telè, a partir de hoje.
COMPENSAÇÃO

As jogadas ensaiadas pe-
los ingleses são todas exe-
cutadas em alta velocida-
de, procurando não dar
tempo a que o adversário
saiba como irão concluir,
por exemplo, as cobranças
de falta — perto da área ou
na intermediária — ou os
córneres. Por essa razão,
têm fem muitos gols em
equipes que desconhecem
suas jogadas.

Certamente, diante das
informações do "espião", a
Seleção Brasileira já esta-
rá preparada, quando en-
trar em campo na terça-
feira para mais um amisto-
so .contra os ingleses, que
enfrentaram pela última
vez em 1978. No entanto, a
verdade é que o rigor no
ensaio de jogadas, por par-
te dos ingleses, procura
compensar também o fato
mais do que comprovado
de que. pelo menos em ter-
mos de Seleção, eles não
estão bem tecnicamente.
Tanto que ficaram ausen-
tes das duas últimas Co-
pas do Mundo — 1974, na
Alemanha Ocidental, e
1978. na Argentina — ape-
sar de a nível de clubes os
ingleses terem, nos últi-
mos quatro anos, conquis-
tado o título da Copa dos
Campeões Europeus. E
têm possibilidade de ven-
ce'r também outra vez, dia
27, quando o Liverpool en-
frenta o Real Madri, na de-
cisão.

——_—
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A falta junto à área A jogada do córner

Quando há uma falta na inter-
mediária, o time inglês age como
se ela fosse nas proximidades da
área, e todos já estão devidamen-
te orientados para atrapalhar a
defesa. Em geral, neste tipo de
falta, a bola é sempre lançada
para um jogador que está vindo
de trás. Como correm vários joga-
dores ao mesmo tempo, isso difl-
culta muito a marcação. E se o
jogador que vem de trás, para
receber o passe, encontra diflcul-
dade de concluir o gol, há outro
bem colocado para ajudá-lo.

Quasé sempre o técnico exige
um bom cabeceador como ponto
de referência para os cruzamentos
sobre a área, partindo de uma
cobrança de falta. No entanto,
quando as defesas começam a

marcar esse atacante determina-
do, os jogadores são orientados a
mudar o ponto de referência para
outro companheiro. O zagueiro
Watson, em muitas ocasiões, faz
esse papel por possuir uma impul-
são excelente. Mas em vez de su-
bir e cabecear para o gol, ele entra
apenas para tabelar com outro
que vem em direçáo ao gol. Por-
tanto, quando a defesa corre para
marcá-lo, deixa sozinho e em óti-
ma condição de arremate o joga-
dor que vem de trás.

Tudo isso é feito em alta veloci-
dade, o que pode complicar o sis-
tema defensivo de qualquer equi-
pe, por melhor que ela seja e se
não estiver alertada contra essas
jogadas ensaiadas dos ingleses.

A cobrança de comer, pelos
ingleses, é uma das jogadas con-
tra a qual a Seleção Brasileira
deve estar prevenida. Normal-
mente, um dos atacantes ingleses
se posiciona próximo à baliza e
bem à frente do goleiro. Sua mis-
sáo é atrapalhar a visão do golei-
ro, para que este não tenha noção
de como a bola sairá do cobrador,
e também impedir que o goleiro
saia para cortar a cobrança. Ou-
tra vantagem desse posiciona:
mento é que o jogador poderá
cavar um pênalti, no caso de o
goleiro se irritar com o fato de
estar sendo impedido de sair do
gol.

O mais comum é que Trevor
Francis ou Peter Brooking ali se
coloquem O jogador com essa
missão visa, basicamente, a facili-
tar a movimentação dos compa-
nheiros, despertando sobre si a

atenção da defesa, já que jamais
receberá o córner para completar
direto para o gol. Em geral, ele
recebe a bola do cobrador e a
devolve ao mesmo. Com isso, a
defesa, saindo em sua marcação e
acompanhando-o, pode deixar
desguarnecida a outra extremida-
de da área, por onde entrará um
jogador previamente determina-
do para receber o passe e chutar a
gol.

Antes de executada a cobran-
ça, o jogador encarregado de rece-
ber o passe para chutar a gol faz
um sinal para o cobrador, alertan-
do-o ser ele o encarregado de ten-
tar o gol. Entáo, a partir daí, toda
a movimentação dos demais joga-
dores tem um só objetivo: confún-
dir e distrair a atenção da defesa,
para que aquele jogador previa-
mente determinado entre na área
e receba o passe.

r
A falta na intermediária

Nas cobranças de falta próxima à área,
os ingleses costumam formar uma segunda
barreira, entre o seu batedor e a barreira
adversária. A barreira dos ingleses é falsa e
só serve para encobrir a visão dos adversá-
rios que aguardam a cobrança. Na hora que
o atacante vai cobrar, a barreira falsa se
abre, os jogadores correm para posições de-
terminadas e o cobrador chuta a gol, com
missão facilitada muitas vezes pela movi-
mentação da verdadeira barreira, que abre
espaço.

Pode ocorrer também que, em vez de
chutar a gol, o cobrador opte por uma troca
de passes antes do arremate final. Nesse
caso, ele faz um sinal e a sua barreira se
abre, com cada jogador correndo para uma
determinada posição. A bola é passada a um
deles, que toca de primeira a outro que entra
para o último chute. Essa jogada pode exigir
a participar de até oito jogadores, a fim de,
com muita movimentação, tumultuar o sis-
tema defensivo do adversário. Ao contrário,

eles já sabem que lugar ocupar nessa movi-
mentação e quem se encarregará do último
chute.

Outra variação da cobrança de faltas
utiliza três ou quatro jogadores invadindo a
área, para dar a idéia de que um deles irá
receber o passe. No entanto, a bola é tocada
para um que está por perto — cerca de três
metros — e este rapidamente inverte a joga-
da para o lado oposto onde estará um joga-
dor para concluir a gol.

Flamengo já pensa até em

trazer de volta do México

Muito cuidado seu antigo ponta Reinaldo
com o juiz

O espião da CBF em Lon-
dres^não tem limitado suas ob-
sen/ações aos aspectos táticos
e técnicos da Seleção Inglesa.
Suas atenções estiveram vol-
tadas também para as arbitra-
gens e ele alerta os brasileiros
que 'qualquer jogador, depen-
dendo da gravidade de sua fal-
ta, pode ser expulso de campo
mesmo sem ter levado o cartão
amarelo, que foi abolido do
futebol inglês.

O cartão amarelo foi banido
dos campos ingleses em bene-
ficlo de uma maior disciplina
dentro do campo. Isto porqueos jogadores, sabendo que não
seriam expulsos na primeirafalta, entravam de forma vio-
lenta e só depois de levarem o
amarelo é que voltavam a jo-
gar com lealdade para não se-
rem'expulsos.

Hoje, o jogador quê comete'
uma indiciplina, se nâo for ex-.
pulso, é advertido pelo juiz —
sem levar o cartão amarelo — e
vai para a súmula. Em segui-
o*, será julgado pela falta quecometeu. Se fizer outra falta, é
expulso definitivamente, co-
mo também se fizer uma falta
desclassificar!te logo no inicio.

O wplào vai alertar o co-
mando da CBF, porque o joga-dor brasileiro está sempre es-
peraindo que o primeiro cartão
seja:o amarelo — e não o ver-
melho. Das obsrvaçóes do
olheiro consta uma relação
completa dos árbitros ingleses- inclusive alguns que certa-
mente apitarão na Copa do
Mundo da Espanha — e a ma-
neira como age cada um: se
chama a atenção com rigor, se
deixa o jogo correr, se aceita
ou não reclamações.

Sjerginho pode
ser negociado
São Paulo — Operado terça-

feira das hemorróidas, Sergi-
nho; deixou o sanatório São
Lucas ontem à tarde e está
repousando em sua residência.
O médico 3osé*Cárlo§ Rfcchi,
do São Paulo, informou que o
jogador está com boa recupe-
raçáb e dentro de aproximada-
mente 15 dias deverá retomar
aos treinamentos.

O'Internacional, de Porto
Alegre, e o Corintians estão
interessados em Serginho,
mas. até agora não procuraram
oficialmente o Sáo Paulo para
fazer suas ofertas. Antes das
semifinais da Taça de Ouro
coníentou-se no Morumbi que
o Inter estaria disposto a pa-
gar Cr$ 90 milhões pelo passe
do jogador, mas a diretoria do
Sáo Paulo não chegou a rece-
ber uma proposta oficial da-
que(e clube.

Ojincidente de domingo pas-
sado durante a partida Grè-
mio! e Sáo Paulo, quando Ser-
ginho agrediu Leão num lance
sem bola e foi expulso de cam-
po, poderá influir agora na sal-
da dele do São Paulo.«P

Numa tentativa quase desesperada de solucionar
o problema da ponta direita, os dirigentes do Flamen-
go pensam agora na contratação de Reinaldo, joga-
dor que já pertenceu ao clube e foi vendido ao
Monterrey do México, no tempo em que todos pensa-
vam que Tita seria a solução para a posição.

Reinaldo está bem financeiramente no clube me-
xicano, mas através de conhecidos já manifestou o
desejo de voltar ao Brasil por estranhar o futebol
disputado naquele pais, com muita virilidade, e no
qual já foi expulso mais de quatro vezes.
TENTATIVA

Como o pai do presidente
Antônio Augusto Dunshee de
Abranches, o advogado Carlos
Alberto Dunshee de Abran-
ches, irá ao México na semana
que vem participar de uma
reunião de uma comissão de
direitos humanos, aproveitará
a viagem para sondar os diri-
gentes mexicanos sobre a pos-
sibilidade da volta de Reinai-
do ao Flamengo.

O problema do clube na po-
siçáo é grave, e, mesmo tendo
praticamente acertado a con-
tratação do ponta-direita Chi-
quinho, do Olaria, é necessária
a presença de outro jogador
para a posição, já que o Fia-
mengo terá uma temporada
difícil este ano, disputando o
campeonato regional e a Taça
Libertadores da América.

O OUTRO REINALDO
A situação na Oávea está

confusa, com os dirigentes in-
declsos. Na quarta-feira, o pre-
sidente Antônio Augusto Dun-
shee de Abranches anunciava
que outro Reinaldo, o que veio
para o clube e tem seu passe
em litigio entre o Náutico e o

Santos, seria devolvido ao
Náutico, já que os dois clubes
não haviam chegado a um
acordo, entregando o proble-
ma na Justiça Comum

Ontem, esta decisão foi mo-
dificada e agora os dirigentes
vão lutar pela permanência do
jogador no clube. Eduardo Mo-
ta viaja amanhã para Recife,
onde vài tentar encontrar uma
solução com os dirigentes do
Náutico para conseguir a libe-
ração do jogador, numa com-
posição que atenda também
aos interesses do Santos.

O próprio Reinaldo já mani-
testou seu interesse em perma-
necer no Flamengo, ameaçan-
do Inclusive abandonar o fute-
boi, se náo conseguir sua libe-
ração para o clube carioca:

— Já me sinto ambientado e
não tenho o menor desejo de
voltar. O Santos quase me
mandou embora e o Náutico
obteve um bom preço por meu
empréstimo. Assim, não vejo
motivos para.voltar. Em últi-
mo caso, abandono o futebol e
vou dedicar-me a meu cami-
nháo de carga, como motoris-
ta, já que consigo um bom
dinheiro com ele.

Time viaja sem levar

Adílio e Rondinelli

Vasco vence

Rio Branco

de 2 a 0
Vitória — Com gols de SUvi-

nho, aos 20m, e Marquinho, de
pênalti, aos 30m, ambos no pri-melro tempo, ò Vasco derrotou
ontem o Rio Branco, em amis-
toso disputado á noite, no Es-
tádio Engenheiro Araripe, que
proporcionou uma renda de
Cr$ 1 milhão 100 mil.

A vitória foi obtida com rela-
tiva facilidade e marcou nmn
novidade no Vasco: Silvinho
jogando no comando do ata-
que, em lugar de César, na
Seleção Brasileira, atuou bem,
deslocando-se constantemen-
te.

Os Umes jogaram «Mim-
Vasco — Mazaropi, Rosemiro,
Orlando, Leo e Brasinha; Ser-
ginho, Marquinho e Guina; Ca-
tinhá, 811 vinho e Adriano (TI-cão). Rio Branco — Daniel,
Humberto, Daniel Alves, Ca-
çapava e Alipio; Delnha, Vi-
cente e Marinho; Carlinhos,
Zezinho Bugue e Jonas.

Bangu já
tem novo

treinador
Os dirigentes do Bangu, de-

pois de muito sigilo, anuncia-
ram ontem a contratação de
novo técnico para o Campeo-
nato Estadual: João Francis-
co, totalmente desconhecido
no Rio de Janeiro e apenas
com algum prestigio no inte-
rior de São Paulo, onde foi
treinador da Inter de Limeira.

A contratação de João Fran-
cisco surpreendeu o presiden-te Antenor Corrêa Filho, quehoje Irá a Moça Bonita conhe-
cer o novo técnico, de quem só
sabe ter feito bom trabalho na
Inter, classificando-a em quar-to lugar no Campeonato Pau-
lista de 80.

Paulinho 
pode

trocar Botafogo

pelo 
Palmeiras

Procurado por um represen-
tante do Palmeiras, que dese-
Java saber se tinha interesse
em receber uma proposta para
dirigir este clube, o técnico
Paulinho de Almeida respon-
deu que, como profissional,
aceitaria discutir o assunto e,
se a oferta fosse compensado-
ra, náo teria dúvida em aceitá-
la.

Paulinho está em Teresópo-
lis com o Botafogo e hoje viaja
para Juiz de Fora, onde o time
joga «manha um amistoso
com o Tupi. Possivelmente no
domingo, quando regressa ao
Rio, receberá a visita do repre-
sentante do Palmeiras, com as
bases da proposta para sua
transferência.

DESCONHECE
A PROPOSTA

Paulinho de Almeida confir-
mou ontem á noite ter sido
sondado por um dirigente do
Palmeiras sobre a possibilida-
de da sua ida para Sáo Paulo,
mas ainda náo recebeu qual-
quer proposta concreta:

— Conversamos, sem falar
em ciftas. Ele queria saber se
me interessava por uma trans-
ferência para São Paulo e eu,
lógico, respondi que sim. Disse
que era profissional e traba-
lharia onde melhor me pa-
gassem.

Paulinho explicou que, co-
mo precisava viajar para Tere-
só polis, onde ficaria uma se-
mana, solicitou ao emissário
que voltasse no fim de semana
com uma proposta concreta e
ele concordou.

— Estou bem no Botafogo —
admitiu o técnico. Mas sou
profissional e vivo disso. As-
sim, se a proposta do Palmei-
ras for irrecusável, como deu a
entender o dirigente, comuni-
carei o teto aos diretores do
Botafogo. Caso eles náo quel-
ram Igualá-la, náo tenho dúvi-
da de que irei para o Pai-
meiras.

A delegação do Botafogo
deixa esta manhã o Hotel Ca-
xangã, seguindo de ônibus pa-
ra Juiz de Fora, onde enfrenta
o Tupi, ás I5h30m de amanhã,
no Estádio Sales de Oliveira. O
jogo é em comemoração à cias-
sificação do Tupi para dispu-
tar a primeira divisão do Cam-
peonato Mineiro.

A cçta do Botafogo é de Cr$
700 mil e náo 800 mil como o
diretor Pites anunciou. Para
tanto, o Botafogo se obriga a
escalar Rocha, Perivaldo,
Mendonça e Ziza.

No Tupi deve estrear o ata-
cante Hamilton, cedido pelo
próprio Botafogo. Na última
partida entre os dois clubes, o
Botafogo venceu por 1 a 0, gol
de OIL
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Sem se deixar envolver
pelos problemas de contra-
Aações, o técnico»Dine Sani
dirigiu um treino tático à
tarde, confirmando que os
jogadores que estiverem
sem contrato — Adilio e
Rondinelli — náo viajarão
amanhã com a delegação
para Governador Vaiada-
res, onde o clube realizará
três amistosos antes de
sua estréia na Taça Oua-
nabara.

Para evitar maiores pro-
blemas, Dino Sani quer ar-
mar o time com os jogado-
res que pode contar, sem
depender das negociações
para a renovação de con-
tratos. Para o lugar de
Rondinelli, o técnico conta
com Mozer, e para o de
Adílio, com Carpeggiani
ou Júlio César (Júnior). A
equipe mais provável é

Raul, Nei Dias (Leandro),
Mozer, Marinho e Carlos
Alberto; Carpeggiani"(Jú-
lio César), Andrade e Tita;
Chiquinho (Reinaldo), Nu-
nes e B aro ninho.

O Flamengo enviou on-
tem um oficio à CBF, soli-
citando a colaboração da
entidade para a renovação
do contrato de Zico. Neste
oficio, são explicadas as di-
flçuldades para a renova-
ção do contrato do jogador
e que agradaria ao clube a
disputa de um amistoso
com a Seleção Brasileira
como forma de solucionar
o problema. Os dirigentes
esperavam uma resposta
hoje, pois caso contrário
tentariam outras soluções.

Ontem mesmo, porém,
os dirigentes da CBF con-
sideraram a solução in-
viável. 1

Campo Neutro

A Seleção Brasileira acaba de ser
/I de novo convocada e, embora até

r~\ agora nenhum olheiro do PDS,
PMDB, PP, PTB ou mesmo do

PDT tenha tido a idéia de estender a
mão ao treinador Telè Santana, parece
nítida a satisfação geral.

Ainda assim, o périplo em terras da
Europa é capaz de mostrar ao treinador
oficial que ele ainda convive em seu time
com alguns bolsões sinceros porém de
competência duvidosa.
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gol, por exemplo, e fúndamen-
talmente, o expediente extraor-
dinãrio nos campos experimen-
tais da Europa deverá propiciar

importantes subsídios à definição do Sr
Telè Santana quanto ao retrato falado
ideal do goleiro que pretende despachar

Sara 
a Espanha. Nas três partidas, o

itebol europeu há de produzir um sem-
número de cruzamentos sobre os um-
brais da pequena área, como é da sua
escola e do seu estilo. Será, pois, um
valioso teste para os Srs Valdir Perez e
Paulo Sérgio.

A Valdir Perez caberá a espinhosa
missão de colocar um fita de toque má-
gico na ponta da tecla que vem marte-
lando na consciência do torcedor a ima-
gem da sua famigerada inapetência no
jogo aéreo.

A Paulo Sérgio fica reservada a tare-
fa de, convocação produto da voz do
povo, demonstrar ao paladar geral que
mereceu o visto de saída no passaporte.E isso o simpático goleiro dó Botafogo
pode conseguir de duas maneiras. Em
primeiro lugar, mostrando que agilida-
de, impulsâo, explosão muscular e tem-
po de bola, se conjugados eficientemen-
te, podem perfeitamente substituir a
altura. Em segundo, pela segurança que
exibir, com o que estará iniciando o
processo de desmonte da crença de que
todo goleiro espetacular é, necessaria-
mente, um devolvedor de bolas.

¦ ¦ ¦

S"\ segundo bolsão localiza-se na
Ê È lateral direita, onde a sincerida-
1/ de do futebol de Edevaldo náo

chega a bastar. Mas o problema
não constitui motivo de maior preocu-
pação. Em último caso, a memória das
finais do Nacional garante que bastam
uma bênção do Olimpo a Perivaldo e
uma logopedia em Marinho para que,
juntamente com Júnior, o Brasil reaveja
a tradicional nobreza de suas laterais.

Na zaga interior direita, o ex-futebol
de Oscar adquiriu um caráter messiâni-
co que começa a levar à impaciência os
que viram mas já não crêem. Pode de-
sembarcar na volta da Europa na pleni-
tude com que se exibiu na Argentina.
Caso contrário, o treinador terá que dar
hora e vez a Juninho e Edinho, Luiz
Pereira torcendo por fora.

As atuações de Isidoro nas finais do
Nacional, cujo brilho náo surpreendeu a
quem está acostumado a vê-lo trabalhar
no triângulo central, terão autorizado o
Sr Telê Santana a com ele insistir na
ponta direita. Disciplinado taticamente,
drible rápido e boa velocidade, Isidoro
pode desábrochar na verde grama de
Wembley. Sua índole decidirá. Caso
contrário, a posição devolve o treinador
ao purgatório.

CHEGA-SE, 

finalmente, ao centro
do ataque, onde a expectativa se
concentra, a rigor, na eventuali-
dade de um sono maldormido

por Reinaldo.
Reinaldo está proibido de adoecer.

Caso isso ocorra, e em não se deslocando
Sócrates para a função, o comando da
Seleção carecerá de luz. Serginho, do
ponto-de-vista técnico, já conduzia suas
atuações pelo caminho da treva. Depois
do atentado perpetrado contra a vida do
goleiro Leão, em pleno Morumbi, então,
descobre-se que, ao invés de andar a
escoicear seres humanos com a camisa
da Seleção, ficaria melhor pateando o
acelerador de um puma preto qualquer.

O técnico Telè Santana, ao exorci-
zar a Seleção da sanha de Serginho,
forjou uma boa oportunidade para enfei-
tar a galeria da CBF com nomes ilustres,
como Careca e Cláudio Adão, chuteiras
sabidamente tementes à inteligência.
Preferiu, contudo, o ainda pouco crível
César.

Exerceu o direito, lídimo e intransfe-
rível, de escolha.

A nação, no entanto, reservou-se o
convívio com a dúvida.

Pode ser que este César vascaíno
volte da Europa repetindo a glória do
Rubicão. Até que isso ocorra, porém, um
retrospecto dos Césares que imperaram
no futebol brasileiro deixa a impressão
de que o ungido de Telè está menos para
Caio Júlio e mais para Calígula.

DE PRIMEIRA: O jornalista Jorge
Roberto procura há 48 horas nomes de
torcedores do América para uma repor-
tagem de peso. De tanto contá-los, já
gastou quase todos os dedos da mão.

WiUiam Prado
Redatof-Subsl ituto

A volta de Reinaldo é considerada a solução para a ponta
J
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A torcida provou confiar na Seleção e foi em gra,

Torcida 
prestigia 

embarque da Seleção

Mm Ari Goma*

João Saldanha

Os piores
estádios do mundo

SEM, 

eu tinha prometido abordar
a questão da falta de segurança
em nossos estádios. Um minuto
de silêncio aqui e outro acolá

não devem nos satisfazer ou sentir qui-
tação por acontecimentos fatídicos. Um
menino sai de casa para ver seu time
jogar e não volta porque foi esmagado
num estádio de futebol. Nem creio neces-
sário abordar a insensatez dos que pu-
seram no campinho do Botafogo 19 mil
pessoas onde apenas umas 10 mü têm
acomodações. Creio que esta palavra
está necessitando de meia-sola. Acomo-
dação significa colocar comodamente
uma pessoa em determinado lugar.

A insegurança dos estádios brasüei-
ros parte em primeiro lugar de um ufa-
nismo idiota que atinge às raias do
cretinismo xenófobo. Lembro da inaugu-
ração do estádio de Alagoas. "Cem mü
pessoas", berravam as manchetes do
noticiário, num estádio que é bom, que
está bem ã altura do futebol local e da
população da cidade, mas que não tem
capacidade para mais de 30 mü lugares.
Assim mesmo explodindo. O ideal são 25
mü pessoas entre pagantes e não pa-
gantes. Uma vez, em Belo Horizonte,
alguns rapazes cismaram de transfor-
mar a Capital mineira em capital mun-
dial do futebol. Berravam isto a céus e
terra. A inflação criou condições e, com
os preços alterados, tentaram bater to-
dos os recordes de renda do Brasü.
Naquele tempo pela casa dos Cr$ 500
mü. Era de ver. Uma maravilha de irres-
ponsabüidade até do próprio governa-
dor que fazia apelos para que fossem ao"campo" mostrar a cariocas, paulistas,
gaúchos, ingleses, russos, americanos e
outros, que o Mineirão era a maior ca-
pacidade de arrecadação — do mundo!
Eta ferro! Fizeram apelos de todo o
jeito, e até a imprensa que não paga,
pagou. Excluindo a polícia, que não
paga nunca, os outros pagaram, inclusi-
ve juiz e bandeiras. Se foi ou não batido
o tal recorde, nem sei.

Existem pelo menos uns 10 está-
dios mundo afora com capacidade
maior do que o de Minas Gerais. Até
120 ou 130 mü já puseram, lá dentro,
empilhados e pisoteando uns aos ou-
tros. Um pequeno estopim e uma ca-
tástrofe. Na Bahia, inauguraram a
obra que não tinha terminado. Um
carrinho de mão soltou-se e o barulho
fez com que uma torrente de gente
pulasse lá de cima tentando salvar a
vida. O estádio estava caindo! Não,
apenas fora imprudentemente inau-
gurado. Dezenas de mortos contados
por nós. No dia seguinte, o boletim
oficial dava oito mortos, um ferido
grave e vários levemente. Paciência,
tanto faz o número oficial. Os que
foram para o cemitério não tinham
mais remédio. Gente simples que àpe-
nas fora ver um jogo de futebol. O
campo do River Plate, depois da ca-
tástrofe diminuiu sua capacidade. O
Boca Juniors teve proibida sua inten-
ção de fazer um estádio para 200 mü.
Para quê? Permitiram apenas 100 mil.
E por toda a parte tiraram 30% da
capacidade dos estádios para prever
os estouros imprevisíveis. Um gol es-
petacular e de última hora, uma briga
ou qualquer outra causa de pânico.

O engenheiro Emüio Ibrahim, hoje
Secretário de Governo, em sua gestão
ã frente do Maracanã, lutou em vão
para diminuir a venda de arquibanca-
das e gerais. Sua idéia era de 90 mil
arquibancadas e de umas 15 mü ge-
rais. Pois vendem 130,150 ou quanto
os irresponsáveis exigem. E não apa-
receu um porta-voz culpando um gol
de última hora como causa da morte
do torcedor imprensado e pisoteado?
Segundo este homem, deveríamos ter
uma lei proibindo gols nos últimos
minutos. Assim não teríamos mais de-
sastres. Deveria estar no Febeapá do
Sérgio Porto. E o ufanismo por toda a
parte, o mesmo que aumenta a popu-
lação das cidades. Somando a popu-
lação das cidades brasileiras, pelas
informações de seus habitantes, teria-
mos no Brasü mais de 300 mühões.
Pois que se divirtam com este provin-
cianismo barato, mas que tomem cui-
dado com a vida dos outros. Todos os
estádios do Brasil, sem exceção, de-
vem diminuir sua capacidade de pú-
blico de uns 30%. Assim, em toda a
parte onde reina bom senso, foi feito.
Ah, ia esquecendo, aparece um legis-
lador que quer resolver o problema
fazendo seguro do torcedor. Seguro de
vida, diz ele. Seguro de morte, isto sim,
pois o cara morre e quem recebe são os
outros, os vivos. As medidas de segu-
rança necessárias são a nível de Go-
verno, protegendo a vida de seus con-
cidadãos. Sem dúvida, temos os maio-
res e piores estádios do mundo.

número ao aeroporto, onde Reinaldo foi uma atração

Telê manteve-se simpático maior parte do tempo, só se mostrando irritado quando lhe pediam escalação

Botafogo perde 
Copa terá

J O JL ingressos

na CBF recurso

contra S. Paulo
O Tribunal Especial da

CBF negou ontem por una-
nimidade — 5 a 0 — o pedido
do Botafogo, que pleiteava
os pontos de seu jogo contra
o São Paulo, no Morumbi,
pelas semifinais da Taça de
Ouro, e ainda a interdição
do Estádio do Morumbi.

O relator do processo, Cé-
sar Augusto Palhares, jul-
gou Improcedente o pedido
do Botafogo — não tinha
amparo legal — e pediu a
abertura de Inquérito para
apurar os incidentes relata-
dos na súmula do juiz do
jogo, Bráulio Zanoto.

COM O RELATOR

Os outros juizes do Tribu-
nal, César do Prado, Alcides
Nunes da Costa Filho e Ro-
berto Bustamantes, e o pre-
sidente Carlos Henrique Sa-
raiva acompanharam o voto
do relator. O advogado do
Botafogo, Antônio Qulntela,
vai recorrer ao Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva.

O Botafogo apresentou
três testemunhas da agres-

são ao árbitro Bráulio Zano-
to, no Morumbi, os radialis-
tas Loureiro Neto, lata An-
derson e Valdir Luís, e ainda
fez exibir o vídeo-teipe do
jogo em questão, mostrando
as irregularidades que acon-
teceram no gramado.

Apesar de tudo isso e do
argumento do advogado
Quintela, que sustentou es-
tar a súmula do juiz Bráulio
Zanoto cheia de erros — Za-
noto registra entre outras
coisas que o primeiro gol foi
Mendonça, número 8, quan-
do quem o marcou foi Jér-
son, número 11 — o Tribunal
se mostrou insensível.

A opinião dos juizes era a
de que o Botafogo estava
moralmente coberto de ra-
zão, mas não tinha qualquer
sustentação legal para piei-
tear os pontos do jogo. Idên-
tico ponto-de-vista tinha o
advogado do Sáo Paulo, Va-
led Perry, enquanto o do
Orèmio, Luís Carlos Silveira
Martins, estava atento ape-
nas para que seu clube não
fosse prejudicado depois de
ganhar o título no campo.

RESULTADO DO SORTEIO

SUPER PLANO CBF

Veja aqui os números do último sorteio do Super Plano
CBF. Cuda um desses números foi contemplado com wn

(l) prêmio de cada uma das séries. A, B, C, De E,
totalizando 25 VW Gol, 25 motos Honda, 35 tevês

a cores SJiarp e 35 bicicletas Caloi.

64194
64195
64196
64197
64198

39765
39766
39767
39768
39769
39770
39771

5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862

Pague o ticket n." 5 e concorra aos sorteios de maio.
Próximo sorteio: 13/05/81

Prêmios deste sorteio: 15 * W Gol, 05 motos Honda,
15 tevês Sharp e /5 bicicletas Caloi.

ingressos

mais baratos
Madri — O Comitê Exe-

cutivo da FIFA aprovou
ontem uma proposta dos
espanhóis para tornar
mais baratos os ingressos
dos jogos da Copa do Mun-
do de 82. Em outra deci-
são, deu um ultimato às
autoridades esportivas
norte-americanas permi-
tindo que elas só mante-
nham as alterações nas re-
gras do futebol até o fim da
atual temporada, em se-
tembro.

Os ingressos da Copa do
Mundo da Espanha, em 82,
ao que tudo indica, serão
mais baratos que os da Co-
pa da Argentina, disputa-
da quatro anos antes.
Além disso, torcedores até
15 anos só pagarão a meta-
de. Outra modificação em
relação ao torneio é que o
sorteio do3 grupos que par-
ticiparão da fase decisiva
será realizado no dia 16 de
janeiro — e não mais no
dia 6, como estava marca-
do anteriormente.

Quanta às modificações
introduzidas pelos' ameri-
canos nas regras do fute-
boi — uma outra linha que
determina a área de impe-
dimento e partidas que
terminam empatadas sen-
do decididas por um con-
fronto entre atacante e go-
leiro com a bola em movi-
mento e não em pênalti —
só podem durar até se tem-
bro. A partir dai a Liga
Norte-Americana terá que
mandar um comunicado à
FIFA dizendo que aceita
todas as regras estabeleci-
das pela International
Board.

O Comitê Executivo da
FIFA decidiu também dar
por definitivo o resultado
de 2 a 0 para a Polônia no
jogo com Malta, pelo Gru-
po Sete das eliminatórias,
que foi suspenso por causa
da invasão de torcedores
de Malta. Com este resul-
tado — e com a vitória de 1
a 0 sobre a Alemanha
Oriental — a Polônia fica
na liderança do grupo e
precisa apenas do empate
na partida de volta com a
Alemanha para se classifi-
car à Copa do Mundo.

Temor de Medrado é o

excesso de otimismo
O que parece ser um temor comum a toda a

diretoria da CBF foi revelado pelo diretor de futebol.
Medrado Dias — o excesso de otimismo. A teoria é a
de sempre: quando a Seleção deixa o Brasil desacre-
ditada, tudo corre muito bem; quando ela viaja como
favorita, o problema está criado.

Não vejo excesso de otimismo no grupo. Tenho
medo disto. Confesso ser a única coisa que me preo-
cupa nesta excursão. O clima de "já ganhou" é
terrível. Estamos entrando numa fase Importante do
nosso trabalho rumo ao Mundial e uma euforia envol-
vendo todos os jogadores seria extremamente peri-
gosa.

Para Medrado Dias e para os demais dirigentes
da CBF, os resultados sáo importantes mus não a
ponto de colocar em risco o trabalho de Telê Santana
ou da Comissão Técnica. Ganhar é importante, mas o
ideal é observar o que há de certo ou errado no
preparo da equipe:

A excursão é o prosseguimento do trabalho do
Mundialito e das eliminatórias, fases importantes.
Agora, partimos para uma reavaliação mais correta,
diante de adversários de expressão, que podem ser
realmente termômetros para medir o nosso poderio.Medrado Dias e o presidente da CBF, Giulite
Coutinho, garantem que a posição de Telê está conso-
lidada e um fracasso — em que ninguém chega a
acreditar — não seria o determinante de qualquermudança radical.

Treino pela manhã

acaba com mistérios
No último dia de treinamento da Seleção Brasi-

leira no Rio, ontem pela manhã, já havia qualquer
dúvida em relação à escalação do time para o jogo de
estréia na excursáo que a equipe fará pela Europa: o
técnico Telê Santana mantém os jogadores que vi-
nham iniciando os coletivos escalando Reinaldo no
comando do ataque, no lugar de César.

Telê Santana afirmou que não havia qualquermistério em relação à escalação, embora preferisseobservar primeiro os jogadores nos coletivos para quetivesse uma idéia de sua forma. O time para o jogo em
Wembley, contra a Inglaterra, está escalado: Valdir
Peres, Edevaldo, Oscar, Luisinho e Júnior; Cerezo,
Sócrates e Zico; Paulo Isidoro, Reinaldo e Éder.

Reinaldo firme
No treinamento físico de ontem, muito leve, Rei-

naldo treinou normalmente ratificando sua condição
de titular. O atacante participou dos exercícios fisi-
cos e das corridas dirigidas por Gilberto Tim e não há
qualquer dúvida quanto à sua escalação.

Já estou bem melhor, evidentemente ainda
sem condições físicas ideais, mas sem sentir os pro-blemas do intestino. Com mais treinos, entrarei em
forma física mais ou menos perto daquela que podeser considerada ideal.

A única novidade mais alarmante no treino de
ontem, realizado no Estádio de Atletismo Célio de
Barras, no complexo esportivo do Maracanã, foi a
picada de marimbondo que o goleiro Paulo Sérgio
levou no braço direito. Ele, no treino rigoroso a que os
goleiros se submeteram, caiu em cima do inseto, queimediatamente o picou. O local ficou inchado, mas
com a massagem de álcool feita por Nocaute Jack
logo a inflação cedeu.

Como há algum tempo
não se via, a Seleção Brasi-
leira embarcou ontem à
noite para a Europa tendo
em sua despedida um
grande número de torpedo-
res. Saguão do Aeroporto
Internacional cheio, quase
intransitável, muita gente
à cata de autógrafos, era a
prova definitiva que todos
da CBF esperavam: o pres-
tígio do fútebol brasileiro
está recuperado.

O embarque, num clima
tranqüilo, foi muito dife-
rente da última vez em que
a Seleção deixou o Brasil
rumo ao exterior, mais pre-
cisamente para a Mundia-
li to, ainda em 1980. Quase
ninguém, pouca publicida-
de e os jogadores transita-
vam normalmente pare-
cendo procurar alguém pa-
ra dar autógrafos. Ontem
no entanto, o embarque foi
diferente e chegou a ex-
trair de Telè Santana um
comentário bem humo-
rado:

O prestígio do futebol
brasileiro está recuperado.
Nós o recuperamos no
Mundialito e nas elimina-
tórias. Agora, na Europa,
vamos tentar manter no
torcedor essa confiança,
esse otimismo.

MÚSICAS E LÁGRIMAS

Telê Santana, no entan-
to, apesar de todo seu ar
otimista, no fim da sessão
de autógrafos já estava
cansado. Foi um dos mais
procurados, os torcedores
o envolveram numa rodi-
nha sólida mas bem com-
portada e o treinador pare-
ce se ambientar com a fa-
ma que ganhou rapida-
mente e antes chegava a
irritá-lo e preocupá-lo. Sor-
ridente, Telè dava autó-
grafos e respondia pergun-
tas das mais óbvias, em
atitude que no passado
bem recente jamais faria.

A Seleção embarcou le-
vando 750 quilos de baga-
gem, 150 kilos além do per-
mitido por lei em caso de
delegações esportivas.
Apenas de calções, entre
treinamentos e de jogos, a
delegação levou 300, mais
25 bolas, 18 jogos de cami-
sas de mangas curtas e
compridas de várias cores.
Quarenta pares de chutei-
ras e 60 de tênis. Como
brindes, revistas da CBF
em números mais recen-
tes, além de chaveiros e
emblemas da entidade.

Os instrumentos musi-
cais foram em menor nú-
mero, já que a viagem é
mais curta. Edevaldo e Jú-
nior, além de Zico, carrega-
ram em sua bagagem de
mão um atabaque, pandei-
ro e tamborim Júnior, o
líder da batucada, la-
mentou:

Perdemos um dos nos-
sos ritmistas, o Serginho,
mas vamos tentar fazer
com que o ritmo náo caia,
ou melhor, que a Seleção
não perca o ritmo. Sem
samba, a Seleção náo an-
da. De qualquer modo, o
Couro Come, nome do nos-
so grupo, vai continuar
animando as viagens.

Mas quem precisava de
animação era o grupo de
familiares dos jogadores.
Até que a família de Rei-
naldo, onde seu irmão nun-
ca perde um embarque no
Rio, já está ambientada
com suas viagens, mas a
de Paulo Sérgio, por exem-
pio, não está. O goleiro,
como todo novato em Sele-
ção, teve em sua despedi-
da até sua vó e depois de
todos já estarem dentro da
sala de embarque, Paulo
Sérgio teve que voltar para
se despedir da família.

Telê teima em
não dar o time
Um dos raros momentos em

que Telè Santana deixou de
sorrir no embarque foi quandoalgumém lhe perguntou sobre
a escalação do time. O bom
humor que o treinador manti-
nha sempre acabava exata-
mente na pergunta que parecetemer em toda a entrevista:
como definiria os jogadores
para a estréia em Londres. A
resposta vinha imediata-
mente:

86 em Londres. 36 em
Londres e ainda assim na vés-
pera do jogo. Por que vou esca-
lar hoje se ainda falta tanto
tempo? Posso pensar com cal-
ma e estudar quem vou esca-
lar. Por que agora? Só em Lor»-
dres.

Apesar de tudo, o treinador
da Seleção não ficava aborre-
cido quando lhe faziam outras
perguntas. Ele admitiu a pos-sibilidade de lançar os novatos
como Paulo Sérgio e Vitor, ca-
so suija uma boa oportunida-
de, e voltou a defender a teoria
de que na Seleção Brasileira
ninguém tem seu lugar garan-tido.

Nào há titular na Seleção.
Digo sempre que todos os jo-
gadores tèm de brigar por seu
lugar, tèm de mostrar em cam-
po que estão em condições de
continuar jogando. Posso citar
como exemplo o caso de Zé
Sérgio, que era o titular da
ponta esquerda, vinha jogan-do bem, mas o Éder entrou nas
eliminatórias, jogou muito
bem e acabou ganhando a po-siçâo com todos os méritos.

Sobre Paulo Sérgio e Vítor,
Telè afirmou:

O objetivo da excursáo é
dar experiência a alguns joga-dores que nunca atuaram na
Europa.
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CARTA AO HOMEM DA BOMBA

¦¦¦ EMÍVEL Senhor:
— Um escritor francês, avia-

¦ dor solitário sobre os Andes, es-
| crevia cartas a uma amiga inven-

tada. Este outro'escritor, brasileiro, que
lhe dirige esta, não o faz por divertimen-
to, e escreve a um Desconhecido. — Al-
guém que, de qualquer modo, existe.
Você é, de fato, o Desconhecido, o Escon-
dido, aquele que vem mandando ao povo
e às autoridades uma seqüência de men-
sagens contidas e reveladas em bombas
que explodem. Até o momento, em 31'
bombas menos sete, reconhecemos a sua
caligrafia, ou julgamos reconhecê-la. As
sete de cuja autoria duvidamos explodi-
ram em locais e visavam objetivos que
aparentemente não têm nada a ver com o
teor do seu discurso bombástico (o troca-
dilho é intencional; desejo que você sor-
ria). Mas as 24 mensagens explosivas, que
sobram neste levantamento cronológico,
sem dúvida, nos foram enviadas por você.

Quem é você? Desculpe-me, mas sou
forçado a inventá-lo tal qual se não exis-
tisse.

Você é, sem dúvida, um homem. É
também uma idéia, um plano. Essa idéia,
que gera esse plano, vem sendo executa-
da por seus estafetas, mas por trás de
estafetas, plano e idéia, está você. A
partir daqui, não mais "um desconheci-
do", e sim "o chefe desconhecido de um
movimento político subterrâneo dispara-
do por uma idéia não revelada".

A sua idéia não são as suas idéias.
Você aguarda que uma única idéia, repe-
tida aqui e ali, produza as condições
favoráveis ao advento de um ideário poli-
tico que mova a nação no sentido por
você planejado. Seu ideário faz parte de
uma estratégia de médio ou longo prazo;
a idéia única é o instrumento tático por
meio do qual você nos forçará a aceitar
aquele ideário, cujo conteúdo desconhe-'
cemos, o que nos deixa deveras preocu-
pados. Porque, se você não nos diz desde
já o que pretende, só pode ser porque o
seu projeto a nosso respeito não bate com
as nossas aspirações. Você vem aí com
uma imposição, um fato consumado. De-
pois que a tática tiver criado as condi-
ções favoráveis ao desencadeamento da

José Carlos Oliveira

A A- V Vv . j. v .

estratégia, você fará de nós seus escra-
vos, ou nos esmagará sem piedade.

Mas não é meu propósito, nem isto
seria possível, discutir uma ideologia, a
sua, cuja estrutura desconheço. Volte-
mos à tática — à idéia — à bomba.

Para nos tornar escravos do seu ideá-
rio, numa etapa posterior do seu projeto
secreto, você começa decidindo o gênero
de leitura que melhor nos convém. Você
seria entào um adulto autoritário — e
este deve ser o traço principal do seu
caráter — lidando como essa bando de
crianças doidivanas que somos nós. Você
quer impedir que sejamos corrompidos

pelas duas imprensas que, a seu juízo,
nos desviariam do bom caminho: a im-
prensa comunista e a imprensa porno-
gráfica. Você não tem poder administra-
tivo para higienizar a§ bancas de jornal.
Mas tem suas bombas. E explode as
bancas de jornal, intimidando os jornalei-
ros e tornando mais cautelosos os leitores
da chamada imprensa alternativa. Usan-
do uma simbologia rude, eu diria que
você, caso fosse uma babá a quem os
fazimentos de bebê horrorizam, para im-
pedi-lo de fazer o necessário, explodiria
em mil pedaços o pinico. O único perigo
nessa profilaxia de babá contra-

escatológica é que o bebê, recheado de
dejetos por não poder soltá-los, acabaria
explodindo também. E você, ao dar por
terminado o seu projeto, ao invés de se
apossar de crianças escravas, só encon-
traria pela frente um chão juncado de
fezes.

Naturalmente, nào é esse o seu desi-
derato, nem simbolicante, nem objetiva-
mente. Você explode a banca de jornal
para nos advertir de que está em condi-
ções de explodir qualquer coisa, em qual-
quer lugar, a qualquer hora, sob qualquer
pretexto. Você simplesmente anuncia a
sua presença na cena política. E, enquan-
to isso, os seus adeptos váo-se tornando
peritos em explosões. A banca de jornal é
apenas o local do aprendizado. No lance
seguinte, a bomba explode na OAB e
mata.

(Não sei por que... me veio uma asso-
ciação de idéias esquisita. Não faz muito
tempo, queriam explodir um gasômetro
no coração da cidade, na hora de maior
movimento humano naquela área... Os
homens que projetaram essa carnificina
talvez já não estejam envolvidos em ati-
vidades políticas. Mas em política não há
homens, há idéias, e as idéias passam de
cabeça em cabeça. Esqueça este parênte-
se, temível Desconhecido! — pois decidi-
damente estou delirando.)

Queira desculpar. A carta se alonga e
se torna confusa. Não há contudo alter-
nativa: uma vez começada, ela deve ir até
o fim. Daqui a dois dias, neste mesmo
local, entrarei novamente em contato
com você. Tenho certeza de que você vai
começar o seu dia lendo a continuação
desta minha carta. Tenho certeza de que
você conta com um "departamento de
repercussão", isto é, um pequeno grupo
de seguidores seus recorta meticulosa-
mente todas as notícias e comentários
que direta ou indiretamente se relacio-
nam com seu projeto de transformar este
país numa outra coisa, seja qual for. Seus
rapazes vão recortar esta primeira parte
de minha carta e você aguardará a próxi-
ma sem lhe dar muita importância, ape-
nas movido pela curiosidade elementar
que leva um homem a procurar saber o
que pensam dele, não obstante ninguém
saber quem ele é.

Agora no Brasil a
Cortina de Enrolar
DECOSOL: Nào entra o sol,
nem o calor.
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BILLIE JEAN K1NG PAGA CARO

POR SUAS CONFISSÕES AMOROSAS

Beatriz Schiller

NOVA 

IORQUE — Se a famosa tenista ameri-
cana Billie Jean King esperava que seus fãs
— e, mais do que seus fãs, seus patrocinado-
res — fossem muito compreensivos em rela-
çãò a suas recentes confissões amorosas, em

especial as que falam de um longo e apaixonado affair
com sua ex-secretária Marilyn Barnett, decerto cometeu
um lamentável erro.

Afinal, os Estados Unidos ainda sáo um país marca-
damente moralista, onde certos pecados, como o queBillie Jean tornou público, raramente sào perdoados ou
compreendidos. Basta que se recorde o exemplo de
Nelson Rockefeller, cuja condição de divorciado jamais
lhe deu muita chance na política, conforme demonstra-
vam as pesquisas da época.

É verdade que Ronald Reagan também tem um
divórcio em sua biografia. Mas tantos têm sido os seus
esforços para que o velho moralismo americano volte a
guiar os passos do povo deste pais que mesmo os mais
conservadores se mostram dispostos a esquecer este
pecado do Presidente.

Já Billie Jean não tem a mesma sorte. A revista Time
desta semana dedica a ela uma matéria de página e meia
falando do que parece ser a primeira conseqüência de
sua franqueza em relação a um passado amoroso que os
americanos ainda encaram escandalizados.

Para começar, a famosa e campeoníssima tenista
teve suspenso o milionário contrato de publicidade que
tinha há anos com a firma farmacêutica Squibb. Esta,
através de seu porta-voz, garante que a suspensão do
contrato nada tem a ver com o romance da tenista com
sua ex-secretária. Apenas, era hora de mudar seus co-
merciais de televisão.

Nesses comerciais, bastante conhecidos do telespec-
tador americano, a tenista aparecia ao lado de sua mãe,
uma perguntando à outra:

— Você já tomou sua vitamina Terra grama?
O comercial foi substituído por outro em que aparece

apenas uma bonita figura feminina, com uma voz suge-
rindo em off:

ItHf" jS' lIlslli^B* 
\

Billie Jean
King, a
campeoníssima,
enfrenta sérios
problemas ao
ter revelado
sua ligação
homossexual
com a
ex-secretária
Marilyn
Barnett

— Dê a seu corpo uma Terra grama.
O porta-voz da Squibb explica que mudanças nos

comerciais de televisão são uma rotina na sua e em
outras grandes firmas. Mas nem todos acreditam quetenha sido essa rotina a responsável pela suspensão do
contrato de Billie Jean. No mundo do tênis, por exemplo,
não há quem deixe de associar o fato às confissões um
tanto ingênuas da ex-garota-propaganda da Terragra-
ma. E já se fala que outras firmas, para as quais ela faz
publicidade, estáo propensas a seguir o exemplo da
Squibb.

Já ocorre, também, no mesmo sofisticado mundo dotênis, algo que está sendo chamado aqui de "pânico nosvestiários". Ou seja, mães zelosas de suas filhas, jovenstenistas, preocupadas com a possibilidade de outrasBillie Jean King criarem indesejados problemas. Nocentro dessas preocupações está Jenne Austin, mãe datambém famosa tenista Tracey Austin, de 18 anos, que já
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fez escandalizadas declarações à imprensa, falando da"vulnerabilidade" de Tracey e dos perigos que sua jovemfilha corre nos vestiários freqüentados por eventuais
Billie Jean.

Jenne, segundo informou a um jornal, já contratou
uma guarda-costas para acompanhar Tracey em todos
os torneios de que participa pelos Estados Unidos. Não
satisfeita, passou ela mesma a seguir os passos da filha,
justificando esse cuidado de maneira mais do que; clara:

Sáo terríveis os avanços que as profissionais mais
velhas fazem sobre as mais jovens.

Enquanto Jenne e a guarda-costas — uma mulher
forte, musculosa, de uniforme — zelam por Tracey, os
jornais se ocupam do assunto. O New York Post acha
que a confissão de Billie Jean não só causou certo pânico
como reabriu uma questão um tanto esquecida no mun-
do do tênis. As tenistas mais jovens — diz o jornal
estão com medo. Uma delas diz:

Sou muito religiosa. Nunca vejo meus pais (ela ésul-americana). Vivo nos circuitos do tênis e esta não era
a vida que eu queria.

Esta tenista, de 18 anos, teria acusado as tenistas
veteranas de "ficarem de pé na minha frente, se beijando
no vestiário". O jornal dá ampla cobertura ao fato e, ao
que parece, náo perdoa Billie Jean. Aos 37 anos, esta que
foi certamente a maior tenista do seu tempo, vem sendo
duramente castigada pela imprensa. O Daily News che-
ga a transcrever um diálogo que afirma ser comum nos
bastidores do tênis, uma jogadora veterana provocando
outra, mais jovem:

Entáo você vai se vestir de mulher só para agradar
a um homem?

O recrutamento, nos vestiários, é coisa comum,
informa outra tenista que nào quis se identificar:

E é terrível vermos que, enquanto as tenistas
famosas jogam nas quadras, suas amantes ficam no
vestiário fazendo tricô.

Billie Jean King, até bem pouco uma das "namora-
das da América", vitoriosa, saudável, inteligente, talen-
tosa, simpática, sorridente, está agora ameaçada de
perder muito de sua popularidade.
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Cartas
Visões lúcidas

Ll o artigo de José Carlos Avellar sobre o livro
do nosso Glauber. Adorei e fiquei feliz em saber que
Avellar. além de entender muito bem, gosta, pois só •
quem gosta escreve sobre a obra de um autor com
amor.

Confesso que a situaçáo política do nosso pais
me preocupa tanto — como a todos os brasileiros —
que só hoje, aqui sentada no chão do meu quarto,
consigo escrever esta carta, quebrando a tensão
destes dias. Se escrevo, é porque, no vício que todos
nós temos, sempre esquecemos de citar as mulheres
que também fizeram e fazem a revolução do e no
nosso cinema. Notei no artigo de Avellar esse esque-
cimento e por um momento pensei (pois náo havia
lido o livro de Glauber) que ele tivesse partido do
autor. Mas graças a Deus náo foi. Glauber fala com
um grande amor das mulheres que participaram e
participam dessa revolução. Fala com admiração,
carinho, amor, e é importante que todas as cineas-
tas e atrizes saibam disso. O livro de Glauber, além
de ser tudo aquilo que Avellar falou no artigo, é uma
declaração de amor àqueles que se expressam atra-
vés do cinema nosso que se impôs no mundo
através de muita criação, lágrimas e lutas e do
prazer do reconhecimento.

Gostaria de aproveitar esta carta para agrade-
cer as palavras carinhosas de grande amor que
Glauber usou para me definir, nestes meus 27 anos
de amor pelo cinema. Se Glauber escreve dessa
forma sobre mim, se reconhece o trabalho de mi-
nhas companheiras no nosso cinema, é porque é o
poeta livre, épico, que já está marchando na quina
da moeda Glauber, ser livre: obrigada

Gostaria também de que todos lessem o que
penso e escrevi sobre Glauber e sua obra, da honra e
da alegria que foi fazer A Idade da Terra, da inveja
que eu sentia das atrizes que tiveram a oportunida-
de de trabalhar com Glauber. Mas posso dizer aqui
que Glauber também me ajudou a compreender
muitas coisas nesta minha vida, com a sua lúcida
visão dos nossos dias.

Transcrevo aqui suas palavras porque me sinto
honrada, já que nós artistas somos carentes e preci-
samos de carinho: "Bengell Norma 80, você nunca
foi vitima nos filmes que seduziram as equipes
masculinas. Seu itinerário é mais feroz e lírico que o
de Carmem Miranda ou Marylin Monroe. No seu'
femenemismo o cinema brasileiro se fez came revo-'
lucionária, rayz matryarkal de nossas atrizes. Você
ultrapassou a prostituição do xô-byz e adquiriu a

, personalidade da mulher (homem) que funda leis
tribais. Todas as atrizes brasileiras estão na tua
praia, sertáo e amazônyas."

Obrigada, Glauber. Para Avellar, um recado
com amor: faça um outro artigo falando das mulhe-
res do nosso cinema.

Que Glauber volte para o Brasil, usando uma
frase de Miguel Torres para mim quando eu estava
na Itália. O Rio virou Sâo Paulo depois que Glauber
foi embora. Embora eu goste muito de São Paulo.
Norma Bengell — Rio de Janeiro.

Desafio
Assisti, dia 22/4/81, ao programa Decisão Públi-

ca, apresentado na TVE, Canal 2 do Rio de Janeiro.
O tema foi religião.

O assunto por si só é palpitante, polêmico
também. Mas o que estranhei foi o não compareci-
mento de um representante espirita à mesa dos
debates. Aliás isso vem-se tornando uma tônica em
quase todos os debates do gênero, nas outras emis-
soras coirmãs.

Mas o que causou espécie foi a participação do
jornalista Carlos Heitor Cony, que declarou náo
acreditar em Deus. Sei que é um direito dele não
acreditar, mas estar alheio aos mais elementares
fatos que comprovam a presença de Deus é duro de
se ouvir. Diz ele ainda que um pôr-do-sol, por

exemplo, é uma coisa insignificante, que o sol é uma
bola de fogo e pronto, que as religiões existem como
se fossem bengalas a amparar os homens.

Quando essas declarações partem de um ho-
mem acostumado às letras, sendo inclusive escritor,
nos assustam.

Num certo momento do debate, disse o jomalis-
ta Cony que existem o espiritismo e o baixo espiri-
tlsmo. Al fiquei mais preocupado ainda. Quero dizer
ao ilustre jornalista que Deus existe e está nele
próprio, Carlos Cony. Que náo existe baixo ou alto
espiritismo. rO espiritismo deve ser estudado, anali-
sado através da fé raciocinada.

Em Allãn Kardec, codificador da doutrina, en-
contraremos as respostas às nossas indagações:
donde viemos, o que somos e para onde vamos.
Concito o jornalista Carlos Heitor Cony a ler o Livro
dos Espíritos. Ai, entáo, ouvirei seu ponto-de-vista
a respeito de Deus.

Fica aqui o desafio. Wilson Longobucco — Rio
de Janeiro. "Slogan" contrariado

"Vamos verificar, volte amanhã". "Depois de
amanhã' o Sr receberá". "O Sr telefona amanhã,
vamos ligar para o depósito". "Estamos com falta
da mercadoria, provavelmente quinta-feira o Sr
receberá". "O Sr ainda náo recebeu?"

Essas foram algumas respostas que recebi ao
longo de 30 dias, depois de ter comprado um apare-
lho de TV a cores na Brastel da Rua Uruguaiana, 40.
Não recebi qualquer justificativa objetiva. Contudo,
continuo esperando que a Brastel faça jus ao seu
slogan: "Brastel dá sempre um jeitinho". Pelo que
me parece, porém, ele é mais um embuste promocio-
nal para atrair o consumidor incauto. E pergunto a
essa renomada empresa: onde está a cordialidade
com que me trataram quando da compra, que agora
se transformou em desdém e pouco caso quando
vou reclamar os meus direitos? Onde está a pontua-
lidade da entrega? Se pagamos as prestações com
atraso, elas náo são acrescidas de juros? Onde está
a organização, se me vendem uma mercadoria sem
ter estoque para a entrega? Onde está o respeito
pelos clientes? Onde está a responsabilidade? Fer-
nando Henrique Ferreira — Rio de Janeiro.

Entrosamento
Agradeço a publicação de minha carta em

19.03.81, quando denunciava o uso indevido de
minha linha por funcionário da Telerj.

No dia imediato à publicação, o Sr Carlos Ro-
berto Wittlich entrou em contato comigo e, muito
gentilmente, deu-me a devida satisfação, proceden-
do da mesma forma o Sr presidente Souto Jorge,
através de carta a mim endereçada.

Fatos como esse dão a perfeita dimensão da
seriedade dos homens que dirigem os órgãos públi-cos, e permitem o necessário e tão reclamado entro-
samento com o contribuinte.

Obrigado ao JB, que permitiu a solução do meu
problema Paulo Cezar da Costa Mattos Ribeiro —
Rio de Janeiro.

Colchões
Com relação aos colchões d'agua para salvar

vidas, objeto de nota sob a rubrica Ciência no
Caderno B de 25 de abril, deve ser de interesse dos
leitores do JORNAL DO BRASIL saber que em
Teresópolis, há muitos anos, se fabricam esses col-
chões, de todos os tipos. Em todas as casas de
artigos hospitalares eles se encontravam à venda.
Arthur Froblicb — Teresópolis (RJ..

CORREÇÃO
A legenda correta da fotografia publicada na

coluna Astronomia e Astronáutica dia 6 de maio
náo é "Cometa Seki". como saiu, e sim "Nebulosa
Espiral".

Religião

PEQUENINA
Dom Marcos Barbosa

MAIO, 

mês de Maria,
mès das margaridas
de maio, mès das
mães. Mês de minha
mãe, nascida no dia

23, que escolhi para tomar posse na
Academia Brasileira de Letras há
quase um ano. Tanto M lembra o
verso do esquecido Augusto de Li-
ma, "Plenilúnio de Maio em monta-
nhas de Minas!", onde já se vislum-
brou, na sucessão da mesma inicial
três vezes repetida, o perfil das nos-
sas montanhas de ferro, tào em
contraste com a doçura da Serena-
ta, onde "a flauta e o violoncelo
expiram lentamente".

Minha mãe, que em busca de"melhores climas", como no poema
de Alberto de Oliveira, era levada
para as mesmas montanhas pelo
tio e tutor Lúcio de Mendonça, ti-
nha o apelido de Pequenina. Sem
dúvida fora chamada assim pelas
duas irmãs mais velhas, e as três
que nasceram depois o adotaram
também. E todo mundo, pelo me-
nos na pequena cidade onde se ca-
sou e nasci, passou a chamá-la Pe-
quenlna, mesmo quando era precl-
so acrescentar um Dona ao dlminu-
tivo. O nome devia assentar como
luva, não tanto à estatura como à
doçura da portadora, para ser táo
facilmente aceito.

Só uma pessoa dizia Laura refe-
rindo-se a ela: minha primeira ma-
drasta. Viúva de um irmão de Alva-
ro Alvim, fora sua amiga, e veio do
Rio em visita às minhas tias, duas
das quais tomavam conta dos ór-
fàos. Mas se meu pai, ao casar-se
com esta nova carioca que chegava _
a Cristina, reafirmava, inconscien-
temente, o seu primeiro amor, mi-
nhas tias náo entenderam assim e
passaram a tratá-la, com discreta
reserva. Isto causava-me então cer-
ta perplexidade, pois a morte de
minha mãe, de que eu só tinha
noticias por informação, me pare-
cia ocorrida há milênios... Não pos-
so dizer que minha madastra tenha
sido para mim uma mãe (outra
ocupara esse lugar), mas uma ami-
ga de infância que adorei, e cuja
morte, alguns anos depois, seria
para mim a Morte.

Recentemente, por ocasião da
posse de Dinah Silveira de Queiroz,
Raymundo de Magalhães Júnior
lembrava que Lúcio de Mendonça,
o verdadeiro fundador da Acade-
mia, colocara Júlia Lopes de Almel-
da entre os 40 que deviam compô-
Ia, como escrevera também um ar-
tigo As Três Júlias, sendo as outras
duas Francisca Júlia e Júlia Corti-
nes, nome também de uma de suas
irmãs e de sua filha mais velha Tio
Lúcio, antes de levar minha mãe e
as cinco irmãs para Cristina, as
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Página de uma carta de Dona Pequenina

tinha levado com avô para Campa-
nha, sede aliás da Diocese. Lá co-
nheceram elas as famílias Vailadào,
Bressane e a de uma tia de Gladsto-
ne Chaves de Mello, Millca. Minha
mãe passou a corresponder-se com
esta, quando voltaram para o Rio e
quando foram mais tarde para Cris-
tina.

Há um ano, justamente há um
ano, aquele meu colega da Faculda-
de de Direito fez-me chegar, pelas
mãos de sua suave Cordélia, as car-
tas de minha mãe à sua tia, guarda-
das entre os papéis da família. E
minha mãe usava um método
curioso: escrevia no sentido hori-
zontal da folha e depois no sentido
vertical, mas com letra táo segura e
firme, que se lêem facilmente essas
palavras-cruzadas. Algumas cartas
chamam atenção pela tarja preta,
como esta de 25 de abril de 1905,
quando minha avô, tendo voltado
ao Rio, morre subitamente: "Imagl-
na, Milica,"que anteontem, uns 20
minutos antes, havia eu, a convite
de um primo nosso, saldo com
Edlth, Stella e Mercedes para um
passeio pertinho de casa! Tào bem
que mamãe havia passado o dia,
que a havíamos deixado na janela
do quarto. Quando ao entrar vi

morta nossa Màe, quase perdi o
juízo."

No ano seguinte, minha tia mais
velha, que ficara como mãe das
outras, adoece também, e Pequem-
na já escreve à amiga de uma cida-
de bem próxima, onde vou crescer:"Cristina foi escolhida por termos
aqui parentes, os três filhos de tia
Júlia (Gastão, João e Armando) e
por ser também lugar de bom cli-
ma, onde felizmente vamos viven-
do, pois o povo é bom e a vida fácil."

Perdoe o leitor tantas remlnls-
cências de família. Mas não só o Dia
das Mães se aproxima, como escre-
ve esta crônica em homenagem à
minha irmã mais velha, que acaba
de completar 70 anos. A mesma que
em pequeno nos ensinava que Vovó
Barbosa inventara o balão, e Vovô
Figueiredo (nome que este tomara
de um padrinho) o aeroplano...

À medida que minhas tias foram
morrendo (as "meninas", como se
chamavam) minha màe parece tor-
nar-se mais viva, talvez porque ago-
ra as imagino juntas, conversando.
Fecho os olhos e componho o gru-
po. De repente, inspirado sem düvi-
da por antigas e desbotadas foto-
grafias, quase a vejo. Lá está ela, no
melo das outras, a Pequenina.

MUSIL1MTRPART apresenta

O BALLET CLÁSSICO DE MOSCOU
- Conjunto estatal de concertos da URSS -

com a participação de:

(I .a bailarina do Ballet do Teatro Bolshoi)

VICTOR SHEJOFSOV

mmmL-: 
'¦¦ 
...a

e um Corpo
de Ballet

ir&~^

? STANISLAW ISSAEV * VICTOR VOLOSHIN
k — integrantes do Ballet do Teatro Bolshoi —

Academias de Ballet
gozam de desconto
especial de 20%
para grupo no
mínimo de 30 pessoas

artistas mm**®*. .**

Dia 20 de maio. às 2 1 he
Dia 24 de maio. às I 7 h:
ROMEU E JULIETA. de S.Prokofiev, '
Dia 2 le 27 de maio, às 21 h:
A CRIAÇÃO DO MUNDO, de André Petrov.

íDia 22 e 28 de maio. às 21 h:
INATALIE,de Quirovetz e Carafa di Colobrano.

: Dià 23 e 29 de maio. às 21 h:
A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA.

?de jgpr Stravinsky.

CENSURA LIVRE

Coreografia e Direção Artística:
NATALIA KASATKIINA

e
VLADIMIR VASILIOV

no TEATRO DO MOTEL MACIOP.AL-RIO

INGRESSOS A PARTIR DE: 800.00

Informações e venda de ingressos:
Motel Hacional-Rio. tel. 399-0100;
Motel Excelsior-Copacabana,
tel. 257-1950 e na SMOWMAR -
Rua Paul Redfern, 32 -
tels. 259-3848 e 239-1432.
e na bilheteria -A m<m
do TEATRO MUNICIPAL.



JORNAL DO BRASIL ? sexta-feira, 8/5/81 CADERNO B — 3

M AN EQ UINS S&S?*ÇÃ0Tudo para os manequins grandes.
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. APRESENTA
Fernando Gallo Trio para dançar
O som maravilhoso deste maestro,
o repertório que você sonhou,
no ambiente mais lindo do Rio.
— Amplo estacionamento com

manobreiro
Av. Epitácio Pessoa, 1.484 — Lagoa

Reservas: 247-9993
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O LanChile

DF 2 A 9 DE MAIO

Toda a beleza e a alegria de viver
dos povos da Polinésia Francesa

chegam até nós através das
suas comidas típicas,

oferecidas num sensacional
buffet, e das suas

danças, apresentadas
todas as noites pelo

espetacular
BALLET DO TAHITI

RESTAURANTE
SARAU m

Rk>Sheraton
Hotel

Av. Ntomeysr, 121 - Rio
Informações a Reservas:

274-1122 (R. 1123® 1124)

Tito Madi e Ribamar
tocam o coração

no Rio Palace.

n

0 Rio Palace vai reviver algumas
das mais belas páginas de nossa
Música Popular. Chegou a vez

de Tito Madi, um dos mais
importantes autores e intérpre-

tes brasileiros, mostrar a riqueza
de seu trabalho no Horse's

Neck. Tito irá cantar "Chove Lá
Fora", "Cansei de Ilusões","Ternura Antiga", "Duas Contas"

e muitos outros sucessos de seu
repertório, acompanhado por
Ribamar ao piano, Reginaldo

na bateria e Nilson no baixo. De
7 a 10 de maio. De quinta a

sábado às 23:00 horas. Domingo
às 22:00 horas, com couvert

artístico de Cr$ 720,00.

RIO PALACE
Av. Atlântica, 4240/ar\dar E

Telefone p/ reservas:
521-3232, Ramal 7686

Grande vitória
A vitória do brasileiro Carlos Alberto

Kirmayr sobre o americano John McEnroe
(primeiro ou segundo do mundo depois do
declínio de B jorn Borg) no torneio de Forest
HiUs é o mais importante resultado conse-
guido pelo tênis brasileiro nos últimos
anos.

Sem contar os titulos de Maria Ester
Bueno, que jA lá se vão mais de 15 anos, o
resultado de Kirmayr só é comparável à
vitória de Thomas Koch sobre Bjorn Borg
(depois que este já havia ganho seu primei-
ro campeonato em Wimbledon) no Aberto
de Estocolmo, há uns quatro ou cinco anos.

Mesmo que o tenista brasileiro nâo faça
mais nada no torneio, só a vitória sobre
McEnroe já vale a sua participação.

¦ ¦ ¦
"Show" 

de gênio
O show que estreou anteontem no Canecáomostrou por que Caetano Veloso ocupa uma posi-çio única na arte musical brasileira: como só um

grande artista pode se dar ao luxo de fazer,misturou em cena do mais moderno e arrojado aomais tradicional, corno um tango clássico, levando
a platéia a um verdadeiro delírio.Caetano tem o raro dom de catalizar os espec-tadores do momento em que pisa o palco até aúltima música — e no espetáculo de estréia de suammitemporada usou e abusou disso. Regeu asreações dos tietes com gestos, palavras e inten-
ções, fazendo em cena o que bem queria.O show em si, o mesmo que apresentou recente-
mente na Argentina, é quase todo concentrado norepertório de seu novo LP, o que náo impediu o
público de assistir com encanto a um Caetanoromântico, da época da bossa nova, dedilhando
sambas, canções e algumas surpresas.Destaque merece também A Outra Banda daTerra, cujos músicos tém com Caetano um entendi-mento perfeito, uma verdadeira simbiose.

O sucesso da estréia foi tão grande que conven-ceu ao empresário Guilherme Araújo a esticar atemporada: Caetano vai se apresentar uma outrasemana, de 13 a 17, antes de viajar pelo Brasil.Quem perder o show estará perdendo uma das
grandes oportunidades de se conhecer de pertoum verdadeiro gênio da música popular brasi-leira.

m m u

Zózimo

O cinema nacional já tem a sua própria ninfeta —

Dora Peilegrino, estrela de Cabaret Mineiro

Quem chega Primeira página

Bonança

Antes do fim do mès chegar será divulga-
do um novo listào de supérfluos.

A diferenciá-los dos anteriores há o fato
de que, embora não sendo tão amplo quanto
os demais, reúnem mais itens liberados do
que proibidos.

Cinismo
• O Rio anda tão cínico que quando
um cavalheiro casado recebe hoje um
convite para qualquer programa que
considera menos convencional vai per-
guntando logo:

— O convite é para Sr e Sra ouSre
gata?

Sempre sob a responsabilidade daUniversidade de Brasília, a Capital es-tará recebendo a partir de segunda-
feira uma nova visita ilustre — o Pré-mio Nobel de Economia de 74, Friede-
rich Hayek.

Autor, entre outros, do livro ThePure Theory of Capital, Hayek vem paradois dias, Í1 e 12, de encontros e reu-niòes na UnB.

Estremecidos
Náo convidem para o mesmo

jantar Chico Buarque de Hollanda
e a TV Bandeirantes.

Na origem das queixas do artis-
ta está o anúncio pela TV de que ele
participaria do show de 1° de Maio
no Riocentro (o das bombas), o que
levou o próprio Chico, apenas coor-
denador do espetáculo, a telefonar
para a emissora pedindo que tiras-
sem a chamada do ar.

A Bandeirantes prometeu que o
faria. Como não fez — pelo contrá-
rio, sublinhou a suposta participa-
ção do compositor irradiando co-
mofando do anúncio a música Ape-
sar de Você — Chico brigou.

CORTINAS
PREGUEADAS
Um toque de bom
Rosto. Feito com osmais variados tecidos,
em cores e padrões asua escolha.

OSTROWER COM. E IND.LTDA.
Rua Marquês deAbrantes. 178

6598"8248

O CANTO DO GALO

Restaurante especializado em Frangos.
Único no mundo que oferece 60 pratos diferentes.
Preços populares.
Aberto de terça à sábado de 18 às 03 horas.
Domingo de 12 às 03 horas, sem interrupção.
Av. Borges de Medeiros, 3207 — Lagoa — Tel. 266-
1901

LIVRO
BÁBADOCADERNOBJOltMAi. nn Hiitn.
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Patrocínio Exclusivo

Inega

RÁDIO CIDADE FM 102,9 MHz

Ano 4.° — 4 anos comandando a festa-som do FM

OPiNDULO HDR.1° Prgmto no^stjva^ de MSnaco. • £
AMANHA: 15 to 17 • 21 HS iM^BSoH

PRACA ONZEc&XX Mil ill
Inf.: 242-3689 Censura Livre UjH^EMuuSI

»K H0RSAH0TEL NACIONAL-RIO apresenta i"Mm3¥mMes-êi

(Vitrine do Brasil)
O que o Brasil tem de melhor num
espetáculo de nível internacional,

com 32 quadros, mais de 180 artistas emcena, sem texto, somente dança e música.
Domingo, 3.', 4.*, 5.*: às 22 hs.

Sexta e sabado: às 21,30hs e 0,30h
Informações: tel.: 3990100 i

Ramais 12 e 13 (de dia) e 69 (à noite)
No Restaurante "CEU" IRool do Hotel Nacional Rio)RAMONDA E SEUS VIOLINOS ROMÂNTICOS

ESPECIAL

DOMINGO
JORNAL DO BRASIL

Depois de intermináveis negociações, mar-
chas e contramarchas, idas e vindas, o Ma-
xim's acabou õnaimente trocando de mãos.

Pelo menos a noticia ganhou anteontem a
primeira página do The New York Times, que
informa que o restaurante-símbolo de Paris—
abriu as portas como bistrô em 1893 — foi
comprado por Pierre Cardin.

Louis Vaudabie, seu ex-proprietário, resis-
tiu o quanto pôde mas acabou concordando
em passá-lo adiante pressionado pela propos-
ta: cerca de 20 milhões de dólares.? * *

A primeira providência de Cardin na dire-
ção da casa foi manter a exigência do traje a
rigor no jantar das sextas-feiras.

"Big 
business"

O grupo paulista Haspa (leia-se Ser-
gio Chohfi) está comprando a carta-
patente de banco comercial e nove
agências, em Estados diferentes, do
Banco Mineiro.

Preço: Cr$ 850 milhões à vista.* * *
O Banco Mineiro foi adquirido recen-

temente pelo Sr V/alther Moreira Sálles
ao Sr Celio Assunção.

DESPEDIDA

ENTRE FLORES
O festival de despedida da Embaixatriz

Hortència do Nascimento Silva teve ontem o
seu mais movimentado e elegante desdobra-
mento com o almoço oferecido em dois anda-
res e vários pratos por Gisela Amaral, quemobilizou a competência do chef Claude Le-
pierre, do Hippopotamus, para a preparação
do menu—salada de arroz com lulas, sole aux
truffes, poulet au vin de vinaigre, queijos e
sopa de frutas.

Antes, porém, de serem apresentadas a
tais e tantas delicias, as convidadas se reuni-
ram na parte de cima do duplex da anfitriã
para drinks, descendo mais tarde para o al-
moço, servido em duas mesas enfeitadas com
flores..

Como tudo, do primeiro ao último detalhe,
tinha o toque pessoal e inconfundível de Gise-
la, cuja criatividade como hostess é ilimitada,
as convidadas se viram envolvidas por um
ambiente de extremo bom gosto, reconhecido
e elogiado por todas.

Assim é que estavam, entre outras, a Con-
dessa Pereira Carneiro, as Sras Yedda Bu-
lhões , Violeta Gudin, Nenette Weinschenk,
Maria Cecília de Paula Machado, Maria Alice
da Silveira, Ruth Marinho, Maria do Carmo
Nabuco, Nieta Castello Branco Diniz, Odete
Monteiro, Elizabeth Marinho, Mariazinha
Guinle, Maria Cecília Gouvèa Vieira, Nena
Castello Branco, Guiomar Magalhães, Car-
mem Mayrink Veiga, Berta Leitchic, Evelina
Chamma, Ester Souza Leão.

¦ ¦ ¦

Por quê?
• Entre as perguntas que são feitas no
momento em Brasília uma se destaca
pela insistência:

Por que o Ministro das Minas e
Energia, César Cais, não acompanhará o
Presidente Figueiredo na viagem à Ale-
manha?

Almoço

©fRCY Goncfliyfs
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O fartíssimo almoço do Adegão Português
reunia ontem numa mesa — três muito riso-
nhos e um de semblante carregado — Feman-
do Sabino, João Condê, David Neves e Alfredo
Machado.

Advinhem sobre o que falavam?

Passo

a passo
Uns happy few franceses e

franeofilos serão brindados
no domingo com um brunch
no Meridlen. ofeircido pelo Sr
Robert Berge. cujo prato prin-
cipal sera o tape do debate
travado no final da semana
passada pelo Presidente Gis-
card d'Estains e o candidato à
Presidência François Mitter-
rand.

O programa eleitoral do
dia inclui, além da exibição
do vldeo-cassete, o acompa-
nhamento pelo rádio e pelo
telex da Agência France-
Presse, dos primeiros resulta-
dos da eleição francesa, que
estará sendo realizada naque-
le dia.

E, last. but not least, have-
rá um buffet cocorico, como o
define o próprio host, congre-
gando eleitores vencedores e
vencidos.

¦ ¦ ¦

Cliente

certo
Está explicado por que

as fábricas de automóveis,
mesmo com os pátios
abarrotados, não se impor-
tam em programar perio-
dicamente aumentos de
preços.E que têm um cliente
certo para pagar a conta:
os consórcios.

¦ ¦ ¦

HAJA

RESPEITO
O consumidor brasileiro Játem um novo prato por quebrigar: os pneus.. Como náo existe um con-

trole de qualidade, todas as
fábricas uniram-se na decisáo
de reduzir o número de lonas
dos pneus brasileiros, o quediminui sua resistência, en-
curta a duração e corta consi-
deraveimente os custos de
produção.As próprias fábricas de au-
tomóveis já reclamaram dos
fornecedores, mas como a de-
cisão foi cor\)unta, tomada portodos os fabricantes de pneus
em conjunto, náo há como es-
capar da novidade.* « <•>

Quem quiser conferir é só
examinar os pneus: os radiais,
por exemplo, que até pouco
tempo atrás vinham com 10
lonas, estão saindo da fábrica
com apenas seis.

¦ ¦ ¦

Roda-Viva

Muito bonito e concorri-
do o cocktail oferecido an-
teontem pela Sra Lia May-
rink Veiga.

Amanhece sábado no
Rio, chegando de Paris, a
Embaixatriz Lais Gouthier.

O mesmo grupo que jáinaugurou o Vogue, no Cas-
sino Atlântico, inaugura dia
20 no mesmo local um pub, o
Mr Pickwick.

Frase do Sr Jânio Qua-dros: "Não entendo. Cria-
ram o Ministério da Desbu-
rocratização e ao fazè-lo as-
sinaram um decreto, que é
um ato burocrático."

O Embaixador do Chile,
Zeghers de Santa Cruz, dei-
xa as funções no próximodia Io. Vai assumir em San-
tiago a airetoria-geral do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores de seu pais.De casamento marcado
para o próximo dia 14, Ma-
ria Mônica Saboia de Albu-
querque e Luiz Alberto Di-
niz Carneiro. Com direito a
jantar de esticada no Castel.

A boutique Qorpo lan-
çando sua primeira coleção
de campo.

Rodrigo Argollo e Rodol-
fo Garcia uniram as forças e
promovem a partir de Io de
junho um curso de decora-
ção no Rio-Palace.

Como era muito grande o
número de amigos que que-ria abraçã-lo pelo aniversá-
rio da independência de Is-
rael, o Cônsul Jacow Gotal
foi obrigado a oferecer dois
cocktails para festejar a
data.

O Leme ganha dia 12
mais uma churrascaria —
Mariu's.

Anette Bergé reuniu um
pequeno grupo de amigos
para souper em seguida à
estréia de Caetano Veloso.

O leilão que unirá o mar-
chand Evandro Carneiro e
Horacio Ernàni irá ao ar nos
dias 18, 19 e 20 no Palácio
dos Leilões.

Quando tomou posse, o
Secretário de Segurança,
General Waldyr Muniz, afir-
mou que o povo do Rio vol-
taria a sorrir. Ele não imagi-
nou que esse dia chegaria
muito mais rápido do queesperava.

Zózimo Barrozo do Amaral

MIGITTt IUII «mou A CIA. DERCY GONÇALVES

^n» comédia musicada (3o ANO DE SUCESSO)
Derey Beauooup

com LUCY FONTES, FÁBIO FERRIGOLU a
MÁfitO ROBERTO.

HOJE E AMANHÃ.- 21,15 H. — Dom. VESP. 19 HS.
TEATRO SERRADORRjjjivji a Inf.: 220-5033 — Censura 18 anos

HOJE-, AMANHA E DOMINGO. §
Informações: 295-3044 • 295-9796 •

295-1047

TURISMO

QUARTA-FEIRA
CADERNO B
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O que o Brasil tem de melhor num |j
espetaculo de nivel internacional, 1

com 32 quadros, mais de 180 artistas em |§cena, sem texto, somente danpa e miisica. 1
1 Domingo, 3.*, 4.*, 5.*: as 22 hs. i

| Sexta e sabado: as 21,30hs e 0,30h s 1
! i Informagoes: tel.: 399 0100 S I
| Ramais 12 e 13 (de dia) e 69 (a noite) H
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Filatelia
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RIO TERA

FEIRA

FILATÉLICA

NACIONAL

Carlos Alberto L. Andrade

NOS 

dias 17 e 18 de julho próximos a Associa-
ção Brasileira de Comerciantes Filatélicos
(ABCF) e o Clube Filatélico do Brasil (CFB)
estão promovendo no Rio de Janeiro (RJ) a
4a Feira Filatélica Nacional, encontro de
comerciantes e colecionadores que começa

a marcar presença no movimento filatélico brasileiro,
com a seriedade com que foram organizados os três
eventos anteriores.

Aberta ao público, a Feira Nacional colocará à venda
as mais importantes peças filatélieas disponiveis no mer-
cado e trará ao colecionador as novidades em material
para o colecionismo, além de selos e peças isoladas.

O encontro está programado para realizar-se nos
salões do Clube Filatélico do Brasil, à Avenida Graça
Aranha. 226 — 4o andar, no horário dé 9h às 18h, horas na
sexta-feira 17 07, e das 9h ãs 13h, no sábado, dia 18/07. No
segundo dia da promoção o Clube Filatélico do Brasil
complementará a Feira com o seu leilão filatélico, com a
oferta de um dos mais importantes lotes de selos já postos
á venda na entidade.

As informações complementares sobre a 4" Feira
Filatélica Nacional poderão ser obtidas na sede do CFB
ou através do seu telefone (021) 240-5267 e na Filatélica
Copacabana, à Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
819 — telefones (021) 236-1134 ou (0211236-6690, no horário
comercial.
PICOTES & FILIGRANAS

Na próxima quarta-feira, dia 13, a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT) estará promovendo no
Saguào de Exposições da Biblioteca Nacional (Av, Rio
Branco. 219) no Rio de Janeiro (RJ) as solenidades de
lançamento do selo comemorativo.do centenário de nas-
cimento do escritor Lima Barreto. O programa oficial
prevê a aplicação de carimbo durante a cerimônia previs-ta para iniciar-se às 17h. O selo, criado por Joana Biels-
chowsky terá valor facial de CrS 7 — tarifa nacional base
í— e recebeu tiragem de 1 milhão 500 mil exemplares, com
impressão em offset a
cores, folhas de 50 pe-
ças nas dimensões de
24 x 36mm para a gra-vura e 29 x 41mm paraplcote. Em sua cria-
ção, Joana Bielschows-
iy retrata um dos te-
mas freqüentes na obra
de Lima Barreto, mos-
trando uma visão da
Lapa carioca no inicio
deste século. Curiosamente, a artista enquadrou no for-
mato de um livro a gravação a cores da peça que traz
significativo apeio temático. Nascido a 13 de maio de
1881, Afonso Henriques de Lima Barreto é apontado hoje
como um dos mais expressivos escritores brasileiros, com
notável talento somente valorizado adequadamente após
sua morte em 1° de novembrQ de 1933.

A ECT concentrou para o período de 18 a 22 de maio
corrente, o maior volume de suas emissões neste primei-
ro semestre do ano. Na segunda-feira, dia 18, serão
emitidos três selos da série Museus de Ciências, com¦valores faciais de CrS 7 por unidade. No dia 22, sexta-
Ifeira, circularão os selos da série Fauna Brasileira, este
ano com beija-flores nativos e tarifa nacional de CrS 7
para suas quatro peças.Já se encontra à venda nas casas filatélieas de todo o
pais. o Catalogo de Selos do Brasil — RHM em sua 39a
Edição. Em 1981 o RHM amplia os estudos que vinha
realizando sobre peças da filatelia clássica. Seu custo
unitário é de CrS 950.A Associação Médica de Varginha, no Sul de Minas,
vem promovendo, em conjunto com a Prefeitura Munici-
pai daquela cidade mineira, a Feira Semanal de Selos
.que se realiza aos domingos, entre 9h e 12b, na sede
social da AMA', na Avenida Rio Branco, 202, Esse encon-
tro é dos mais importantes entre os regularmente pro-movidos na área da Diretoria Regional da ECT em
Campanha (MG).

;• O Museu Postal e Telegráfico da ECT e a ECT-Galeria•de Arte estão promovendo em Brasília (DF) a exposição
de pinturas de Marcelo Martinez, na seqüência de mos-' tras de valorização dos artistas ligados ao setor de criação
filatélica da administração postal brasileira. A mostra foi
aberta na última terça-feira, dia 5, devendo permanecernos salões da Galeria até o próximo dia 20, funcionando
no horário das lOh ás 20h45m, de terça a sábado. AGaleria de Arte da ECT funciona na SCS — Quadra 13 —
Bloco A — Lote 36. no Io subsolo do Ediflcio Apoio, na
Capital da República.

O leitor Saturnino da Silva (Rua Pereira de Siqueira,
57, ap. 302, na Tijuca — Rio de Janeiro — RJ) sugere à

; ECT a emissão de selos comemorativos do quarto cente-¦ nario de nascimento de São Vicente de Paulo e dos 550anos de nascimento de Frei Miguel de Contreiras, fünda-
Sor da primeira Casa de Misericórdia, na cidade de

! Lisboa, em Portugal. Destacando a importância para o'Brasil dos dois homenageados. Saturnino Silva — quemovimentou uma longa campanha em favor do selo
; dedicado ao Padre Anchieta — destaca o fato de que a
; obra temporal dos dois religiosos teve significativa

importância para a assistência social em território bra-
jsileiro.!• A Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro está
I promovendo a utilizaçáo das caixas de encomenda, com
; destaque para seu uso filatélico, diante da possibilidadeIda perfeita proteção de material volumoso destinado a
^colecionadores. Vendidas em cinco tamanhos diversos, as
caixas de encomenda se constituem em uma das boas'opções oferecidas pelos Correios aos seus usuários.O colecionador Ronaldo A. de Oliveira (Rua Dei na 31— Praia Brava — 23 900 — Angra dos Reis — RJ) escreve
para informar da impossibilidade de se encontrar na
agência postal de seu bairro, naquela cidade do litoral
fluminense, qualquer espécie de seio comemorativo, fato
explicado pelos funcionários locais como resultante da
pequena dimensão da Agência. Concentrando um bom
número de colecionadores. Angra dos Reis deveria rece-
ber melhor tratamento por parte da administração pos-tal que, nos últimos meses, passou a enfrentar sérios
problemas na distribuição de selos de baixa tiragem.

A Sra Maria Hebe Abreu dos Santos (Praça Jarbas
I.ery Santos n° 21 — ap. 401 — São Mateus — 36 100 — Juiz
de Fora — MG) consulta sobre a avaliação de uma
coleção de selos do Japão, clássica, compreendendo pe-
ças emitidas entre 1871 e 1971. NR: a leitora deve procurarem Juiz de Fora o balcão filatélico da Diretoria Regional
da ECT onde lhe podem ser fornecidos nomes de colecio-
nadores ou entidades locais aptos a fazer a avaliação de
seus selos e, até mesmo, adquiri-los.
A correspondência para esta coluna deve ser dirigida à
Caixa Postal 3 908 — CEP 20 100 — Rio de Janeiro — RJ
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PEANUTS
SERIÁ BACANA SE
AQUELA RUIVINHA
APARECESSE, DE
REPENTE» e rv\e
DESSE UM BEldO?

CHARLES M. SCHULTZ
Al, EU PERGUNTA-
RIA-. POR QUE ? E
ELA RESPONDE-
RIA: PORQUE SEM-
PRE GOSTEI DE

VOCÊ '.

Al', EU DARIA UM
ASRAfO NELA E
UM OUTRO BElcJO
SERIA BACANA l

MAS BACANA, POR
ENQUANTO, E
CONTINUAR CO-
MENDO MINHAS
BATATAS FRITAS1.
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LOGOGRIFO

PROBLEMA W 680

C M T

hR

H C N

1. ato de rechear (7)
2. ato de rechinar (7)
3. aro de recontar (7)
4. afo de remontar (7)
5. çavalo fraco (5)
6. contrcçâo (5)
7. da Récia (6)
8. da Romênia (6)
9. distante (6) '

10. espaço murado (7)
11. estado governado porrei (5)

um

12. integro (4)13. orvalho (5)14. proximo (5)
1 5. que aconteceu há pouco (7)lò. reserva (5)
1 7. recentemente (5)
18. recozido (7)
19. ronrom (5)
20. temor (6)
Palavra-chave: 14 letras

Soluções do problema n° 679: Palavra-chave: ARRABALDEIRO
Parciais: aoolada,- abordar; arreador; abalado; adail; arrolar,
arribada.- árabe; areado; aberrar, arrcial; abalroar; orador; abri-
dor; alarde,- arrabil; arrabalde: araer, adorar; arrelia

Consiste o LOGOÓRI-
FO em encontrar-se de-
terminado vocábulo, cu-
ias consoantes já estão
inscritas no quadro aci-
ma. Ao lado, à direita, é
dada uma relação de 20
conceitos, devendo ser
encontrado em sinônimo
para cada um, com o
número áe letras entre
parênteses, e todos co-
meçados pela letra ini-
ciai da palavra-chave.
As letras de todos os si-
nónimos estáo contidas
no termo encoberto, e
respeitando-se cs letras
repetidas.

HORIZONTAIS — 1 — i parte superior, ou
coroa, do capitei da coluna, cuja função é
transmitir as cargas do enfablamento, da
cobertura ou dos pavimentos superiores paraa coluna, protegendo assim o capitei, que é
geralmente delicado e frágil; 6 — pé de
verso, grego ou latino, formado de três sílabas
breves e uma longa,- 9 — tribo indígena do
Pará; 1 1 — construção que forma ângulo em
baluarte, trincheira, eíc. (pl.); ressalto na
parte superior de muros construídos em terre-
no inclinados para nivelar essas construções
(pl.),- 13 — na Grécia antiga, lugar de reunião
dos pritanes, onde tomavam refeições, à custa
do Estado, além deles, grande número de
funcionários públicos e certos cidadãos a
quem se concedia tal privilégio em recompen-
sa de serviços prestados ò pátria; 15 —
governador de província, entre os árabes; 16— anquinha que as mulheres colocavam sob
o vestido acima das nádegas para acentuar a
linha dorsal; vestido de roda com diversas
saias internas; 18 — tipo de flecha usada
pelos indígenas, 19 — especie de carbúnculo
mortal que se desenvolve no intestino reto do
gado vacum; 20 — corante vegetal amarelo
arroxeaao que se emprega na índia paratingir tecidos de algodão; 22 — brutalidade,
má-criação ou qualquer agressão moral (sobretudo quando envolve gratidão); dente da

rabiça do arado; 23 — nas popas quodradas,cada uma das peças dispostas horizontalmen-
te, entalhadas e cavilhadas no contracadaste,
constituindo, assim, como que as cavernas de
tais popas,- 25 — diz-se do grupo de línguas
africanas em que o flexão se faz por prefixos,-26 — ave trogoniforme, da mata virgem, dafamília dos motídeos,- juruvo; 28 — uma das
cinco principais cidades sumerianas,- 29 —'
antiga máquina de guerra que consistia nu-
ma trave comprida que, por um movimento
de alavanca, elevava à altura das muralhas
um caixão repleto de soldados, que podiamlançar-se no praça (pl.); 31 — espécie de bolo
que os nhambiquoras preparam com um tatu
moqueado, triturado em pilão e misturado
com farinha de mandioca; 32 — terceira
divisão do estômago dos ruminantes; folhoso.
VERTICAIS — 1 — designação comum às
conchas de moluscos gostrópodes, nas quaissopram os pescodores e |angadeiros paroanunciar sua chegado oo porto ou transmitir
notícias no mar; 2 — pequeno convento de
budistas japoneses; 3 — designação queabrange várias fibras têxteis sintéticas, obti-
dos pelo polimerizoçòo de ocrilonitrilo; 4 —
mata virgem; S — representação de linhas
paralelas que formam curvas còncavas e
convexas; 6 — ove passeriforme, da família
dos fringilídeo», do Brasil e países limítrofes.

tiziu; 7 — o andar pelos montes caçando ou
vodiando; 8 — sufixo, em química indica os
oxiácidos em que o elemento tem a mais
baixa de duas valèncias possíveis; 10 —
apêndice móvel, não articulado, no cabeça ou
na parte anterior dos animais, e que lhes
serve de órgão do tato ou preensão; 1 2 —
camada superior da crosta terrestre, 14 —
pequeno rojá; 1 7 — ferrões de alguns insetos;
19 — forma de pensamento oposta à do
pensamento lógico e científico,- 21 — sopa
rolo; 24 — vingança; 26 — singular; 27 —
exercício; 29 — a tua pessoa,- 30 — no meio
de. Léxicos: Morais; Melhoramentos; Aurélio;
e Casa novas.

.SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — ato!,- igapo,- leia, moral;
inepta,- are,- etologica,- nasalidade, icicano;
om; gude, pru,- ela,- arriel; nadar; essa; are-
naria.
VERTICAIS — alenigena; tenfacular; oleosida-
de, loplace,- imaginar; go; aroca,- paradores,-ole,- tola,- ida; emular; pisa,- rei; an.

Correspondência para: Rua das Polmeiras,
57 ap. 4 — Botafogo — CEP 22 270

1 2 3 4] 5WM 61 71 81
~5 mm

jjj-Tt 12
13 14 ¦¦

15 lwmri6 i7

¦ IB

jrm

|MB29 ^

JERÔNIMO FERREIRA

30R0SC0P0 MAX KUM

CARLOS DA SILVA

ARIES — 21/3 0 20/4

Esta sexta-feira traz oo ariano indicações predomi-
nanremente positivas em assuntos de natureza fi-
nanceiras ou ligados a sua vida funcional. Você se
encontra em momento muito razoável em termos
pessoais. Evite apenas a precipitação na tomada de
decisões de importância. Aspectos negativos em
relação 6 família e ao amor. Saúde ainda boa. Sua
característica: a acuidade mental.

TOURO — 21/4 a 20/5

O tourino obterá hoje resultados bastante favoráveis
no trato de questões ligadas ao seu fortalecimento
material. Dia de efetivo ganho e resultados práticos
muito positivo por atitudes adotadas recentemente.
Senso de criatividade. Clima de entendimento do-
méstico. Presença de Vênus que, em sextil, o predts-
põe para o amor com toda a ternura e carinho. Sua
característica: o sentimento.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

Esta sexta-feira mostro ao geminiano em seu prog-
nóstico ostrológico, indicações de bons momentos
com positiva influência do Sol sobre seu trabalho e
atividade rotineira. Honras e reconhecimento por
parte de superiores. Oportunidades novas em termos
pessoais. Afabilidade e apoio a nível doméstico e
omoroso. Saúde boa. Sua característica: o sensibiü-
dode ortística.

CÂNCER — 21/6 o 21/7

Atravessando um momento ostrológico de boas indi-
cações para seu trabalho e finanças, o canceriano
terá esto sexta-feira marcada pelo presença de
oposição negativa da lua que o torna bastante
sucetivel a problemas de fomilia, com desentendi-
mentos e atritos. Evite palavras ditas impensada-
mente. Aspectos também náo muito favoráveis para
o amor. Saúde boa. Sua característica hoie: a instabi-
lidade.

LEÃO — 22/7 a 22/8

O favorável posicionamento do Sol lhe traz hoje
momento bastante recompensodor poro a condução
acertada de assuntos que dependam de seus chefes e
superiores. Você estará condicionado o obter notáveis
resultados em tais procedimentos. Dia de neutra
presença de influências que digam respeito ao trato
familiar ou amoroso. Saúde boa. Sua característica
hoje: a persistêncio.

VIRGEM — 23/8 a 22/9

Hoje, o virginiano vive momento que ainda lhe é
desfavorável poro o trato de questões ligadat a
finanças ou empresas próprias, ao lado de indicações
de favorabilidade e boa disposição para as demais
casas astrológicas. Momento em que estarão presen-tes seus bons dotes de paciência e tolerância. Saúde
em fase positivo. Suo característica hoje: o convi-
vència.

LIBRA — 23/9 a 22/10

Nesta sexta-feira, notadamente pela manhã, o li-
briano terá uma influência marcante sobre sua
atividade profissional, com positivos e rápidos resul-
tados. Momento neutro em termos financeiros. O Sol
em Touro lhe traz acentuada influência sobre omiza-
des e as favorece assim como aos seus sonhos e
esperanças. Dia tranqüilo e recompensodor. Saúde
boa. Sua característico hoje: o proteção.

ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11

Um aspecto desfavorável, com presença negativa em
assuntos de caráter financeiro, deve ser esperado
para esta sexto-feira que, no período matutino, lhe
trará momento de certa intranqüilidade. Boa disposi-
ção para o trato pessoal com reflexos em suas
atividades profissionais. Indicações que desaconse-
lhom o troto sentimental. Saúde boa Sua carocterís-
tico: o desconfionça.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

.Esta sexta-feira, de contraditórias indicações astroló-
gicos para o sogitariano, terá como sua melhor
indicação uma influência muito positiva da lua sobre
assuntos ligados o sua família e à prosperidadefutura. Você deve se aproveitar dessas indicações e
buscar maior aproximação com parentes ora afasta-
dos. Clima neutro para o amor e a saúde. Sua
característica: a imprevisibilidade.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

O capricorniano terá nesta sexta-feira um dia bas-
tante produtivo em termos profissionais, com indica-
ções de favorabilidade na condução de torefas e
incumbências funcionais. Evite questões financeiras
não muito seguras. Well trato pessoal e doméstico.
Morríento de boa prc«ença afetivo. Saúde em fase
neutra. Sua carocterística hoje deverá »er o pru-dência.

AQUÁRIO — 21/1 o 19/2

Pora você, esto sexta-feira não troz indicações muito
positivas. Há ainda uma grande influência do qua-dro ostrológico precedente que poderá torná-lo inse-
guro e inconstante em relação a assuntos quedemandem pronto decisão. Espere por melhores
momentos paro solucionar tais questões. Momento
neutro paro o trato doméstico e ofetivo. Soúde boa.
Suo característica: o segurança.

PEIXES — 20/2 o 20/3

O pisciano terá hoje oguçodo seu senso de participa-
ção e colaboração, com bons reflexos sobre ativida-
des de caráter rotineiro. Busque mostrar-se mais
compreensivo e aceitar de formo natural os manifes-
tações de temperamento e personalidade dos que o
cercom. Boa disposição pora o amor. Momento de
grande vitalidade física. Sua característica hoje: a
copacidode de servir.
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As críticas dos
outros shows de
lançamento de
discos estão na

pág. 9.

CAETANO & 

"TIETES"

0 CANECÃO EM NOITE DE ARREBATAMENTOl
Aguinoldo Ramos

Mara Caballero

cvida:

AETANO Veloso confessou logo após a
primeira música (Alegria, Alegria) enquan-
to recebia das mãos de Erasmo Carlos o
disco de ouro referente à sua participação
no LP, recorde de vendagens, Erasmo Con-

É o meu primeiro disco de ouro. Só ganhei porsua causa, devo a você, Erasmo.
O Caetano Veloso que lotou anteontem o Canecão

na noite de estréia de sua temporada (que se estenderá
na próxima semana) sabe que a média de venda de
seus LPs nâo é grande, só ficou um pouco mais
expressiva ano passado. Cinema Transcendental' ven-
deu, segundo a Polygram, 135 mil exemplares.

É uma das situações que fogem à regra de casa
cheia — grande venda de discos. Caetano mantém o
seu público fiel e provavelmente é esse que entusiasti-
camente chegava ao Canecão às sete da noite para o
espetáculo que só iria começar duas horas e meia
depois para acabar com quase todo mundo dançando e
cantando a Odara que tanta polêmica causou no seu
lançamento há três anos.

Foi a primeira apresentação sua individual no
Canecão (antes só com seus amigos baianos nos Doces
Bárbaros), e a casa facilitou para que o clima fosse
contagiante tirando umas 50 mesas bem à frente e
perto das escadas (criou aí uma espécie de arquibanca-
da) e deixando a garotada (os adolescentes ai se
concentraram) mais junto do ídolo.

A produção do show não foi elaborada, apenas um
registro do lançamento do disco. Show produzido
(guarda-roupa, iluminação, diretor etc), Caetano faz"ano sim, ano não". Este é um ano não, conforme
explica Guilherme Araújo, produtor do espetáculo,
que acha isso tudo "muito divertido". Os gastos foram
apenas com os ensaios dos músicos, quase um mês e
chegou a aproximadamente Cr$ 1 milhão e 200 mil.
Quanto aos custos da divulgação, esquiva-se, dizendo
que foi dividida com a direção do Canecão.

— Mas não é um show do Canecão, é um show do
Caetano no Canecão.

No ano-sim, há espetáculos por todo o país, no ano-
não apenas Rio, São Paulo e Salvador. Os shows
realizados em Buenos Aires na semana passada já
estavam firmados há muito tempo e Guilherme garan-
te que lá o sucesso foi absoluto. Caetano atraindo 4 mil
pessoas em cada noite, foram duas, em que foi chama-
do à cena cinco vezes.

Com muitos fãs, ninguém nega seu talento, Caeta-
no Veloso vai, no entanto, encontrar seus adeptos
incondicionais numa faixa etária bastante baixa: os
adolescentes concordam totalmente com "a cabeça"
de Caetano, além é claro, dos de outras idades, que"tenham a cabeça feita": no palco, Caetano faz ques-
tão de adotar uma postura bem original (muitos trejei-
tos), para chocar os que têm mais de 30 anos, há 15
anos também seus fãs incondicionais como os adoles-
centes de hoje.

Na estréia, foi bastante efusivo ao beijar um dos
seus músicos, o que provocou imediata reação entre
alguns argentinos presentes: "mira, mira" ("olha,

CRÍTICAl

Vestindo um
conjunto de seda
roxo com
estampas de
lorões e usando
um chapéu
vermelho, Caetano
Veloso arrebatou
a platéia do

Canecão na estréia de seu shoiv
Outras Palavras. Não apenas as
tietes partilharam do carnaval
que encerrou o espetáculo

olha") como Caetano devia estar esperando. Elizabeth
Silbemagel, 17 anos; Lorena e Cristina de Castro, 15 e
13 anos; e Mariana Cardoso, também 13 anos, todas
estudantes que chegaram às 19h e assistiram ao espe-
táculo debruçadas no palco, provavelmente nâo se
chocaram nem um pouco. Para elas, Caetano "é o
maior passe". Declaram que gostam "do jeitinho dele,
além da voz e da cabeça" e sentenciam:

É o homem mais sensual da televisão...se é que é
homem., mas também não interessa.

São as famosas tietes que perseguem seus ídolos
Onde quer que eles estejam. Nos bastidores, Fabiana
KerlaMan, 15 anos, modelo, está toda de branco:
sapatilha, meias compridas, saia rodada, fazenda
transparente, rendas e chapeuzttiho à la Gigi. Ela e
Keka Almeida, 22 anes, atriz de teatro, também de
branco, roupa aciganada, causam sensação. Quando
alguém pergunta se Fabiana está esperando uma
charrete, ela responde muito séria que está vestida
como uma ninfeta: "e eu sou uma ninfeta, tenho 15
anos". Garantem que não sáo tietes, são amigas real-
mente de Caetano, ou não teriam o nome na porta para
entrar: "não batalhamos convite". Preferem não entre-
gar o nome das tietes mas definem:

Elas ficam até o último fã sair do camarim para
saber onde o Caetano vai esticar, aí saem correndo,
quando chegamos, está todo mundo lá. Aí conversam
com ele, dáo um brinco, uma pulseira, ele dá outros
presentes. Mas tem dias que ele se aborrece e manda
todo mundo embora. Mas geralmente é muito gentil.
Para elas, é o máximo ficar perto dele.

Na longa fila formada no camarim para cumpri-
mentar Caetano, Homero, 19 anos, que trabalha em
criação publicitária, aproveita para vender os brincos
de pena de pavão a Cr$ 550.0 que náo é muito diflcil. A
pena de pavão está em todas: na capa do LP Cinema
Transcendental, no leque usado por Caetano no palco
e enfeitando o camarim "É, estou numa trip de pena
de pavão", explica o cantor, enquanto cumprimenta os
artistas presentes a todas as estréias de shows. Entre
outros, Beth Goulart, o pai, Paulo; a mãe, Nicette
Bruno. Moraes Moreira, Roberto Menescal, Leci Bran-
dáo, Regina Casé entram no camarim. Dedé, mulher de
Caetano, diz que foi o melhor espetáculo que já viu. O
marido concorda e conta ter rezado muito para que
conseguisse o pique que vinha correndo em outras
cidades, no ano anterior, como Curitiba e Fortaleza, e
que não pintava no Rio.

Planejei para que isso acontecesse. Adorei.
Bombas? Nem pensou se alguém iria jogar. Está

contente e o que quer fazer é ir para casa: "estou com
vontade", diz enquanto veste as meias e uma moça,
mais ou menos 30 anos, prepara-se para entrar no
camarim: "vou tietar um pouco".

QUANDO O 
"SHOW" 

E

ESTRATÉGIA PARA

VENDER MAIS DISCOS

BALANÇA A CABEÇA E FAZ PENSAR

Maria Helena Dutra

GOMO 

sempre show de interpretação. O es-
petáculo Outras Palavras, prorrogado em
mais uma semana antes mesmo de estrear,
de Caetano Veloso no Canecão mais uma
vez confirma a já antiga evidência de ser

ele um de nossos melhores cantores. Com exceção do
samba para o qual não tem jeito de corpo nem de voz,
os demais gêneros brilham na sua maneira peculiar de
levar para o palco a essência de cada música. Mas
esta mágica e beleza, adotamos o jargão, é melhor
sentida nas composições dos antigos discos do que em
sua atual safra. Pois esta como classificou o crítico
ferino de tudo que é ele próprio, no telejornal Hoje, é
apenas redundante. Diria que é pouco mais do que
isso, já que o autor de arte e intelecto complexos está
no momento insistindo em veicular sua poesia e idéias
num rock de simplicidade banal com pretensões de
vigor rítmico onde não cabe todo o seu talento.

Mas este desta vez está Tnais bem acompanhado.
Substituiu antigo e fraco trio vocal por igual número
de instrumentos de sopro que preenchem as lacunas e
completam bem a Outra Banda da Terra. Pena que o
Canecão, e mais uma vez apelamos para o julgamento

de Caetano que agora anda repetindo as antigas
avaliações da imprensa, cortfírme as palavras do astro
e permaneça com insanáveis problemas acTlsticos. Do
que foi permitido escutar, deu notar qualidade no
apoio. Outra vantagem do atual show é ter o artista
cancelado digressões discursivas que já atrapalharam
outros espetáculos seus. Agora seu estilo recital de
sempre é bem mais objetivo. Primeiro, com acompa-
nhamento total, músicas antigas e novas com realce
para as primeiras, embora entre elas não exista ne-
nhuma de suas magnificas composições contidas no
seu penúltimo LP Cinema Transcendental. No meio, o
indefectível interlúdio de cantar sozinho com seu vio-
lão. Bastante extenso e particularmente emocional. O
único deslize, principalmente para ele que tanto criti-
ca os amadores, foi revelar desconhecer ser o tango El
Choclo, originalmente sem letra, ser o primeiro de seu
gênero. Um marco histórico semelhante ao que ê Pelo
Telefone para o samba brasileiro. Quem é profissional
tem que saber. Para o final outras brilhantes interpre-
tações mas, como aconteceu no Bicho Baile Show, sd
consegue fazer dançar com a carnavalesca Filha de
Chiquita Bacana com introdução incluindo até açor-
des do Zé Pereira. Falha, portanto outra vez, em
movimentar corpos. Em compensação, sempre acerta,
quer queira ou náo, quando balança cabeças e faz
pensar.

A 

tendência de associar o lançamento do disco
ao show musical está sem dúvida ligada à
oportunidade de se conseguir mais espaço
para o artista na imprensa. O produtor e
crítico musical Sérgio Cabral observa que,

enquanto são lançados mensalmente uns 50 discos e aí é
praticamente impossível conseguir matérias em jornais
para todos eles, o número de shows mensais é menor, além
de ser um acontecimento local, como observa o gerente de
relações artísticas da RC A José Luís Oliveira. E a própria
assessoria de imprensa da Odeon confessa que é mais fácil
conseguir uma reportagem quando ó artista está lançando
o disco e ao mesmo tempo um espetáculo musical.

A estratégia alcançou tais proporções que a WEA
criou há um ano um departamento de show que cuida de
todos os contatos nessa área, mesmo quando a gravadora
não está arcando com todo o ônus do espetáculo ou da
tournée pelo país. Mas nem todos os que lançam disco o
fazem com um show musical. Depende do artista e o
critério para a escolha é o mais variado. Sérgio Cabral faz
uma observação: se Maria Bethânia quiser visitar 3 mil
municípios do pais, vendendo como vende mais de 800 mil
cópias, Sérgio duvida que a Polygram se negue a atendè-
la. E há casos como o deste disco de dona Ivone Lara, que
Sérgio Cabral produziu: "O resultado na fita foi táo bom
que sentimos que é a hora de dona Ivone estourar". Náo
chegando a vender 15 mil cópias nos últimos LPs, Sérgio
acredita que agora ela passe com este dos 40 mil.

Heleno de Oliveira, diretor comercial da Polygram, diz
que há pelo menos três exemplos. O primeiro caso é o do
artista cuja melhor media é inegavelmente o palco: "Nós
nos adiantamos ao empresário e sugerimos como divulga-
ção principal o show musical". E o caso de Caetano
Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, cujas vendas estão
diretamente ligadas às suas presenças no palco.

Quando um artista insiste em fazer um show em
teatro, mais por vaidade, pois esta não parece ser a sua
melhor media, como constata Heleno Oliveira, muitas
vezes, a gravadora atende "à vaidade do artista". Uma
terceira situação é a do artista que arranja patrocinador
para o seu espetáculo e a gravadora então ajuda com
alguma coisa, embora não esteja de acordo:

É uma questão de análise de casting. Maria Bethá-
nia, no palco, tem uma resposta de vendagem melhor do
que muitos anúncios em jornal e rádio. Já Sldnei Ma gal
não vale investir nele em show. Seu público pode pagar no
máximo Cr$ 50 para vê-lo cantar no clube sábado à noite.
Anúncio em TV, para Magal, também dá bom resultado.

O método — conta Heleno de Oliveira — é sentar com
o artista um mês antes de o disco ficar pronto e traçar a
estratégia. A divulgação do próximo disco de Nara Leão
(também da Polygram), apesar de só sair em julho, já está
praticamente acertada. Ela vai voltar ao palco, nn»t«
especificamente ao TUCA, em São Paulo, sob a direção de
Flávio Rangel. Se der para a gravadora cobrir tudo,
Heleno garante que o fará, pois se concluiu que esta é a
melhor mídia de Nara, além das rádios FM, para marcar a
sua volta.

Outra que está fazendo show esta semana, também da
Polygram, é Elza Maria, conhecida através do MPB-80
quando interpretou um chorinho. Como náo tinha expe-
riéncia em disco anterior, Heleno de Oliveira diz que não
pôde aplicar uma verba grande pois não sabe como será a
resposta do público:

Para fazer um disco gastamos em tomo de Cr* 3
milhões, e o retomo desse dinheiro só virá se vender 40 mil
cópias, no mínimo.

A Polygram, portanto, só ajudou no lançamento do
disco no Parque Lage. O show que Elza Maria está fazendo
na Sala Funarte esta semana foi porque ela mesmo
trabalhou para isso, conta Heleno de Oliveira:

Conseguiu tudo e é muito importante que isto
aconteça. O artista novo tem de abrir seu caminho. É
imprescindível náo ficar esperando pela gravadora. Ela
mesma se intitula uma "operária da arte".

Os shows musicais por todo o pais sáo também um
termômetro para o artista avaliar o disco, quais as músi-
cas de maior ou menor receptividade e enriquecê-lo em
termos criativos pelo seu maior contato com o público.
Esta é a opinião de Ivone de Virgiliis, responsável pelo
departamento de shows da WEA criado há um ano.

Atualmente, se o artista não tem empresário, a grava-
dora providencia um, procurando dar uma qualidade
técnica o mais próxima possível do disco para não haver
distância entre um e outro. Mas há casos em que a WEA
faz questão de arcar com todas as despesas dessas excur-
sões. Principalmente para manter a qualidade. E o caso de
Zezé Motta e Luís Melodia que excursionarão pelo Brasil
todo de Norte a Sul, depois de lançar um LP juntos.

A idéia de juntar Melodia e Zezé Motta surgiu depois
do sucesso que fizeram no Projeto Pixinguinha, quandobateram o recorde de público, conta Ivone de Virgiliis,
Hoje, inclusive, eles se apresentarão no show da Rádio
Cidade.

Foi também depois de uma excursão com o Projeto
Pinxinguinha, recorda Sérgio Cabral, que Beth Carvalho
estourou com seu primeiro disco, juntamente o primeiro
da RCA Ivone de Virgiliis acredita que o Projeto Pixingui-
nha foi um alerta que mostrou o quanto pode servir como
divulgação as viagens pelo país. Em maio e junho, a WEA
terá viajando pelo país Dona Ivone Lara, Gilberto Gil, A
Cor do Som, Guilherme Arantes e Jorge Mautner.

A escolha das cidades visitadas e duração da excursão
vai depender do que é requisitado em cada cidade, explica
Ivone de Virgiliis, da WEA Numa cidade o artista está
vendendo muito, é importante o show. Em outra, ocorre o
contrário, e ai a presença do artista pode incrementar as
vendas. Outras vezes, uma cidade é visitada pelo simples
fato de lá o cantor nunca haver estado.

Essas toumées sempre existiram, mas Ivone observa
que agora um maior profissionalismo as envolve. Uma
dificuldade grave constatada pela WEA é a falta de teatros -
disponíveis no Rio de Janeiro. Um exemplo disso foi a não
apresentação no Rio — mas apenas em São Paulo — dos
músicos de Jazz Chieis Corea e Gary Burton por falta de
local: há teatros reservados até janeiro de 82.

Há também duas formas de excursionar: uma quando •
é necessário lr esquentando o show através do pais para
chegar nas grandes Capitais (Rio e Sáo Paulo) já no ponto.
Mas os artistas consagrados já suportam uma estréia na
grande Capital, como comenta Heleno de Oliveira da
Polygram:

Artistas como Caetano Veloso e Ivan Lins começam
tranqüilamente a sua temporada no Rio. Mas o Ivan, por
exemplo, no Início, Já fez muito circuito universitário.

Quanto as gravadoras investem no show é diflcil
calcular. A WEA gastou Cr$ 1 milhão 500 mil na produção
dos shows de Dona Ivone Lara no Rio e São Paulo, duas
semanas de espetáculo, o que é considerado barato como
afirma Ivone de Virgiliis. Dois dias já tinham sido vendidos
no início da semana, mas Ivone de Virgiliis acredita que o
retorno não virá da bilheteria do show. A relação teatro
cheio/muito disco vendido também náo é verdadeira. José
Ribamar, responsável pela coordenação artística da
Odeon, dá um exemplo: Simone tinha em média 2 mil 100
pessoas no palco do Canecão. Se todos comprassem seu
disco, estaria vendendo uma quantidade enorme.

Geralmente aplica-se 10% da verba do custo do disco
para a divulgação. Mas pode variar. Heleno de Oliveira, da
Plygram, diz que oscila entre 5% e 209b:

E uma porcentagem sobre a renda do último disco.
Depende do tempo do artista na gravadora, do retomo do
produto anterior, etc. '

Nem sempre o resultado é o esperado, além do que a
avaliação é difícil de ser feita Ano passado a Odeon
promoveu o projeto Pela Qualidade da Nossa Geração no
Rio e em São Paulo, apresentando Fátima Guedes, Wag-
ner Tiso, Beto Guedes, Lô Borges, 14-Bis. Não houve uma
venda expressiva, ou acima da esperada, mas José Riba-
mar diz náo ser possível julgar se a promoção náo surtiu
efeito ou se foi mais uma conseqüência da retração do
mercado fonográfleo ocorrida no ano passado.

Outra turnée que ficou aquém das expectativas foi a
realizada por Raimundo Sodré pelo Norte—Nordeste. As-
sim que ele se classificou no MPB-81 com A Massa, a
Polygram promoveu a excursão até Fortaleza:

Náo chegou a vender discos. E só de determinadas
cidades eu recebi relatório sobre as apresentações. Em
alguns lugares encheu, noutros não pude confirmar.

Outra questão é: fazer o show mostrando principal-mente as novas músicas ou não? Muitos acham perigosoapresentar 12 músicas inéditas. Mas a idéia da WEA,
segundo Ivone de Virgiliis, é fazer um espetáculo o mais
próximo possível do disco, inclusive na qualidade técnica.
Já José Luis Oliveira, da RCA tem pessoalmente uma
outra opinião:

Quem vai a um show quer ter algo mais além do
disco. Ou contenta-se apenas em comprá-lo e ouvir.

A verdade é que fórmula para lançar e vender bem umdisco não existe. Como diz Sérgio Cabral, há o mistério dosucesso:
Se a fórmula fosse absolutamente correta estava

desvendado o mistério. É bom não se esquecer que a
qualidade do disco é fundamental, tanto artística quanto
comercialmente. (MC.)
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Estréias
da semana
• Memórias

0 Homem Que Virou Suco
A Mansão do Inferno
Palácio de Vênus
As Intimidade» de Duas Mulheres

Cinema
Cotações

••••• EXCELENTE
•••• MUITO BOM
••• BOM
•• REGULAR

RUIM

•*+*•
O TAMBOR (Dia Bleehtrommel), de Volker
Schlondorff Com David 8ennent, Mario
Adorf Angela Winkler, Andréa Férreo! e
ponicipação especial de Charles Aznavour.
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72): I5h20m,
18hl0m, 21 h. (18 anos). Oskar nasceu em
1924 na cidade de Danzig, onde alemães e
poloneses vivem em harmonia. No seu tercei-
ro aniversário ele, num gesto de totol rejeição,
resolve pôr fim ao seu crescimento físico.
Nesse dia, ganha um tambor que acompa-
nhará a sua infância permanente durante os
anos seguintes, enquanto registra os aconteci-
mentos que passam por sua vida. Ele educa a
sua voz, tornando-a capaz de quebrar vidros
e, batendo o seu tambor, atrapalha as para-
das militares nazistas. Palma de Ouro no
Festival de Cannes de 1979. Oscar de Melhor
Filme Estrangeiro no mesmo ano. Produção da
Alemanha Federal.

*•**•
RJ TE AMO (Brasileiro), de Arnaldo .labor.
Com Sônia Braga, Pauio César Pereio, Vera
Fischer, Torcísio Meira. Regina Case e Maria
Sílvia. Odeon (Praça Mahatmo Gandhi, 2 —
220-3835): 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m. Sábado e domingo, o
partir das 15h30m. Roxi (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), Ublon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048), Ópera-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 246-7705): 15h30m,
17h30m, 19h30m, 21 h30m. Tijuco (Rua Con-
de de Bonfim, 422 — 268-0790), Imperator
(Ruo Dias da Cruz, 170 — 249-7982), Olaria
(Rua Uranos, 1.474 — 230-2666), Madureira-
2 (Rua Dagmar do Fonseca, 54 — 390-2338),
Vitória (Bangu), Palácio (Campo Grande):
15h, 17h, 19h, 21 b (18 anos). Paulo, um rico
industrial, é abandonado por Bárbara, uma
médica Solitário, procura Ataria, que julga
ser uma prostituto. Ela mantém o jogo, fingin-
do-se de profissional. Na verdade, tenta es-
quecer Ulisses, comandante da aviação co-
mercial, casado, e aparentemente acomoda-
do à vida dupla de pai de família e amante
de uma mulher mais jovem. Maria e Paulo
estão juntos, mas não se encontram. Cada um
representando o seu papel, eles conversam
com o pensamento entrecortado por lembran-
ços dos seus amores perdidos._______
HAIR (Hair), de Mi los Formon. Com John
Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo,
Annie Golden e Dorsey Wright. Bruni-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
287-9994): I4h30m, 17h, 19h30m, 22h. (18
anos). Versão da peça musical de Gerome
Rogni e Jomes Rado, contando as esperanças
e chorando os ilusões da juventude dos anos
60. Um jovem convocado para a Guerra do
Vietnam encontro novos caminhos na compa-
nhio de um grupo de hippies. Produção
americana. Reapresentação

•••••
CINZAS NO PARAÍSO (Days of Heaven), de
Terrence Malick. Com Richard Gere, Brooke
Adams, Sam Shepard, Linda Manze e Robert
Wilke. Cândido Mandes (Rua Joana Angélica,
63 — 267-7897): 14h, lóh. ISh, 20h, 22h. 6o
e sábado, sessões à meia-noite. (14 anos).
Também escrito por Malick recebeu o prêmio
de "melhor direção" no Festival de Cannes e o
Oscar de "melhor fotografia" (Nestor Almen-
dros), 79. A história tem um prólogo em
Chicago e se transfere para a região do Texas
conhecida como Panhandle, antes do boom
petrolífero e do ingresso dos EUA na guerra de
14-18. O operário Bill (Gere), suo irmã meni-
na, Linda (Linda Manzes) e sua amante Abby
(Brooke Adams) — que passa por irmã —
aceitam trabalho temporário numa fazenda
de trigo, cujo dono (Sam Shepard) se apaixo-
no por Abby. Acreditando que o jovem fazen-
deiro, segundo disse o médico, terá apenas
um onode vida, Bill induz Abby a aceitar seu
pedido de casamento. Apesar do crescente
envolvimento afetivo com o marido, Abby
continua amante de Bill. As suspeitas criam
um conflito e o fim dos "dias de paraíso".
Produção americano filmada no Canadá.
Raa preta ntaçõo. __
IRACEMA — UMA TRANSA AMAZÔNICA —

(Brasileiro), de Jorge Bodansky e Orlando
Senna. Com Edna de Cássia, Paulo César
Pereio, Conceição Senna, Rose Rodrigues, Fer-
nando Neves e Sidnei Pinon. Lido-1 (Praia do
Flamengo, 72): lóh, 17h5Cm, 19h40m
2lh30m. (18 anos). Uma jovem do interior do
Paro vai a Belém, com a família, pagar
promessa na Festa do Círio de Nazaré e o
novo meio e as companhias que encontra
levam-na à prostiuição. Influenciada pelas
histórias contadas pelas prostitutas, Iracema
quer ir paro os grandes centros (Rio e São
Paulo) e pega uma carona com Tião Brasil
Grande, um motorista de caminhão. Saem
pela Transamazônica, testemunhando toda
espécie de acontecimentos e dramas que a
construção da estrada impõe aos habitantes
locais. Prêmio Georges Sadoul (França, 1975),
Adolf Grime Preis (melhor filme do ano da TV
alemã, 1975), Encomio Taormina (Itália,
1975), Cinema Jeune (Cannes, 1976) e Me-
lhor Filme (Festival de Brasília, 1981), entre
outros.

••••
OS ANOS JK (Brasileiro), documentário de
longa-metragem de Sílvio Tendler: Narração
de Othon Bastos. Studio-Copacabana (Rua
Raul Pompéia, 102 — 247-8900): 14h20m,
16h40m, 19h, 21 h20m. (Livre). O filme narra
a história política brasileira a partir de 1945
até os dias recentes. Seu título não configura
nenhum partidarismo com o ex-Presidente
Juscelino Kubitschek, que é alvo de uma visão
critico. Do trabalho de pesquisa, resultaram
entrevistas com nomes expressivos da vido
política brasileira nos últimos 35 anos. Rea-
presentação.

••••
O SHOW DEVE CONTINUAR (Ali That Jan),
de Bob Fosse. Com Roy Scheider, Jessica
Lange, Ann Reinkmg, Leland Palmer, Cliff
Gorman, Ben Vereen, Erzsebet Foldi e Michael
Tolan. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
379— 268-2325): 15h, 17h, 19h, 21 h (16
anos). Joe Gideon é um famoso diretor teatral
e está montando mais um dos seus show» na
Broadway. O tema gira em torno da morte
mas, antes que ele possa terminar o trabalho,
sofre um ataque cardíaco que o deixa hospi-
talizado. Durante a cirurgia, ele coreógrafa o
sua própria morte numa cilucinatória extrava-
gància, deitado num leito do hospital, cercado
por dançarinas deslumbrantes. Oscar nasça-
tegorias de Melhor Direção Artística, Melhor
Desenho de Vestuário, Melhor Montagem e
Melhor Trilha Sonora. Palma de Ouro no
Festival de Cannes de 1980. Produção ameri-
cana Reapresentação.

••*•
AMARGO REGRESSO (Corning Home), de Hol
Ashby. Com Jane Fonda, Jon Voight, Bruce
Dern, Robert Carrodine, Penelope Milford e
Robert Ginty. Bruni-Copacabana (Rua Barata
Ribeiro, 502 — 255-2908): 14h. 16h30m,
19h, 21h30m (16 anos). Drama sobre os
reflexos da Guerra do Vietnam na vida ame-
ricano. ambientado em Los Angeles. Quando
o marido (Bruce Dern) de Sally (Jane Fonda)
parte entusiasmado para o front, ela vai
traDalhor em hosoital para ex-combatentes,
onde reencontra um amigo dos tempos de
colégio, Luke (Jon Voight), agora preso a uma
cadeira de rodas Ao mesmo tempo que toma
conhecimento do gue está ocorrendo no Viet-
nam em nome dos ideais democráticos. Sally
se apaixona por Luke. Produção americana.
Oscar para Melhor Roteiro Original' (Nancy
Dowd, Waldo Salt e Robert C. Jones), Melhor
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O Belo Antônio A Longa Noite de Loucuras

A LITERATURA
NO CINEMA
DE MAURO
BOLOGNINI

A 

partir de hoje eatéo dia 19,
o Cineclube que funciona
no Teatro da Maison de

France estará apresentando um ci-
cio de Cinema e Literatura exibin-
do fumes de Mauro Bolognini, ci-
neasta italiano que realizou vários
filmes baseados em obras literá-
rias. Hoje seráo apresentadas duas
sessões: às 18h30m, A Longa Noite
de Loucuras./Ume de 1959, baseado
em romance de Pier Paolo Pasolini,
e ás 20h30m, O Belo Antônio, de
1960, baseado em romance de Vita-
liano Brancati, ambos com legen-
das em francês.

Ator (Jon Voight) e Melhor Atriz (Jane Fonda).
Reaprwe ntaçõo

O HOMEM QUE VIROU SUCO (Brasileiro), de
João Batista de Andrade. Com José Dumont,
Célio Maracajá, Denoy de Oliveira, Barrinhos
e Renato Master. Ricamar (Av. Copacabana.
360 — 237-9932): de 2o a 5°, às 15h45m,
17h50m, 19h50m, 22h. De 6a a domingo, às
15hl0m, 17hl5m, 19h20m, 21h25m (18
anos). Deraldo, poeta popular recém-chegado
do Nordeste a Sâo Paulo, sobrevivendo de
suas poesias e folhetos, é confundido com um
operário de uma multinacional que mata o
patrão e passa a ser perseguido pela policia.

•••
O DESTINO MUDOU SUA VIDA (Coei Mine. «
Daughtar), de Michael Apted. Com Sissy
Spacek, Tommy Lee Jones, Beverly D'Ângelo,
Levon Helm e Phyllis Boyens. Caruso (Av.
Copacabana, 1.362 — 227-3544) Largo do
Ma«hado-2 (Largo do Machado. 29 — 245-
7374): 14h, 16h30m, 19h. 21h30m. (14
anos). A trajetória da cantora country Loretta
Lynn, filha de um trabalhador dos minas de
carvão de Butcher Hollow, em Kentucky. Aos
13 anos, ela casa-se com um vizinho, Red
Lynn, que logo em seguida emigra para o
Estado de Washington, onde encontra traba-
lho como cortador de lenha. Seis anos depois,
Loretto é mãe de quatro crianças. Red Lynn

presenteia-lhe com uma velha guitarra e a
incentiva a exercitar sua voz: era o inicio de
sua carreira. Produção americana. Oscar para
Aflelhor atriz (Sissy Spacek).

•••
GENTE COMO A GENTE (Ordinaiy People), de
Robert Redford. Com Donald Sutherland, Ma-
ry Tyler Moore, Judd Hirsh, Timothy Hutton,
M. Emmet Walsh e Elizabeth McGovern. Pala-
eio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541):
13h30m, lóh, 18h30m, 21 h. RianfAv. Atlân-
tico, 2.964 — 236-6114): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145
— 264-2025): I6h, 18h30m, 21h. (14 anos).
Calvin e Beth formam o cosal-modelo. Eles
nunca haviam sofrido uma dor emocional até
o momento em que ocorre um acidente fatai:
o filho mais velho morre afogado. Conrad, o
filho caçula, voltando para casa depois de
quatro meses de internamente num hospital
psiquiátrico, fica desorientado e sente-se cul-
pado pela morte do irmão. Oscar de Melhor
Filme, Melhor Diretor (Robert Redford), Melhor
Roteiro Adaptado (Alvin Sargent) e Melhor
Ator Coadjuvante (Timothy Hutton). Produção
omericana. __
O ILUMINADO (The Shining). de Stanley
Kubrick. Com Jock Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Uoyd, Scatman Crothers e Barry Nel-
son. Jacarepaguá Auto-Ctrw 2 (Rua Cândido
Benício, 2 973 — 392-6186): de 4° a domin-
go, às 20h e 22h. 2o e 3o, às 20h30m. Até
terça (18 anos). Um ex-professo,, que preten-
de tornar-se escritor, aceita emprego como
administrador de um hotel de veraneio, fe-
chado durante o i nvemo quando o neve toma

-¦ --!-m|Kí3r»e! -s g:a333wlu$<.'-'.rCcriY'e?4 • àliú
esposa e o filho menor, que possui poderes
paranormais. Durante o período de confina-
mento, o marido, já mentalmente perturbado,
acaba enlouquecendo e tenta matar o mulher
e a criança. O hotel é povoado de fantasmas,
entre os quais, o de um barman e um garçom,
ontigo administrador do lugar. Baseado no
romance de Stephen King. Produção britânica.
R»opfwn>ooSo.

MEMÓRIAS... (Stardust MamoriM). de Woody
Allen. Com Woody Allen, CharlotteRampling,
Jessica Harper, Marie-Christine Borrault, Tony
Roberts e Daniel Stern. Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-4998), Cinema-1 (Av.
Prodo Júnior, 281 — 275-4546): de 2o a 6o,
às !6h, 17h50m, 19h40m, 21h30m. Sábado
e domingo, o partir dos 14hl0m América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-4519):
15h30m, 17h20m, !9hl0m, 21h. (Livre). Um
diretor de cinema famoso e angustiado, sa-
bendo que todos esperam que seu próximo
filme seja melhor que os anteriores, procuro
fugir das pressões recorrendo o lembranças
das três mulheres que marcaram suo vida:
Isabel, o amante francesa que abandona o
marido e vai viver com ele; Daisy, uma
violinista talentosa por quem está apaixona-
do, e Dorrie, atriz e mulher do sociedade,
elegante e temperomentat. Produção ameri-
cana. 

**
A COMPETIÇÃO (Th* CompttHion), de Joel
OÜansky. Com Richard Dreyfuss, Amy Irvmg,

. Lee Remick, Som Wanomoker, Joseph Cali,
Vickie Krieger e Adam Stern. Arl-Copacabona
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895):
14h40m, 17h, 19h20m. 2lh40m. Rio-Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Studio-
Paissandú (Ruo Senador Vergueiro, 35 —
265-4653): de 2a a 6° às 16h30m, 19h,

21h30m. Sábado e domingo, a partir das
14h. (14 anos). Paul Dietriche Heidi Schoono-
ver são dois jovens promissores pianistas que
decidem entrar num concurso. Ambos se cias-
sificam, mas acontece um imprevisto e a
decisão acaba tendo que ser adiada. Isto
ocaba por aproximar os dois numa relação
sentimental. Produção americana.

O SUBSTITUTO (The Stunt Man), de Richard
Rush. Com Peter 0'Toole, Steve Raisbock,
Barbara Hershwy, Allen Goorwitz, Alex Rocco
e Sharon Farrell Coral (Praia de Botafogo, 316
— 551-8649): de 2° a 6o, às 16h30m, 19h,
21h30m. Sábado e domingo, a partir das
14h. (14 anos). Cameron é um fugitivo da
polícia. Ele chega a uma praia da Califórnia
onde está sendo filmada uma batalha am-
bientada durante a lc Guerra Mundial. O
diretor do filme, um homem autocrata, se
oferece para esconder Cameron de seus per-
seguidores, disfarçando sua identidade e fa-
zendo-o atuar como um doublé do protagonis-
ta principal. Produção omericana.

TESS (Tes«). de Roman Polanski. Com Nostas-
sia Kinski, Peter Firth, leigh Lawson, Johr
CoMin, Rose-Mary Martin, Carolyn Pickles e
Suzanna Hamilton. Veneza (Av. Pasteur, 184
— 295-8349): 14h20m. 17h35m, 20h50m.
(14 anos). Numa pequena cidade da Inglater-
ra, no século passado, Tess, a filho mais velha
de uma fomllia de camponeses, procura em-
prego na casa de seu primo rico, d'Urbeville.
Assediada e seduzida por ele, a moça volta
para casa, onde dá ã 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 Ingla-
terra para tentar a vida de agricultor no Brasil
e Tess possa a ser assediada por seu antigo
amante, Alec. Baseado no romance Te»» of
the d'Urbeville, de Thomas Hardy. Oscar de
Melhor Fotografia (Geoffrey Unsworth e Ghis-
lain Cloquet), Melhor Direção Artística (Pierre
Gufcfroy e Jack Stevens) e Melhor Figurino
(Anthony Owell). Produção anglo-francesa.

••
O FUNDO DO MAR (The Deep), de Peter
Yates. Com Robert Shaw, Jacqueline Bisset,
Nick Noite, Louis Gosset e Eli Wallach. Pathé
(Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2o a 6°,
às 12h, 14hl5m, 16h30m, 18h45m, 21h.
Sábado e domingo, a partir das I4hl5m.
Paratodos (Rua ArquiasCordeiro, 350 — 281 -
3628): 14h30m, 16h45m, l-9h, 21hl5m. Art-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 288-
6898), Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira): 14h30m, 16h50m, 19hl0m,
21h30m (14 anos). Casal em lua-de-mel nas
Bermudas descobre as carcaças de dois navios
naufragados com preciosos carregamentos:
98 mil ampolas de morfina (cobiçadas por
traficantes) e um tesouro em jóias únicas do
século XVIII. A fim de resgatar o tesouro,

' Oà-jíiabi-sÊ"* â'"'yffi"tíspê<:iàlísta 
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submarinas. Temporariamente neutralizam
as ameaças dos traficantes com a promessa
(que não querem cumprir) de negociar a
morfina. Produção americana. Reapresen-
tação.

••
CONSÓRCIO DE INTRIGAS (Brasileiro), de
Miguel Borges. Com Aldine Muller, Anselmo
Vasconcelos, Tácito Rocha, Ana Mario Kreisier,
Reinaldo Gonzaga e Maria Lussiana Schmiat.
Ilha Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha do
Governador — 393-3211): 20h30, 22h30m.
Até terço. (18 anos). Aimê, uma estrela de
televisão, sente-se profissionalmeme bem-
sucedida, mos tem uma frustração: seu casa-
mento está em cnse. Ela e seu marido não

podem ter um filho eos médicos náo sabem o
motivo. Em seguida, a atriz e envolvida com
os interesses de um grupo que criou um
consórcio comercial paro oferecer serviços ínti-
mos de estrelas de televisão. Reapresentação.

••
XANADU (Xanodu), de Robert Greenwald.
Com Olívia Newton-John, Gene Kelly, Mi-
chael Beck, James Slovan e Dimitra Arliss.
Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre). Danny
McGuire é um arquiteto famoso mas vive de
suas recordações dos tempos em que fora
músico. Sempre relembra o grande época
quando trobolhava com bandos populares e
conhecera todos os músicos famosos. Danny
ainda conserva um grande sonho: quer nova-
mente abrir um clube e pede o Sonny, um
artista plástico, paraoiudora procurar o local.
Danny o imagina como nos anos 40. Sonny o
vê diferente: como na década de 80. Enquan-
fo conversam sobre o nome do clube, surge
Kira, uma cantora, que sugere Xanodu. Pro-
duçáo americana. Reapresentação.

••
AMOR BANDIDO (brasileiro), de Bruno Barre-
to. Com Paulo Gracindo, Cristina Ache, Paulo
Guarnieri, Ligia Diniz, Flávio São Thiago e
Hélio Ary. Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim,
229): 15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m
(IB anos). Inicialmente inspirado na história
(real) do precoce bandido Bacalhau — a
mesma que serviu como ponto de partida
poro o romance O Estranho Hábito de Viver,
de José Louzeiro — o argumento oe Louzeiroe
Leopoldo Serran transformou-se no que este
define como um trágico triângulo amoroso
(pai, filha e namorado) com a parte policial
servindo de fundo. O velho detetive Galvào
(Gracindo) procuro desesperadamente recu-
perar a filha que, com 13 anos, fou expulsa
de cosa, passando à vida marginal de infem-
inhos de Copacabana. Ela tem um conflituoso
relacionamento com um menor abandonado
que ganha a vido com uma orma na mão.
Reapresentação.

A MANSÃO DO INFERNO (Inferno), de Dario
Argento. Com Leigh McCIoskey, Irene Miracle.
Sacha Petoeff, Daria Nicolodi e Eleonoro Gior-
gi. Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541): 14h, 16h20m, 18h40m, 21h(18anos).
Uma jovem é envolvida numa série de acon-
tecimentos misteriosos quando possa a morar
numa velha mansão em Nova Iorque. Produ-

ção italiana. _
PALÁCIO DE VÊNUS (brasileiro), de Ody Fra-
ga. Com Elisabeth Hartmann, Helena Ramos,
Lola Brach, Aríete Montenegro, Neide Ribeiro
e Matilde Mastrange. Vitória (Rua Senador
Dantas, 45 — 220-1783): de 2" à 6o às
14hl0m, lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m.
Sábado e domingo, a partir das lóh. Copoca-
bana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953),
Òpera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 246-
7705): lóh, I7h50m, 19h40m, 21h30m. Ca-
rioca (Ruo Conde de Bonfim, 338 — 228-
8178), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca.
54 — 390-2338): 15h30m, 17h20m.
I9hl0m, 21 h. Santa Alice (Rua Barão de Bom
Retiro, 1.955 — 201-1299). Rosário (Rua
Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 16h20m,
IShlOm, 20h. (18 anos). Uma atriz sem
talento abre um luxuoso bordel, instalado no
centro de um parque, especializado em aten-
der clientes selecionados.

UM MENINO... UMA MULHER... (Brasileiro),
de Roberto Mauro. Com Monique Lafond,
Mario Petraglia, Sônia Vieira, Toni Ferreira e
Ana Lúcia Torres. Jóia (Av. Copacabana, 680
— 237-4714); 16h30m, 18hl0m, 19h50m,
21 h30m. Jacarepaguá Auto-Cine 1 (Rua Cân-
dido Benício, 2.973 — 392-6186: de 4o ò
domingo, às 20h, 22h. 2o e 3o, às 20h30m.
Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
1.426 — 274-7999): 20hl5m, 22h30m. Até
terça no Jacaré 1. (18 anos). Silvinho, um
menino de 14 anos, nascido e criado numa
favela, vai trabalhar na caso de Rafaela, que
féVrt um dito padrão de vida. Ela procura
ganhar a confiança do menino a fim de
continuar mantendo relações extra-conjugais
e chantagear seus amantes. Reapresentoçáo

*
GISELLE (Brasileiro), de Victor di Mello. Com
Monique Lafond, Albo Volério, Cario Massy,
Ricardo Faria, Maria Lúcio Dohl e Nildo Paren-
te. Programa complementar: Punho» Selva-
gens do Kataté. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 —
240-8285): de 2o a 6a, às 12h, 15hl0m,
18h20m, 20hl0m. Sábado e domingo, às
13h50m, 17h, 20h 1 Om. (18 anos). Depois de
vários anos estudando no exterior, Giselle
retorna ao Brasil e encontra seu pai casado
com outra mulher. Reapresentação.___ _
PUNHOS SELVAGENS DO KARATÈ (Savage
Killers), de Jinny Wang Yu. Com Chon Wei
Lan, La Ka Wmg e Tse Ling Ling. Programa
complementar. Giselle. Rex (Rua Álvaro Al-
vim, 33 — 240-8285): de 2° a 6", às 12h,
IShlOm, 18h20m, 20hl0m. Sábado e do-
mingo, às 13h50m, 17h, 20hl0m. (18 onos).
Um lutador com o corpo protegido por chapas
metálicas e armado de uma corrente com
garras de fera, liquida um grupo de chineses
rebelados contra o ditadura manchu. O único
sobrevivente aperfeiçoa novo estilo que deve-
rá derrotar os defensores dos interesses man-
ebus. Produção chinesa de Hong-Kong. Reo-
presentação.

AS INTIMIDADES DE DUAS MULHERES (Brasi-
leiro), de M. Silveira. Com Rossano Ghessa,
larrieri Faria, Alan Fontaine, Denis Derkian e
René Casemart. Metro Boavista (Rua do Pos-
seio, 62 — 240-1291), Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-
2610), Largo do Machado-1 (Largo do Macho-
do, 29 — 245-7374), Baronesa (Rua Cândido
Benício, 1 747 — 390-5745): 14h, 15h50m,
17h40m, 19h30m, 21h20m. Tijuca-Paloce

(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610),
Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236 —
390-2036): 15h30m, 17h20m, 19hl0m, 21 h.
(18 anos). Vera e Helena vão passar as férias
na praia de Guarujá a fim de se relacionarem
mutuamente.

A GOSTOSA DA GAFIEIRA (Brasileiro), de
Roberto Machado. Com Julciléa Telles, Jorge
Cherques, Ruy Rezende, Ernesto Grendelle,
José Carlos Sanches e Sérgio Lopes. Scala
(Proio de Botofogo, 320 — 551-8649):
15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. (18
anos). Uma dançarina de gafieira, que se
envolve com os mais diferentes homens e que
um dia desaparece do local, sem deixar
notícias.

LIBERDADE SEXUAL (brasileiro), de Wilson
Rodrigues. Com Zélia Diniz, Zilda Mayo e
Emmanuella Migues. Studio-Catete (Rua do
Catete, 228 — 205-7194): 15h40m, 17h20m,
19h, 20h40m, 22h20m. (18 anos). Atingido

por impotência, um mando admite que a
mulher tenha relações com outro, exclusiva-
mente o fim de suprir suo carência sexual. O
terceiro personagem é envolvido sem saber
que o casal o considero mero instrumento em
um jogo onde não se cogita de sentimentos.
KMpftMntoçao-

PENITENCIÁRIA FEMININA DE CRIMES SE-
XUAIS (Penrtenxiario Femmile Per Reati Ses-
•uali), de Jess Franco. Com Lina Romony, Paul
Muller e Monika Sivinn. Programo comple-
mentor: A Grande Conspiração de Shaolin.
Orly (Ruo Alcindo Guanabara, 21): de 2o a 6"
às lOh, 13hl0m, !9h30m. Sábado e domin-

go. a partir das 13h 1 Om (18 anos). Drama de
conotações eróticos passado no interior de um

presídio de mulheres condenadas por crimes
sexuais. Reapresentação.

MATINÊS
JUBILEU DE OURO DE MtCKEY MOUSE —
JACAREPAGUÁ Autocine 2: amanhã e do-
mingo, às 18h30m. (Livre).

Extra
••••

TEMPO DE GUERRA (Les Carabiniers), de
Jean-Luc Godord. Com Marino Mase e Albert
Juross. Amanhã, às 21 h, no Cineclube Mocu-
naimo. Rua Araújo Porto Alegre, 71 — 9°
andar. O filme tem roteiro de Rosselini, em

preto e branco.

•••
CICLO MAURO BOLOGNINI DE CINEMA E
LITERATURA — Exibição de A longa Noite de
Loucuras (La Noite Brava), de Mauro Bologni-
ni. Com Rossana Schiafino, Elsa Martinelli,
Jean-Claude Brialy e Mylène Demongeot.
Hoje, às 18h30m, no Cineclube da Maison de
France, Av. Presidente Antônio Carlos, 58.
Legendas em Francês (18 anos). Prostitutas,
marginais e outras figuras da vido non dolce
de Roma sâo os personagens deste filme que
contou com a colaboração de Pasolini como
roteirista.

•*••
TAXI DRIVER/MOTORISTA DE TAXI (Taxi Dri-
ver), de Martin Scorsese. Com Robert de Niro,
Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks e
Peter Boyle. Amonhã, à meia-noite, no Rico-
mar, Av. Copacabana, 360. (18 onos). Gran-
de Prêmio do Festival de Cannes de 76. Um
motoristo de táxi solitário que transforma seu
carro em um arsenal e decide limpar Nova
Iorque de seu lixo moral.

• ••
COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS
(Brasileiro), de Nelson Pereiro dos Santos.
Com Arduino Colossanti, Ana Maria Maga-
Ihães, Manfreòo Colossonti e Alfredo Imbos-
sahy. No Cineclube Hinerante Cantareira:
hoie, ás 21 h, na Rua do Conceição, 132.
Amanhã ás 1 7h, no Liceu Nilo Peçonha, Av.
Amaral Peixoto, sM°. Domingo às 20 h, no
Teatro Studio 78, Ruo São Lourenço, 78 Após
as sessões haverá debotes. (Livre). Visão da
história da colonização, na qual, para variar,
o índio levo o melhor.

*•*
A GRANDE CIDADE (Brasileiro), de Cocô Die-
gues. Com Anecy Rocho, Leonardo Villar,
Antônio Pitango e Joel Barosllos. Hoje, ás
18h30m, no Cineclube do Sindicato do» En-
genheiro», Av Rio Bronco, 277 — 17o andar.

*••

UIRÁ, UM ÍNDIO EM BUSCA DE DEUS (Bras-
leiro). de Gustavo Dahl. Com Ana Mano
Magalhães e Enco Vidal. Hoje, às 21 h, no
Cineclube da Associação Atlética do Banco
do Brasil. Ruo Hélio da Silva Carneiro, 78 —
Niterói (14 anos). A partir de um aconteci-
mento real (o suicídio de um indio Kaapor,
narrado num ensaio de Darcy Ribeiro) um

esboço paro a apresentação da cultura indi*

geno e do confronto en.re ela e a material-
mente mais forte cultura do branco

*•
TRÊS MULHERES (Thrae Women), de Robert
Altman. Com Shelley Duvoll, Sissy Spacek,
Janice Rule, Robert Fortier e Ruth Nelson.
Hoie, à meia-noite, no Ricamar, Av. Copoca-
bana, 360. (18 anos). Millie (Shelley), espe-
cialista em fisioterapio em um centro para
pessoas idosas em Palm Spnngs, é alvo da
idolatria de uma (ovem que vem trabalhar
sob sua orientação, Pinky (Sissy). Tornom-se
companheiras de apartamento e Pinky, idola-
trando a outra, procura apropriar-se de sua
personalidade. A terceira mulher (Janice),
mulher de um ex-especialista em cenas arns-
cadas de TV, relaciona-se com as outras em
um clima que Altmon pretende onírico. Pro-
duçâo americano.

CICLO MAURO BOLOGNINI DE CINEMA E
LITERATURA — Exibição de O Belo Antônio (II
Bell' Antônio), de Mauro Bolognini Com
Marcello Mostroianni, Cláudia Cardmole e
Pierre Brosseur. Hoje, às 20h30m, noCinecIu-
be da Maison de France, Av. Presidente
Antônio Carlos, 58. Legendas em francês.

EU PIERRE RIVIÈRE... (Moi. Pierre Riviére,
Ayant Egorgé Ma Mero, Ma Souer et Mon
Fiire...), de René Allio. Com Claude Hébert e
Jacqueline Milliere. Complemento: A Propósi-
Io de Pierre Riviére (A Propôs de Pierre
Rivíént), de Pascal Kané. Amanhã, às 9h do
manhã, no Auditório da Faculdade Santa
Úrsula, Rua Farani, 42. Após a sessão haverá
debotes com a participação do psiquiatra
João Ferreira do Silva Filho. Entrada franca.

O ESTRANHO (The Stranger). de Orson Wei-
les. Com Orson Welles, Loretta Young e Ed-
ward G. Robinson. Hoje, às I6h30m, na
Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

O CINEMA DE OUTUBRO (XVII) — Exibição de
A Trilogia d» Máximo (1 ° 

parte): A Juventude
de Máximo (Yunest Máxima), de Grigon
Kozintzev e Leonid Trauberg Com Bons Tchir-
kov, S. Kaiukov e V. Kibardina. Hoie, òs
18h30m, na Cinemateca do MAM, Av Beira-
Mar, i/n°.

CIDADE NUA (Naked City) de Jules Dossm.
Com Barry Fitzgerald e Howard Duff. Comple-
mento: O Mundo do Futuro. Io episódio do
seriado Buck Rogers (Buck Rogers). de Ford
Beene e Saul E. Goodkin. Com larry Buster
Crobbe, Constance Moore e Jackie Moran.
Amanhã, às 16h30m, na Cinemateca do
MAM. Av. Beira-Mar, s/n°.

O CINEMA DE OUTUBRO (XVIII) — Exibição
de A Trilogia de Máximo (2° parte): A Volta
de Máximo (Vosrachtchenie Máxima), de Gn-
gori Kozintzev e Leonid Trauberg. Com Boris
Tchirkov e S. Kaiukov. Amanhã, os 18h30m,
no Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

PERSONAGENS DO DESENHO ANIMADO
AMERICANO ANOS 50 — Seleçáo incluindo
desenhos do série Woody Woodpecker (O
Pica-Pau), com exibição de Como Empalhar
um Pica-Pau (How to Stuff a Woodpecker) e
Durma-te Com um Barulho Destesl (Smoked
Homs) Da série Ule Caspor (Gasparzinho, a
Fonto»mo), com a exibição de O Amigo
Pingüim (Penguim for Your Toughts). Da série
Popeye the Sailor, com a exibição de A
Mudança de Olívia (A Haul in One). Da série
Utle Lulu (Luluzinha), com a exibição de
Cachorro Estudante (Dawn Gawn) Da série
Herman & Catnip com a exibição de Dias de
Farra (Fun of Furlough). Complemento: Pri-
meiros Socorros (First Aiders), de Walt Disney.
Amonháo, as 20h30m, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

AS FORMAS DO CINEMA DOCUMENTÁRIO E
A POLÍTICA BRASILEIRA — Exibição de 30,
Os Anos 70, Para Deputado, Trabalhadores
do Brasil e Companheiro Bancário, todos de
Antônio Garcia e Sidney Moura. Amanhã, ás
20h. no Cineclube Barravento, Rua Senador
Muniz Freire, 60 — Tijuca. Após o sessão
haverá debates com os reolizodores. Os fil-
mes abordam a Revolução de 30, a política
brasileiro na década de 70, as eleições de 78,
os greves e o sindicalismo brasileiro.

SOB OS TETOS DE PARIS (Sou» les Tat» de
Pari»), de René Clair. Com Albert Préiean e
Edmond Greville. Hoie. as 18h, no Cineclube
da Aliança Francesa de Copacabana. Rua
Duvivier. 43

CENTENÁRIO DE UMA BARRETO — Exibição
de Lima Barreto: Trajetória, ae Jul'0 Bressane
e Davio Neves Amonhã, as 19h, noCinecIu-
be Macunalma. Ruo Araú|0 Porto Alegre, 71
— 9o andar. Após a sessão haverá debotes
com o professor Ailton B. Borboso, sobre o
romancista carioca. Entrado franca.
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CADERNO B — 7

Dança

BALE DO TEATRO MUNICIPAL — Programa,
Coppelio, versão completo, em três atos, commúsico de Léo Délibes, coreografia de EnriqueAAartinez e cenários e figurinos de José Varo-na. Solistas: Ana Botafogo, Nora Esteve*,Áureo Hormmerli, David Cuevas, AndrewLevinson e Jean Yves Lorneau. Participação
especial de Enrique Martinez, Dennis Gray eEmílio Martins e da Orquestra do TeatroMunicipal, sob a regência do maestro Henri-
que AAorelenbaum. Teatro Municipal, Pça.Mal. Floriano (262-6322). Hoje, amanhã edias 14, 16 e 23, às 21 h; dom. e dias } 7 e 30,às 17h; dias 21 e 28, às 18h30m e dias 24 e31, às 10H30m. Ingressos hoje e amonhâ, aCr$ 15 mil, camarote e friso; a Cr$ 2 mil,
poltrona e balcão nobre,- a Cr$ 1 mil, balcãosimples e a Cr$ 500, galeria; dom. e dias 14,16 e 23, o Cr$ 12 mil, frisa e camarote; a Cr$mil SOO, poltrona e balcão nobre; a Crj750, balcão simples e o Cr$ 350,galeria; dias17 e 30, a CrS 9 mil, frisa e camarote; a Cr$ 1mil 200, poltrona e balcão nobre; Cr$ 600,
balcão simples e a Cr$ 300, galeria; dias 21 e28, a CrS 7 mil 500, frisa e camarote, a Cr$ \mil poltrona e balcão nobre; a CrS 500,balcão simples e a Cr$ 250, galeria e dias 24e 31, a CrS 4 mil 500, frisa e camarote; a Cr$600. poltrona e balcão nobre, Cr$300, balcãosimples e a Cr$ 150, galeria.
DANÇA QUE SE DANÇA — Programa: Cola-
gem Musical, com Luciana Baiocchi; Valsas
Nobres Sentimentais, com Mariana Muniz;Reflexões Poéticas de uma Mão Desespere-
da, com Rainer Vianna; Sombra s Luz, com
Carlos Affonso; Meio Máscara, Meio Verdade,
com Regina Miranda e José Paulo Correia eCertos Momentos, com Gil Vieira. Teatro Tsrs-
za Raquel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-II 13). De 5a o dom., às 21 n. Ingressos a Cr$
200. Até aommgo.

DANÇANDO NA CORDA BAMBA— Espetócu-
Io de dança contemporânea com o grupoWaialua, formado por Vânia Penteado, Dudu
Nunes, Soraya Jarlicht, e outros e também
com o grupo Na Corda Bamba, formado porMarco Aurélio Cunha, Mauro César, Jamír
Soares, Ari de Oliveira e outros. Músicosi
Soraya Jarlicht (violão e voz), Jamir Soares e
Ari de Oliveira (violão, voz e percussão),Pierre Descaves (oboé), Mouro César (percus-são e voz), e Marco Aurélio Cunha (sopro •
percussão). Direção do grupo No Corda Bom-
bo Teatro Cacilda Beclter, Rua do Catete,
339. De 4a a dom., às 18h30m. Ingressos a
CrS 150. Até domingo. De 4o a 6o, às 17h,
aula de dança; o preço do show e da aula
custa CrS 200. Ingressos à venda no local e
nas loias Festa, do Rio Sul e do Rua Santo
Afonso, 110 A. No Teatro Leopoldo Fróes, Rua
Professor Manoel de Abreu, 16, Niterói. De 6o
a dom., às 21 h. Ingressos a Cr$ 150. Até
domingo.

AS TIAS — Texto de Aguinaldo Silva • DoeComparato. Dir. de Luís òe Lima. Com (taloRossi, S'jsano Vieira, Paulo César Perelo,
Ednei Giovenozzi, Nildo Parente, Roberto Lo-
pes. Teatro da lagoa, Av. Borges de Medeiros,I 426 (274-7999). Numa cosa de Petrópolis,
um inesperado jogo da verdode, que esc lar*-ce o passado e os problemas de quatrohomossexuais e da mulher que os sustenta.Estréia amanhã, òs 22h30m. 4o e 5°, às21h30m; 6o e sãb.. às 20h30m e 22h30m edom., às 19h. Ingressos, de 4o a sób., a Cr$600 e dom. a CrS 600 e Cr$ 300, estudantes.
ATRÁS DA TROUXA — Comédia musical,
criação coletiva do Grupo Disritmia. Dir. deLouise Cardoso. Com Beto Sutter, Cláudio
Savietto, Marcelo Arruda, Mouri Aklander,
Octávio Moraes, Beatriz Junqueira, CatarinaAbdalla, Clarinda Fajardo, Márcia Bulcõo,
lalá Coimbra, Sílvia Holsmeister. Teatro Ipo-nema, Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794). 6" o sób., às 24h e dom., òs 19h.Ingressos a Cr$ 300 e CrS 200, estudantes.Tentativa de fusão das técnicas da revista
musical com as do teotro-jornal.
OS PEQUENOS-BURGUESES — Texto de Gor-ki. Direção de Jonas Bloch. Com BetinaViany,Biza Vianna, Pedro Veras, Hélio Ary, LourdesMoyer, Cláudio Costa, Ariel Coelho, CarlosWilson, Amilton Monteiro, Tizziona Studart,Tânia Loureiro e Rômulo Marinho Jr. TeatroGláucto Gill, Pça Cardeal Arcoverde, s/n°(237-7003) De 3o a 6°, às 21h30m, séb, às20h e 22h30m e dom, às 18h e 21h30m.Ingressos a Cr$ 400 e Cr$ 200, estudantes. 6°e sób., a Cr$ 400. Numa cidodezinha russade 1902, uma família debate-se num vaziode valores, presa à raízes de um passadosuperado, e sem coragem para acreditar no

Bmundo nova que bate à porta.
NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR— Texto
e dir. de Naum Alves de Souza. Com MarietoSevero, Analu Prestes, Rodrigo Santiago, Má-rio Borges. Teatro Glória, Rua do Russel, 632
(245-5527). De 4a a sób., às 21hl5m; dom.,às 18h. Ingressos, 4o, a CrS 200 e 5a, 6o edom. a Cr$ 400 e Cr$ 200, estudantes,- sãb.,
preço único Cr$ 400. Lírica evocação dosacontecimentos e sentimentos perdidos no
passado de uma família comum.
BLUE JEANS — Texto de Zeno Wilde e Wan-
derley Aguiar. Dir. de Wolf Maya. Com Nel-
son Acioly, luis Carlos Nino, Miguel Carrano,
José Carlos Sanches, Fernando Palitot, Daniel
Barcellos, Rogério Corrêa, Berto Dias e Chris-tian Chockenn. Teatro Senac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). De 4o o 6a, às21h30m; sáb., às 20h e 22h30m; dom., às19H e 21h. Ingressos de 4o a 6o e dom., a CrS500 e Cr$ 300, estudantes e sáb., a Cr$ 500.
Dez adolescentes vindos de diversos ambien-
tes familiares e sociais enfrentam a barra
pesada da marginalidade e da prostituiçãomasculina.
BODAS DE PAPEL— Texto de Maria AdelaideAmaral. Dir. de Cécil Thiré. Com CláudioCavalcante, Francisco Milani, Christiane Tor-loni, Adriano Reys, Susana Faini, ThelmaReston, Roberto Frota. Teatro Maison de Fran-
ce, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (220-4779).Hoje, excepcionalmente nâo haverá
espetáculo De 4o o 6a, às 21h30m, sáb., às20h e 22h30m e dom., às 18h e 20hl5m.ingressos 4a e 5°, a CrS 400 e CrS 250,estudantes, e 6° e sab. a Cr$ 500 e dom., aCr$ 500 e Cr$ 300, estudantes. No segundoaniversário de casamento de um jovem exe-cutivo, seus colegas de profissão e as respecti-vas mulheres, reunidos numa festinha, reve-Iam as ambições e as inseguranças do assola-riados milionários.
ADEUS AO DRAMA — Comédia musical com
texto de Zeca Ligiero e equipe do Teatro
Mágico. Música e direção musical de Chico Lá
e Ricardo Pavão. Dir. de Zeca Ligiero. Com
Jitman Vibranovski, Elza de Andrade, Hayl-
ton Faria, Janine Goldfeld, Alice Carvalho,
Cristina Velloso, Paulo Lotufo, Zeca Ligiero,
Chico Lá. Teatro Experimental Cacilda Beclcer,
Rua do Catete, 338 (265-9933). De 4a a dom.,
às 21h. Ingressos a Cr$ 150. Um pequenocirco supera sua crise de sobrevivência trans-
formando-se em cooperativa. Até dia 1 7 de
maio.

VILLAGE — Musical com texto e música de Ira
Evan. Dir. de Wolf Maya. Dir. mus. de Ubira-
jara Cabral. Com Louise Cardoso, Alexandre
Marques, Sérgio Fonta, Camilo Bevilaqua,

NO 
fim de se-

mana, o pú-
blico que

gosta de balé terá
três espetáculos
à disposição:
Coppelia, no Tea-
tro Municipal;
Dançando na
Corda Bamba,
em dois teatros,
no final da tarde
no Cacilda Bec-
ker e à noite no
Leopoldo Fróes,
em Niterói, e
Dança que se
Dança, no Teresa
Raquel.

takovich, ficando o repertório por
ai. Como de hábito, nada de música
brasileira. O regente convidado é o
alemão Kurt Sanderling, figura
destacada nos meios musicais do
Leste europeu. Diretor da Filarmó-
mica de Leningrado (juntamente
com Eugeny Mravinsky) e profes-
sor titular de regência do Conser-
vatório de Leningrado, de 1941 a
1960, Sanderling tornou-se em se-
guida regente da Orquestra Sivfó-
nica de Berlim, posto em que se
manteve até 1977. Sua discografia é
imensa, incluindo inúmeras grava-
çôes para as etiquetas russas Melo-
dya e Eterna e uma versão, para a
RCA, das Quatro Sinfonias, de
Brahms.

Também amanhã, às 16h, no
Conservatório Brasileiro de Música
(Av. Graça Aranha, 57 — 12° an-
dar), o Movimento Artístico Lúcia
Branco apresenta um recital do
pianista Arnaldo RebeUo, interpre-
tando, entre outras obras, composi-
çôes de Bach, Liszt, Chopin e de sua
própria autoria. O recital é uma
homenagem à professora Hebe Ma-
chado Brasil, que está cometnoran-
do 25 anos cie atividade na promo-
ção de concertos e eventos cultu-
rais.

Domingo, às 21h, com entrada
franca, a OSN estará na Sala Ceei-
lia Meireles sob a regência do
maestro Bocchino com um excelen-
te solista — o violinista Erich Leh-
ninger — que apresentará em prt-meira audição no Rio o Concerto de
Viotti. Completam o programaobras de Verdi, Rossini e Tchai•
kowsky.

No Aterro do Flamengo (em
frente ao Hotel Novo Mundo), do-
mingo às 16h, a Orquestra Filarmó-
nica do Rio de Janeiro faz um con-
certo para o povo com Valsas de
Strauss entre obras de Carlos Go-
mes e Egberto Gismonti. O solista
será o saxofonista Paulo Moura e o
regente, o maestro Florentino Dias.

Reabrindo as Vesperais da Sala
Cecília Meireles, teremos hoje, às
18h30m, com entrada franca, um
recital do violonista Marcus Lie-
rena.

COPPELIA

Música

SÍRIE VESPERAL — Recital do violonista Mar-
cos Llerena. No programa, obras de Alonso de
Mudarra, Sylvius Weiss, Sor, Mauro Giuliani,
Guerra Vicente, Albeniz, M. Ponce e Joaquim
Rodrigo. Sala Cecília Meireles Largo da Lapa,
47. Hoje, às 18h30m. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA — Con-
certo sob a regência do maestro alemão Kurt
Sanderling. Solista: Arnaldo Cohen (piano).
Programa: Concerto ri° 2 para Piano e Or-
questro, de Rachmaninoff e Quinta-Sinfonia,
de Shostakovich. Teatro Municipal, Pça Mal
Floriano. Amanhã, às 17h. Ingressos a Cr$
2 500, frisa e camarote; a CrS 600, poltrona e
balcão nobre; a CrS 400, balcão simples, o
Cr$ 200, galeria e a CrS 100, estudantes.

ORQUESTRA SINFÔNICA NACIONAL — Con-
certo sob a regência do moestro Alceo Bocchi-
no. Programa: A Força do Destino, de Verdi;
Concerto para Violino • Orquestra, de Viotti
(solista Erich Lehninger); Romeu e Julieta, de
Tchaikovsky, e Guilherme Tell, de Rossini.
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapo, 47.
Domingo, às 21 h. Entrada franca.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DO RIO DE JA-
NEIRO — Concerto sob a regência do maestro
Florentino Dias. Programa: Abertura de O
Guarani, de Carlos Gomes,- Valsa do Impera-
dor. Vozes da Primavera e Contos dos Bos-
ques de Viena, de Strauss, e Eterna, de
Egberto Gismonti (solista-. Paulo Moura no
sox), e outras peças. Coreto do Parque do
Flamengo, em -frente ao Hotel Novo Mundo.
Domingo, às 16h. Entrada franca.

Ronaldo Miranda

| ¦ M dos excelentes pianistas
h B de que o Brasil dispõe, Ar-

naldo Cohen é o solista da
Orquestra Sinfônica Brasileira em
sua apresentação de amanhã, às
17h, no Teatro Municipal. O jovemintérprete — que empolgou a pia-téia carioca com sua versão dos
Estudos Op. 25, de Chopin, no ciclo
promovido pela Sala Cecília Meire-
les há cerca de três anos — executa-
rá dessa vez o Concerto n° 2 paraPiano e Orquestra, de Rachmani-
noff, obra cativa da programaçãoda OSB, que certamente proporcio-nará ao talentoso solista belas de-
monstraçôes de virtuosismo. Seria
preferível ouvi-lo, contudo, em algo
mais original.

No mesmo programa, será exe-
cutada a Quinta Sinfonia, de Shos-

Teatro

"TIAS"

PETROPOLITANAS

NA LAGOA

DANÇANDO NA
CORDA BAMBA

ARNALDO REBEUO — Recital de piano. No
programo, obras de Bach-SHoti. Liszt, Chopin,
Froes, Silvany, Guiomar Novaes e Rebello.
Conservatório Brasileiro de Música, Av Gra-
ço Aronho, 57/1 2o. Amanhã, às 16h. Promo-
ção do Movimento Artistico Lúcia Branco.

com a OSB no Municipal

COHEN E

SANDERLING

COM A

OSB

Júlio César, Fernando Eiras e outros. TeatroVanueci, Rua Marquês de São Vicente, 523o (274-7246). De 4o o 6o, às 21 h30m; sáb.,às 20h e 22h30m; dom., òs 19h e 21h30m.Ingressos 4a, 5o e dom., CrS 500 e Cr$ 300,estudante; 6o e sáb. a Cr$ 500. Grandezas émisérias do Greenwich Villoge, o bairro dosartistas e dos boêmios de Nova Iorque.
ENSINA-ME A VIVER — Texto de Colin Hig-
gins. Adapt. e dir. de Domingos de Oliveira,com Henriette Morineau, Diogo Vilela, Nathá-lia Timberg, Carlos Kroeber, Felipe Wogner,Beth Erthal, Teimo Faria, Miguel Onigo, Hele-no Rego, Poulo Bibiono. Teatro Villa-Lobos,Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 3o o6°, às 21 h30m, sáb. às 20h e 22h30m edom., às 18h e 21 h30m. Ingressos de 3o a Cr$300, 4o, 5° e dom., CrS 500 e Cr$ 300estudantes e 6a e sáb, a CrS 500. Umo velhesenhora digno ensina os segredos da vido cum jovem rapaz. (14 anos). Temporada sus-
pensa.
D€RCY BEAUCOUP — Texto de Carlos Alberto
Soffredini e Mario Wilson. Direção de LuizJoselli. Com Dercy Gonçalves, Lucy Fontes,Fábio Ferrigolli e Mario Roberto. Teatro Serra-
dor, Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). De5a a sób., às 21 hl 5m; dom, às 19h. Ingressos
5° e dom, a Cr$ 300 e 6o e sáb, a Cr$ 400. (18onos).
DENÍSE STOKLOS — Espetáculo individual da
mímica paranaense formada na Inglaterra,
abordando diversos aspectos controvertidos
da condição da mulher brasileira. Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.
De 5° a dom., às 21h30m. Ingressos a Cr$
300 e Cr$ 200, estudante.

VEJO UM VULTO NA JANELA, ME AÇUDAM
QUE EU SOU DONZELA — Texto de Leilah
Assunção. Dir. de Emiliano Queirós e Glorinha
Beutenmiller. Com Rosamaria Murtinho, Mo-
nah Delacy, Thaís de Andrade, Dilma Lóes,
Cissa Guimarães, Ana de Fátima, Melise

Maia, Maria Leticia. Teatro do BNH, Av. Chile,
230 (262-4477). De 4° a 6°, às 21 h, sáb., às
20h e 22h e dom, às 18h30m e 21 h. Ingressos
4o, 5o e dom. a CrS 400 e Cr$ 250, estudan-
tes; 6a a Cr$ 400 e Cr$ 300, estudantes sób.
1° sessão a CrS 400 e 2o sessão a CrS 400 e
Cr$ 300, estudantes. Oito mulheres de diver-
sas camadas sociais e tendências ideológicas
convivem, em 1963/64, num pensionato pau-lista.
MILAGRE NA CELA — Texo de Jorge Andrade.
Dir. de José Mário Tamas. Com Márcia Camp-
bell, Leonardo José, Elizio Nilson, MuniraHaddad, Isabel Fontenelle, Carlos Tadeu,
Sandra Avelino, Grace Rose, Márcia Vieira eoutros. Teatro da Galeria, Rua Sen. Vergueiro,
93 (225-8846). De 4o a 6o, às 21 h; sáb; às 19h
e 22h; dom,- às 18h e 21 h. Ingressos a Cr$400 e Cr$ 250, estudante. Numa prisão
política, um traumático confronto entre umafreira detida e um policial torturador.
MÃOS AO ALTO, RIO — Comédia de PauloGoulart. Dir. de Aderbal Júnior. Com AryFontoura, Márcia de Windsor, Sueli Franco,Paulo Guarnieri, Ivan de Almeida, MortaPietro. Teatro Mesblo, Rua do Passeio, 42/56
(240-6141). De 3o a 5.a, às 21hl5m, sáb. às20h e 22h e dom. às 18h e 21 h 15m. Ingressosde 3o a 6° e dom. a CrS 400 e Cr$ 300,estudantes e sáb. o CrS 500. Assaltar e serassaltado pode ser motivo de bom humor?
SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO — Texto
de Shakespeare. Dir. de Marco Antônio Pai-
meira. Com Fernando Pires, llse Garrao, Lu-
ciona Makowiecky, Luís Eduardo Pinheiro,
Mariana Sabino, Alexandre Ferreira, Sérgio
Arguelhes e Silvio Ferrrari. Aliança Francesa
da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315. (268-5798). De 5a a sáb. e 2o, às 21 h. Ingressos a
CrS 250 e Cr$ 150, estudantes. Versão livre
da comédia"shakespeariana, mostrando uma
ciranda de amores contrariados, com espíritos
da floresta divertindo-se à custa do ridículo
dos seres humanos. Até dia 31.

O SENHOR É OU EM? — Comédia de João
Bethencourt. Dir. do autor. Com Jorge Dória,
Anna Zelma, Carvalhinho e José Santa Cruz.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818, R. Teatro). De 4o a 6a e dom., às
21h30m, sáb., às 20h e 22H30m, vesp. 5o às17h e dom., às 18h. Ingressos 4a, 5o e dom., a
Cr$ 400 e Cr$ 200, estudantes, 6o e sáb., a
Cr$ 400 e vesp. 5°, a CrS 200. Numa
abordagem cômica, o angustiante drama de
um homem que acorda sem saber quem é,
onde está e como foi parar ali.

BOA TARDE EXCELÊNCIA — Coméd.o de
Sérgio Jockyman. Dir. de Haroldo de Oliveira.
Com Jorge Paulo, Yone Catramby, Cesor
Montenegro e outros. Teatro Carlos Gomes,
Rua Pedra I, 2 (222-7581). 3o, 4o, 6o e sáb, às
21 h; 5o às 17h e 21 h e dom., às 18h e 21h.
Ingressos a CrS 400 e Cr$ 250, estudontes.Trajetória política e doméstica de um deputa-
do brasileiro entre 1945 e 1982.

QUEM É AMÉLIA? — Texto de Alfonso Paso,
adaptado por Armindo Blancc. Dir. De Artò-nio Pedro. Com Débora Duarte, Anselmo Vas-
cancelos, Rosita Tomás Lopes, Nélson Dantas,Eduardo Conde, Martim Francisco, Maria Zil-
do. Teatro Princesa Isabel, Av Princesa Isa-
bel, 186 (275-3346). De 3o o 6a, as 21h30m;
sáb., às 20h e 22h30m,- dom., às 19h e
21h30m. Ingressos de 3o a 5" e primeirasessão de domingo o Cr$ 500 e CrS 300,estudante; 6a, sáb. e segunda sessão dedomingo pre<;o único CrS 500. Confronto entremachismo e libertação sexual da mulher,
num ambiente marcado pela especulaçãoimobiliária e outras manifestações da civiliza-
ção urbana de hoje. (16 anos).

ISSO DEVIA SER PROIBIDO — Texto de Bráu-
I io Pedroso e Wa I mor Chagas. Di r. de Wa I mor
Chagas. Com Camila Amado e Stepan Ner-,
cessian. Teatro Cândido Mendes, Rua Joano
Angélica, 63. De 4o a 6o, às 21 h30m, sob às

20h e 22h30m e dom. às 20h. Ingressos a Cr$
400 e Cr$ 250, estudantes e 6o e sáb. a Cr$400. Um casal de atores: os seus problemasafetivos e profissionais, o seu trabalho na
peça h/anov, de Tchecov.

O ÚLTIMO DOS NUKUPYRUS — Revista deGugu Olimecha e Ziraldo. Mús. e dir. de ZéZuca, com a colaboração de Sérgio Ricardo.Dir. de Luiz Mendonça. Com Martha Ander-
son, Tônico Pereira. Roberro Roney, NadiaCarvoiho, Jolusa Barcelos, llva Nino, Everar-
do Sena e outros. Teatro Rival. Rua ÁlvaroAlvim, 33 (240-1135). De 3o o 6a, às 21 h30mSáb., às 22h e e dom., às 21 h. Ingressos 3o e4o, a CrS 200; 5a, 6a e dom., o Cr$ 300 e sób.,a Cr$ 400. História de um índio que vem
descivilizar o Brasil.

MANSAMENTE — Texto e dir. de MarcosCaetano Ribas. Bonecos criados e animados
por Marcos Caetano Ribas e Rachel Ribas.Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfode Paiva. 269 (239-1498). De 4o a dom, às21 h. Ingressos a Cr$ 300 e CrS 200, estudan-tes Trés singelas histórias do cotidiano dointerior brasileiro, contadas numa original epoética linguagem de teatro de bonecos (poroadultos), que valeu à produção o Prêmio MEC,como um dos cinco melhores espetáculosmontados no Rio em 1980.

ÓPERA DO CHOURIÇO — Ópera popularbrasileira de Lauro Benevides e Francisco
Carvalho. Direção de Dirceu de Mattos. Dire-
ção musical de Lauro Benevides. Com Dirceude Mattos, Carlos Gonçalves, Lauro Benevi-
des, Yonne Storni, Julie Susan, Irene Mein-berg. Teatro Dirceu de Mattos, Rua Borão dePetrópolis, 897. Santa Teresa (265-5904). 6o,e sáb., às 21 h30m, e dom., às 19h. Ingressos
a Cr$ 200. A partir das 20h30m, condução
para o teatro saindo da Pça Paulo de Frontin,Rio Comprido.

A NOITE DO ALÔ — Comédia musical comtexto e direção de Waldir Onofre. Com JoãoGraça, Rubens José, Carlos Fernondes, SérgioCoelho. Carlos Branco e outros. Participaçãodas escolos de samba Unidos de Kosmos eMociaade Independente de Padre Miguel.Teatro João Caetano. Pça Tirodentes. (221-0305). 6° e sab . às 21 h; dom , às 19h.Ingressos a CrS 200 e CrS 150.

DOIS PROVEITOS NUM SACO SÓ — Reunm-do três peças de um ato: Umo Consulto eAmor por Anexins. de Arthur Ajevedo, e DoTamanho de um Defunto, de Millôr Ferncn-des. Direção de Luiz Fernando Lobo e DemseBarreiros Com Brian Penido, Denise Barreiros,Cláudio Calmon, Luiz Fernando Lobo e Mòni-ca Piassarollo. Teatro Arthur Azevedo. RuaVítor Alves, 454, Campo Grande (394-1622).Sáb e dom , às 21h. Ingresso sáb. e dom , aCrS 150 e CrS 100 estudantes. Até dia 15 dejunho.

JARI, O PAÍS DE MISTER LUDWIG — Texto emúsicos de Fernando Penno Roza. Direção deMiguel Pastor. Com Cao Costontin, Celso Luiz,Lúcia Pernambuco, Moacir Bidê, Toni Morenoe outros Escola de Artes Visuais, Ruo JardimBotânico, 414. Sáb e dom., às 19h. IngressosCrS 300 e CrS 200.
DESFUGA — Texto e interpretação de Ub»ra-
joro Fidalgo Teatro do Clube Munieipol daTijuco, Rua Haddock Lobo, 359/ 4o (264-4822). De 5o o dom, às 21 h. Ingressos a CrS150 e Cr$ 100 Produção do Teatro Profissio-
nal do Negro.

IMPÉRIO DO CONDOR — Texto e dir deEdison Nequete. Com Elisa Simões, TárcioMarcondes e Edison Nequete. Auditório doSindicato dos Médicos, Av. Churchill, 97-10°.
De 2° a 6o, às 2In. Ingressos a CrS 150 e CrS100 (associados do Sindicato). Até 11 demaio.

NAJA SILVINO — Recital da pianista interpre-
tondo peças de Chopin, Rachmaninoff, De-
bussy, Schumann, Beethoven e compositores
brasileiros. Sala Arnaldo Estrella, Rua Hilário
de Gouveia, 88. Amanhã, às 17h. Entrada
franca.

Yan Michalski

Susana Vieira e ítalo Rossi estão no elenco de As Tias, de Aguinaldo Silva
e Doe Comparato, que estréia amanhã no Teatro da Lagoa

UATRO tias, uma sobri-
I J nha e um motorista es-

tarão a partir de ama-
nhá no palco do Teatro da La-
goa. As tias são quatro homos-
sexuais — interpretados por
ítalo Rossi, Paulo César Pereio,
Ednei Giovenozzi e Nildo Pa-
rente — mantidos, à margem do
mundo, numa casa de Petrópo-
lis, pela sobrinha Susana Viei-
ra, que os visita-uma vez por
ano. Numa dessas visitas, da
qual participa também o moto-
rista da sobrinha, Roberto Lo-
pes, os inquilinos da casa ence-
nam uma espécie de psicodra-
ma, através do qual vem à tona
não apenas o passado dos per-
sonagens, mas também os com-
plexos laços de interdependèn-
cia entre eles, e os traumas
provocados por acontecimen-
tos que todos procuram esque-
cer ou ocultar. Um dos dois
autores de As Tias, Aguinaldo
Silva (o outro é Doe Compara-
to) comenta:

— ... É preciso deixar bem
claro que em nosso texto não se
trata de mais uma abordagem

da problemática homossexual;
embora esta seja bastante com-
plexa, nós éramos ainda mais
ambiciosos, e perseguíamos
uma coisa bem maior: era da
própria família patriarcal bur-
guesa, dos seus valores e da
sua hipocrisia, que se pretende
falar. (...) Eu diria que As Tias
também fala da impossibilida-
de de amar quando se segue
apenas as regras do sistema em
que a gente vive. e que só reco-
nhece uma forma de amor: a
que resulta em posse, em anula-
ção do outro, em mando.

O espetáculo, produzido por
ítalo Rossi e Roberto Baker, é
dirigido por Luís de Lima, com
cenário de Márcio Colaferro.
figurinos de Chico Ozanam e
iluminação de Jorginho de Car-
valho.

A partir de hoje, Atrás da
Trouxa, a revista (ou anti-
revista?) que o jovem grupo
Disritmia, dirigido por Louise
Cardoso, apresentou recente-
mente no Teatro Experimental
Cacilda Baker, estará de volta,
desta vez no Teatro Ipanema,
às sextas-feiras e aos sábados à
meia-noite e aos domingos às
19h.
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Aonde levar as crianças

SANDRA NA TERRA DO ANTES — Texto de
Fausto Wolff. Direção de lalmar Wolf. Com
Nica Bonfim, Paulo de Tarso, Marcos Bondei-
ra, Clarice Terra e outros. Teatro Gtauce
Rocha, Av. Rio Branco, 179. Sáb. e dom., às
16h. Ingressos a Cr$ 100. Até dia 17.
OS CAUSUS DE PEREIRA E PICARETA — Texto
de Manoel Kobachuk e Cauê. Com Manoel
Kobachuk, Cauê e Leônidas taro. Teatro de
Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Paiva,
269 (239-1498). Sáb. e dom., às 17h. Ingres-
sos a Cr$ 120. Até dia 5 de julho.
A ONÇA E O BODE CONTRA A TEMPORADA
DE CAÇA — Texto de Edelma Moreno. Direção
de Cion Campos. Com Fábio Naza, Edelma
Moreno e Cion Campos. Teatro Gay Lussac,
Rua Coronel João Brandão, 87, Niterói. Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos, a CrS 100. Até
domingo.

PROJETO MAMBEMBINHO — Apresentação
de O Balão Que Caiu no Mar. texto de Odylho
Costa Filho. Direção de Carlos Meceni. Com o
grupo Mamão de Cordo. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17. Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a Cr$ 80.
SUPER-HERÓIS CONTRA A MULHER GATO E
CIA. — Texto e direção de William Guima-
rães. Com Potiguar, Lúcia Guimarães, Chris-
tie, Paulo Guimarães e Gislene. Cineshow
Modureira, Rua Carolina Machado, 542 (359-
8266). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos o Cr$
80.
QUEM QUER CASAR COM A DONA BARATI-
NHA — Direção de Roberto de Castro. Com o
Grupo Carrossel. Teatro do Clube Gurilândia,
Rua S. Clemente, 408. (246-9801), Sáb e
dom, às 16h. Ingressos a Cr$ 120.
PASSA, PASSA TEMPO — Texto de Lúcia
Coelho e Caique Botkay. Direção de Lúcia
Coelho. Com o grupo Navegando. Teatro
Experimental Coei Ida Becker, Rua do Catete,
338 (265-9933). Sáb. e dom., às 16h30m.
Ingressos a Cr$ 100, Até domingo.
JOÃO E MARIA — Texto e direção de Maria
Clara Machado. Com Janser Barreto, Maria
Clara Mourthé, Adalija, Aloisio Filho, Eduardo
Bruno, Toninho Lopes e outros. Teatro TabJa-
do, Rua Lineu de Paula Machado, 795. Sáb. e
dom., às 16he 17h30m. Ingressos a Cr$ 150.
A BRUXINHA VAIDOSA — Texto de Ramon
Araújo. Com o grupo Teatro Tapume: Associa-
ção Atlética Tijuca, Rua Barão de Mesquita,
149 (284-0449). Sáb. e dom., às 17h. Ingres-
sos a Crí 150.
O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA —
Adaptação do texto de Maria Mazetti. Com o
grupo Grite: Luís Farias de Castro, Mariza
Alvarenga, Marilene Calheiros e outros. Tea-
tro Leopoldo Froes, Rua Manoel de Abreu, 16,
Niterói. (717-1600). Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos o Cr$ 100. Até dia 31.
ESTA NOITE VOCÊ PODE SER QUALQUERCOISA — Texto e direção de Regina Lopes.
Com o grupo Cochichando na Coxia: Denise
Mayer, Thíago Santiago, Alexandre Costa e
outros. Teatro do Colégio da Divina Providtn-
cia, Ruo Lopes Quintos, 274. Sób. e dom., às
16h. Ingressos a Cr$ 150. Até domingo.
TRÊS PERALTAS NA PRAÇA — Texto de José
Valuzzi. Direção de Leonardo de Castro. Com
o grupo Teatro Ribalta. Teatro Santos Rodri-
gues, Rua Henrique Dias, 25, Rocha. Sáb. e
dom., às 16h. Ingressos a Cr$ 80.
A CIDADE DA ALEGRIA — Musical de Jorge
Corrêa. Direção de Gilvan Javarini. Com o
grupo Salamê Minguê: Fátima Queiroz, Ar-
naldo Guimarães e Aldemir Bruzaka. Sala
Monteiro Lobato, anexo oo Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440. Sáb. e dom., às 17h.
Ingressos a Cr$ 150.
ZÉ COLMEÍA E A PANTERA COR DE ROSA —
Produção de Roberto de Castro. Com o grupo

Carrossel. Teatro do Clube Gurilândia, Rua S.
Clemente, 408 (246-9801). Sáb. ós 17H. In-
gressos a Crí 120.

PINÓQUIO, O BONEQUINHO DE MADEIRA —
Produção de Roberto de Costro. Com o grupoCarrossel. Teatro do Clube Gurilândia, Rua S.
Clemente, 408 (246-9801). Dom., às 17h.
Ingressos a Crí 120.

A GEMA DO OVO DA EMA — Texto e direção
de Sylvia Orthoff. Com Fábio Rocha, Fátima

.Malheiros, Flor Duarte, Gabriel Cortes Robson
Quintoniiha e outros. Direção musical de
Paulinho Guimarães. Teatro Glaucio Gill, Pça
Cardeal Arcoverde^237-7003). Sáb., às 17h e
dom. às 16h. Ingressos a CrS 200.
E AGORA?... ONDE ESTÁ O PALHAÇO? —
Texto de Ely Herzog. Direção de Eudes Berg.
Com Eduardo Brandi, Eric Barreto, Esther Mar-
ques, Orlondo Júnior e Walter Costa. Teatro
da CEU, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb e dom, às
17h. Ingressos a Cr$ 150

VAMOS JOGAR O JOGO DO JOGO —
Musical de Antônio Fernando Bezerra. Com
Walter Seviotti, Sônia de Oliveira, Eutalia
Alves e Juares Alves. Direção de Samor
Nosde. Cata do Estudante do Brasil, Pça Ana
Amélia, 9/9°. Sáb e dom, às 17h.
EMÍUA, A BONECA TRAPALHONA — Texto e
direção de Osvaldo Ferro. Teatro da Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93. Sáb e dom, às
16h. Ingressos a Cr$ 150.
A MARAVILHOSA HISTORIA DO SAPO TA-
RÒ-BEQUÊ — Texto de Márcio de Souza.
Direção de Adalberto Nunes. Com Wagner
Vaz, Zemário Limongi, Cláudia Richer, Cláu-
dio Duarte, Jorte Maurilio e Loreto Pastene.
Teatro Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45. Sáb,
às 17h30m e dom., às 16h30m. Ingressos à
Cr$ 200. As crianças que levarem o desenho
de um sapo têm 50% de abatimento.

O ANEL E A ROSA — Texto de W.M. Tnacke-
roy. Adaptação e direção de Eduardo Tolenti-
no De Araújo. Com o grupo TAPA. Teatro
Arthur Azevedo, Rua Vitor Alves, 454, Campo
Grande. Sáb. e dom, às 16h. Ingressos a Cr$
100 e Crí 80, crianças.
A BRUXINHA QUE ERA BOA — Texto de
Maria Clara 'Machado. Direção de Celso Fal-
cão. Com o grupo Os Dragões. Bicão Show,
Praia da Bica, 39, Ilha do Governador. Sáb. e
dom, às 16h. Ingressos a Crí 120 e Cri 80,
crianças. Amanhã, lotação esgotada.
OS SALTIMBANCOS — Adaptação de Chico
Buarque paro uma história dos Irmãos
Grimm. Direção de Thanah Corrêa. Com He-
loisa Raso, César Pezzuoli, Izabel Mario e
João Vasques. Teatro Villa-Lobos, Av. Prince-
sa Isobel, 400 (275-6695). Sáb. e dom, às
17h. Ingressos a Crí 200.
BERNARDO E BIANCA — Texto de Carlos
Nobre. Direção de Alcyr Cobucci e Sérgio
Lannes. Com Sérgio Lannes, Fátima Camatta,
Alexandre Cuoco, Marise Mansur e Alcyr
Cobucci. Teatro Tereza Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Sáb. e dom., às
15h30m. Ingressos a Cr$ 150, crianças e
adultos acompanhados de duas crianças não
pagam.
DONA PATINHA VAI SER MISS — Texto de
Arthur Maia. Direção de Antônio Além. Com
Alfamira Massula, Edison Mourão, Paulo Gar-
cio, Eli Batista e Maria Rosângela Teatro do
Sesc de S. João de Meriti, Ruo Tenente
Manoel Alvarenga Ribeiro, 66. Sáb. e dom.,
às 16h30m. Ingressos a CrS 80 e Cr$ 40,
comerciários. Até dia 31.
VAMOS BRINCAR DE BRINCAR — Texto e
direção de Luiz Sorel. Com Ana Lúcia Torre,
Angela Bittencourt, Odete Bahaut, Alexandre
Miranda e Luiz Sorel. Teatro da Galeria, Rua
Senador Vergueiro, 93 (225-8846). Sáb. e
dom, às 17h. Ingressos o Cr$ 200.
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Na Terra das Palmeiras Já Não Canta o
Sabiá prossegue sua temporada no Teatro

Rio Planetário

NA TERRA DAS PALMEIRAS JÁ NÃO CANTA
O SABIÁ — Texto e direção de Ricardo
D'Amorim. Direção musical de Gê Menezes.
Com Carlos Augusto Jaolino, Célia Zanon,
Cícero Raul, Dea Vianna, Frank Freitas e
outros. Teatro do Planetário, Av. Padre Leonel
Franca, 240. Sáb. e dom., às 17hl 5m. Ingres-
sos a Crí 200. Até domingo.
SONHE COM OS RATINHOS — Texto e dire-
ção de Ricardo Maurício. Com Andréa Castro,
Ney Leontsinis, Clélia Guerr*:ro, Ricardo Mau-
rício, Pedro Moreira e outros. Teatro do Plane-
tário, Av. Padre Leonel Franca, 240. Sáb. e
dom., às 16h. Ingressos a CrS 200. Até
domingo.
O MENINO MALUQUINHO — Texto de Ziral-
do e Demétrio Nicolau. Direção de Demetrio
Nicolau. Com Alby Ramos, e o grupo Motin.
Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente,
52/ 3o. Sáb, e dom, às 16h e 17h. Ingressos a
Crí 200.

AMIGO IDO... CATIBIRIBIDO — Texto e dire-
ção de José Luís Rodi. Com Gê Menezes,
Jalusa Barcelos, Ròmulo, Helena Werneck,
Guilherme Martins e Arta Madalena. Teatro
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63.
Sáb, às 17h e dom, às 16h. Ingressos a Cr$
200.
CHAPEUZINHO AMARELO — Comédia musi-cal de Chico Buarque de Holanda. Direção deZeca Ligiero. Com Chico Sérgio, Jana Casta-nheira, Juliana Prado, Zezé Polessa, entreoutros. Teatro da Aliança Francesa da Tijuca,Rua Andrade Neves, 315, Sáb. e dom., às17h. Ingressos o Cri 150.

, CIRANDA E PALHAÇOS — Texto e direção de
Sallo Tchè. Com Sallo Tchê, Betti Navarro e
Hercílio Machado. Aliança Francesa de Bota-
fogo, Rua Muniz Barreto, 54 (226-4248). Sáb,
e dom., às 17h. Ingressos a Cr$ 120.

A FORMIGUINHA FOFOQUEIRA — Texto de
Carlos Nobre. Direção de Brigitte Blair. Teatro
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51. Sáb. e
dom., às 16h30m. Ingressos a CrS 120.
SIMBAD — Texto de Álvaro Guimarães. Dire-
ção de Groça Motta. Com Lauro Corona,
Narjara Turetta, Eduardo Machado e Anselmo
Vasconcelos. Teatro Ipanema, Ruo Prudente
de Morais, 824. Sáb., e dom, às 17h.Ingres-
sos a Crí 200.
PINOQUIO O BONECO DE PAU — Texto e
direção de Jair Pinheiro. Teatro Teresa Ra-
quel, Rua Siqueira Campos, 143. (235-1113).Sáb. e dom., às 16h30m. Ingressos a Cr$ 150.
BRINCADEIRAS — Texto de Raimundo Matos
de Leão. Direção coletiva do grupo Com a
Boca no Mundo. Teatro do Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539. Sáb. e dom., às 17h.
Ingressos a CrS 200 e CrS 40, sócios. Até
domingo.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Texto
e direção de Jair Pinheiro. Teatro Teresa
Rachel. Rua Siqueira Campos, 143. Sáb. e
dom., às 17h30m. Ingressos a Cr$ 150.

COISAS? ADORO COISAS — Criação coletivo
do grupo Lua Me Dá Colo. Com Cristiane
Couto, Jorge Barrão, Ricardo Waddington,
Mônica Biel, Ronald Vale e Helena Barreto.
Parque lage, Rua Jardim Botânico, 414. Sáb.
e dom., às 16h. Ingressos a Cr$ 150. Até 31
de maio.

SERA POSSÍVEL

RECUPERAR UM

BRINQUEDO PERDIDO?

Flora Sussekind

| | M dos aprendizados mais difi-
I ¦ ceis para qualquer um é, sem

dúvida, o da escolha. E, se nun-
ca chegamos mesmo a conviver

bem com a necessidade de escolher, co-
meça cedo o aprendizado. Se "ser crian-
ça" implica geralmente em que alguém
vai escolher pela gente o colégio, os
passeios, as roupas e até a hora de
comer ou sentir frio ou calor; nunca se
escapa de todo ás escolhas. Dentre as
diversas crianças que se conhece por
que se prefere essa ou aquela? Por quese deixa de gostar de algum amigo de''repente? Por que a preferência pela pro-
fessora de História e não pela de Mate-
mática? A resposta nunca se sabe ao
certo. Quando a gente percebe já deixou
de lado um monte de coisas e optou poroutras. Escolhas que vão se fazer sem-
pre acompanhar de uma maior ou me-
nor sensação de perda. E o que se dei-
xou de lado parece ficar martelando na
cabeça da gente, como se o simples fatode se ter optado por outra coisa não
fosse suficiente para tirar de cena, de
todo, o que se perdeu. Ê como se o objeto
ou o caminho escolhidos estivessem
obrigados a conviver com tudo que não
se quis. Basta, ás vezes, olhar um brin-
quedo para que venham à cabeça inú-
meros outros que se deixou de ganhar
por preferir aquele. Chega-se a ter até
raiva do que se escolheu, sobretudo à
medida que se vai crescendo e o amon-
toado de perdas e caminhos jogados
fora parece cada vez maior. Meio como
se crescer fosse ir queimando um núme-
ro cada vez maior de caminhos e esco-
lhas. E acumulando na cabeça uma se-
qüência de cenas nunca realizadas que
parecem doer tanto quanto o que já foivivido.

CIRCO
OIS espetáculos encerram sua

|j | temporada este final de sema-
na: Brincadeiras, com o grupoCom a Boca no Mundo, cartaz

do Sesc da Tijuca; e Na Terra das Pai-
melras Já Não Canta o Sabiá, de Ricardo
D'Amorim, no Teatro-Rio Planetário.
Continua também o Projeto Mambembi-
nho no Teatro Dulcina, trazendo este
final de semana uma adaptação de O

Balão que Caiu no Mar, de Odyllo Costa,
filho, com o Grupo Mamão de Corda, de
São Paulo. Além de João e Maria, no
Tablado; Sonhe com os Ratinhos, no
Teatro dó Planetário; Chapéuzinho
Amarelo, na Aliança da Tijuca; e Passa,
Passa Tempo, no Cacilda Becker. E os
recém-estreados A Gema do Ovo da
Ema, no Teatro Gláucio Gill; e-O Anel e
a Rosa, no Teatro Arthur Azevedo.

GRAN BARTHOLO CIRCUS — Espetáculo com
malabaristas, trapezistas, motociclistas, acro-
batas, palhaços e animais amestrados. Pça.
11. 3°, 4o e 6a, òs 21 h; 5o, às 17h e 21 h; sáb.,
às 15h, 17h e 21 h e dom. e feriados, às 1 Oh,
15h, 17he21h. Ingressos: tadeiras laterais a
CrS 300 e CrS 150; cadeiras especiais a Cr$
400 e Cr$ 200; cadeiras numerados a CrS
600 e camarotes (quatro lugares) a CrS 3 mil.

Amigo Ido... Catibiribido,
texto e direção de José

Luís Rodi, em cartaz no
Teatro Cândido Mendes

Talvez umas das primeiras escolhas
de que qualquer um sempre se lembra é
a dos brinquedos preferidos. Por que
detestar um trenzmho incrível e adorar
uma lousa mágica? Por que preferir
bonecos e brinquedos táo pequenos quemais parecem miniaturas? Por que
guardar sempre apenas alguns desses
brinquedos? Ê meio em torno a todas
essas perguntas que se constrói o inte-
resse central de um espetáculo como
Amigo Ido... Catibiribido, com texto e
direção de José Luís Rodi, em cartaz no
Teatro Cândido Mendes.

Amigo Ido...Catibiribido dura en-
quanto sonha uma menina. Sonho como
qualquer outro onde os personagens se
transformam a toda hora e figuras co-
nheddas como as de velhos bonecos
podem virar o Sole a Lua e nada causar
a menor estranheza. Nem mesmo um
vaga-lume desmemoriado e que diz sem-
pre coisas aparentemente sem nexo ate
lembrar, em parte, de qualquer coisa. E
o sonho surge para que a menina consi-
ga recuperar sua boneca mais nova e
preferida. Preferida mesmo sendo uma
boneca-falante cujo falador enguiçou.
Mesmo perto de um palhaço e uma bone-
ca de pano mais velhos, totalmente pre-
teridos pelo brinquedo' novo. E que, por
sua vez, também tentam, ao menos no
sonho, recuperar o amor da criança que
os jogou de lado. Joga-se, sobretudo,
com a vivência infantil do brinquedo
como um companheiro, às vezes amado
a tal ponto que se tem de levá-lo para
toda a parte, às vezes esquecido e deixa-
do de lado. Por isso o envolvimento do
espectador infantil com o espetáculo.
Nele parece rever as suas próprias esco-
lhas, perdas e a possibilidade de, quan-
do menos se espera, um palhaço e uma
boneca velhos ficarem mais importantes
até do que a boneca mecânica mais
nova. E sem querer se torce pelos brin-
quedos velhos, pelo que já foi amado,
mesmo sabendo que, a cada novo brin-
quedo, talvez fiquem de novo de lado,
como enfeites meios velhos num quarto
de criança. 'E Amigo Ido...Catibiribido
só não alcança um melhor rendimento
cênico pelo fraco desempenho das intér-
pretes femininas e por uma certa vonta-
de de "colocar coisa demais" na histó-
ria. De fadas, vaga-lumes e lua a um
circo. O que a lógica do sonho permite
mas o interesse pela questão central da
peça não. E esse amontoado de situa-
ções acaba tirando um pouco do charme
inicial da história da menina que busca
a boneca perdida, e dos brinquedos que
buscam o amor de quem já não liga mais
para eles. Assim como um certa preten-
são do texto em ser "poético demais"
também tira um pouco a graça de uma
história que faz parte muito Tnais da
vivência cotidiana concreta da criança,
de suas perdas e escolhas, do que de um
eventual "mundo da fantasia". A busca
do brinquedo amado, e o "não gostar
mais" dos outros sào vividos com a
mesma ansiedade por que se passa por
situações idênticas. Olha-se sem enten-
der para a preferência da menina pela
boneca mecânica, como se se estivesse
olhando para um espelho e para as
próprias escolhas e preferências. Olha-
se para o brinquedo predileto com certa
raiva. E para os bonecos velhos como
para tudo que já se deixou de lado. E, de
repente, volta a doer como um machuca-
do antigo.

s Plásticas

BIA GARCEZ — Pinturas. Espaço de Arte no
Morro da Urca, Av. Pasteur, 520. Diariomen-
te, das lOh às 18h. Até dia 30. Inauguração
hoje, às 21 h
ESCULTURAS — Obras de Bruno Giorgi, Caci-
poré, F. Weissmann, Márcia B. do Amaral,
Palatnik e outros. Aktuell, Av. Atlântica,
4 240. De 2o a 6o, das 12h às 20h, sáb, das
15h às I9h.
GIANGUIDO BONFANTI — Pastéis e gravu-
ras. Gravura Brasileira, Av. Atlântica, 4240.
De 2o a 6a, das 10h às 21 h, sáb, das lOh às
13h. Até amanhã.
FOTO PARANÁ — Exposição de fotógrafos
curitibanos. Galeria da Funarte, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2o a 6o, das 1 Oh às 18h.
Até dia 29.
UMA RUA PARA PINTORES — Exposição de
obras de Octávio Vianna, Sérgio Baez, Ubira-1
jora Rodrigues, Achilles Colloci, Osvaldo Pinto
e outros. Rua Heitor de Mello, Centro. De 2a a
6o, das 9h às 18h.
ANGELA CORTESE — Desenhos e guaches.
Arquivo Geral da Cidade, Rua Amoroso Lima,
15, Cidade Nova. De 2o a 6°, das 1 Oh às 17h.
Até dia 13.
LUIZ VERRI — Pinturas. Galeria Dezon. Av.
Atlântica, 4 240. De 2a a sáb., das 1 Oh às
21h. Até dia 11.
LINHA, ESPAÇO E EXPRESSÃO NA PINTURA
ESPANHOLA CONTEMPORÂNEA — Mostra
reunindo 108 trabalhos de 56 artistas espa-
nhóis contemporâneos, entre eles, Julian Ca-
sado, Ramiro Tapia e Sofia Marrigal. Museu
Nacional de Betai Artes, salas do 3° andar,
Av. Rio Branco, 199. De 3o a 6o, das 12h30m
às 18h30m,- sáb. e dom., das 15h às 18h. Até
dio 31. 
JOSÉ (ZECA) LINHARES — Fotografias regis-
trando as modificações urbanísticas de Paris.
Galeria de Arte FESP, Av. Carlos Peixoto 54.
De 2° o 6o, das 12h às 20h.
LISBOA, CULTURA E TURISMO — Expoi ição
fotográfico sobre a cidade de Lisboa. Clube
Ginástico Português, Av. Graça Aranho, 187.
De 2° a sábado, das 12h às 20h. Até amanhã.

SUÍTES CALCINÉES 1976-1980 — Obras do
artista Christian Jaccard. Café Des Art» —
Hotel Méridien, Av. Atlântica, 1 020 — 4o
andar. Diariamente, das 1 Oh às 20h. Até dia
18.
DE VENEZA AO XINGU — Fotografias de Luigi
Momprin. Galeria Quadro, Rua Marquês de
São Vicente, 52 — loja 332. De 2o a 6o, das
14h às 22h. Até dia 15.
LUIZ CARLOS DE CARVALHO — Gravura e
desenho. Galeria Funarte Macunaíma, Ruo
Araújo Porto Alegre, 80. De 2o a 6o, das 1 Oh
às 18h. Até dio 18.

PHOTOMOSTRA 81 — Coletiva com fotogra-
fios de Alberto Costro Menezes, Amilcor Sta-

roata, Carlos Cezimbra e RonaldoGorini entre
outros. Solar Grandjean de 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. Até dia 15.
RONALDO BARBOSA — Desenhos. Galeria
Andréa Sigaud, Ruo Vise. de Pirpjá, 207. De
2° a 6a, dos 13h30m às 20h. Último dia.
PAULO HOUAYEK — Pinturas e desenhos.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De
2a a sáb., das lOh às 12h e das 16h às 22h.
Até amanhã.
KLAUS STAECK — Mostra do cartunista ale-
mão. Espaço Alternativo, Funarte, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2o a 6a, das 10h às 18h.
Até dia 15.

VISÕES INGÊNUAS—Coletivo de pinturas de
Carlos Lousada, Isabel de Jesus, Ivan Moraes
e Wilmo Ramos. Galeria Jean-Jacques, Rua
Ramon Franco, 49. De 3a a sáb., das 1 lh às
20h. Até dia 12.

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

EXPOSIÇÃO SÉRGIO CARDOSO — Exposição
de fotos ilustrativas da carreira do ator, desde
suo estréia no Hamlet. Saguão do Teatro João
Caetano. Praça Tiradenteu. s' n°. De 2o a sáb.,
das 14h às 1 7h. Até amanhã.
LULLY — Pinturas. Galeria Eucatexpo, Av.
Princesa Isabel, 350. De 2o o 6o, das I4h30m
às 22h, Até dia 18 de maio.
BRANCA DE MENDONÇA —Pinturas. Galeria
Paulo Klabin, Rua Marquês de S. Vicente, 52.
De 2o a 6a, das 14h às 21h. Até dio 18.

ALVIM MENGE — Pinturas. Museu Nacional
de Belas-Artes, Av. Rio Branco, 199. De 33 a
6°. das 12h30m às 18h30m, sób e dom., dos
15h às 18h. Até dia 31.

MARLON — Desenhos Galeria do Centro
Educacional Calousie Gulbenkian, Rua Bene-
dito Hipólito, 125. De 2o a 6o, dos 12h às 17h.
Até dia 22.
DALLIER — Pinturas. Centro Cultural Paschoal
Carlos Magno, Campo de S. Bento, Niterói.
Diariamente, das 14h às 22h. Até dia 17.

COLETIVA DE OUTONO — Obras de A.
Salinas, Bernardelli, Calixto, Simeone, Si-
gaud, Cicero Dias e outros. Villa Bernini, Av.
Atlântica, 4 240/214. De 2o a sáb., das 14h às
21h.
COLETIVA — Obras de Costagneto, Baptista
da Costa, Garcia Bento, R. Amoedo e outros.
Galeria Bahiait, Rua Carlos Gois, 234. De 2o a
6a, das 10h às 20h30m, sáb, das 10h às 13h.
COLETIVA — Obras de Sérgio Telles, Rapo-
port, Jenner Augusto, Bianco, Manoel Santia-
go e outros. Galeria Lebreton, Rua Vise. de
Pirajá, 550. De 2a a 6a, das lOh às 22h, sáb,
das 1 Oh òs 16h.
NANI E DUAYER — Desenhos de humor.
Galaria do Centro Cultural.Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. De 2o a 6a, das lOh
às 12h e das 17h às 22h30m,- sáb e dom, das
16h às 20h. Até amanhã.
GERALDO ORTHOFF — Pinturas. Galeria Ir-
landini, Rua Teixeira de Melo, 31. De 2o a 6o,
das 1 Oh às 22h, sób e dom, dos 1 Oh às 13h e
das 15h às 22h. Até dia 11.
CÉSAR BARRETO — Fotografias. Museu Hist6-
rico do Estado, Rua Presidente Pedreira, 78,
Ingó, Niterói. De 3° a dom., das 13h às 17h.
Até dia 17.
CANUDOS REVISITADA — Exposição de ar-
mas, painéis fotográficos, livros e folhetos de
cordel. Fundação Casa de Rui Barbosa, Rua S.
Clemente, 134. De 2° o 6o, das lOh às 1 7h,
sáb. e feriados, das 13h às 17h. Até dia 30.

MAQUINA CELIBATARIA

HEINZ REISMANN — Pinturas. Galeria 2D,
Rua Vise. de Pirajá, 580/112. De 2o a 6o, das
lOh às 18h30m. Até dia 12. \
J. BEZERRA — Pinturas. Galeria Realidade,
Av. Ataulfo de Paiva, 135/226. De 2o a 6o,
das 13h às 21h. Até dio 25.
BRIGITTE ARKER GLANZBERG — Desenhos e
pinturas. Aliança Francesa do Centro, Av.Presidente Antônio Carlos, 58. 2a, 4o e 6a, das
14h às íóh, e 33o 5o, das 18h às 20h. Até dio15. 
LOURDES MACHADO — Gravuras. Divulga-
ção e Pesquisa, Rua Maria Angélica, 37 de 2o
a 6°, das 10h às 19h. Até dia 21.
COLETIVA — Obras de L. Mário, Isolda César,
Guida e F. Fortunato. Galeria Delfin, Av.
Copacabana, 647. De 2a a 6°, das 1 Oh às 18h.
Até dia 20.
FRANÇOISE GALLE E JUTTA VON SCHAAF-
FHAUSEN — Tapeçarias e cerâmicas. Tape-
çart, Rua Vise. de Pirajá, 595/104. De 2° a 6°,
das 1 Oh òs 20h, sáb. das lOh às 13h. Até
amanhã.
COLETIVA DE OUTONO — Obras de Sylvio
Pinto, Lucilio de Albuquerquer, José Paulo
Moreira da Fonseca. Sytè e outros. S. L.
Galeria de Arte, Av. Ataulfo de Paiva.
566/203. De 2° a 63, das 9h30m às 19h, sáb,
das 9h30m òs 13h.

Wilson Coutinho

filósofo francês Gilles De-
¦ ¦ leme, num dos seus livros,

inventou um negócio cha-
modo máquina celibatária. Utilizou
o termo em Kafka. A máquina celi-
batária faz inúmeras conexões de
desejo. Kafka fazia e não se casou.
Era bom em conexões. Escrevendo
sobre O Castelo, o filósofo argu-
mentou (se isso chega a ser um
argumento) que existem muitas en-
tradas para se entrar nele. Em Pe-
trópolis, a casa projetada por San-
tos Dumont só tem uma entrada. É
suficiente. Dentro e fora, ela é uma
verdadeira máquina celibatária se
acompanharmos o raciocínio do fi-
lósofo. Com uma vantagem. Só
existe a conexão de um único dese-
jo: ficar só. A sala, por exemplo, é
táo estreita e pequena, que se outra
pessoa estivesse lá com o Pai da
Aviação o mero esboço de um boce-
jo poderia ser levado a juízo como
um ato feroz de crueldade mental.
São dois andares. Dessa sala, pas-
sa-se para um minúsculo quarto,
que é, ao mesmo tempo, um armá-
rio. Não tem cama. O inventor in-
ventava. Jogava um colchão sobre
um armário e sobre ele dormia.
Prático. Poupava tempo, móveis e
espaço. O banheiro é mais minús-
culo ainda. Mas há um chuveiro
que demonstra a sua capacidade
de inventar vôos baixos, domésti-
cos e higiênicos. Uma engrenagem
mecânica despejava-lhe sobre o
magro corpo o estrondo de uma
ducha fria.

Há, fora, uma misteriosa escadi-
nha que vai até o teto da casa.
Talvez lá o inventor visse estrelas e
um céu cheio de aeroplanos.
Santos Dumont ia pouco a Petrópo-
lis, mas fazia lá os seus agencia-
mentos (o termo é ainda do filósofo
francês), como por exemplo, jogar
tênis num clube próximo. Cozinha?
O inventor do relógio de pulso utili-
zava-se do telefone. Chamava de
um hotel sua comida. O que levou
um espectador a se perguntar se
ele também não inventara o apart-
hotel. Outro garantia que ele inven-
tara o conjugado para excêntricos.

A casa de Santos Dumont, no cen-
tro de Petrópolis, é de grande curió-
sidade e uma atração turística pa-
ra os que sobem a serra. Fica aber-
ta, de terça a domingo, das 11 às
17h. Um moço fornece oralmente as
informações e às vezes parece can-
sado. De 15 em 15 minutos entram
visitantes. Seria interessante um
folheto contando a história da ca-
sa, o desenho do projeto, essas coi-
sas. Mas o moço parece feliz em
explicar a casa. Talvez até seja
melhor como está, sem nenhum fo-
lheto. Ela é ainda, se quisermos
filosofar, boa para meditações. Dá
até uma pesquisa para a Funarte.

Talvez ela torne a coisa em si obso-
leta. Ou o ser ou o estar desnecessá-
rios. Que os filósofos abandonem as
más traduções de Kafka em portu-
guês e subam á serra. Lá,encontra-
rão radical o Santos Dumont e con-
tra a família. Foi o que disse uma
visitante carregada de filhos: "Com
essa casinha, não tinha dó da sua
família." E desceu, irritada, as es-
cadas da casa. Aquelas em que
matematicamente sempre se põe no
chão o pé direito. Santos Dumont
resolveu até os acasos do azar. Até
daqueles que hoje o consideram
mau pai. Como Kafka não se casou.
E, aliás, foi bom pai. Da aviação.
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Show

JOANNA — Show da cantora acompanhada
pela banda formoda por: Ely Arcoverde (tecla-
dcs), Toninho Costa (guitarra, violão e cava-
quinho), Mazinha (baixo), Komanga (bateria),
Guilherme Gomes (trompete), Sérgio Cleto
(sax e flauta) e Paulbel (percussão). Direção
de Arthur Laranjeira. Cine-Show de Madurei-
ra, Rua Carolina Machado, 542. (359-8266).
De 6a a dom., às 2lhl5m. Ingressos 6o e
dom., a Cr$ 300 e sáb., a Cr$ 350. Até dia 17.
TRIO ELÉTRICO DO DÓ E OSMAR — Show
com a participação de Armandinho (guitarra),
Osmar (guitarra baiana), Aroldo (guitarra e
bateria), André (percussão e voz), Betinho
(baixo) e Ari Dias (percussão). Anfiteatro do
Planetário, Rua Padre Leonel Franca, 240.
Sábado e domingo às 21h30m. Ingressos a
CrS 300.
CLÁUDIO LATINI —Show de lançamento do
disco do cantor e compositor acompanhodo de
Alexandre de Ia Pena (bandolim), Reynaldo
Curi (cavaquinho), Fernando Condeixa (bai-xo), Jairo (percussão), Carta do Estudante do
Brasil, Pça. Ana Amélia, 9/9°. Hoje e sábado,
às 21 h. Ingressos a Cr$ 150.
A CIDADE CORRE A CIDADE — Espetáculo
com a participação de Moraes Moreira, Gui-
lherme Arantes, Makalé, Jorge Mautner, Luís
Melodia, Zezé Motta, Duardo Dusek e outros.
Maracanâzinho. Sábado, às 20h. Ingressos
gratuitos, distribuídos no local e nas Agências
de Classificados do JORNAL DO BRASIL.
PROJETO FIM DE TARDE — Apresentação da
cantora Marisa Gata Mansa. Teatro Arthur
Azevedo, Rua Vitor Alves, Campo Grande.
Sábado, às 18h30m. Ingressos a Cr$ 100.
PROJETO FIM DE TARDE — II — Show do
cantor e compositor João Bosco. Teatro Ar-
mando Gonzaga, Av. Mal. Cordeiro de Farias,
s/ n2, Mal. Hermes. Sábado, às 18h30m.
Ingressos a Cr$ 100.
PROJETO MUSICIUBE — Show de Tuninho
Fortunato, Nirvana e o grupo Arribação. Onze
Unidos Esporte Clube, Engenhoca, Niterói.
Sábado, às 20h. Entrada franca.
TERCEIRA NOITE 00 VIOLÃO Recital de via-
lão com Sérgio de Pina e Nicanor Teixeira e
apresentação do conjunto de choro Sexteto
Carioca. Auditório do Hospital da Lagoa, Rua
Jardim Botânico, 501. Hoje, às 20h30m.
Entrada fronca.
QUATRO VENTOS — Apresentoçõo do grupo
vocal. Centro de Artes de Uni-Rio, Av. Posteur,
404/ A. Hoje, às 22h.
SHOW — FORRÓ — Apresentação de Zelito
Miranda, Abidoral Jamacaru, Zé da Onça e o
grupo Desafio. Centro Cultural da CEU, Av.
Rui Barbosc, 762. Hoje, às 21h. Ingressos a
CrS 100.
FESTA NO CEU — Programação: apresentação
de. um circo, com malabaristas, palhaços e
mágicos; a seguir, showcom Verônica Tamoo-
ki, grupo Coringa, Mestre Lua, Ursula Canto,
Mariana Pádua e outros. Casa do Estudante
Universitário, Av. Rui Barbosa, 762. Domingo,
o portir das 16h. Ingressos a CrS 100.
BRILHO DAS ESTRELAS — Criação coletiva
com o participação de Fernanda Lamour,
Renato Lou, Bita Teles, Jocira Silva, Sueli
Pantera e outros, teatro Faria Lima, Rua
Jaime Redondo, 2, Vila Kennedy. Domingo,
às 20h. Ingressos a Cr$ 100 e CrS 50.
TITO MADI — Apresentação do contor acom-
panhado por Ribamar(piano), Reginaldo (ba-teria) e Nilson (baixo). Ho<m's Neck, Hotel Rio
Palace, Av. Atlântica, 4240. De 5o a sãb, às
23h e dom, às 22h. Couvert artístico a CrS
720, por pessoa.

— 3o andar (274-9696). De 4o a sábado, às
21 h30m. Domingo, às 21h. Ingressos de 4o,
5° e domingo, a CrS 400 e CrS 250. 6o e
sóbodo, a CrS 400.
TEMPUS FUGIT — Show de música instru-
mental com o grupo formado por Mário
(guitarra), Sônia (baixo), Gilson (bateria) e
Eduardo (percussão). Teatro do Planetário,
Rua Padre Leonel Franca, 240. De 5o a dom,
às 21h30m. Ingressos a CrS 150. Até do-
mingo.
DIVIRTA-SE COM BERTA LORAN — Aprssen-
taçóo da atriz acompanhada dos bailarinos
Jean Paul e Oton Rocha Neta Teatro da Praia,
Rua Francisco Sá. 88 (267-7749). De 4° a sáb.,
às 21h30m, dom., às 20h, vesp. 5o, às 17h.
Ingressos a CrS 200 e CrS 100, estudantes.
Até dia 31.

REVISTAS

GAY FANTASY — Dir. Bibi Ferreira. Com
Rogério, Veruska, Cláudia Celeste, Marlene
Casanova, Etoina e Jane. Cenários de Marco
Antônio Palmeira, com concepção de Joãozi-
nho Trinta. Teatro Alaska, Av. Copacabana,
1241 (247-9842). De 3o o 5o, às 21h45m; 6o,
22h; sãb, 20h e 22h e dom., às 19h30m e
21 h. Ingressos de 3o a 5o e domingo na Io
sessão a CrS 400 e CrS 300 estudantes; 6o e
sábado, a CrS 500 e domingo na 2° sessão a
CrS 400.
BIG STAR GAY — Musical com os travestis
Claudia Kendall, Guilda Kiriaki Fojika de
Holliday, Geórgia Bengston, Edson Fharr e
Morika Hoyme. Direção de Geórgia Bengston
e Edson Fharr. Teatro Brigitte Blalr, Rua Mi-
guel Lemos, 51 (521-2955). De 3° a 6o, às
21 h 15m; sáb. às 21 h30m e dom. às 19h 15m
e 21h 15m. Ingressosde 3o a 5o e dom. a CrS
300 e Cr$ 250, estudantes; 6o, o CrS 350 e1 Cr$ 300, estudantes, e sáb. a CrS 350.

, SAMBA, CARNAVAL E MULHER —Show apre-
sentado por Ivon Cury, com o elenco liderado
por Rogério. Samfaão • Sinhá, Rua Constante
Ramos, 140 (237-5368). De 3° a dom., às
24h. Couvert de Cr$ 900, sem consumação
mínima. No térreo, restaurante de cozinha
brasileira, aberto a partir das 20h. O jantarcompleto custa CrS 900.
S AM BUMBUM — Show com Luís César, Diva
Flores, Edson Fãrr e participação de mulatas e
passistos. Diariamente, o partir das 23h. A
casa está aberta diariamente para almoço e
tem música ao vivo para ouvir e dançar, o
partir das 19h. Solaris, Rua Humoltá, 110
(246-7858 e 286-9848). Couvert de CrS 600,
por pessoa.

PARA DANÇAR
CLUBE DO SAMBA— Música ao vivo, com a
orquestra comandada pelo baterista Wilson
das Neves. Sede do Flamengo, Morro da
Viúva (289-3122). Sextas-feiras, a partir das
23h. Ingressos a Cr$ 200 (damas e estudan-
tes), CrS 300 (cavalheiro), CrS 450 (casal) e
CrS 150 (sócios).
ELITE BAR DANCING GUANABARA — Aberto
todos as 6o1 e sábados, das 23h às 4h edomingos, das 17h às 3h, com animação do
conjunto de Silvio Mongol. Às sextas-feiras
apresentação de serestas. Rua Frei Caneca, 4
(232-3217). Ingressos a CrS 100 (homens) e
CrS 20 (mulheròs).
NOITES CARIOCAS — Aberto 6° e sáb., a
partir das 22h, com música de filo com o
discotecário Dom Pepe. 6° e sáb, à 0h30m e
!h30m. show com o compositor e guitarristaRobertinho de Recife. Morro da Urca, Av.
Posteur, 520. Ingressos 6o a Cr$ 300 e CrS
350 (estudantes); sábado a Cr$ 400, preçoúnico.
MIKONOS — Aberto diariamente o partir de
22h, para serviço de bar e restaurante, com
música de fita. As 6o e sábados, depois das
2h, mocarronada de cortesia. Aos domingos,
depois da lh, picadinho de cortesia. Rua
Cupertino Durão, 177 (294-2298). Consuma-
çào de CrS 600, às 6o e sábados.
RIO SHOWS — Apresentoção do conjunto
Exporto Samba e do Grupo Família. Rua
Ibiapina, 41, Olaria. Todas^as sextas-feiras,
às 23h. Ingressos a CrS 250.

MARIA HELENA DUTRA E DIANA ARAGÃO ASSISTIRAM AOS SHOWS DE

ELZA MARIA, WAGNER TISO E DONA YYONE LARA. AS SUAS OPINIÕES:

SORRISO NEGRO (TEATRO IPANEMA)

DONA IVONE LARA

SUPERA EQUÍVOCOS

Tito Madi e Ribamar nas
noites do Horse's Neck

O MOÇO DO PLANETA — Espetáculo de
humor e música com Roberto Azevedo e os
instrumentistas Rodney Mariano e Marcelo
Lima. Teatro Dukina, Rua Alcindo G ua na ba-
ra, 17 (220-6997). De 4° a sáb, às 21h30m;
dom, às 19h. Ingressos de 4o a 6o e dom, a
CrS 300 e Cr$ 200, estudantes e sáb, a CrS
300. Até dia 17.
OUTRAS PALAVRAS — Show do cantor e
compositor Caetano Veloso acompanhado de
A Outra Banda cia Terra, formoda por Arnal-
do Brandão (baixo), Pedrinho Santana (gui-
tarra), Vinícius Cantuária (bateria), Thomás
Improta (piano), Eduordo Gonçalves (percus-
são), Zé Luiz Segneri (sax e flauta), Irapoan
(trumpete) e Darci (trombone). Canecão, Av.
Venceslau Braz, 215. (295-3044 e 295-1047).
Hoje, e amanhã, às 22h30m e domingo, às
20h30m. Ingressos a CrS 600. Até dia 17.
DONA YVONNE LARA — Show de lançamen-
to do Lp Sorriso Negro da cantora e composito-
ra acompanhada de Rosinha de Valenço
(violão), Heivius Vilela (piano), Milito (percus-
são), Jorge Degos (baixo), Papáo (bateria),
Biro (pandeiro). Sereno (tantan) e Ubirani
(repenique). Direção de Sérgio Cabral. Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824. De 3o
a dom. às 21h30m. Ingressos de 3o a 6o e
dom, a Cr$ 250 e sáb, a CrS 300. Até
domingo.
O TREM MINEIRO — Apresentação do compo-
sitor e instrumentista Wagner Tiso acompa-
nbado de Luiz Alves (boixo). Mauro Senise
(sopros), Robertinho Silva (bateria) e Café
(percussão). Direção de Fernando libordi. Sa-
Ia Sidney Miller, Rua Araújo Porto Alegre, 80,
De 4° a sáb, às 21 h. Ingressos a CrS 150. Até
dia 16.
SEIS E MEIA — Show da cantora Elza Mario e
do conjunto Sambachoro. Direção de Ligia
Ferreira. Sala Sidney Miller, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 3o a sáb., às 18h30m. Ingres-
sos a CrS 100- Até amanhã.
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
2° à 6° às 18h30m. Ingresses a CrS 100.
Último dia.
PROJETO PIXINGUINHA — Apresentação da
cantora Fafá de Belém e dos cantores e
compositores Walter Queiroz e Vito Lima,
acompanhados de Raul Mascarenhas (saxofo-
re e flauta), Arid (percussão), Rícordo Costa
(bateria), Ricardo do Canto (contrabaixo),
Ademir Cândido (guitarra), Chiquito Braga
(guitarra) e Raimundo Nicioli (piano). Direção
de Sérgio Rocha. Teatro Dukina, Rua Alcindo
Guanabara, 17 De 4° a 6o, às 18h30m.
Ingressos a CrS 100. Último dia.
CLARA MESTIÇA — Show com a cantora
Clara Nunes acompanhada pelo Conjunto
Nosso Sambo, Julinho do Acordeon e Zeca do
Trombone. Direção de Bibi Ferreira. Teatro
Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52

PARA OUVIR

IMBATtVEL. 

Em Sorriso Ne-
gro, show rápido apenas para
lançar disco em cartaz no Tea-

tro Ipanema, Dona Ivone Lara su-
pera por sua arte maior alguns
equívocos que tentam atrapalhar
uma apresentação que poderia ser
irretocável. O maior deles, e o fun-
damental, é o acompanhamento. A
exceção de três componentes do
grupo Fundo de Quintal e de Rosi-
nha de Valença com seu violão ca-
paz de todos os ritmos o resto só
atrapalha. E não por falta de quaü-
dade mas é que Heivius Vilela, te-
ciado, Jorginho, baixo, Papão, ba-
teria, e Hélcio Milito, do Tamba
Trio e aqui na percussão insistem
em apoiar o estilo tradicional da
estrela com batidas e balanços ain-
da da bossa nova. Todos são óti-

TURÍSTICOS

mos, mas em conjunto dá pororoca.
A segunda deficiência é uma fanta-
sia de baiana lindíssima, que fome-
ce impacto de entrada, mas é pesa-
da demais para palco. Bela para
desfile, atrapalha Dona Ivone no
seu jongar. O terceiro é a falta de
educação nacional que em noite de
estréia, ou qualquer audição de su-
cesso, não se importa com nada e
acaba colocando duas pessoas na
mesma cadeira para impedir a vi-
são geral dos que ainda preferem a
individualidade do sentar. O último
é o insistente tipo de espetáculo,
rotina nos últimos anos, idealizado
apenas como plataforma de lança-
mento de disco. Teatro serve mal
para isso, a produção é apressada e
músicas quase inéditas esfriam pú-
blico ainda não familiarizado com a
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Dona Yvone Lara com
problema no

acompanhamento

maioria das composições. Uma con-
seqüência econômica, todos sabem,
mas prejudicial a artistas que pode-
riam mostrar trabalho mais conse-
qüente e acabam realizando so-
mente video-discos.

Mas nada disso impede, apenas
toma menos histórico, uma bri-
lhante apresentação pessoal de Do-
na Ivone Lara a cada etapa melhor
cantora, compositora e intérprete
de repertório perfeito em seu gène-
ro. Que não é apenas tradicional
pias vivo e intenso. Muito atrapa-
ihada pelos equívocos na primeira
parte do show, na segunda ela nem
mais se incomoda com eles. De ves-
timenta adequada, números quen-
tes de Silas de Oliveira e dela mes-
mo consegue levantar a agora já
por ela controlada platéia com seu
ritmo característico. Até fazendo
renascer um Jorge Ben, canja na
estréia, vigoroso como nos seus me-
lhores tempos cantando a seu lado
o magnífico Sorriso Negro. Apesar
de tudo, poer ela ganhar a guerra
até a dos músicos. Espetáculo im-
perdíveL (M.H.D.).

"ENTREI NA ROSA" (SALA FUN ARTE)

ELZA MARIA

AINDA INEXPERIENTE

"TREM MINEIRO" (SALA FUNARTE)

WAGNER TISO

UM BOM INSTRUMENTISTA
UANDO Elza Maria cantou

¦ J no. festival da Globo, no
ano passado, o Choro Ale-

gre, de Marcos Dariam e Xico Cha-
ves, classificando-se para a final, foi
ótimo e merecido. Agora, gravou o
seu primeiro disco, apenas razoá-
vel, e faz até amanhá, na Sala Pu-
narte-Sidney Miller, às 18h30m, o
seu primeiro show, Entrei na Rosa,
muito ruim, acompanhada pelo
conjunto Sambachoro. Desde o seu
início, o espetáculo corre frouxo,
sem entusiasmo, pois o conjunto
escalado ao lado da cantora faz um
chorinho eletrônico sem a menor
emoção, muito barulho para pouca
música.

O show é aberto pelo Samba-
choro que executa os chorinhos de
José Paulo, líder do conjunto que
toca bandolim e cavaquinho, até a
entrada de Elza Maria interpretan-
do Clareou (Piri Reis — Xico Cha-
ves). Já nesta composição percebe-
se o equívoco da cantora em imitar
Elba Ramalho, sem a menor neces-
sidade, já que sua voz é boa, preci-
sando apenas de um repertório me-
lhor. De música em música, o espe-
táculo transforma-se em um equi-
voco, pois fica evidente que ela ain-
da não tem composições suficiente-
mente boas para segurar um show
de uma certa duração. Mas com
mais tempo, e se o segundo disco
for melhor do que o atual, ela conse-
guirá sobreviver à enxurrada das

novas cantoras. A direção de Ligia
Ferreira não existe e a probreza
melódica do conjunto náo melhora
o panorama do show, exceto quan-
do eles interpretam o Brasileirinho
CWaldir Azevedo). E é de se estra-
nhar a sua fraca participação, pois
eles gravaram um bom disco. De
qualquer maneira, Elza Maria con-
vence, apesar de náo ter conregui-
do apresentar nada de novo. Choro
Alegre continua como a sua melhor
interpretação. (D.A.)
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Elza Maria numa primeira

tentativa de acertar

EM 

seus três anos de existén-
cia a Sala Funarte-Sidney
Miller ocupa um bom espa-

ço para a música brasileira. E a
criação da série instrumental, óti-
ma idéia, vem-se desenvolvendo
com êxito, mostrando como bom
exemplo o espetáculo de Wagner
Tiso, que ocupa o horário das 21h.
Trem Mineiro, também titulo do
terceiro disco do arranjador e or-
questrador, é um espetáculo da
maior qualidade, bom mesmo, im-
perdível para os aficcionados da
música instrumental. No palco da
Sala as estrelas sáo os instrumen-
tistas Luiz Alves, no contrabaixo,
Robertinho Silva, bateria, Mauro
Senize, sopros, e Café, na percus-
sáo. Comandados por Wagner Tiso,
os, cinco maravilhosos músicos to-
cam, em hora e meia de show, as
últimas composições de Wagner
Tiso.

Espetáculo onde todos sáo estre-
Ias há tempo para cada um fazer o
seu solo como o show de bateria
dado por Robertinho quase no fi-
nal. seguido da percussão de Café.
Há tempo ainda para o dueto entre
o contrabaixo de Luiz Alves e a
flauta ou o sax de Mauro Senize em
Sobe Serra, Desce Serra. E muito
tempo para mostrar a unidade do
conjunto ali formado — poderiam
até continuar tocando juntos, for-
mando um grupo contínuo — em

Trem Mineiro, música da maior
sensibilidade, executada com emo-
çâo por todos eles, no melhor mo-
mento do espetáculo.

Wagner Tiso, al te mando-se nos
teclados e no piano é músico seguro
e as suas composições, um» tem
parceria com Milton Nascimento e
Fernando Brandt — Assim Seja —
e outra — Banda da Capital — é
assinada também por Nivaldo Or-
nelas, exibem um compositor bom
demais. Confiram. (D. A.)

O TECLADO — Aberto de 2o o dom., dos 21 h
às 4h. De 3o a sáb., música ao vivo a partir
das 21h30m, com os cantores Peri Ribeiro e
Mareio José, os pianistas Zé Maria e Gilberto
e o contrabaixista Armando. Av. Borges de
Medeiros, 3207, Lagoa (266-1901). Couvert a
Cr$ 350.
CHIKCS BAR — Aberto diariamente a partir
de meio-dia. A partir das 20h, participação de
luizinho Eço (piano), Edson Frederico (piano),
e Maurício Ramos (baixo). Av. Epitácio Pessoa,
1560 (267-0113 e 287-3514). Sem couvert e
sem consumação mínima.
CLUBE 21 — Aberto diariamente a partir das
18h. Música oo vivo às 22h com apresentoção
de Osmar Milito (piano), acompanhado de
Nilson Matta (contrabaixo), e Nivaldo Ornei-
Ias (sax e flauta). Todas as 2°s feiros, Noite de
Jazz, a partir das 22h. Rua Maria Angélico,
21 — Jardim Botânico (286-8338): Sem cou-
vert e consumação mínima. 6o e sáb., consu-
mação de Cr$ 450.
CABEÇA FEITA — Aberto diariamente a partirdos 12h. Músico ao vivo, às 21h30m, com
Paulo Roberto (piono), Tibério (contrabaixo) e
Inácio (bateria). Rua Barão da Torre, 665
(239-3045), Couvert o CrS 150.
MICHEL — Restaurante aberto de 2o a sáb.
para jantar, com música oo vivo, com Silvinho
(cantor) e Casemiro (pianista). Rua Fernando
Mendes, 25 (235-2127 e 236-0338).
RIO'S — Piano-bar aberto diariamente, a
partir das 19h, com música oo vivo, com Tony
(piono) e Marinho (baixo). Anexo, restaurante
de cozinho francesa, aberto diariamente. Par-
que do Flamengo, em frente oo Morro da
Viúvo (285-3848 e 285-4698).
ZEPPELIN TERRASSE BAR — Aberto de 3° a
domingo a portir das 19h com música ao vivo
a cargo do violonista Rogério. Estrada do
Vidigal, 471 (Io entrada à direita depois do
hotel Sheraton) 274-1549. Couvert 3°, 4o, 5° e
dom., a CrS 100, 6o a CrS 170. Sábado CrS
200.
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Joanna volta em antigo show

FIM DE SEMANA INTENSO

OBA OBA —^-Show com Oswaldo Sargentelli,
as Mulatas Que Não Estão No Mapo, ritmistas
e cantores. Rua Vise. de Pira já, 499 (239-2647e 239-8849). De V a dom., às 23h. Couvert
de CrS 1.700,00, com direito o dois drínla,
sem consumação mínima.
BRAZ1UAN FOLUES 81 —VITRINE OO BRASIL— Espetáculo com o participação de Mariuza,
lahia, Alberto Gino, Clávis Mariano, Coral de
Abelardo Figueiredo, The 30 Nocional-Rio
Dancers, Dilson Fonseca Choir e outros. Cria-
çâo e direção de Caribé da Rocha. Figurinos
de Arlindo Rodrigues e Marco Aurélio. Coreo-
grafia de Leda luqui e Walter Ribeiro. Cena-
rios de Fernando Pomplona. Hotel Nacional,
Av. Niemeyer, s/n°, S. Conrado (399-0100,ramais 66 e 69). Dom, 3o, 4o e 5o, às 22h, 6o e
sáb., às 21h30m e 0h30m. Couve ri de Cr$
1600. Sem consumação mínima.

ONTINUA intenso. A ciranda
M de atrações se inicia hoje ás

20h30m com a Terceira Noite do
Violão na Lagoa. Ignorávamos

as duas primeiras, mas esta acontecerá
no Auditório do Hospital da Lagoa —
esperamos que náo incomode os doentes— com entrada franca. E não precisaser, neste caso, do INAMPS para gozardo beneficio. Na primeira parte ê clássi-
co, na segunda tem Conjunto de Choro e
Sexteto Carioca. Neste fim de semana, e
tio seguinte, de sexta a domingo, Reen-
contro no Colégio São Fernando, às 21h.
Só que é com o desconhecido Vavd, pelomenos em música. No mesmo horário,
hoje e amanhã, Cláudio Latmi, batalha¦
dor de Niterói, se apresenta na Funda¦
ção Casa do Estudante no Centro. Tam-
bém fazendo apenas fins de semana, na
outra também, a cantora Joanna se
apresenta no Cine-Show Madureira. É o
final da itinerante carreira de seu se-
gundo espetáculo, dirigido sempre porArtur Laranjeira, no exato momento em
que está gravando seu terceiro disco.
Pena deste seu trabalho, do qual agora
se está despedindo, terem apenas sido

divulgadas duas faixas com extrema
constância, prejudicando a cantora que
anda sendo injustamente acusada de
repetitiva. No show, uma boa oportuni-
dade de provar o contrário. As 2?.h, mais
um grupo vocal entra na liça. Chama-se
Quatro Ventos e sopra no Centro de
Artes Uni-Rio, na Avenida Posteur. Bem
mais longe, o Rio Show's, em Olaria,
reúne o Exporta Samba com o Grupo
Família. Que unidos façam ritmo para
aqui mesmo. Nesta sexta e amanhã, a
Concha Verde, morro da Urca, apresen-
ta Robertinho de Recife no esquema ha-
bitual de dois shows por noite, ás 24h e
lhSOm. Que esteja mais para sua cidade
natal do que para Idaho.

No sábado, duas atrações em fim de
tarde do subúrbio e da zona rural. Em
Campo Grande, no Teatro Artur Azeve-
do, as 18h30m. obviamente, amanhã e
domingo a presença simpática de Mari-
sa Gata Mansa. No mesmo horário e
periodicidade, no Teatro Armando Gon-
zaga em Marechal Hermes, João Bosco.
que fez apresentação quase caricatural
no Riocentro. No Esporte Clube em En-

genhoca, ãs 20h, o Musiclub de Niterói
realiza sua segunda tentativa de im-
plantação. Com show dos grupos Arri-
bação, Tuninho Furtado e Nirvana. Quecheguem lá. No mesmo horário, A Cida-
de Corre a Cidade, com Moraes Moreira,
Guilherme Arantes, Jards Macalé, Jorge
Mautner, Luís Melodia, Zezé Motta e
muitos outros. Desta vez a parada é no
Maracanâzinho, a partir das 20h e com
entrada franca. Pagando, amanhá e do-
mingo, pode-se assistir ao Trio Elétrico
Dodó e Osmar, com a presença quaseagora fixa de Armandinho, no Planetá-
rio, às 21h30m.

Para o domingo sobra apenas a Fes-
ta no Céu. Mas acontece aqui mesmo
com o grupo Abracadabra homenagean-
do as mães em geral. Vários punies,segundo eles. tão fazer shows para elas
além de prestarem reverência ao Prêmio
Nobel da Paz do ano passado, a Mãe
África com direito também a Biscoteca.
Para quem for serão servidos Pão, Vinho
e Mágica. Que ele dé certo. Das I6h ãs
24h no CEU da Avenida Rui Barbosa.
(M.H.D)

A competência de um bom
músico: Wagner Tiso

O GRANDE

"SHOW"

DE SÁBADO

DA RÁDIO

CIDADE
ARTE de uma progra-

b# mação de eventos para o
¦ mès de maio, comemo-
rando os quatro anos da Rádio
Cidade, a festa-show A Cidade
Corre a Cidade superou todas
as expectativas. Dos 18 mil in-
gressos, distribuídos pelas
agências de Classificados do
JORNAL DO BRASIL, quase
todos se esgotaram rapidamen-
te. Mas quem ainda não conse-
guiu o seu ingresso não precisa
desanimar. A Rádio Cidade dei-
xará passar pela roleta de en-
trada do Maracanâzinho, a par-
tir das 18h, 5 mil pessoas que
náo conseguirem os ingressos.

O show, gratuito, está pre-
visto para começar às 20h de
amanhã, e contará com a pre-
sença de cantores e composito-
res da música popular brasilei-
ra. Entre eles, o conjunto Rou-
pa Nova, Moraes Moreira, Gui-
lherme Arantes, Marcelo, Ma-
calé, Erasmo Carlos, Ney Mato-
grosso.

Esse náo será o único show
que a Rádio Cidade promoverá
neste mès de maio. Constam,
ainda, da programação, um bai-
le-festa, com os locutores da
Rádio, e uma atração interna-
cional com o conjunto KC and
Sunshine Band. Finalizando as
comemorações haverá no fim
do mès um circuito de Corrida
Rústica, na Zona Sul do Rio, do
Leme ao Leblon, ida e volta.

A Rádio Cidade está come-
morando náo só o seu aniversá-
rio, mas também promovendo
um mês de relaxamento, numa
época em que todos se queixam
de recessão. E nada melhor pa-
ra relaxar e esquecer os proble-
mas do que um show onde se
possa ver grandes idolos do pú-
blico brasileiro e, melhor ainda,
de graça.

ShHKH^ ^
HIHMii life

%y't?Q$z9gkj2 jg^aattaagc.. •. raS°y.«SraSa<;,.

8By ./

mmgm

'*7^



Eu, Pierre Riviere..., filme1 T* All* 1

. .: •¦ " "*•'_' •¦•.••• V V» ..•,«*».-.v^.- - •»••••- ••; •¦--•¦ .W.WAA • • • "-:>•• ' •-¦ ••>-.v.v s ***"'v ,s ' ' ' '¦ ' ? '¦¦¦... !'. ' V;"• - • ' ¦ - • X ^xt
1 \ -' . < - 4Vvnv^3

Mot 6m Corto* M—quHo

wSS^Ss^BBt^^SKSl^m s §i * s ® 
^ \^k^v"

J^^K: vC." ^ jllil^^llL,% t%v - ..^w ¦

ijjiji 

jjj _

• •¦:• .v..,v.v/«/«.w<"«v'v'«-^.v^.v.-^w--<<<««-.<<-:-<-.\-»-y'' »•"<•." \ ^^^^llfcyi»f^l^i:-s '^•ma''liwwfflfl'*^i^NmvnTr^ffliflrffifrc *i -. J 8<¦:: ^ JpLrMf-["rr-f «
<• ' '•' • •yB^^^^P'^iji,iiii,i>l.,., .vi-ivm- WJ',WM'WV*vw**«<»W»*».""  y. aSwP»ltW^'s^WBK<v^<?'^ - <' ¦

y.\v.yi>i>'.v.^¦.v^'» •• ¦ • 'V'.vo<iV>»*> " * '¦¦^v^ 'X y»^|iBS^^y.'^BB^B|J!BMME^^jBP5w^Mffi^ttAwBw8^^yk'!y^u /Tf^'^^jlp^^^^^wv^BSaip ^n^ANwjJunP
:»v!S8Rp........^. ,v.  ¦..¦¦¦¦ wjMnMiJumtnnj'W*' "»><^w>v. •^^^g^,.^ ..<-\

"-.riff ^

a. ,., ^ 
*1 j !IPi|,l^,|i1.'Jipjufllii^.--^.---^-•l"p"'p"'^^ 

|'." 

""

NOS PARQUES DA ZONA NORTE, APESAR DA

INSEGURANÇA, UMA ALTERNATIVA DE AR PURO

fato» d* Cario Mxqulta

Ê só escolher. Em todas as áreas e
para todo o tipo de espectador, os even-
tos gratuitos no Rio nos próximos três
dias são generosos em quantidade. No
setor cinematográfico pode-se assistir a
Eu, Pierre Rivière..., de René Allio, ama-
nhã, às 9h (é da manhã mesmo), no
auditório da Faculdade Santa Úrsula,
Rua Farani, 42. No mesmo programa
será mostrado o curta-metragem A Pro-
pósito de Pierre Rivière, de Pascal Kané
sobre como o -filme foi produzido E a
sessão náo termina por ai. Há ainda um
debate com a participação do psiquiatra
João Ferreira da Silva Filho. E ainda no
sábado, mas às 19h, no Cineclube Macu-
naima, que funciona na sede da ABI, o
programa é assistir ao curta Lima Bane-
to. Trajetória, de Júlio Bressane e David
Neves, em comemoração ao centenário
do escritor. Após a projeção, o escritor
Ailton Barbosa fala sobre o romancista
carioca.

Em teatro, o Grupo Tá Na Rua, sob a
orientação de Amir Haddàd estará ama-
nhã. a partir das 9h, no Calçadáo das
Copas, em Madureira, mostrando a sua
experiência de teatro ao ar livre. Na área
musical para quem gosta de recital de
violão, a sugestão é ir, hoje, às 18h30m, à
Sala Cecilia Meireles para ouvir Marcus
Llerena. Mas no domingo, a pedida 6
partir depois do almoço — às 16h—para
o Aterro do Flamengo, em frente ao
Hotel Novo Mundo para ouvir a Filarmô-
nica do Rio de Janeiro. A regência 6 do
maestro Florentino Dias, com participa-
çáo especial do maestro arranjador Pau-
lo Moura.

Mas é na área de show que o público
terá mais alternativas. Hoje, às 20h30m,
acontece a 3' Noite do Violão na Lagoa,
no auditório do Hospital da Lagoa, com
o Sexteto Carioca. E a Orquestra Taba-
jara de Severino Araújo estará na Praça
do Patriarca, em Madureira, hoje, às 20h-
E no sábado, a partir das 20h, um grande
show no MaracanãTinho sob o titulo A

MUSEU ANTÔNIO PARREIRAS — Grande par-te do acervo é dedicada às pinturas do artista
fluminense Antônio Parreiras, mas há ainda
mostra de pinturas, desenhos e gravuras de
artistas nacionais e estrangeiros dos séculos
XVII, XVIII, XVIII, XIX e XX. Rua Tiradentes.
47, Ingá, Niterói (722-4532). De 3o a dom.,
das 13h às 17h. Há sempre um museólogo de
plantão. Ingressos a Cr$ 20, para adultos.
Estudantes e crianças têm entrada franca.

MUSEU DE ARTES E TRADIÇÕES POPULARES
— Exposição de objetos de arte popular
brasileira (trabalhos em madeira, barro e
tecidos), mas em especial o artesanato flumi-
nense. Está sendo apresentada no momento a
exposição temporária: Os Clovis de Zalúar.
Há, diariamentn, um museólogo de plantão.Rua Presidente Pedreira, 78, Palácio do Ingá,
Niterói (722-0391). De 3o a dom., das 13h às
17h. Ingressos a Cr$ 20, para adultos. Estu-
dantes e crianças têm entrada gratuita.
MUSEU NACIONAL DE BELAS-ARTES — Gole-
rias com arte brasileiro dos séculos XVIII, XIX,
XX. Visitas guiados, paro grupos, podem ser
solicitadas pelo telefone 240-9819. Av. Rio
Branco, 199 (240-9919), Centro. De 3a a 6°,
das 12h30m às 18h30m, e sáb. e dom., das
15h às 1BH.
MUSEU DO I REINADO — O prédio de dois
andares foi o Solar da Marquesa de Santos e
construído por arquitetos e artistas influencia-
dos pelo Missão Francesa. Possui documentos,
jornais antigos, mobiliário e objetos de uso
pessoal da Marquesa de Santos. Av. Pedro II,
293, S. Cristóvão (254-0698). De 3o o dom.,
das 13h às 1 7h. Durante o período de funcio-
namento para o público, há sempre um
museólogo de plantão para atender a visitas
guiadas. Ingressos a Cr$ 20, para adultos.
Estudantes e crianças têm entrada franca.

MUSEU DOS TEATROS — O Museu mantém
exposto um acervo com fotografias, documen-
tos, indumentárias e cenários de peças famo-

sas, além de exposições temporárias. Atual-
mente estão sendo apresentadas: A Música no
Brasil e Hoje Tem Marmelada (até dia 30
deste mês). Visitas guiadas podem ser solici-
fadas com antecedência. Há sempre um mu-
seóiogo de plantão. Rua São João Batista,
Botafogo. De 3a a dom., das 13h às 17h.
Ingressos a Cr$ 20, para adultos. Estudantes e
crianças tèm entrado franca.
MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE — De todo o
acervo de armas, pinturas, móveis e objetos,
os destaques são: gravuras do Rio Antigo de
Debret e Taunay, mobiliário do século XIX e
óleos de Visconti e Victor Meireles. Estrcda de
Santa Marinha, s/n°. Gávea (322-1328). De
3° a 6°, dos 13h às 17h, sáb. e dom., das 11 h
às !7h. Ingressos o CrS 20, poro adultos.
Estudantes e crianças tèm entrada franco.
MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE —
Coleção de cerco de 300 mil documentos
plásticos, entre pinturas, desenhos e xilogro-
vuras, acompanhados de textos explicativos,
criados por internos do Centro Psiquiátrico
Pedro II. Rua Ramiro Magalhães, 521, Enge-
nho de Dentro (269-6332). De 2° o 6°, das 8h
às 16h.
MUSEU DO ÍNDIO — O Museu mantém em
exposição peças de etnologia indígena brasi-
leira contemporânea. Rua das Palmeiras, 55,
Botafogo (286-2097). De 2o a 6o, daj lOh às
17h.

MUSEU-DO MONUMENTO NACIONAL AOS
MORTOS DA II GUERRA MUNDIAL — O
acervo do museu é composto de material
usado pela Força Expedicionário Brasileira e
pelas Forças Armadas dos Estados Unidos,
além de armamento, banheiras, selos e jor-
nais da époco. Parque do Flamengo. (240-
1283 e 242-1333). De 3o a dom., das lOh às
18h.

MUSEU NACIONAL — Fundado em 1818, porD João VI, possui diversas seções, destacando-

se as de História Natural, Antropologia e
Paleontologia. Há ainda uma biblioteca espe-
ciolizada no assunto, que pode ser visitada
por estudante de nível superior. Quinta da
Boa Vista, S. Cristóvão (228-7010). De 3° a
dom., das 21 h às 16h45m.

MUSEU CARMEM MIRANDA — Expõe cerca
de 2 mil 500 peças da artista incluindo 10
trajes de filmes e shows, bijuterias, troféus,
cintos, carteiras e lenços. Para pesquisadoresexiste uma coleção com cerca de 1 mil foto-
grafias, partituras e roteiros de filmes. Diária-
mente, projeção de um audiovisual de 25
minutos contando a vida da cantora, além de
mais 25 minutos de audição dos seus sucessos
musicais. Parque do Flamengo, Av. Rui Barbo-
sa, em frente ao n° 560 (551-2597). De 3o a
domingo, das 1 1 às 1 7h. Ingressos a Cr$ 20.
Entrada franca aos sábados e diariamente
paro crianças até 12 anos e estudantes.

MUSEU CHÁCARA DO CÉU — Exposição
permanente de vários quadros do século )Ó/II
ao século XX, esculturas, mobiliário, prata-rias, tapetes e arte oriental. Há ainda uma
sala onde periodicamente são organizadas
exposições temporárias. Rua Murtinho Nobre,
93 — Santa Teresa (224-8981). De 3o o
sábado, das 14h às 17h. Domingo, das 11 às
17h. Ingressos a Cr$ 20 e Cr$ 10 (estudantes).

MUSEU DA FAZENDA FEDERAL — Exposição
permanente sobre o tema O Erário e Seu*
Homens Públicos, incluindo cerca de 60 peçasentre objetos, documentos relativos à admi-
nistraçào fazendária, além de fatos, docu-
mentos e objetos dos ministros da Fazenda,
desde 1808 até hoje. A atual exposição
temporária, que fica até fins de julho, tem o
tema O Desenvolvimento Airavés do Imposto
e mostra fatos e documentos sobre a aplicação
e desenvolvimento dos impostos no Brasil. No
auditório são projetados filmes sobre as expo-
sições para grupos de alunos. Av. Presidente
Antônio Carlos, 375 — sobreloja (240-1670).
De 2o a 6o, das 11 h às 17h. Entrada franca.
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O QUE HÁ PARA VER DE GRAÇAl MUSEUS1

MUSEU DO FOLCLORE EDISON CARNEIRO —
Da exposição permanente fazem parte cerca
de 7 mil peças distribuídas pelos temas lúdico
infantil, medicina popular, grupos folclóricos,
instrumentos musicais, literatura de cordel,
cultos populares e artesanato. Até o dia 2 de
agosto a exposição temporária apresenta o
Artesanato da Renda, com várias peças em
rendas de bilro, rendendê, renascença, labi-
rinto e filé. Rua do Catete, 179, entrada pela
Rua Silveira Martins (245-3838). De 3o a 6o,
das 11 h às 18h. Sábado e domingo, das 15h
às 18h. Entrada franca, com distribuição gra-
tuita de folhetos explicativos.
MUSEU DA FEB — Exposição com roteiro
explicativo da campanha da FEB na Itália,
incluindo medalhas, armamentos, fardas, do-
cumentos, fotos e livros, além de material
apreendido na Itália dos exércitos alemães e
italianos. Rua das Marrecas, 35 — Lapa (240-
5990). De 2o a 6a, das 12h às 18h. Entrada
franca.

de Itene Ailio, é uma das
opções de programas

gratuitos para o fim de
semana

Cidade Corre a Cidade, promoção da
Rádio Cidade, reunindo Moraes Moreira,
Guilherme Arantes, Jards Macalé, Jorge
Mautner, Luís Melodia e Zezé Motta,
entre outros. Os moradores de Niterói,
amanhã, às 20h, podem assistir ao show
de Tuninho Fortunato, Nirvana e o Gru-
po Arribação, no Onze Unidos Esporte
Clube, na Engenhoca. E o Dia da Mães
será comemorado pela Associação dos
Moradores da Lauro Muller e Adjacèn-
cias — na própria Rua Lauro Muller —
com o concerto do Quinteto Brasileiro
de Metais, às 17h Como complementa-
ção das festividades, haverá uma ginca-
na entre as mães.

MUSEU DE ARTE MODERNA — O Museu, após
o incêndio, já voltou às suas atividades, que
incluem exposição permanente do acervo e
exposições temporárias. Do acervo permanen-te fazem parte obras de artistas nacionais e
estrangeiros, incluindo pinturas, esculturas,
relevos, colagens, objetos e gravuras dos
períodos moderno e contemporâneo. Além da
Cinemateca, funciona ainda um setor de
consultas e informações, podendo também ser
solicitadas visitas guiadas para estudantes.
Av. Infante Dom Henrique, 85 (220-3622 e
240-6351). De 3o a dom., das 12h às
17h30m. Ingressos o Cr$ 60.
MUSEU HISTÓRICO DO ESTADO — Dedicado
à iconografia, mobiliário e objetos artísticos
relacionados com a História do Estado do Rio
de Janeiro. Visitas guiadas podem ser marca-
das com antecedência. Rua Presidente Pedrei-
ra, 78, Palácio do Ingá, Niterói (718-7677).
De 3o a dom., das 13h às 17h. Ingressos a CrS
20, para adultos. Estudantes e crianças tèm
entrada gratuita.

Os parques da Zona
Norte sofrem com os
mesmos problemas que
afligem o Rio: falta de
policiamento, desres-
peito pelo patrimônio
coletivo e insegurança
generalizada. Mas ven-
cidas essas dificulda-
des, vale a pena visitá-
los, já que são bastante
agradáveis e atendem
regiões bastante caren-
tes de lazer.

ROCURADO, espe-
B J cialmente, por mães

que levam seus fí-
I lhos, aposentados e
¦ namorados, os par-

ques estão também recebendo
a visita de outro tipo de gente.
São assaltantes e pivetes, inte-
ressados em roubar aqueles fre-
qüentadores mais distraídos ou
menos avisados. Há, claro, ex-
ceção de alguns parques situa-
dos em locais mais vigiados.
Mas, na sua grande maioria,
sobretudo os parques na Zona
Norte, enfrentam o problema
da falta de policiamento.

Este é o caso do Parque Ari
Barroso. Situado na Penha, na
Avenida Brás de Pina, o parque
foi inaugurado em 1965 e o pri-
meiro a ser instalado nos subúr-
bios do Rio de Janeiro. O fre-
qüentador que ali comparece
corre o risco, se desejar conhe-
cer todo o parque, de ser assai-
tado. Segundo as pessoas que
lá trabalham, os próprios guar-
das-jardim têm receio de fazer a
ronda em certas partes do par-
que, desacompanhados. Quan-
do precisam ir a determinados
locais do parque, pedem ajuda
a mais pessoas para acompa-
nhá-los, já que eles não andam
armados. Recentemente havia
no parque um ponto-base (que
é o local onde a radiopatrulha
fica estacionada), o que evitava
a permanência de assaltantes,
vindos, na maior parte, das fa-
velas da Caixa-D'água, do Sere-
no e do Caracol, que ficam nas
imediações do parque.

Se náo fosse por esses incon-
venientes, o parque poderia ser
um ótimo lugar de lazer. A área
de 50.000 m2, o Ari Barroso, é
quase todo gramado, com lagos
e quase 1 mil 400 árvores. Ainda
possui playground para as
crianças e três quadras de fíite-
boi de salão. Apesar desses con-
tratempos o parque ainda con-
tinua cheio nos fins de semana
e é muito procurado por casais
de namorados. O parque fim-
ciona todos os dias das 7h às
19h.

No antigo Jardim Zoológico
do Rio, em Vila Isabel, o proble-
ma se repete. Há assaltos con-
tra os freqüentadores e depre-
dações nos brinquedos ou en-
tão, um eventual usuário de fim
de semana que arranca uma
planta ou joga futebol na gra-
ma. Periodicamente ocorre um
assalto nas imediações do Jar-
dim Japonês, dentro do parque.

Segundo o responsável do
parque, Sr Rolemberg, a manu-

Mesmo com os problemas de assaltos e violência, os parques da Zona Norte ainda têm lugar para
a conversa despreocupada e área de lazer para as crianças

tenção do parque é constante-
mente prejudicada pela depre-
dação das pessoas, e os jardins
têm de ser refeitos todos os
dias. Além das plantas também
os brinquedos são quebrados
periodicamente. O que poderia
ser feito, como afirma ele, seria
um campanha maciça para in-
cutir na cabeça de cada pessoa
a necessidade de se preservar
os parques, que são um bem
público. Juntamente com isto,
ele procura orientar as pessoas
para saberem utilizar melhor o
parque. Quando isto não dá
mais resultado se recorre à poli-
cia. Já foi feito um pedido para
policiamento no parque, mas
até hoje nada ficou resolvido.

O parque está localizado na
Rua Visconde de Santa Isabel e
possui uma área de 41.260 ma e

um viveiro de plantas anexo
com 36.250 m®. E arborizado e
possui ótimas sombras pára um
descanso agradável. Tem pou-
cos brinquedos para as crian-
ças e alguns não estão em bom
estado. Funciona todos os dias
das 7h às 18h.

Há pouco construído e com
um acesso difícil (subidas e
ruas estreitas), o Parque Ma-
chado de Assis (ou área de la-
zer, como é mais conhecido pe-
los moradores), no Morro do
Pinto, em Santo Cristo, náo as-
susta tanto quanto os outros
parques. O parque foi inaugura-
do pelo ex-prefeito Israel Kla-
bin e está em ótimas condições.

O parque ocupa uma área
total de 38 mil 500 m2 e tem
uma vista ampla da cidade do
Rio de Janeiro. De um lado vê-
se a ponte Rio — Niterói e a

Baía de Guanabara; de outro, o
Centro da cidade e o Pão de
Açúcar. Nem o movimento in-
cessante da cidade atrapalha
àqueles que procuram o parque
para momentos de descanso.

Os brinquedos do parque
(escorregas, gangorras e balan-
ços) estão novos, e a grama é
limpa e aparada. Segundo o en-
carregado da limpeza, Sr Deva-
nir da Silva, 43 anos, as pessoas
que vão ao parque "são civiliza-
das e geralmente não dão tra-
balho". Além dele mais 10 ho-
mens, da Companhia Terra Pie-
nagem e Engenharia, fazem a
manutenção do parque diaria-
mente.

O movimento maior do par-
que é nos fins de semana e
feriados, mas quem quiser ir
durante a semana terá a possi-
bilidade de encontrar os brin-

quedos vazios, o que náo acon-
tece nos outros dias. E, nem
também precisa se preocupar
com a segurança, em qualquer
dia, que é mantida por vigias,
também à noite. Além de poder
jogar futebol de salão nas três
quadras que o parque possui,
com degraus servindo de arqui-
bancada e com uma ótima ilu-
minação.

As sombras ainda são escas-
sas no parque, porque as amen-
doeiras foram plantadas recen-
temente. Mas, para quem esti-
ver interessado em fazer pique-
nique no parque, vai encontrar
diversas mesas com bancos, pa-
ra este fim E, também o parque
oferece a possibilidade de per-
manència até as 22 horas, com
boa iluminação.

Outra opção para quem mo-
ra na Zona Norte do Rio é o

parque poeta Manuel Bandeira.
O parque fica em frente ao mar
(praia de Olaria) na Ilha do Go-
vernador. Foi inaugurado pelo
ex-Prefeito Marcos Tamoyo em
dezembro de 1978 e se encontra
muito bem conservado. O par-
que ocupa uma área de 88 mil
mJ com estacionamento farto
para carros, duas quadras de
tênis, campo de futebol e duas
quadras para futebol de saláo,
além do playground para as
crianças (com escorregas e ba-
lanços).

Para o encarregado da ma-
nutenção do parque, Sr Joven-
tino dos Santos, 37 anos, o
maior inconveniente sáo. os
usuários que eventualmente
balançam e danificam as árvo-
res. O parque náo possui gradil
e está aberto ininterrupta-
mente.
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Televisão

OS

FILMES

DE

HOJE

Hugo Gomez

M TRAVÉS de John House-
M\ man, um dos produtores

mais esclarecidos de HóUv
wood, Nicholas Ray foi contratado
pela R K O, onde estreou dirigindo
Farley Oranger, então no auge da
popularidade, em Amarga Espe-
rança. '

O filme levou apenas sete sema•
nas para ser rodado, mas. só foiestreado quase dois anos depois
por decisão de Howard Hughes,
que comprara o estúdio. A essa
altura, suas duas obras imediata-
mente posteriores — A Vida íntima
de Uma Mulher, com sua então
mulher, Gloria Orahame, e O Cri-
me Não Compensa, que lançou
John Derek —já haviam sido exibi-

. dos, o que predispôs a crítica a
acolhê-lo com simpatia, Já que fica-
ra bem-impressionada com o ter-
ceiro trabalho de Ray, no qual
Humphrey Bogart, abandonada
sua imagem de homem mau, tnter-
pretava um advogado de defesa.

A fotografia em claro-e-escuro
de George E. Diskant muito colabo-
ra para criar a atmosfera de isola-
mento e desespero em que se desen-
rola a história de um amor conde-
nado. Granger, que nunca foi bom
ator, está razoável, mas Cathy
0'Donnell, a revelação de Os Me-
lhores Anos de Nossa Vida, envolve
de ternura seu sofrido personagem.

A atriz Patt Duke Asten ganhou
o Emmy — o Oscar da TV—por seu
trabalho no terceiro segmento de
Gravidez. Confiram. A sardenta
Sissy Spacek, Oscar de 80 por O
Destino Mudou Sua Vida, sofre nas
mãos de Gene Hackman em A Mar-
ca da Brutalidade, um festival de
violência, e quem for bom fisiono-
mista talvez descubra Judy Hoolli-
day, ainda extra, em Serenata Boè-
mia, com Carmem Miranda já co-
meçando a ofuscar seus colegas de
elenco.

1L s i |g|& '' -?k*sj' «z?-

Cena de A Marca da Brutalidade
(canal 4, 23h20m)

SERENATA BOÊMIA
TV Globo — 14h30m

(Greenwich VUlage)—Produç&o nor-
te-americana de 1944, dirigida por
Walter Lang. Elenco: Carmem Mlran-
da, Don Amecbe, Vivian Blaine, Wll-
liam Bendlx, B. S. Pulley, Emil Ra-
meau, Frank Oath. Colorido.
** Noa anos 20, compositor cttaal-
co (Amecbe) lata para divulgar sen
concerto, mas, Ironicamente, ae des-
taca como pianista popular em festa
dada por dono de night-club (Ben-
diz), onde conhece uma cantora
(Blaine) que passa a namorá-lo e o
converte aos novos ritmos. Carmem
canta O Que É Que a Baiana Tem?

A GRAVIDEZ
TV Bandeirantes — 21b

(Having Bables) — Produção norte-
americana de 1078, dirigida por Jac-
kie Cooper. Elenco: Susan Sullivan,
Patt Duke Asten, Mltchell Ryan. Co-
lorido.'
m Capitulo—Advogada casada pelasegnnda ves com um cirurgião sub-
mete-se a exame de saúde rotineiro e
descobre que tem um tumor, o quetorna problemático o nascimento do
filho que está esperando. Feito para aTV. Inédito na TV.

A INVASÃO DAS RÂS
TV Studios — 21h

(Frogs) — Produção norte-americana
de 1972, dirigida por George McCo-
wan. Elenco: Ray Milland, Sam El-
llott, Joan Van Ark, David Gilliam,
Nicholas Cortland, Adam Roarke, Da-
le Willlngham, George Skaff, Colo-
rido.
?? Numa ilha tropical cercada por
um pântano, família se reúne para
comemorar o aniversário de seu che-
fe (Milland), mas tem seu prazer ar-
minado por uma invasão de répteis,
que procuram se vingar da devasta-
çáo de seu meio-ambiente por pesti-
cidas.

METRÓPOLIS
TV Bandeirantes — 22h45m

(Metropolis) — Produção alemã de
1926, dirigida por Fritz Lang. Elenco:
Alfred Abel, Brigitte Heim, Gustav
Frôlich, Rudolf Klein-Rogge, Fritz
Rasp. Preto e branco.
?* Fredersen (Abel), o insensível
senhor de cidade subterrânea domi-
nada por máquinas descobre que
uma Jovem, Maria (Helm), prega o.
amor entre os trabalhadores roboti-
sados e procura destrui-la. Mas, o
amor que ela desperta em seu filho

(Froelich) acaba fazendo a rasâo pn-
valecer.

OBSESSÃO
TV Studios — 23b

Produção brasileira de 1974, dirigida
por Jece Valadão. Elenco: Jece Vala-
dão, Vera Glmenez, Rossana Ghessa,
Edson França, Neuza Amaral, Felipe
Carone, Yara Cortes. Colorido.
Após o assassinio de sua noiva, pre-
feito de cidade do interior (Valadào)
procura identificar o motivo do cri-
me e seu autor. Durante suas investi-
gaçOes, vai revelando um caso de
desvio de cimento para uma ponte no
qual estão envolvidas penonallda-
des locais Importantes.. Inédito na
TV.

A MARCA DA BRUTALIDADE
TV Globo — 23h20m

(Prime Cut) — Produção norte-
americana de 1970, dirigida por IA-
chael Rltchie. Elenco: Lee Marvin,
Gene Hackman, Angel Tompklns,
Gregory Walcott, Sissy Spacek, Les
Lannon, Janlt Baldwin. Colorido
** Quadrilha de Chicago envia
gangster inflexível (Marvin) para in-
vestigar o andamento dos negócios
em Kansas, que parecem estar sendo
fraudados por agente,local (Hack-
man) da organlsação. Este, usa saro-
tas de um orfanato para orgias se»
suais, mantendo-as sob regime defur mirldÃn

O MUNDO FANTÁSTICO DO
SOBRENATURAL

TV Bandeirantes — 24h
(The Amazing World of Psychic Pbe-
nomena) — Produção norte-
americana de 1976, dirigida por Ro-
bert Guenette. Elenco: Raymond
Burr, Jean Dixon, Uri Geller, Peter
Hurkos, Ted Sérios. Colorido.
** Os par anormais são realmente
dotados de poderes extraordinários,
capazes de solucionar crimes? É pos-slvel entortar metais com a simples
força do pensamento? Alguém podeimprimir uma imagem em filme,
olhando apenas para a câmara? Ray-
mond Burr procura responder essas
perguntas com ajuda de conhecidos
par anormais.

AMARGA ESPERANÇA
TV Globo — lh20m

(They Live By Night) — Produção
norte-americana de 1949, dirigida porNicholas Ray. Elenco: Farley Gran-
ger, Cathy 0'Donnell, Howard da Sil-
va, Jay C. Flippen, Helen Craig. Preto
e branco.
?? Rapaz (Granger) preso por mor-
te acidental foge de penitenciária no
Mississipi na companhia de dois cri-
minosos empedernidos (Flippen, Da
Silva) e são perseguidos implacavel-
mente pela policia. O primeiro é es-
condido por Jovem compreensiva
(0'Donnell), que leva uma vida soli-
tária.

Mnnhn.

De amanhã Novelas

BASEADO 
em peça famosa de Ben-

Hecht e Charles MacArthur, Â Pri-
meira Página é sua terceira versão ctne-
matográfica e tem no elenco dois expe-
rienies comediantes, Walter Matthau e
Jack Lemmon, que estrelaram antes O
Estranho Casal.

Outra estréia, só que produção de
TV, Segredos Conjugais conta a história
de três casais com um ponto em comum;
os maridos espancam as mulheres. No
elenco, a veteraníssima Joan BlondeU,
primeira Sra Dick PowelL

Os Milionários gira em torno de um
excêntrico e abastado homem de negó-
cios que lega 1 milhão de dólares a três
pessoas, cujas vidas passam por uma
transformação radical.

Mie hei Piccoli é um professor univer-
sitário às voltas com alunos avançados
em A Invasão Hippre, e James Stewart,
acompanhado de Richard Widmark, são
incumbidos de negociar com os coman-

ches a devolução de brancos mantidos
em seu poder. Direção de John Ford,
uma recomendação. (H.Q.)
21h20m — Canal 4 — A Primeira Página
(The Fiont Page). Americano (74) de
Billy Wilder, com WaUer Matthau, Jack
Lemmon, Carol Burnett. (Cor)
23h20m—Canal 4—Segredos Conjugals
(Family Secrets). Americano (78) de Pe-
ter Werner, com Karen Orassle, Uike
FdrreU, LeVar Burton. (Cor)
23h30m—Canal 7—Os Milionários (TheMilllonaire). Americano (78) de Don
Weis, com Robert Quarry, Martin Balr
sam, John Ireland. (Cor)
lh20 — Canal 4 — Terra Bruta (TwoRode TogetherJ. Americano (61) de John
Ford, com James Steu/art, Richard Wid-
mark, Shirley Jones. (Cor)
lh30 — Canal 7 — A Invasão Hlpple
(L'Invasione). Franco-itallano (69) de
Yves Allegret, com Michel Piccoli, Usa
Gastoni, Enzo Cerusico. (Cor).

Resumo das novelas apresentadas pelas emissoras do Rio

De domingo

GEORGE 
Hamilton, que quase foi

genro do Presidente Lyndon John-
son, vive um ás do motociclismo em ORei das Proezas, mas as cenas reais
foram confiadas ao próprio biografado,
Evel Knievel, que o capacete protetorajuda a esconder.

Agora oficial do exército na 11 Quer-ra Mundial, Richard Widmark comete
um delito para ajudar a sueca Mal Zet-terling a trazer órfãos para o Brasil EmOuro Maldito.

Ao desembarcar em Lisboa, o ban-
queira James Garner é confundido comagente secreto em Passaporte para oPerigo e passa a não ter um momento de '
sossego, perseguido por todos os lados,
inclusive por Melina Mercouri.

Em Jake Grandáo, John Wayne temum filho pequeno seqüestrado (na vida
real, o caçula de seu casamento com a
peruana Pilar) por bandidos e em En-crenca em Cheio oito crianças brigam
entre si. Quanto a O Inquilino, Tony LoBianco vive uma história bastante seme- ¦

Uiante a Harry, o Amigo deTonto (H.G.)14h—Canal 4—O Rei das Proezas (EvelKnievel). Americano (71) de Marvin
Chomsky, com George Hamilton, SueLyon, Bert Freed. (Cor)16b30m — Canal 7—O Último Inquilino
(The Last Tenant). Americano (78) de
Jud Taylor, com Tony Lo Bianco, Lee
Strasberg, Christine Lahti. (Cor)I8h — Canal 7 — Encrenca em Cheio
(Mulllgan'8 Stew). Americano (77) de
Noel Blacki, com Lawrence Pressman,
Eleanor Donahue, Alex Karras. (Cor)21h — Canal 11 — Passaporte para oPerigo (A Man Could Oet Kllled). Ameri-
cano (66)'de Ronald Neame, com James
Garner, Melina Mercouri. (Cor)22hl5m — Canal 4 — Jake Grandáo (BlgJake). Americano (71) de George Sher-man, com John Wayne, Maureen 0'Ha-ra, Richard Boone, Patrick Wayne. (Cor)0hl5m — Canal 4 — Ouro Maldito (APrize of Gold). Britânico (55) de. Mark
Robson, com Richard Widmark, Mal Zet-
terling, Nigel Patrick. (Cor)

As Trts Marias, TV Globo, 18h — Lucas
e Jò vão até o colégio onde Milton lecio-
na, mas a secretária informa que ele
pediu afastamento e dá o endereço de
sua casa. Os dois, então, vão até lá e uma
vizinha avisa que ele mudou e que volta-
rá pará sua antiga profissão, pois como
professor não estava dando para susten-
tar a família Davld marca um encontro
com Aluislo e lhe diz que ele e Guta se
reconciliaram, e que ela não lhe disse
ainda isso por falta de coragem. Aluisio,
abatido, afirma que só acreditará quan-do ela mesma lhe falar. Jò vai á procurade Lucas e diz que Ramiro confirmou as
palavras de Júlla ao dizer que Milton
antes de professor foi palhaço.
O Amor É Nosso, TV Globo, 19h —
Rosamaria, desesperada com a lnterpe-
laçâo dos repórteres falando sobre o se-
qüestro e assassinio de Cintia, sai cor-
rendo à procura de Camargo. Sandra diz
a Rosamaria que ela simplesmente fu-
glu, mas Camargo aparece e a desmente
dizendo que a policia encontrou o seu
carro sujo de sangue e é bem provável
que esteja realmente morta. Léo confes-
sa a Suzi, Ivo, Pedro, Chico, que ama
Cintia. Tininha, indignada com o queseu pai fez, monta a sua barraca no
jardim da casa, deixando-o fürioso. Ro-
samaria vai à procura de Leonardo.
Baila Comigo, TV Globo, 20hl5m —
Qulnzinho leva Caê no seu carro novo
até a casa de Débora e esta ouve, deses-
perada, Marta chamando-a. Edmundo,
percebendo a gravidade da situação, Jo-
ga Qulnzinho para dentro do carro e
depois de constatar que Marta foi embo-
ra explica, com a ajuda de Débora, que o
que fez foi porque sua patroa não gosta
que os funcionários da empresa vão até
lá. Marta vai até a empresa e Paula, sem
a ver, diz a Guilherme que o que achou
em nome de Calo foi que as ações da
empresa de táxi que ele comprou estão
no nome de Silvia Marta fica surpresa e

Guilherme manda Paula embora rude-
mente. Paula marca um jantar em sua
casa com Saulo p Lia. Guilherme apare-
ce e beijando a sua mão após lhe ter
dado flores, pede desculpas pelo modo
rude como a tratou de manhã na empre-
sa Mauro aparece e vè tudo furioso.

Os Imigrantes, TV Bandeirantes,
18h40m — Nena leva Isabel ao médico.
Júlio comenta com Olavo que a situação
está insustentável para o Presidente
Deodoro. Isabel volta à fazenda e diz aBlã que quer andar pela fazenda pois omédico lhe dissera que andar faz bem ãsaúde. Ao verem Isabel e Biã passar, DeSálvlo e Pereira as seguem. De Sálvio diz
a Isabel que a ama, e ela se entrega
completamente. Pereira diz a Biá que aama e ela fica sem saber o que fazer, poistambém gosta dele. Pereira a segura e abeija. Os dois estão ainda sob o efeito dobeijo, quando ouvem passos. É Honório
que se aproxima, desconfiado. Pereira
foge e Biá chama Honório para entreté-
lo. Honório desconfia e resolve procurarIsabel. Pereira se arrepende de ter fugido
e volta para ajudar De Sálvio.

Rosa Baiana, TV Bandeirantes, 20h —
Márcia diz a Ivan que não telefonara
antes porque queria que ele refletisse
sozinho sobre sua decisão. Ivan diz quenão voltará para Nelde porque não a
ama mais. Márcia lhe diz que irá a seu
encontro em Salvador. Roberto diz a
Cláudia que não se casará com Isabel e
Cláudia manda que ele vá dizer isto aela, antes de qualquer coisa. No brega
em que trabalha, Edmundo, em suas
cantigas, dá a entender que Edinho está
sendo sustentado por uma mulher, o queo deixa furioso. Edinho resolve provar a
Edmundo que já não é mais criança e lhe
diz que irá conseguir dinheiro. Márcia
chega a Salvador e encontra Ivan, que a
esperava, apaixonado.

FESTIVAL DESANIMADO

E FUTEBOL DESINTERESSANTE

Maria Helena Dutra

IBM dos mais desanima•
li dos da história. Apenas

quatro curiosidades sem
que sejam indicações com ante-
cedência seguras. Muiio pelo
contrário. Hoje, ZlhlOm, o
Show de Comunicação, da Edu-
cativa, ataca de homeopatia.
Assunto que realmente dá Ibo-
pe, provoca curiosidade e for-
nece até especialidade para
mocinho de novela. Às 21h,10m,
Rede Globo, não provoca ne-
nhuma discussão o fato de já se
estar na segunda eliminatória
do MPB-81. É impressionante a
falta de repercussão de um
acontecimento destinado a mo-
vimentar um setor de nossas
artes que é realmente popular.
Conseguiram, pois, o milagre

de esvaziar até isso. Pelo anun-
ciado, há pouco a esperar tam•
bém do programa de hoje. En-
tre os concorrentes, tem o gru-
po Raices da América, sem a
deslizante Ariele Perez, José
Alexandre interpretando músi-
ca de Oswaldo Montenegro, do
trio o Mongol é o melhor, Mari-
na e seu irmão, Tunay sem o
dele, e Renato Teixeira, que no
ano passado apresentou um hi-
no à Light, e alguns outros.
Entre as pessoas menos conhe-
cidas tem Mário Barbará e
Acioly Neto que coloca na letra
afigura do Ministro César Cais.
Vamos ver para crer. Às
22hl0m mais um Obrigado,
Doutor. Série até agora fra-
qutísima da Rede Globo que
mais parece uma produção dos
anos 50 em fundo e forma. Va-
mos ver se melhora com o orígi-
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José Alexandre é um
participantes do MPB

hoje, às 21hl0m, no

nál Bela Adormecida, de Fer-
reira Gullar, com direção de
Walter Avancini e André ViUon
no elenco convidado. Quem
conseguir dar um jeito neste
programa é que realmente vai
merecer milhões de obrigados.

No sábado, 11 da manhã, a
cosmopolita Rede Globo inter-
rompe sua programação nor-
mal e seu sólido feijão com ar-
roz para transmitir direto o
magno encontro final da Copa
da Inglaterra. Isto mesmo entre
sorvos de cerveja quente e
acossados por imaginários
ventos assistiremos Manches-
ter City contra a Tottenham.
Luciano do Valle, que transmi-
te até corridas de Fórmula Um
da Itália diretamente de sua
cabine no Jardim Botânico, na-
turalmente deverá ser o narra-
dor. Sorry, West End.

7.00 30 — Tolecurso 2° Grau.
15 (5 —Telecurw 1# Grau.
30 H — TVE. Gindstica com Ya-

ro Voz.
45 (0 — Gindstica. Com Yaro

Vaz.

8.00 0] —Sltiodo Pica-Pou-Amo-
relo. Hoje: O Fazedor
de Milagres. Reprise.

15 0 — Cozinhando com Art*.
30 15] —TV Mulher.

Q]] — A Panlera Cor-de-
Rosa. Desenho.

9.00 O — Bozo. Humoristico.
30 O — Os Ca^adores de Fan*

tasmas. Desenho.
45 [7| — O Despertar da F4. Re-

ligioso.
10.00 O — Super Robin Hood. De¬

senho.
15 [7] —O Poder da W. Reli-

gioso.
30 O — Gaguinho e Seus Ami-

gos. Desenho.
[7] — Meu Amigo Tubarao.

Desenho.

11.00 Q] — Cara a Cora. Novela.
O — A Turma do Pka-Pau.

Desenho.
30 0 — Popeye. Desenho.
45 [T] — Discomania. Com M.

Lima.

Tarde

12.00 O
15.0
30 a

o
w

¦ Bozo. Humorístico.
Bandeirantes Esporte.
Globo Cor EspeciaL

Hoje: A Coisa e Super
Globetrotters.

' Os Jetsons. Desenho.
Primeira Edição.

1.00 3] — Globo Esporte. Noti-
ciário.

[7] — Programa Edna Sava-
get. Feminino.

mi — Elo Perdido. Seriado de
aventura.

15 [4] — Hoje. Jornalístico.
30 O — Johnny Quest. De-

senho.
45 0 —Vale a Pena Ver do

Novo. Hoje: A Sucet-
tora.

2.00 Q3 — O Povo na TV. Varie-
dades.

30 0 —Sessão da Tarde. Fil-
me: Serenata Boêmia.

50 0 — Sandokan. Seriado.

4:00 0 — Telecurso Io grau.
10 0 — Cowboy na África. Se-

riado.
15 0 — Grandes Mestres da

Pintura. Hoje: Eugene
Delacroix.

30 0 — Ginástica. Com Yara
Vaz.

30 0 — Sessão Aventura Hoje:
Batman

5:00 0 — Telecurso 2o Grau.
0 — Show das Cinco. Ho|e:

Super Mouse, Perna-
longa, Tom e Jerry.

05 0 — O Homem do Fundo do
Mar. Seriado.

15 0 — Era Uma Vez: Os Trés
Porquinhos Pobres. '

25 0 — Globinho. Infantil.
30 0 — Sítio do Pica-Pau-

Amarelo. Hoje: O Faze-'dor de Milagres.
35 0 — A Turma do Lambe

Lambe.' Infantil com
Daniel Azulay.

Noite

6.00 0 — As Trés Marias. Novela
de Wilson Rocha. Dire-
ção de Herval Rossano.
Com Glória Pires, Na-
dia Lippi e Maitê
Proença.

0 — Atenção — Noticiário.
05 (50 — Agente 86. Seriado.
30 0 — Sítio do Pica-Pau-

Amarelo — Hoje: A
Chave do Tamanho

35 0 — Atenção.
40 0 — Os Imigrantes — No-

vela de Benedito Ruy
Barbosa, com Paulo
Autran, Norma Ben-
gell, Fúlvio Stefanini,
Rubens de Falco e lona
Magalhães.
Sessão Premiada. Ho-

je: Daniel Boone. Se-
riado.
Jornal das Sete.

45 O

50 0

7.00 0 — O Amor é Nosso —
Novela de Roberto Frei-
re e Wilson Aguiar Fi-
lho. Direção de Gonza-
ga Blota. Com Fábio Jr,
Miriam Rios, Stênio
Garcia, Stepan Nerces-
sian, Tônia Carrero e
Marlene.

0 — Teatro Infantil. Hoje:
Com Panos e Lendas.

30 0 — Jornal Bandeirantes.
45 [Q] — Sessão Premiada. Ho-

je: Pica-Pau. Desenho.
50 0 — Jornal Nacional.

8.00 0 — Rosa Baiana. Novela
de Lauro César Muniz.
Direção de David José.
Com Nancy Wander-
ley, Jofre Soares e
Maurício do Valle.

0 — A Conquista — Novela
didática.

[O — Sessão Bangue-Ban-
gue. Premiada. Hoje: O
Carro da Morte. Se-
riado.

10 0 — Baila Comigo. Novelo
de Manoel Carlos. Di-
reção de Roberto Talma
e Paulo Ubiratan. Com
Reginaldo Faria, Tony
Ramos e Lilian Lem-
mertz.

45 0 — Telecurso 2o Grau.
50 0 — Atenção. Noticiário.

9.00 0 — Show de Comunicação
— Hoje: Homeopatia.

0 —Supersessâo. Filme: A
Gravidez

O —Sessão das Nove. Fil-
me: A Invasão das
Rãs.

10 0 — Sexta Super. Hoje:
MPB Shell 81 — 2o
eliminatória.

10.00 0
10 0

45 0

55 0

1981. Jornalístico.
Obrigado, Doutor —

Hoje: Uma Bela Ador-
mecida.
Cineclube. Filme: Me-

trópolis (longa-
metragem) e Boomsvil-
le (curta-metragem).Atenção. Noticiário.

11.00 0 —Calibre 38. Seriado.
O — Sala Especial. Filme:

Obsessão.
10 0 —Jornal Nacional (2o

edição).
20 0 — Sessão Dupla. Filmes:

Marca da Brutalidade
e Amarga Esperança.

Madrugada

0.00 O — Jornal da Noite.
0 — Cinema na Madruga-

da. Filme: O Mundo
Fantástico do Sobrena-
tural.

^ 

Bela Bartók, um dos compositores da
programação de hoje da FM RÁDIO

JORNAL DO BRASIL

Rádio Jornal

do Brasil

AM — 940KHz

9h05m — Debate. De 2" a 6°, com
apresentação de Eliakin Araújo.
Participaçao de Marcos Reis e
apoio ao Departamento de Ra-
dlojornalismo.

FM Estéreo

99,7MHz

HOJE

20 h — Abertura e 3 Danças
da Ópera A Noiva Vendida, de
Smetana (Bernstein — 17:05);
Concerto n° 3 para Piano e Or-
questra, de Bartok (Katchen —
24:50); Suite de Bailados, de
Grétry (Leppard — 19:00); 6 Es-
tudos, de Paganini-Liszt (Watts— 25:50); Le Bourgeois Genti-
lhomme — Suite, Op. 60, de Ri-
chard Strauss (Ormandy —
33:46); Duas Canções para Con-
tralto, Viola e Piano, Op. 91, de
Brahms (Jessye Norman —
13:15); Sinfonia n° 4 — The Inex-
tinguishable, de Nielsen (Zubin
Mehta — 33:20).

, AMANHÃ

20h — Sinfonia n° 3, em Ré
Maior, de Tchaikovsky (Muti —
43:23); 14 Valsas, de Chopin
(Zimmerman — 50:38); Missa da
Coroação, em Dó Maior, K 317,
de Mozart (Jochum — 25:25); So-
nata n° 32, em Dó Menor, Op.
111, de Beethoven (Arrau —
28:52); Quarteto n° 3 (1927). de
Bartok (Guarneri — 15:00); Sin-
fonia n° 2, em Ré Maior, de Ales-
sandro Scarlatti (Paul Sacher —
7:42).

1 0
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pecado da cópia (jamais a carbono) não
diminui Woody Allen. Chaplin copiou
Clair. Bergman copiou Renoir. E assim

por diante. Em termos de absoluta originalidade,
até o presente, somente a criação do mundo não j
foi contestada com seriedade. Lamentável (e inevi-
tável) registrar, contudo, que a melhor revelação
de ator-autor humorístico da década de 70 (se
esquecemos um ano, pois Woody Allen começou a
dirigir cinema em 1969) se compraz em obras que
o fazem um pretendente a títulos tão espúrios
como "o Bergman (ou o Fellini) da comédia ameri-
cana" (ou "universal?"). Há quem leve muito a
sério Interiores e até Memórias... Vale notar, no
entanto, que, fora dos Estados Unidos, Allen não
encontra entre os críticos o entusiasmo que des-
pertava, até anos atrás, o tão pouco intelectual
Jerry Lewis. y

Intriga o painel de Groucho Mane em desta-
que numa parede. Os mestres de Woody, hoje, são
outros. Em vez de pôr toda a seriedade do mundo,
todos os decretos da cultura oficial em questão,marxianamente, o atual Woody continua fugindo
à Academia do Oscar, enquanto, sem querer, cal
nas teias de elogios resenhadores americanos. As
agressivas comédias dos Irmãos Marx, embora
feitas "na primeira pessoa", criticavam a civiliza-
ção. Depois de Consagrado de Nova Iorque a Los
Angeles, Woody passou a desperdiçar a grande
margem de ofensiva que o sucesso lhe deu, em
filmes concentrados em seu ego. Discutiu-se quan-
do Fellini concentrou-se em seu dilema autoral,
em suas obsessões com Oito e Meio. E este ganhou
proeminência histórica em poucos anos. Ora, o
Otto e Mezzo woodyano (vulgo Stardust Memo-
ries), além de basear-se em filmografia relativa-
mente modesta, enxerga pouco além de seu nariz.
A egolatria da comédia não anula certas qualida-
des expressivas e o alento de um bom número de
tiradas humorísticas. Mas esperamos que a estra-
da no Stardust Hotel não passe de um weekend na
carreira do artista.

(Stardutt Memorial):
Direção • roteiro: Woo-
dy Allen; Produtor: Ro-
bert Greenhut; Fotogra-
«küGordonWillij.Mon-
togam: Susan E. Morse;
Som: Dan Sable; Elenco:
Woody Allen, Charlorte
Rompling, Jessice Har-
per, Marle Chrlstlne
Borrault, Tony Roberto,
Daniel Stern, Amy
Wright, Helen Hanft,
John Rothman, Anne de
Salvo, Joan Neuman,
Ken Chapin. . •

Ivanir Yazbeck
*•*
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46 anos de idade, Woody Allen começa
a sofrer os primeiros sintomas de fadiga
com o sucesso que o persegue desde 1966,

quando se transferiu da TV para o cinema, numa
escalada que atingiu o auge nos seus últimos
filmes — notadamente Annie Hall e Manhattan.
Qual o segredo deste prestígio e popularidade que
elevaram o seu nome ao quase inacessível pedes-
tal dos gênios do cinema? Aparentemente sim-
pies: se fazer entender por um público sensível,
inteligente, sofisticado e (ao contrário do que
muita gente pensa) numeroso, sem apelar para
herméticas fantasias existenciais que muitas ve-
zes obrigam o espectador a sair do cinema às
carreiras em busca do analista de plantão, para
melhor entender o filme. Brincando com suas
(nossas) neuroses, através de diálogos inteligíveis
e irônicos com mulheres bonitas e liberadas, ou-
vindo belas músicas românticas (Gershwin e Cole
Porter, de preferência) Allen se revelou, acima de
tudo, um cineasta que respeita o público que o
admira, poupando-lhe as gratuitas cenas de sexo,
tão em moda, que só servem para aumentar a
quilometragem de certos filmes ditos intelectuais.
E nota-se que o sexo está sempre presente nas
suas divagações neuróticas. Entretanto, suas per-
sonagens não são obrigadas a ficar nuas em pêlo,
para serem ouvidas pela platéia.

Mas, ele está cansado. O que se vê hoje na tela
é um retrato pincelado com um toque nostálgico e
triste de quem já não acha muita graça no mundo
em que vive. Ruim para ele, pior para nós que
perdemos o maior talento da comédia americana,
desde o ocaso de Chaplin, e em seu lugar adentra o
gramado um personagem entediado com a fama e
os compromissos que ela impõe, mas que ainda
assim deixa escapar alguns brilhantes lampejos de
bom humor. As primeiras cenas passadas no inte-
rior de um velho vagão de trem são bem o exemplo
da angústia que o aprisiona, sem sequer abrir uma
frésta para a fuga até um outro vagão, onde as
pessoas estão alegres, são bonitas e elegantes. É
um pesadelo que ilustra seus receios e previne o
espectador para que não espere muitas situações
engraçadas no desenrolar da história. Vez ou outra
ele abre um parênteses e consegue extrair um
sorriso, especialmente nas seqüências em que é
abordado pelos fãs, críticos e "cobradores" de
piadas no Hotel Stardust, onde se realiza um
festival de homenagens à obra do diretor cinema-
tográfico Sandy Bates (o próprio Allen).

Uma característica curiosa do roteiro é a nào
fixação do tempo em que o filme é narrado. Os
personagens se vestem à moda das décadas de
40/50, o décor do hotel lembra um cenário de 1930 e
um grande painel fotográfico, que ocupa toda uma
parede no fundo da sala do apartamento de San-
dy, mostra um documento cruel da guerra do
Vietnam (1972) — o exato momento em que o chefe
de polícia de Saigon desfere um tiro à queima-
roupa na cabeça de um suposto vietcong. Pouco
depois, este retrato é substituído por um de Orou-
cho Marx debochado e sorridente. Uma altemàn-
cia que talvez reflita bem o impasse psicológico de
Woody Allen numa encruzilhada entre o choro e o
riso.

Roberto Mello
***
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ironia, e principalmente a bonita trilha sonora,
com Jazz e canções — Stardust, Easy to Love,
Bòdy and Soul, uma surpreendente Aquarela do
Brasil, Three Little Words, entre outras — dão
dinamismo e impedem que Memórias... seja algo
mais que adulação ao próprio umbigo. Amenizam
a queda de Woody Allen na armadilha Me toda
pretendida vanguarda: a suposta inovação formal
se reduz sempre a fazer um filme dentro do filme,
recurso cada dia menos original. Esperam-se dias
melhores, mas ainda se ri.

Rogério Bitarelü
••*

s ANDY Bates e Dorrie, uma das mulheres
que circulam em sua vida, vão assistir à
Ladrões de Bicicletas. Após a sessáo, Dor-
rie situa o filme dentro do contesto social

da Itália do pós-guerra, foz referência ao dilema do
operário: morrer de fome ou roubar a bicicleta.
Sandy hão está preocupado com a questão social
do filme, mas com a individualidade dos persona-
gens independente das implicações econômicas.
Pensa em termos existenciais. Ponto-de-vista que,
de certa forma, esclarece as proposições de Memó-
rias... Mais uma vez, Woody Allen encaminha-se
para o seu terreno favorito: a abordagem ou her-
menêutica da existência humana, as indagações
contraditórias sobre o ato de viver. Tudo leva à
crença que ele segue a máxima de Kierkegaard:"Toda minha a minha obra gira sobre mim mes-
mo, única e exclusivamente sobre mim mesmo".

Para falar de sl mesmo, o cineasta recorre a
um vasto inventário de citações e, entre as mais
evidentes, estão Schopenhauer e Proust. Mas não
faltam digressões sobre Temor e Tremor, a clássi-
ca obra de Kierkegaard, o corifeu da prática
existencialista, através de uma reminlscência in-
fontil de Sandy a propósito de uma representação
teatral escolar sobre o dilema de Abraão: para ser
fiel a seus princípios, este ofereceu o próprio filho
em holocausto. Só há uma saída: acreditar no
absurdo. O dilema do personagem, um diretor de
cinema pressionado pela fama, não chega a ser um
profundo questionamento da existência. Tem uma
função: dar forma à construção fragmentada da
narrativa.

A história (ou os pedaços de diversos aconteci-
mentos que oscilam entre o real e o imaginário)
nunca avança com uma preocupação de envolver
o espectador numa peripécia Não há mudança de
ação, mas tão-somente a montagem de incidentes,
cada qual apresentado em blocos mais ou menos
autônomos. Trata-se de um estilo de representa-
ção abertamente inspirado no repertório audiovi-
suai de Fellini, sendo o feérico carrossel atemporal'
de Oito e Meio a influência mais óbvia, a partir da
oscilação afetiva de Sandy: lembra as indecisões
de Marcello, o personagem felliniano que dividido
entre a esposa e a amante, durante o período de
uma filmagem num balneário, procura refugio
numa terceira mulher, criada por sua imaginação.

O intelectualismo angustiado de Woddy Allen
abre espaço paia anedotas sobre a mitologia grega
e Sidney Finkelstein, o severo critico marxista da
literatura norte-americana. Numa cena, Sandy,
acompanhado por policiais e uip psicanalista,
tenta capturar a ira de Finkelstein, que leva
pânico à população e é vista sob a forma alegórica
de um gorila semelhante ao King Kong da primiti-
va ficção cientifica cinematográfica. O absurdo
aqui está mais para o automatismo psíquico do
surrealismo que para Kierkegaard. O filme age
assim, como um simulacro, um jogo indefinível,
onde tanto faz a conversa real sobre cinema ou a
conversa imaginária com os seres de outro pia-
neta.

Susana Schüd
***c
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comediante está amargo, farto. É li-
vre, mas a seriedade já não permite a
repetição de performances tão boas
quanto em Annie Hall ou Manhattan.
Woody Allen, que não esconde seu

jogo, quer dar uma de Fellini e Bergman, somados
em autobiografia. Não deu. Imitando antigas ex-
perièncias da vanguarda européia, faz um filme de
autor. Escreve, interpreta e dirige uma história,
não de poderes declinantes, mas sobre o direito do
artista de falar em vida, morte, destino, sem aten-
der à exigência — cabível — dos produtores, do
público, e da critica, que espera risos da parte de
quem.sempre se apresentou como comediante.
Apanhado no contrapé, o cineasta estrila.

Humor é coisa séria, repetem à exaustão todo^
aqueles que fazem rir. Sufocado pelo sucesso,
AUen quer deixar tudo bem claro. Declara-se satu-
rado da voracidade do púbüco, dos caçadores de
autógrafos (um deles lhe diz que nasceu de cesaria-
na), das pressões dos empresários que pretendem
mudar seu filme para um final otimista, das mu-
lheres que querem, ora veja, casar. Isabel (Marie
Christine Barrault), francesa, mãe de dois filhos,
separada do marido, ex-militante de 68 — lutou
por uma nova forma de vida, os operários estavam
em outra — quer viver com Allen. Ele tem dúvidas.
Daisy (Jessica Harper), violinista, parece que não
gosta muito de homem.- Aliem quer convencê-la.
Dorrie (Charlotte Rampling), atriz, é pirada, e por
isso muito atrai o comediante. Compulsivamente
indeciso, seu refugio é a memória. O claro-escuro,
o preto e branco, a poeira do tempo.

E aí o filme cresce. As piadas, cortantes, o' 
cenário (sobretudo o Hotel Stardust, onde ele
assiste a um festival em sua homenagem), as
respostas sarcásticas ao público, o ritual da auto-

OMO autor, diretor e intérprete de si
mesmo, Woody Allen, sobretudo em
Annie Hall, Manhattan e agora em
Memórias, através de sua ótica irreve-

 rente e perspicaz, vem radiografando
aspectos da vida americana nos grandes centros
urbanos. Satiriza, muitas vezes brilhantemente, os
pequenos grandes dramas individuais regidos por
neuroses, insatisfações sexuais, carências afetivas
crônicas, necessidade de afirmação pessoal e pro-
fissional em campos minados pela mais feroz con-
corrência. Se em Annie Hall o foco dirigia-se
sobretudo para a dificuldade de uma ligação afeti-
va mais estável, em Manhattan dispersava-se para
representantes dos diversos setores do beautiful
people intelectual e artístico nova-iorquino, are-
petição dos clichês mais banais como se fossem
genialidades.

Desta vez, em Memórias, o alvo da radiografia
é o próprio Woody Allen, através do angustiado
Sandy Bates, diretor de comédias sufocado exata-
mente pelas suas duas características mais evi-
dentes: as comédias que realiza e o sucesso prove-
niente delas. Para quem tem dúvidas sobre o outro
lado do sucesso, Woody Allen não poderia ser mais
claro, ilustrando esse peso com um coquetel impa-
gável, onde é assediado, em questão de minutos,
por sósias, amigos de infâncias, autor de uma
comédia musical inspirada no massacre da Guia-
na, além de ser perseguido para assinar todo tipo
de manifestos — dos políticos aos de apoio, a cegos
e cancerosos, além de responder a um psicanalista
que o elegeu para tema de estudo.

Como fazer comédias se há tanta miséria no
mundo, queixa-se o diretor no filme? E como
deixar de rir se para lembrar-se das injustiças o
diretor obriga-se a conviver com um painel de
parede inteira, na sua casa, com a célebre foto do
fuzilamento de um civil em praça pública durante
a guerra do Vietnam?

Misturando passado e presente, realidade e
fantasia, colocando vários filmes dentro do mesmo
filme, Woody Allen pode decepcionar aqueles que
esperavam a mesma vivacidade de Annie Hall ou
Manhattan. Desta vez, Woody Allen, menos bri-
lhante e mais • nostálgico, tem a humildade de
apresentar-se confuso e parece sincero.

Restaurante
ESTÁ ABERTA

A TEMPORADA
DOS FESTIVAIS
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gastronômicos que se
realizam nos hotéis

cariocas, como o que
acontece até amanhã

no Rio-Sheraton
dedicado ao Tahiti, o
importante é divulgar

a cozinha dè outros
países e aumentar a

promoção-dos
restaurantes que os

abrigam

SEM 

dúvida, grande parte das expectativas ou
lembranças de uma viagem está relacionada
à comida, aos pratos típicos que, associados à
paisagem, à cultura é ao povo de um determl-
nado lugar, formam um todo com carac terísti-

cas muito particulares. Nem sempre, porém, é possível
viajar para conhecer ou voltar para repetir os pratos
mais expressivos de um lugar. E uma forma de viajar um
pouco, através da alimentação, consiste em freqüentar
os festivais gastronômicos, geralmente de inspiração na
culinária de outro pais — ou Estado do Brasil — que os
hotéis cariocas tèm promovido na razão de três a seis
por ano, já há algum tempo. Assim, não só os cariocas
têm acesso a pratos tipicamente estrangeiros ou regio-
nais, como os turistas também podem viajar um pouco
mais, através de um preço fixo acessível a um buffet
variado, sobremesa e alguma bebida.

No Hotel Sheraton, por exemplo, é tradição desde
sua inauguração, há sete anos, a realização de festivais
gastronômicos, folclóricos e turísticos. O primeiro deste
ano tem como tema o Tahiti e está-se realizando. Um
festival gastronômico não se limita, porém, apenas à
culinária, e no Sheraton há toda uma preocupação com
o ambiente — decoração e roupas das pessoas que
servem — e atrações paralelas, sejam conjuntos folclóri-
cos de música e dança, ou mesmo exposições, como
aconteceu no ano passado com o Festival Peruano.

Em 1980, o Sheraton promoveu festival chileno,
escandinavo, peruano e do bacalhau, quase sempre
através de convênios com consulados e companhias
aéreas. Miehel Leidermann, gerente-geral, explica que a
importação de alimentos só ocorre nos casos indispensá-
veis — a culinária escandinava, os mariscos e vinhos
chilenos, por exemplo. Caso contrário, utilizam-se os
produtos nacionais, como é o caso do Festival do Tahiti,
à base de camarões, cavaquinhas, siri e molhos com leite
de coco. Como atração paralela, o Bale do Tahiti que
dança ao som de toeres e ukeleles, instrumentos típicos.

O sistema mais freqüente no Sheraton é importar
um maitre do hotel da cadeia no pais tema do Festival, e
mesmo que isso não ocorra — quando o maitre é do Rio,
há uma supervisão e teste com pessoas do pais.— O essencial — afirma Miehel Leidermann — é
oferecer ao público o máximo da fidelidade em termos
de cozinha.

Para o Sheraton, os festivais gastronômicos aten-
dem a dois objetivos: formar e aperfeiçoar sua equipe de
cozinha, e promover uma forma diferente de freqüentar
restaurante, tanto assim que já sé. nota uma clientela
fixa, que se habituou aos festivais. O do Tahiti tem como
chef responsável Alain Jacot (do Rio) auxiliado por
Claus Dieter Bush e Christian Zuber.

Como prova do sucesso dos festivais, o Sheraton já
tem agenda cheia até o final do ano, quando repetirá o
Escandinavo (13 a 24 de maio) seguido de festivais
chileno, flamenco, austríaco, holandês e israelense.

Já o Hotel Rio Palace prevê a realização de cinco
festivais gastronômicos de comida francesa, no restau-
rante Pré-Catalan, com a presença de Gaston Lenôtre,
nos meses de maio, junho, agosto, setembro e novembro.

Os festivais, de temas diversos, têm como característica
a utilização de produtos nacionais e significam, na
verdade, as mudanças nos menus promovidas pelo mai-
tre francês. Ainda no Rio Palace, no restaurante da
piscina, estão previstos dois festivais regionais para este
ano: um de comida baiana e outro de comida gaúcha. Já
o setor de festivais internacionais promete até o final do
ano, culinárias grega, alemã e austríaca. Todos os festi-
vais têm amblentação do país ou da regiáo tema da
culinária. Para o Festival Austríaco realizado no ano
passado, veio uma equipe de cozinheiros da Áustria e a
ambientação consistia de casinhas no estilo europeu,
moças com roupas típicas, músicos da região.

Também o Hotel Intercontinental prevê a realização
de Festivais Gastronômicos até o final do ano, cemeçan-
do em junho com a comida capixaba. Em 4 de julho,
para comemorar a independência americana, também
será servido um menu americano, enquanto até o final
do ano se realizarão festivais de comida alemã (agosto),
holandesa (dezembro) e havaiano (setembro ou outubro.
A preocupação com decoração típica e atrações parale-Ias, de caráter folclórico acompanham os festivais. Em-
bora no ano passado, para o Festival de comida da
Indonésia fosse importado um maitre do país, queutilizam-se dps cozinheiros do próprio hotel, importan-
do-se apenas ós ingredientes.

¦ ¦ ¦
Nomes exóticos compõem o menu do Festival do

Tahiti, cujo preço é de Cr$ 1 mil 800 por pessoa, assinado
pelo chef Alain Jacot. O menu é o seguinte:
Bebidas típicas:
Le punch au rhum
Le punch au vin
Menu
Te yaro ota (vieiras e mexilhões marinados ao leite de
coco)
Te I'a tãha'ari (atum marinado ao leite de coco)
Le atures frites (sardinhas fritas ao limão)
Les Beignetes de Ina'a (crèpe de anchovas)
Te Vi Pu'u (salada de manga verde)
La Salade de Papayeres vertes (salada de mamão verde)
Te I'A tunu pani (legumes e leite de coco)
Te Papa'a e te ti'ane's tunu pani (siri e cavaquinha
temperados à moda tahitiana)
T'eoura pape farai pani — (camarões sautées ao vinho
branco)
Te Fe'E tare'a (polvo ao gengibre)
Te'Oura Papel Palusani (enroladinhos de repolho com
recheio de camarão)
Te Pua'a toro tunu pa'ataviriviri (leitão assado à moda
tahitiana)
Te Moa tare'a (frango ao gengibre e vinho branco)
Te Moa Fafa (frango ao limão com espinafre)
Sobremesas
te via tauaina (mangas ao vinho tinto com baunilha)
te mai'a taha'ari (bananas ao leite de coco)
te'i'ita'eu (mamão ao forno com rum)


